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Úvodní slovo
Milí Světeláci, dámy a pánové,

s příchodem března začíná období, kdy se zimní šeď pomalu 
mění v barvy jara. Pomalu se prodlužuje den a probouzí se 
optimistická nálada. Pro naše město a okolí nastane čas úkli-
du, oprav a úprav.

Rekonstrukce Městské restaurace je v  plném proudu a  od 
tohoto měsíce si můžeme užívat znovuotevřené, nyní již di-
gitalizované kino. Jsem rád, že kulturní vyžití ve Světlé zase 
o kus vzroste a nejen dospělí, ale i děti si budou moci užít 
fi lmy a pohádky ve vysoké kvalitě a v době premiéry.

Na únorovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpo-
čet města pro rok 2020 a ukončeno rozpočtové provizorium. 

Můžeme tedy začít naplno pracovat na realizaci plánova-
ných akcí. K  větším letošním akcím patří například výstav-
ba III. etapy skládky TKO Rozinov, již zmiňovaná Městská 
restaurace, rekonstrukce kuchyně v MŠ Na Sídlišti a oprava 
fasády a výměna oken na ZŠ v Komenského ulici. Také plá-
nujeme zadat architektonickou studii řešící využití areálu 
bývalého bazénu. Plánů a projektů, které chceme letos rea-
lizovat, je ale mnohem více.

Mějte krásné jaro a  nezapomeňte, že v  neděli 29.  března 
ráno se mění čas ze dvou na tři hodiny.

Jan Tourek, starosta města

Z RADNICEZ RADNICE

V pondělí 6. 1. 2020 proběhlo 30. mimořádné jednání rady 
města, kde se jednalo mj. o této záležitosti:
 1) Bude uzavřena smlouva o pachtu a provozování plynové 

kotelny v Čapkově ulici č. p. 487 se společností ČEZ 
Energo, s. r. o.

V pondělí 20. 1. 2020 proběhlo 31. jednání rady města, kde 
se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Bylo schváleno pořádání akce „Sportovec roku 2019“ 

s datem konání 20. 2. 2020.
 2) Byly představeny grantové programy Fondu Vysočiny, 

které byly vyhlášeny Zastupitelstvem Kraje Vysočina 
v prosinci 2019. Rada města odsouhlasila podání žádos-
tí na tři akce, a to: „Kácení a výsadba stromů na hrázi 
Dolního parkového rybníka“ v rámci programu Památky 
2020, dále „PD cyklotrasa Františkodol – Malý Mlýnek – 
Lipnička v rámci programu Cyklodoprava a cykloturisti-
ka a „Pořízení vybavení stomatologické ordinace“ v rám-
ci programu Podpora zajištění stomatologické péče 2020.

 3) Byla odsouhlasena příprava projektové dokumentace na-
pojení domova pro seniory na soustavu zásobování te-
pelnou energií v souladu se schváleným rozpočtem 
2. oblasti pro rok 2020.

 4) Bylo odsouhlaseno pořádání dalšího ročník Sázavafestu. 
Prostory zámeckého parku budou poskytnuty společnosti 
UDANAX, s. r. o., v termínu od 17. 7. 2020 do 31. 7. 2020. 
Samotný festival potrvá od 23. 7. do 25. 7. 2020.

 5) Bude uzavřena smlouva o dílo na zpracování projekto-
vé dokumentace na akci „Úprava fasády základní školy 
v Komenského ulici.“

 6) Další etapou v rámci oprav Tureckého pavilonu je oprava 
a restaurování žulového soklu. Bude uzavřena smlouva 
o dílo na její realizaci.

Z jednání rady a zastupitelstva města

 7) Vzhledem k nevhodné výsadbě stromů a jejich špatné 
stabilitě na hrázi Dolního parkového rybníka bylo od-
souhlaseno uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce 

„Kácení a výsadba stromů na hrází Dolního parkového 
rybníka v zámeckém parku.“ Blíže je akce popsána v sa-
mostatném článku tohoto čísla zpravodaje.

Ve středu 29. 1. 2020 proběhlo 10. zasedání Zastupitelstva 
města, kde se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Pokud spol. Zámek Světlá, s. r. o., získá dotaci na ob-

novu nemovité kulturní památky – světelského zámku 
z programu Fondu Vysočiny – Památky 2020, obdrží od 
města Světlá nad Sázavou dotaci ve výši 10% z hodnoty 
obnovy nemovité kulturní památky, maximálně ve výši 
90 904 Kč.

 2) Bylo vyhlášeno 3. kolo Městské soutěže na prodej po-
zemků v lokalitě Pod Vodárnou. Blíže je soutěž popsána 
v samostatném článku tohoto čísla zpravodaje.

 3) Byl schválen prodej pozemku p. č. 979/3 o výměře 63 m2 
v obci Světlá nad Sázavou a v katastrálním území 
Dolní Březinka za cenu 7 623 Kč vč. DPH manželům 
E. Ř. a Z. Ř.

 4) Byla schválena Smlouva o společném postupu při zajiš-
tění přípravy a realizaci akce „II/347 Světlá nad Sáza-
vou – přeložka silnice.“ Jedná se o smlouvu s Krajem 
Vysočina, kde jsou upravena práva a povinnosti smluv-
ních stran v souvislosti se zajištěním přípravy a realiza-
ce přemostění řeky Sázavy pro automobilovou dopravu 
v místě stávající železné lávky u skláren. Kraj Vysočina 
předložil smlouvu ke schválení na svém jednání zastupi-
telstva v únoru 2020.

Jan Tourek, starosta města

3



1) Farmářské trhy jsou pro naše město tradicí již od roku 
2011. Pro letošní rok byly stanoveny termíny trhů s ohledem na 
velikonoční svátky, teplé letní měsíce a konání svatováclavské 
pouti, a to na: 2. 4., 14. 5., 11. 6., 15. 10. a 12. 11. 2020, vždy 
v čase od 8 do 16 hodin. V prosinci budou farmářské trhy na-
hrazeny trhy vánočními.

2) Firma ZA ČERSTVA CZ z Bystřice nad Pernštejnem bude 
opět pravidelně každé pondělí od 12.30 do 14.30 hod prodávat 
na městské tržnici své čerstvé produkty. Jedná se o kváskový 
chléb, sladké a slané pečivo a mléčné výrobky.

3) V termínu od 30. března do 4. dubna 2020 bude probíhat 
11. ročník neziskové dobrovolnické akce „Čistá řeka Sázava na 
Vysočině.“ Čištění Sázavy probíhá souběžně na více částech 

toku. Pod taktovkou několika organizátorů bude napříč dvěma 
kraji vyčištěno celkem 200 km řeky. Na Vysočině bude Sázava 
vyčištěna i s přítoky v délce 70 km.

4) Společnost EKO-KOM, a. s., informovala o množství od-
padů z obalů, které město Světlá nad Sázavou vytřídilo v ob-
dobí 1. 10. – 31. 12. 2019 a předalo k využití.

Papír:  29,881 t
Plast:  31,960 t
Sklo:  31,209 t
Kovy:  22,595 t
Nápojový karton:  0,124 t
Celkem:  115,769 t

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Co se děje

Informace k otevření stomatologické ordinace

Vážení občané, nedávno proběhla tiskem informace o nové 
zubařce ve Světlé nad Sázavou od 1.  3.  2020. K  příchodu 
nové paní zubařky se pokusím podat Vám veškeré potřebné 
informace. Přesný termín zahájení činnosti je závislý na do-
končení rekonstrukce a dovybavení ordinace a na uzavření 
smluv lékařky s  pojišťovnami (111 VZP, 201 Vojenská, 205 
Průmyslová, 207 Oborová). Byl bych rád, kdyby paní doktor-
ka začala ordinovat na přelomu března a  dubna  2020. Dle 
současné dohody by měla ordinovat ve čtvrtek odpoled-

ne a  v  pátek od rána (hodiny budou upřesněny). Objedná-
vat se bude možné v  předstihu telefonicky, číslo telefonu 
bude včas zveřejněno jak na internetových a facebookových 
stránkách města, tak bude umístěno do vývěsky z  boku 
městského úřadu a bude i vyhlášeno rozhlasem. Prvního půl 
roku budou zaevidováni pouze občané s  trvalým pobytem 
ve Světlé nad Sázavou a v jejích místních částech. Až poté se 
budou moci zaevidovat ostatní zájemci.

Josef Hnik, místostarosta
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V pondělí 27. ledna 2020 při příležitosti Mezinárodního 
dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti 
lidskosti zorganizovala obecně prospěšná společnost Editum 
přednášku s názvem „Holocaust na Světelsku,“ kterou připravi-
la Mgr. Alena Jindrová z Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

Posluchači měli možnost vyslechnout, jak byli Židé po vy-
hlášení protektorátu postupně zbavováni svých práv a majet-
ku. Málokdo si dnes dokáže představit, že bychom nemohli 
navštěvovat restaurace, směli nakupovat pouze vybrané zboží 
v omezeném rozsahu a v určených hodinách (většinou před za-
vírací dobou, kdy stejně většina byla již vyprodána). K dalším 
nařízením patřil například zákaz navštěvování hřiště, zákaz 
provozování a rozšiřování židovské hudby, zákaz návštěvy 
kina, divadla a plovárny, zákaz půjčování knih, povinnost hlá-
sit psací stroje a jízdní kola (která se musela poté odevzdávat), 
povinnost odevzdat kožichy a vlněné předměty. Následovalo 
vyloučení z přídělů masa, vajec a bílého pečiva, odevzdání ři-
dičských průkazů, hlášení domácích zvířat a jejich odevzdání. 
1. září 1941 vstoupilo v platnost nařízení o povinném viditel-
ném označení židovskou hvězdou, 23. dubna 1942, tj. těsně 
před nařízením o transportech, byl vyhlášen zákaz prodeje bra-
šen, kufrů a tašek.

Jedním z historicky cenných dokumentů, který byl na před-
nášce představen, je deník Willy Mahlera, který si Willy vedl 
od transportu do Terezína. Pro náš region je tím cennější, že 
jsou v něm uvedena spousta jmen a rodin z Havlíčkobrodska. 
Deník je nyní přechováván v archivu Památníku Terezín.

Většina Židů ze Světlé byla deportována z Kolína transpor-
ty AAd 13. 6. 1942. Ještě silnější dojem z přednášky nastal 
ve chvíli, kdy do debaty přispěla svým pohledem na události 
svědkyně, která jakožto čtrnáctiletá přihlížela deportacím svě-
telských občanů včetně své kamarádky.

Z celkem 69 světelských občanů židovského původu jich 56 
přišlo o život. Deportována byla např. známá rodina Mora-
wetzů a Mahlerů. Tímto hrůzným činem židovská komunita ve 
Světlé nad Sázavou zcela zanikla.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Český statistický úřad opět organizuje každoroční výběro-
vé šetření o životních podmínkách domácností v ČR pod ná-
zvem – Životní podmínky 2020. Smyslem tohoto zjišťování je 
získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomic-
ké situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materi-
ální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 403 
domácnostech, z nichž se 6 653 zúčastnilo šetření již v před-

chozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty 
na základě náhodného výběru provedeného počítačem. 

Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 24. května 
2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do še-
tření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném 
bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto vý-
znamném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat je 
pro ČSÚ nesmírně důležitá a umožní získat řadu důležitých 
informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze 

zjistit žádným jiným způsobem. Terénní pracov-
níci zapojení do šetření se budou prokazovat prů-
kazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance 
ČSÚ, nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anonymita zjištěných úda-
jů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český 
statistický úřad plně respektuje evropský právní 
rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná 
v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou na-
víc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených 
skutečnostech. 

Případné dotazy občanů, kteří budou osloveni 
našimi zaměstnanci, zodpoví pracovník Krajské 
správy ČSÚ pověřený řízením šetření Životní pod-
mínky 2020, kterým je: 

paní Bc. Jana Daněčková, mobil 731 622 004, 
e-mail jana.daneckova@czso.cz.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Výběrové šetření v domácnostech – Životní podmínky 2020
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Upozornění

Poplatek za komunální odpad pro rok 2020

Oznamujeme občanům, že poplatky za komunální odpad 
pro letošní rok ve výši 600 Kč za osobu platí každý občan 
(včetně dětí, důchodců, studentů), který je přihlášen k trva-
lému pobytu ve Světlé nad Sázavou nebo v místních částech. 
Majitelé chat a rekreačních chalup hradí poplatek ve výši 
600 Kč za každou stavbu určenou k individuální rekreaci. Po-
platek je splatný dle vyhlášky města Světlá nad Sázavou do 
31. 3. 2020 a lze ho hradit v hotovosti nebo platební kartou 
v  pokladně Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou, dále 

bankovním převodem na číslo účtu: 19-0002621521/0100, 
variabilní symbol je nutné uvést – jedná se o symbol poplat-
níka. Upozorňujeme občany, že za včas nezaplacený popla-
tek vyhláška ukládá vyměřovat penále.

Poplatek ze psů pro rok 2020

Oznamujeme držitelům psů, že dle vyhlášky o místních 
poplatcích mají povinnost zaplatit poplatek do 30. 6. 2020. 
Dále je velmi důležité všechny změny, týkající se nároku na 
osvobození platby, či týkající se držení psa, ohlásit do 15 dnů 
od nastalé skutečnosti na pokladně městského úřadu.

Město Světlá nad Sázavou vyhlásilo 3. kolo Městské soutě-
že na prodej pozemků parc. č. 837/23 o výměře 691 m2 a parc. 
č. 858/62 o výměře 945 m2, vše v obci a v katastrálním území 
Světlá nad Sázavou, za účelem výstavby rodinných domů v lo-
kalitě Pod Vodárnou – II. etapa.

Princip soutěže zůstává stejný – jedná se opět o obálkovou 
metodu. Zájemce o účast v soutěži nabídne cenu za 1 m2 po-
zemku, přičemž minimální nabídková cena činí 910 Kč/m2 
vč. DPH. Přihlášku je nutné odevzdat do 14 hodin dne 6. dub-
na 2020 na podatelně Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou.

Otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek se bude 
konat dne 6. dubna 2020 v 15.30 hod ve velké zasedací místnos-
ti Městského úřadu Světlá nad Sázavou za účasti uchazečů a tří-
členné komise složené ze zástupců města Světlá nad Sázavou.

Veškeré materiály jsou uveřejněny na webových stránkách 
města www.svetlans.cz v sekci Plochy pro bydlení, případ-
né dotazy zodpoví paní Ilona Císařová, tel. č. 569 496 656, 
e-mail: cisarova@svetlans.cz.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

V lokalitě Pod Vodárnou zbývají poslední dvě volné stavební parcely

Na hrázi Dolního parkového rybníka byla v minulosti zvole-
na nevhodná výsadba jehličnanů. Stromy mají nízkou bioche-
mickou vitalitu, tj. stabilitu a odolnost vůči zlomu či vývratu. 
Z tohoto důvodu nechalo město Světlá nad Sázavou zpracovat 

na uvedené stromy dendrologický posudek. Výsledkem tohoto 
posudku je, že bezpečnost smrků na hrázi není dobrá, ať už 
z hlediska bezpečnosti návštěvníků parku, tak možného poško-
zení hráze rybníka.

Na základě dendrologického posudku bylo kácení a následná 
nová výsadba konzultována s Národním památkovým ústavem 
v Telči a byla vypracována projektová dokumentace sadových 
úprav. 

Do konce března tak bude odstraněno 9 nadlimitních, 9 pod-
limitních stromů a jeden zapojený keřový porost.  

Hned v jarních měsících dojde k nové výsadbě. Jako nejvhod-
nější byl zvolen dub letní, který hráz rybníka nejlépe začlení do 
okolní krajiny, tj. do přírodně krajinářského parku. Duby mají 
rozsáhlý kořenový systém a velmi dobře kotví (smrky napro-
ti tomu mají talířovitý kořenový systém). Podle prostorových 
možností bude vysazeno 10 stromů.

Kácení i výsadba stromů byla povolena Národním památko-
vým ústavem v Telči a odborem životního prostředí Městského 
úřadu ve Světlé nad Sázavou. 

Ing. Gabriela Poulová
referentka odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Kácení a výsadba stromů na hrázi Dolního parkového rybníka 
v zámeckém parku
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▶

Ve středu 12. února 2020 v dopoledních hodinách navštívil měst-
ský úřad nový majitel skláren pan Pavel Louda spolu s dalšími čle-
ny vedení – Ing. Jozefem Ďurčanským, Mgr. Luďkem Dobiášem 
a Jiřím Buchalem. V kanceláři starosty pak společně se starostou 
Janem Tourkem a místostarostou Josefem Hnikem diskutovali 
o budoucnosti, odpověděli si na základní otázky a dohodli se na 
vzájemné spolupráci.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Nový majitel sklárem

Ve čtvrtek 20. února 2020 obdrželi při slavnostním večeru 
v kinosálu společenského domu ocenění nejlepší sportovci za rok 
2019, kteří byli navrženi sportovními oddíly a Komisí pro koor-
dinaci sportů při Městském úřadu ve Světlé nad Sázavou. Každo-
ročně jsou k udílení ocenění zvány slavné osobnosti. Pro letošní 
rok přijali pozvání pan Ladislav Vízek – československý repre-
zentant, olympijský vítěz z roku 1980, držitel bronzové medaile 
z ME 1980, účastník MS 1982 a člen ligových kanonýrů (115 
gólů), a pan Horst Siegel – český fotbalový reprezentant, čtyř-
násobný král střelců české fotbalové ligy s celkem 176 ligovými 
góly. Oba čestní hosté spolu s místostarostou města Světlá nad 
Sázavou panem Josefem Hnikem předali oceněným sportovcům 
dary. Celým večerem provázel moderátor Jakub Kořínek.

Ocenění byla udělena celkem v pěti kategoriích:
1) Jednotlivci – dospělí:
Jakub Doležal (lední hokej) – Jakub je výborný univerzální 

hráč se skvělou technikou bruslení, který si svým přístupem 
a pracovitostí vybudoval pozici klíčového hráče A-mužstva HC 
Světlá nad Sázavou a díky své klidné povaze je i vzorem pro 
mladší generace světelských hokejistů. Jakub je jeden z nejlépe 
bránících útočníků soutěže a v loňské sezoně zaznamenal 20 ka-
nadských bodů za 11 gólů a 9 asistencí.

František Tichý (triatlon) – František běhá závodně již více než 
45 let. Mimo běhání se věnuje také plavání, závodům horských 
kol a triatlonům. Celkem se v roce 2019 zúčastnil asi 40 závodů 
a ve své kategorii se umístil na prvním místě v závodech: Běžec 
Vysočiny, Triatlon Vysočiny, Železnohorský pohár a Humpolec-
ký pohár. Navíc skončil na krásném celkovém 4. místě v závodu 
Melechovský pohár.

Miroslav Křikava (fotbal) – Míra začínal s fotbalem v 8 letech 
a většinu své kariéry strávil ve Světlé nad Sázavou. 9x získal oce-
nění Krajského fotbalového svazu za nejlepšího střelce ve fotbale. 
Stejné ocenění získal dokonce 12x i ve futsalu. V červnu 2019 
byl vyhlášen nejlepším hráčem Mistrovství ČR veteránského 
fotbalu, který s týmem FK Bohemia vyhrál. Velké poděkování 
mu patří také za přínos světelskému fotbalu.

2) Trenéři:
Tomáš Rosecký (fl orbal) – Tomáš v roce 2019 dovedl tým do-

rostenek fl orbalového oddílu Sklo Bohemia Světlá n/S na Mist-
rovství ČR, kde obsadili 7. místo. S týmem žákyň získal bronzo-
vou medaili na turnaji Nisa Open v Liberci. Velkým trenérským 
úspěchem bylo také jeho působení u krajské reprezentace Kraje 

Sportovec roku 2019

Zleva: Ing. Jozef Ďurčanský, Pavel Louda, Jiří Buchal 
a Mgr. Luděk Dobiáš

Informace Finančního úřadu 
pro Kraj Vysočina

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště 
v  Havlíčkově Brodě oznamuje, že bude v  měsíci břez-
nu zajišťovat výběr daňových přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob též na Městském úřadu ve Světlé nad 
Sázavou, ve velké zasedací místnosti ve dnech:

úterý 10. 3. 2020 a 17. 3. 2020 
v čase 8.00–11.30 a 12.00–15.00 hodin

Bližší informace lze získat přímo na ÚzP v Havl. Brodě na 
tel. č. 569 474 330 nebo 569 474 120.

Tiskopisy jsou k vyzvednutí na fi nančních úřadech. 

Tiskopisy k dani z příjmů fyzických osob budou rovněž 
v  omezené míře k  dispozici i  na Městském úřadu ve 
Světlé nad Sázavou.

Kompletní databáze daňových tiskopisů je přístupná 
na internetových stránkách české daňové správy: 

www.fi nan cnisprava.cz
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▶ Vysočina na Letní olympiádě dětí a mládeže (LODM). Působil 
také jako asistent trenéra společného výběru žákyň kraje Vyso-
čina a Jihočeského kraje.

Irena Kořínková (volejbal) – Irena se zapojila do trénování dív-
čího volejbalu ve Světlé v roce 2004. V minulosti její svěřenkyně 
obsadily 1. místo v KP ml. žákyň a 4. místo na Mistrovství Čech 
a Moravy sedmých tříd. Některé z jejích svěřenkyň si později 
zahrály v extralize a 1. lize kadetek. Poslední roky se věnovala 
trénováním přípravky pod DDM Světlá nad Sázavou. Nyní po-
máhá trénovat všeobecnou přípravku v TJ Sklo Bohemia, ASPV.

Pavel Brož a Lukáš Karásek (šachy) – Pavel je hráčem s titu-
lem kandidát mistra a trénování mládeže se věnuje již více než 
20 let. Lukáš je hráčem s titulem mistr FIDE a trénování mládeže 
se věnuje již více než 10 let. Pod jejich vedením dosáhlo světelské 
družstvo mládeže historického úspěchu, když vybojovalo bron-
zové medaile v 1. lize mládeže a v celé sezoně neprohrálo ani 
jeden zápas.

3) Ocenění za zásluhy a rozvoj sportu
Ludmila Pláteníková (volejbal) – Světelská rodačka, která 

v roce 2019 oslavila své významné životní jubileum. Je majitel-
kou bronzové medaile z juniorského ME 1966, stříbrné medaile 
z ženského ME 1971 a účastnicí OH 1972 v Mnichově. Je držitel-
kou titulu Mistr sportu a osobnost Síně slávy českého volejbalu. 
Od roku 1988 žije ve Světlé nad Sázavou, kde si v roli hrající 
trenérky volejbalistek TJ Sklo Bohemia ještě několik sezon za-
hrála pro potěšení krajský přebor, trénovala družstvo dorostenek 
a zapojila se i do práce ve sportovní komisi při MěÚ ve Světlé 
nad Sázavou.

Josef Smrž (hokej) – Josef Smrž působí na pozici funkcionáře 
hokejového klubu ve Světlé nad Sázavou již 24 let. Nejdříve za-
čal na pozici vedoucího mužstva dorostu, poté juniorů a od roku 
2003 působí nepřetržitě na pozici vedoucího A mužstva. Je po-
depsaný pod největšími úspěchy klubu. Josef Smrž se celý svůj 
život významně podílí na rozvoji ledního hokeje ve Světlé nad 
Sázavou. V letošním roce navíc oslavil životní jubileum.

4) Jednotlivci – mládež
Petr Janota, ml. (fotbal) – Jako malý hrál Petr nejdříve v obra-

ně, později podle vzoru svého otce přešel do brány. Od malička 
hrál fotbal ve Světlé nad Sázavou, od 10 let v Havlíčkově Brodě 
a od 14 let působí v Jihlavě, kde byl za loňský rok vyhlášen fot-
balistou roku.

5x byl za svoje výkony nominován do reprezentace. V součas-
né době studuje první ročník gymnázia a působí v A týmu mlá-
deže FC Vysočina Jihlava.

Anna Sobotová (atletika, DDM) – Počátky její atletické kariéry 
začaly v 7. třídě ZŠ. Do té doby si vyzkoušela několik sportů, 

ale postupně si zamilovala skok do výšky. V loňském roce pro 
ni byla velkou zkušeností účast na Olympiádě dětí a mládeže 
v Liberci. Po výborných výsledcích ve své věkové kategorii za-
čala pod vedením svého trenéra Josefa Foťka startovat i na zá-
vodech Ligy starších žen, kde pravidelně obsazuje první příčky.

Marek Mikeš (tenis) – Marek se kromě tenisu věnuje i fotbalu 
a plavání. V loňském roce nastoupil do pětadvaceti turnajů po 
celé České republice, 14 z nich vyhrál a 10x se probojoval až do 
fi nále. Zúčastnil se také Mistrovství České republiky, kde se do-
stal mezi 20 nejlepších hráčů. Za své výkony byl vybrán do Kraj-
ského tenisového centra talentované mládeže v Třebíči. Dalším 
úspěchem bylo vítězství v prestižním turnaji Masters, 5. ročníku 
BABOLAT BABY TOUR 2019 v Kopřivnici. Za vítězství v tur-
naji obdržel roční profesionální smlouvu na tenisové vybavení 
s fi rmou Babolat.

5) Sportovní kolektivy
Družstvo minitenisu TK Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou – 

Jmenovitě: David Mikeš, Antonio Němec, Maxmilián Němec, 
František Smejkal, Jan Tourek, Elen Čechová a jejich trenérky 
Kristýna Roučková a Soňa Mikešová.

Družstvo světelského minitenisu se zúčastnilo soutěže smíše-
ných družstev, ve které startovalo celkem 46 družstev z Pardu-
bického a Královehradeckého kraje. Memoriál Zdeňka Kocmana 
se hrál ve třech vyřazovacích fázích a družstvo Světlé dokázalo 
vyhrát celou skupinu Pardubického kraje a ve fi nále se utkalo 
s nejlepším týmem Královehradeckého Kraje. V utkání o postup 
na republikový šampionát byl nakonec šťastnější tým ze Dvora 
Králové, který skončil na následném Mistrovství ČR na celko-
vém druhém místě.

Družstvo fl orbalových dorostenek TJ Sklo Bohemia Světlá 
nad Sázavou – jmenovitě: Denisa Horálková, Anna Pavlíčková, 
Lenka Tlapáková, Veronika Císařová, Veronika Fišerová, Rad-
ka Zikmundová, Barbora Špatzová, Lucie Kudrnová, Natálie 
Bezoušková, Lenka Titzová, Michaela Škarydová, Kateřina Ko-
těrová, Veronika Beránková, Klára Cihlářová, Klára Chmelová, 
Štěpánka Trachtová, Karolína Urbanová a trenér Tomáš Rosecký. 
Na podzim tým ještě doplnily hráčky: Nela Machalová a Anna-
marie Petrusová.

V loňské sezoně obsadily 2. místo v Lize dorostenek regionu 
Kraje Vysočina a Jihočeského kraje, čímž si zajistily účast v ba-
ráži o Mistrovství ČR.

Po dvou výhrách nad FBC Skuteč postoupily na dvoudenní 
fi nálový turnaj do České Třebové, kde v nabité konkurenci ob-
sadily konečné 7. místo za týmy jako Tatran Střešovice, Florbal 
Chodov nebo SC Tempish Vítkovice. V podzimní části roku 2019 
navíc dorostenky pokračují ve výborných výkonech a prozatím 
vyhrály 9 z 10 soutěžních zápasů.

Družstvo hokejových juniorů HC Světlá nad Sázavou – jme-
novitě: Jakub Dundáček, Karolína Juřicová, Filip Lacina, Jakub 
Egart, Jiří Přibyl, Patrik Pokorný, David Pešek, Matěj Trupl, Petr 
Trupl, Ondřej Hart, Tomáš Kratochvíl, Jakub Kratochvíl, Filip 
Klofáč, Ondřej Kalenský, Lukáš Beránek, Václav Piskač, Petr 
Souček, Michal Brož, Jakub Adam, Pavel Zvěřina. Dále trenér 
týmu Jiří Přibyl a vedoucí mužstva Jaroslav Beránek.

Junioři HC Světlá nad Sázavou dosáhli v loňské sezoně dosud 
největšího úspěchu mládežnického hokeje v historii klubu – poté 
co vyhráli základní část ligy juniorů Pardubického kraje, postou-
pili do nadstavbové části, kde obsadili celkové 3. místo s bilancí 
15. výher a 13. porážek.

Družstvo veteránů FK Bohemia Světlá nad Sázavou – jmeno-
vitě: Josef Šimánek, Pavel Hoke, Michael Petrus, Martin Krou-
žek, Jiří Stojan, Martin Bezouška, Jiří Tvrdý, Miloslav Kafka, 
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▶

Z činnosti městské policie

Městská policie v  lednu 2020 řešila celkem 58 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 56 
přestupků, 2 byly oznámeny správním orgánům k přijetí dal-
ších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostat-
ních orgánů. 

Byla provedena jedna kontrola mládeže, zda není pod vli-
vem alkoholu s negativním výsledkem. Provedli jsme odchyt 

3 psů. Dva jsme předali majitelům, třetí má nového pána. 
V odchytovém zařízení nemáme k 31. 1. žádného pejska.

Dne 20.  ledna strážníci v  dopoledních hodinách v  ulici Ná-
dražní zastavili řidiče vozidla, o  kterém věděli, že má sou-
dem vyslovený zákaz řízení motorových vozidel. Po prove-
dených úkonech byl řidič předán policii ČR k přijetí dalších 
opatření. V lednu jsme provedli 3 měření rychlosti vozidel.

Zdeněk Novák, velitel městské policie

Miroslav Křikava, Bohuslav Císař, Petr Dolejší, Miloslav Kozlík, 
Martin Vaňkát a Michal Mišta.

V loňském roce postoupil tento tým jako zástupce kraje Vy-
sočina z okresního a krajského kola na Mistrovství ČR veterán-
ského fotbalu hráčů nad 40 let. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 
týmů a uskutečnil se ve Slaném. Tým FK Sklo Bohemia si ve 
skupině poradil bez inkasované branky s týmy Kolína, Jablon-
ce nad Nisou a Žatce. Ve čtvrtfi nále na penalty porazil Hradec 
Králové a v semifi nále zvítězil nad Pohledem. Ve fi nále narazil 
na loňského vítěze turnaje Lázně Bohdaneč a po výsledku 2:0 se 
stal mistrem České republiky ve veteránském fotbale.

O doprovodný program se na úvod postaral žesťový soubor 
žáků Základní umělecké školy Světlá nad Sázavou pod vede-
ním ředitele Romana Kostince ve složení: David Valenta, Václav 
Krupička, Tomáš Valenta, Josef Bašta, Jiří Motýl a Martin Ko-
pecký. V průběhu večera měli diváci možnost ještě zhlédnout vy-
stoupení tanečního dua Lucie Slavíčkové a Martiny Pejcharové, 
dále vystoupení parkourové skupiny Sense od Motion ve slože-
ní: Pavel Pavlovič, Michal Sladkovský, Robin Hubáček a Tomáš 
Prokop (kluci se rozhodli otevřít parkourové kroužky i pro děti 
ve věku od 7 let – informace lze najít na www.parkoursns.cz). 
Poslední vystoupení patřilo děvčatům z kroužku Aerobic s Al-
čou při DDM Světlá nad Sázavou pod vedením Aleny Filippi. 
Ve dvou sestavách se předvedly: Sofi e Sajfrtová, Eliška Janková, 
Nela Spáčilová, Lucie Fialková, Natálie Skořepová, Tereza Pe-
cová, Karolína Choutková, Marie Slabíková, Samanta Víšková, 

Adéla Příbrská, Adéla Fantová, Simona Klbíková, Sandra Svi-
táková, Natálie Novoveská, Amálka Malinová, Klára Choutko-
vá, Eliška Beránková, Kristýna Ptáčníková, Eliška Zezuláková, 
Kamilka Piskačová, Nella Švecová, Lucie Voplakalová, Ema 
Píšková, Aneta Slezáková, Kristýna Slezáková, Jana Fironová, 
Nikola Trtíková, Vanessa Chvan, Adéla Pejcharová, Nela Sed-
láková, Eliška Beránková, Kristýna Ptáčníková, Gabriela Šlosa-
rová, Jolana Holubová, Kristýna Bártová, Leontýna Coufalová, 
Michaela Mrkvičková, Eliška Rezková, Kristýna Petrová, Eliška 
Pham a Viktorie Rejnková.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ
Foto: Michal Mašek

Z HISTORIE
Ve Světlé se nenarodil ani zde není pochován. Místem jeho 

narození i posledního odpočinku je Praha. Přesto jsou jeho díla 
nejvíce zastoupena mezi obrazy visícími ve světelských domác-
nostech i ve veřejných prostorech. Jeho zátiší, většinou s květi-
nami, o které sám tak rád pečoval, i krajiny zdobí stěny mnoha 
bytů hlavně starší generace Světeláků. Mít doma nějakého „Je-
línka“ patřilo v 60. a 70. letech 20. století ve Světlé k dobrému 
tónu. Městský úřad se může pochlubit řadou různých portrétů, 
např. Jaroslava Haška, ale i obrázků různých částí města včet-

ně těch dnes už neexistujících, které pro tehdejší městský ná-
rodní výbor v 60. letech minulého století vytvořil. V ředitelně 
základní školy v Komenského ulici můžeme vidět jeho kopii 
Mánesova pohledu na Světlou, ve vestibulu kulturního domu je 
umístěn velkoplošný obraz sklářů při práci.

Mistr František Antonín Jelínek po sobě na Světelsku zane-
chal stopu velmi hlubokou.

O mistrově životě soukromém i uměleckém toho bylo už 
napsáno dost1, proto jenom stručně. František Antonín Jelínek 

František Antonín Jelínek – 130 let od narození
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Vysvětlivky
1  Stručný malířův životopis najdeme např.  v  knize 

Eduarda Doubka „Světlá nad Sázavou v zrcadle dě-
jin“, vydané MěÚ ve Světlé n. Sáz. v roce 1992. Hez-
kou stať Martina Vlčka „Ze vzpomínek akademické-
ho malíře Františka Antonína Jelínka“ si lze přečíst 
v  I. díle vlastivědného sborníku „Světelsko“, vyda-
ném v  roce 2007. O  malíři informuje i  česká verze 
Wikipedie.

2  Hlávkova nadace, doslova „Nadání Josefa, Marie 
a Zdenky Hlávkových“, byla založena v  lednu 1904 

a  měla sloužit rozvoji vzdělanosti národa formou 
podpory nemajetných studentů. Na Hlávkově kole-
ji bydleli nemajetní studenti bezplatně. Josef Hláv-
ka (1831–1908) byl architekt, podnikatel, politik, 
první prezident České akademie pro vědy, sloves-
nost a umění a mecenáš.

3  Jiní umělci takové štěstí neměli. Např.  talentova-
ný malíř Jindřich Průcha (1886–1914) padl v  jed-
né z prvních bitev na východní frontě u Komarowa 
1. září 1914.

se narodil v Praze 8. břez-
na 1890. Od roku 1906 studo-
val na pražské c.k. Malířské 
akademii a po absolvování 
využil podpory Hlávkovy 
nadace2 k ročnímu pobytu 
v Itálii. Ještě před vypuk-
nutím 1. světové války stihl 
navštívit tehdejší království 
Černá Hora.

Válku prožil F. A. Jelínek 
sice v uniformě, ale v zá-
zemí. Měl to štěstí, že ar-
máda umělce potřebovala 
a využívala je k propagandě, 
k zachycování válečných 
scén i např., jako v případě 
F. A. Jelínka a jeho kolegů, 
k restaurování historických 
fresek.3

Válka skončila a F. A. Je-
línek se může plně věnovat 
umělecké činnosti. Na za-
čátku 20. let cestuje za inspi-
rací do Jugoslávie, Německa 
i Rakouska. Do této doby 

spadá také návštěva u jeho kolegy Jaroslava Panušky na Lipnici 
a seznámení se Světelskem. S naší částí Vysočiny se ale malíř 
dle jeho životopisců seznámil už v době svých studií; o prázd-
ninách jezdíval malovat do tehdejší Trhové Zahrádky, městečka 
později zatopeného vodami přehrady na Želivce.

Zdejší krajina s výraznými dominantami, kterými jsou 
řeka Sázava, lipnický hrad, vrch Melechov, malebná posázav-
ská městečka a vesnice, lesy, louky, zanechala silný vliv i na 
F. A. Jelínka. Zhruba ve stejné době a na od sebe nepříliš vzdá-
leném místě si postavili svá sídla dva významní čeští malíři, 
Jaroslav Panuška a František Antonín Jelínek. Jejich domy stojí 
v katastru vesnice Kochánov, která se později stala místní čás-
tí našeho města. Ve své vile v Kochánově také F. A. Jelínek 
26. února 1977 zemřel.

Ve Světlé nad Sázavou byl mistr Jelínek velice váženou oso-
bou. Když mu bylo sedmdesát let, byl jmenován čestným ob-
čanem města. Jmenuje se po něm jedna z ulic ve Světlé. Jeho 
velmi záslužným konáním bylo vedení malířské školy pro míst-
ní amatéry. Mezi jeho studenty, kteří se scházeli v tanečním 
sále tehdejšího „dělňáku“, stáli u malířských stojanů vedle sebe 
příslušník SNB, dělník ze skláren, ředitel školy, úředník… Tra-
dice amatérského malování je v našem městě stále živá a každý 
rok můžeme na stejném místě, kde probíhala ona škola, obdivo-
vat obrázky následovníků mistrových žáků.

Jeho vlastní dílo je neobvykle bohaté co do množství i námě-
tů. On sám se považoval hlavně za fi guralistu. Namaloval de-
sítky portrétů politiků (T. G. Masaryk, černohorský královský 
pár), kolegů malířů (Panuška, Bubeníček, Štáfl ), herců i spor-
tovců, ale také lidí práce, jako byli skláři, kameníci, zemědělci. 
Věnoval se i aktům a poloaktům.

Na svých cestách do ciziny a později hlavně u nás na Vyso-
čině vytvořil mnoho obrazů volné krajiny i městských a ves-
nických motivů. O jeho oblíbených kyticích už zmínka padla.

Jelínkovo dílo bylo možné zhlédnout na desítkách výstav. 
Ta první se uskutečnila v roce 1916 v Praze, ta zatím poslední 
v roce 2014 ve světelské galerii. Jeho obrazy vlastní mnoho na-
šich galerií, ale abychom viděli portrét krále Nikoly I. a králov-
ny Mileny, museli bychom až do Černé Hory.

Ač Pražák, patřil František Antonín Jelínek k nejvýznamněj-
ším osobnostem, které na Světelsku žily a pracovaly.

Josef Böhm

Autoportrét F. A. Jelínka, jehož 
pozadí tvoří v textu zmíněný 

obraz Stavitel lodí.

Poslední výstava Jelínkových obrazů 
probíhala před šesti lety.
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Národní politika 
25. 10. 1886

Psalo se o Sázavce a okolí

Národní listy 
10. 1. 1877

Národní listy 
19. 8. 1881

Národní listy 
30. 4. 1887

Národní listy 
24. 7. 1884

Národní listy 
18. 8. 1894

Národní listy 
31. 10. 1887

Národní listy 
10. 9. 1895

Národní politika 
25. 9. 1886

ŠKOLSTVÍ
MC Rolnička, Sázavská 598

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

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

Stálý program

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

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

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

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

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

Plánované akce:

• HUDEBNÍ A POHYBOVÉ HRÁTKY 
– Jana Špiňarová: 2., 9., 16. 3. od 8:30 do 9:15

• KRŮČEK ZA KRŮČKEM, Montessori kurz 
– Iva Fryková: 2., 9., 16., 23., 30. 3. od 16:15 do 17:45

• HOMEOPATIE, Úrazy a nachlazení 
– Zuzana Nová: 4. 3. v 16:00

• KURZ MODERNÍHO HÁČKOVÁNÍ 
– Andrea Fišerová: 13. a 27. 3. v 16:00

• PATCHWORK 
– Věra Kopecká: 17. 3. v 15:00

• VYNÁŠENÍ MORANY,  rozloučení se zimou a přivítání 
jara – koordinátorky MC Rolnička : 20. 3. v 9:30

• NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE SVĚTLÉ N/S 
– Jiřina Roženská: 23. 3. v 10:00

• TRH PRÁCE A JAK TO VYPADÁ S REKVALIFIKACÍ 
– Úřad práce Havlíčkův Brod:  25. 3. v 15:30

• NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE VE SVĚTLÉ N/S 
– koordinátorky MC Rolnička: 30. 3. v 10:00

Těšíme se na Vás
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eNCéčko – nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá n. S.

Vedoucí zařízení: Bc. Aneta Strachotová
Kontaktní údaje
adresa:  Sázavská 598, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel.:  777 736 040
e-mail:  encecko@charitahb.cz
web:  www.charita.cz
facebook:  encéčko  – nízkoprahové centrum pro děti 

 a mládež
instagram: nzdm_encecko

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

Téma týdne:
2. 3 .– 6. 3. – Mezinárodní den žen – v tomto týdnu bude-

me vytvářet přáníčka či jiné drobné dárečky pro naše ma-
minky, babičky nebo kamarádky. Zároveň budeme hovořit 
o příčinách vzniku tohoto svátek.

9.  3. – 13.  3. – Vítáme jarní prázdniny  – společně přiví-
táme jaro, popovídáme si o  jarní rovnodennosti, změnách 

v  přírodě (rostliny a  zvířata), dopadech na naši psychiku 
a o trávení volného času v tomto období. Zároveň budeme 
pomocí obrázků objevovat krásy naší přírody.

16. 3. – 20. 3. – Jan Ámos Komenský – v tomto týdnu si 
připomeneme, kdo to Jan Ámos Komenský byl, čím se pro-
slavil a jak se podílel na rozvoji pedagogiky.

Plánované programy:
10. 3. – Pravda vs. Lež – program bude zaměřen na vědo-

mostní kvíz, ve kterém budou soupeřit týmy proti sobě. Pro 
výherce máme připravenou i malou odměnu.

19. 3. – Karneval v eNCéčku  – společně budeme zpívat, 
tancovat a bavit se. Zájemce o program může přijít v masce, 
nebo i bez ní. Masky budeme v klubu také vyrábět, fantazii 
se meze nekladou.

24.  3. – Boj s  chudobou (dokument) – preventivní pro-
gram, ve kterém si budeme povídat o rozdílnosti různých so-
ciálních vrstev. Promítneme si dokument, který se odehrává 
v romských osadách a je zaměřen na život v bídě a chudobě.

Programy probíhají vždy v čase od 13:00–18:00 hod.
eNCéčko je určeno pro děti a mládež ve věku 10–21 let.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu, pracovnice eNCéčka.
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Kdo z vás přemýšlí o návštěvě nějakého nového kroužku, 
přijďte za námi, anebo zavolejte. Druhé pololetí školní roku 
je ideální doba na to, abychom si kroužek vyzkoušeli. Výše 
kroužkovného neboli úplata za zájmové vzdělávání budou při-
způsobeny počtu měsíců, které zbývají do ukončení kroužku 
v tomto školním roce, což je nejčastěji do konce května.

V sobotu 8. února 2020 jsme plesali. Kulturní zařízení města 
Světlá nad Sázavou Kytice a DDM Světlá nad Sázavou uspořá-
daly dětský karneval. Akce se vydařila a my jsme rádi za velmi 
hezkou spolupráci.

Ve čtvrtek 13. února se konalo okrskové 
kolo soutěže v recitaci, kterého se zúčastnili 
žáci a žákyně světelských ZŠ, dále žáci ze ZŠ 
Ledeč nad Sázavou a ze ZŠ a MŠ Dobrnice. 
Soutěž je postupová, okresní kolo se koná 
v úterý 17. března v SVČ Ledeč nad Sázavou. 
Někteří soutěžící žáci byli připravováni také 
v rámci lidově-dramatického oboru ZUŠ, kte-
rý navštěvují. Výsledkovou listinu najdete na 
našich webových stránkách v záložce Soutěže. 
Děkujeme všem pedagogům, kteří se podíleli 
na zdárném průběhu soutěže. Speciální po-
děkování patří paní Jiřině Roženské a Ivaně 
Měkotové za cennou odbornou pomoc a dobré 
rady. Dále také děkujeme Sportovnímu zaří-
zení Pěšinky za zapůjčení kluboven pro jed-
notlivé kategorie recitační soutěže. Dětem sr-
dečně blahopřejeme k jejich umístění.

Připravili jsme nabídku dvou letních poby-
tových táborů (Sklené u Fryšavy od 1. 7. do 
10. 7. 2020, Mlýnek u Velin od 1. 8. do 
14. 8. 2020) a chystáme 5–6 příměstských tá-
borů ve Světlé nad Sázavou. Termíny a další 
informace k příměstským táborům zveřejní-
me do konce března.

Co se děje v DDM 

Zveme vás k moři. Jedeme do Chorvatska, lokalita Pakoštane, 
jedná se o desetidenní pobyt – zájezd pro rodiny s dětmi, a to 
v termínu pátek 7. 8. 2020 – 16. 8. 2020, vila Elka, polopenze, 
cena je 8100 Kč dospělý/dítě nad 12 let. Spolupracující cestovní 
kancelář WES Nový Jičín nabízí i pro tento zájezd různé slevy 
dle věku dětí a typu pokoje. Odjezd klimatizovaným autobu-
sem ze Světlé nad Sázavou. Více informací najdete na našich 
webových stránkách DDM: www.ddm-svetla.cz

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

To, že je v dnešní době znalost anglického jazyka považována 
téměř za samozřejmost, není žádnou novinkou. Začít je třeba 
co nejdříve. Angličtinu – samozřejmě spíš formou hry – zařa-
zujeme už od 1. třídy. Na druhém stupni byla posílena hodino-
vá dotace anglického jazyka v jazykové třídě na 7 hodin týdně, 
do výuky je zapojen i rodilý mluvčí. Angličtina je využívána 
i v nejazykových předmětech (např. v přírodopise) metodou 
CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově 
a jazykově integrované učení).

V okresním kole olympiády v anglickém jazyce 18. 2. 2020 
jsme si v angličtině změřili síly s nejlepšími žáky z více než 
dvaceti škol.

V kategorii 6. a 7. tříd obsadil Štěpán Matějka úžasné 2. mís-
to. V kategorii 8. a 9. tříd skončil Matěj Vavrda pátý, na vítěze 
ztratil pouhé 3 body z možných šedesáti. Oba dva získali napří-
klad z poslechu plný počet bodů. Oběma blahopřejeme.

J. M.

ZŠ Komenského – zlepšujeme se 
v angličtině
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Bývalý žák naší školy Milan Hart se jako poděkování za na-
byté vzdělání rozhodl obdarovat naši školu fi nančním darem.

Pro 2. stupeň jsme zakoupili sadu sportovních dresů. Poprvé 
se v nich představí naše starší žákyně na kvalifi kaci o postup 
na Mistrovství republiky ve fl orbale.

Pro mladší žáky na 1. stupni jsme mohli pořídit moderní vý-
ukový 3PANEL. Je vhodný pro výuku i pro zábavné činnosti.

Tímto bychom chtěli poděkovat štědrému dárci, který si naši 
školu nosí v srdci i po mnoha letech od ukončení základní škol-
ní docházky. J. M.

Hodnotný dar pro ZŠ Komenského

Týden před masopustem jsem si připravila masku. Jako 
první mě napadla víla. Sehnala jsem si šátky, sukni a sponky 
na přichycení šátků, abych je někde neztratila. Vše jsem na 
sebe navěsila a koukla jsem do zrcadla, jak vypadám. Ma-
minka taky chtěla vidět mojí masku, tak jsem jí ji ukázala. 
Byly jsme spokojeny.

V den masopustu se celá třída nastrojila do svých masek 
a pak jsme vyrazili do Komenského ulice k druhému stup-
ni naší základní školy. Když se venku shromáždily všechny 
třídy, vyšli jsme v zástupu k náměstí doprovázeni hudbou.

Začalo se zpívat a tančit. Po první písničce si pan mís-
tostarosta zatančil s panímámou, muzikanti hráli další písně 
a my jsme skotačili a zpívali se sborem, který stál na pódiu. 
Muzikanti přestali hrát, na pódium přišly nějaké masky, aby 
se nám představily. Byl tam medvědář s medvědem, ženich 
a nevěsta, kobyla, řezník, kominík a Turci. Hudba začala 
hrát a všichni se dali do tance. My jsme tančili s prvňáky. 
Potom začala soutěž v loupání vajec. Když soutěž skončila, 
vyšla na pódium kobyla a řezník. Proběhl rozsudek. Kobylu 
odsoudili a řezník ji podřízl.

Zahrála poslední skladba a my jsme se rozešli domů. Tento 
rok se masopust povedl.

Pavla Strašíková

Před masopustem jsme si začali připravovat masky. Já 
jsem si vybral masku trpaslíka. První jsem sháněl lucernu, 
pak nějaké tričko a naposledy pásek. Jednu hodinu před ma-
sopustem jsme se začali oblékat. Netrvalo dlouho a už jsme 
šli do Komenského ulice, kde průvod začínal. Za okamžik 
jsme byli před radnicí a zpívali: „My jsme se k vám přišli 
ptáti“, „Hojačky, hojačky“, „Jémine, domine“ a další.

Následovalo představování masek. Poznali jsme slamě-
ného, medvěda s medvědářem, kobylu s řezníkem, ženicha 
s nevěstou, laufra s ženuškou, žida i Turky. Pak se uskuteč-
nila soutěž v loupání vajec. Soutěžili za nás Pája a Marek. 
Bohužel jsme nevyhráli. Nevadí.

Zato nám přinesli skvělé koblížky. Já jsem si dal dvě kob-
lihy, dva čaje a jeden chléb s pomazánkou. Následoval roz-
sudek nad kobylou. Říkali věci, které provedla, a potom byl 
konec. Kobylu popravili. Moc se mi to líbilo.

 Ivan Stočes

Masopust očima páťáků ze ZŠ Komenského

Soutěž Lego Robot

20. 2. se dva žáci osmého ročníku ZŠ Komenského, Ondřej 
Papež a  Tomáš Kukeně, zúčastnili soutěže Lego Robot po-
řádané Krajem Vysočina ve spolupráci se společností Bosch 
Diesel Jihlava. Se svým robotem výborně obstáli mezi sil-
nou konkurencí a odvezli si krásné ceny za 4. místo.

Soutěž podporuje zručnost i  odborné kompetence. Cílem 
soutěžní přehlídky s názvem Lego Robot bylo postavit pro-
gramovatelného robota podle originálního designového ná-
vrhu ze stavebnice Lego Mindstorms.

Iveta Mindlová
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Žáci základních škol si u nás otestovali své znalosti
Výsledky ukazují zlepšení
Ve čtvrtek 6. 2. 2020 v odpoledních hodinách dorazila do 

Uměleckoprůmyslové akademie asi šedesátka žáků místních 
i okolních základních škol, kteří se rozhodli otestovat své šance 
ještě před ostrými přijímacími zkouškami, jež je čekají v dubnu.

Naše škola využila ilustrační testy vytvořené přímo Cer-
matem. V porovnání s listopadovým testováním je vidět vyšší 
úspěšnost jak v češtině, tak v matematice.

To nic nemění na faktu, že je co zlepšovat. A žáci ZŠ mohou 
využít i naše přípravné kurzy, které poběží až do počátku dub-
na 2020.

Mgr. Lenka Zadinová, vedoucí učitelka gymnázia

Hrníčky vytvořené na tiskárně
Přednáška v rámci projektu Odborník z praxe
Kdyby mi někdo před pár lety – jako zkušenému keramiko-

vi – řekl, že budu jednoho dne tisknout na tiskárně keramické 
výrobky, bral bych to jako špatný vtip. Tohle trochu zvláštně 
znějící sci-fi  se v dnešní době stává mnohem víc realitou, než 
bychom si kdysi mysleli.

Naše škola, Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sáza-
vou, se snaží jít s dobou. A proto jsme si v rámci našeho projek-
tu „Odborník z praxe“ pozvali do školy jednoho z mála lidí na 
světě, kdo se tomuto odvětví – tedy keramice a 3D tisku – vě-
nuje. Pan Patrik Flégr, který je jedním z několika mála výrob-
ců tohoto typu 3D tiskáren, po dva dny naše studenty učil, jak 
pomocí využití 3D vizualizací a následně 3D tiskáren vytvořit 
zcela funkční i originální keramiku.

MgA. Michael Franče, Ateliér keramiky a porcelánu

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

Okénko absolventa

Karel Malivánek
sklářský výtvarník
nar. 1968 ve Vojnově Městci

V  letech 1982-1985 se vyučil v teh-
dejším Středním odborném učilišti 
sklářském ve Světlé nad Sázavou 
brusičem skla a už tehdy projevoval 
kreativitu v práci se sklem. Poté pra-
coval několik let ve sklárně Bohemia 
ve Světlé. Po roce 1989 se vrátil do 
rodného městyse, kde žije dodnes. 
V roce 2006 se stal dokonce staros-
tou a tento mandát obhájil opako-
vaně, naposled v roce 2018, je tedy 
v pozici starosty už počtvrté.

Sklu ale zůstal a zůstává věrný. 
V 90.  letech minulého století praco-
val ve Škrdlovicích u fi rmy Beránek, 
už nejen jako brusič, ale také jako sklářský výtvarník. Začal 
se zabývat broušenou skleněnou plastikou a pro fi rmu na-
vrhl několik desítek výrobků.

Zde také zhotovil v roce 2002 – pro soutěž vyhlášenou Čes-
kou televizí – křišťálovou kopii kytary EPIPHONE Lennyho 
Kravitze. Mezi více než třiceti soutěžními výtvory z nejrůz-
nějších materiálů se jeho kytara razantně prosadila, po-
stoupila do fi nále  a byla prezentována v  pořadu ČT Noc 
s Andělem.

Když škrdlovická huť Beránek ukončila svou činnost, obno-
vil Karel Malivánek samostatnou živnost a ve Vojnově Měst-
ci začal provozovat vlastní fi rmu, v níž pokračuje v tvorbě 
nových děl, většinou skleněných plastik, mís a váz.

Do Světlé zavítal nedávno, když škola slavila 50 let své exi-
stence. Byl mile překvapen všemi změnami, vybavením, 
novými obory a možnostmi pro žáky a popřál nám hodně 
úspěchů i v dalším období.
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Kreativní tvoření v lipnické ZUŠ
Realizujeme spolupráci se školami v regionu
Již druhým rokem probíhají dílny kreativního tvoření, kdy 

žáci základních škol i děti z mateřinek přijdou k nám, aby si 
vyzkoušeli nejrůznější techniky v jednotlivých dílnách, pří-
padně i ateliérech. Jindy naši studenti vyjíždějí za dětmi do 
jejich škol.

Poslední taková akce proběhla pro Základní uměleckou ško-
lu v Lipnici nad Sázavou. Předcházela tomu jejich návštěva 
u nás. Prošli si jednotlivá pracoviště, ateliéry, prohlédli si celý 
areál a moc se jim tu líbilo. Slovo dalo slovo a návštěvu jsme 
oplatili.

A tak ve středu 12. února 2020 odpoledne se čtyři vybrané 
studentky z oboru malíř skla – Barbora Čepová, Renata Vol-
dřichová, Anna Kašparová, Magda Matějková – vydaly v do-
provodu své mistrové Věry Procházkové v rámci kreativního 
tvoření na ZUŠ v Lipnici nad Sázavou. Ve třídě už je čeka-
la asi dvacítka natěšených žáků různých věkových kategorií. 
Nejprve si museli vyslechnout trochu nezbytné teorie, třeba 
jak používat barvy, jak předkreslit obrázek či nalepit měděnou 
pásku. Pak už každý z nich dostal hrneček a mohli nanášet 
barvy a tvořit obrázky podle svých představ. Poté přešli k tvor-
bě drobných vitrážových šperků – pro maminku, pro babičku, 
dokonce i pro paní učitelku. Dvě hodiny utekly jako voda, na 
konci akce stála na stolech pěkná řádka zdařilých výtvorů.

Podobné akce nabízíme i dalším školám a potřeby pro tvorbu 
dodáváme z našich zdrojů. Zájemci z jiných škol se tedy na nás 
mohou obrátit, rádi jim vyjdeme vstříc.

Mgr. Lenka Zadinová, vedoucí učitelka gymnázia

Ve víru tance
Studenti oboru sociální činnost bilancují svůj ples
Dne 17. ledna 2020 se uskutečnil maturitní ples čtvrtého 

ročníku oboru sociální činnost Uměleckoprůmyslové akade-
mie Světlá nad Sázavou. Konal se ve Společenském domě ve 
Světlé nad Sázavou a pro veřejnost se dveře sálu otevřely v 19 
hodin. 

Na plese hosty uvítal moderátor Martin Lhotka, který ce-
lým večerem všechny přítomné provázel. Po úvodním před-
tančení Lucie Kvapilové a následném nástupu maturantů při-
šlo na řadu šerpování. Pro šerpu si došli po červeném koberci 
všichni studenti za doprovodu své vybrané písně. Šerpování 
se ujaly současná i bývala třídní učitelka Jana Vilimovská 
a Tereza Brožková, maturantům popřál i ředitel školy Martin 
Kubín. Po šerpování studentů, slavnostních proslovech a pře-
dání dárků si všichni společně připili, vyfotografovali se a zá-
bava mohla začít. 

První tanec byl již tradičně věnován rodičům, nechybělo 
ani půlnoční překvapení, takže si ples všichni náležitě užili. 
A maturantům nyní nastává perné období přípravy na zkouš-
ku dospělosti, tedy složení maturitní zkoušky. 

Blanka Dopisová, studentka IV. E

Napsali o nás
Chtěla bych vyjádřit  poděkování studentům a studentkám 

Vaší školy za pomoc při organizaci Mikulášského dne.  Ak-
tivně obsadili role pekelníků a andělů. „Štábní kultura“ všech 
byla vysoká a nasazení pekelné. Doufám, že pobyt ve ztíže-
ných klimatických podmínkách neovlivní nemocnost. 

Za KyTICi Světlá nad Sázavou Jiřina Roženská

Dovoluji se na Vás touto cestou obrátit s prosbou o udělení 
pochvaly žákům, kteří dobrovolně pomáhali s letošní Tříkrá-
lovou sbírkou ve farnosti Keblov.

Koledování věnovali svůj volný čas a energii, když za do-
provodu zpěvu chodili od domu k domu (mnozí z nich i ve 
více vesnicích), aby pomohli k výtěžku, který bude použit na 
podporu sociálních služeb Charity Vlašim, jejíž služby vyu-
žívají potřební z našeho regionu, a na podporu charitních pro-
jektů v pražské arcidiecézi.

Děkuji za Vaši pomoc a zůstávám s pozdravem
Josef Dufek, farní koordinátor Tříkrálové sbírky
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KULTURA
Kulturní zařízení KyTICe připravuje

15. dubna od 19 hod. v divadelním sále

Jawa kolem světa s Pavlem Suchým
Přednáška a promítání s cestovatelem Pavlem Suchým, prvním 
Čechem, který na motorce objel Zemi. Jeden muž, jeden stroj 
a  jedna planeta jediným tahem. Osm měsíců a téměř 50 000 
kilometrů čtyřmi kontinenty v sedle motorky, na které by vět-
šina z  vás nejela ani na koupaliště. Tak vypadá ve stručnosti 
dobrodružná odysea prvního Čecha, který v sedle Jawy z roku 
1978 objel svět. Bez asistence a sám, bez GPS, zato se starou 
třistapadesátkou z autoškoly a s letitou buzolou z NDR.

Jak se s takovou výbavou překoná-
vají pouště Gobi a  Atacama, zdo-
lávají pětitisícové průsmyky And, 
jak se nocuje v pampě či v džungli, 
jak se stopují plachetnice na cestu 
přes moře, nebo jak přežít tisíce 
kilometrů bez asfaltu? To všech-
no vysvětluje poutavé vyprávění 
Pavla Suchého, toho prvního mo-
torkáře, který to dal.

Jednotné vstupné 100 Kč. Prodej 
vstupenek od 9. března 2020 od 
8 hodin online i v Infocentru ve 
Světlé n. S. Tel. 775 653 884, 
info@kyticesvetla.cz.

28. dubna od 9 a 10.30 hod. v divadelním sále

O klukovi z plakátu
Chlapec Lukáš bydlí na sídlišti v  paneláku, je žákem 1.  třídy 
a každý den chodí kolem plakátovací plochy do školy. Jednoho 
dne pan Lepič vylepil nový plakát s  reklamou: “Za dobré vy-
svědčení knihu”, kde byl namalovaný úplně stejný kluk, jako Lu-
káš. Bodejť by ne, ten plakát totiž namaloval jeho tatínek – ma-
líř. Jediný rozdíl byl v  barvě 
tenisek. Lukáš nosí červené 
a Kluk měl namalované tenis-
ky modrou barvou. Náš Lukáš 
se s  Klukem z  plakátu, který 
se jmenuje shodou okolností 
také Lukáš, hned skamarádil 
a  zažívají spolu velká dobro-
družství…

A jak to všechno dopadne? To 
se dozvíte, když přijdete na 
naši pohádku.

Účinkuje: Divadlo D5, Praha

Vstupenky za 55 Kč bude mož-
né zakoupit půl hodiny před 
začátkem představení v  po-
kladně kina.

Šest klientů Domova Háj se před dvěma roky přestěhovalo 
z domova v lesích nedaleko Ledče nad Sázavou do zrekonstru-
ovaného domu ve Světlé nad Sázavou. Dostali tam možnost žít 
obvyklým způsobem života. Pravidelně si nakupují, připravují 
jednotlivé chody jídla, tři z nich již ve Světlé nad Sázavou pra-
cují (na „volném“ trhu práce) a čtvrtý by rád začal také. Mo-
hou mít na zahradě oblíbená domácí zvířata a život ve městě 
jim přinesl i možnost ve větším rozsahu se účastnit kulturních 
a společenských akcí, které se zde konají (např. Mikulášského 
dne, Masopustního průvodu, výstav v Galerii Na Půdě, pouti 
a Sázavafestu). A účastní se jich nejen v roli hostů, ale i aktiv-
ních účastníků – např. jako dobrovolníci při Národní potravi-
nové sbírce, nebo na Čisté Vysočině. Dva klienti komunitního 
bydlení se rozhodli zapojit i do pravidelného dobrovolnictví 
pod Dobrovolnickým centrem Fokusu Vysočina a 1x za 14 dnů 
jezdí do Nemocnice v Humpolci na oddělení dlouhodobě ne-
mocných. Dále se klienti pravidelně účastní farmářských trhů 
ve Světlé nad Sázavou a podílí se na akcích, které se konají 
v místní knihovně (např. o minulých Velikonocích). Většinou 
využívají veřejných služeb ve Světlé nad Sázavou a všichni zde 
mají praktického lékaře.

Domov Háj, p. o., prochází procesem transformace poby-
tových sociálních služeb. Dvanáct klientů zařízení již žije ve 
dvou rodinných domcích ve Světlé nad Sázavou, dalších cca 60 
klientů se bude do domů stěhovat – a to nejen do lokality Světlá 

nad Sázavou, ale také do Ledče nad Sázavou, Havlíčkova Bro-
du, Golčova Jeníkova a Chotěboře. Život v komunitním bydlení 
dává klientům zařízení daleko větší možnosti zapojení se do 
společnosti a také kontaktu s rodinnými příslušníky a přáteli. 
Připravit se na co nejpřirozenější přechod z domova do rodin-
ných domů by měl klientům pomoci dvouletý projekt „Na ces-
tě“, který se uskuteční díky fi nančním prostředkům z EU.

Mgr. Andrea Šeredová
pracovnice pro komunikaci s veřejností Domova Háj, p. o.

Klienti druhého komunitního bydlení ve Světlé n. S. zde žijí již dva roky
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KyTICe ve spolupráci s Domem dětí a mládeže pro vás spo-
lečně uspořádali dětský karneval, na kterém zahrála i živá ka-
pela Pískomil se vrací. Občerstvení zajistila Městská restaurace 
a o dobroty ke kávě se postarala fi rma i‘m dessert. Děkuje za 
velikou účast a těšíme se na příští rok 

Foto: KyTICe

Fotoreport z našeho karnevalu
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▶

Výběr z březnových novinek

Beletrie
Moravec Martin: Vladimír Beneš – Mé cesty do hlubin 

mozku
– Knižní rozhovor s českým neurochirurgem MUDr. Vla-

dimírem Benešem. Vedle životopisných údajů je tématem 
rozhovoru vztah mezi lékařem a pacientem, úroveň čes-
kého zdravotnictví, lidský mozek a možnosti současné 
neurochirurgie či otázky lékařské etiky. Nechybí ani po-
hled do lékařova soukromého života.

Černá Jaroslava: Neplakej, vrátím se pro tebe
– Manželé Václav a Dana žijí spokojený život na malém 

městě. Oba mají za sebou různé životní peripetie, které 
překonali, a teď se zdá, že už nic nemůže narušit jejich 
klidné soužití. Jednoho dne se však na prahu jejich nové-
ho domu objeví mladá žena, Václavova dcera Eva, kterou 
musel Václav kdysi za dramatických okolností opustit.

Frištenská Štarková Hana: Každému jeho Izrael
– Příběhy tří hrdinů, pro jejichž životy a osudy se stal urču-

jící židovský původ. Autorka vypráví pozoruhodné pří-
běhy tří reálných lidí, kteří byli Židé, narodili se a kus 
svého života prožili v bývalém Československu a všichni 
z něj odešli.

Haranová Elizabeth: Údolí naděje
– Román je dobrodružným i milostným příběhem z počátku 

dvacátého století. Matyldin otec v opilosti ztropí na její zá-
snubní hostině skandál. Dosud vážená rodina je najednou 
přetřásána na veřejnosti a zostuzená dívka prchne z města. 
V zapadlé vesnici svěří svou bolest papíru. Vůbec netuší, 
do jaké pasti se dostane, když se z knihy stane bestseller.

Morrisová Heather: Cilčina cesta
– Příběh židovské dívky Cilky, která na vlastní kůži zažila 

hrůzy koncentračního tábora Osvětim i sovětského gula-
gu ve Vorkutě. Román inspirovaný skutečnými událost-

mi vypráví o životních útrapách Cilky Kleinové, pochá-
zející ze Slovenska.

Pavelková Kristína: Život v jeho stínu
– Román pro ženy vypráví o dvou letech života Hany, kte-

rá ze dne na den přijde o všechny jistoty. Na začátku má 
Hana milujícího manžela, společenský status i peníze. 
Má všechno – alespoň si to myslí. Ale navzdory bohat-
ství neztratí vlastní tvář a založí nadaci na pomoc ne-
mocným dětem. Po několika přesně mířených životních 
ranách však ztratí všechno.

Poznanski Ursula: Stín
– Když jsou vyšetřovatelce salcburské policie Beatrice 

Kasparyové přiděleny dva zdánlivě nesouvisející přípa-
dy, ještě netuší, jak hrozivé obrátky brzy oba případy na-
berou. Oběti na první pohled nic nespojuje, ale Beatrice 
je oba znala. Navíc je oba ze srdce nenáviděla a na místě 
činu jsou věci, ve kterých vidí připomínku hrozivé udá-
losti ze své minulosti.

Rouda Kaira: Oblíbená dcera
– Napínavý psychothriller o temných podobách mateřské 

lásky. Jane a David Harrisovi přišli před rokem tragic-
ky o svou starší dceru Mary. Od té doby se Jane potýká 
s depresemi, nevychází z domu a nekomunikuje se svým 
okolím. Jane je však narcistická osobnost, obratně doká-
že manipulovat se svým okolím, říká to, co ostatní chtějí 
slyšet a touží ovládat druhé.

Silva Daniel: Nová dívka
– Gabriel Allon zasvětil celý život boji s terorismem. Nyní 

se kvůli možnému zajištění většího klidu na Blízkém 
a Středním Východě rozhodne spojit síly s jedním ze 
svých protivníků. O pomoc ho požádá saúdskoarabský 
korunní princ Chálid bin Mohamed, jehož dceru někdo 
unesl z elitní švýcarské školy.

Tradiční výstava neprofesionálních výtvarníků Světelska 
se letos posouvá

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 návštěvní-
kům města. Letošní ročník se z důvodu rekonstrukce Měst-
ské restaurace posouvá až na květen. 

Výstava se uskuteční v termínu od 5. do 31. května v taneč-
ním sále Společenského domu ve Světlé n. S. Možnost pre-
zentovat svá díla mají nejen pravidelní účastníci, ale také 
noví zájemci, kteří jsou ochotni svá díla ukázat návštěvní-
kům výstavy. Tito noví zájemci se musí přihlásit v kanceláři 
oddělení kultury kulturního zařízení KyTICe (v prostoru ša-
ten pro účinkující v budově kina) nebo na e-mailu: hrocho-
va@kyticesvetla.cz.

Za oddělení kultury KZ KyTICe Adéla Hrochová  
(tel. 569 496 660),

za výtvarníky Petr Křivský 
(tel. 724 716 585).
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▶

Potencální návštěvník WC na sočasném světelském nádraží 
to určitě nemá jednoduché. Pokud bude nucen navštívit toaletu 
a nebude obeznámen, jak to na tomto nádraží chodí, může pro-
žít krušné chvíle. Přijde ke dveřím WC a přečte si: WC MUŽI 
UZAMČENO Poplatek za použití WC 8,– Kč. Klíč je k zapůj-
čení po zaplacení poplatku u pokladní přepážky (totéž platí pro 

ženy).  Absolvuje cestu dlouhou 70 kroků k pokladní přepážce 
a nedej bože, aby byla u okénka pokladny fronta čekajících na 
jízdenky. Po zaplacení osmi korun se vrátí opět 70 kroků k to-
aletám. Pro cestující žádný komfort. Změnu k lepšímu určitě 
přinesou nové toalety přímo u čekárny ve výpravní budově.

Text a foto: jiv

Nové toalety by měly opravdu sloužit cestujícím

Současný objekt WC na nádraží ve Světlé nad Sázavou 
je od čekárny a pokladní přepážky vzdálen nejméně 70 kroků. Informace na dveřích WC

CO VÁS ZAJÍMÁ

Naučná literatura
Krejčí Matěj: DigiDetox
– Manuál k pochopení a správnému používání digitálních 

technologií. Digitální média mohou být dobrým nástro-
jem, ale zlým pánem. Autor se zabývá vlivem digitálních 
technologií a virtuální reality na naše vědomí: např. na 
vnímání, pozornost i kvalitu vztahů.

Moreno de la Fuente Alberto: Historie vojenské techniky
– Kniha analyzuje 60 válečných strojů všech dob, od pri-

mitivních válečných strojů Chetitů po moderní tanky, od 
řeckých trojveslic po letadlové lodě, od jednomístných 
letounů z první světové války po moderně vybavené stí-
hačky.

Knihy pro děti a mládež
Susa Jan: Autoškolka

– Knížka je užitečnou pomůckou pro všechny děti, které 
se už brzy stanou zodpovědnými chodci, cyklisty a za 
krátký čas i řidiči. Srozumitelnou a zábavnou formou se-
znamuje malé čtenáře s riziky, která na ně v ulicích číhají, 
a radí, jak se pohybovat bezpečně. M/1

Krolupperová Daniela: Jak bacit bacila?
– Když tě pálí v krku nebo bolí ucho, znamená to, že se 

do tvého těla dostaly zlomyslné mrňavé potvůrky, které 

tam chtějí řádit a zadělat na pořádnou chorobu. Naštěstí 
ale máme v těle stejně miniaturní pomocníky, kteří svádí 
s bacily a viry lítý boj. M/2

Pospíšilová Zuzana: Dědečkovy povídačky
– Dědeček ráčkuje a nepříjemným písmenkům se vyhýbá. 

Proto má potíže třeba s pohádkou O Červené karkulce. 
Rozhodne se tedy, že bude vnoučatům vyprávět vlastní 
pohádky bez R a Ř o tom, co všechno zažil, když byl 
malý. M/2

Crlík Tomáš: Strážci Země
– Pradávné bytosti spjaté se stromy od počátku věků chrá-

ní přírodu a živé tvory, ale harmonie byla nyní naruše-
na. Strážci země po desítky let spali v nevědomosti. Teď 
však živly upadly do chaosu a je potřeba obnovit rovno-
váhu. M/3

Hanová Jenny: Bez tebe to není léto
– Dřív šestnáctiletá Belly počítala dny, než se zase bude 

moct vrátit na pláž. Ale tentokrát je všechno jinak – 
všechno dobré se najednou rozpadá a Belly si tentokrát 
přeje, aby léto vůbec nenastalo. M/3

Eva Kodýmová

24



V památkovém katalogu Národního památkového ústavu je 
pod číslem 1040233 jako kulturní památka uvedena odbavova-
cí budova nádraží ve Světlé nad Sázavou. V popisu této památ-
ky je mimo jiné napsáno: Polovina objektu (levá při pohledu 
od nástupiště) byla postavena v 70. let 19. století pravděpodob-
ně podle projektu architekta Karla Schlimpa. Lze tedy tvrdit, 
že nádražní budova ve Světlé si v letošním roce připomene 
150. narozeniny. Již delší dobu se plánuje modernizace nádraží, 
které bylo naposledy upravováno v 90. letech minulého století. 
Jak se svěřila tisková mluvčí bývalé organizace Správa želez-
niční dopravní cesty Kateřina Šubová, bylo třeba vzhledem 
k rozsahu rekonstrukce celého objektu před vypracováním 
projektu provést stavebně-technický a stavebně-historický 
průzkum. V současné době již rekonstrukce světelského ná-
draží nabývá konkrétní podoby. Předpoklad zahájení stavby 
je koncem roku 2020. Na jaké změny se mohou cestující po 
rekonstrukci těšit, to přiblížil tiskový mluvčí Správy železnic, 
státní organizace, která řídí a spravuje železniční síť v celé 
České republice, Marek Illiaš. „Předmětem investice je úprava 
prostor pro cestující. Vestavba WC, to znamená vybudování 
moderního hygienického zázemí pro cestující v přímé návaz-
nosti na čekárnu ve výpravní budově pro ženy, muže a pro oso-
by s omezenou možností pohybu a orientace. V samostatném 
prostoru v návaznosti na čekárnu bude také zřízena místnost 
s přebalovacím pultem, úpravy vstupů a prostor haly a čekár-
ny se zajištěním bezbariérovosti s optimalizací provozních ná-
kladů výpravní budovy. Zachována bude pokladna s prodejem 
jízdenek, provedena bude též rekonstrukce krovu a stropních 
konstrukcí, řešení sanace vlhkosti. Novinkou bude služba cyk-
listům parkování B+R (bike and ride). Pro tento účel budou 
ve stávajícím objektu WC vybudovány kryté boxy na kola pro 
možnost bezpečného uložení kola s ochranou proti povětrnost-
ním vlivům (pět krytých boxů, každý pro dvě kola) a dále se 
uvažuje s realizací 12 stání na kola bez přístřešku.“ Na otázku, 

zda bude zachován nynější historický vzhled budovy včetně 
barev fasády, Marek Illiaš odpověděl: „Budova je od roku 
2011 nemovitou kulturní památkou. Proto vzhledem k památ-
kové ochraně Národní památkový ústav požaduje zachovat pro 
stavbu všechny specifi cké prvky. Rozsah prací a použití mate-
riálů včetně barevného řešení bude při zpracování projektové 
dokumentace konzultováno právě s NPÚ.“ V připravované re-
konstrukci nádraží se zatím nedostane na nástupiště. K tomu 
tiskový mluvčí Správy železnic dodal: V rámci připravované 
akce se nástupiště nebudou opravovat. Rekonstrukce nástupišť 
proběhne až v rámci akce RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad 
Sázavou.“

Text a foto: jiv

Světelské nádraží čeká omlazovací kúra

Vstupní hala s pokladnou dostane po rekonstrukci 
novou podobu

Pohled na historickou výpravní budovu od kolejiště
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Dne 21. 3. 2020 vás zveme na již třináctý ročník RC Rally 
Světlá, závod rádiem řízených modelů aut v měřítku 1:10. Jak 
je poslední dobou moderní, jsou poháněné elektřinou. Gréta 
by měla radost. Teď vážněji. 21. 3. 2020 od 9:00 začnou ur-
putné boje na tratích devíti rychlostních zkoušek o délce asi 
7 000 m v areálu dopravního hřiště ZŠ Lánecká. Konec a vy-

hlášeni je naplánován okolo 
16:00. Očekává se hojná účast 
v kategoriích junior, junior+, 
senior a 40+. K vidění budou 
vozy s poháněnou jednou ná-
pravou, tzv. 2WD, a také vel-
mi atraktivní tzv. čtyřkolky, 
tedy vozy 4X4. Nebude jistě 
nouze o nové vozy, světel-
ský závod je první v sezoně, 
a proto se spousta týmů při-
jede pochlubit technikou, na 
které celou zimu intenzivně 
pracovaly. Pokud se poda-
ří zajistit pronájem vozů od 
týmu PB Pepettoni, měli 
by startovat i Michal a Petr 
Balounovi, jezdci, kteří už 
domácí závod dokázali ve 
svých kategoriích i vyhrát. 
Doufejme, že číslovka 13 
v názvu nebude nosit smůlu a podnik se vydaří jak jezdcům, 
tak i pořadatelům. Veliké díky patří městu Světlá nad Sázavou, 
škole ZŠ Lánecká a fi rmě Glasspo za poháry pro vítěze. Tak 
přijďte fandit a udělat pořádnou diváckou kulisu!

Václav Baloun
Foto: Tomáš Šena

RC Rally

SPORT

Marek začal ve svých čtyřech letech hrát fotbal, o rok poz-
ději přidal tenis a plavání. Všem sportům se věnuje dodnes, ale 
tenis upřednostňuje. První tenisové zkušenosti sbíral na teni-
sových dvorcích v Sázavské ulici pod dohledem své maminky, 
která je trenérkou začínajících tenistů. Brzy začal nastupovat 
v týmových soutěžích kategorií minitenis a babytenis TK Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou a jako hostující hráč za družstvo 
TK Jiskra Havlíčkův Brod. V roce 2019 se zúčastnil pětadva-
ceti turnajů po celé České republice včetně Mistrovství České 
republiky v Rakovníku, kde bojovalo nejlepších 48 tenistů ka-
tegorie babytenis. Marek prošel vyřazovacími skupinami šam-
pionátu až do závěrečného pavouka pro 20 nejlepších hráčů. 
Z pětadvaceti turnajů Marek čtrnáct vyhrál, jeho velkým úspě-
chem bylo vítězství v prestižním turnaji Masters 5. ročníku Ba-
bolat Baby Tour 2019 v Kopřivnici. Za vítězství v tomto turnaji 
obdržel roční profesionální smlouvu na tenisové vybavení fi r-
mou Babolat. V nadcházející sezoně bude hrát Ligu mladších 
žáků v barvách TK Pelhřimov. Za své výkony byl vybrán do 
Krajského tenisového centra talentované mládeže v Třebíči.

Text a foto: jiv

Mezi oceněnými sportovci byl tenista Marek Mikeš
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Předseda Lyžařského spolku Kadlečák Jaroslav Kaiser zhod-
notil 39. sezonu na Kadlečáku velice stručně. „Za tu dobu, co 
provozujeme lyžařský areál na Kadlečáku, nepamatuji tak 
špatnou sezonu. Téměř tři týdny jsme po chvilkách zasněžovali 
sjezdovku technickým sněhem. V pátek 24. ledna jsme zahájili 
lyžování, ale vydrželo to pouze týden. V sobotu 1. února jsme 
provoz vleku pro špatné podmínky zastavili.“ 

Jenom pro zajímavost, loňskou sezonu naopak řadili lyžaři 
z Kadlečáku mezi ty lepší, lyžovalo se 49 dní. Text: jiv

Foto: tov

Špatná byla lyžařská sezona na Kadlečáku

Deset mladých atletů z tréninkové skupiny Jozefa Foťka 
startovalo v barvách Hvězdy Pardubice na halových krajských 
přeborech Open Pardubického kraje, které se konaly 2. února 
v přetlakové hale v Praze na Strahově. Hned polovina světel-
ských se dostala na stupně vítězů. Petr Kasal získal bronzovou 
medaili v běhu na 60 m v čase 7,35 sec. a Roman Sváček byl 
rovněž třetí v trojskoku, když skočil 12,05 m. 

Obě medaile jsou o to cennější, že oba věkem ještě doros-
tenci je získali v soutěži mužů. Starší žák Vojtěch Prášek vy-
bojoval rovněž bronzovou medaili v běhu na 150 m, když mu 
rozhodčí naměřili čas 19,43 sec. 

Se stříbrnou medailí ve skoku do výšky se z Prahy vrátila 
starší žákyně Anna Sobotová, která překonala laťku ve výšce 

Foťkovi atleti přivezli z Prahy medaile

Fotbalisté FK Bohemia Světlá nad Sázavou usilují o návrat 
do krajského přeboru Vysočiny, z kterého sestoupili do nynější 
I.A třídy v roce 2016. Po podzimní polovině soutěže je A mužstvo 
Světlé nad Sázavou na druhém místě tabulky s osmibodovou ztrá-
tou na vedoucí tým TJ Slovan Kamenice nad Lipou. Pikatní je, že 
s tímto soupeřem zahájí světelští 22. března jarní část I.A třídy na 
svém hřišti v Nádražní ulici. V podzimní části prohrálo mužstvo 
vedené trenérem Romanem Masopustem v Kamenici nad Lipou 
2:3. Něco o zimní přípravě na jaro prozradil pro Světelský zpravo-
daj právě trenér Masopust.

Pane trenére, prozraďte něco o dosavadní zimní přípravě 
A mužstva. Na co jste se především zaměřili?

„Dosavadní zimní příprava byla u nás zaměřena zvláště na kom-
pletní fyzickou připravenost. Snažili jsme se naběhat co největší 
objem a pracovat na rychlostní vytrvalosti. Tento blok objemové 
přípravy se bude lámat na soustředění v Kácově, které tam bu-
deme mít od 20. do 23. února, budeme tam pracovat jak na síle, 
tak i na maximální rychlosti. Zatím máme odehrané tři přátelské 
zápasy. Dvakrát jsme hráli na Bernard cupu v Humpolci, kde jsme 
porazili SK Jiřice 7:0 a tým Los Galacticos 16:1. Ale kvalitnější zá-
pas jsme sehráli v Čáslavi, kde jsme vyhráli nad B týmem FK 3:1.“

Došlo k nějakým změnám v kádru mužstva (odchody a přícho-
dy)?

„Kádr zatím nemáme stále ještě uzavřený. Přišli Dominik Suk 
z Havlíčkova Brodu a Matěj Teslík z Českého Brodu. S prvně jme-
novaným počítáme do útoku a Teslík by mohl hrát na kraji obrany 
i zálohy. Na odchodu je Jindřich Stránský, který by si měl vyzkou-

šet krajský přebor v Přibyslavi. Pracujeme i nadále na omlazení 
týmu, uvidíme, jak se prosadí další hráči z našeho dorostu. Z po-
hledu uzavření kádru bude rozhodující stav našich dlouhodobě 
zraněných hráčů Luboše Rezka a Davida Valenty. Lukáš Vébr už 
trénuje pouze s malým omezením a měl by být do začátku soutěže 
připraven.“

S jakým cílem vstoupíte v neděli 22. března do jarní poloviny 
soutěže, když hodně může napovědět již první utkání doma s ve-
doucí Kamenicí nad Lipou?

„Pochopitelně zápas s Kamenicí chceme vyhrát a se stejným cí-
lem půjdeme do všech dalších našich zápasů. Uvidíme, na co to 
bude stačit.“ jiv

Foto: FK Bohemia

Fotbalisté by chtěli do krajského přeboru

Snímek je z vydařeného zimního soustředění v Kácově

153 cm. Vítězka soutěže 
Slaninová z Chrudimi 
skočila o tří centimetry 
výš. 

Zlatou medaili a titul 
přeborníka Pardubické-
ho kraje vybojoval ve 
vrhu koulí v kategorii 
starších žáků Miro-
slav Sekot. Soutěž vy-
hrál v osobním rekordu 
12,33 m.

Text a foto: jiv
Úspešný koulař Miroslav Sekot
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PROVÁDÍM PRÁCE:

oprava a montáž střech
likvidace a čištění střech 

od mechu

Čapek Pavel
tel.: 737 349 571
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