
SvětelSký
zpravodajduben 2019

ce
na

 1
3 

k
č

Foto: Jaroslav Kučaba

Z radnice

• Schůze rady str. 6

• Rozpočet města str. 7

Z historie

• Obecná škola I. str. 14

• Psalo se str. 17

Školství

• Rolnička str. 17

• Co se děje v Akademii str. 19

kultura

• KyTICe připravuje str. 23

• Folklorní festival str. 26

Co vás zajímá

• Supermarket Billa str. 28

• Toulavá kamera str. 30

Sport

• Sportovní hala str. 33

• Hokej str. 34



Prostor p
ro vaši  

REKLAMU

Prostor p
ro vaši  

REKLAMU



Okénko 
vzpomínek

Cukrárna - prodavačka Hilda Dolejší

Drogerie - vedoucí Jan Rejnek, bufet vedoucí Navrátil,  
poté pí Mikešová, prodavačka pí B. Sýkorová

Malá strana - vedoucí Jarda Radil

Maso u Rejzků - prodavač a vedoucí Josef Sindelář

Mlékárna nám. u Pergrů Mlékárna vedle Knihy - prodavačky pí Dřevínková a Trtíková 
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Obuv náměstí - prodavačky pí Smolíková, Vonšovská

Nucený výsek - prodavač Petr Krejčí Ovoce -zelenina u Pergrů 

Papírnictví - vedoucí slavný Jan Sláma U Picků - prodavačka Mařenka Čechová

Na Kopečku Elektro - vedoucí Sl. Říha
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Z radniCe

Pozvánka na přednášku

Městský úřad Světlá nad Sázavou ve spolupráci s MO ČZS, z. s. Světlá nad Sázavou pořádá dne 15. 5. 2019 v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti Městského úřadu Světlá nad Sázavou přednášku: Pěstování a řez ovocných stromů

Přednášející: Ing. Josef Adam – dlouholetý lektor ČZS 
Doba trvání: cca 2 hodiny 
Vstupné dobrovolné – bude věnováno na dobročinné účely 
Součástí přednášky jsou prezentace s obrázky z praxe, praktické ukázky řezu, odpovědi na dotazy a jiné.

Účastníci přednášky si odnesou následující informace:

rozdíl mezi ovocem ze supermarketu a vypěstovaným na zahrádce, vhodné podnože a jak podnož volit, volba způsobu pěs-
tování – štíhlá vřetena, samostatně stojící stromy atd., co byste měli znát, když jdete kupovat ovocný stromek, výsadba, 
opora, hnojení, zalévání, řez po vysazení, zapěstování stromku, ohýbání větví – vliv na plodnost, řez, způsoby řezu, základy 
řezu a kdy řezat, ochrana proti chorobám, sklizňová zralost, uložení, skladování, vhodné odrůdy v podmínkách Vysočiny 
s důrazem na rezistentní či tolerantní odrůdy, kde koupit vhodné ovocné stromky a v jaké kvalitě, vlastní samovýroba, kde 
najít informace z této oblasti na internetu (databáze ovocných druhů atd.)

Zastupitelstvo města:
 1. Schválilo rozpočet města Světlá nad Sázavou na rok 2019.
 2. Schválilo veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace 

z rozpočtu města v oblasti sportu, prevence sociálně pato-

logických jevů, péče o zdravotně postižené a jinak znevý-

hodněné občany, kultury, ostatní.
 3. Schválilo prodej pozemku parc. č. st. 1015 o výměře 

715 m2 v k. ú. a obci Světlá n. S., jehož součástí je budo-

va s č. p. 546, bytový dům v ulici Sázavská, a to za kupní 
cenu ve výši 13 420 000,00 Kč Bytovému družstvu Sázav-

ská 546, Světlá n. S.
 4. Souhlasila se zařazením nákladů z investičních akcí 

realizovaných a dokončených v roce 2018 ve výši 
31 638 183,23 Kč do evidence majetku města – budovy, 
stavby, dále se zařazením investičních nákladů ve výši 
5 653 219,86 Kč do evidence majetku města – stroje, pří-
stroje, technologická zařízení a inventář. Hodnota majet-
ku města byla navýšena v průběhu roku 2018 v rámci pře-

dání dokončených investičních akcí do užívání.
 5. Schválilo právo umístit stavbu „Dolní Březinka, parcela 

455/2, vedení knn“ spol. ČEZ Distribuce, a. s., na pozem-

cích p. č. 825/12 a 818/2 v k. ú. Dolní Březinka a obci 
Světlá n. S. a p. č. 1087 a 452/1 v k. ú. a obci Světlá n. S. ve 
vlastnictví města Světlá n. S.

 6. Schválilo plán činnosti finančního výboru na rok 2019.
 7. Určilo počty členů pro jednotlivé osadní výbory:

• Benetice – 4 členové (Květuše Pejcharová, Zdena Vaňká-

tová, Jaroslav Kukeně, Josef Růt).
• Dolní Březinka – 4 členové (Ing. Luboš Vacek, Luboš 

Mareš, Roman Kubík, Josef Flekal).
• Dolní Dlužiny – 3 členové (Vendula Poláková, Tomáš Po-

lák, Z. T.)

• Horní Březinka – 3 členové (Jaroslav Kaiser, Jindřich 
Vojtěch, Pavel Čapek).

• Horní Dlužiny – 3 členové (Mgr. Eva Motýlová, Petr Ště-

pánek, Jana Štěpánková).
• Josefodol – 5 členů (Markéta Tichá, Ing. Jiří Arlt, Micha-

ela Hokeová, Eva Čížková, Pavel Hemerka).
• Kochánov – 3 členové (Mgr. Petra Štěpánková, Stanislav 

Nečil, Vít Machotka).
• Lipnička – 4 členové (Jaroslava Chládová, Vratislav Pro-

pilek, Kateřina Švondrová, Ing. Jiří Moravec).
• Mrzkovice – 5 členů (Ing. Jiří Říha, Ing. Ondřej Tvrdík, 

Aleš Uher, Martin Koudela, Svatopluk Matyáš).
• Opatovice – 4 členové (Ing. Hana Hánová, František Ma-

jor, Bc. Jiří Nepovím, Michal Pick).
• Závidkovice – 6 členů (Jitka Kudrnová, Pavel Beneš, Ra-

dek Vála, Ing. Jan Vála, Petr Kubát, Jan Vaňkát).
• Žebrákov – 3 členové (Ing. Ondřej Prášek, Mgr. Petr Svi-

ták, Soňa Dobrozemská).
 8. Zvolilo předsedy jednotlivých osadních výborů:

• Květuši Pejcharovou – osadní výbor Benetice
• Ing. Luboše Vacka – osadní výbor Dolní Březinka
• Vendulu Polákovou – osadní výbor Dolní Dlužiny
• Jaroslava Kaisera – osadní výbor Horní Březinka
• Petra Štěpánka – osadní výbor Horní Dlužiny
• Markétu Tichou – osadní výbor Josefodol
• Mgr. Petru Štěpánkovou – osadní výbor Kochánov
• Vratislava Propilka – osadní výbor Lipnička
• Ing. Jiřího Říhu – osadní výbor Mrzkovice
• Ing. Hanu Hánovou – osadní výbor Opatovice
• Jitku Kudrnovou – osadní výbor Závidkovice
• Ing. Ondřeje Práška – osadní výbor Žebrákov

Jan Tourek, starosta města

Zasedání zastupitelstva 27. února
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Rada města:
 1. Schválila přidělení bytu 1+kk, Josefodol č. p. 24, Světlá 

n. S. paní S. V. a bytu 1+1, Josefodol č. p. 24, Světlá n. S., 
paní M. Ž. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu ur-
čitou jednoho roku s možností automatického obnovová-

ní při plnění si povinností plynoucích z nájemní smlouvy. 
Nájemní smlouvy budou sepsány včetně dodatku o složení 
jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 2. Schválila účetní závěrku a výsledek hospodaření škol 
a školských organizací za období účetního roku 2018, se-

stavené k 31. 12. 2018.
 3. Doporučila ředitelům základních škol zřizovaných měs-

tem Světlá n. S. i nadále dodržovat Usnesení RM č. 55/2017, 
na základě něhož každá ze základních škol otvírá 2 třídy 
prvního ročníku s kapacitou do počtu 22 žáci na jednu tří-
du.

 4. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru 
ve výši 5 502 Kč. Poskytovatelem daru je Junák – český 
skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod, z. s. Finanční dar 
bude přijat prostřednictvím Domu dětí a mládeže Světlá 
n. S. a bude výhradně užit na podporu práce s dětmi a mlá-

deží na letní tábory v roce 2019.
 5. Schválila účetní závěrku a hospodářský výsledek p. o. Ky-

TICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou za účetní ob-

dobí roku 2018.
 6. Schválila účetní závěrku a hospodářský výsledek Soci-

álního centra města Světlá nad Sázavou za účetní období 
roku 2018.

 7. Schválila účetní závěrku a hospodářský výsledek TBS 
Světlá nad Sázavou, p. o., za účetní období roku 2018.

 8. Schválila poskytnutí finančního daru Základní organizaci 
Českého svazu žen Světlá n. S., pobočný spolek, ve výši 
12 500 Kč.

 9. Schválila poskytnutí finančního daru Klubu důchodců 
města Světlá nad Sázavou ve výši 7 000 Kč.

 10. Schválila poskytnutí finančního daru Svazu tělesně posti-
žených v České republice, z. s., místní organizace Světlá 
n. S., ve výši 8 000 Kč.

 11. Schválila poskytnutí finančního daru Tělocvičné jednotě 
Sokol Světlá nad Sázavou ve výši 20 000 Kč.

 12. Schválila poskytnutí finančního daru MAS Královská 
stezka, o. p. s., ve výši 2 000 Kč.

 13. Schválila poskytnutí finančního daru panu Jaromíru Ne-

uberovi, Pojízdná prodejna Humpolec, ve výši 5 000 Kč 
z rozpočtu osadního výboru Kochánov.

 14. Schválila poskytnutí finančního daru Stanici Pav-

lov, o. p. s., Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ve výši 
10 000 Kč.

 15. Schválila poskytnutí finančního daru panu V. V. ve výši 
10 000 Kč na hipoterapii.

 16. Schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Světlá n. S. č. 201/2019 ve výši 3 000 Kč 
Spolku Přátelé Zahrádky na oslavu 800. výročí první pí-
semné zmínky o Zahrádce.

 17. Schválila poskytnutí finančního daru panu J. Š. ve výši 
10 000 Kč za celoroční focení a natáčení akcí organizova-

ných městem nebo týkajících se města Světlá n. S.
 18. Schválila odpisový plán dlouhodobého hmotného a ne-

hmotného majetku města Světlá n. S. na rok 2019.
 19. Schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Svět-

lá n. S. a Krajem Vysočina za účelem zajištění realizace 
programu Fondu Vysočiny „Obnova venkova Vysočiny“ 
v roce 2019.

 20. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci „Stavební 
úpravy sociálního zařízení v budově ZŠ Lánecká“ z pro-

gramu Fondu Vysočiny Naše škola 2019.
 21. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akceschopnost 

jednotky požární ochrany Světlá n. S. v rámci programu 
Fondu Vysočiny Akceschopnost jednotek požární ochrany 
obcí 2019 s výši dotace 44 500 Kč.

 22. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci „Oprava 
části cyklotrasy Lipnička – Dolní Město“ z programu Fon-

du Vysočiny Cyklodoprava a cykloturistika 2019 s reali-
zací v roce 2020.

 23. Schválila pronájem části pozemku parc. č. 51/3 o výměře 
40 m2 v obci Světlá n. S. v k. ú. Radostovice u Lipničky 
paní D. B. s platností od 1. 4. 2019 za účelem užívání čás-

ti pozemku pro skladování palivového dřeva za celkovou 
cenu nájemného ve výši 280 Kč/rok.

 24. Schválila pronájem části pozemku parc. č. 718/1 o výměře 
206 m2 a části pozemku parc. č. 723/22 o výměře 45 m2, 
vše v obci a v k. ú. Světlá n. S., paní Z. Š. s účinností od 
data 1. 4. 2019 za účelem užívání části pozemku jako za-

hrádky v zahrádkářské kolonii, za celkovou cenu nájem-

ného ve výši 1 506 Kč/rok.
 25. Schválila pronájem části pozemku parc. č. 329/7 o vý-

měře 80 m2 a části pozemku parc. č. 370/1 o výměře 
50 m2, vše v obci a v k. ú. Světlá n. S., na kterých se 
nachází část vodní plochy „vodní nádrž Na Bradle“, 
která bude uzavřena mezi městem Světlá n S. (jako ná-

jemcem) a paní O. D. (jako pronajímatelem) za cenu 
5 980 Kč/rok.

 26. Souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o reali-
zaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie mezi městem Světlá n. S. a společností 
ČEZ Distribuce, a. s.

 27. Souhlasila se zajištěním dodávek elektřiny a zemního ply-

nu pro všechna odběrná místa objektů ve vlastnictví města 
Světlá nad Sázavou pro rok 2020.

 28. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem 
Světlá n. S. a spol. ATOS, spol. s r. o., Ledeč nad Sáza-

vou, na akci Obnova a zprovoznění Tureckého pavilo-

Schůze rady 11. března
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▶

nu ve Světlé nad Sázavou – III. etapa, cena díla vč. DPH 
1 379 569,40 Kč.

 29. Stanovila jako zhotovitele zakázky Rekonstrukce povr-
chu účelové komunikace, ulice Školní, Světlá n. S., firmu 
SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní 
stavby VÝCHOD, celková cena realizace včetně DPH je 
3 232 589,46 Kč.

 30. Souhlasila s vystavením objednávky spol. Tost.cz, s. r. o., 
na provedení zajištění nosné konstrukce stropu chodby ve 
2. NP v ZŠ Jelenova, č. p. 30, ul. Jelenova, s předpokláda-

nou cenou ve výši 320 tis. Kč. Zajištění nosné konstruk-

ce stropu bude provedeno v období červenec, srpen 2019, 
fakturace dle skutečně provedených prací.

 31. Schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu, stavební práce „Technická infrastruktura 
Pod Vodárnou, II. etapa, Světlá n. S.“

 32. Souhlasila se zadáním veřejných zakázek malého rozsahu 
v rámci projektů „ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou – 

rekonstrukce odborných učeben a bezbariérová opatře-

ní“ a „ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou – učebna jazyků 
a bezbariérové úpravy“ v souladu s Metodickým poky-

nem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 
2014–2020.

 33. Stanovila celkový počet zaměstnanců města zařazených 
do Městského úřadu Světlá n. S. na 60, což představuje 
navýšení počtu funkčních míst v rámci kanceláře starosty 
o 1 místo.

 34. Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 102/2019 na 
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10.000 Kč 
mezi městem Světlá n. S. a TJ Sklo Bohemia Světlá n. S., 
z. s. oddíl Triatlon, na „4. ročník akce Běh cyklostezkou“.

 35. Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 103/2019 
na poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 13 788 Kč 
mezi městem Světlá n. S. a HC Světlá nad Sázavou na po-

řízení medailí a pohárů na turnaje mládeže.
Jan Tourek, starosta města

Rozpočet města Světlá nad Sázavou na rok 2019
Rozpočet města Světlá nad Sázavou na rok 2019 byl projed-

nán podle schválené Směrnice města č. 1/2012 o zpracování 
rozpočtu města Světlá nad Sázavou a schválen na jednání za-

stupitelstva města dne 27. 2. 2019.
Při zpracování návrhu rozpočtu města Světlá nad Sázavou 

na rok 2019 bylo postupováno v souladu s platnými právními 
předpisy, především se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpoč-

tových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové 
skladbě v platném znění.

Základními podklady při tvorbě rozpočtu byly:
• schválený rozpočet města na rok 2018 a jeho průběžné 

plnění
• očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostát-

ní ekonomiky v roce 2019 s dopadem do příštích let
• státní rozpočet na rok 2019
• návrhy dílčích rozpočtů správce a jednotlivých příkazců 

operací na městském úřadě
• návrhy nákladových a výnosových oblastí ředitelů pří-

spěvkových organizací a společnosti s ručením omeze-

ným pro tvorbu základního ukazatele, tj. příspěvku zři-
zovatele, respektive zakladatele na činnost

• uzavřené smluvní závazky a dohody
• odborné kvalifikované odhady a propočty

Celkové příjmy města v roce by měly dosáhnout 
256 016 tis. Kč, celkové výdaje jsou plánované ve výši 
277 216 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt finančními 
prostředky na běžných účtech města k 31. 12. 2018 ve výši 
21 200 tis. Kč.

Základem rozpočtu jsou daňové příjmy a dotace na výkon 
státní správy.

Město Světlá nad Sázavou očekává v roce 2019 nárůst 
daňových výnosů. Příjmy ze sdílených daní by měly činit 
95 520 tis. Kč, ve srovnání se skutečností roku 2018 je to 
o 4,6 mil. Kč více.

Dotace na výkon státní správy bude podle údajů státního 
rozpočtu na rok 2019 17.468 tis. Kč. Je určena na úhradu vý-

dajů spojených s výkonem státní správy.

Výdaje rozpočtu ve výši 48 % jsou určeny na krytí běžných 
provozních výdajů města, zřízených příspěvkových organizací 
a založené společnosti s ručením omezeným, zbývajících 52 % 
představují výdaje na rozvoj města a opravy a údržbu majetku 
města. Letošní rok je výjimečný stavbou sportovní haly. Obvyk-

le se poměr provoz/investice pohybuje v rozmezí okolo 70:30.
Provozní výdaje místní správy, městské policie, příspěvko-

vých organizací v oblasti školství, kultury, sociální oblasti, 
komunálních služeb a společnosti s ručením omezeným a ně-

kterých oblastí spravovaných městským úřadem jsou zhruba 
postaveny na úrovni schváleného rozpočtu roku 2018. Výjim-

kou jsou oblasti rozpočtu a organizace, kde město financuje 
platy zaměstnanců, tam výši rozpočtu ovlivnilo navýšení pla-

tových tarifů od 1. 1. 2019.
Městu po úhradě povinných výdajů zůstává na výdaje do 

oprav majetku města a rozvoje města 143 080 tis. Kč (tj. pro 
2. oblast rozpočtu). K financování tohoto objemu investic 
budou mj. zapojeny investiční dotace, na které má město 
rozhodnutí od poskytovatelů (Novostavba pavilonu MŠ – 
10 231 tis. Kč), dále budou k financování 2. oblasti rozpoč-

tu zapůjčeny finanční prostředky fondu bytových rezerv ve 
výši 21 318 tis. Kč a inkaso úvěrových prostředků na inves-

tiční úvěr na stavbu Sportovní haly ve Světlé nad Sázavou 
(60 414 tis. Kč).

Největšími investičními akcemi roku 2019 bude stavba 
Sportovní haly ve Světlé (v roce 2019 výdaje 87 264 tis. Kč 
z toho podíl města 26 850 tis. Kč), rekonstrukce povrchu ko-

munikace Školní (3 000 tis. Kč), oprava komunikace V Polích, 
chodník Panuškova (6 600 tis. Kč) a projektová dokumentace 
revitalizace náměstí Trčků z Lípy (2,7 mil. Kč).

Mezi další významné akce města patří v roce 2019 ZTV 
Pod Vodárnou, II. etapa (5,5 mil. Kč), rekonstrukce od-

borných učeben ZŠ Komenského a bezbariérová opatření 
(6.3 mil. Kč), odborné učebny a bezbariérová opatření ZŠ 
Lánecká (7 mil Kč), projektová dokumentace domu č. p. 23 
na náměstí (400 tis. Kč) a výkupy pozemků dle rozhodnutí 
ZM (5,5 mil. Kč) a Domov důchodců – klimatizace v půdní 
vestavbě (1,9 mil. Kč).

Konkrétní objem jednotlivých oblastí rozpočtu města zob-

razuje přiložená tabulka.

Z finančního odboru
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▶ Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 (v tis. Kč)
Rozpočtové příjmy

Příjmy   Rozpočet

Třída Popis 2019

1 Daňové příjmy 117 448

2 Nedaňové příjmy 5 064

2 Ekonomická činnost 21 573

3 Kapitálové příjmy 500

4 Přijaté dotace 29 699

5 Přijaté úvěry 60 414

6
Zapojení finančních prostředků fondů na vyrovnání 
P a V (fond bytových rezerv)

21 318

Celkem   256 016

Financování

 
Zapojení finančních prostředků základního běžného 
účtu z min. roku

21 200

Celkem   21 200

ZDROJE CELKEM

Celkem   277 216

Rozpočtové výdaje

Oblast 1 Vnitřní věci  

paragraf    

5311 Policie 1 925

5512 Požární ochrana 696

5512 Požární ochrana Dolní Březinka 20

6112 Zastupitelstvo 3 742

6171 Místní správa 37 677

6171 Informační systémy, HW, SW 1 201

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 790

3635 Státní správa v územním plánování 400

5212 Ochrana obyvatelstva 200

2310 Pitná voda 200

5342 Příděl do sociálního fondu 1 191

6171 Rozpočtová rezerva 1 000

Celkem   49 042

Oblast 2 Výstavba, správa a údržba majetku celkem

paragraf    

2118 Energie jiná než elektrická 950

2212 Silnice 5 260

2219 Záležitosti pozemních komunikací 8 170

2310 Pitná voda 100

2333 Úpravy drobných vodních toků 40

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 300

3111 Mateřské školy 311

3113 Základní školy 14 200

3315 Činnosti muzeí a galerií 90

3319 Kultura 1 150

3321 Činnost památkových ústavů, zámků 300

3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 710

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 60

3412 Sportovní zařízení v majetku města 87 264

3421 Volný čas dětí 60

3612 Bytové hospodářství 100

3631 Veřejné osvětlení 800

3633 Výstavba a údržna inženýrských sítí 50

3636 Územní rozvoj 700

3639 Komunální služby a územní rozvoj 15 880

3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 50

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 630

3745 Veřejná zeleň 1 300

4350 Domovy pro seniory 1 900

6171 Činnost místní správy 305

6171 Místní části 1 100

Celkem   143 080

Oblast 3 Školství – provozní a investiční dotace  

paragraf    

3111 MŠ Lánecká 2 524

3111 MŠ Lánecká – platy 1 000

3113 ZŠ Komenského 2 651

3113 ZŠ Lánecká 3 500

3113 ZŠ Lánecká – investiční dotace na vybavení učebny 1 000

3113 ZŠ Lánecká – investiční dotace na server 200

3113 ZŠ Lánecká – příspěvek na dopravní hřiště 35

3111 MŠ Lánecká – příspěvek na mzdovou režii 135

3113 ZŠ Lánecká – příspěvek na mzdovou režii 135

3421 DDM Světlá 204

3111 Mateřská škola Bambino 60

Celkem   11 444

Oblast 4 Ochrana přírody, životní prostředí  

paragraf    

1410 Ozdravování zvířat 35

3729 Nakládání s odpady 150

3749 Ochrana přírody 50

3792 Ekologická výchova a osvěta 80

1036 Myslivost, státní správa lesa 70

  Mimořádné situace 150

Celkem   535

Oblast 5 Kultura  

paragraf    

3319 Provozní dotace KyTICe 6 029

3314 Kroniky a knihovny v místních částech 42

3319 Provozní dotace na opravu v sále 350

3319 Teplo kino a společenský sál 460

3319 Opravy 10

Celkem   6 891

Oblast 6 Sociální oblast  

paragraf    

xxxx Ostatní sociální záležitosti 209
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4329 Příspěvek na činnost charity 330

3399 Záležitosti SPOZ 142

Celkem   681

Oblast 7 Příspěvkové organizace  

paragraf    

3612-13 Bytové a nebytové hospodářství 3 993

3613 Provozní náklady kavárna a č. p. 23 150

3613 Provozní náklady ostatní 20

3729 Uložení odpadu 2 600

3639 Nákup materiálu 100

3639 Technické a bytové služby 23 656

3639 Příspěvek TBS – nezaměstnaní od ÚP 250

3639 Odměna za služby TBS 218

4350 Domovy důchodců 5 815

3412 Sportovní zařízení Pěšinky 8 812

Celkem   45 614

Oblast 8 Dopravní obslužnost  

paragraf    

2221 Dopravní obslužnost 700

Celkem   700

Oblast 9 Ostatní  

položka    

5349 Převody vlastním fondům 3 771

5349 Převody vlastním fondům – les 1 843

5362 Daň z převodu nemovitostí 35

5362 Platba DPH 2 300

5362 Daň z příjmu město 5 000

  Výdaje BESIP 80

Celkem   13 029

Oblast 10 Příspěvky a dary  

paragraf    

  Příspěvky neziskovým organizacím 2 940

  Grantové programy 30

  Finanční dary 300

  Neinvestiční dotace neziskovým organizacím 100

  Vzdělávací akce Editum a jiné org. 100

  Folklorní slavnosti 300

  Koncert Čechomor 200

  Ostatní 140

Celkem   4 110

Oblast 11 Dlouhodobé závazky  

paragraf    

  Splátka jistiny úvěrů 1 950

  Splátka úroku z úvěrů 140

Celkem   2 090

Celkem výdaje

paragraf    

Celkem   277 216

Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO

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 byl splatný 
dle vyhlášky města Světlá nad Sázavou  do 31. 3. 2019 a lze ho 
hradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského 
úřadu 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 ne-
zaplacený poplatek vyhláška ukládá vyměřovat penále.

Poplatek ze 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.

Obnova a zprovoznění Tureckého pavilonu 
ve Světlé nad Sázavou – III. etapa
Turecký pavilon, stavba nacházející se na pozemku parc. č. st. 

1203, k. ú. Světlá nad Sázavou, je po etapách rekonstruován již 
2 roky. V minulých letech byla rekonstruována střecha a kamenný 
ochoz. V letošním roce budou probíhat práce na obnově fasády, 
budou vyměněny dveře a okna včetně okenic, zrekonstruována 
podlaha, nově budou vybudovány přípojky elektrické energie, 
vody a kanalizace a budou otlučeny vnitřní omítky.

Práce budou probíhat od 15. 5. 2019 do 15. 8. 2019 a altánek bude 
v této době nepřístupný veřejnosti. Stavební práce bude provádět 

firma ATOS, spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 
Ledeč nad Sázavou. Náklady akce dle uzavřené smlouvy o dílo 
jsou 1 140 140 Kč bez DPH, tj. 1 379 569,40 Kč včetně DPH.

Na spolufinancování realizace letošní obnovy město Světlá nad 
Sázavou podalo žádost o dotaci na Kraj Vysočina do programu 
Fondu Vysočiny – Památky 2019 a na Ministerstvo Kultury do 
programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností pro rok 2019. Zatím není známo, zda 
město dotace obdrží nebo ne.

Ing. Jana Satrapová
úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje
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Informace pro podnikatele
Z kontrol prováděných obecním živnostenským úřadem ve 

Světlá nad Sázavou v poslední době vyplývá, že podnikate-

lé velmi často nedodržují povinnost stanovenou § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších před-

pisů, která spočívá v tom, že každý podnikatel musí uvádět 
na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňo-
vaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své 
jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku 

uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně od-

dílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstří-
ku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel 
nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, 
uvede i ten.

V praxi toto znamená, že i podnikatel, který není zapsán 
v obchodním rejstříku a podniká na základě živnostenského 
oprávnění, musí uvádět například na vystavených fakturách, či 
internetových stránkách své jméno, sídlo a údaj o tom, že je za-

psán v živnostenském rejstříku.
Živnostenský rejstřík není veřejným rejstříkem, proto rejstří-

kové identifikující údaje nejsou veřejně dohledatelné a není třeba 
je uvádět, rovněž tak není třeba uvádět jakékoliv číslo jednací, 
pod kterým je výpis z živnostenského rejstříku vydán. Uvedení 
pouhého konstatování, že je zapsán v živnostenském rejstříku, 
podnikateli pro splnění zákonné povinnosti stačí.

Nesplnění této povinnosti je přestupkem dle § 9 odst. 2 písm. a) 
bod 1. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů a lze za něj uložit pokutu do 100 000 Kč.

Jan Coufal, DiS., úředník OSŠaŽ

Z odboru správního, školství a živnostenského

Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2018 v číslech
Nejrozsáhlejší agendou, kterou v současné době vykonává 

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor sociálních věcí, je so-

ciálně-právní ochrana dětí (SPOD). Jedná se o činnost, kterou 
stát garantuje bezplatnou ochranu práva dítěte na příznivý vý-

voj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně 
ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení narušených 
funkcí rodiny. Povinnosti a kompetence úřadu jsou upraveny ze-

jména v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 89/2012., občanský zá-

koník, a v zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za 
protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění poz-

dějších předpisů.
Ze statistických údajů SPOD například vyplývá, že:
• v roce 2018 evidoval náš úřad ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností celkem 201 případů rodin nezleti-
lých dětí, kterým byla poskytována SPOD; z toho v 35 rodi-
nách se jednalo o děti s trvalým pobytem mimo náš správní 
obvod

• orgán SPOD byl jmenován ve 155 případech opatrovníkem 
nezletilých dětí, které zastupoval v soudních řízeních o svě-

ření do péče, o výši výživného, o styku s odloučeným rodi-
čem, o určení nebo popření otcovství, o výchovných opatře-

ních, o ústavní výchově apod.

• orgán SPOD zaevidoval v loňském roce 25 dětí zařazených 
do kategorie týrané, zneužívané a zanedbávané děti, protože 
pokud jsou děti vystavovány násilí mezi rodiči, dochází k je-

jich psychickému týrání, nebo v případě nehrazeného výživ-

ného se jedná o zanedbávání dětí ze strany povinného rodiče
• sociální pracovnice navštěvovaly na základě oprávnění dle 

§ 52 zákona o SPOD nezletilé děti v rodinách, ve školách 
a v jiných prostředích, nejčetnější byly návštěvy prováděné 
v rámci šetření sociálních poměrů dítěte a zjišťování jeho 
přání pro potřeby soudního řízení; náš úřad měl ke konci 
roku 2018 v evidenci také 4 děti se stanoveným dohledem 
a 5 dětí s nařízenou ústavní výchovou

• orgán SPOD pravidelně navštěvuje nezletilé děti v pěstoun-

ských rodinách a na základě uzavřených dohod s pečujícími 
osobami organizuje vzdělávací akce a další aktivity; stejně 
tak sleduje vývoj dětí v pěstounské péči na přechodnou dobu, 
v péči poručníků nebo v péči jiných fyzických osob – do 
těchto kategorií bylo ke konci roku zahrnuto 26 nezletilých

• v péči kurátora pro děti a mládež, který se zabývá dětmi 
s výchovnými problémy, dopouštějícími se přestupkového 
jednání nebo trestné činnosti, bylo v roce 2018 celkem 23 
dětí a mladistvých

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina  
– třetí kolo, podzim 2019
Zákon o ochraně ovzduší stanovuje několik pravidel pro pro-

voz kotlů na pevná paliva. Jedná se především o zákaz provozo-

vání kotlů I. a II. emisní třídy po 1. 9. 2022, dále nutnost kont-
roly technického stavu a provozu minimálně jednou za tři roky 
pro zařízení o jmenovitém tepelném příkonu od 10–300 kW, 
zákaz spalování jiných než schválených paliv a také povinnost 
provozovatele umožnit kontrolu kotle.

Kraj Vysočina na toto reaguje poskytováním kotlíkových do-

tací s tím, že na podzim roku 2019 plánuje spuštění poslední 
vlny těchto dotací pro vlastníky rodinných domů.

Jako podmínka pro získání dotace platí, že žadatel musí být 
vlastníkem rodinného domu nebo bytového domu s maximál-
ně 3 bytovými jednotkami a že tento dům musí být vytápěn 
kotlem na tuhá paliva (uhlí/dřevo) s ručním přikládáním, který 
je zařazen do emisní třídy I. nebo II. nebo nemá žádnou emis-

ní třídu. Dotace je určena pouze pro fyzické osoby, netýká se 
právnických osob.

Kraj Vysočina poskytl v prvním a druhém kole kotlíkových 
dotaci na 4764 výměn stacionárních spalovacích zdrojů oproti 
plánovanému indikátoru 4273. Přijato bylo více než 5600 žá-

dostí. Zatímco v prvním kole kotlíkových dotací byl na Vysoči-
ně mezi veřejností největší zájem o kombinovaný kotel na uhlí 

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování
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a biomasu, ve druhém kole se pořizovaly především konden-

zační plynové kotle a tepelná čerpadla.
Kraj Vysočina žádá ministerstvo životního prostředí o další 

prostředky na kotlíkové dotace. Nejpozději v září vyhlásí pod-

mínky dotačního řízení a od října začne přijímat žádosti. Před-

pokládaných 247,7 miliónu korun by mělo pomoci s výměnou 
2378 starých kotlů. Obecné podmínky i výše příspěvku zůstá-

vají stejné jako v předchozí vlně, jedinou zásadní novinkou je 
úplný odklon od uhelných kotlů. Získat dotaci na kotel na uhlí 
už proto nebude ve třetí výzvě možné, tedy ani na kotel kombi-
novaný, spalující vedle uhlí i biomasu. I nadále budou podporo-

vány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, 
tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.

Dotaci ve výši 75 % – max. 95 000 Kč bude možné získat na 
kondenzační plynový kotel, 80 % – max. 100 000 Kč na ko-

tel spalující výhradně biomasu s ručním přikládáním a 80 % 
– max. 120 000 Kč na kotel spalující výhradně biomasu s auto-

matickou podávkou paliva a na tepelné čerpadlo.
Podpora bude navíc navýšena o 7 500 Kč při realizaci výmě-

ny zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedná se 
o obce Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec, Hradec, Kožlí, 
Ledeč nad Sázavou a Ostrov.

Informace ohledně vyhlášení podmínek třetí výzvy kotlíko-

vých dotací na Vysočině budou zveřejněny nejpozději v září na 
stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky.

Ing. Vladimír Bárta, vedoucí odboru SÚ a ÚP

Zpětný odběr elektrospotřebičů
Elektroodpadu nám pozvolna přibývá. Díky stále nižším ce-

nám spotřební elektroniky a její stále nižší kvalitě (a tím i život-
nosti) se zvyšuje množství strojků a přístrojů, které nečekaně 
doslouží; popřípadě jsou nahrazeny novými, lepšími, výkon-

nějšími, krásnějšími nebo blikavějšími.
Většina z nich obsahuje nebezpečné látky, jako je například 

rtuť, olovo nebo kadmium, a pokud jsou odloženy na klasickou 
skládku odpadů, dojde k jejich uvolnění do půdy, vody a ovzdu-

ší a tím poškození životního prostředí. Je proto velmi důležité 
vysloužilé elektrospotřebiče nevhazovat do komunálního od-

padu, ale třídit je – vhodit je do nádob k tomu určených nebo 
odnést na sběrný dvůr. Jedině tak se dostanou tato vysloužilá 
elektrozařízení na recyklační linky, kde se z nich pomocí růz-

ných separací získávají původní suroviny a materiály pro nové 
využití a výrobu. 

Kromě skutečnosti, že tříděním a zpracováním elektrospo-

třebičů lze získat cenné suroviny, je jejich třídění přínosem pro 
životní prostředí (např. snížení produkce nebezpečných odpa-

dů, skleníkových plynů atp.).
Naše město má zajištěn sběr vysloužilých elektrospotřebi-

čů smluvně s kolektivními systémy ASEKOL, EKOLAMP 
a ELEKTROWIN. 

K odložení drobných elektrospotřebičů jsou určeny ČERVE-
NÉ KONTEJNERY, které jsou umístěné v těchto lokalitách: 

• křižovatka Panuškova/Vysočanská u trafostanice
• u prodejny COOP Na Bradle
• u sokolovny v Nádražní ulici
• sídliště Dolní ulice u čp. 943

A co do těchto červených kontejnerů patří?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace, přehrávače mp3, ra-

diopřijímače
• notebooky, klávesnice, myši od počítačů
• nabíječky, kalkulačky, budíky
• elektronické hračky, auta na vysílačku 
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, 

rychlovarné konvice aj.)
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky
• žehličky, ruční vysavače

Elektrospotřebiče větších rozměrů (například televizory, 
monitory, ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, osvětlovací 
tělesa, akumulátory) patří do sběrného dvora ve Středisku 
nakládání s odpady Rozinov.

Mimo jiné lze elektrospotřebiče odevzdat v prodejnách 
elektro.  

Velmi drobná použitá elektrozařízení (např. telefony, naviga-

ce, radia) včetně malých osvětlovacích těles a baterií je možné 
odevzdat i do připravených nádob ve vestibulu městského 
úřadu.

Kam odložit použité zářivky?
Úsporné světelné zdroje se staly rovněž nedílnou součástí na-

šich domovů, ale protože obsahují toxickou rtuť, je potřeba, aby 
nedošlo k jejímu úniku do okolního prostředí a k ohrožení lid-

ského zdraví a životního prostředí. Proto použité zářivky nebo 
úsporky nelze vhazovat do popelnice nebo kontejneru, kde se 
s největší pravděpodobností rozbijí, ale využít k jejich odklá-

dání místa zpětného odběru zřízená kolektivním systémem 
EKOLAMP. 

K odkládání světelných zdrojů v našem městě lze využít 
sběrný dvůr, malou sběrnou nádobu umístěnou ve vestibulu 
městského úřadu nebo prodejny elektro. 

Na místech zpětného odběru světelných zařízení lze ode-

vzdat:
• kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky
• LED světelné zdroje
• Nepatří sem a do těchto nádob nevhazujte!!!
•  klasické, reflektorové a halogenové žárovky
• poškozené světelné zdroje

Jitka Gögeová, DiS.
referent OŽP

Z odboru životního prostředí
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Městský úřad Světlá nad Sázavu, odbor životního prostředí 
a TBS Světlá nad Sázavou, p. o., oznamují občanům Světlé nad 
Sázavou, že ve dnech od 1. dubna 2019 do 24. dubna 2019 
se uskuteční svoz objemného odpadu. Svoz bude probíhat tak, 
že odpad bude ve svozový den, v určenou dobu a na určeném 
místě odkládán do přistavených kontejnerů.

Svoz bude prováděn na území města a jeho místních částí dle 
stanovených termínů v rozpisu svozu.

SVOZ BuDE PROBíhaT NáSlEDuJíCím 
ZPůSOBEm
• ve stanovený den a čas budou na určená místa přistaveny 

kontejnery
• kontejnery zde budou umístěny od 14.00 do 20.00 hodin, 

po uplynutí této doby budou odvezeny
• na stanovišti budou umístěny kontejnery na objemný a ne-

bezpečný odpad, do kterých se budou
• odkládat odpady přímo
• po odvozu kontejneru ze stanoviště je možné využít kon-

tejner v jiné ulici dle rozpisu
• tento svoz je určen pro odkládání určených druhů od-

padů pocházejících od fyzických osob s trvalým poby-
tem na území města Světlá n. S. a jeho místních čás-
tí, dále na odpad pocházející od osob, které vlastní na 
území města a v jeho místních částech stavbu sloužící 
k individuální rekreaci, tj. osob, které platí poplatek za 
odpad městu Světlá nad Sázavou

JaKý ODPaD lZE DO VElKOOBJEmOVýCh
KONTEJNERů ODlOžiT
• objemné odpady jako např. starý nábytek, linoleum, ko-

berce, umyvadla, vany, matrace
• z nebezpečných odpadů např. autobaterie
• elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, sporá-

ky), které je nutné odkládat kompletní,
• v nerozebraném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci 

zpětného odběru elektrozařízení

V RámCi SVOZu ODPaDů SE NESmí ODKláDaT
• drobný komunální odpad, který lze odkládat do popel-

nice
• organický odpad
• tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseli-

ny, vývojky, oleje – tento odpad lze
• odevzdat bezplatně na sběrný dvůr
• stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, 

např. eternit

mimO SVOZOVÉ DNY JE NuTNÉ ODPaD
ODVážET Na SBěRNý DVůR

V případě dotazů se obraťte na TBS města Světlá 
n. S. tel. č. 569 452 656 nebo na odbor životního prostředí  
tel. č. 569 496 644.

Den svozu a stanoviště kontejnerů
Pondělí 1. 4. 2019
• Opatovice – na návsi u kapličky Benetice
• Žebrákov – u č. p. 9 u Pejcharů
• Zahrádecká ulice – u pneuservisu
• Lánecká ulice – u č. p. 229, mateřská škola

Úterý 2. 4. 2019
• Horní Březinka – křižovatka směrem ke Kadlečkům
• Dolní Březinka – pod č. p. 62 – v kopci na plácku u SH
• Nad Tratí – č. p. 467
• Sázavská ulice – pod č. p. 584

Středa 3. 4. 2019
• Kochánov – náves
• Mariadol + Františkodol – u autobusové čekárny pod 

č. p. 30
• V křižovatce Panuškova a Vysočanská ul. – u sběrného 

hnízda
• Komenského – parkoviště u ZŠ

Čtvrtek 4. 4. 2019
• Dolní Bohušice – u Špejcharu
• Horní Bohušice – náves u rybníka
• Lánecká ulice – za bytovkou č. p. 700, proti MŠ
• Čapkova ulice – parkoviště u sokolovny

Pondělí 8. 4. 2019
• Leštinka – náves
• Mrzkovice – náves u kapličky
• Sázavská č. 921 u kontejnerů
• Komenského – parkoviště u hřbitova

Úterý 9. 4. 2019
• Horní Dlužiny – u sběrného hnízda
• Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka
• Nádražní ulice – u ZEMOSu
• Na Sídlišti – pod tratí vedle č. p. 594

Středa 10. 4. 2019
• Dolní Březinka – pod č. p. 34
• Benetice – náves
• Na Bradle – proti č. p. 965
• Jelenova – parkoviště proti ZŠ

Čtvrtek 11. 4. 2019
• Lipnička – za hospodou na návsi
• Radostovice – č. p.22
• Malostranská ulice – u parkoviště
• Nové Město – u č. p. 945

Pondělí 15. 4. 2019
• Závidkovice – náves nad kulturním domem
• Na Rozkoši – průmyslová zóna
• Kolovratova ulice – u křižovatky s Nádražní ulicí, napro-

ti ZUŠ
• Na Bradle – parkoviště před COOP – Diskont

Úterý 16. 4. 2019
• Josefodol – u koupaliště
• Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí U Stromečku, č. p. 880
• Zámecká ulice – parkoviště před vchodem do zámku
• Zimní stadion – parkoviště

Středa 17. 4. 2019
• Na Sídlišti – trafostanice u č. p. 933
• Panuškova ulice – J. J. Staňka – křižovatka
• U Bohušického rybníka – u křižovatky B. Němcové, Na 

Hrázi, Krátká
• Na Bradle č. p. 950

Středa 24. 4. 2019
• Nad Cihelnou – za křižovatkou s Havířskou ul., slepá ulice 

nad hřbitovem
• Havlíčkova – u č. p. 717
• Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště
• U Dílen

Svoz objemného odpadu – jaro 2019

12



Plánované uzavírky komunikací v ORP Světlá nad Sázavou
Jaro je za dveřmi a nám se přiblížila doba staveb a uzavírek ko-

munikací. V letošním roce je opět naplánováno mnoho stavebních 
oprav komunikací a z toho vyplývajících uzavírek. Proto se poku-

sím krátce a stručně nastínit, co vše nás v letošním roce čeká.
První uzavírka se dotkne komunikace č. III/34731 od Opato-

vic. Firma Vyznač, s. r. o., Jihlava, která zastupuje firmu Chládek 
a Tintěra Pardubice, požádala o uzavírku žebrákovského mostu. 
Důvodem uzavírky je záruční oprava komunikace, k jejímuž po-

škození došlo. Samotná uzavírka mostu bude od 1. 4. do 10. 4. 2019. 
Dále pak od 1. 4. 2019 požádala firma Značky Vysočina, s. r. o., 
která zastupuje firmu Porr, a. s., Praha, o uzavírku v ulici Panuš-

kova ve Světlé nad Sázavou. Uzavírka ulice Panuškova bude do 
31. 10. 2019. Bohužel oprava komunikace v ulici Panuškova za-

sáhne mnoho občanů bydlících přímo v uvedené ulici nebo v jejím 
těsném okolí. Postup uzavírky v rámci opravy komunikací bude 
v takovém rozsahu, aby přístup k okolním nemovitostem byl stav-

bou co nejméně omezen. Přístup k nemovitostem bude vždy po do-

hodě umožněn. Ze zákona má ale firma provádějící stavbu povin-

nost pouze umožnit přístup, tedy ne příjezd. Nikdo nemá nárok na 
náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky 
nebo objížďky. V uvedeném termínu od 23. 4. 2019 do 12. 5. 2019 
provede ještě Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina opra-

vu komunikace č. 34729 od Dolních Bohušic po křižovatku k fir-

mě Probas. Zde by měla být provedena celková pokládka nového 
povrchu.

Z uvedeného je patrné, že bylo těžké najít vhodné objízdné trasy 
a zkombinovat všechny akce do sebe. Proto město Světlá nad Sá-

zavou povolilo vjezd osobním vozidlům (tedy vozidlům do 3,5 t) 
a autobusům od 1. 4. do 12. 5. 2019 na svou místní komunikaci 
vedoucí přes Žebrákov. Po tomto termínu se objízdná trasa vrátí 
na již opravený most a komunikaci od křižovatky u Probasu do 
Dolních Bohušic.

Další komplikace je pro řidiče přichystána od obce Hradec do 
Ledče nad Sázavou. Zde Údržba silnic Sedlčany, která zastupuje 
firmu Metrostav Praha, požádala o uzavírku silnice č. 130. Doba 
uzavírky je od 15. 4. 2019 do 31. 10. 2019. Uvedená uzavírka bude 
od ulice Hradní po areál betonárky CEMEX. Objízdná trasa je 
vedena přes obce Ostrov, Pavlov, Opatovice, Vlkanov a dále pak 
na křižovatku silnic č. III/34731 a č. II/ 130.

O dalších případných uzavírkách, které možná nastanou, Vás 
budeme včas informovat, a to prostřednictvím Světelského zpra-

vodaje nebo na webových stránkách města Světlá nad Sázavou. 
Omlouvám se za vzniklé problémy, které uzavírkami vzniknou, 
ale odměnou nám všem budou opravené komunikace, které jsou 
v současné době na hraně své životnosti a některé již dávno za 
hranou této životnosti.

Ing. Miroslav Peroutka, vedoucí OD

Z odboru dopravy 

Krádež dopravního značení a zařízení cyklostezky
Dne 6. 3. 2019 bylo oznámeno, že dosud neznámý pachatel 

v přesně nezjištěné době od 15:00 hod. 5. 3. 2019 do 10:00 hod. dne 
6. 3. 2019 v ul. Sázavská ve Světlé nad Sázavou na místní cyklo-

stezce odcizil tabulku s řádem cyklostezky, několik plechových 
vložek do odpadkových košů a dále poškodil dopravní označení 
cyklostezky, čímž způsobil městu Světlá nad Sázavou celkovou 
škodu ve výši nejméně 12.300 Kč. Je otázkou a předmětem šetření 
policie, zda odcizené a poničené věci skončily na dně řeky Sázavy 
a toto ničení je „zábavou“ nudící se místní mládeže, která se schází 
na lavičkách u cyklostezky…V současné době probíhá důkladné 
šetření a prověřování s cílem zjistit osobu pachatele nebo pachatelů, 
kteří se svým jednáním dopustili přečinu krádeže a poškozování 
cizí věci. V případě jejich zjištění a prokázání viny jim hrozí trest 
odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Posprejování vagonu
Dne 10. 3. 2019 vyjížděli policisté na vlakové nádraží ve Světlé 

nad Sázavou, kde dosud neznámý pachatel v době od 22:52 hodin 
dne 9. 3. 2019 do 4:00 hodin dne 10. 3. 2019 postříkal barvou va-

gon zde odstavené vlakové soupravy. Svým „uměleckým“ dílem 
se zvěčnil na ploše v délce 6 m a 2 m na výšku, přičemž těmito 
grafity způsobil poškozené společnosti České dráhy, a.s., celkovou 
škodu ve výši nejméně 6.168 Kč. Neznámý „umělec“ se svým jed-

náním dopustil přečinu poškozování cizí věci – sprejerství a v pří-
padě jeho zjištění a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody 
až na 1 rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Zanedbání povinné výživy
Dne 15. 3. 2019 byly policejním inspektorem zahájeny úkony 

trestního řízení pro přečin zanedbání povinné výživy, ze kterého 
je podezřelý čtyřiačtyřicetiletý muž z Karlovarska, který v době 
od měsíce září 2018 do dne 15. 3. 2019 neplní svoji vyživovací po-

vinnost k nezletilému synovi, tak jak mu bylo stanoveno rozhod-

nutím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, a v současné době 
dluží na výživném částku 16.100 Kč. Uvedenému neplatícímu otci 
hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na 1 rok.

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 březen 2019

Z činnosti městské policie

Městská policie v  únoru 2019 řešila celkem 50 přestupků. Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 46 pře-
stupků, 4 byly oznámeny správním orgánům k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostatních or-
gánů. Jednou jsme spolupracovali se soudem. Provedli jsme odchyt 1 psa, toho jsme předali jeho majiteli. V odchytovém 
zařízení nemáme k 28. 2. žádného psa. Rychlost jsme měřili pětkrát.  

Zdeněk Novák 
velitel MP
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Z hiStOrie

Letošní rok přináší hned dvě kulatá výročí týkající se his-

torie školství v našem městě. V roce 1879 byla ukončena 
stavba nové budovy obecné školy, o dvacet let později byla 
zřízena škola měšťanská. Oběma výročím věnujeme důstoj-
né místo ve Světelském zpravodaji.

O „pravěku“ světelského školství (1578–1869)
Ve Světlé škola po dlouhá staletí neexistovala a synové 

světelských měšťanů museli za vzděláním jinam. Teprve 
v roce 1578 známou zakládací listinou datovanou 10. února 
Burian Trčka z Lípy založil nejen špitál, ale také „za školu 

domeček, kterýž jsem při kostele světelském vystavěti dal, 
tak aby tu na budoucí a věčné časy škola byla a rektor v té 
škole aby se choval a dítky z téhož městečka… čísti, psáti, 
též k pobožnosti a dobrým mravům vedl a vyučoval…“

Listina zároveň stanoví, jaké požitky měli rektor i žáci 
z výnosu panství, konkrétně z poddanské vsi Nová Ves, do-

stávat. Důležitá byla i tzv. Hanzelmannova nadace1 z roku 
1604 na podporu faráře, špitálu a také tří chudých žáků (vždy 
na dva roky). Fungovala až do roku 1877, kdy se špitál, fara 
i škola svých nároků z nadace zřekly.

„Domeček u kostela“ měl popisné číslo 17.2 Zachovala se 

jména některých učitelů, ale až od roku 1667, kdy je v ma-

trice zmiňován Karel Stěvanovský. Dalšími kantory byli 
František Breyl (1691–1729), František Svoboda (1729), Jo-

sef Wagner (1760), Václav Bohuslav (1790), Jan Jelen (1804), 
Josef Marek (1818), František Šupita (1836). Po celou tuto 
dobu byla škola tzv. „farní“, učitel byl podřízeným místního 
kněze.

Školství v tehdejším Rakousku se samozřejmě vyvíjelo, na 
jeho úrovni byl závislý rozvoj říše. Za vlády Marie Terezie 
byla v roce 1774 zavedena pro děti od 6 do 12 let povinná 
školní docházka (toto nařízení bylo často obcházeno), na 
venkově se vyučovalo ve farních školách, kterým se říkalo 
triviální. Ve větších městech bývaly školy hlavní, v Praze 
tzv. normální, které dětem stejného věku poskytovaly vzdě-

lání ve větším rozsahu. Triviální škola měla naučit děti kro-

mě náboženství ještě čtení, psaní a elementárním počtům.
Za vlády císaře Františka I. bylo v roce 1805 vydáno Poli-

tické zřízení školské, které žádné výrazné změny nepřines-

lo. Teprve rok 1848 znamenal určité omezení vlivu církve, 
ovšem zásadní změnu rakouského, tedy i českého školství 
přinesl až Říšský školský zákon, přijatý v květnu 1869.3 

Tento na svou dobu velmi liberální a moderní zákon se stal 
základem našeho školství na dlouhou dobu. Teprve v roce 
1848 byl nahrazen Zákonem o jednotné škole, jeho doplňo-

vání o prvky sovětského modelu školství nebylo rozhodně 
ničím dobrým.

Co nového zákon z roku 1869 přinesl? Stanovil povinnou 
osmiletou školní docházku. Žáci dostali svobodu (limitova-

nou samozřejmě sociálním postavením rodiny) absolvovat ji 

celou na obecné škole, která měla ale jen 5 ročníků, nebo 
po 4. či 5. ročníku odejít na měšťanskou školu, která měla 
3–4 ročníky, případně rovnou z obecné na školu střední, 
např. osmileté gymnázium.

V kronice Obecné školy ve Světlé je následující hodno-

cení postavení učitele před rokem 1869: „Na vsích až na 
řídké výjimky byl učitel na roveň postaven obecnímu pas-

týři a často ve strachu, až předstoupí o Všech svatých před 
„hromadu“ (obecní zastupitelstvo), bude-li dále ponechán ve 
službě. V městečkách nebylo to lepší. Učitel byl odkázán na 
sobotáles (peníze od rodičů žáků) a šumaření po hospodách. 
O podučitelích lépe pomlčeti. Principál byl jejich neomeze-

ným pánem.“
V době, kdy nový zákon vstoupil v platnost, již nebyla svě-

telská škola jednotřídní ani nesídlila ve zmiňovaném „do-

mečku“. Od roku 1788 školní učebnu hostil panský špitál 
č. p. 101. Když byla v roce 1814 konečně povolena 2. třída, 
byla i ta umístěna ve špitále. 3. třída zřízená v roce 1854 se 
tam již nevešla a byla umístěna do panského domu č. p. 129.4

O počtu žáků a tzv. přiškolených obcích, odkud děti do svě-

telské školy chodily, máme nejstarší informaci k roku 1797. 
Školu tehdy navštěvovalo (nebo spíše mělo navštěvovat) 175 
dětí. Kromě Světlé byly přiškoleny Příseka, Služátky, oboje 
Bohušice, Lipnička, Závidkovice, Mrzkovice, obě Březinky, 
Žebrákov a Nová Ves, od roku 1835 ještě Druhanov, Kochá-

nov, Radkovec, Pohleď, Leštinka, Remuta, Smrčná a Kune-

mil. V průběhu dalších let si vlastní školu postavily Nová 
Ves, Druhanov, Pohleď a Kunemil, Remuta a Smrčná byly 
přiškoleny do Trpišovic.

V roce 1869 byl ředitelem (v tehdejší mluvě rektorem či 
principálem) František Šupita, podučiteli Bohdan Marti-
nů a Petr Stašek. V tomto personálním složení škola se 414 
žáky (zapsaných jich bylo dokonce 537) vkročila do nového 
školního roku 1869/70 a stala se dle zákona obecnou školou.

Bez vlastní budovy (1869–1879)
Ve venkovských školách se vedle jejich názvu změnilo 

mnoho dalších věcí. Už jenom počet vyučovaných předmě-

tů. Místo starého trivia se objevily mateřský jazyk, počty 
a měřičství (dnes bychom řekli matematika a geometrie), 
dějepis a zeměpis, přírodopis, přírodověda (základy fyziky 
a chemie), hudba a zpěv, kreslení, pro chlapce pak tělocvik 
a pro dívky ruční práce. Později se objevil nepovinný před-

mět německý jazyk. Náboženství zpravidla vyučoval místní 
kněz. Zákon také stanovil nejvyšší počet žáků ve třídě na 
80, ale v roce 1883 byl zvýšen na 100 vzhledem k velkému 
počtu školou povinných dětí a malému počtu učitelů, tříd či 
škol. Zakázány byly tělesné tresty. Před přijetím zákona byl 
příjem učitelů závislý na principálovi, který jim dával část 
toho, co dostával od obce a rodičů žáků. Nově bylo učitelům 
stanoveno služné (plat) a výslužné (důchod) garantované 

Obecná škola ve Světlé nad Sázavou i.
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státem. Novinkou vycházející s Prosincové ústavy byly vole-

né školní rady na stupních obec, okres, země.
Nejdůležitější změnou bylo, že dozor nad školami převzal 

od katolické církve stát a prováděl ho prostřednictvím okres-

ních a zemských inspektorů. Vzdělávání učitelů zajišťovaly 
učitelské ústavy, což byly střední školy, jejichž počet po roce 
1869 rychle rostl. Pro zájemce o pedagogické vzdělání z na-

šeho regionu byly dostupné české učitelské ústavy v Kutné 
Hoře5 a Čáslavi6.

V čele obecné školy už nebyl principál, ale řídící učitel, 
a to i u škol jednotřídních, v nichž byl řídící učitel zároveň 
jediným. Prvním řídícím učitelem na světelské obecné ško-

le byl nejprve jako zatímní a od roku 1871 jako definitivní 
dosavadní principál František Šupita. Školu již v roce 1870 
navštívil okresní školní inspektor Jan Mazač, aby vyřešil 
platové poměry na škole. Po jeho návštěvě vyplácel řídící 
učitel ze svého ročního příjmu 1000 zlatých 250 zl. Bohdanu 
Martinů a 230 zl. Petru Staškovi. Odporuje to předcházejí-
címu tvrzení, že platové záležitosti řešil stát. V přechodném 
období po roce 1869 se objevovala řada nedořešených detai-
lů. Jedním z nich byla skutečnost, že okresní úřady nepočíta-

ly ve svých rozpočtech právě s platy učitelů a ti je po dlouhou 
dobu dostávali s mnohaměsíčním zpožděním. Nespokojenost 
panovala ve veřejnosti, hlavně na venkově, s prodloužením 
školní docházky. Rolníci byli totiž zvyklí využívat děti při 
zemědělských pracích již od 12 let. Obce zase nerady slyšely 
o nutných nákladech na zřizování nových učeben, nebo vý-

stavbu nových škol. Nejen katolická církev, ale celý tehdejší 
konzervativní venkov nemohly pochopit, že na chod školy 
už nedohlíží pan farář.

Všechny tyto momenty vedly k tomu, že v celých Čechách 
byly obcemi bojkotovány volby do místních a okresních 
školních rad a ten, kdo se do některé nechal zvolit, nebo se 
volby jen zúčastnil, byl ostrakizován např. v tisku, jako se to 
stalo světelským učitelům v únoru 1870 v Národních listech 
(viz Psalo se v tomto čísle SZ). Místní školní rada7 se rodi-
la velmi těžce a ze světelských měšťanů se do ní nenechal 
zvolit nikdo. Byli v ní pouze řídící učitel Šupita a majitel 
velkostatku František ze Salm – Reifferscheidtu (ti se stávali 
ze zákona členy automaticky) a zástupci obcí Příseky, Mrz-

kovic a Závidkovic.
Teprve na jaře 1873 pasivní rezistence proti novému škol-

skému zákonu skončila a město získalo konečně řádně zvo-

lenou a úplnou školní radu, i když ani to není docela pravda. 
Jejím předsedou byl Josef Pipek za město Světlou, místopřed-

sedou Antonín Kratochvíl za obec Mrzkovice, školdozorcem 
Jiří Kocman za obec Příseku. Členy byli Jan Kubát (obec 
Lipnička), Jan Šindelář ml. (Světlá), Josef Knížek (Světlá), 
František Fiala (Světlá) a za židovskou komunitu světelský 
košerák7 V. Milhrat. Složení rady ale odporovalo zákonu, 
proto se volilo znovu a předsedou byl zvolen starosta města 
Jan Šindelář st. Tím byla litera zákona dodržena.

Světelská škola se potýkala s obrovským problémem a tím 
byla neexistence školní budovy. Když zemská školní rada 
povolila v roce 1872 konečně 4. třídu, musela být umístěna 
v budově radnice a čtyři třídy obecné školy byly tak již ve 
třech různých budovách. I přesto, že přibyla další třída, byly 
učebny přeplněny, jak se k roku 1874 zmiňuje Pamětní kniha 
obecné školy ve Světlé. Tehdy byli rodiče vyzváni k řádné 
docházce dětí do školy, a protože bylo již po sklizni brambor, 

„… zaúčinkovalo to nemálo. 1., 2. i 3. třída byly téměř pře-

plněny, takže kde sednouti nebylo. Přesto mnozí žáci třinác-

tiletí se ve škole ani neukázali. Některé omlouvala chudoba 
přílišná, jiné nemoc… “

Počet žáků rok od roku stoupal. Za dobu fungování obecné 
školy do otevření nové budovy byly počty následující:

1870/71 471

1871/72 436

1872/73 458

1873/74 496

1874/75 495

1875/76 535

1876/77 555

1877/78 617

1878/79 613

Konečně nová škola!
Světelští měšťané přemýšleli o výstavbě nové školy už ve 

40. letech 19. století. V Pamětní knize děkanství světelské-

ho se píše: „K tomu účelu koupeny v roce 1845 a 1846 dva 
domky ve Světlé, a sice čís. dom. 30 a 99 za 1001 zl. konv. 
mince, zhotoven plán a rozpočet, nato byla dražba na vysta-

vění nové školní budovy veřejnými listy ohlášena a skutečně 
v měsíci únoru 1848 konána, při níž stavitel světelský Vác-

lav Bedrníček stavbu za 6.332 zl. 44 kr. převzal. Přiškolené 
obce vozily kámen na novou školu, který však později zmi-
zel.“ Jenže v průběhu roku 1848 došlo k tolika významným 
událostem, že na školu nezbyl čas a ze stavby na dlouhou 
dobu sešlo.

V době feudalismu byla vrchnost patronem kostelů a škol 
na svém panství v tom smyslu, že jednak rozhodovala o do-

sazování kněží a učitelů, jednak financovala jejich budování 
a pozdější opravy (viz Trčka z Lípy). I po roce 1848, kdy 
byly sice zrušeny robota a poddanství, zůstávala teď už 
bývalé vrchnosti po nějakou dobu tato práva a povinnosti. 
Jejich plnění se ale vymáhalo těžce. Neúnosný stav v obci, 
která žádala o povýšení na město a neměla vůbec školní bu-

dovu, se snažilo řešit i tehdejší ministerstvo školství, které 
v roce 1853 nařídilo školu postavit, ale jak si můžeme přečíst 
opět v Pamětní knize děkanství, „… tehdejší patron kostela 
i školy Jan starohrabě ze Salm – Reifferscheidtu maje novou 
školu stavěti, hleděl povinnosti té se všelijak vyhnouti, aneb 
alespoň lhůtu prodloužiti. Panu hraběti Salmovi byla dána 
vojenská exekuce8, by donucen byl stavěti. Když pak ujištění 
dáno, že stavěti se bude a k tomu poukázáno, že staveniště 
už zakoupeno jest, odvolána exekuce a – nestavělo se opět.“

Léta ubíhala a světelská škola téměř sto let po opuštění 
„domečku u kostela“ neměla důstojný stánek. Až v polovině 
70. let 19. století se věci daly do pohybu. Konečně začala 
pracovat místní školní rada, mezi jejíž zákonem stanovené 
povinnosti patřil dohled na školní budovu, tj. její výstavba 
a pozdější provoz. Na výstavbu nové školy mohly obce žádat 
Zemskou školní radu v Praze prostřednictvím Okresní škol-
ní rady v Ledči o subvenci, ale ta mohla být přiznána až za 
několik let, proto bylo nutné stavět z vlastních zdrojů. Přiš-

kolené obce ale odmítly stavbu spolufinancovat, argumento-

valy slibem starohraběte postavit školu na vlastní náklady. 
Jednání se protahovala, obce se snažily přinutit Salmy k pla-

cení, najaly si na to dokonce zástupce, kterým byl statkář 
Josef Rejnek z Petrkova. ▶
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Národní 
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1872

Národní 
listy 

3. června 
1872

 Psalo se

Nakonec místní školní rada pod tlakem okresní školní 
rady rozhodla, že se začne stavět na jaře 1877 na pozemku 
zakoupeném již před třiceti lety. Byl přikoupen ještě dům 
č. p. 98, aby bylo místo na školní hřiště.

Stavebníkem, dnes bychom řekli investorem stavby, byl 
přece jen nakonec starohrabě František, který z rozpočto-

vané částky 28.168 zl. 98 kr. zaplatil cca polovinu, celkem 
14.952 zl., z toho dvě třetiny jako patron školy a třetinu jako 

příspěvek velkostatku. Zbytek zaplatily obce. Světlá 5.097 
zl., Příseka (k obci patřily tehdy Služátky a obojí Bohušice) 
2.536 zl. 65 kr., Druhanov 1001 zl. 52 kr., Lipnička (k obci 
patřily tehdy Závidkovice a Kochánov) 2.212 zl. 72 kr., Mrz-

kovice (k obci patřily tehdy Leštinka a obě Březinky) 1.974 
zl. 33 kr. a z benetické obce Žebrákov 374 zl. 37 kr.

Základní kámen nové budovy byl položen při slavnosti 
3. června 1877. V 8 hodin ráno bylo město probuzeno výstře-

ly z moždířů. Potom byla na radnici podepsána zakládací 
listina a od radnice vyrazil průvod na nedaleké staveniště 
v Jelenově ulici. Přítomní si vyslechli proslov pana děkana 
a pak už sledovali svěcení základního kamene a slavnost-
ní poklepávání. Slavnost pokračovala pobožností v kostele 
a odpolední žákovskou akademií v hostinci V Ráji.

Na dodnes dochovaném seznamu hostů, kterým se dosta-

lo cti poklepat na základní kámen, čteme následující jména 
a tituly:

 1. Důstojný pán Jan Ehrenberger, děkan světelský
 2. Důstojný pán Dominik Králík, farář lipnický
 3. Důstojný pán Antonín Herout, kooperátor ve Světlé
 4. Zeměpanský komisař c. k. hejtman pan Adolf Schaffus
 5. Zástupce patrona jeho osvícenosti pana starohraběte ze 

Salm – Reifferscheidtu pan Václ. Čejka
 6. C. k. okresní školní dozorce pan Josef Mazač
 7. Předseda místní školní rady pan Josef Hradecký
 8. Zástupce obce pan František Kratochvíl
 9. Zástupce školy pan Fr. Šupita
 10. Zástupce přiškolených obcí pan Jan Novotný
 11. Zástupce občanské záložny pan Jan Slesingr
 12. Zástupce živnostenských spolků pan Václav Bedrníček
 13. Zástupce čten. ochot. spolku „Sázavan“ pan Jan Šindelář

Poklepat na kámen smělo také po dvou žácích z každé třídy.
Zatímco budova rostla, v životě školy došlo k řadě důle-

žitých změn. Ačkoliv byla v osnovách obecné školy výuka 
ručních prací pro dívky, ve Světlé se s ní začalo až od 1. led-

na 1878, kdy byla konečně získána industriální učitelka. Pro 
chlapce byla poblíž domu, v němž byla umístěna 3. třída, 
zřízena tělocvična s prvními bradly; dnes bychom jí nazýva-

li hřištěm, protože se cvičilo venku.
V krátkém časovém rozmezí opustili tento svět dva vý-

znamní aktéři všeho, co se v posledních pěti desetiletích ve 
světelském školství událo. V říjnu 1877 zemřel děkan Jan 
Ehrenberger (ve Světlé působil od. r. 1825), který dozíral 
před rokem 1869 na tehdejší farní školu, 1. května 1878 ho 
následoval řídící učitel František Šupita (ve Světlé působil 
od r. 1836).

I tehdy se funkce řídícího učitele obsazovala konkurzem. 
Ten v roce 1878 se konal dvakrát, protože vítěz prvního na-

konec místo nepřijal, získal ho František Štirský.
V roce 1879 byla stavba nové školy dokončena a mohlo se 

přikročit k tehdy nezbytnému vysvěcení a předání k užívání. 
Slavnost svěcení proběhla 14. září, ale již v předchozí den 
bylo město večer slavnostně osvětleno a z náměstí na nádvo-

ří zámku odešel průvod, aby byl složen dík patronovi školy 
strarohraběti, i když on sám přítomen nebyl. Starosta města 
František Kratochvíl provolal slávu starohraběti i panským 
úředníkům. Za ně i za starohraběte promluvil inspektor pan-

ství Jan Wenke, který provolal na oplátku slávu starostovi, 
„ujistiv ho zároveň o přízni, jakouž jeho osvícenost k městu 
chová.“ Po přístupu Salmů ke stavbě školy v předchozích tři-
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ŠkOlStví
MC rolnička, Sázavská 598

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

Nová otevírací Pondělí: 8:30–11:30 
doba:  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:
• KRŮČEK ZA KRŮČKEM – Iva Fryková: 1., 8., 15., 29. 4.; 

16:15–17:45 

• hUdeBní a POhYBOvÉ hrÁtkY – Jana Špiňarová:  
3., 10., 17., 24. 4.; 15:30–16:15 

• dítě JakO ZrCadlO MatkY a BarOMetr v rOdi-
ně – dita doležalová: 3. 4. v 17:00 

• hOMeOPatiCkÁ  Jarní OčiSta a CeStOvní lÉkÁr-
nička – Zuzana nová: 10. 4. v 16:30 

• čiStÁ vYSOčina – POJĎMe Uklidit naŠe MěStO: 
15. 4. v 9:00 

• velikOnOční  PŘíPrava v MC rOlnička – barvení 
vajíček, pletení pomlázek atd.: 17. 4., 16:30–18:00 

• PatChWOrk – věra kopecká: 24. 4., 15.30–18.00

Těšíme se na Vás

vysvětlivky

1 Jan Hanzelmann z Ferynku byl komorníkem Buriano-
va syna Jana Rudolfa Trčky z Lípy.

2 V  roce 1788 byl dům tehdejším majitelem panství 
Leopoldem Krakovským z  Kolovrat prodán, v  70.  le-
tech 20. století byl zbourán stejně jako řada dalších 
měšťanských domů na náměstí.

3 Autorem zákona byl ministr školství a pražský rodák 
Dr.  Leopold Hasner (1818–1891), zákon byl v  Říšské 
radě prosazen s velkými obtížemi.

4 Dům č. p. 129 stával na Malé straně.
5 Učitelský ústav v Kutné Hoře byl státní, založen byl 

v roce 1870 v budově tzv. Hrádku. Byl zrušen v roce 
1948 tak jako všechny ostatní učitelské ústavy, proto-
že v té době již středoškolské vzdělání k pedagogic-
ké práci nedostačovalo.

6 Učitelský ústav v  Čáslavi vznikl v  roce 1872 a  byl to 
jediný reformovaný (evangelický) ústav v  Čechách. 
V roce 1910 se dočkal nové budovy, 1921 byl převzat 
státem. Stará i nová budova stojí poblíž evangelické-
ho kostela.

7 Košerák byl židovský řezník, který porážel zvířata 
předepsaným rituálním způsobem (košer).

8 Vojenská exekuce spočívala v  tom, že do neposluš-
né obce nebo na panství byl poslán oddíl vojska, vět-
šinou jízdy, který museli obyvatelé obcí či majitel 
panství ubytovat a  živit vojáky i  koně po neomeze-
ně dlouhou dobu, v podstatě dokud se takto trestaný 
nepodvolil.

ceti letech to znělo trochu pokrytecky, ale jak se říká, „ko-

nec dobrý, všechno dobré“.

Vlastnímu svěcení 14. září opět předcházel průvod, který 
se tentokrát zastavil nejprve v kostele, po krátké bohoslužbě 
se pokračovalo přes náměstí do Jelenovy ulice. U vchodu do 
nové budovy stavitel Zeman předal klíče od školy zástupci 
patrona Janu Wenkemu a pak uvnitř budovy ledečský vik-

ář Antonín Štika za asistence čerstvého světelského děka-

na Františka Chaloupky a kaplana Josefa Břízy vykonal 
vlastní obřad svěcení. Pak už následovaly ty přízemnější, 
ale příjemnější věci. Hostiny v Horním hostinci se zúčast-
nili c. k. okresní hejtman, c. k. školní inspektor a smetánka 
z města i velkostatku. Pěvecko – hudební akademií v hostin-

ci V Ráji slavnostní den skončil.
Stal se zázrak, škola byla na světě!

Josef Böhm
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Sláva, zase to bylo super. Opět jsme si užili skvělý týden na 
horách. Letos nás do Jedlové v Orlických horách odjelo téměř 
třicet a všichni jsme se vyřádili na úžasném únorovém sněhu. 
Jelikož jsme letos odjížděli již v půli února, nemuseli jsme se 
strachovat, že nebudeme mít dobré podmínky pro lyžovačku. 
Podmínky byly ideální a obrovský bonus jsme získali v podobě 
azurového nebe. Sluníčko nás opalovalo od neděle do středy 

a to, že nám ve čtvrtek odpoledne začaly padat dešťové kapky, 
to už nás nemuselo rozházet, protože jsme začínali balit. Pobyt 
jsme ve čtvrtek večer zakončili maškarním rejem a ráno hurá 
domů. Nikdo se nezranil, všichni se naučili lyžovat. Takže co 
říci na závěr? Za rok znovu na svah. 

Žáci ZŠ Komenského

lyžařský výcvik 2019 ZŠ komenského 

 Soutěž v recitaci

Únorová soutěž v recitaci i pěkné 
umístění našich spolužáků nás inspiro-

valo k vlastní tvorbě.
žáci ZŠ Světlá n. S., Komenského

~

SNÍH

Už je zima, snížek padá,
zimu já mám tuze ráda.
Sněhuláka postavíme,
venku už se nenudíme.

Když je mráz, tak led se tvoří.
Je-li tenký, tak se boří.

Když jdem bruslit na rybník,
musíme vždy zpozornit.

Na kopci pak sportujeme,
sáňkujeme, bobujeme
a na lyžích lyžujeme,
ze sněhu se radujeme.

Vendula Dolejší III.B

~

DUHA

Zelená je tráva,
strakatá je kráva.

Červená je růže, oranžový květ,
žlutá zase slunce,

to ví celý svět.

Dorota Machková III.B

18



Naši gymnazisté připravili program pro 
děti ze světelských mateřských škol
Letos již potřetí se děti z mateřských škol vydaly do areálu 

naší Akademie, aby se hravou a přiměřenou formou seznámi-
ly s problematikou zimujících ptáků a naučily se jim správně 
pomáhat.

Program zrealizovali žáci gymnázia – především ze zamě-

ření na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času. 
I letos se předškoláčci mohli setkat v rámci divadelního před-

stavení se sedmi ptačími kamarády, kteří si stýskali nad svý-

mi zimními starostmi. Podle jejich vyprávění se potom děti 
naučily připravit pro ptáčky zdravé zimní krmení a ve druhé 
terénní části pak ty opravdové ptáčky také pozorovaly a na-

krmily. 
První skupinou, která nás navštívila v úterý 12. února 2019, 

byly děti z MŠ Lánecká, o den později jsme program zopa-

kovali pro děti z MŠ Bambino a o týden později v úterý 19. 2. 
2019 jsme si potřetí a naposledy pohráli s dětmi z MŠ v Lá-

necké ulici. 
Děti se dozvěděly, jak správně v zimě ptáčkům na krmítcích 

i vody pomáhat, a vyzkoušely si pozorování s pomocí daleko-

hledu. Naše gymnaziální žákyně si otestovaly své schopnosti 
a dovednosti při přípravě programu i při vlastní práci s malý-

mi dětmi a opeřenci v okolí si pomohli k bohatému pohoštění. 
Stejnou pohodu a spokojenost, jaká vládla při programech, 

přeji všem i do dalších dní a paním učitelkám ze světelských 
mateřských škol děkuji za ochotu a výbornou spolupráci.  

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

Okénko absolventa

Jan liCek,  nar. 4. 3. 1993 v havlíčkově Brodě.
• Po ukončení ZŠ Štáflova v Havlíčkově Brodě (sportovní hokejová třída) nastoupil do Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá 

nad Sázavou.
• Zde byl nejprve studentem gymnaziální třídy, ale sloučit četné sportovní aktivity a náročné studium nebylo možné. Po změně 

oboru úspěšně odmaturoval a nadále se věnoval sportu.
• Výčet jeho sportovních aktivit je rozsáhlý. Na ZŠ hrál hokej za havlíčkobrodský Rebel, zároveň se věnoval volejbalu. Na SŠ hrál 

volejbalovou extraligu, byl rozhodčím fotbalu a už také působil jako trenér volejbalového týmu.
• Po maturitě se musel rozhodnout mezi kariérou profesionálního sportovce a trenérstvím, nakonec volil (po vzoru otce i dědeč-

ka) cestu trenéra. Úspěšně složil přijímací zkoušky na Fakultu 
sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde nyní žije. 
Studuje obor Tělovýchova a sport, konkrétně Trenérství se 
zaměřením na volejbal a Rozhodčí fotbalu.

• Vedle vlastního studia toho zvládá hodně. Aktuálně trénuje 
extraligové družstvo žen VK Šelmy Brno. Začal pracovat i pro 
společnost Student Agency v oblasti marketingu.

V únoru 2019 zavítal do naší školy na besedu se  současnými žáky. 
Zavzpomínal na svá středoškolská studia. Ocenil zejména to, že 
mu naše Akademie vycházela vstříc, pokud šlo o jeho sportovní 
zájmy, a že vedení školy našlo cestu, jak mu pomoci s přípravou 
na školní i státní maturitu, jejíž získání bylo podmínkou pro jeho 
další kariéru.

A jeho motto? „Říká se, že není kam spěchat…ale pravdou je, že 
není proč čekat.“

Potom pěkně navaříme

Nejdříve si trochu pohrajeme Pozor děti, začínáme

19



Žáci světelské Akademie a ZŠ Lánecká 
vytvořili soutěžní tým
Zástupci Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina na-

bídli naší škole, Akademii – VOŠ, Gymn. a SOŠUP, účast 
v krajském kole odborné soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy. 
Podmínkou účasti bylo vytvořit soutěžní tým ze 3 žáků základ-

ní školy a 3 žáků střední školy stejného města. Chopili jsme se 
příležitosti a oslovili jsme žáky ZŠ Lánecká.

Úkolem týmu bylo sestrojení funkčního modelu ze stavebni-
ce Merkur podle montážního návodu. Ing. M. Hošek se ujal ve-

dení, seznámil účastníky s technickými požadavky uvedenými 
v propozicích soutěže a provedl instruktáž ohledně potřebných 
měřících pomůcek a přístrojů.

Dne 19. února 2019 odjeli žáci v doprovodu pedagogů do Tře-

bíče. V prostorách Ekotechnického centra Alternátor se sešlo 
pět soutěžních týmů. Za Světlou to byli žáci ze ZŠ Lánecká 
Tomáš Pros, Jan Zdražil a Ondřej Zlata a naši studenti Tereza 
Čecháčková, Adéla Vařbuchtová a Robert Konopáč z I. SV. Ka-

pitánem a koučem našeho družstva byl Martin Robovský z fir-
my Technocon, s. r. o.

Sestavit model lanovky a v daném časovém limitu ho rozpo-

hybovat, to se podařilo všem týmům. Porota kromě dodržení 
časového limitu a splnění funkčnosti modelu hodnotila také 
přesnost sestrojení, soulad s projektovou dokumentací, zapoje-

ní všech členů týmů.
Světelští žáci obsadili 2. místo. Je to výborný výsledek i v po-

rovnání s ostatními čtyřmi týmy, které tvořili žáci z průmys-

lových škol.
Samozřejmě nás potěšilo poděkování od pana Bc. Ale-

še Kadlece, člena představenstva OHK HB: „Rád bych Vám 
poděkoval jménem svým a jménem předsedkyně naší Okresní 

hospodářské komory paní Ludmily Dočkalové za vynikající 
reprezentaci našeho regionu v krajském kole soutěže mladých 
technických talentů T-PROFI v Třebíči. Myslím, že můžeme být 
všichni potěšeni dosažením krásného druhého místa pro náš 
tým v této soutěži.“

Odkaz na mediální výstup z akce na webu Vysočina news:
https://vysocina-news.cz/v-trebic-se-stavelo-z-merkuru/ 

a fotografie z akce: https://www.facebook.com/pg/khkvysoci-
na/photos/?tab=album & album_id=2417834748287067

Foto: Jiří Kábrt

Kurzy pro veřejnost v rámci Univerzity volného času při 
Akademii-VOŠ, Gymn. a SOŠUP ve Světlé nad Sázavou
Od roku 2014 poskytuje naše škola pro světelskou veřejnost 

a další zájemce kurzy v rámci univerzity volného času. Škola 
chce tak nabídnout veřejnosti své zkušené lektory a nadstandard-

ně vybavené prostory pro rozvoj zájmové činnosti občanů.
Do jisté míry Univerzita volného času navázala na projekty 

UNIV 2 a 3 (uznávání neformálního a informálního vzdělání), 
které byly pořádány pod záštitou Národního ústavu pro vzdělá-

vání a zprostředkovávaly rekvalifikační programy v uměleckoře-

meslných a sociálních oborech. Na naší škole bylo od roku 2010 
uskutečněno několik těchto programů, např. Dekoratér keramiky, 
Glazovač keramiky, Brusič sklář, Sklář pro duté sklo, Malíř skla, 
Chůva a další. Nakonec byla naše škola v tomto ohledu nejú-

spěšnější z celé České republiky, jelikož vytvořila a odpilotovala 
nejvíce programů. O ně byl velký zájem, a proto se škola v roce 
2014 po ukončení projektu UNIV rozhodla pořádat kurzy s po-

dobným zaměřením sama. Po dobu existence UVČ byly nejú-

spěšnější kurzy keramiky pod vedením lektorky Mgr. Aleny Ra-

tajové a kurzy malby vedené lektorem ak. mal. Josefem Saskou.
Od letošního února byl na keramické dílně zahájen jubilejní 

již 10. keramický kurz. Frekventanti těchto kurzů jsou převážně 
ze Světlé a nejbližšího okolí, jako je Ledeč, Dolní Město, Lipni-
ce, ale i ze vzdálenějších míst, Havlíčkova Brodu, Kutné Hory, 
Humpolce, Luk nad Jihlavou nebo Blažejovic. Keramické kurzy 
mají vždy podobné zaměření, ale jejich přesný program se neu-

stále obměňuje a zpestřuje.
Po dobu své pětileté existence a deseti pokračování se v kurzu 

vystřídalo celkem 126 frekventantů, z toho 42 navštěvovalo kur-
zy opakovaně a 6 se zúčastnilo kurzů více než osmkrát. Všech-

ny kurzy však měly doposud jedinou lektorku, a to Mgr. Alenu 
Ratajovou. Jedenkrát souběžně probíhal kurz pro rodiče s dětmi 

vedený jinou lektorkou. To, že je o kurzy neustálý zájem a frek-

ventanti se vracejí, svědčí o jejich mimořádné kvalitě, pestré ná-

plni, ochotě vzájemné komunikace a zájmu o obor.
V kurzech se vyzkoušelo mnohé. Začínalo se jednoduchým 

vytvářením z plastické keramické hmoty, modelováním, bedně-

ním a svinováním. Postupně se přidávaly další oblasti, například 
poměrně náročné vytváření na hrnčířském kruhu, formování 
a lití do sádrových forem. Na programu bývá i vytváření ke-

ramických šperků či figurek aj. Z dekoračních technik si frek-

ventanti měli možnost vyzkoušet především malbu a sgrafito 
pod glazuru, tzv. engoby, dále malování speciálními glazurami 
a barvítky i různé efektní a experimentální techniky. Naučili se 
glazovat různými glazurami a postupy, jako je namáčení, polé-

vání, ruční a strojní stříkání, dále používat oxidy kovů k zatírání 
výrobků. Tematika tvorby je velmi různorodá. Vlastně co člověk, 
to osobitý keramik. Dá se říci, že všichni si z kurzů něco odná-

šejí, nejen své keramické výrobky, ale i radost a naplnění z dobře 
vykonané práce, aktivní odpočinek i navázaní nových přátelství 
získaných při tvůrčí práci.

20



▶

Diktát
Světov– den vody 22. března
Světov– den vody se slav– již od roku 1993. Často sl–cháme 

o nedostatku p–tné vody, a proto o/Organizace s/Spojených n/
Národů rozhodla, ab– si státy připomě/mněly stále rostoucí  
v–znam vody, jejího užívání a ochrany.

Co si představíte, když sl–šíte slovo p–tná voda? Některým 
žákům se v–bav–l– horské potůčky, jiné děti si vzpomě/mněl– 
na příjemě/mně s/ztrávené odpoledne u rybníka, paní učitelce 
se v m–sl– obě/jev–il– s/Sládkov– verše.

A mně se v–bav– naplno roztočený kohoutek při m–tí rukou, 
zb–tečně dlouho s/zpuštěná sprcha nebo zastaral– splachovací 
s–stém toalety. Kolik p–itné vody asi propl–tváme?

Ve světě mají nejv–šší spotřebu vody s/Spojené s/Státy  
a/Americké a a/Austrálie. V posledních letech i a/Američané 
začal– šetřit vodou, přesto průměrně s/zpotřebují až 300 litrů 
na jednoho ob–vatele den/nně. Vyspělé e/Evropské země se 
chovají rozumě/mněji, vody vyčerpají o polov–nu méně.

Hlavním– příčinam– nedostatku čisté vody jsou změny 
počas–, odlesňování, zv–šené znečištění, skleníkové pl–ny 
a její neefekt–vní v–užívání.

V–zvou doby je šetření s vodou, protože je nezb–tná pro život 
všech organ–smů na z/Zemi.

Jazykové okénko

MAS Královská stezka ve spolupráci se zástupci města Světlá 
nad Sázavou, s poskytovateli sociálních služeb a dalšími sub-

jekty pokračuje v realizaci projektu Podpora procesu plánování 
sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou. Na únorových jed-

náních pracovních skupin byly navrženy strategické cíle vzni-
kajícího plánu sociálních služeb v regionu. Zmíněna byla zejm. 
potřeba podpory terénní pečovatelské služby a osobní asistence, 

vytvoření systému dostupného bydlení v regionu či nastavení 
udržitelného způsobu financování sociálních služeb. Vybrané 
záměry přispívající k naplnění vytyčených cílů budou podpo-

řeny prostřednictvím 8. výzvy MAS – IROP – Sociální služby, 
v jejímž rámci byly v období 4. 3. – 7. 4 2019 přijímány žádosti 
o dotaci. Z evropských dotačních programů již MAS podpořila 
několik projektů týkajících se sociální oblasti, např. realizaci pří-

Pokračuje projekt plánování sociálních služeb

MAS Královská stezka pokračuje v realizaci projektu Míst-
ní akční plány vzdělávání II ORP Světlá nad Sázavou, který 
započal v září roku 2018. V projektu je kladen důraz zejména 
na spolupráci a výměnu zkušeností pedagogických pracovníků, 
a to včetně jejich dalšího vzdělávání. Klíčová je také podpora 
aktivit, které vedou k podpoře dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem. Nositelem projektu je společnost Královská stez-

ka, o. p. s., ve spolupráci s městem Světlá nad Sázavou. V rámci 
projektu je sestaveno pět pracovních skupin, které se skládají 
z řad zástupců jednotlivých škol, ředitelů, nestátních nezisko-

vých organizací, popř. rodičů. Jedná se o pracovní skupinu pro 
rovné příležitosti, polytechnické vzdělávání, pracovní skupinu 
pro financování, pracovní skupinu pro rozvoj čtenářské gra-

motnosti a rozvoj matematické gramotnosti. 
Od září 2018 bylo v rámci tohoto projektu realizováno již ně-

kolik vzdělávacích aktivit (ať již samostatně, či ve spolupráci 
s partnery projektu). Například začátkem prosince proběhl ve 
Světlé nad Sázavou tzv. Mikulášský den, který se mimo jiné 
zaměřoval na rozvoj polytechnických dovedností u dětí/žáků. 
V únoru 2019 proběhla exkurze pro pedagogy z ORP Světlá 

nad Sázavou, a to do krajského města Jihlava, kde se nachází 
mateřská škola a speciálně pedagogické centrum. Pedagogové 
a ředitelé škol, kteří se účastnili této exkurze, tak navštívili 
jednotlivá speciálně pedagogická pracoviště této školy. Měsíc 
únor byl však také zaměřen na matematickou gramotnost. Pe-

dagogičtí pracovníci z ORP Světlá nad Sázavou měli možnost 
seznámit se s řadou nových metod, a to v rámci výuky Hejného 
matematiky. Semináře Hejného matematiky byly uspořádány 
celkem tři  –  pro učitele mateřských škol, pro pedagogy I. stup-

ně základních škol a nakonec pro učitele matematiky II. stupně 
základních škol.

Podrobné informace o tomto projektu a připravovaných ak-

cích jsou dostupné na webu www.kralovska-stezka.cz
Královská stezka o. p. s.
Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Projekt Místní akční plány vzdělávání ii OrP Světlá nad Sázavou

Světový den vody 22. března
Světový den vody se slaví již od roku 1993. Často slýcháme 

o nedostatku pitné vody, a proto Organizace spojených 
národů rozhodla, aby si státy připomněly stále rostoucí 
význam vody, jejího užívání a ochrany.

Co si představíte, když slyšíte slovo pitná voda? Některým 
žákům se vybavily horské potůčky, jiné děti si vzpomněly 
na příjemně strávené odpoledne u rybníka, paní učitelce se 
v mysli objevily Sládkovy verše.

A mně se vybaví naplno roztočený kohoutek při mytí rukou, 
zbytečně dlouho spuštěná sprcha nebo zastaralý splachovací 
systém toalety. Kolik pitné vody asi proplýtváme?

Ve světě mají nejvyšší spotřebu vody Spojené státy 
americké a Austrálie. V posledních letech i Američané 
začali šetřit vodou, přesto průměrně spotřebují až 300 litrů 
na jednoho obyvatele denně. Vyspělé evropské země se 
chovají rozumněji, vody vyčerpají o polovinu méně.

Hlavními příčinami nedostatku čisté vody jsou změny 
počasí, odlesňování, zvýšené znečištění, skleníkové plyny 
a její neefektivní využívání.

Výzvou doby je šetření s vodou, protože je nezbytná pro 
život všech organismů na Zemi.

Řešení
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▶

Šest klientů Domova Háj, kteří již rok žijí v komunitním by-

dlení ve Světlé nad Sázavou, pozvalo v únoru a březnu na ná-

vštěvu pana místostarostu města Josefa Hnika.
Při společných setkáních se pan místostarosta seznámil ne-

jen se zázemím pro život nových obyvatel Světlé nad Sázavou 
a s možnostmi, které jim pro zajištění běžného chodu domác-

nosti město nabízí, ale hovořili spolu i o možnostech pracovní-
ho zařazení – klienti by např. rádi uklízeli v zámeckém parku. 
Jedna z nich již pracuje na základní škole ve Světlé nad Sáza-

vou. Je ráda, že si našla již minulý rok práci a má i možnost 
pravidelného kontaktu s lidmi z místní komunity.

Pan místostarosta města klientům a zaměstnancům komunit-
ního bydlení představil záměry na revitalizaci náměstí, ředi-
telka Domova Háj Dana Pajerová prezentovala na setkání další 
kroky v procesu transformace zařízení. V současné době jsou 
ve Světlé nad Sázavou již dva komunitní domy, ve kterých žije 
celkem 12 klientů. Do dvou let by měly být postaveny další dva, 
sociálně-terapeutická dílna a zázemí pro vedení organizace.

Pan místostarosta města projevil zájem i o spolupráci v ob-

lasti vytvoření dřevěných označení do zámeckého parku. Kli-
enti domova pravidelně pracují s dřevem v dílně a pod vedením 
aktivizačních pracovníků označení rádi vyrobí. Na setkání na-

vrhli také, že by se rádi zapojili do připravovaných změn na 
náměstí vyrobením dřevěné lavičky.

Obě setkání se uskutečnila ve velmi přátelské a milé atmo-

sféře.
Andrea Šeredová

Foto: archiv Domova Háj

v komunitním bydlení nás navštívil pan místostarosta Světlé n. S.

V lednu jsme zahájili již 13. ročník naší Univerzity sluneční-
ho věku. První přednáška byla na téma Od Krumlova na Lipno 
v podání Mgr. Libora Drahoňovského. I v zimních měsících se 
u nás konaly pravidelné Kavárničky. V únoru se uskutečnila 
druhá přednáška Univerzity slunečního věku v podání sl. Mo-

niky Horákové na téma Cesta rokem 2018. 
V období masopustu jsme neopomněli si usmažit masopustní 

koblihy a v úterý 26. 2. 2019 se u nás konal tradiční maškarní 
ples. Jako vždy nám hudební doprovod dělala hudební skupina 
Č.A.S.S. Taneční parket byl po celou dobu plný různorodých 
masek. Zatancovat na náš ples si přišli: matka představená, dvě 
selky, Mach a Šebestová i se psem Jonatánem, čarodějnice, 

mnich, smrtka, vodník, Marfuša, smutný mrak, zdravotní se-

stra a nakonec nás přišel pozdravit romský příslušník až z da-

lekého Slovenska. Všichni tančili a bavili se od začátku až do 
konce. Klienti našeho domova hodnotí tento ples jako velmi 
zdařilý a my se už teď těšíme na maškarní ples 2020. Ve čtvrtek 
7. 3. 2019 se u nás konala Kavárna u příležitosti MDŽ. Mís-

tostarosta města Světlá nad Sázavou pan Josef Hnik přišel mezi 
nás a všem přítomným ženám rozdal papírové květiny z dílny 
našich klientek. V březnu jsme také navštívili výstavu v Galerii 
Na Půdě Svatba aneb jak šel čas. 

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

Z domova pro seniory

městského tábora ZŠ Komenského Světlá nad Sázavou či vznik 
Adiktologické ambulance Kolpingovo dílo v Havlíčkově Brodě.

Projekt Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP 
Světlá nad Sázavou, reg. č. CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/16_063/0006515 
realizuje MAS Královská stezka od listopadu 2017 do října 
2019. Partnerem projektu je město Světlá nad Sázavou. Cí-
lem projektu je zmapování potřeb regionu v oblasti sociálních 

služeb a vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb pro území ORP na období 2019–2021. Podrobné infor-
mace o projektu plánování sociálních služeb jsou dostupné na 
webu www.kralovska-stezka.cz či na tel. 603 206 948. 

Za tým MAS Královská stezka 

Eliška Matulová
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kUltUra
kulturní zařízení kytiCe připravuje

11. května od 15 hod. v divadelním sále

asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Animovaný / Dobrodružný /  
Komedie / Rodinný

Francie, 2018, 82 min

Tajemství síly obyvatel malé galské 
vesničky se ukrývá v  kouzelném 
lektvaru. Recept na jeho výrobu 
pečlivě střeží druid Panoramix. 
Vždy býval expertem na sběr jme-
lí v korunách stromů. Když ale jednoho dne utrpí ošklivý pád, 
musí si připustit, že už není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla 
katastrofa, kdyby návod na magickou směs zapomněl. S  po-
mocí svých věrných přátel, Asterixe a Obelixe, se vydává hle-
dat vhodného talentovaného následovníka, kterému by své 
řemeslo a tajemství lektvaru mohl předat. To ovšem vyvolá 
zájem těch nejmazanějších a nejhanebněji smýšlejících druidů.

Jednotné vstupné 50 Kč.  Předprodej vstupenek od 23. 4.  
v Infocentru ve Světlé n. S., tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. 
Vstupenky na místě bude možné zakoupit půl hodiny před začát-
kem promítání v pokladně kina.

24. května od 19 hod. v divadelním sále

čechomor kooperativa tour 2019 – 30 let
Koncert v rámci Folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí.

České a moravské lidovky v originálních folkrockových aran-
žích nepřestávají chytat za srdce – autorské úpravy Karla Ho-
lase a Franty Černého zní, jako by do naší lidové tvorby patřily 
od nepaměti. Kapela, která je jako doma na nádražích i ve vy-
prodaných halách, vystoupí ve Světlé n. S. v rámci svého turné. 
Hostem koncertu bude zpěvačka Martina Pártlová. 

Vstupné: 590 Kč. Předprodej vstupenek probíhá v Infocentru 
Světlá n. S., tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.

Stalo se již tradicí, že selské muzeum Michalův statek v Pohle-

di, které je národní kulturní památkou, zahajuje turistickou se-

zonu o Velikonocích. A bude tomu tak i o těch letošních. Spolek 
pro obnovu Českého království připravil na dny 20. a 21. dubna 
program nazvaný Staročeské Velikonoce na Michalově statku. 
Návštěvníci skanzenu budou mít po oba dny možnost během 
komentovaných prohlídek statku nahlédnout do života obyvatel 
selského statku o velikonočních svátcích v časech před zrušením 
roboty, poznají, co se v těch dnech jedlo a pilo. V sobotu v Po-

hledi vystoupí se svým 
velikonočním pásmem 
dětský folklorní soubor 
Škubánek. Děti předve-

dou staré velikonoční 
zvyky a obyčeje, napří-
klad vynášení smrtky, 
přinášéní nového líta 
hospodáři, zazpívají  
velikonoční koledy. Po 
oba dny dopoledne 
bude vystupovat popu-

lární Kočovné loutkové 
divadlo Rózy Blechové.

Text a foto: jiv

velikonoční pozvánka 
na Michalův statek

Součástí skanzenu v Pohledi je též 
roubená chalupa bezzemka
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Srdečně vás zveme na koncert, který pořádáme k oslavě čty-

řicátých narozenin našeho sboru v sobotu 27. 4. 2019 od 18 ho-

din v Rytířském sále zámku ve Světlé nad Sázavou. Koncert 
konáme ve spolupráci s pěveckým sborem BENDL z České 
Třebové a jako významný host vystoupí dlouholetý člen sboru 
Gaudeamus Pavel Vančura. A kdo že vám tedy bude zpívat?

Pěvecký sbor Gaudeamus ze Světlé nad Sázavou
Na začátku roku 1979 se mladí milovníci hudby, kteří se ve 

Světlé už nějaký čas scházeli a společně zpívali pro radost, roz-

hodli založit pěvecký sbor. Jeho vedení se ujala spoluzaklada-

telka Květa Rajdlová, učitelka v LŠU. Už na podzim roku 1979 
se stal sbormistrem spoluzakladatel MUDr. Milan Bohanes, 
který sbor vedl dalších 30 let. Od roku 2009 se na místě sbor-
mistra vystřídali Andrea Krausová, po ní Lukáš Pohůnek a Jiří 
Trtík, nyní vede sbor Petra Špačková.

Sbor začal záhy po svém založení veřejně vystupovat a při-
tom navázal spolupráci s ostatními hudebními tělesy v okolí 
i v cizině. Nejvýznamnější byla spolupráce se Symfonickým 
orchestrem Region ze Světlé, vedeným Ing. Jaroslavem Průšou, 
se kterým sbor pravidelně pořádal vánoční koncerty s Českou 
mší vánoční od Jana Jakuba Ryby a nazkoušel operu V stud-

ni od Viléma Blodka (1994), operetu Polská krev od Oskara 
Nedbala (1998) a operetu Cikánský baron od Johanna Strausse 
(2002). Dále se sbor účastnil různých hudebních soutěží, přehlí-
dek a festivalů a nahrál CD „GAUDEAMUS 2004“. Více infor-
mací o sboru je na adrese www.sborgaudeamus.cz.

Pěvecký sbor BENDL z České Třebové
Sbor při svém vzniku roku 1923 navázal na činnost pěvec-

kého kroužku železničářů. Svůj název dostal podle jednoho 
z nejpopulárnějších skladatelů sborové tvorby tehdejší doby, 
Karla Bendla, a jeho sbormistrem se stal Jindřich Praveček. 
Sbor byl významným hybatelem kultury v Třebové a ve třicá-

tých letech českým zpěvem posiloval národní cítění v pohra-

ničních městech a vesnicích východních Čech. Sbor přečkal 
i léta válečná a poválečná, v roce 1989 však začala jeho činnost 
ustávat, až nakonec zanikla. Zásluhou ředitele ZUŠ Bohuslava 
Mimry a sbormistrů Petra Pálky a Josefa Menšíka se začátkem 
roku 1995 činnost sboru obnovila a úspěšně pokračuje dodnes. 
Spolupráce BENDLa a Gaudeamu začala na Festivalu Antoní-
na Bennewitze v České Třebové, od té doby spolu oba sbory 
několikrát vystupovaly. Více informací o sboru je na adrese  
www.bendl.wz.cz.

Marie Kastlová

koncert ke 40. výročí vzniku pěveckého sboru Gaudeamus ze Světlé n. S. 
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Lucie Hrochová se narodila 21. prosince 1994 
v Opatovicích u Světlé nad Sázavou. Nav štěvovala 
Základní školu Lánecká, ve které se svými dět-
skými kolegy nazkoušela muzikál Sněhová krá-

lovna. Nyní studuje v Brně na Janáčkově aka-

demii múzických umění a absolvuje v Ateliéru 
fyzického divadla. 

Kulturní zařízení KyTICe letos v březnu podpo-

řilo její autorskou absolventskou inscenaci Giulie-

ttiny noci a poskytlo Lucii prostory kina ke zkoušení. 
Giuliettiny noci jsou sólovým multimediálním projektem, jehož 

inspirací je Giulietta Masina, italská herečka a manželka velkého fil-
mového režiséra. Inscenaci můžete vidět 12. dubna v 19 hodin v kině 
ve Světlé nad Sázavou.

Ve středu 15. 5. 2019 se tradičně uskuteční veřej-
ná sbírka Český den proti rakovině. Hlavním tématem letošní sbírky 
je prevence proti nádorovým onemocněním plic, kytičky mají stužku 
meruňkové barvy. Ve Světlé nad Sázavou budou mít dárci možnost 
od 8.00 do 17.00 hod. věnovat svůj příspěvek v minimální hodnotě 
20 Kč studentkám, popř. studentům ze světelské Akademie i ženám 
z ČSŽ, kteří budou kytičky nabízet. Více se o sbírce dovíte v květno-

vém Zpravodaji. Eva Kodýmová

 lucie hrochová – medailonek

květinový den 2019
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V plném proudu jsou přípravy na 12. ročník folklorního fes-

tivalu Horácko zpívá a tančí, který se uskuteční ve Světlé nad 
Sázavou ve dnech 24. a 25. května. Pořadatelé již znají jména 
souborů, které se festivalu zúčastní a jelikož je mezi nimi mlá-

dežnický soubor Zemplínik z Michalovců z východního Slo-

venska, bude mít festival punc mezinárodního festivalu. Navíc 
je v jednání účast souboru z Horních Rakous v rámci česko – 
rakouské příhraniční spolupráce. To co by mělo nejvíce táhnout 
širokou veřejnost je asi krojovaný průvod zúčastněných soubo-

rů městem, který bude v sobotu 25. května odpoledne a potom 
hlavní festivalový pořad ve 
stejný den na zimním stadio-

nu v Pěšinkách, nazvaný Ho-

rácko zpívá a tančí. Již dnes 
těší organizátory festivalu, 
že se trefili v případě výběru 
festivalového hosta, kterým 
bude populární kapela Če-

chomor, hrající v originálním 
pojetí české, moravské a slo-

venské lidové písničky. Kon-

cert Čechomoru, který se 
uskuteční v divadelním sále 
Společenského domu v pátek 
24. května od 19 hodin, byl 
vyprodán během jednoho 
dne. Za zmínku určitě též 

stojí tradiční oblíbený festivalový pořad Posezení u cimbálu. 
Ten bude po skončení koncertu Čechomoru v Městské restau-

raci. Pro dobrou náladu bude hrát a zpívat cimbálová Horácká 
muzika ze Žďáru nad Sázavou. Zajímavých festivalových akcí 

bude mnohem víc, 
jen bude třeba sledo-

vat oficiální program 
festivalu.

Text: jiv

Přípravy folklorního festivalu vrcholí
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duben v městské knihovně

Beletrie
Ella Careyová: Uzamčená minulost 
– Mladá americká fotografka Cat Jordanová zjistila, že zdědila 

v Paříži byt. Po svém příjezdu do Francie se dozví, že tento 
nádherný byt byl majetkem slavné pařížské kurtizány a byl 
zachován přesně tak, jak jej zařídila jeho náročná majitelka. 
Začínají se vynořovat otázky po tom, kdo celá léta platil ná-

jem a proč byt nezdědil pravnuk majitelů. 

Sharon J. Bolton: Už teď jsi mrtvá 
– Krátce před rozbřeskem se pasažéři vyhlídkového letu balo-

nem stanou svědky brutální vraždy. Necelou hodinu poté se 
balon zřítí. Katastrofu přežije jediná členka posádky. Spatři-
la vrahovu tvář – ale také on spatřil ji. A je odhodlán očitou 
svědkyni zlikvidovat.

C. L. Taylor: Strach
– Lou Wandsworthová ve čtrnácti utekla do Francie se svým 

jednatřicetiletým učitelem Mikem Hughesem. Teď je jí to-

lik, co bylo tenkrát jemu, a její život je v troskách. Chce odjet 
zpátky do rodného města a konfrontovat Mika kvůli všemu, 
co jí způsobil. Brzy však zjistí, že se Mike vůbec nezměnil. 
Jeho nezdravá pozornost se znovu upírá na třináctiletou žá-

kyni... 

Joy Fieldingová: Špatná dcera 
– Když jednoho dne zazvoní u Robin telefon, dozví se, že její 

otec, jeho nová manželka a dvanáctiletá dcera leží v nemoc-

nici v kritickém stavu. Ačkoli Robin netouží po ničem méně, 
než se vrátit do rodného města, rozjede se za svou rodinou. 
Postupně zjišťuje, že každý z nich něco skrývá, bratr Alec, 
setra Melanie, mladá Cassidy i sama Robin. 

Fredrik Backman: Medvědín 
– Co může znamenat vítězství na juniorském mistrovství v led-

ním hokeji? Rozhodně by znamenalo všechno pro hubené-

ho teenagera Amata, který je všude mimo led za otloukánka, 
pro Kevina, hvězdu juniorského družstva, i pro Petera, obě-

tavého sportovního ředitele HC Medvědín, jehož vlastní pro-

fesionální hokejová kariéra skončila tragédií. 

Čikovová Dita: Zoe 
– Napínavý příběh líčí situaci sedmnáctileté dívky, která se sta-

la svědkem vraždy a teď se za pomoci policie snaží přežít, 
aby mohla svědčit. Zoe při procházce lesem viděla, jak něko-

ho zabili, a jako správný občan ihned zavolala na policii. Vi-
děla vraha, ale vrah též viděl a poznal ji. 

Jaromír Hořák: Víra a krev 
– Hlavní hrdinové příběhu jsou dva mladí lovci z lesní osady, 

dříve vlažní uctívači pohanských bohů a později nepříliš hor-
liví křesťané. Ve službách knížete Břetislava II. si získají zá-

sluhy a jako velitelé knížecí družiny vyhánějí zbytky pohan-

ství z rodného kraje. 

Pavel Šmidrkal: Babráci 
– Soubor devíti povídek, které odlehčeným tónem vypravují 

o marných snahách, nedařících se plánech a tvrdošíjných na-

dějích. Devět příběhů tragikomických hrdinů dětského i do-

spělého věku, jejichž záměry nějak nevycházejí a kteří vždy 
nějak něco „zbabrají“. 

Jean Giono: Země zpívá 
– Stěžejní postavou románu je Antonio, který žije kdesi v Pro-

vence na řece, s níž je až intimně spjatý. Se svým přítelem 
hledá jeho syna dřevorubce. Cestou se setkává s mladou že-

nou, do které se zamiluje a zatouží skončit se svým samotář-
ským životem. Přítelův syn odvedl dceru místnímu boháči 
a oba se skrývají. Jeho otec i Antonio zůstanou s nimi až do 
jara. 

Ellena Ferrante: Tíživá láska 
– Vypravěččina matka Amalia se za záhadných okolností utopi-

la v moři a Delia chce přirozeně zjistit, co se stalo. Jako mno-

hem důležitější se jí však postupem času jeví otázka: Kdo 
byla moje matka? A s ní související potřeba se ptát: Kdo jsem 
já? V temném příběhu postupně vyplývá na povrch vypra-

věččino dětské trauma, které negativně ovlivnilo její život. 

Naučná literatura
Jana Ulíková: Ketodieta 
– Jak zhubnout rychle, s chutí a bez hladu – První český prů-

vodce ketogenním stravováním nejen pro začátečníky. Vy-

zkoušejte ketogenní neboli proteinovou dietu, která staví na 
přirozeném spalování tuků v těle. 

Fiona Goble: Vyšívané radosti
 – Pokud umíte alespoň trochu zacházet s jehlou a nití a máte 

základní šicí vybavení, dokážete díky nápadům z této kni-
hy a troše představivosti proměnit obyčejné látkové předměty 
v malá umělecká díla. 

H. Van Capelle: Berlín za Hitlera 1933–1945 
– Město Berlín se významně zapsalo do historie lidstva, bohu-

žel také do její tragické stránky. Právě zde se rozhořely pla-

meny obou světových válek, zrodily se nacistické plány na 
likvidaci Židů a zde se také odehrálo závěrečné dějství „Třetí 
říše“. 

Jan A. Novák: První republika – zamlčená historie 
– Otazníků a záhad, které po sobě zanechala první republika, 

je víc než dost. Dodnes se třeba spekuluje o úloze tajných 
spolků při jejím vzniku či původu prvního prezidenta, o jeho 
společenských, korupčních a špionážních aférách. 

Knihy pro děti a mládež
České říkanky a básničky: pro kluky a holčičky 
– České lidové říkanky a písničky, oblíbené mezi námi i našimi 

nejmenšími. V knize naleznete ty nejoblíbenější české říkan-

ky a písničky, kniha je doprovázena pestrými obrázky.

Ivan Blatný: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět 
– Sbírka provede malé čtenáře kalendářním rokem od ledna až 

po Vánoce, obsahuje ale i říkadla o zvířátkách a vtipné veršo-

vané pohádky o každodenních věcech.

Frank Schwieger: Já, Caesar, a banda z Kapitolu 
– Přímý přenos ze starého Říma – Proč je Romulus vždycky 

tak neuvěřitelně vzteklý? Jak dojde k tomu, že pár kejhajících 
hus zachrání Kapitol? Jak to, že se nechá Kleopatra dobrovol-
ně zabalit do starého koberce? Konečně se to dozvíš z první 
ruky.

Kodýmová Eva
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CO vÁS ZaJíMÁ

Když se před rokem rozkřiklo, že ve Světlé nad Sázavou roz-

šíří možnosti nákupu potravin supermarket Billa, šuškalo se 
o tom, že nový obchod bude otevřen již na Mikuláše, tedy v pro-

sinci 2018. Leč stavební práce neprobíhaly a termín otevření 
nové prodejny se odkládal. Koncem léta se na oplocení staveni-
ště objevila tabule, na které je termín dokončení 19. 2. 2019. Ale 
ani v tomto termínu nová Billa své první zákazníky nepřivítala.

A jaký je současný stav Centra obchodu a služeb v Zámecké 
ulici? Areál tvoří tři objekty. Prodejna Billa s nabídkou pře-

devším potravinářského zboží, masa, uzenin, ovoce a drogis-

tického zboží. V dalším objektu najde své místo prodejna KiK 
s širokou nabídkou textilu, oděvů a doplňkového sortimentu 
pro dům a bydlení. V třetím objektu budou umístěny prodejny 
obuvi, květin a tabáku.

Nejblíže k dokončení má v polovině března objekt Billy, 
kde se již pracuje na vnitřních instalacích. Ale jak potvrdil 
zástupce investora společnosti FUERTES SVĚTLÁ, s. r. o., 
Ing. Pavel Srba, budou všechny tři obchody otevřeny sou-

časně.
A kdy by si mohli v Bille a ostatních obchodech nakoupit 

první zákazníci? K tomu pro Světelský zpravodaj podal infor-
maci zástupce zhotovitele, kterým je Metrostav, a. s., Praha, 
stavbyvedoucí Tomáš Kříž. „Na to nejsem schopen dát přes-

nou odpověď. My jako zhotovitel máme předat hrubou stavbu 
a vybavení s parkovištěm bude dělat jiná firma, ale padají tam 
měsíce červen, červenec. Myslím, že v tom červnu by to mohlo 
být otevřeno.“

Text a foto: jiv

Supermarket Billa součástí Centra obchodu a služeb

Budova prodejny Billa. Montéři již pracují  
na vnitřních instalacích

Pohled na část areálu Centra obchodu a služeb. V čele je 
objekt prodejny KiK a vpravo hrubá stavba budovy, ve které 

budou prodejny obuvi, květin a tabáku

Tradiční koncerty České 
mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby ve Světlé nad Sáza-

vou mají v posledních le-

tech charitativní podtext, 
protože výtěžek dobrovol-
ného vstupného a finanční 
dary sponzorů jsou věno-

vány na dobročinné účely. 
A bylo tomu tak i po obou 
koncertech konaných v kos-

tele sv. Václava 27. prosin-

ce 2018. Výtěžek z koncertů, 

o který se zasloužili návštěvníci svým dobrovolným vstupným, 
město Světlá nad Sázavou, KyTICe – kulturní zařízení města 
Světlá nad Sázavou, farnost Světlá nad Sázavou a především 
místní podnikatelé, činil 31 550 Kč a byl tentokrát věnován 
Oblastní charitě Havlíčkův Brod. K předání finančního daru 
došlo teprve v únoru letošního roku na půdě Oblastní charity 
Havlíčkův Brod. Na snímku předává darovací šek s uvedenou 
finanční částkou jeden z pořadatelů charitativních koncertů 
Petr Trtík. Za Oblastní charitu finanční dar přijaly ředitelka 
Oblastní charity Havlíčkův Brod Kateřina Svobodová a vrchní 
sestra ošetřovatelské služby a koordinátorka domácí hospicové 
péče Veronika Kusínová.

Text: jiv
Foto: Renata Novotná

Závěrečná tečka za vánočními koncerty rybovy mše
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V roce 2010 vzkřísili žáci a učitelé Základní školy Komenského 
masopustní obchůzku ve Světlé nad Sázavou, tak ta letošní byla 
tedy jubilejní desátá. Každoroční scénář vychází z tradic maškar 
v našem kraji. To znamená, že průvod masek v doprovodu kape-

ly požádá na radnici starostu města o povolení obchůzky městem. 
Poté se na náměstí před radnicí rozproudí pravé masopustní veselí. 
A bylo tomu tak i při té letošní maškaře, která se konala oproti 
tradici o týden dříve, než bývá ve Světlé zvykem, tedy týden před 
masopustním úterý. Ten termín byl posunut kvůli jarním prázdni-
nám, škola by nedala masky dohromady. Strakatý (laufr) s ženuš-

kou nebo též panímámou opět přivedli průvod masek na náměstí. 

Po tradičním obřadu starosta povolil maškarám, aby se veselily, 
tančily a vyskakovaly, ale nikomu neškodily. Žáci, učitelé i ostatní 
zaměstnanci školy se předvedli v krásných nápaditých maskách. 
Většina z nich má svoji symboliku. Proto mezi nimi nemohli chy-

bět Turci, ras s kobylou, Žid, medvědář s medvědem, slaměný, 
hastrman a další. Před radnicí se tančilo, na pódiu probíhaly sou-

těže masek. K tomu vyhrávala tradiční masopustní kutálka. Na 
závěr, jak velí masopustní řád, Žid přečetl hříchy kobyly a bylo 
jich hodně, ta byla obžalována, Žid poručil rasovi, aby konal svoji 
povinnost. Ten kobylu sťal a tím skončilo masopustní veselí na 
světelském náměstí. Text a foto: jiv

letošní masopust ve Světlé byl jubilejní 

Pan starosta Jan Tourek povoluje 
maškarám masopustní radovánky

Masopustnímu veselí před radnicí 
přihlíží tradičně spousta diváků

Každoročně vyhrává maškarám i divákům na 
světelském náměstí masopustní kutálka

Mezi ty masky, které mají svoji symboliku, 
patří ras s kobylou a slaměný

Prodejna potravin COOP družstva HB na světelském náměs-

tí Trčků z Lípy prodělala po dvanácti letech omlazovací kúru. 
Nově zrekonstruované prostory prodejny se otevřely zákaz-

níkům po dvou týdnech v pondělí 25. března ráno. Zákazníci, 
a není jich v této prodejně málo, zde najdou nové modernější 
stojany na zboží, větší prostory májí oddělení zeleniny, peči-
va a mléčných výrobků. Prodejní plocha podle slov vedoucího 
prodejny Karla Čeledy se zvětšila o 60 čtverečních metrů na 
současných 650 m2. Rozsáhlejší rekonstrukci tato prodejna pro-

dělala naposledy v roce 2007, během které si prohodila místo 
s prodejnou železářství.

Text a foto: jiv

Prodejna potravin na náměstí omládla
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Beze vší pochybnosti patří do „Líhně Ladislava Kurteje“, nesto-

ra světelského sportu té doby, který učil na zdejší škole. Byl sportu 
a tělovýchově plně oddán, věnoval svým žákům veškerý volný čas 
a vychoval celou řadu skvělých sportovců.

V případě Pepana bychom mohli parafrázovat název známého 
českého filmu na „Škola základ sportovního života“, protože fot-
bal, hokej, házená, atletika, gymnastika, prostě sport obecně, pad-

ly v jeho případě na úrodnou půdu. Jak se později ukázalo, byl to 
především fotbal, který se stal jeho sportovním osudem.

Do školy, tehdy základní osmileté, chodil v Komenského ulici. 
Tam učil také jeho tatínek, na kterého všichni jeho žáci s láskou 
vzpomínají dodnes. V roce 1956 Pepan základní školu dokončil, 
Zadinovi se ze Světlé odstěhovali a jeho stopa se trochu vytrácí… 
(i když ne úplně, protože pan učitel Zadina učil dál ve Světlé a ma-

minka pracovala v Palu).

JK: mimochodem, vzpomínáš na světelské kamarády?
JZ: Samozřejmě, na ty se nedá zapomenout. Začnu Járou Kottin-

kem, říkali jsme mu Machorka, potom třeba Pavel Doležal (Číňan), 

Jirka Kořínek (Kóra), Franta Hořejš, Jirka Boudník (Benzi) nebo 
Petr Průša, Honza Krajhanzl a to bych mohl jmenovat celou řadu 
dalších. My jsme třeba v Brodě sehráli vyrovnané utkání mladších 
žáků v hokeji proti již tehdy výborným Holíkům, Suchému a Au-

gustovi. Byli rádi, že vyrovnali na 2:2…
JK: Co následovalo?
JZ: Celkem nic mimořádného. V letech 1956–60 jsem navště-

voval Střední průmyslovou školu v Čáslavi a po maturitě jsem 
dostal umístěnku do pražské firmy Projekta. Ta měla kontakt na 
divizní fotbalový klub TJ Břevnov a tam byl počátek mojí fotbalo-

vé kariéry. Pak přišla vojenská služba a Rudá hvězda Praha. Dva 
roky fotbalu, hrál jsem zase divizi a myslím, že jsem získal hodně 
zkušeností. Po skončení vojny jsem se vrátil automaticky do Břev-

nova. Tam se v roce 1970 stal naším trenérem bývalý reprezentant, 
účastník MS 1962 v Chile Tomáš Pospíchal, který se vrátil z Fran-

cie a ukončil hráčskou kariéru.
JK: Dovol malou vsuvku. V úvodu jsem psal o Tvém spor-

tovním osudu. Byl Tomáš Pospíchal osudovým mužem Tvé fot-
balové cesty?

rubrika čtenářů

Josef Pepan Zadina (16. 12. 1942)

Během úterý19. března se už po čtvrté natáčelo ve Světlé nad 
Sázavou jedno z dalších pokračování oblíbeného nedělního ces-

tovatelského pořadu České televize Toulavá kamera. Už déle než 
patnáct let provází televizní diváky po různých koutech České 
republiky a ukazuje jim zajímavé historické památky, přírodní 
zajímavosti, zvyklosti a tradice, či šikovné řemeslníky. Známý 
kameraman Vladimír Šimek tentokrát projevil zájem natočit 
záběry ze Světlé nad Sázavou a od Čertova kamene ve Smrčné.

První sekvence se týkala středověkých podzemních chodeb. 
Roli průvodce sehrál Michal Mašek, který jako pracovník tu-

ristického informačního centra návštěvníky podzemím běžně 
provádí. Před vlastním natáčením si s kameramanem celou 
trasu prošli, aby si ujasnili, kde se bude natáčet a o čem bude 
komentář a teprve potom se věnovali práci před a za kamerou. 
A že to není jen tak jednoduché, o tom by vám shodně mohli 
povyprávět oba aktéři, byť jeden je zkušený a ostřílený profe-

sionál a druhý trémou lehce znejistěný začátečník. Druhé natá-

čení probíhalo u Čertova kamene ve Smrčné. Jaroslav Vála tam 
na kameru ve stručnosti vylíčil pověst o čertovi, který pomohl 
mlynáři v Pultarově mlýně zbavit se velkého balvanu, který mu 
při zvýšené hladině Sázavy působil škody na majetku. Proto-

že ale čert podmínky smlouvy uzavřené s mlynářem nedodržel, 
pan otec se kamene zbavil a duše, o kterou čert usiloval, mu 
zůstala. Třetí díl pořadu patřil interiérům zámku. Také tady si 
kameraman v doprovodu majitelky Heleny Degerme nejprve 
prošel jednotlivé expozice, aby věděl co, kde a z jakého úhlu na-

točit a o kterých exponátech bude řeč. Evropského historickému 
sklu se Toulavá kamera již kdysi věnovala, proto se nyní zájem 
soustředil na sbírky historických hodin a obrazů.

Jaroslav Vála
Foto: Michal Mašek a Jaroslav Vála

„toulavka“ ve Světlé a ve Smrčné

Jaroslav Vála u Čertova kameneMichal Mašek v podzemí
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TJ Bohemians ČKD Praha 1982–1983
Předseda oddílu Josef Zadina v druhé řadě druhý zleva

JZ: Byl. Tomáš ovšem nasadil laťku hodně vysoko, byl na tako-

vý režim zvyklý z ligové kopané. V té době jsem měl trenérskou 
„trojku“ a protože jsme s Tomášem bydleli blízko sebe, vozil mě 
z tréninků domů autem. Po cestě jsme povídali jenom o fotbale, 
to bylo naše nekonečné téma. Tehdy se mezi námi vytvořil přá-

telský vztah. Protože Tomáš již výhledově počítal s trénováním 
ligového Baníku (byl Ostravák), nabídl mi, zda bych nechtěl být 
jeho asistentem již zde v Břevnově. Překvapilo mě to, ale neuměl 
jsem si představit, že bych trénoval kluky, se kterými jsem 10 let 
hrál.

V roce 1972 jsem se rozloučil s Břevnovem a získal trenérskou 
„dvojku“. To byl předpoklad k prvnímu trenérskému angažmá 
v pražském ČAFC (to je třetí nejstarší fotbalový klub v Čechách). 
Hned po prvním roce jsme postoupili z pražského přeboru do di-
vize. Trénoval jsem tam 5 let a v roce 1977, když Tomáš Pospí-
chal přišel do Bohemians, chodil se na zápasy Čafky dívat. Bylo 
mi divné, koho sleduje, hráče na ligu jsem určitě neměl. Vše se 
vysvětlilo záhy, když mi zavolal a nabídl místo asistenta v Bohe-

mians. V té době jsem dodělával trenérskou první třídu, takže jsem 
nabídku s potěšením přijal a nastoupil do Ďolíčku!

JK: Jestli se dobře pamatuji, tak trenér Pospíchal záhy one-
mocněl a ty jsi zůstal jako trenér s veškerou zodpovědností.

JZ: Ano. Při letní přípravě v roce 1978 dostal Tomáš infarkt. 
Převzal jsem mužstvo a vedl je sám. Začátky nebyly pro mě jed-

noduché. Pracoval jsem s hráči jako Panenka, Dobiáš, Bičovský, 
Hruška a další. V té době jsme hráli Interpohár, pamatuji na ně-

které zápasy, například v Duisburgu a čtrnáctidenní soustředění 
v Holandsku. Podzimní sezona byla ve znamení konzultací s To-

mášem, velmi pravidelných a pro mě důležitých a výsledkem bylo 
třetí místo v lize. To byl pěkný úspěch. Atmosféra byla pohodová, 
s hráči jsem vycházel velmi dobře, jen čas od času, když oslavovali 
na můj vkus moc, i nějaké pokuty padly.

V roce 1979 se Tomáš Pospíchal vrátil, ale po nějaké době se mu-

sel podrobit operaci srdce. Opakovala se předchozí situace, vedl 
jsem tým, konzultoval s ním. Potom přišla sezona 1982–83. Ne-

zapomenutelná, protože jsme s Bohemkou získali titul Mistra re-

publiky, první, senzační a zatím jediný titul v dlouhé historii muž-

stva. Na tuhle dobu vzpomínám s radostí, opravdu, to byl skvělý 
pocit. V té době jsme hráli Pohár UEFA a přes Admiru Vídeň, St. 
Etienne, Dundee a Servette Ženevu jsme postoupili do semifinále. 
Tam naše cesta končila, vyřadil nás Anderlecht. To už byl u muž-

stva Tomáš a tuhle porážku neunesl a požádal o uvolnění z funkce.
JK: Byla to přeúspěšná sezona, přesto jsi po krátké době Bo-

hemku opustil, proč?
JZ: Když se Tomáš vrátil a samozřejmě to byla dobrá zpráva, za-

čala nám spolupráce váznout a měl jsem pocit, že bych měl odejít. 
Něco se změnilo, možná, nevím… Ještě v roce 1983 přišla nabídka 
od Milana Máčaly, který trénoval Slávii, a já přijal. S Milanem 
jsme se znali, dělali jsme trenérskou „jedničku“ a spolu s námi tře-

ba Táborský, Škorpil, Vacenovský, Brikner a další borci. Se Slávií 
jsem si zopakoval atmosféru Interpoháru, ale opět se mi nelíbilo 
chování některých hráčů po zápase ve Švýcarské Belinzoně (5:0). 
Možná i tolerance Milana, prostě a dobře, tohle nebylo pro mě, 
a tak jsem odešel.

V letech 1984–85 jsem trénoval druholigové Teplice s cílem 
postupu do 1. ligy. Skončili jsme druzí a tak, když jsem dostal 
nabídku od Pragosportu k trénování na Kypru, neváhal jsem ani 
okamžik a po jistých peripetiích, které souvisely s praktikami teh-

dejšího režimu, jsem na Kypr odletěl i s rodinou. Trénoval jsem 
Apollon Limassol, obsadili jsme v ligové soutěži třetí místo a vše 
si vynahradili vítězstvím v Kyperském fotbalovém poháru. Byl 

Internacionál Antonín Panenka a trenér Josef Zadina  
na lavičce během oslav 30. výročí zisku titulu Bohemians 

Praha v Ďolíčku  (foto: Vlastimil Vacek, Právo)

31



SPOrt

Florbal patří mezi nejoblíbenější sporty 
v České republice. A toho se drží také ve Svět-
lé nad Sázavou. Po loňském prvním a úspěš-

ném ročníku se světelský florbalový oddíl 
rozhodl opět zorganizovat Vysočina Floorball 
cup – největší florbalovou akci na Vysočině. 
A letos v něm bude spousta novinek.

Stejně jako v loňském roce se bude konat turnaj žen. „Po loň-

ském roce, kdy jsme měli dost pozitivních ohlasů, jsme nemohli 
náš ženský tým zklamat,” říká Michaela Poláková, ředitelka 
turnaje. Ženský turnaj se bude konat 17. srpna ve sportovní 
hale v Havlíčkově Brodě. „Opět budeme usilovat o účast jedno-

ho týmu z nejvyšší české soutěže a o vysokou kvalitu účastníků 
turnaje,” popsala Poláková. Velkou novinkou je ale to, že navíc 
se budou konat také turnaje pro kategorie dorostenců a doros-

tenek. „Obě tyto kategorie jsou jedny z těch nejúspěšnějších, 
které máme ve Světlé. I proto jsme se rozhodli jim dát dárek za 
jejich výkony,” vysvětlila novinky ředitelka turnaje. Oba turna-

je pro mládežnické týmy se budou konat v Ledči nad Sázavou – 
20. července pro dorostenky a o den později pro dorostence.

Organizátoři se také mohou spolehnout na sponzory a pod-

poru z loňského roku. „Jsme moc rádi, že stejně jako v loňském 
roce dal záštitu našemu turnaji europoslanec a rodák z Ledče 
nad Sázavou Tomáš Zdechovský. Zároveň můžeme účastníkům 
opět slíbit originální ceny od Klubu Pánů z Ponožkovic,” řekla 
za organizátory Michaela Poláková.

Protože v letošním roce se turnaj opravdu rozrostl, přidali or-
ganizátoři další novinku. „Tou je web http://vysocinafloorball-
cup.cz. Na něm najdou všichni veškeré informace a také online 
přihlášku,” ukončuje Poláková.

Společně s tímto webem byly spuštěny také oficiální události 
na Facebookové stránce https://www.facebook.com/vysocina-

floorballcup/:
https://www.facebook.com/events/1180307048798621/
https://www.facebook.com/events/336477940409529/
https://www.facebook.com/events/1573895076046936/
Pro více informací neváhejte kontaktovat:
e-mail: florbalsns@gmail.com

Michaela Poláková, tel.: 737 187 343

vysočina Floorball Cup – největší florbalová akce  
na vysočině – letos již podruhé

to příjemný pobyt, trval 2 roky. 
Navíc jsem se tam sešel s trené-

rem Havránkem i s trnavským 
Valeriem Švecem a s některý-

mi našimi hráči (Pešice, Lauda), 
užívali jsme společně příjemné 
klima Kypru a povídali o fot-
bale. Pro mě a moji rodinu to 
byly hezké dva roky, rádi na ně 
vzpomínáme.

JK: mimochodem, když 
hovoříš o rodině, bylo to pro 
ni hodně složité?

JZ: To víš, nebylo to jednodu-

ché. Manželka se starala o děti, 
v roce 1973 se nám narodil syn 
Pepa a o tři roky později dcer-
ka Jana. A já… prostě hlavně 
jsem neměl v podstatě soboty 
a neděle. To byla soustředění, 
zápasy, sledoval jsem také jiné 
týmy. Třeba jsem za neděli na-

vštívil čtyři různá hřiště v Pra-

ze nebo blízkém okolí, většinou 
poločas a rychle jinam. Byla to 

moje práce. Ale snad mohu tvrdit, že hlavně zásluhou mojí ženy 
jsme to fotbalové období zvládli dobře.

JK: Po Kypru ses vrátil do Bohemky, opět osudová záležitost?
JZ: Snad, nevím, to byl už rok 1988, první mužstvo trénoval 

Dušan Uhrín a já jsem přijal post šéftrenéra mládeže a trénová-

ní ligového dorostu. Po roce odešel Uhrín na Kypr a já převzal 
ligové mužstvo. Situace v tu dobu byla složitá. Ve vazbě byl vy-

šetřován tajemník oddílu a někteří hráči měli zakázané výjezdy 
do zahraničí. Přesto jsme měli přijatelné výsledky. V lednu jsme 
v oslabené sestavě vyjeli do Itálie na zimní soustředění a uděla-

li historický výsledek proti slavnému Interu Milán, vedoucímu 
mužstvu italské ligy, když jsme remizovali 1:1. Zájezd, který byl 
po sportovní stránce zdařilý, pokazili funkcionáři oddílu, kteří se 
věnovali alkoholu během cesty tam i zpět. Po mé výtce na valné 
hromadě a po osobním dopise předsedovi jednoty, kde jsem žádal 
okamžitou nápravu, jsem byl odvolán.

Potom jsem byl dva a půl roku v Benešově, postoupili jsme z tře-

tí do druhé ligy. Pak jsem odešel do Kladna, hráli druhou ligu, ne-

dařilo se, ale po vítězné baráži o sestup jsme ve druhé lize zůstali.
Na závěr Motorlet, tam jsem se věnoval mládeži. Byl vypraco-

ván projekt na výchovu mladých fotbalistů tak, že na dvaceti ško-

lách od Barrandova až do Jinonic byly založeny fotbalové kroužky. 
Trenéři Motorletu docházeli do těchto škol, kroužky vedli, a tak 
nemuseli rodiče cestovat s dětmi po Praze. Pomáhali nám studenti 
ITVS z fakulty kopané. Bylo to období, které pokládám za smy-

sluplné. V roce 1994 jsem fotbal opustil, založil stavební firmu 
a 12 let ji provozoval, myslím docela úspěšně. No a teď jsem za-

sloužilý důchodce. Víš, fotbal byl můj život. Díky jemu jsem zažil 
mnoho pěkných chvil, radosti, ale i nějaká ta zklamání. Ale tak to 
v životě chodí, nejenom ve fotbale.

JK: Změnil bys něco, kdyby se vrátil čas?
JZ: Asi ne…
Děkuji Ti za rozhovor, Pepane, přeji všechno dobré, především 

pevné zdraví!
Ptal se Jaroslav Kratochvíl

Trenérská dvojice, která 
se zasloužila o titul mistra 

republiky – Tomáš Pospíchal 
a Josef Zadina (1982–1983)

(foto: Archiv Bohemians Praha)
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Při slavnostním poklepání na základní kámen nové sportovní 
haly tehdy starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek mimo jiné 
řekl: „Jsme sportovně založené město a vybudováním haly spl-
níme sen mnoha generací světelských sportovců.“ V polovině 
března byla dokončena hrubá stavba haly. Zainteresované stra-

ny se již zaobíraly výběrem povrchu hrací plochy haly. Jednatel 
společnosti Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou, která 
bude halu provozovat, Tomáš Rosecký prozradil, že se původně 

měla pokládat tradiční palubovka, ale nakonec došlo ke změ-

ně. V hale bude na dvojitém roštu položen povrch PVC Taraflex, 
který je schválený národními i mezinárodními federacemi ha-

lových sportů (např. házené, volejbalu, florbalu, futsalu a tenisu) 
jako oficiální herní povrch. V neděli 17. března nastala histo-

rická etapa stavby, montéři vyzvedli pomocí jeřábu a upevnili 
první dva vazníky budoucí střechy haly, hala se začne zakrývat.

Text a foto: jiv

Sen o sportovní hale se začíná naplňovat

Hrubá stavba haly se vstupním portálem.  
Pohled od Komenského ulice

Historický moment stavby sportovní haly, kterým bylo 
položení prvních dvou vazníků střechy

Lyžařský areál na Kadlečáku nedaleko Světlé nad Sázavou 
je již mezi lyžaři skutečným pojmem. A to především díky 
obětavé práci členů lyžařského spolku Kadlečák. Noční hodiny 
strávené při umělém zasněžování, úpravách sjezdovky, údržbě 
a zajištění provozu vleku během sezony těžko někdo spočítá. 
Odměnou všem aktivním členům spolku je vždy plná sjezdov-

ka spokojených lyžařů. A jaká ta právě skončená sezona byla, 
na to odpověděl předseda lyžařského spolku Kadlečák Jaroslav 
Kaiser. „Tato sezona byla jedna z těch lepších. Osm dní se ly-

žovalo před Vánocemi a dalších 41 od 11. ledna, celkem tedy 49 
dnů. Díky nočním mrazům se nám podařilo dostatečně zasněžit 
technickým sněhem, pomohl nám i přírodní sníh. Přesto se nám 

nepodařilo na vleku utržit tolik, kolik bychom potřebovali na 
modernizaci zasněžovací techniky a především na vybudování 
nového trafa. Radost máme z toho, že k nám nachází cestu ly-

žaři téměř z celé republiky. Od nás odjíždí spokojeni a opět se 
k nám vrací. Toho si moc vážíme. Vedle světelských základních 
škol si lyžařské kurzy na Kadlečáku uspořádaly školy z Ledče 
nad Sázavou a Lipnice. Vydařil se nám karneval na lyžích, více 
než šedesát masek a k tomu krásné počasí to potvrdilo. Pleso-

vou sezonu ve Světlé jsme opět obohatili naším plesem, byl již 
devatenáctý v pořadí. Za všechny ty úspěchy bych chtěl podě-

kovat všem členům lyžařského spolku.“
Text a foto: jiv

Jaká byla 38. sezona na kadlečáku
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V brance hru sleduje světelský brankář Michal Koubský, 
druhý zprava s č. 20. Jaroslav Doležal 

Zakončená hokejová sezona na zrekonstruovaném zimním 
stadionu v Pěšinkách byla pro A mužstvo HC Světlá nad Sá-

zavou již devátou v Krajské lize mužů Pardubického kraje. 
Zaplněné ochozy „zimáku“ v Pěšinkách při každém domá-

cím utkání potvrzují, jakou sledovanost a popularitu hokej 
ve Světlé má. Ještě nedávno byly sezony, kdy se hokejistům 
Světlé dařilo a hráli o příčky nejvyšší. Ty dvě poslední se-

zony k nim určitě nepatří. Před rokem skončili po základní 
části na 7. místě a vyřazeni byli ve čtvrtfinále play off Ko-

houty z České Třebové. Sezonu dohráli v předkole Poháru 
Vladimíra Martince, když byli vyřazeni hokejisty béčka Ha-

vlíčkova Brodu. Právě skončená sezona 2018/2019 byla pro 
hokejisty HC Světlá nad Sázavou přece jenom o něco lepší. 
V základní části skončili po osmnácti utkáních na 3. místě za 
hokejisty Slovanu Moravská Třebová a HC Chrudim. V nad-

stavbové části si ještě polepšili, zakončili ji na druhém mís-

tě pouhý bod za Chrudimí. Málo platné, v těchto soutěžích 
rozhoduje o úspěchu či neúspěchu závěrečné play off, kdy 
soupeři hrají o umístění vyřazovacím způsobem. Hokejisté 
Světlé šli ve čtvrtfinále na obávaného soupeře a tím byl tým 
HC Chotěboř. Kdo tuto soutěž sleduje, ví, že vzájemná utká-

ní těchto soupeřů nemají favorita a nechybí jim dramatičnost. 
Hrálo se na tři vítězná utkání. V tom prvním, na zimním 
stadionu v Pěšinkách, ještě pět minut před koncem utkání 
vedli domácí 3:1 a přesto dokázali prohrát 3:4, v Chotěboři 
prohrála Světlá ve vyrovnaném utkání až po samostatných 
nájezdech 1:2. Naději na postup vykřesalo vítězství doma 
v Pěšinkách 3:0, ale následující prohra v Chotěboři 1:3 roz-

hodla o vyřazení z play off KLM. Světlá tedy dohrávala se-

zonu v soutěži útěchy, kterou je Pohár Vladimíra Martince. 
V semifinále Světelští potvrdili roli favorita, když vyřadili 
hokejisty HC Skuteč po výhrách 5:3 doma a 5:0 ve Skutči. 
Finále s Hlinskem mělo být vítěznou tečkou za sezonou. Ale 

nebylo. Ač favorité, Světelští doma prohráli v prvním finále 
v prodloužení 5:6. Většina fandů Světlé věřila, že po vítěz-

ství v Hlinsku se bude hrát o pohár v Pěšinkách. V Hlinsku 
jako by nastoupili v dresu Světlé jiní hráči. Hokejisté Světlé 
tam vstřelili pouze jeden gól a sami jich obdrželi šest. Byla 
to smutná tečka za sezonou 2018/2019.

Ke každému hodnocení sezony patří trocha statistických 
čísel. Mužstvo vedené hlavním trenérem Ladislavem Fixou 
odehrálo v sezoně 2018/20219 35 mistrovských utkání. Ni-
kdo z hokejistů nehrál ve všech. 

Nejvíce startů, 28, si připsali Jan Svoboda a Miroslav Ko-

pecký, následovali Jakub Bradáč a Jan Kubát s 27 a 26 utkání 
mají na svém kontě Jakub Kořínek, Pavel Blažek a Jakub 
Doležal. Trio brankářů se podělilo o zápasy takto: Michal 
Koubský 13, Miroslav Folvarský 11 a Jiří Zvolánek 10. Nej-
úspěšnějším střelcem mužstva byl Pavel Blažek, vstřelil 25 
gólů, Miroslav Kopecký jich dal 10. 

Na góly nejvíce nahrávali Jaroslav Doležal 21, Michal Do-

linský 19 a Jan Kubát 17 gólových přihrávek. 
V kanadském bodování, tedy v počtu vstřelených gólů 

a nahrávek, byl jedničkou Pavel Blažek (25 gólů a 13 asis-

tencí) s 38 kanadskými body, Jaroslav Doležal s 29 (8 + 21), 
Michal Dolinský s 28 (9 + 19). 

Pro úplnost, v dresu Světlé se v KLM vystřídalo 29 hoke-

jistů včetně brankářů, asistentem hlavního trenéra byl Jiří 
Přibyl a vedoucím týmu Josef Smrž.

Text: jiv
Foto: Michal Mašek

hokejisté zakončili sezonu prohrou v hlinsku

V popředí je dlouholetý kapitán hokejistů  
z Pěšinek Ondřej Včela
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Hokejová sezona 2018–2019 je minulostí, o víkendu byly 
odehrány poslední zápasy. Junioři HC Světlá n. S. byli za-

řazeni do regionální ligy, která se odehrávala v 8 skupinách 
a podle umístění ve skupinách se postupovalo do nadstavbové 
části. Naše juniory čekal nelehký úkol, neboť jsme byli zařa-

zeni do nejtěžší skupiny společně s týmy Pardubic, Chotěbo-

ře, Chrudimi, Hlinska a Skutče. Po dvoukolové kvalifikaci se 
podařilo splnit cíl, který vytyčilo vedení juniorky – postoupit 
do nejvyšší nadstavbové skupiny. Tým v základní části ode-

hrál 10 utkání s výsledkem 8 výher a 2 porážky, se ziskem 24 
bodů a skóre 36 : 25 obsadil druhé místo a postoupil společně 
s týmem Pardubic do nadstavby „R“, určené pro nejlepší týmy.

V nadstavbové části bylo odehráno celkem 28 kol s velmi 
kvalitními soupeři, o čemž svědčí vyrovnanost výsledků 
a vysoká kvalita zápasů. Nakonec dosáhl náš tým na nečeka-

ný úspěch – s bilancí 15 výher a 13 porážek ziskem 44 bodů 
při celkovém skóre 104 : 97 obsadil celkově 3. místo, které 
by nám pro příští sezonu mělo zajistit účast v 1. lize junio-

rů. Celkově jsme měli třetí nejlepší obranu v soutěži (samo-

zřejmě podpořenou velmi dobrými výkony brankáře), ale až 
pátý nejlepší útok. Zde byly rezervy a nedokázali jsme řadu 
zápasů, ve kterých jsme byli jasně lepší, vyhrát větším bran-

kovým rozdílem. Těší nás pozitivní bilance s velmi silnými 
týmy HC Krkonoše, HC Nová Paka, HC Nové Město n. M., 
HC Česká Třebová a HC Jaroměř a rovněž jedna výhra nad 
vítězem celé soutěže – družstvem HC Litomyšl. Kladem byla 
velmi dobrá tréninková morálka týmu a minimum nevynuce-

ných absencí. Na druhé straně však bylo i několik vážnějších 
zranění, které nás na delší dobu oslabily (J. Přibyl, Egart, Pe-

šek). Velmi kladně lze hodnotit i zapojení hostujících hráčů 
z HC Havlíčkův Brod – P. Trupla, M. Trupla a Klofáče, kteří 
k nám přišli v průběhu sezony a P. Zvěřiny, který se vrátil 
z Jihlavy. Několik našich hráčů v průběhu sezony, hrálo i za 

„A“ tým HC Světlá. Kádr pro příští sezonu by se neměl příliš 
měnit, končí pouze tři hráči ročníku 1999 – J. Přibyl, V. Pis-

kač a P. Trupl. Poděkování patří i rodičům našich hráčů, kteří 
nás nejen podporovali, ale na většinu zápasů jezdili s námi 
a vytvářeli nám domácí prostředí. Těší nás i zájem fanoušků – 
průměrná návštěva na domácí utkání se pohybovala okolo 
120 diváků, což není na žádném jiném stadionu. Poděkování 
za kvalitní zázemí patří i zaměstnancům ZS ve Světlé a ze-

jména trenérovi Jiřímu Přibylovi, který dokázal tým opravdu 
kvalitně připravit.

A ještě závěrečná tabulka sezony 2018–2019:
1. HC Litomyšl  156 : 65 70 bodů
2. Dynamo Pardubice  184 : 74 68
3. HC Světlá nad Sázavou  104 : 97 44
4. HC Nová Paka  105 : 116 42
5. HC Krkonoše  125 : 129  40
6. Spartak Nové Město  96 : 131  33
7. HC Česká Třebová  90 : 181  20
8. HC Jaroměř  84 : 151  19

Mgr. Jaroslav Beránek – vedoucí týmu
Foto: Jiří Víšek

Úspěšná sezona juniorů hC Světlá n. S.

Mladí hokejisté viděli play-off 
extraligy mužů v O2 aréně

Vedení místního hokejového 
klubu HC Světlá nad Sázavou 
zajistil pro svou hokejovou 
mládež velký dárek v podo-
bě autobusového výjezdu na 
Generali Play-off Extraligy 
ledního hokeje do O2 Are-
ny.  Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se 
zde odehrálo krásné utkání 
domácího týmu HC Sparta 
Praha proti HC Ridera Vítko-
vice, které nakonec skončilo 
vítězstvím domácího týmu 
v poměru 4:3. Výjezdu se zú-
častnili hráči kategorií mlad-
ší žáci, elévové a přípravka 
za doprovodu rodičů a sa-
mozřejmě trenérů. Všechny 
děti si přivezly velký zážitek, 
který jim prohloubil odhod-
lání se rozvíjet s zlepšovat. 

Text: Jan Krajíček 
Foto: Fikarová
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V posledních sezonách přijíždí na Kadlečák lyžaři ze široka 
daleka. Prozrazují to například registrační značky aut na par-
kovišti u sjezdovky, dovídají se to pokladní u vleku. Jak mno-

zí z nich přiznávají, do lyžařského areálu nedaleko Světlé nad 
Sázavou je láká především vždy perfektně upravená sjezdovka. 
Při každém zahájení lyžařského dne vítá lyžaře doslova učesa-

ný a nažehlený povrch sjezdovky připomínající ten proslave-

ný manšestr. Nemalou zásluhu na tom má řidič sněhové rolby 
Josef Pejchar, který je na úpravu sjezdovky specialistou a za 
ta léta, co s rolbou německé firmy Kässbohrer žehlí svah na 
Kadlečáku, si získal titul Mistr sjezdovky. Večer co večer po 
skončení lyžování sedal do kabiny rolby a rozhrnoval nový na-

sněžený sníh, žehlil svah k úplné dokonalosti.
Text a foto: jiv

rolbu řídí mistr sjezdovky
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Koupím garáž  
ve Světlé n. S.
 (nebo dlouhodobý pronájem)

Platba v hotovosti nebo na účet ihned.

Prosím volejte nebo pište 
na tel.: 775 339 839, 

děkuji.

26. ročník výstavy ZAHRADA v Havlíčkově Brodě
Poslední dubnový víkend patří v Havlíčkově Brodě výstavě ZAHRADA.
Nejinak tomu bude i letos ve dnech 26.–28. 4. , kdy havlíčkobrodská firma GEONOVA, s. r. o. přemění vnitřní 

i venkovní prostory Kulturního domu Ostrov na tři dny ve výstaviště.
A na co se můžeme těšit letos?
Návštěvníci zde najdou jako každý rok nejen známé expozice, ale i nové vystavovatele. Mezi ně patří například 

firma Eurogreen CZ, s. r. o., která přiveze profi komunální techniku, mulčovače i užitkové elektromobily. Dalším 
nováčkem je firma Industry CZ, s. r. o. ze Žďáru nad Sázavou, u které se zastaví také zejména pánové. Dodávají 
oleje a maziva pro zahradní a jinou techniku a také široký sortiment ložisek. Dámy budou asi nejvíce zajímat kvě-
tiny, zahradní doplňky jako jsou velké speciální květináče, keramika, truhlíky, bytové dekorace, ale i vybavení do 
kuchyní a nebo různé drobnosti, které rády nakupují, ať již pro sebe a nebo jako dárky pro své blízké. Na výstavě 
dále nebudou chybět exponáty týkající se zahradní architektury, zahradní nábytek, venkovní krby a krboudírny, 
zahradní a  lesní mechanizace. V sále KD návštěvníci opět najdou zahrádkářskou poradnu, kde pan Luděk Groh 
každý rok ochotně radí jak na se starat o zahradu.

Žádná dobrá výstava se neobejde bez skvělého občerstvení a živé hudby. Návštěvníci k tomuto jistě využijí po-
sezení ve velkém stanu u venkovního pódia, kde se budou střídat oblíbené kapely různých žánrů. Zážitek z výstavy 
ještě může umocnit cena ze soutěže nebo i dárek od některé vystavující firmy, který dostane každý 500. návštěvník.

Vše o výstavě se dozvíte na www.zlatyceskyrucicky.cz, kam pořadatelé postupně zaznamenávají všechny no-
vinky.
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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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