
SVĚTELSKÝ
zpravodaj  duben–květen 2020

Jaro přichází, koronavirus snad odchází.

Fo
to

: K
yT

IC
e

Z radnice
• Rada a zastupitelstvo  str. 3
• Zubní ordinace str. 5

Z historie
• Hloubkaři I.       str. 9
• Psalo se                             str. 12

Školství
• Domácí vzdělávání  str. 13
• Co se děje v Akademii str. 16

Kultura
• Náhradní termíny akcí   str. 20
• Čtení na květen   str. 21

Co vás zajímá
• Kiosek                                str. 22
• Cyklostezka   str. 22

Sport
• Hokej str. 24
• Minitenis                                str. 25

ce
na

 1
3 

K
č





▶

Úvodní slovo

Milé dámy, milí pánové, přátelé,

po měsíční pauze je zde další zpravodaj. Díky opatřením 
spojených s onemocněním COVID-19 se běh našeho města 
poněkud zpomalil. Někteří z nás dodnes nemohou vykoná-
vat své zaměstnání, i děti a studenti jsou doma. Sám mohu 
potvrdit, jak domácí výuka může být pro mnohé náročná.

Troufám si ale tvrdit, že všechno zlé je i  pro něco dobré. 
Za dobu nouzového stavu jsem měl možnost vidět, jak se 
mnoho lidí semklo ve snaze pomoci ostatním. Šijí se rouš-
ky, shání se materiál na jejich výrobu či se dokonce tisknou 
štíty a pomůcky k šití na 3D tiskárnách. Vznikají skupiny na 
Facebooku nabízející pomoc, právní poradny fungují zdarma. 
Všem vám, kteří jste se do této činnosti zapojili, patří oprav-
du obrovský dík.

I my jako město jsme přiložili ruku k dílu. Od Kraje Vysočina 
jsme zdarma získali 1000 l desinfekce Anti COVID a tu poté 
distribuovali v rámci celého ORP. Roušky, které jsme dosta-
li nebo koupili, jsme postupně rozdali tam, kde bylo třeba. 

Stejně tak darované štíty a rukavice. I nyní je pořád možné 
šitou roušku získat prostřednictvím Infolinky města Světlá 
and Sázavou na tel. čísle 775 653 884.

Městský úřad je již opět otevřen ve všechny tři úřední dny 
v týdnu. Mohu říci, že obzvláště pro odbor dopravy a správní, 
školství a  živnostenský byl duben vzhledem k  bezpečnost-
ním opatřením a  omezené úřední době velice náročný. Je-
nom pro představu – odbor dopravy zpracoval 34 žádostí při 
tříhodinovém provozu a v pondělí po znovuotevření úřadu 
dokonce 92.

Dobré však je, že se už pomalu, ale jistě blížíme k „normální-
mu“ životu, i když se nejspíš s rouškami ještě nějakou dobu 
nerozloučíme. Chtěl bych tak požádat všechny občany, aby-
chom i nadále dbali na nařízení vlády, respektovali se a zby-
tečně se navzájem neohrožovali.

Přeji vám příjemný prosluněný květen a samozřejmě hodně 
zdraví!

Jan Tourek, starosta města

Z RADNICEZ RADNICE
V pondělí 10. 2. 2020 proběhlo 33. jednání rady města, kde 

se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Byly schváleny nominace na akci „Sportovec roku 2019.“
 2) V rámci realizace další části obnovy tureckého pavilonu 

bude město žádat o dotaci z programu „Podpora obno-
vy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností.“ V této etapě by byl restaurován žulový sokl 
a žulové soklové zdivo.

 3) Bylo schváleno uzavření Příkazní smlouvy mezi městem 
Světlá nad Sázavou a Krajem Vysočina. Tato smlouva se 
uzavírá každým rokem a řeší spolupráci při administraci 
programu Fondu Vysočiny „Obnova venkova Vysočiny.“

 4) Bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy o dílo na revizi 
městského rozhlasu včetně plošné výměny akumulátorů 
v jednotlivých hnízdech.

 5) Ve výběrovém řízení na provedení stavebních úprav 
Městské restaurace zvítězila společnost Tost.cz, s r. o., 
Ledeč nad Sázavou, se kterou bude uzavřena smlouva 
o dílo.

 6) Bylo schváleno uzavření Smlouvy o výpůjčce vybavení 
zubařské ordinace s novou paní zubařkou.

 7) Město Světlá nad Sázavou se připojilo dne 10. 3. 2020 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením 
tibetské vlajky.

 8) Bylo odsouhlaseno uzavření kupní smlouvy na nákup 
svítidel pro zimní stadion v Pěšinkách se společností 
ELIV, s. r. o., Hradec Králové.

Z jednání rady a zastupitelstva města

V pondělí 2. 3. 2020 proběhlo 35. jednání rady města, kde se 
jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Bylo schváleno poskytnutí jednorázové dotace z roz-

počtu města TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, oddíl 
triatlonu, na pořádání 5. ročníku Běhu cyklostezkou ve 
výši 10 000 Kč. Bohužel vlivem nouzového stavu v ČR 
byl tento tradiční závod přesunut na podzim 2020.

 2) Město Golčův Jeníkov poskytlo fi nanční dar Domu dětí 
a mládeže Světlá nad Sázavou ve výši 15 000 Kč, který 
bude výhradně užit na cvičební pomůcky, úpravu vybave-
ní pobočky a na vybavení pobytových táborů pořádaných 
DDM, kterých se účastní děti z Golčova Jeníkova a okolí.

 3) Od 1. 4. 2020 nabývá platnosti nový ceník služeb pečo-
vatelské služby Sociálního centra města Světlá nad Sáza-
vou.

 4) Rada vzala na vědomí podání žádosti o účelovou nein-
vestiční dotaci ministerstva vnitra k zabezpečení akce-
schopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 
2020.

 5) V roce 2014 město pořídilo za podpory dotace z OPŽP 
150 ks kompostérů, které mají na základě smlouvy o vý-
půjčce bezplatně vypůjčené občané a město má kom-
postéry zařazeny ve svém majetku. Na konci roku 2019 
skončila udržitelnost dotačního projektu a město nemusí 
mít již kompostéry dále ve svém majetku. Může je bez-
platně darovat občanům a vyřadit ze svého majetku. Bu-
dou tedy připraveny darovací smlouvy.
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▶  6) Bude žádáno o dotaci z programu Fondu Vysočiny s ná-
zvem „Hospodaření v lesích 2020.“

 7) Bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na realizaci sado-
vých úprav u nové sportovní haly.

V pátek 13. 3. 2020 proběhlo 36. mimořádné jednání rady 
města, kde se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Bude uzavřena smlouva o dílo na provedení díla „Vybavení 

prostoru městské restaurace, 1. část“ se společností Bran-
din Trade, s. r. o., Světlá nad Sázavou.

V pondělí 23. 3. 2020 proběhlo 37. jednání rady města, kde se 
jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN po-

skytne fi nanční dar ZŠ v Komenského ulici na úhradu 
stravného ve školní jídelně pro 2 žáky ve školním roce 
2019/2020. Výše daru činí 3 120 Kč.

 2) Sociální centrum města Světlá nad Sázavou obdrželo dar – 
elektrické polohovatelné lehátko. Dárce si nepřál být jme-
nován.

 3) Rada města doporučila zařazení terénní sociální služby níz-
koprahového centra eNCéčka ve Světlé nad Sázavou do 
sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Tuto službu sociální 
prevence hodnotí jako potřebnou pro děti a mládež, žijící 
na území města a v okolním regionu.

 4) Mateřské centrum Rolnička obdrží fi nanční dar ve výši 
2 000 Kč na pořádání dětského karnevalu.

 5) Záchranná stanice Pavlov obdrží fi nanční dar ve výši 
10 000 Kč.

 6) Český rybářský svaz, místní organizace Světlá nad Sáza-
vou, obdrží fi nanční dar ve výši 5 000 Kč za podmínky 
konání rybářských závodů v roce 2020.

 7) V rámci dotačních programů Fondu Vysočiny pro rok 2020 
bude zažádáno o dotaci na akci „Akceschopnost jednotek 
požární ochrany Světlá nad Sázavou“, dále na akci „Re-
konstrukce kuchyně MŠ Na Sídlišti“ a na akci „Informač-
ní a komunikační technologie.“

 8) Bude uzavřena smlouva o dílo na projektové práce a souvi-
sející inženýrskou činnost na opatření k zamezení zapla-
vování pozemku p. č. 292/2, 55, k.ú. Dolní Bohušice, se 
společností Komplex CR, s. r. o., Chrudim.

 9) Bude uzavřena smlouva o dílo na vypracování projektové 
dokumentace na akci Cyklotrasa Malý Mlýnek – Františ-
kodol se společností DMC Havlíčkův Brod, s. r. o.

V pátek 27. 3. 2020 proběhlo 38. mimořádné jednání rady 
města, kde se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Byl vybrán dodavatel pro podlimitní veřejnou zakáz-

ku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce kuchyně 
MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou,“ jímž je společnost 
PKbau, s. r. o., Světlá nad Sázavou, a bude s ním uzavřena 
smlouva o dílo.

 2) Bude uzavřena smlouva o dílo na akci „Skládka TKO Svět-
lá nad Sázavou – 3. etapa“ se společností AQUASYS spol., 
s r.o., Žďár nad Sázavou.

 3) Rada města souhlasila se snížením výše nájemného o 90 % 
ze sjednané výše nájemného v nebytových prostorách 
sloužících k podnikání, u kterých došlo v souvislosti s mi-
mořádnou situací, kterou je epidemie nákazy novým koro-
navirem, k omezení, či přerušení provozu, a to od měsíce 
března (včetně) do odvolání mimořádných opatření stano-
vených vládou ČR. Nájemné za měsíce březen a další, po-

kud bylo uhrazeno, bude použito jako přeplatek na měsíce, 
kdy bude mimořádná situace odvolána.

Ve středu 26. 2. 2020 proběhlo 11. zasedání zastupitelstva 
města, kde se jednalo mj. o těchto záležitostech:
 1) Byl schválen rozpočet města Světlá nad Sázavou na rok 

2020.
 2) Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy č. 2/2020 – 15/2020 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti sportu s: 
TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, z.s., oddíl ASPV; 
Tělocvičnou jednotou Sokol, Nádražní 341, Světlá nad 
Sázavou; TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, z.s., od-
dílem volejbalu; Tenisovým klubem Sklo Bohemia Svět-
lá nad Sázavou; Klubem českých turistů; HC Světlá nad 
Sázavou; Futsalovým klubem S.U.D. Světlá nad Sázavou; 
Lyžařským klubem Kadlečák, Horní Březinka, Světlá nad 
Sázavou; Šachovým klubem Světlá nad Sázavou; TJ Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou, z.s., oddílem triatlonu; 
TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, z.s., oddílem fl or-
balu; TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, z.s., oddílem 
stolního tenisu; Fotbalovým klubem Bohemia Světlá nad 
Sázavou; Sportovním zařízením města Světlá nad Sáza-
vou, s. r. o.

 3) Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy č. 16/2020 – 20/2020 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti prevence 
sociálně patologických jevů s: Akademií – Vyšší odbor-
nou školou, Gymnáziem a Střední odbornou školou umě-
leckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou; Základní školou 
Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organiza-
ce; Základní školou Světlá nad Sázavou, Komenského 234, 
příspěvková organizace; Kolpingovo dílo České republiky, 
z.s.

 4) Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy č. 21/2020 – 31/2020 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti péče o zdra-
votně postižené a jinak znevýhodněné občany s: Centrem 
pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., Havlíčkův 
Brod; Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysoči-
na, o. p. s., Havlíčkův Brod; Oblastní charitou Havlíčkův 
Brod, Středisko rané péče; Oblastní charitou Havlíčkův 
Brod, Mateřské centrum Rolnička; Oblastní charitou Ha-
vlíčkův Brod, Centrum sociálních služeb Petrklíč Ledeč 
nad Sázavou; Fokus Vysočina, z.ú., Havlíčkův Brod; Do-
movem Háj, příspěvková organizace, Ledeč nad Sázavou; 
Hátou, o. p. s., pro Centrum denních služeb Barborka, Le-
deč n. S.; Potravinovou bankou Vysočina, z.s.; Střed, z.ú., 
Třebíč; Život Plus, z.ú., Zruč nad Sázavou.

 5) Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy č. 32/2020 – 34/2020 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti ostatní s: 
Vlastivědným spolkem Světelsko, občanské sdružení; Zá-
kladní kynologickou organizací; Spolkem přátel zámku 
Světlá, občanské sdružení.

 6) Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy č. 35/2020 – 37/2020 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti kultury s: 
Folklorním souborem Škubánek, z.s., Světlá nad Sázavou; 
Pěveckým sborem Gaudeamus, z.s., Světlá nad Sázavou; 
Sborem dobrovolných hasičů Světlá nad Sázavou.

 7) Bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení na poskyto-
vání zápůjček z Městského fondu rozvoje bydlení města 
Světlá nad Sázavou pro rok 2020 s termíny podávání při-
hlášek do 15. 5. 2020 a do 28. 8. 2020.

Jan Tourek
starosta
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▶

Zubní ordinace

Vážení občané Světelska,

myslím si, že je vhodná doba na podání informace o  paní 
zubařce MUDr.  Radce Vorlíčkové, která by měla ordinovat 
ve Světlé n/S. V současné době se díky různým omezením 
nástup paní doktorky oddaluje. Původně měla paní zubařka 
otevřít ordinaci v dubnu s tím, že bude pracovat 2 dny v týd-
nu (čtvrtek, pátek). Vyvstaly ale časové problémy jednak se 
stavebními úpravami ordinace a  na to navazující prodlevy 
s  dodávkami zubařského vybavení. V  současné době je již 
ordinace plně vybavena a po schválení provozního řádu OHS 
(hygienou) je možné ji plně využívat. Jediné, co zatím neby-
lo z lékařského vybavení dodáno, je velký rentgen, který je 
objednán a umístěn bude do místnosti přes chodbu naproti 
ordinaci.

Po vzájemných jednáních se nakonec paní doktorka rozhod-
la ordinaci v Praze prodat a ve Světlé ordinovat na plný úva-
zek. Kdy se jí podaří zubní ordinaci prodat, se nedá přesně 
odhadnout. Je období, kdy budou zubní lékaři končit studia, 
tak se snad v letních měsících paní doktorky dočkáme. Pro 
mnohé občany bude tato informace zklamáním, ale uvě-
domme si, jak dlouho jsme se nemohli zubaře dočkat. Tak-
že buďme trpěliví a věřme, že v relativně krátké době bude 
nová zubní ordinace v provozu a s plným úvazkem. 

O termínu pro objednání budete včas informováni všemi do-
stupnými sdělovacími prostředky.

Josef Hnik, místostarosta

1) Z důvodu preventivních opatření ohledně koronaviru 
v České republice Městský úřad ve Světlé nad Sázavou prodlu-
žuje pro občany termín placení místního poplatku za komunál-
ní odpad na rok 2020 nově až do 31. května 2020.

Pokud to bude jen možné, prosíme o omezení placení tohoto 
poplatku platbou v hotovosti na pokladně MěÚ.

Uvádíme následující možnosti hrazení tohoto poplatku:
• bezhotovostním převodem bezpečně z domova přes elek-

tronické bankovnictví. Zavolejte si na městský úřad pro 
potřebné údaje k provedení úhrady poplatku. K dispo-
zici Vám budou v úředních hodinách tato telefonní čís-
la: 569 496 632, 569 496 680 nebo 569 496 681, případ-
ně emaily pro zaslání informací krupickova@svetlans.cz, 
adam@svetlans.cz nebo maskova@svetlans.cz.

• bezkontaktní úhradou platební kartou nebo mobilem pří-
mo na pokladně MěÚ

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

3) Pokud někdo stále nemá možnost si opatřit roušku, lze ji 
vyzvednout ve Sportovním zařízení Pěšinky po telefonické do-
mluvě na čísle infolinky města Světlá nad Sázavou – 775 653 884.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Krátké informace z úřadu

Rozpočet města Světlá nad Sázavou na rok 2020 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 26. 2. 2020.

Při zpracování návrhu rozpočtu města Světlá nad Sázavou 
na rok 2020 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 2019 a jeho průběžné 

plnění,
• očekávané výnosy daní v souvislosti s vývojem celostát-

ní ekonomiky v roce 2020 s dopadem do příštích let,
• státní rozpočet na rok 2020,
• 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 kvalifi kované odhady a propočty.

Celkové příjmy města v roce 2020 by měly dosáhnout 
222 290 tis. Kč, celkové výdaje jsou plánované ve výši 
246 407 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt fi nančními 
prostředky na běžných účtech města k 31. 12. 2019 ve výši 
24 117 tis. Kč.

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

Město Světlá nad Sázavou očekává v roce 2020 nárůst 
daňových výnosů. Příjmy ze sdílených daní by měly činit 
101 231 tis. Kč, ve srovnání se skutečností roku 2019 je to 
o 5,7 mil. Kč více.

Dotace na výkon státní správy bude podle údajů státního 
rozpočtu na rok 2020 18 528 tis Kč. Je určena na úhradu výda-
jů spojených s výkonem státní správy.

Výdaje rozpočtu jsou určeny na krytí běžných provozních 
výdajů města, zřízených příspěvkových organizací a založené 
společnosti s ručením omezeným a na rozvoj města a opravy 
a údržbu majetku města.

Rozpočet města Světlá nad Sázavou na rok 2020
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▶ 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 2019, nebo 
jsou mírně vyšší. Výjimkou jsou oblasti rozpočtu a organiza-
ce, kde město fi nancuje platy zaměstnanců, tam výši rozpočtu 
ovlivnilo navýšení platových tarifů od 1. 1. 2020.

Městu po úhradě povinných výdajů a s použitím fi nančních 
prostředků vázaného účtu zřízeného u TBS, Světlá nad Sá-
zavou, p. o., k vytvoření fi nanční rezervy na skládku ve výši 
5 750 tis. Kč zůstává na výdaje do oprav majetku a rozvoje měs-
ta 72 444 tis. Kč (tj. pro 2. oblast). Při použití fi nančních pro-
středků fondu rekultivace skládky a fondu pro evidenci výnosů 
z prodeje zámku ve výši 16.791 tis. Kč bude letošní rozpočet 
investic a oprav činit 89.235 tis Kč.

Významnými investičními akcemi roku 2020 bude rekulti-
vace skládky TKO Rozinov (28 000 tis. Kč), výměna oken ZŠ 
Komenského (6 000 tis. Kč), rekonstrukce střechy a vzducho-
techniky domu č. p. 16 – budova KyTICe (2 200 tis. Kč), rekon-
strukce kuchyně MŠ Na Sídlišti (10 500 tis. Kč) nebo odkup 
soustavy CZT od společnosti ČEZ Energo, s. r. o. (7 865 tis. Kč).

Konkrétní objem jednotlivých oblastí rozpočtu města zob-
razuje přiložená tabulka.

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 (v tis. Kč)
Rozpočtové příjmy

Příjmy   Rozpočet
Třída Popis 2020

1 Daňové příjmy 131 991
2 Nedaňové příjmy 3 654
2 Ekonomická činnost 24 238
3 Kapitálové příjmy 1 000
4 Přijaté dotace 38 866
5 Přijaté úvěry 0

6
Vázaný účet k vytvoření � n. rezervy na rekultivaci 
skládky

5 750

7
Zapojení � nančních prostředků fondů na vyrovnání 
P a V (fond výnosy zámek a fond rekultivace skládky)

16 791

Celkem   222 290

Financování

 
Zapojení � nančních prostředků základního běžného 
účtu z min. roku

24 117

Celkem   24 117

ZDROJE CELKEM
Celkem   246 407

Rozpočtové výdaje
Oblast 1 Vnitřní věci  
paragraf    

5311 Policie 2 146
5512 Požární ochrana 716
5512 Požární ochrana Dolní Březinka 0
6112 Zastupitelstvo 4 156
6171 Místní správa 40 411

6171 Informační systémy, HW, SW 1 271
6320 Pojištění funkčně nespeci� kované 830
3635 Státní správa v územním plánování 573
5212 Ochrana obyvatelstva 200
2310 Pitná voda 200
5342 Příděl do sociálního fondu 1 267
6171 Rozpočtová rezerva 1 000

Celkem   52 770

Oblast 2 Výstavba, správa a údržba majetku celkem
paragraf    

1031 Pěstební činnost 450
2118 Energie jiná než elektrická 9 515
2212 Silnice 3 260
2219 Záležitosti pozemních komunikací 980
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 200
2333 Úpravy drobných vodních toků 190
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 570
3111 Mateřské školy 10 530
3113 Základní školy 7 650
3315 Činnosti muzeí a galerií 165
3319 Kultura 3 030
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 665
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 60
3412 Sportovní zařízení v majetku města 2 820
3421 Volný čas dětí 60
3512 Stomatologická péče 1 500
3612 Bytové hospodářství 150
3613 Nebytové hospodářství 6 500
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 870
3631 Veřejné osvětlení 200
3633 Výstavba a údržba místních sítí 50
3636 Územní rozvoj 700
3639 Komunální služby a územní rozvoj 6 710
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 50
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 21 000
3743 Rekultivace půdy po skládkách 7 000
3745 Veřejná zeleň 1 850
6171 Činnost místní správy 410

Místní části 1 100
Celkem   89 235

Oblast 3 Školství – provozní a investiční dotace  
paragraf    

3111 MŠ Lánecká 2 324
3113 ZŠ Komenského 2 681
3113 ZŠ Lánecká 3 500
3113 ZŠ Lánecká – přísp. na dopravní hřiště 35
3111 MŠ Lánecká – přísp. na mzdovou režii 170
3113 ZŠ Lánecká – přísp. na mzdovou režii 160
3421 DDM Světlá 300
3111 Mateřská škola Bambino 60

Celkem   9 230
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Oblast 4 Ochrana přírody, životní prostředí  
paragraf    

1410 Ozdravování zvířat 35
3729 Nakládání s odpady 150
3749 Ochrana přírody 50
3792 Ekol. výchova a osvěta 100
1036 Myslivost, státní správa lesa 50
3749 Mimořádné situace 150

Celkem   535

Oblast 5 Kultura  
paragraf    

3319 Příspěvek KyTICe 6 679
3314 Kroniky a knihovny v místních částech 16
3319 Dotace na opravu v sále  
3319 Teplo kino a společenský sál 390
3319 Opravy  

Celkem   7 085

Oblast 6 Sociální oblast  
paragraf    

xxxx Ostatní sociální záležitosti 162
4329 Příspěvek na činnost charity 330
3399 Záležitosti SPOZ 150

Celkem   642

Oblast 7 Příspěvkové organizace  
paragraf    
3612-13 Bytové a nebytové hospodářství 4 244

3613 Provozní náklady kavárna a č. p. 23 100
3613 Provozní náklady ostatní 70
3729 Uložení odpadu 2 800
3639 Nákup materiálu 100
3639 Technické a bytové služby 25 259
3639 Přísp. TBS – nezaměst. ÚP, zaměstnávání vězňů 600
3639 Odměna za služby TBS 218
4350 Domovy důchodců 6 550
3412 Sportovní zařízení Pěšinky 10 364

Celkem   50 305

Oblast 8 Dopravní obslužnost  
paragraf    

2221 Dopravní obslužnost 700
Celkem   700

Oblast 9 Ostatní  
položka    

5349 Převody vlastním fondům 3 107
5349 Převody vlastním fondům – les 2 984
5349 Převody vlastním fondům – energetika 795
5362 Daň z převodu nemovitostí 15
5362 Platba DPH 4 400
5362 Daň z příjmu město 12 545
2223 Výdaje BESIP 95

Celkem   23 941

Oblast 10 Příspěvky a dary  
paragraf    

  Příspěvky neziskovým organizacím 2 953
  Grantové programy 30
  Finanční dary 300
  Nein. dotace neziskovým organizacím 100
  Vzdělávací akce Editum a jiné org. 100
  Sportovec roku 20
  Ostatní 200

Celkem   3 703

Oblast 11 Dlouhodobé závazky  
paragraf    

  Splátka jistiny úvěrů 7 008
  Splátka úroku z úvěrů 1 253

Celkem   8 261

Celkem výdaje
paragraf    
Celkem   246 407

Blanka Sedláková
tisková mluvčí MěÚ

Náhradní výsadba 2020

Pomalu přichází jaro a spolu s ním se na zahradách začínají ob-
jevovat zahrádkáři, kteří jsou po letošní mírné zimě navnaděni 
na novou pěstitelskou sezonu. Ten, kdo loni získal povolení pro 
kácení mimolesních dřevin, by však neměl zapomenout na sku-
tečnost, že mimo skácení a likvidaci starého a uschlého stromu 
získal i povinnost vysadit strom nový v podobě náhradní výsad-
by.  V loňském roce obdržel odbor životního prostředí celkem 
31 žádostí o  pokácení 143 vzrostlých stromů. Z  tohoto čísla 
bylo 126 stromů povoleno ke skácení ze závažných a opodstat-
něných důvodů. Lze tedy předpokládat, že se nejpozději bě-
hem letošního jara budou loňští žadatelé pilně činit a namísto 
pokácených stromů vysadí na svých pozemcích stromy nové.

Stojí také za to připomenout, že výsadbou náhradního stromu 
péče o něj stále nekončí. Žadatel je mimo výsadby povinen se 

o tento nový porost náležitě starat po dobu minimálně 5 let 
(zejména zavlažováním a zajištěním proti vývratu či poškození). 
V případě, že nový strom nedostatkem péče zajde, je žadatel 
povinen vysadit strom či keř nový a svoji péči o něj poněkud 
zintenzivnit, aby se v příští sezoně nemusel postup opakovat.  
Povinnost náhradní výsadby však neplatí jen pro loňské žada-
tele o pokácení. Pevně věříme, že žadatelé z předchozích let 
svědomitě splnili podmínku v rozhodnutí a že na jejich pozem-
cích se mají náhradní vysázené stromy již čile k světu. Kdo na 
tuto podmínku zapomněl, ten má nyní nejvyšší čas navštívit 
nejbližší zahradnictví a vrhnout se do výsadby.

Za odbor životního prostředí

Lucie Kovaříková, DiS.
Odbor životního prostředí
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Upozorňujeme podnikatele na účinnost zákona o realitním zpro-
středkování. Dne 3. 3. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., 
o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů.

Nově se činnost realitního zprostředkovatele zařazuje do váza-
né živnosti „Realitní zprostředkování“. Dále se stanovuje odborná 
způsobilost, která se vyžaduje nejen na podnikatelích a odpověd-
ných zástupcích, ale též po osobách, které fakticky realitní zpro-
středkování vykonávají.

Požadovaná odborná způsobilost pro podnikatele, resp. odpo-
vědného zástupce je následující:

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na 
ekonomii, fi nance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdě-
lávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu 
a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které 
bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti 
vzdělávání,

b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe 
a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu se zaměřením na 
nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,

c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo

d) profesní kvalifi kace pro činnost realitního zprostředkovatele 
podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Požadovaná odborná způsobilost pro osoby, které pro podnika-
tele činnosti v rámci uvedené vázané živnosti vykonávají:
a)   vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické 
obory se zaměřením na ekonomii, fi nance nebo marketing 
a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměře-
ním na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo ob-
dobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na 
vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,

b)   vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,

c)   profesní kvalifi kace pro činnost realitního zprostředkovatele 
podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,

d)   doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení nebo 
v pracovněprávním vztahu, nebo

e)   doklad o uznání odborné kvalifi kace podle zvláštního práv-
ního předpisu.

V živnosti volné se obor č. 58 nově vymezuje jako „Nákup, pro-
dej, správa a údržba nemovitostí“. Změna názvu bude provedena 
v živnostenském rejstříku automaticky.

Zavádí se povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostřed-
kovatelů za případně způsobenou újmu. Stanovuje se písemná for-
ma pro smlouvu o realitním zprostředkování.

Podmínku bezúhonnosti musí splňovat podnikatel – fyzická 
osoba, u právnické osoby skutečný majitel a též fyzická osoba, 
která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby 
v tomto orgánu nebo v obdobném postavení.

Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona 
oprávněn poskytovat realitní zprostředkování na základě volné 
živnosti a hodlá v činnosti pokračovat, je povinen před uplynu-
tím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 3. 9. 2020, 
ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost a doložit doklady 
prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti (doložení pra-
xe u těchto podnikatelů se nevyžaduje). Ohlášení živnosti v těchto 
případech nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím 
lhůty oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zaniká.

Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit výkon činností, kte-
ré jsou obsahem živnosti „Realitní zprostředkování“ pouze fyzic-
kými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti dle 
přílohy č. 5 živnostenského zákona nejpozději do 2 let od účinnosti 
zákona, tj. do 3. 3. 2022.

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí odboru správního, školství a živnostenského

Realitní zprostředkování má od března zpřísněná pravidla

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou na svém zasedání 
dne 26.2. 2020 v návaznosti na Zásady pro použití účelových 
prostředků Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad 
Sázavou v roce 2020 vyhlásilo výběrové řízení pro rok 2020 
pro příjem přihlášek za účelem získání zápůjčky z Městského 
fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou.

Přihlášky (žádosti) lze předkládat v termínech od 15. 5. 2020 
a do 28. 8. 2020. Ve výběrovém řízení pro rok 2020 budou 
poskytnuty zápůjčky v celkové výši 2 000 000 Kč. Bližší in-
formace a plné znění Zásad pro použití účelových prostředků 
Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou 
pro rok 2020 obdržíte na odboru majetku, investic a regionál-
ního rozvoje Městského úřadu Světlá nad Sázavou od Micha-
ely Rutterové, tel. 596 496 624, e-mail: rutterova@svetlans.cz, 
a od Ilony Císařové, DiS., tel. 569 496 656, e-mail: cisarova
@svetlans.cz, dále je znění Zásad pro použití účelových pro-
středků Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sá-
zavou pro rok 2020 zveřejněno na webových stránkách města 
Světlá nad Sázavou www.svetlans.cz v sekci Městský úřad – 

Odbory městského úřadu – Odbor majetku, investic a regionál-
ního rozvoje – Dokumenty.

Viz tabulku.
 * rodinný dům – stavba pro bydlení, ve které více než po-

lovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trva-
lé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný 
dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě 
nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví 
(§ 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).

  bytový dům – stavba pro bydlení, ve které více než polovina 
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydle-
ní a je k tomuto účelu určena (§ 2 písm. a) bod 1 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb.)

  objekt občanské vybavenosti – stavba pro služby, těles-
nou výchovu a rekreaci, kulturu, zdravotnictví a sociál-
ní péči, předškolní zařízení, školství a učiliště, vědu a vý-
zkum apod…

Michaela Rutterová
úřednice odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí zápůjček 
z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2020
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Kód Účel zápůjčky + doplněné změny
Lhůta 

splatnosti
Úrok. 

sazba

Horní hranice zápůjčky v Kč

bytový dům BD/byt/
objekt obč. vyb.*

rodinný dům/RD*

01
Obnova střechy (střešní krytina i střešní konstrukce včetně izolace) 
starší 15 let

6 let 1,5 %

 – do 250 tis. na bytový dům 
(obnova střešní krytiny)

 – do 350 tis. Kč na bytový dům 
(celková obnova střechy)

 – do 120 tis. Kč
(obnova střešní krytiny)

 – do 200 tis. Kč
(celková obnova střechy)

02 Zřízení plynového nebo el. vytápění ve stav. domě, vč. radiátorů 4 roky 1,5 % do 50 tis. na jeden byt do 75 tis. Kč

03 Zřízení malé čistírny odpad. vod ke stávajícímu domu 4 roky 1,5 % do 30 tis. na jeden byt do 40 tis. Kč

04 Dodatečná izolace domu staršího 15 let proti spodní vodě 5 let 1,5 %
 – do 120 tis. Kč (BD s max. 8 byty)

 – do 150 tis. Kč (BD s 9 a více 
byty)

do 100 tis. Kč

05 Obnova fasády domu staršího 15 let vč. oplechování 5 let 1,5 %
do 35 tis. Kč

jeden byt
do 100 tis. Kč

06 Zateplení obvod. pláště domu staršího 15 let, vč. obnovy fasády 6 let 1,5 % do 50 tis. Kč na jeden byt do 140 tis. Kč

07 Zřízení fasády u novostavby (stáří max. 2 roky) 6 let 1,5 % - do 100 tis. Kč

08
Zřízení podezdívky oplocení u novostavby RD, kompletní oplocení 
rodinného domu vč. terénních úprav (stáří max. 2 roky)

5 let 1,5 % - do 70 tis. Kč

09 Výměna oken a vstupních dveří (vč. balkonových) 4 roky 1,5 % do 40 tis. na jeden byt do 60 tis. Kč

10 Rekonstrukce výtahu 8 let 1,5 % do 500 tis. na jeden dům

11
Zřízení nebo výměna přípojky vody, kanalizace, vybudování přípojky na 
stávající kanalizační řád

5 let 1,5 % do 50 tis. Kč do 50 tis. Kč

12 Modernizace a opravy balkónů a lodžií 6 let 1,5 % do 30 tis. na jeden byt -

13 a

13 b

Oprava fasády domů na náměstí Trčků z Lípy (oprava původního vzhledu 
fasády)
Oprava fasády domů v ul. Nádražní, Komenského, Lánecká – obnova 
původního vzhledu fasády

6 let

6 let

1,5 %

1,5 %

do 40 tis. Kč na byt

do 40 tis. Kč na byt

do 150 tis. Kč

do 150 tis. Kč

14
Výměna plynového kotle a kotle na pevná paliva starších 10 let, včetně 
připojení a úprav komína

4 roky 1,5 % do 50 tis. na jeden byt do 75 tis. Kč

15 Při půdní nástavbě bytových domů rušící ploché střechy 8 let 1,5 % do 150 tis. na jeden byt

16 Při nástavbě a vestavbě bytů do klasického půdního prostoru 8 let 1,5 %
do 100 tis. na jednu vytvořenou 

bytovou jednotku

17
Zřízení malé čistírny odpadních vod při nové výstavbě (není možnost 
napojení na kanalizaci)

4 roky 1,5 % do 30 tis. Kč na jeden byt do 40 tis. Kč

18
Zřízení plynového (nákup kotle, vyvložkování komína, připojení) nebo el. 
topení při nové výstavbě, včetně otopných těles

6 let 1,5 % do 50 tis. na jeden byt do 75 tis na RD

19 Zřízení vytápění pomocí technologie na biomasu a tepelná čerpadla 6 let 1,5 % do 100 tis. Kč do 100 tis. Kč

20
Rekonstrukce bytového jádra v bytech (s podmínkou doložení technic-
kého řešení a statického posouzení) vč. zařizovacích předmětů, včetně 
kuchyňské linky bez spotřebičů

5 let 1,5 % do 50 tis. Kč na jeden byt -

21

Průzkumný hydrogeologický vrt, vrtaná studna, vč. vystrojení, elekt-
ropřípojky, vodovodního potrubí atp. pro zajištění kompletní dodávky 
pitné vody do domácností ve městě a místních částech, kde není mož-
nost napojení domácností na veřejný vodovodní řád vč. úpravny vody. 
Před čerpáním půjčky je v případě zřízení studny nutné doložit povolení 
nakládání s podzemními vodami a stavební povolení vydané MěÚ Světlá 
nad Sázavou, odborem životního prostředí. V rámci jedné žádosti je 
možné spojit více žadatelů pro výstavbu jedné studny zajišťující odběr 
pro více domácností.

5 let 1,5 % - do 70 tis. Kč

22 Výměna kuchyňské linky starší 20 let bez spotřebičů 5 let 1,5 % do 50 tis. Kč na jeden byt do 50 tis. Kč

23
Rekonstrukce sociálního zázemí v rodinných domech starších 25 let 
včetně vybavení

5 let 1,5 % - do 100 tis. Kč

24 Oprava terasy 6 let 1,5 % do 600 tis. Kč -

9



Státní veterinární správa nově na svých stránkách spustila 
aplikaci „Databáze ztracených a nalezených psů“. Aplikace 
umožní občanům, útulkům, městské či obecní policii na jed-
nom místě sdílet informace o nálezu nebo ztrátě psa. Aplikace 
by měla dočasně částečně nahradit centrální registr psů, který 
má vzniknout od roku 2022.

Tato nová databáze je k dispozici na adrese: 
https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/
Vložení informace o ztrátě nebo nálezu psa je velmi jedno-

duché prostřednictvím stručného formuláře, který je dostupný 
po stisknutí nabídky „Přidat psa“. Ve formuláři je nutné speci-
fi kovat, zda se jedná o ztrátu nebo nález psa, dále pak plemeno 
psa nebo stručný popis, číslo čipu nebo tetování, místo a datum 
ztráty/nálezu, jméno majitele resp. nálezce, kontakt, fotografi i 

psa a případně další informace formou poznámky (povinné 
údaje jsou označené hvězdičkou). Všechny uvedené údaje mají 
za cíl propojit majitele psa a případného nálezce.

Vložené oznámení se začne v seznamu ztracených a nale-
zených psů zobrazovat až po potvrzení prostřednictvím odka-
zu, který oznamovatel obdrží emailem. Potvrzené oznámení 
o ztrátě či nálezu psa bude zveřejněno po dobu 10 kalendářních 
dnů, pokud je oznamovatel nesmaže dříve, nebo je naopak ne-
prodlouží (neobnoví) na dalších 10 dnů.

Evidence ztracených a nalezených psů v databázi SVS je 
dobrovolná a v žádném případě nenahrazuje povinnost nálezce 
zvířete stanovenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
tj. oznámit nález zvířete bez zbytečného odkladu obci.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Databáze ztracených a nalezených psů

Úvodem příspěvku bych rád touto cestou seznámil spoluob-
čany, že dne 15. 4. 2020 došlo k personální změně ve vedení 
Obvodního oddělení Policie ČR Světlá nad Sázavou, kdy dosa-
vadní vedoucí npor. Bc. Luboš Pejchar od 1. 4. 2020 přešel na 
Útvar policejního vzděláváním – pracoviště Jihlava a na místo 
vedoucího byl ustanoven dosavadní zástupce vedoucího obvod-
ního oddělení npor. Josef Daněk, DiS., kdy v současné době 
se personálně řeší obsazení místa zástupce vedoucího oddělení, 
jakmile bude toto obsazeno, bude o tomto veřejnost informo-
vána.

Vloupání do budov na nádraží ČD
Dne 15. 4. 2020 byla policisty OOP Světlá n./S. a Kriminál-

ní policie ÚO Havl. Brod realizována trestná činnost 30-letého 
pachatele – zkušeného recidivisty, který v době od 18:00 hod. 
dne 11. 4. 2020 do 13:15 hod. dne 12. 4. 2020 ve Světlé n./S., ul. 
Nádražní nezjištěným předmětem rozbil skleněnou zdvojenou 
výplň okna o rozměru 1,10 m x 0,45 m do prostoru kuchyň-
ky a šaten v budově bez č. p. v prostoru nákladového nádra-
ží ČD, kdy poté vnikl do prostoru kuchyňky, následně prošel 
neuzamčenými dveřmi do prostoru pánských šaten, kde vše 
prohledal, poškodil zde plechové skříňky, kdy zohýbal ple-
chové dvířka a z jedné skříňky odcizil fi tness náramek smart 
zn. Aligátor, dále poškodil skleněné výplně oken zde zaparko-
vaných kolejových vozidel, kdy tak způsobil všem poškozeným 
škodu ve výši nejméně 3.000 Kč. Příslušníky Policie ČR bylo 
dále zjištěno, tento recidivista dále dne 8. 4. 2020 v době ko-
lem 17:00 hod. v katastru obce Ledeč nad Sázavou v místech 
zvaných Šeptouchov, odcizil volně odložený mobilní telefon 
zn. HUAWEI Y6, který měl nezletilý poškozený položený na 
kameni a v momentě, když se od telefonu vzdálil, pachatel vy-
užil jeho nepozornosti a mobilní telefon odcizil, čímž způso-
bil škodu ve výši 2.991 Kč, dále v přesně nezjištěné době od 
10:00 hodin dne 10. 04. 2020 do 18:00 hodin dne 12. 04. 2020 
v obci Bojiště, okr. Havlíčkův Brod vnikl na oplocený a neu-
zamčeny pozemek u domu č. p. 18, kde dále otevřel neuzamče-
né dveře do dřevníku vedle uvedeného domu a z tohoto odcizil 
jízdní kolo zn. KILIMANJARO X-FACT v hodnotě 12.000 Kč 
a místo opustil, tohoto jednání dopustil přesto, že byl v posled-
ních třech letech za takový čin odsouzen k podmíněnému trestu 

odnětí svobody ve výměře 18 měsíců, když mu byla stanovena 
zkušební doba do 26. 2. 2022, všech těchto přečinů se dopustil 
v době nouzového stavu, vyhlášeném usnesením Vlády Čes-
ké republiky č. 194, ze dne 12. 3. 2020, kterým vláda v soula-
du s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnos-
ti České republiky, vyhlásila pro celé území České republiky, 
z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru označené jako SARS CoV-2. Pachatel si převzal od 
policejního komisaře usnesení o zahájení trestního stíhání pro 
pokračující zločin krádeže, kdy mu tak za tento čin hrozí trest 
odnětí svobody až na 8 let. Uvedený pachatel byl neprodleně 
OS Havl. Brod vzat do vazby.

Řidil vozidlo pod vlivem alkoholu
Dne 5. 4. 2020 v 10:45 hodin policejní hlídka kontrolovala ve 

Světlé n./S., ul. Zámecká, nedaleko pekáren Brokl, řidiče OMV 
Škoda Octavia, kdy bylo provedenou dechovou zkouškou pří-
strojem Dräger Alcotest 7510 u řidiče zjištěny pozitivní výsled-
ky na alkohol v dechu, v hodnotách 2,04 ‰ alkoholu v dechu, 
opakovanou dechovou zkouškou byla zjištěna hodnota 2,20 ‰ 
alkoholu v dechu. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz. Ve 
věci byly policejním orgánem zahájeny úkony trestního řízení 
pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky, sděleno podezření a proveden výslech podezřelého. 
Spis byl zpracován ve zkráceném přípravném řízení a předlo-
žen k dalšímu rozhodnutí na OSZ Havlíčkův Brod.

Vloupání do pracovního stroje Volvo
Dne 20. 4. 2020 byly policejním orgánem zahájeny úkony 

trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krá-
dež, kterého se dopustil neznámý pachatel tím, že v době od 
17. 4. 2020 18:30 hod. do 20. 4. 2020 v lesním prostoru mezi 
obcemi Leštinka a Vilémovice, kde se provádí těžení dře-
va, neznámým způsobem vnikl do úložného prostoru, bagru 
zn. VOLVO, kde překonal zámek a odtud odcizil 2 kusy au-
tobaterie zn. VARTA, 24 V, 100Ah, kdy tímto způsobil ško-
du 6.000 Kč a dále poničil plastový kryt výfukového potrubí, 
tímto způsobil škodu nejméně 5.000 Kč, čímž způsobil cel-
kovou škodu nejméně 11.000 Kč ku poškozené fi rmě PETRA 
spol., s. r. o. Hodonín, která zde provádí těžební práce. Vzhle-

Zpráva Policie ČR Světlá nad Sázavou s přehledem 
trestné činnosti za měsíc duben 2020
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▶

Z činnosti městské policie

Městská policie v  únoru 2020 řešila celkem 66 přestup-
ků. Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 
62 přestupků, 4 byly oznámeny správním orgánům k  přije-
tí dalších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost 
ostatních orgánů. Jednou jsme spolupracovali se soudem. 

Provedli jsme odchyt 3 psů, ty jsme předali jejich majitelům. 
V odchytovém zařízení nemáme k 29. 2. žádného psa.

Rychlost jsme měřili devětkrát.

Zdeněk Novák
velitel MP

Z HISTORIE
Když před 75 lety končila 2. světová válka, měli za sebou oby-

vatelé Světelska velice krušné období. Šest let života pod cizí nad-
vládou, život v neustálých obavách, ale také šest let života s nadějí, 
že přijde mír a svoboda. V životě lidí se odrazily všechny aspekty 
okupace a války. Byli svědky holokaustu, zatýkání a věznění od-
bojářů, smrti na popravištích a v nacistických žalářích a koncen-
tračních táborech. Byli mezi nimi hrdinové i kolaboranti. Prožili 
smutek a beznaděj při příchodu okupantů v březnu 1939 i radost 
z osvobození Rudou armádou v květnu 1945. Poznali také na 
vlastní kůži důsledky letecké války, kterou vedli Spojenci proti 
nacistickému Německu. I u nás se malé dějiny potkávaly s těmi 
velkými.

Vysočina sice nepoznala těžké nálety bombardérů, protože zde 
nebyla žádná významnější továrna sloužící k vojenským účelům, 
ale útoky sovětských, amerických a britských letců se jí nevyhnu-
ly. Nejvíce obětí přineslo obyvatelstvo Vysočiny při sovětském 
bombardování prchajících Němců 9. května 1945. Proč se tak 
stalo den po německé kapitulaci a proč padaly bomby i do zalid-
něných oblastí, se vysvětluje různě, k pochopení to ale moc není. 
Oběťmi se stali např. obyvatelé Velkého Meziříčí (33 mrtví), Da-
lešic (27 mrtvých) či Hrotovic (114 mrtvých obyvatel a 36 vojáků 
Rudé armády). V dnešním havlíčkobrodském okrese byly takto 
postiženy Ždírec nad Doubravou (23 mrtví) a Krucemburk (26 
mrtvých). Podobně těžko pochopitelné je svržení bomb z ame-
rického letadla na centrum Havlíčkova Brodu 15. listopadu 1944, 
které stálo životy čtyři školáky.

Mnohem častěji než spojenecké bombardéry se nad Vysočinou 
objevovaly americké stíhací letouny, které měly za úkol doprová-
zet a chránit bombardovací svazy. Ty v blízkosti našeho regionu 
několikrát bombardovaly rafi nerie v Kolíně a v Pardubicích. Od 
poloviny roku 1944 však bombardérům hrozilo nebezpečí jen od 

německého Flaku1, protože Luftwaffe2 na území protektorátu již 
byla paralyzována útoky na letiště, nedostatkem letounů, pohon-
ných hmot i personálu. Stihači měli proto za úkol napadat pozem-
ní cíle, hlavně letiště a dopravní prostředky, především vlaky.3

Na území okresu Havlíčkův Brod bylo zaznamenáno pět úto-
ků hloubkařů, jak byli tito piloti podle způsobu náletů nazýváni. 
Protože jejich cílem byly nejčastěji kotle lokomotiv, setkáváme se 
i s termínem kotláři. 12. října 1944 dva letouny 418. peruti RCAF4 
napadly letiště v Havlíčkově Brodě, na kterém způsobily znač-
né škody. 28. prosince 1944 byl mezi mnoha cíli v Čechách a na 
Moravě také osobní vlak v zastávce Ronov nad Sázavou poblíž 
Přibyslavi. Pět amerických letounů lokomotivu i vagóny zcela 
zničilo. Bylo zraněno deset cestujících. Ve stejné době se stal cí-
lem hloubkařů ze stejné jednotky osobní vlak ve Světlé nad Sá-
zavou. 20. března 1945 napadli dva američtí stihači stavební vlak 
v Herálci. Tři dělníci utrpěli lehčí zranění, vlak příliš poškozen 
nebyl. A konečně 1. dubna 1945 zaútočili Američané na osobní 
vlak v zastávce Sázavka.5

Nálet hloubkařů na vlak ve Světlé patří k těm nejkrvavějším. 
Co se tehdy vlastně událo? Pamětní kniha Staničního úřadu Svět-
lá n. Sáz. zaznamenala událost velmi stručně: „Dne 28. XII. 1944 
hloubkovým útokem amerických letců přišlo ve stanici o život 
13 lidí. Určitý počet občanů byl při tom těžce nebo lehce zraněn. 
Tento den byl osudným pro celé střední a západní Čechy. V tento 
den bylo vyřazeno… celkem 27 železničních strojů a větší počet 
osob. a nákl. vozů. Bohužel bylo i mnoho obětí mezi českým oby-
vatelstvem, které tento den cestovalo.“

Kronika obce Příseky, v jejímž katastru tehdy stanice Světlá 
n. Sáz. ležela, je ještě stručnější: „… útok provedly tři nepřátelské 
(sic!) stíhačky palubními zbraněmi. Rozstřílely lokomotivu, usmr-
tily 12 osob a ranily 23.“

Hloubkaři nad Světelskem I.

dem k tomu, že pachatel se činu dopustil opět v době nouzové-
ho stavu, vyhlášeném usnesením Vlády České republiky č. 194, 
ze dne 12. 3. 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlá-
sila pro celé území České republiky, z důvodů ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označené jako 
SARS CoV-2., hrozí mu v případě jeho odhalení trest odnětí 
svobody až na 8 let.

Na závěr bych touto cestou chtěl za kolektiv Policie ČR Ob-
vodního oddělení Světlá nad Sázavou poděkovat majitelům Du-
blin baru Světlá nad Sázavou za bezplatné poskytnutí respirá-
torů vyrobených na 3D tiskárně a fi rmě Aivelli, s. r. o. Světlá 
n./S. za poskytnutí textilních roušek.

npor. Josef Daněk, DiS.
Vedoucí Obvodního oddělení Světlá n./S.

Policejní stanice Ledeč n./S.

11



Národní politika 
9. 10. 1903

Psalo se o Ovesné Lhotě 
a Dlužinách

Národní listy 
20. 4. 1871

Národní listy 
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Také informace v Pamětní knize města Světlé n. Sáz je velmi 
strohá: „28. 12. 1944 ve 12.35 hod. byl nálet hloubkových letců na 
osobní vlak ve stanici Světlá n. Sáz., při němž usmrceno 12 osob 
a 19 zraněno, převážně těžce.“

Nejpodrobnější zprávu o události zanechal potomkům v měst-
ském archivu p. František Rothacker, zaměstnanec městského úřa-
du. Z jeho textu vyplývá, že první poplach byl vyhlášen v 11.33, 
po přeletu svazu amerických bombardérů byl odvolán. Znovu byl 
vyhlášen ve 12.05, vlakové soupravy se přesunují z nádraží na lo-
kální trať. „Ve 12.35 byl proveden nálet hloubkových letadel (le-
tadla USA – černoši)6 na nádraží ve Světlé n. Sáz. Tři stíhačky, 
jednomístné, kde pilot je současně střelcem. Nálet trval deset mi-
nut. Letadla přiletěla od směru Havl. Brod, kroužila nad Světlou 
a po útoku odletěla podél železniční trati na Čáslav… osobní vlak, 
který měl odjíždět na Brno, byl při leteckém poplachu vysunut na 
trati na Ledeč nedaleko nádraží mezi zastavěnou částí Nové čtvr-
ti a Kolovratovy ulice. Kouř přilákal letce. Několikrát nalétávali 
na celou soupravu vlaku. Byla obsazena cestujícími. Postřelovali 
a rozstříleli vagony vlaku a lokomotivu úplně vyřadili…

Nastal zmatek. Ve vlaku bylo usmrceno 9 osob ihned a 3 zemře-
ly na zranění v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Lidé vyskakovali 
z vlaku, utíkali po svahu, a tak bylo dále zraněno 22 osob. Tři 
z nich pak zemřely, dvě osoby přišly o ruku, jedna o nohu – bylo 6 
těžce a ostatní lehčeji zraněny. Střelbou byly zasaženy dva domy7 
a v nich zraněny dvě osoby…

Nálet byl tragický. První pomoc byla ihned od sanity ČŠČK, 
složky CPO8 zahájily první ošetření a pomoc raněným… Zapo-
jila se i závodní organizace ZPO blízkého podniku Bačík a pily 
Popper…“

Zprávy se liší v počtu mrtvých i zraněných. Ke zprávě Františka 
Rothackera je přiložen jmenný seznam občanů, kteří při náletu ze-
mřeli nebo utrpěli zranění. Zemřelých je v seznamu 13. Rozdíl je 
způsobený tím, že jedna z obětí, Anna Mafková, podlehla násled-
kům zranění až čtvrt roku po náletu. Připomeňme si jména, věk 
a bydliště obětí, z nichž většina pocházela ze Světlé a nejbližšího 
okolí:

Přímo na místě tragedie zahynuli:
• Marie Choutková, roz. Šindelářová, nar. 24. 11. 1912, Koň-

kovice č. p. 24
• Marie Pejcharová, nar. 13. 7. 1897, Příseka č. p. 17
• Marie Klepetková, roz. Zárubová, nar. 8. 11. 1888, Předboř 

č. p. 2
• Anna Brunclíková, nar. 25. 5. 1928, Svépravice č. p. 406
• Marie Čmejrková, roz. Švecová, nar. 21. 6. 1905, Světlá 

n. S. č. p. 321
• Květa Čmejrková, nar. 15. 10. 1937, Světlá n. S. č. p. 321
• Věra Raulová, nar. 8. 8. 1926, Kunemil č. p. 38
• Kateřina Ptáčníková, roz. Dlouhá, nar. 14. 2. 1889, Příseka 

č. p. 37
• Emilie Navrátilová, roz. Stýblová, nar. 21. 9. 1901, Světlá 

n. S. 339

Zemřeli na následky zranění:
• Bohumil Feldman, nar. 30. 6. 1907, Světlá n. S. č. p. 120
• Bedřich Moravec, nar. 10. 2. 1901, Světlá n. S. č. p. 301
• Zdeněk Smejkal, nar. 19. 6. 1930, Ledeč n. S.
• Anna Mafková, nar. 14. 9. 1888, Světlá n. S. 442

(Dokončení v příštím čísle)
Josef Böhm

 

Společný pohřeb obětí náletu přes světelskou radnicí
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ŠKOLSTVÍ

Vysvětlivky
1  Flak  – zkratka německého slova Flugzeugabwehrka-

none, tj. protiletadlový kanon. Flak bylo označení pro 
protiletadlové dělostřelectvo.

2  Luftwaffe – název německého vojenského letectva.
3  Tuto problematiku nejnověji zpracoval Filip Vojtášek 

ve své knize „Pod palbou hloubkařů“, Academia 2019.
4  RCAF – anglická zkratka pro Royal Canadian Air Force, 

označující Královské kanadské letectvo.
5  V té době se blízká obec i železniční zastávka nazýva-

ly Smrdov.
6  Piloti měli za letu na obličeji tmavé masky s dýchacím 

přístrojem, což vedlo k  tomuto velmi rozšířenému 
omylu. Nad protektorátem sice operovala 332. stíha-

cí skupina složená z  pilotů černé pleti, ale nad úze-
mím Vysočiny se neobjevovala.

7  Poškozena byla tašková krytina budovy, patřící ka-
menicko – sochařské firmě Antonína Podpěry, a dům 
č.  p. 459 v  Nové čtvrti, patřící Antonínu Pejcharovi. 
V druhém případě pronikly střely z palubních zbraní 
do domu a kromě materiálních škod způsobily zraně-
ní manželů Tesařových, bydlících zde v podnájmu.

8  CPO – Civilní protiletecká obrana byla zřízena v ČSR 
v  roce 1935. Za okupace byla vřazena do Luftschut-
zu, německé obdoby CPO. V průmyslových podnicích 
byla zřizována ZPO – závodni protiletecká obrana.

Když nám před několika týdny ministerstvo z preventivních 
důvodů zavřelo školy, každého učitele patrně napadlo, jak 
tedy budeme učit dál. Nešlo o nějaké krátkodobé prázdniny, 
tento stav měl trvat nejprve dva týdny, potom měsíc, a poz-
ději již bylo jisté, že se se žáky ve škole jen tak neuvidíme.

Velká část práce a velká část zodpovědnosti přešla na rodiče 
školních dětí, i když my jako učitelé tu zodpovědnost cítíme 
také. Přece jenom očekáváme, že se jednou do školy zase 
vrátíme a budeme se snažit na toto dočasné vyučování v do-
mácích podmínkách navázat. 

Každý týden tedy vypracováváme dětem týdenní plán učiva, 
písemně nebo telefonicky komunikujeme s rodiči žáků nebo 
se žáky samotnými, přijímáme jejich vypracované práce 
a sledujeme doporučené pokyny z vedení školy nebo z mi-
nisterstva školství.

Během této doby jsme se postupně i my naučili spoustu no-
vých dovedností, především různé typy videohovorů nebo 
společných či skupinových videokonferencí, které mohou 
možná nejvíce simulovat přímé vyučování ve třídě. O tom, 
že se mnohé nové dovednosti naučili i sami školáci, také ne-
pochybuji. 

Žáci patrně neobsáhnou veškeré učivo všech předmětů, kte-
ré by bylo ve škole probíráno za běžných okolností, ale snad 
si z tohoto období odnesou důležitou životní zkušenost, že 
věci vždycky nejdou tak, jak předpokládáme, nebo jak máme 
naplánováno. Zjistí, že je leckdy třeba je měnit a přizpůsobo-
vat se novým podmínkám. A že se dá při dobré vůli nakonec 
všechno vyřešit a zvládnout.

M. P.

Ze začátku šlo vše poměrně hladce. I když učiva bylo víc, měli 
jsme na to ještě všichni dost energie. Moje dvě děti (2. a 5. třída) 
byly ochotné dodržovat režim, který jsme si domluvili, tedy 
dopoledne škola, odpoledne volno. Každé ráno jsme si zjistili 
úkoly a domluvili se, co budeme ten den dělat. Starší dceru 
jsem nechala pracovat samotnou, s mladším synem jsme se uči-
li společně. Potom, co jsem probrala vše se synem, učila jsem 
se dcerou.

Učení dcery se nám ale začalo pravidelně protahovat do od-
poledne vzhledem k tomu, že jsem se musela včas zvednout 
a jít vařit oběd. Dcera má většinou vypracovat úkoly s pomocí 
učebnice, což zvládne sama. Obávám se ale, že tímto způ-
sobem učivo zase spokojeně zapomene, proto se s ní snažím 
ještě o probírané látce co nejvíc povídat. Hodně mi pomoh-
la on-line výuka angličtiny, mám tak o jeden předmět méně 
a mezitím mohu pracovat se synem. A co se synem, když se 
učím s dcerou? Většinou mě přemluví, aby si mohl hrát na 
počítači. Nemám už energii na to, abych mu vymyslela nějaký 

další program. Odpoledne pak musím hlídat, aby děti dělaly 
úkoly z kroužků.

Bohužel to, alespoň u nás, nefunguje tak, že by si děti hlídaly, 
co mají udělat a už se těšily na další úkoly. Jsou prostě doma 
a „doma je doma“. Musím jim stále připomínat, co mají udělat 
a hlídat, aby měly všechny úkoly včas. Mám pocit, že se tak na 
výuku dětí vydává dvakrát víc energie než obvykle. Učitel při-
pravuje a posílá úkoly, rodič učivo dítěti zprostředkuje. Musím 
říct, že je čím dál tím těžší udržet režim, děti mají čím dál tím 
větší pocit, že mají prázdniny, venku je hezky a mě stojí čím dál 
víc sil přimět děti k učení.

Celé je to složitější a dá to víc práce, ale tragédie to není. Děti 
se naučí pracovat s počítačem, možná se i naučí, že je potřeba si 
práci doma organizovat. Možná se naučí, že pokud to má doma 
dobře fungovat, je potřeba se přizpůsobit a vnímat potřeby zbý-
vajících členů rodiny. A i když jsem si myslela, že se budou děti 
víc hádat, není to tak. Vychází spolu daleko lépe než dřív.

Z. K.

Domácí vzdělávání v době koronaviru pohledem matky
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V souladu s rozhodnutím hejtmana Kraje Vysočina o určení 
škol a školských zařízení k vykonávání nezbytné péče o děti za 
nouzového stavu na základě usnesení vlády České republiky 
č. 89/2020 Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 
234 zajišťuje v budově ZŠ v Jelenově ulici nezbytnou péči o děti.

Péče je poskytována dětem ve věku od 3 do 10 let ve skupin-
kách nejvýše 15 dětí, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

• bezpečnostních sborů (včetně zaměstnanců vězeňské služ-
by),

• obecní policie,
• poskytovatelů zdravotních služeb (včetně zaměstnanců lé-

káren)

• orgánů ochrany veřejného zdraví,
• příslušníků ozbrojených sil,
• určené školy nebo školského zařízení,
• obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce,
• krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce,
• poskytovatelů sociálních služeb,
• Úřadu práce České republiky,
• České správy sociálního zabezpečení a okresních správ 

sociálního zabezpečení

Podrobnosti najdete na hlavní stránce:
 http://www.zskomenskehosns.cz/ J. M.

ZŠ Komenského – péče o děti za nouzového stavu

Škola na dálku z pohledu pedagoga
Současná opatření nezměnila organizaci školního roku a ne-

stanovila na tuto dobu prázdniny. Vzdělávání, i když neprobíhá 
přímo ve škole, je součástí vzdělávání podle školského zákona 
a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit.

Vzhledem k tomu, že i pro žáky se jedná o nezvyklou situ-
aci a zároveň mnozí rodiče musí i v těchto dnech vykonávat 
své pracovní povinnosti, je současná situace velmi složitá. 
Zejména mladší děti se bez pomoci rodičů neobejdou. Bez 
osobní účasti dětí ve škole právě rodiče musí nastavit režim 
pravidelného procvičování, četby, využívání doporučených 
výukových programů, sledování vhodných pořadů v televizi.

To ovšem neznamená, že pedagogičtí pracovníci mají prázd-
niny. Učili jsme se a stále se učíme za pochodu, objevujeme 
nové cesty, mnohdy podle nás, učitelů, dobré, někdy možná 
zbytečně náročné nebo technicky obtížné. Ukázalo se, že vel-
kým pomocníkem je elektronická žákovská knížka, se kterou 
jsme začali pracovat už v září, jejím prostřednictvím si pak ka-
ždý vyučující na začátku distančního vzdělávání vytvořil ko-
munikační kanál s každým žákem. Se žáky jsou jejich učitelé 
ve stálém kontaktu. Vyhledávají a zasílají výukové materiály 
i úkoly, které by děti měly samostatně zvládnout, pravidelně je 
opravují, konzultují, kontrolují. Využívají nejrůznější nástroje 
elektronické komunikace, nejčastěji prostředí Google nástrojů, 
konkrétně Učebnu pro práci s textem a Meet pro videokonfe-
rence. V provozu jsou i další možnosti elektronické komuni-
kace od prostého e-mailu přes Skype, WhatsApp, až po různé 
sociální sítě. Každý z nás má samozřejmě svoje limity, někteří 
učitelé zvládají situaci od prvního týdne bez problémů, jiní 
stále cesty hledají. Věřím však, že ve vzájemné spolupráci tuto 
složitou situaci zvládneme.

Distanční studium je náročné. Náročné na čas a obětavost 
rodičů, často i prarodičů, na technologické vybavení rodin, 
na dostatečné ICT znalosti a dovednosti učitelů. Ale po pár 
týdnech se ukázalo, že máme obětavé a vstřícné rodiče, fl exi-
bilní pedagogy a hlavně skvělé žáky. Proto si všichni přejeme, 
abychom mohli vyučovat řádně ve škole a byli s našimi žáky 
v denním kontaktu.

J. M.

Škola na dálku z pohledu žákyně
Každý by si měl sáhnout do svědomí a říct si. „Jaké je to bez 

školní docházky?“ Domnívám se, že je i někdo rád, že nemusí 

chodit do školy a může být doma. Přece jen vyspávat si do koli-
ka chceme, chodit spát, kdy chceme, celý dny se jen povalovat, 
nestresovat se kvůli písemkám je fajn, ale má to i tu špatnou 
stránku.

Myslím si, že být zalezlí doma nás všechny pomalu, ale jistě 
přestává bavit. Den co den se stále opakuje to samé. Upřímně 
si myslím, že většina žáků už by do té školy nejraději šla. Ne-
vídáme žádné kamarády, nikam nesmíme chodit, přípravu na 
přijímačky už mít skoro žádnou nebudeme. Teď je to všechno 
jen na nás.

Domnívám se, že nám škola chybí, chybí nám ty hezky strá-
vené přestávky se spolužáky. Ty stresy před testem, na který 
víme, že jsme se měli naučit a nenaučili. Ty společné záchva-
ty smíchu dokonce i ty společné hádky. Nerada to říkám, ale 
domnívám se, že nám začínají chybět i ty nejméně oblíbení 
učitelé.

Upřímně? Ani si nedokážu představit, co bude, až začne-
me probírat novou látku a já ji přes internet nepochopím, co 
bude pak? Ale o to právě by mělo jít, nemyslíte? Nadáváme 
na ně, děláme si z nich srandu, ale přeci jen jsou to oni. Co 
s námi vždycky mají tu trpělivost a probírají to furt dokola, 
než to pochopí všichni. Myslím si, že na jednu stranu je to 
dobře. Že teď nechodíme do školy, alespoň si doma u těch 
sešitů a počítačů uvědomíme, co všechno učitelé s námi 
musí podstoupit a jakou mají trpělivost. Třeba si jich koneč-
ně začneme trochu

Vážit, ne?
Slohová práce žákyně 9. ročníku.

Škola na dálku z pohledu rodičů
První týden byl šílený, práce, učení, vaření a šití roušek. Mu-

sím naši paní učitelku moc pochválit, její videa s výkladem 
učiva jsou super, syna i mě moc baví. Dokonce když ji slyším 
a vidím, cítím úlevu.

Děti se doma s námi učí, jak jen to jde. Jelikož je nás v do-
mácnosti víc, tak času není tolik. Snažíme se vyhovět všem. 
Někdy zklame technika a někdy i sami se musíme něčemu při-
učit. Líbí se nám Učebna. A naopak zase moc nevyhovují různé 
odkazy na internetové stránky.

Naše dcera je v zásadě spokojená s tím, jak je výuka vedena, 
a my taky. Je to něco, co se jim v životě velmi hodí; i my jako 

Škola na dálku
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MC Rolnička, Sázavská 598

Milé maminky a příznivci MC Rolnička,

vládní opatření vedla k  tomu, že i  Mateřské centrum Rol-
nička muselo svůj provoz od března přerušit. Ještě koncem 
dubna se svým příznivcům nemohlo otevřít, ale rádi bychom 
vás informovali o chystaných novinkách. Připravujeme akci 
s názvem Pojďme společně vstříc online výuce. Síť pro rodi-
nu z. s. v Kraji Vysočina dlouhodobě spolupracuje s místní ko-
ordinátorkou vzdělávací a poradenské organizace EKS Leo-
nou Marcinko. EKS začala realizovat bezplatné online kurzy 

a my bychom se jako mateřské centrum do tohoto projektu 
rádi zapojili. O průběhu online vzdělávání vás budeme včas 
informovat prostřednictvím našich facebookových stránek 
(Mateřské centrum Rolnička) a také emailem.

Na podzim také plánujeme pro maminky Dětský bazárek, 
který bude probíhat opět v  Tanečním sále. Podrobnější in-
formace včas sdělíme.

Koordinátorky MC Rolnička
Jana Špiňarová a Marie Mašková

rodiče ve svých pracovních záležitostech už měsíc fungujeme 
v online poradách a školeních apod.

Osobně si myslím, že to děti i tak naučí velké fl exibilitě a tyto 
nástroje ony bez problémů umějí používat, ale vidím u dcery, 
že z toho je někdy zmatená a chvíli jí trvalo, než pochopila, co 
kdo chce.

Není jednoduché ze dne na den přejít z klasické výuky k výu-
ce domácí, online. Nejen pro nás rodiče, ale i pro Vás pedagogy 
to musí být obrovská změna. Z naší strany, teď mluvím za naši 

rodinu, je to obrovská výzva a věříme, že to společnými silami 
zvládneme. Děkuji naší třídní učitelce za perfektní komunikaci 
a aktivitu v domácí výuce. Na každé zaslání vypracovaných 

„úkolů“ okamžitě reaguje a dává nám spoustu alternativních 
online možností, kde a co procvičovat. Ze začátku jsme měli 
trochu problém našemu synovi vysvětlit, jak na domácí učení, 
ale postupem času pochopil, že nelze jen vysedávat u videoher 
či s telefonem v ruce a sám se aktivně zapojuje do výuky.

Z komunikace s rodiči (kráceno)

Minulý měsíc jsme měli ve školce překrásné téma, Povídám, po-
vídám pohádku’’, tak jsme si to s dětmi velmi užili. Nechali jsme 
se unášet do pohádkového světa, kde jsme se seznámili s hlavními 
postavami, dobrem i zlem, dobrodružstvím a ponaučením. 

V rámci tematické vycházky jsme se s našimi dětmi zastavili 
v městské knihovně ve Světlé nad Sázavou. Pro některé děti to 
byla první návštěva světelské knihovny. 

Díky vstřícné paní knihovnici, se děti seznámily s tím, co jim 
knihovna může nabídnout. Nejen velké množství dětských knih, 
ale i časopisy, herní koutek a klidné, vlídné prostředí. 

Tímto bychom chtěli poděkovat paní knihovnici za zprostředko-
vání naší návštěvy, aktivní zapojení dětí do pohádkových příběhů 
a prohlídku knihovny. Našim dětem i nám se setkání moc líbilo 
a těšíme se na další návštěvu.

MŠ Lánecká – za třídu U kytiček 
p. učitelky Libosvárová, Ryšavá

Návštěva městské knihovny 
– třída „U kytiček“

eNCéčko – nízkoprahové 
centrum pro děti a mládež 

Světlá n. S.

Vedoucí zařízení: Bc. Aneta Strachotová

Kontaktní údaje
Adresa: Sázavská 598, 582 91 Světlá nad Sázavou
Tel.: 777 736 040
E-mail: encecko@charitahb.cz

Web: www.charita.cz
Facebook: encéčko – nízkoprahové centrum 

 pro děti a mládež
Instagram: nzdm_encecko

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

eNCéčko je určeno pro děti a mládež ve věku 10–21 let.

Na základě nařízení vlády ČR přerušujeme provoz zaří-
zení. Přerušení provozu platí od 18.  března do odvolání. 
Pracovnice do odvolání poskytují službu online formou 
(Facebook, Instagram), a to každý všední den od 7:00 do 
15:30.

Děkujeme za pochopení.
Pracovnice eNCéčka
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Projektový den mezinárodní komunikace 
v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou
Studenti světelského gymnázia měli ve čtvrtek 20. 2. 2020, 

v rámci projektového dne mezinárodní komunikace, jedinečnou 
možnost k ověření svých jazykových dovedností a procvičení ko-
munikace v cizím jazyce. Akademii navštívili studenti zahraniční 
partnerské školy z Moskvy a při této příležitosti přijalo naše po-
zvání i několik zahraničních dobrovolníků z různých evropských 
zemí. Konkrétně nás navštívilo 25 ruských studentů se svými uči-
teli a 8 zahraničních dobrovolníků ze Španělska, Itálie a Francie. 
Moskevská výprava zavítala do Světlé nad Sázavou v rámci svého 
týdenního pobytu v Praze. Osm zahraničních studentů přijelo z ne-
dalekého Pelhřimova, kde působí u organizace Hodina H v rámci 
projektu Evropského sboru solidarity. Jedná se o studenty, kteří 
vyrazili na zahraniční dobrovolnickou stáž do České republiky 
a cílem jejich pobytu je získávání zkušeností v oblasti vzdělávání.

Během první části nabitého programu se našim žákům předsta-
vili jednotliví zahraniční dobrovolníci. Mluvili o důvodech, proč si 
pro svůj zahraniční pobyt vybrali právě Českou republiku a jakým 
způsobem funguje projekt Evropského sboru solidarity, do které-
ho se mohou zapojit studenti ze zemí Evropské unie. V druhé části 
si připravili žáci naší školy krátkou přednášku o Akademii a měs-
tě Světlá nad Sázavou, která pokračovala debatou o odlišnostech 
vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích nebo zkušenostech 
zahraničních studentů s Českou republikou. Do této chvíle pro-
bíhala veškerá komunikace v anglickém jazyce. Po příjezdu mos-
kevské školy následovala prohlídka Akademie, během které se 
hosté s našimi studenty podívali do tříd pro teoretickou výuku i do 
většiny dílen a ateliérů naší školy a žáci tak mohli využít i svoje 
zkušenosti s ruským jazykem. Postupně navštívili sklářskou huť, 
brusírnu, dílny pro malbu skla a vitráže, ateliéry pro výtvarnou 
přípravu a keramickou dílnu. Během prohlídky viděli, jak probíhá 
výuka našich studentů a mohli si prohlédnout i jejich umělecké 
práce včetně praktických ukázek.

Na oběd do školní jídelny již hosty přiváděli v menších skupin-
kách naši studenti a mohli tak nadále konverzovat v cizím jazyce 
a navazovat kontakty s novými přáteli. Po obědě přišla na řadu 

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

Projektový den očima našich žáků
Tento čtvrteční program byl plný zajímavých informaci. Dozvě-

děli jsme se mnohé o zvycích, kultuře a vzdělávání v zahraničí 
– konkrétně z Francie, Španělska, Itálie a Ruska. Byla to skvělá 
příležitost, jak si procvičit konverzaci v anglickém i ruském jazyce. 
Přece jen je něco jiného mluvit ve škole o hodině, anebo takto vol-
ně a spontánně, prakticky o čemkoliv. Vedle této zkušenosti jsme 
si odnesli i nová přátelství.

Dlouho očekávaný příjezd ruských studentů nás nijak nevyvedl 
z míry, jelikož jsme s nimi byli v kontaktu na sociálních sítích. Po 
přivítání a představení jsme je provedli po naší škole, ateliérech 
nebo huti, kterou viděli poprvé v životě a byli z ní nadšení. Na 
odpoledne si pro nás ruští studenti připravili program, který byl 
úžasný. Jejich tradiční ruské písně i tance zaujaly všechny přítom-
né a kostýmy dodaly vystoupení ještě větší šťávu. Studenti byli 
velmi sympatičtí a dokonce nám přivezli i dárky, například slad-
kosti nebo tradiční ruské hračky, s jako třeba dřevěnou matrjošku.

Celkově tedy hodnotíme akci jako velmi přínosnou. Jsme moc 
rádi, že jsme se tohoto projektu mohli zúčastnit, a byli bychom 
rádi, kdyby se podobné návštěvy zahraničních studentů v naší ško-
le mohly opakovat i v budoucnu.

prezentace školy našimi studenty v ruském jazyce, následovala 
kulturní vystoupení, která vyvrcholila divadelní adaptací známé 
Červené Karkulky v podání žáků třídy IV.G. Závěrečná část spo-
lečného programu již patřila moskevským studentům. Nejprve 
krátce představili svoji školu, aby mohli následně předvést vrchol 
celého dne v podobě divadelního představení, ve kterém nechyběl 
ani zpěv a tanec na vysoké úrovni.

Po tomto vystoupení již žáci gymnázia doprovodili zahranič-
ní studenty na autobus do Pelhřimova, zatímco hosté z Ruska 
ještě absolvovali prohlídku světelského zámku a v odpoledních 
hodinách se vlakem vrátili do Prahy. O koordinaci první části 
akce v anglickém jazyce se postarala Mgr. Jana Neugebauerová 
s Mgr. Jakubem Kořínkem, hostitelkou i průvodkyní ruské výpra-
vy byla Ing. Valerie Pertlová.

Mgr. Jakub Kořínek
zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Zahraniční dobrovolníci o účasti na 
projektovém dnu (překlad z angličtiny)
Setkání se studenty ve Světlé nad Sázavou bylo pro nás, me-

zinárodní dobrovolníky nevládní organizace Hodiny H, opravdu 
dobrou příležitostí, jak zapojit mladé studenty do otázek souvise-
jících s Evropským sborem solidarity a dobrovolnictví. Naše po-
děkování patří především studentům, skutečným protagonistům 
této iniciativy, kteří nás přivítali v atmosféře přátelství a respektu 
zaměřeného na budování budoucích vazeb. Zvláštní poděkování 
patří organizátorům a učitelům, kteří svou činností sloužili jako 
mosty a silnice setkání mezi různými lidmi z různých kultur.

Upřímně oceňujeme vedení školy za to, že dává příležitost zno-
vu objevit vnitřní spojení mezi technologií a vášní pro umění. Do-
zvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a opravdu si to užili.
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Okénko absolventa

Mgr. Michaela Pajerová

V  letech 2001–2005 úspěšně absolvovala 
Gymnázium Světlá nad Sázavou.

Následně vystudovala Univerzitu Hradec 
Králové, Pedagogickou fakultu, obor uči-
telství předmětů anglický jazyk a  dějepis. 
Úspěšně promovala v roce 2010.

Hned po promoci nastoupila jako vyučují-
cí v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá 
nad Sázavou, kde působí dosud.

A  takto vzpomíná na svá gymnaziální stu-
dia:

Na tehdejší dobu vzpomínám velmi ráda. Do prvního ročníku 
jsem nastoupila v roce 2001 v době, kdy se škola po sloučení 
velmi dynamicky rozvíjela. Vědomosti nabité během studia 
jsem zužitkovala při přijímacích zkouškách na vysokou ško-
lu. Velkou měrou i díky výborným pedagogům světelského 
gymnázia, kteří jsou dodnes mými vzory, jsem se rozhodla 
pro studium oboru učitelství anglického jazyka a  dějepisu. 
Musím přiznat, byl to tehdy risk. Především o studium ang-
lického jazyka na vysoké škole byl na začátku milénia velký 
zájem, počet přihlášených uchazečů několikanásobně pře-
vyšoval počet přijatých. Vzhledem k rodinné situaci nebylo 
pro mě možné během středoškolských studií absolvovat 
jazykové kurzy v zahraničí či docházet na soukromé hodiny 
angličtiny. A přesto to vyšlo a  já jsem přijímací zkoušky vy-
konala úspěšně jak z angličtiny, tak z dějepisu na čtyři z pěti 
vybraných vysokých škol. A můžu říci, bylo to především díky 
průpravě, které se mi dostalo právě na světelském gymnáziu, 
díky vědomostem a dovednostem, které mi předali pedago-
gové naší školy, kde nyní působím jako učitelka anglického 
jazyka. Doufám, že i  já připravím své studenty na zkoušku 
z dospělosti, další studium a život tak dobře, jako mí učitelé 
na světelském gymnáziu připravili mě.

Odborník z praxe nám předvedl výrobu skleněných fi gurek
Ve dnech 13. a 14. ledna 2020 jsem měl možnost pozvat k nám 

do Uměleckoprůmyslové akademie odborníka z praxe. Hostem 
byla výtvarnice Jitka Havlíčková, která přišla, aby nám předvedla 
výrobu skleněných fi gurek u sklářského kahanu. Naše škola má 
pro tuto technologii vybavení a prostor, nikdo z našich pedagogů 
ji ale neovládá.

Jitka Havlíčková je umělkyně, která své skleněné práce vysta-
vovala po celém světě a je opravdový odborník. Svou prezentaci 
rozvrhla do dvou dnů. První 
den jsme připravovali kahany, 
skleněné tyčinky, nářadí a poté 
následovala přednáška pro stu-
denty i pedagogy ve školní aule. 
Druhý den začal ukázkou vý-
roby skleněné fi gurky u kaha-
nu a potom se pustili do práce 
i naši studenti. Celá akce byla 
velice přínosná a studenti byli 
z práce u kahanu nadšení.

Setkali se s další novou tech-
nologií, kterou mohou v bu-
doucnu využívat.

MgA. Aleš Jírovec 
Ateliér skla

Návštěva z partnerské školy v Moskvě
V minulém roce se na nás obrátil Klub mladých diplomatů 

z moskevské školy „Žar-ptica“. Vedoucí klubu Vladimír Juščenko 
nám vysvětlil, že jejich škola spolupracuje s MGIMO (Moskevský 
institut mezinárodních vztahů) a jejich klub existuje již 3 roky. Za 
čas jeho fungování děti poznaly kultury i tradice různých zemí: 
Běloruska, Itálie, Řecka, Německa, Srbska, Alžírska, Maďarska, 
Japonska, Vietnamu, Rakouska i dalších. V tomto školním roce se 
chtějí věnovat historii, kultuře i tradicím České republiky, a proto 
chtějí spolupracovat i s naší školou.

Vladimír nabídl našim žákům psát si spolu a blíže se seznámit. 
My jsme ten nápad podpořili a realizovali jsme ho v reálném ži-
votě. Studenti se začali seznamovat a komunikovat pomocí emailu 
nebo sociálních sítí a psát si tak v ruském jazyce. Z počátku se naši 
studenti styděli psát, ale s menší podporou a vedením jsme se po 
roce dopracovali až do 20. února 2020, kdy k nám naši ruští přátelé 
přijeli na návštěvu a setkali jsme se osobně. Jejich návštěva byla 
propojena s dnem mezinárodní komunikace a zahrnula besedu, 
prohlídku areálu školy a jejích částí a nakonec divadelní vystou-
pení jak našich, tak ruských žáků. Na závěr jsem dokonce dostali 
pozvání k návštěvě Moskvy.

Ing. Valerie Pertlová, učitelka ruského jazyka

Poděkování moskevských studentů (překlad z ruštiny)
20. února tohoto roku navštívila naše delegace Klubu mladých 

diplomatů moskevské školy, Žar-ptica‘‘ nádherné české město 
Světlá nad Sázavou. Bylo pro nás velmi zajímavé navštívit toto 
místo, protože se jednalo o první setkání s českými studenty.

Po příjezdu jsme se seznámili se studenty a absolvovali jsme 
prohlídku jejich školy. Studenti zde ovládají širokou škálu profesí. 
Navštívili jsme huť, brusírny a sledovali výrobu keramických vý-
robků. Viděli jsme, jak se vyrábí vázy, misky, sklenice, malé sochy, 
džbány nebo vitráže. Byli jsme ohromeni talentem a schopnostmi 
studentů. Po prohlídce nám ukázali velmi zajímavou prezentaci 
o gymnáziu, českých tradicích, českém jídle a zazpívali nám krás-
né české písně. Následná pohádka, O Červené Karkulce‘‘, kterou 
nám zahráli studenti, nás velmi rozesmála, přestože byla v českém 
jazyce a její interpretace byla velmi neobvyklá. Po krátké polední 
přestávce jsme předvedli prezentaci o našem Klubu mladých di-
plomatů a zahráli jsme naši pohádku, Čert a zlá bába‘‘.

Před odjezdem jsme navštívili místní zámek, kde se nachází 
muzeum skla. Byla to pro nás velmi neobvyklá cesta do světa 
skla, porcelánu a keramiky. I když jsme zjistili, že je zámek přes 
zimu uzavřený, byli jsme moc rádi, že jsme se tam mohli podívat. 
Nechtělo se nám odjet, protože jsme poznali nové přátele a zažili 
mnoho pozitivních emocí.

Jménem celé delegace chci poděkovat řediteli školy Ing. Marti-
nu Kubínovi, který nám pomohl při organizaci zájezdu, a paní uči-
telce Ing. Valerii Pertlové, která s námi strávila celý den a překlá-
dala nám prohlídku ateliérů a zámku z češtiny do ruštiny. Moc se 
těšíme na další setkání a doufáme, že české děti přijedou i k nám 
do Moskvy. Budeme rádi, když vás zase uvidíme. Bylo nám u vás 
opravdu nádherně!
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Uměleckoprůmyslová akademie Světlá n. S. 
pomáhá v boji s koronavirem
Tiskneme pomůcky k šití roušek, ochranné štíty pro 
zdravotníky a sociální služby, šijeme látkové roušky 
Naše 3D tiskárny ve škole bez žáků momentálně nezahálí. 

Hned v březnu jsme se připojili k řadě fi rem a škol v republice 
a i my tiskneme součásti ochranných štítů. S tiskem čelenek pro 
štíty nám vypomáhá Český červený kříž v Havlíčkově Brodě. 
Štíty následně kompletujeme a dodáváme zdravotnickým zaří-
zením ve městě a okolí. 

Zatím jsme vybavili lékaře světelské polikliniky v Lánecké 
ulici a praktické a závodní lékaře v Zámecké ulici. Dostalo se 
také na pracovníky Domova důchodců ve Světlé nad Sázavou 
včetně tamních lékařů a na pracovníky Městské policie a Měst-
ského úřadu Světlá nad Sázavou. Další štíty nabídneme i pracov-
níkům světelských prodejen.

Na tisku a distribuci štítů se podílejí pracovníci školy Ond-
řej Rezler, Michal Hošek a Miroslav Sklenář. Tiskovou kapacitu 
nám pomáhají zvýšit i mnozí soukromníci vybavení 3D tiskár-
nami – k našemu snažení se připojili Ondřej Pavelka a Zdeněk 
Novák, v Ledči Michal Cihlář, fi nanční podporu na nákup po-
třebného materiálu poskytl Aleš Chládek z Příseky.

Díky snaze všech zúčastněných jsme v polovině dubna mohli 
nabídnout už zhruba 180 kompletních ochranných štítů.

Další naší aktivitou je tisk plastových zakladačů pro usnadnění 
šití tkalounů pro roušky. S prosbou o pomoc se na nás obrátila 
berounská fi rma CPS, které hotové výrobky posíláme. Jejich pra-
covníci pak už zajišťují další distribuci. Zatím jsme byli schopni 
pro ně vyrobit 150 těchto zakladačů.

V neposlední řadě – stejně jako celá republika – šijí mnohé naše 
pracovnice látkové roušky, většinou pro vlastní potřebu, ale ně-
které z nich i pro pracovníky školy. Poděkování si zaslouží Ma-
rie Medová, Lenka Kratochvílová a Helena Kotěrová. Poslední 
jmenovaná vybavila rouškami nejen školní kuchyni, ale několik 
desítek jich předala Charitě v Havlíčkově Brodě a městu Golčův 
Jeníkov, které je dále přidělilo úřadníkům i seniorům ve městě.

Všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili, si zaslouží po-
děkování. 

Další info: 
https://www.akademie-svetla.cz/vyveska/1779-tiskneme-po-

mucky-k-siti-rousek-na-3d-tiskarnach
https://www.akademie-svetla.cz/vyveska/1782-tiskneme-

-ochranne-stity-na-3d-tiskarnach
Ing. Martin Kubín, ředitel školy

Tradice a rituály hrají v životě lidí důležitou roli. A tak se 
letos v komunitním bydlení Domova Háj ve Světlé nad Sázavou 
snažili k velikonočním svátkům přistoupit jako k výzvě, jak je 
pojmout v období nouzového stavu, který přinesl do pobyto-
vých sociálních služeb spoustu omezení.

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří zde žijí, 
barvili vajíčka, zájemci pekli mazanec, na stole nechyběl berá-

nek, pánové koledovali, takže dámy příští rok neuschnou. A za 
těmi, které nemohli letos navštívit osobně, se vydali „virtuálně“ 

– přes skype, nebo jim zatelefonovali. A nechybělo ani oblíbené 
posezení na terase, protože přírodní vitamín „D“ je pro většinu 
z nás NEJ.

A protože počasí o velikonočních svátcích bylo krásné, pustili 
se zájemci i do práce na zahradě. Pojízdné záhony již mají osá-
zené a ve skleníku se to také zelená. 

Velikonoce jsou přece svátky jara a jsme rádi, že nejen slunce 
lidem z komunitního bydlení pomáhá udržovat pozitivní nála-
du. Za podpory pracovníků zvládají náročné období výborně.

Domov Háj prochází procesem transformace. A lidé s men-
tálním a kombinovaným postižením, kteří již žijí ve Světlé nad 
Sázavou, měli daleko větší možnosti prožít velikonoční svátky, 
než zbývající část klientů organizace, kteří žijí dosud v domově 
nedaleko Ledče nad Sázavou.

Andrea Šeredová
pracovnice pro komunikaci s veřejností

Domov Háj, p.o.

Velikonoční svátky v komunitním bydlení ve Světlé nad Sázavou
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Dvanáct klientů Domova Háj, kteří žijí v komunitním bydlení 
ve Světlé nad Sázavou, si užili bohatou plesovou sezónu, která pro 
ně končila v sobotu 7. 3. 2020 na 21. reprezentačním plese Českého 
červeného kříže v Havlíčkově Brodě. Na ples je přijela do Světlé 
nad Sázavou osobně pozvat ředitelka Oblastního spolku Českého 
červeného kříže Ilona Loužecká se svojí zástupkyní Janou Kud-
lovou. Společně si užili příjemné dopoledne, na kterém jim lidé 
z komunitního bydlení předali dárky, které vyrobili do tomboly 
pro hosty plesu.

Na plese ČČK v Havlíčkově Brodě si nejvíc užili na tanečním 
parketu, který byl jejich od první písničky. „Kapela Variace byla 
skvělá, navíc jsem měl v den konání plesu narozeniny a zahráli 
mi k nim – hned sérii šesti písniček. Jsem rád, že jsme opět na 
ples jeli,“ uvedl Mirek. Hosté plesu ze Světlé nad Sázavou měli 
zájem také o společnou fotografi i z fotokoutku a zakoupení líst-
ků do tomboly, ve které jim přálo štěstí. Plesu se účastnili nejen 
lidé z komunitního bydlení, ale pozvali si i své rodinné příslušníky. 

„I letos je tady se mnou sestra s neteří. Několikrát jsme si společně 
zatancovali. O termínu plesu jsem ji informoval v dopise hned, jak 
jsem se dozvěděl termín. Jsem rád, že sehnala vstupenky k našemu 
stolu.“, uvedl Bohumil.

Kromě 21. reprezentačního plesu Českého červeného kříže 
v Havlíčkově Brodě byli lidé z komunitního bydlení již v lednu 
hosty maturitního plesu studentek střední odborné školy ve Světlé 
nad Sázavou, které během studia u nich na domech vykonávaly 
praxi. Další zájemci jeli ještě na Ples denního a týdenního stacio-
náře do Jihlavy, který se již tradičně koná v hotelu Gustav Mahler, 
a měli možnost potkat se s kamarády a personálem, který se jim 

v předchozích letech věnoval. 
Dále byli na maškarním bále 
ve Věžnici, kde jejich kostýmy 
zaujaly natolik, že získaly nej-
vyšší ocenění.

Domov Háj prochází proce-
sem transformace pobytových 
sociálních služeb. Důvodem 
transformace organizace je 
fakt, že pobytové služby oso-
bám s mentálním a kombino-
vaným postižením jsou po-
skytovány v nevyhovujících 
prostorách budovy v Ledči nad 
Sázavou v části Háj, která se 
nachází mimo běžnou zástav-
bu města v lese. Komunitní 
bydlení ve Světlé nad Sázavou 
je první v projektu, díky kterému bude vytvořena síť domácnos-
tí komunitního typu a návazných ambulantních služeb pro osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením v okrese Havlíčkův 
Brod – dalšími lokalitami budou právě Havlíčkův Brod, Ledeč nad 
Sázavou, Chotěboř a Golčův Jeníkov. Cílem služby je mimo jiné 
i zapojování klientů do místních aktivit – např. kulturních a spo-
lečenských akcí, a odstraňování předsudků veřejnosti vůči lidem 
s mentálním a kombinovaným postižením.

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

Klienti komunitního bydlení ve Světlé nad S. si užili plesovou sezónu

V únoru jsme zahájili již 14. ročník naší Univerzity sluneční-
ho věku. První přednáška byla na téma Český ráj (od Trosek po 
Hruboskalsko) v podání Mgr. Libora Drahoňovského. I v zimních 
měsících se u nás konaly pravidelné Kavárničky. V březnu se 
uskutečnila druhá přednáška Univerzity slunečního věku v podá-
ní sl. Moniky Horákové na téma Izrael.

V období masopustu jsme neopomněli si usmažit masopustní 
koblihy a v úterý 25. 2. 2020 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 ma-
sek. Zatancovat na náš ples si přišli: několik klaunů s krásnými 
klobouky a červenými nosy, Maková panenka a motýl Emanuel, 
Indiánka, z lesa přihopsal i zajíc, své dobroty nám přišel uvařit 
i mistr šéfkuchař, zavítala mezi nás i jeptiška a mnich, řecký bůh 
slunce, výpravčí z Posázavského pacifi ku, s hrníčkem na dušičky 

si i vodník přišel zatancovat, nepozorné mamince utekla dvě mi-
minka a bavila nás svou roztomilostí, bez macechy Marfuša přišla 
nás potěšit svou přítomností, Červená karkulka po cestě k babičce 
stavila se u nás, věštkyně budoucnost nám přišla věštit, nechybě-
la selka ze statku, Sněhurka i když trpaslíci nedorazili, kočička 
s hebkým kožíškem nás navštívila, také duch zavítal mezi nás 
a nakonec i zástupce Hippies a šarmantní dáma si s námi přišli 
zatančit. Všichni tančili a bavili se od začátku až do konce. Klienti 
našeho domova hodnotí tento ples jako velmi vydařený a krásný 
a my se už teď těšíme na Maškarní ples 2021. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat všem zaměstnancům, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem na Maškarním plese podíleli. Bez nich by Maškarní ples 
nebyl takový, jaký byl. Moc děkuji.

Text: Lucie Coufalová, sociální pracovnice
Foto: Vladimíra Paďourková, Kateřina Sedláčková

Z domova pro seniory
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KULTURA
Náhradní termíny přeložených kulturních akcí

DUBNOVÉ AKCE:

Cavewoman – náhradní termín 25. listopadu 2020
Miroslav Donutil – na kus řeči – náhradní termín je v jednání
Jawa kolem světa – náhradní termín je v jednání
Velké lásky v malém hotelu – náhradní termín 15. ledna 2021

KVĚTNOVÉ AKCE:

Na Ostro – náhradní termín 16. září 2020

ČERVNOVÉ AKCE:

Vlasta Rédl – náhradní termín je v jednání

Vstupenky na přesunutá představení zůstávají v platnosti. 
Pokud vám však náhradní termíny nebudou vyhovovat, 
vstupné vám bude vráceno v Infocentru.

DUBNOVÉ PROMÍTÁNÍ ZRUŠENO:

Pro premiérové fi lmy 3Bobule, Chlap na střídačku a Tlapko-
vá patrola hledáme náhradní termíny. Vstupenky zůstávají 
v platnosti.

Beletrie
Megan Collinsová: Zimní sestra
– Psychologický thriller o ženě, která se vrací do svého rodného 

města šestnáct let poté, co byla zavražděna její sestra. Osm-
náctiletá Persefona si jednoho večera tajně vyšla na schůzku se 
svým přítelem. Domů se však nikdy nevrátila a po třech dnech 
byla nalezena mrtvá poblíž města. Její tehdy čtrnáctiletá sestra 
Sylvie byla přesvědčena, že Persefoninu smrt zavinil její přítel 
Ben, avšak policie nenašla žádné přesvědčivé důkazy a vražda 
zůstala neobjasněna. Po letech se Sylvie vrací domů, aby se po-
starala o svou nemocnou matku, a začíná pomalu zjišťovat, co 
se skutečně stalo tu noc, kdy zemřela Persefona.

Petra Dvořáková: Vrány
– Komorní novela o tragickém osudu zvláštní dívky, pro niž její 

rodina nedokázala nalézt pochopení. Dvanáctiletá Bára se prá-
vě nachází na prahu dospívání. Projevuje se u ní výtvarné na-
dání, ale také živelná a občas nezvladatelná povaha. S nástu-
pem puberty se konfl ikt mezi její spontánností a touhou matky 
po nekomplikovaném životě dramaticky prohlubuje. Zvlášť 
v kontrastu s její o něco starší, poddajnou sestrou. Čím více 
chce Bára svou přirozenost realizovat, tím úporněji se její oko-
lí snaží tyto nesrozumitelné a průměru se vymykající potřeby 
ovládnout.

Mirka Manáková: Slzy africké lásky
– Příběh mladé černošské ženy zachycuje vedle jejího neradost-

ného dětství i hrdinčinu nezlomnou touhu po důstojném životě 

a její souboj s nepříznivým osudem. Chudé černošské děvčát-
ko Kayla Turayová žije skromným životem ve vesničce Konso 
v Etiopii. Už jako osmiletá je nucena tvrdě pracovat, aby pře-
žila. Když jednoho dne přijde o oba rodiče, které skolí zákeřná 
choroba, stává se z ní sirotek bez střechy nad hlavou. Po mnoha 
ranách osudu ji jednoho dne objeví bílá žena Sophie, která se 
jí ujme. Zdá se, že Kaylu potkalo štěstí, protože se dostala do 
bohaté rodiny Rahmanů. Začne chodit do školy a vyroste z ní 
mladá žena s velkými cíli. Zlom přichází v momentu, kdy se 
musí vdát za Araba, kterého nemiluje.

Colleen McCulloughová: Hořkosladký život
– Podmanivý, romantický i napínavý román od autorky proslulé-

ho bestselleru Ptáci v trní se odehrává v Novém Jižním Wale-
su na počátku dvacátého století a s moudrostí, vřelým citem 
a pochopením vypráví o vzájemných poutech, nepředvídatel-
nosti milostných vztahů a stěžejních životních rozhodnutích. 
V bouřlivých letech po první světové válce si čtyři neobyčejné 
sestry hledají svoje místo v životě.

Martin Nesměrák: Na zemské stezce
– Historický román s detektivní zápletkou, který vypovídá o po-

liticko-společenských poměrech v českých zemích na počátku 
13. století. Adalrik ze Sichelbachu, přáteli nazývaný Odo, je 
velitelem vojenské posádky na stavbě hradu Landštejn na Sla-
vonicku. V příhraničních oblastech probíhá čilý obchodní ruch 
a obranné hrady mají chránit zemské stezky před nájezdy lap-
ků. Jejich obětí v poslední době stále přibývá a Odo je pověřen 
vše vyšetřit.

Michael Palmer: Zkáza
– Zápletku medicínsko-politického thrilleru tvoří šíření děsivé 

bakterie, přezdívané médii Poslední soud. Nepříjemná, ale ži-
vot neohrožující zranění, jako jsou zlomeniny, se mění v noč-
ní můru, když operační ránu napadne nový bakteriální kmen. 
Ten způsobuje nevratný rozklad tkáně. Končetiny musejí být 
amputovány, pak selhávají vnitřní orgány a pacienti umírají. 
Doktor Lou Welcome se o existenci infekce dozví nepříjem-
ným způsobem, když nemoc postihne jeho dobrého kamaráda.

Čtení na duben

Květinový den se odkládá na září

Všem našim čtenářům oznamujeme, že tradiční sbírka 
Ligy proti rakovině s názvem Květinový den, která se kaž-
doročně koná v polovině května, je z důvodu epidemie ne-
moci COVID-19 přesunuta na 30. září letošního roku.

Věříme, že toto opatření pochopíte, a i na podzim budete 
stejně štědří, jako byste byli teď, na jaře.

Koordinátorka sbírky Eva Kodýmová, KyTICe
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▶

Naučná literatura
Martin Doleček: Sám kolem světa svérázně
– Martin Doleček je mezi jachtaři znám také jako námořní 

svéráz díky svým plavbám. Poslední jeho akcí bylo obe-
plutí světa sólo na malé plachetnici, tuto plavbu ukončil 
úspěšně na jaře 2019. Cestou ho potkalo mnoho hezkého, 
krásná místa, mnoho nových přátel, ale také hromada smů-
ly a neustálý souboj nejen s oceány, ale také s fi nancemi.

Knihy pro děti a mládež
Romana Suchá: Divadélko se zvířátky na dvorku
– Pět veršovaných poučných pohádek o zvířátkách, které 

si lze zahrát také jako loutkové divadélko. Další knížka 
s výchovnou tematikou se tentokrát zaměřuje na chová-
ní v okolí domu – v případě zvířátek tedy v okolí dvorku. 
Jde například o přecházení silnice, opalování se u vody 
nebo o ochranu před cizími vetřelci se zlými úmysly. Na 
stránkách nakladatelství jsou připraveny loutky k vytiš-
tění. M/1

Jackie Niebisch: Pračlovíčci: Hurá na mamuta
– Veselé i dobrodružné příhody malých nezbedů z doby ka-

menné. Proti lesním plodům pračlovíčci nic nemají, ale 
přesto by moc rádi ochutnali něco jiného a nejlépe tako-
vého pěkně vypečeného mamuta. A tak se každý den vy-

dávají na dobrodružný lov. Ale mamut rozhodně nemá 
v plánu zpestřit těmto rošťákům jídelníček. A tak musí 
neohrožená skupina lovců každý den vymyslet jiný a dů-
myslnější plán, jak mamuta dostat na talíř. M/1

Zuzana Pospíšilová: Skopičiny koucoura Silvestra
– Ilustrované pohádky plné zvířátek jsou doplněny množ-

stvím veselých básniček a úkolů pro malé čtenáře. Zrza-
vý kocour Silvestr žije s babičkou v malém domku blízko 
zoo. Ačkoli má doma misku vždy plnou, zdá se mu jeho 
život příliš nudný. Trápí se tím, že jako kocour není ni-
čím zajímavý. Podniká proto pravidelné výpravy do zoo 
a snaží se napodobovat exotická zvířata, která všichni ná-
vštěvníci obdivují. M/2

Markéta Prášková: Mágové z Agarveny
– Nová dobrodružství z čarovné země Agarveny odehrávají-

cí se za vlády královny Deily. Pohár královniny trpělivosti 
přetekl. Krutí a mocní mágové z pevnosti Staxon čím dál 
víc ohrožují své okolí a nastal čas je zarazit. Do svých slu-
žeb proto povolá věrného čaroděje Kenrika, zloděje, rvá-
če a karbaníka Dreka a léčitelku Nomi. Věří, že právě oni 
zvládnou zastavit temnotu, která se z pevnosti šíří. M/3

Eva Kodýmová

Beletrie
Katarína Gillerová: Život plný iluzí
– Čtyři kamarádky se sejdou po letech… a pravda vyplouvá 

na povrch, Aneta má nepříjemné tušení, že v jejím man-
želství něco nehraje. Ráda by zjistila příčinu, ale musí zá-
roveň řešit problémy v práci a těžko zvladatelnou puber-
tální dceru. Zničehonic dostane od staré známé pozvánku 
na sraz. Proč se má čtveřice kamarádek sejít po tolika 
letech? Zdá se, že všechny jsou šťastné. Realita ale není 
až tak růžová. Aneta postupně zjišťuje, že žije obklopená 
iluzemi, a stačí jeden malý otřes, aby se rozpadly na tisíc 
kousků.

Jørn Lier Horst: Katharinina šifra
– William Wisting jako každý rok přijíždí k domu Martina 

Haugena, odkud před 24 lety beze stopy zmizela Haugeno-
va manželka Katharina. Zůstal po ní jen papírek se záhad-
nými číslicemi a sbalený kufr. Případ se nikdy nepodařilo 
vyřešit. Katharina se nenašla, Martin Haugen měl solidní 
alibi a ani jiné stopy nikam nevedly. Vztah mezi Wistin-
gem a Haugenem se během vyšetřování vyvinul v přátel-
ství, a tak Wisting Haugena v den Katharinina zmizení 
vždycky navštěvuje. Jenže tentokrát nikdo neotevírá, dům 
je zamčený a Haugenův telefon mlčí.

Julianne MacLeanová: Křižovatka života
– Pověstné mávnutí motýlích křídel změnilo idylický život 

hlavní hrdinky emotivního románu Abii. Krásná rodina 
i spokojený profesní život se dílem tragické události mění 
v prach. Tragická dopravní nehoda změnila doposud velmi 
šťastný život Abii MacIntyreové k nepoznání. Přišla o své 
nejbližší a musí se vyrovnat s nečekaně odhalenou skry-

tou pravdou o jejím doposud perfektním manželství. Najít 
znovu životní sílu a rovnováhu bude velmi těžké.

Angela Marsonsová: Skryté karty
– Na elitní soukromé škole Heathcrest dojde k tragickému 

úmrtí třináctileté žákyně. Zdánlivě jasný případ sebevraž-
dy inspektorku Kim Stoneovou těžce zasáhne, protože ne-
stačila na místo dorazit včas a dívku zachránit. Snad právě 
proto se nechce s verdiktem smířit – a když se ukáže, že 
za smrtí malé Sadie Wintersové je cosi daleko temnějšího, 
začíná rozplétat předivo vztahů, jejichž nitky v skrytu ve-
dou nejen do vyšších kruhů, ale i hloub do minulosti.

Domenico Starnone: Tkaničky
– Rozsahem nevelký román je psychologickou studií o krizo-

vém stavu jednoho manželství, o křehkosti rodinných vzta-
hů, jež se dají velmi snadno rozbít a jen obtížně zase spojit 
v soudržný celek. Proč jsi odešel?, zní jedna z prvních otá-
zek tohoto románu a od této chvíle se odvíjejí tři pohledy na 
vztahy v rámci jednoho manželství. Nejdříve dostává slovo 
zhrzená matka, poté její muž, jenž cítí nutkavou potřebu 
nastěhovat se ke své milence, nakonec dostávají příležitost 
promluvit i jejich nyní už dvě dospělé děti.

Literatura pro děti a mládež
Ben Furman: Toníkův zlý sen – a jak mu s ním babička pomohla
– Toníka trápí noční můra: V noci se na něj často řítí ob-

rovské černé náklaďáky. Bojí se kvůli tomu chodit spát. 
Ani on, ani jeho rodiče si nevědí rady. Ale jednou je Toník 
u babičky a prozradí jí, co ho trápí. A babička ví, jak na 
to… Kniha není jen příběhem o nočních můrách, ale vů-
bec o tom, jak zařídit, aby nás netrápily. M/1

Čtení na květen
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▶ Jörg Hilbert: Kolik pater má strom
– Napadlo vás někdy, že strom je vlastně vysoký dům? V kaž-

dém patře někdo bydlí a kolik obyvatel strom má, tolik pří-
běhů se tam odehrává. Poznejte spolu s veverčákem jeho 
sousedy a pomozte mu najít oříšky, které si schoval tak ši-
kovně, že neví, kde teď jsou. M/1

Jindřiška Kratschmarová: Hugo a jeho psí kousky
– Nedaleko zámku Sychrov v malé vesničce žije u pekaře 

Housky a jeho ženy pejsek Hugo. Nemá žádné kamarády, 
a tak chodí ve volném čase na zámecké nádvoří za turis-
ty. Brzo se však má všechno změnit. Hugo potká Artura, 
pejska z útulku, kterého si k sobě vzal zámecký zahradník 
pan Chleborád. Pejskové se skamarádí a Hugovi začne úpl-
ně nový život. M/2

Monika Kudelová: Vyjmenované příběhy
– Příběhy o lesních zvířátkách i nadpřirozených bytostech, kde 

hrají hlavní roli vyjmenovaná slova, která jsou shrnuta v závě-
ru knihy. Na čtenáře čeká skřítek Hvízdálek se svou zálibou ke 
všem dobrotám z javoru babyka, Poddubáček se svou schop-
ností splynout s okolím, myška organizátorka, napravený pyš-
ný netopýr, sýček Oskar, vydra či jazykozpytec z Ruzyně. M/2

Jen Calonita: Mrazivá kletba
– Fanfi kce slavné animované pohádky Ledové království. Po 

nečekané smrti svých rodičů se z Elsy stane jediný vládce 
Arendelle a vše magické začne vyplouvat na povrch. Elsa 
si začne vybavovat zlomky svého dětství, na něž už dávno 
zapomněla. Vydá se přes celé království, aby odvrátila děsi-
vou kletbu… a nalezla další princeznu Arendelle. M/3

Eva Kodýmová

CO VÁS ZAJÍMÁ

V nelehké době, kdy protikoronavirová opatření povolila 
veřejnosti využívat za určitých zpřísněných podmínek i cyk-
lostezky, se na cyklostezce vedoucí po pravém břehu Sázavy 
ze Světlé nad Sázavou k mrzkovickému kukuřičnému mlýnu 
objevily na dvou místech nové stojany na kola. Cykloturistům, 
bruslařům i pěším poskytuje komfort této trasy dostatek lavi-
ček i s přístřešky, nechybí ani stojany na kola. Původní stojany 
na zmíněné cyklostezce, která slouží veřejnosti od 17. listopa-
du 2014, byly čistě přírodní, zhotovené ze dřeva. Není divu, že 
za téměř šest let provozu dřevěné stojany neodolaly povětrnost-
ním podmínkám a musely být nahrazeny novými, moderními 
s nerezovou povrchovou úpravou. O nové stojany se postaral 
vlastník cyklostezky, kterým je město Světlá nad Sázavou, 
montáž provedli dělníci TBS Světlá nad Sázavou.

Text a foto: jiv

Cyklostezka má nové stojany na kola

Pěší turisté i ti na kolech a též vodáci si již zvykli na stánek 
s občerstvením u mrzkovického kukuřičného mlýna, přímo 
u zastávky Posázavského pacifi ku. Leč v čase koronavirové 
pandemie nejprve zmizely stoly s lavicemi a potom i samotný 
kiosek. 

Dobrá zpráva pro všechny, kteří se u tohoto stánku někdy za-
stavili na pivko, limonádu nebo nanuk. Kiosek se neztratil, jen 
změnil svoji polohu. Přesunul se na druhý břeh Sázavy, přes 
žlutou houpací lávku k Mariadolu. Stojí na spojnici cyklostez-
ky s cestou od lávky a Mariadolu. 

I zde budou moci zákazníci využívat krytého posezení, 
které nabízí cyklostezka vedoucí po levém břehu Sázavy do 
Smrčné. Pouze vzdálenost od vlakové zastávky se o sto metrů 
prodloužila.

Text a foto: jiv

Kiosek s občerstvením U Mlýna se neztratil

Kiosek již stojí na svém novém místě

22



„Haló, pane Karnevale – račte dále, račte dále…“ skandují děti 
i maminky na kroužku Hrátky s batolátky. Stejně jako každý rok 
i letos jsme si karnevalové radovánky řádně užili. Tančili jsme, 
soutěžili a juchali. Jsme moc rády, že se do masek převlékly ne-
jen děti, ale i některé maminky, které jsme za odvahu a bezva 
spolupráci náležitě odměnili netradičním diplomem. Samozřej-
mě ani děti nezůstaly zkrátka. Každé si domů odneslo malou 
drobnost jako památku na karnevalový rej.

Vítaným zpestřením našich cvičení jsou i nové pomůcky. 
K dalším rehabilitačním sestavám nám přibyly molitanové scho-
dy, které zdolávají lezením i ti nejmenší účastníci, a tím si zdoko-
nalují koordinaci pohybu, a posilují tak hrubou motoriku. Nové 
barevné podsedáky využíváme při nejrůznějších pohybových 
říkankách a hrách, učíme děti rozlišovat barvy a ještě dříve, než 
se je naučí všechny pojmenovat, zkoušíme třídit předměty nebo 
obrázky dle barev. Naší další novinkou je smyslová pomůcka – 
zvukové válečky k rozvoji sluchových vjemů. S tímto dřevěným 

sluchovým pexesem pracují především starší děti na Hrátkách 
s písničkou.

Snažíme se podpořit všestranný rozvoj dětí, a proto součástí na-
šeho kroužku jsou nejen pohybové, ale i výtvarné aktivity. Důraz 
klademe na kreativní průběh tvoření, ne na stoprocentní výsledek. 
Maminky a děti si mají společné tvoření především spontánně 
užít a radovat se z procesu tvorby. V měsíci únoru si naše bato-
látka s Martinou vyrobila valentýnské srdíčko pomocí prstových 
barev, s Lenkou zasněženého sněhuláka otiskováním korkových 
razítek. Věříme, že děti svými výtvory potěšily členy své rodiny.

Děkujeme všem maminkám za spolupráci a za to, že se na na-
šich cvičeních baví se svými dětmi a užívají si spolu přítomný 
čas. Na Hrátkách s batolátky se prostě smějeme, bavíme, učíme, 
poznáváme. Těšíme se na další naše setkávání a již pro vaše děti 
připravujeme další zajímavé aktivity.

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

Co se děje na kroužku Hrátky s batolátky?

Selské muzeum Michalův statek v Pohledi by mohlo slavit dva-
cáté narozeniny. „Letos koncem dubna to bylo již 20 let, co obec 
statek zakoupila od původních majitelů a začalo se s pracemi na 
jeho opravách.“ To jsou slova vedoucího muzea a starosty obce 
Jindřicha Holuba. V roce 2003 byl Michalův statek prohlášen ná-
rodní kulturní památkou České republiky. Od té doby ho několi-
krát navštívili fi lmaři České televize, natáčela se zde nejedna fi l-
mová pohádka a především si toto muzeum získalo obdiv mnoha 
návštěvníků při živých programech k velikonočním a vánočním 
svátkům a při dalších významných svátcích v životě našich předků 
od konce třicetileté války do doby zrušení roboty v rocen 1848. 
A jak žije Michalův statek v současné nelehké době pandemie Co-
vid 19, to přiblížil sám Jindřich Holub. „Tak jako mnoho dalších 
kulturních památek je i Michalův statek uzavřen. Dnes zatím ne-
vím přesně, kdy otevřeme. Pokud půjde vše tak, jak odhadují naši 
odborníci, tak snad od června bychom mohli otevřít. Z důvodů 
uzavření škol nebudou školní výlety, a tak se budeme jen poma-
lu rozbíhat víkendovými návštěvami malých, převážně rodinných 
skupinek. S pořádáním dalších akcí to také není jisté. Velikono-
ce jsme museli zrušit a další plánovanou akcí je Svatojánská noc 
v úterý 23. června večer. Také není jisté, kolik návštěvníků se bude 
moci v případě konání akce zúčastnit. Zpravidla chodilo na tuto 
akci okolo padesáti návštěvníéků + 10 členů folklorního souboru 
Strážišťan z Pacova. Každopádně využijeme nucenou přestávku 
například k opravě chléva, kterou už dlouho plánujeme. K tomu 

bude pravidelná údržba, opravy dřevěné střechy a čištění vysta-
vených historických předmětů. Kromě Pána Boha dnes nikdo neví, 
jak se situace bude vyvíjet, a tak vše, co se týká zpřístupnění skan-
zenu veřejnosti, necháme na něm. Přesto doufáme, že začátkem 
června budeme moci vrata statku otevřít.“

Text a foto: jiv

20 let muzea Michalův statek

Hlavní částí skanzenu je obytná část statku
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SPORT
Jubilejní desátá hokejová sezona na zrekonstruovaném zim-

ním stadionu v Pěšinkách nebyla kvůli koronaviru dohrána. Do 
Krajské ligy mužů 2019/2020 řízené Krajským svazem ledního 
hokeje Pardubického kraje se přihlásilo devět týmů a ty spolu hrály 
v základní části soutěže tříkolově každý s každým. Každý tým tak 
odehrál čtyřiadvacet utkání. Hokejisté HC Světlá nad Sázavou do-
kázali v deseti utkáních zvítězit. Devět z nich vyhráli v normálním 
hracím čase a jedno v prodloužení. Získali 33 bodů a to jim stačilo 
na šesté místo v tabulce a v následném čtvrtfi nále play off je če-
kali hokejisté Spartaku Choceň. Během rozehrané základní části 
soutěže došlo k výměně trenéra mužstva, když Martina Kubáta 
nahradil Ladislav Fixa, který stál na střídačce Světlé již v předešlé 
sezoně.

Tabulka KLM 2019/2020 po základní části soutěže
1. HC Kohouti Česká Třebová  51 bodů
2. HC Slovan Moravská Třebová  46
3. HC Spartak Choceň  46
4. HC Chrudim  44
5. HC Hlinsko  41

6. HC Světlá nad Sázavou  33
7. HC Litomyšl  32
8. HC Chotěboř  26
9. TJ Lanškroun  5
Ve čtvrtfi nále s Chocní neuhráli hokejisté Světlé ani bod, v Choc-

ni prohráli těsně 3:4, doma v Pěšinkách 2:4 a ve třetím utkání, kte-
ré se hrálo opět v Chocni, prohráli pouze o gól 2:3. To byl konec 
světelských hokejistů v krajské lize a čekala je účast v doplňkové 
soutěži Poháru Vladimíra Martince. V semifi nále Martincova po-
háru stál proti Světlé nevyzpytatelný soupeř HC Hlinsko. Bývaly 
sezony, kdy si hokejisté z Pěšinek dokázali s tímto soupeřem leh-
ce poradit, ale kdeže ty loňské sněhy jsou. V základní části KLM 
2019/2020 hned na úvod souěže prohráli v Hlinsku 0:5, po té doma 
v Pěšinkách zvítězili v dramatickém utkání 3:2, když po dvou tře-
tinách prohrávali 0:2. Ve třetím zápase s tímto soupeřem prohráli 
v Hlinsku opět vysoko 1:6. Semifi nále poháru bylo opět vyrovna-
né, ale úspěšnější byli hokejisté ze Světlé nad Sázavou. Začínalo se 
v Hlinsku, kde světelští prohráli až v prodloužení 4:5, po té doma 
v Pěšinkách vyhrála Světlá těsně 4:3. V třetím semifi nále pohá-
ru zvítězili světelští v Hlinsku 5:2 a postup do fi nále slavili před 
domácím publikem v Pěšinkách po vítězství 3:2. Finále Poháru 
Vladimíra Martince svedlo dohromady dva soupeře, kteří spolu již 
hráli o významnější trofej, hokejisty České Třebové a Světlé nad 
Sázavou. V neděli 8. března dokázala Světlá nad Sázavou zvítězit 
v prvním fi nálovém utkání na ledě favorita celého fi nále hokejis-
tů České Třebové 3:2 a s velikým zájmem se očekávalo pokračo-
vání fi nálové serie na zimním stadionu v Pěšinkách. Leč zasáhla 
vyšší moc. Na základě opatření vydaných vládou ČR se oba sou-
peři dohodli, že se soutěž nebude dohrávat. Na závěr hodnocení 
sezony A mužstva HC Světlá nad Sázavou několik nezbytných 
statistických čísel. V celé sezoně obléklo dres A mužstva Světlé 
nad Sázavou 32 hokejistů. V kanadském bodování byla nejlepší 
trojice: 1. Petr Včela 31 bodů (14 branek + 17 gólových asistencí), 
2. Jakub Doležal 25 (6 + 19), 3. Pavel Blažek 23 (13 + 10). Nejú-
spěšnější střelci týmu: 1. Petr Včela 14 gólů, 2. Pavel Blažek 13, 
3. Jakub Bradáč 11. Místopředseda klubu a šéftrenér mládeže HC 
Světlá nad Sázavou Jan Krajíček neskrýval radost nad tím, že se 

Nedokončená hokejová sezona

 O tu správnou hokejovou atmosféru se při domácích utkáních 
vždy postarali členové fanklubu v dresech HC Světlá n. S.

Myslela jsem si, že už problematiku péče o keře ve Světlé nad 
Sázavou nechám jednou pro vždy být. Ostatně, nic k lepšímu se na 
ní nezměnilo, tavolníky, jasmíny a šeříky stejně nekvetou, takže 
proč dál házet na zeď hrách.

Avšak poté, co jsem se byla po delší době projít v parku, jsem 
musela změnit názor. Je pravda, že část keřů naštěstí svému osudu 
unikla, ale ostatní dopadly stejně, jako všechny ostatní ve městě.

Nikdo se nezajímal, co je to za keře, jestli kvetou na starém dřevě 
nebo na mladých výhonech, kdy je potřeba řezat a jestli vůbec řez 
potřebují, nebo je vhodnější ponechat dlouhé větve, které rostlinu 
přirozeně zdobí. Ne. Všechny jsou ořezané skoro ve stejné výši 
nad zemí, jako kdyby to dělal automat. Rozhodně to nepřipomíná 

citlivou péči zahradníka, který se se svými rostlinami mazlí a sna-
ží se, aby byly co nejhezčí, aby zdárně prospívaly a poskytovaly 
potěchu každému, kdo jde kolem.

Chápu, že v dnešní době takovéto nešvary nikoho nezajímají. 
Všichni máme svých starostí dost, zdraví a živobytí je samozřej-
mě přednější. Přesto bychom neměli být lhostejní ke svému okolí 
a nespokojovat se s málem, když můžeme mít mnohem víc – krásu, 
radost a potěšení. Dnes se prosazuje krédo, že kdokoli může dě-
lat cokoli, ale nemylme se. Pokud chceme, aby byly věci skutečně 
v pořádku a tak, jak mají být, musí práci dělat někdo, kdo jí rozumí. 
To platilo, platí a vždycky platit bude.

Eva Kodýmová

Za keře v parku krásnější
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V neděli 23. února se konaly ve Svitavách halové Východočeské ob-
lastní přebory v minitenisu. Minitenis se hraje s upravenými pravi-
dly skutečného tenisu, odlehčenými míčky na menším dvorci a je ur-
čen začínajícím tenistům do sedmi let. Chlapci a dívky hrají soutěže 
společně. Ve Svitavách se stal oblastním přeborníkem Jan Tourek 
z TK Sklo Bohemia Světlá n. S. Světelský tenista nejprve vyhrál pě-
tičlennou skupinu, když postupně porazil Valerii Adamcovou z TK 
Letohrad 10:6, 10:8, Vojtěcha Zerzáně (Spartak Polička) 10:3, 10:2, 
Kryštofa Šoupala 10:5, 10:3 a Kristýnu Kružíkovou (oba TO Svitavy) 
10:2, 10:4. Vítězstvím ve skupině se kvalifi koval do čtvrtfi nále, ve 
kterém zvítězil nad Josefínou Mrkvičkovou (TK Hlinsko) 10:1, 10:5, 
v semifi nále porazil Claudii Crhovou (TO Svitavy) 10:3, 10:4 a ve fi -
nále se sešel opět s Valerii Adamcovou, kterou již porazil ve skupi-
ně. Ve fi nálovém utkání Jan Tourek zvítězil 10:6, 3:10 a 10:7. Práce 
trenérek Soni Mikešové a Kristýny Roučkové s tenisovým potěrem 
nese své ovoce, titul oblastního přeborníka Jana Tourka je toho 
dalším důkazem.

Text: jiv
Foto: tol

Jan Tourek východočeským přeborníkem v minitenisu

do sestavy A mužstva podařilo zapojit další mladíky. „Základní 
soupiska A mužstva se příliš nezměnila, ale podařilo se do hry 
zapojit hned sedm světelských juniorů: Tomáše Kohouta, Tomáše 
Kratochvíla, Pavla Zvěřinu, Jakuba Adama, Ondřeje Kalenského, 
Filipa Lacinu a Jakuba Krajíčka. Z toho první čtyři jmenovaní na-
stupovali pravidelně. Navíc jsme využívali i další mladíky, světel-
ského odchovance Daniela Piskače, který hraje v Dukle Jihlava, 
sedmnáctiletého Michala Kerbra z Havlíčkova Brodu, Matěje Jin-

dru a Tomáše Pachla ze Žďáru nad Sázavou.“ O tom, že hokej ve 
Světlé nad Sázavou opět táhl, svědčí čísla návštěvnosti na domá-
cích utkáních v hledišti Sportovního centra v Pěšinkách. Patnáct 
domácích utkání navštívilo 2988 platících diváků (v tomto počtu 
nejsou zahrnuti držitelé permanentek z řad fanklubu a partnerů 
klubu). To je na krajskou soutěž slušný průměr téměř 200 diváků 
na jedno utkání. Text: jiv

Foto: Michal Mašek
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