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Okénko 
vzpomínek
Stavěli jsme sídliště na Sázavské ulici

Pohled z učiliště na budoucí staveniště Příprava staveniště vč. Dolní ulice

První se stavělo sklářské učiliště a škola

Bytovka pod silnicí Začátek sídliště

Zemní práce na staveništi

Takto jsme rostli dál A takto jsme nakonec vypadali s tehdejší benzinkou
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Dobrý den.

K  uvedeným  dotazům  od  čtenáře  Světelského  zpravodaje 
p.  Práška,  které  se  týkají  dopravního  značení  v  našem městě, 
uvádím  následující.  V  prvé  řadě  chci  poděkovat  za  zajímavé 
dotazy  a  postřehy  z  našeho  města.  Určitě  se  jimi  jako  odbor 
dopravy  budeme  zabývat,  protože  nám není  lhostejná  doprav-

ní  situace  v  našem  městě.  Proto  značka  upravující  přednost 
P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“, která je umístěna na výjezdu 
z místní komunikace na silnici č. II/150 (u Penny marketu), je 
již v jednání. Město Světlá nad Sázavou již požádalo o změnu 
dopravního  značení  a  Dopravní  inspektorát  Policie  ČR  Ha-

vlíčkův Brod vydal souhlas se změnou dopravního značení na 
dopravní značku P 4 „Dej přednost v  jízdě!“. Dne 21. 3. 2019 
byl  vyvěšen  na  úřední  desce MěÚ Světlá  nad Sázavou  návrh 
na změnu uvedeného dopravního značení. Silniční správní úřad 
musí  postupovat  v  souladu  se  zákony  (zák.  č.  361/2000  § 77 
odst. 5), a proto nelze změnu nijak urychlit a dojde tedy k změ-

ně dopravního značení nejdéle k 1. 6. 2019. Čtenáře Světelského 
zpravodaje i občany Světlé nad Sázavou a okolí budeme o tom 
včas informovat. Nabízí se otázka: „ Proč to trvá tak dlouho?“. 
K návrhu opatření obecné povahy se může vyjádřit kdokoli, je-

Jsem velice rád, že ve SZ je nově zavedena Rubrika čtenářů. 
V této rubrice se může kterýkoli občan města svobodně vyjá-

dřit k určitým problémům, situacím a stavu, které ho zatěžují 
nebo mu znepřijemňují život ve svém městě. Pochopitelně ano-

nymita a vulgárnost do této rubriky nepatří. Když mě něco pálí, 
bolí, nebo tíží, tak se pod to pochopitelně podepíši.

Jsem rodilý občan města Světlá nad Sázavou. V žádném pří-
padě nechci být rýpavý, mstivý, nebo agresivní. Ale svým pří-
spěvkem chci pomoci svému městu ke zlepšení, nebo ke zpříje-

mění určitých stavů, vztahů, nebo situací.
Dnes bych se ve svém příspěvku chěl zeptat PROČ? Proč je 

na výjezdu silnice od Penny marketu a skláren na silnici č. 150 

značka  „STOP“? Vždyť  je na  jednu  stranu vidět  200 m a na 
druhou  minimálně  400 m.  Nestačila  by  vzhledem  k  zrychle-

ní  provozu  a ke  snížení  šikany  řidičů dopravní  značka  „DEJ 
PŘEDNOST V JÍZDĚ“? Proč není na odbočce z Čapkovy ulice 
směrem do Nádražní  ulice v Kolovratově ulici  jednosměrka? 
Když jsou po obou stranách zaparkovaná auta, tak se tam těž-

ko vyhýbají dvě jízdní kola. Natož dva protijedoucí automobily. 
Proč je na sloupu na náměstí /při vjezdu do Horní ulice/ umístě-

no 5 dopravních značek, ale ta nejdůležitější „ZÁKAZ STÁNÍ“ 
tam není? Pro dnešek stačí. Někdy zase příště.

Pavel Prášek, Světlá nad Sázavou

hož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, a může tedy uplatnit u správního orgánu 
písemné připomínky  a  správní  orgán musí  dodržet  stanovené 
časové lhůty.

Další dopravní podnět od Vás, čtenářů Světelského zpravoda-

je: Proč není v Kolovratově ulici jednosměrka?
Od  samotných  občanů  z  Kolovratovy  ulice  žádné  stížnosti, 

případně podněty ke změně jsme nezaznamenali, proto nepova-

žujeme za nutné dopravně tuto ulici měnit.
A poslední dotaz: Proč je na sloupu na náměstí při vjezdu do 

Horní ulice pět dopravních značek?
Na sloupu veřejného osvětlení při vjezdu do ulice Horní není 

umístěno pět dopravních značek. To by bylo z mého pohledu ve-

lice matoucí pro řidiče i ostatní účastníky silničního provozu. Na 
uvedeném sloupu veřejného osvětlení je pouze dopravní značky 
B  16  „Zákaz  vjezdu  vozidel,  jejichž  výška  přesahuje  vyznače-

nou mez“ a značka B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“, v tomto 
případě je to 40 km/h. A k tomu: Proč tam není „Zákaz stání“? 
Dle  shora uvedeného  zákona § 27 písm. d)  na křižovatce  a ve 
vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní 

tento zákaz neplatí v obci na křižo-

vatce  tvaru „T“ na protější  straně 
vyúsťující  pozemní  komunika-

ce. Ještě lze doplnit i to, že v ulici 
Horní lze uplatnit § 25 odst. 3, že 
při stání musí zůstat volný alespoň 
jeden  jízdní  pruh  široký  nejméně 
3 m pro každý  směr  jízdy;  při  za-

stavení musí zůstat volný alespoň 
jeden  jízdní  pruh  široký  nejmé-

ně 3 m pro oba směry jízdy. Tedy 
jednoznačně  se  zakazuje  stát  na 
obousměrné pozemní komunikaci, 
pokud  nezůstane  volná  vozovka 
alespoň 6 metrů široká (jeden jízd-

ní  pruh  o  šířce  nejméně  3 m  pro 
každý  směr  jízdy).  Při  zastavení 
na  obousměrné  pozemní  komuni-
kaci  s  jednosměrným  provozem 
musí zůstat volná vozovka alespoň 
3 m široká (jeden jízdní pruh).

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Rubrika čtenářů
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Z RadniCe

Rada města:
  1.  Schválila  bezúplatné  poskytnutí  části  pozemku  parc. 

č.  14/1,  k.  ú.  Světlá  n.  S.  (zámecký  park),  v  termínu  od 
28. 6. 2019 do 30. 6. 2019 za účelem konání letní promo 
akce „Food cirkus“.

  2.  Souhlasila s pořádáním XXIII. ročníku akce „Květinový 
den“ ve Světlé nad Sázavou dne 15. 5. 2019.

  3.  Schválila  přidělení  bytu  1+2,  Josefodol  č.  p.  24,  Svět-
lá n. S., paní S. K. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu  určitou  jednoho  roku  s  možností  automatického 
obnovování při plnění si povinností plynoucích z nájem-

ní  smlouvy. Nájemní  smlouva bude  sepsána včetně do-

datku o složení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního ná-

jemného.
  4.  Schválila poskytnutí finančního daru Českému  rybářské-

mu  svazu,  z.  s.,  místní  organizace  Světlá  n.  S.,  ve  výši 
5 000 Kč  na  pořádání  rybářských  závodů  na  rybnících 
v zámeckém parku.

  5.  Schvaluje  poskytnutí  finančního  daru  Pěveckému  sboru 
Gaudeamus, z.  s., Světlá n. S., ve výši 10 000 Kč na čás-

tečné pokrytí nákladů na připravovaný společný koncert 
k 40. výročí vzniku pěveckého sboru.

  6.  Schválila  veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  dota-

ce  z  rozpočtu  města  č.  203/2019  mezi  městem  Světlá 
n. S. a Bohemia Machine, s. r. o., Světlá n. S., na pořádání 
Sympozia broušení skla 2019 ve výši 19 tis. Kč.

  7.  Souhlasila s návrhem org. TBS Světlá nad Sázavou, p. o., 
na  provedení  provizorního  řešení  opravy  komunikace 
v Radostovicích na pozemku parc. č. 51/27, k. ú. Radosto-

vice u Lipničky.
  8.  Souhlasila  s  výsadbou  okrasných  rostlin  na  pozemku 

p. č. 1216/2 v k. ú. Horní Bohušice.
  9.  Schválila  TBS  Světlá  nad  Sázavou,  p.  o.,  nákup  starší-

ho  rýpadla  –  nakladače  značky  KOMATSU  WB97R 
pro  zajištění  provozu  odpadového  hospodářství  v  hod-

notě  968 000 Kč  bez  DPH  od  společnosti  KUHN  –  Bo-

hemia, a. s., Čestlice. Finanční prostředky budou použity 
z investičního fondu organizace.

 10.  Souhlasila s realizací výsadby v prostoru kapličky v míst-
ní části Lipnička.

 11.  Schválila Provozní a návštěvní řád veřejného dětského hři-
ště v Lipničce.

 12.  Souhlasila se zasláním závěrečné zprávy a vyúčtování do-

tace projektu „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou – Světlá 
nad Sázavou – projektová dokumentace DÚR“ uzavřené 
mezi městem Světlá n. S. a Krajem Vysočina.

 13.  Souhlasila s podáním žádosti o účelovou neinvestiční do-

taci ministerstva vnitra k zabezpečení akceschopnosti jed-

notky sboru dobrovolných hasičů za rok 2019.
 14.  Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Operačního pro-

gramu Zaměstnanost, prioritní osy 4 na akci „Strategické 
dokumenty pro město Světlá nad Sázavou“.

 15.  Schválila ukončení smlouvy o užívání kovového zábradlí 
mezi městem Světlá n. S. a panem R. K. týkající se proná-

jmu části zeleného kovového zábradlí v centru města Svět-
lá n. S. za účelem umístění reklamního banneru dohodou 
k datu 31. 3. 2019.

 16.  Schválila ukončení nájemní smlouvy s paní H. B. na pro-

nájem bytu č. A4 o podlahové ploše 47,53 m2 s příslušen-

stvím ve II. NP v bytovém domě č. p. 1119, ul. Na Bradle 
ve Světlé n. S. ke dni 12. 3. 2019 a schválila uzavření ná-

jemní smlouvy na stejný byt mezi pronajímateli Bytovým 
družstvem Na bradle – Světlá nad Sázavou a městem Svět-
lá n. S. a členem družstva – nájemcem pan, M.A. ke dni 
13. 3. 2019.

 17.  Schválila  krátkodobý  pronájem  nebytových  prostorů  – 
kulturního domu č. p. 40 v obci Světlá n. S., v místní části 
Závidkovice dne 27. 4. 2019 paní L. T. za cenu 1 000 Kč 
včetně DPH.

 18.  Souhlasila  s vystavením objednávky na nákup 11 ks  sad 
senzorů do učebny fyziky ZŠ Komenského v celkové hod-

notě 300 777 Kč s DPH firmě BOXED, s. r. o., v rámci do-

tačního  projektu ZŠ Komenského,  Světlá  nad Sázavou  – 
rekonstrukce odborných učeben a bezbariérová opatření.

 19.  Stanovila  jako  zhotovitele  zakázky  „ZŠ  Komenského, 
Světlá nad Sázavou – bezbariérová opatření, rekonstrukce 
učebny fyziky a učebny jazyků a IT“ spol. Tost.cz, s. r. o., 
Ledeč nad Sázavou.

 20.  Stanovila  jako  zhotovitele  stavební  zakázky  „ZŠ  Lá-

necká,  Světlá  nad  Sázavou,  bezbariérová  opatření,  SO 
01.4  technologie výtahu“ na prvním místě firmu Výtahy 
Petersík,  s.  r.  o.,  na  druhém  místě  firmu  Výtahy  –  elek-

tro, spol. s r. o.
 21.  Stanovila jako zhotovitele stavební zakázky „ZŠ Lánecká, 

Světlá nad Sázavou – učebna jazyků a bezbariérové úpra-

vy“ firmu WANDEL CZECH, s. r. o., Ledeč n. S.
 22.  Souhlasila  s  uzavřením  dodatku  č.  5  ke  smlouvě  o  dílo 

na  vypracování  projektové  dokumentace  „Rekon-

strukce  místní  komunikace  č.  080015c  Horní  Březinka 
a č. 000450c V Polích, Světlá n. S.“ mezi městem Světlá 
nad Sázavou a firmou DI PROJEKT, s. r. o., Pardubice.

 23.  Souhlasila s použitím znaku města Světlá nad Sázavou na 
propagačních materiálech ke konání 12. ročníku folklorní-
ho festivalu „Horácko zpívá a tančí“, který se uskuteční ve 
dnech 24.–25. 5. 2019.

 24.  Souhlasila s vystavením objednávky spol. Editum, o. p. s., 
Ledeč n. S., na zajištění vzdělávacích akcí pro veřejnost 
pro rok 2019.

 25.  Schválila uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2019/KS mezi spo-

lečností Kadlec – elektronika, s. r. o., a městem Světlá n. S., 
kterou se zavede rezervační a vyvolávací systém na někte-

rých pracovištích MěÚ.
Jan Tourek

starosta města

Schůze rady města 8. dubna

5



Přehled schválených dotací z rozpočtu města 
neziskovým organizacím v roce 2019
Město Světlá nad Sázavou je svou působností v oblasti kultu-

ry, sportu a dalších volnočasových aktivit tradičním a přiroze-

ným centrem s bohatou historií, kulturními památkami,  spor-
tovním  a  kulturním  životem  se  širokou  nabídkou  kulturních 
a sportovních aktivit.

V současné době na území města působí mnoho sportovních 
oddílů, kulturních, tělovýchovných a volnočasových organiza-

cí a spolků, které nabízí vyžití nejen mládeži, ale i dospělým.
Zastupitelé města proto každoročně zařazují do rozpočtu ne-

malou finanční částku na podporu této oblasti života ve Světlé.
Také  v  roce  2019  zastupitelé  města  schválili  poskytnutí  fi-

nančních prostředků z vlastních zdrojů města na činnost občan-

ských sdružení, spolků a dalších neziskových organizací.
Všechny  dotace  byly  schváleny  jako  účelové,  tzn.,  že  pro-

středky  poskytnuté  městem  musí  být  použity  podle  stanove-

ných podmínek.
Nejvyšší finanční částka je směrovaná do oblasti tělovýchov-

né činnosti, kde  je určeno k rozdělení 2 200 tis. Kč, z  toho je 
zatím rozděleno 2 080 tis. Kč, pro soubory v oblasti kultury je 
určeno  230 tis.  Kč  (rozděleno  135,5 tis.  Kč),  pro  oblast  péče 
o zdravotně znevýhodněné občany bylo přiděleno 200 tis. Kč, 
v  rámci programu prevence  sociálně patologických  jevů bylo 
rozděleno 130 tis. Kč  (program  je určen především pro  školy 
ve Světlé nad Sázavou). Zbytek finančních prostředků ve výši 
160 tis. Kč je určen mezi další sdružení a spolky, které působí 
ve Světlé (rozděleno zatím 35 tis. Kč).

Podle Pravidel o poskytování dotací z rozpočtu města musí 
být dotace řádně vyúčtovány.

V případě nedočerpání dotace jsou organizace povinné nepo-

užitou část dotace vrátit. Stejně tak v případě nedodržení účelu 
poskytnuté dotace bude dotace vrácena poskytovateli.

Přehled dotací poskytnutých městem Světlá nad 
Sázavou neziskovým organizacím v roce 2019
Název organizace výše dotace v Kč
TJ Sklo Bohemia – oddíl ASPV  3 000
TJ Sklo Bohemia – oddíl stolního tenisu  35 000

S.U.D. Světlá nad Sázavou  20 000
TJ Sklo Bohemia – oddíl volejbalu  35 000
TJ Sokol Světlá nad Sázavou  75 000
Tenisový klub Sklo Bohemia  94 000
Šachový klub Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou  70 000
Lyžařský klub Kadlečák  60 000
Klub českých turistů Sklo Bohemia
Světlá nad Sázavou  12 000
TJ Sklo Bohemia Florbal  255 000
HC Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou  728 000
Fotbalový klub Bohemia Světlá nad Sázavou  650 000
Akademie bojových umění  35 000
TJ Sklo Bohemia – oddíl triatlonu  8 000
Folklorní soubor Škubánek  83 500
Smíšený pěvecký sbor GAUDEAMUS   32 000
Hudební skupina Fernet  20 000
Vlastivědný spolek Světelsko  15 000
Základní kynologická organizace  20 000
Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká  27 000
Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského   23 000
Akademie – Vyšší odborná škola,
Gymnázium, SOŠUP  30 000
Kolpingovo dílo Žďár nad Sázavou  50 000
Centrum pro zdravotně postižené Havlíčkův Brod  5 000
Oblastní charita Havlíčkův Brod
 – Středisko rané péče  50 000
Oblastní charita Havlíčkův Brod
 – Mateřské centrum Rolnička  30 000
Fokus Vysočina  33 500
Domov Háj  20 500
Háta, o. p. s. – Centrum denních služeb Barborka  15 000
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé
kraje Vysočina, o. p. s.  25 000
Potravinová banka Ledeč nad Sázavou  20 000
Střed, z. ú., Třebíč  1 000
Celkem 2 580 500

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z finančního odboru

Čistá Sázava a Čistá Vysočina
V dubnu se uskutečnil již desátý ročník úklidové akce Čistá 

řeka Sázava, v rámci které skupiny dobrovolníků, děti ze světel-
ských základních škol,  členové  rybářského svazu a  turisté po-

mohli řece Sázavě a jejím přítokům zbavit se odpadků a nečistot.
Zároveň probíhal XI. ročník krajské úklidové akce „Čistá Vy-

sočina“, do které se v našem městě zapojili žáci základních škol, 
studenti  akademie,  klienti Komunitního bydlení Světlá  z Haš-

kovy ulice, MC Rolnička a občané města a místních částí Horní 
Dlužiny, Josefodol, Opatovice.

Všem  účastníkům  obou  akcí  děkujeme  za  odvedenou  práci 
a věříme, že všechny nepotřebné věci a odpady budou všichni 
odkládat už jen tam, kam patří, tj. do kontejnerů, popelnic, na 
sběrný dvůr či skládku odpadů.

Poděkování patří  také Krajské  správě  a údržbě  silnic,  která 
zajistila odvoz pytlů s odpadky od silnic a rovněž pracovníkům 

Technických a bytových služeb Světlá nad Sázavou, kteří  svá-

želi  pytle  s  odpadem  z města  a  od  řeky Sázavy  do Střediska 
odpadového hospodářství Rozinov.

Jitka Gögeová, DiS.
referentka OŽP

Z odboru životního prostředí
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Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí zápůjček 
z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2019
Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou na svém zasedání 

dne 24. 4. 2019 v návaznosti na Zásady pro použití účelových 
prostředků Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad 
Sázavou  v  roce  2019  vyhlásilo  výběrové  řízení  pro  rok  2019 
pro příjem přihlášek za účelem získání zápůjčky z Městského 
fondu rozvoje bydlení.

Přihlášky (žádosti) lze předkládat v termínech do 27. 5. 2019 
a do 26. 8. 2019. Ve výběrovém řízení pro rok 2019 budou po-

skytnuty zápůjčky v celkové výši 2 000 000 Kč. Bližší informa-

ce a plné znění Zásad pro použití účelových prostředků Měst-
ského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou pro rok 
2019 obdržíte na odboru majetku,  investic a regionálního roz-

voje Městského úřadu Světlá nad Sázavou od Michaely Rutte-

rové, 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  prostředků  Měst-
ského  fondu  rozvoje  bydlení  města  Světlá  nad  Sázavou  pro 
rok 2019 zveřejněno na webových stránkách města Světlá nad 
Sázavou www.svetlans.cz v sekci Městský úřad, Odbory měst-
ského úřadu, Odbor majetku,  investic  a  regionálního  rozvoje, 
Dokumenty.

Michaela Rutterová, úředník OMIRR

Sadové úpravy v MŠ Lánecká
V loňském roce byla dokončena výstavba nového dvoupod-

lažního pavilonu MŠ Lánecká.  V areálu dále byly upraveny 
plochy pro parkování, příjezd a chodníky, byly pořízeny dět-
ské herní prvky a provedena rekonstrukce oplocení. 

Z  uvedených  důvodů  jsme  nechali  zpracovat  projektovou 
dokumentaci sadových úprav od zhotovitele Ing. Jan Švějkov-

ský  –  JENA – firma  služeb,  Praha  6.  Jelikož  byly  v  posled-

ních  měsících  minulého  roku  vhodné  klimatické  podmínky, 
proběhla první etapa výsadby. V letošním roce byla výsadba 
dokončena. 

Byly  zvoleny  druhy  rostlin  bez  trnů  a  nejedovaté.  Při  ná-

vrhu  výsadeb byl  kladen důraz  na  doplnění  stromů do  areá-

lu, neboť současné stromy jsou již  jen dočasně perspektivní.  
V jižní polovině zahrady jsou navrženy stromy okrasné, v se-

verní polovině pak převážně stromy užitkové (ovocné). Oko-

lo areálu byly vysázeny živé ploty a vstupy do budovy oživí 
okrasné záhony. 

Výsadbu  provedl  Ing.  Libor  Votava,  Puklice,  za  celkovou 
cenu 435 616 Kč včetně DPH. Pan Votava bude po dobu dvou 
let provádět i povýsadbovou péči. 

Ing. Gabriela Poulová
úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje
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Sociální pohřby
Pohřbívání  probíhá  po  zpopelnění  lidských  pozůstatků 

uložením  uren  do  společného  hrobu  na  místním  pohřebišti. 
Náklady  na  jeden  pohřeb  se  v  minulosti  pohybovaly  okolo 
cca  11 000 Kč  a  tyto  náklady,  po  uhrazení  pohřební  službě, 
město  přihlašuje  do  dědického  řízení  po  zemřelém.  Pokud 
není možné náklady uhradit z pozůstalosti po zemřelém, pak 
je podávána žádost na ministerstvo pro místní  rozvoj o pro-

placení účelně vynaložených nákladů na pohřbení.
Sociálních pohřbů vypravuje MěÚ málo, protože na svém 

území nemá žádné  lůžkové  zdravotnické  zařízení. Většinou 

se tedy jedná o situace náhlých úmrtí osamělých osob, které 
nemají příbuzné, nebo mají, ale nestýkají se s nimi. V situaci, 
kdy do 96 hodin od oznámení úmrtí nikdo nesjedná pohřbe-

ní těla zemřelého, zajistí pohřbení způsobem podle místních 
zvyklostí obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo bylo tělo 
zemřelého  nalezeno,  případně  vyloženo  z  dopravního  pro-

středku.  Touto  problematikou  se  zabývá  zákon  č.  256/2001 
Sb.,  o  pohřebnictví  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění 
pozdějších předpisů.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí

Revize údajů vedených v katastru 
nemovitostí pro rok 2019
Jak  jsme  již  informovali,  Katastrální  úřad  Havlíčkův  Brod 

pokračuje i letos v revizích katastrálního operátu. Revize pro-

bíhají po jednotlivých katastrálních územích a předpokládá se 
jejich  dokončení  na  celém  území  České  republiky  do  konce 
roku 2030.

V  letošním  roce  budou  probíhat  revize  v  katastrálních  úze-

mích  Kochánov  u  Lipničky,  Leštinka  u  Světlé  nad  Sázavou, 
Lipnička a Mrzkovice.

Revizi katastru provádí katastrální úřad podle § 35 zákona 
č. 256/2013 Sb. (katastrální zákon) a § 43 vyhlášky č. 357/2013 
Sb.  (katastrální  vyhláška). Cílem  revizí  je  zajištění  co největ-
šího souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem 
v terénu a zejména pak odstranění nesouladů druhu pozemků 
se skutečným stavem, nesouladů způsobu využití pozemku se 
skutečným stavem, nesouladů způsobu využití  staveb  se  sku-

tečným  stavem  a  nesouladů  zobrazení  obvodu  budov  se  sku-

tečným  stavem. Při  revizích katastru  se  neprovádí  zjišťování 
vlastnických hranic a neprovádí se ani žádné měření v terénu.

V důsledku revize může dojít ke změně skutečností rozhod-

ných pro správné stanovení daně z nemovitých věcí. Takovou 
okolností jsou zejména údaje o druhu pozemku, výměře, slou-

čení  pozemků nebo  jejich  přečíslování,  případně  nalezení  ne-

zlegalizovaných staveb.

Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve 
znění pozdějších předpisů,  je poplatník povinen daň nově při-
znat do 31. ledna následujícího zdaňovacího období (roku) po 
roce, ve kterém došlo ve  srovnání  s předchozím zdaňovacím 
obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.

Vlastníkům  nemovitostí  vyplývají  z  ustanovení  § 37  katas-

trálního zákona zejména následující povinnosti:
  a)  zúčastnit  se  na  výzvu  katastrálního  úřadu  jednání  nebo 

na toto jednání vyslat svého zástupce
  b)  ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající 

se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzni-
ku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se 
o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo 
k zápisu do katastru nemovitostí

  c)  na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro 
zápis do katastru

Základní informace o nemovitostech evidovaných v katastru 
nemovitostí  a  o  souladu  evidence  katastru  se  skutečným  sta-

vem je možno získat bezplatně na webových stránkách České-

ho úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz) v apli-
kaci „Nahlížení do katastru“. V době konání revize lze možné 
získat  informace  také  při  návštěvě  Katastrálního  pracoviště 
Havlíčkův  Brod  v  úředních  dnech  (pondělí  a  středa  od  8:00 
do 17:00 hodin, č. dveří 101).

Ing. Vladimír Bárta, vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Oprava po reklamaci mostu Žebrákov dokončena
V návaznosti na časté dotazy občanů, které se týkají opravy 

mostu Žebrákov vedoucího přes Žebrákovský potok na silnici 
III. třídy č. 34731, bych rád všechny informoval, že tuto stavbu 
v rámci reklamace od 1. 4. 2019 do 10. 4. 2019 prováděla firma 
Chládek a Tintěra, Pardubice. Jednalo se nejen o opravu samot-
ného mostu, ale i přilehlé komunikace navazující na tento most.

Reklamační  oprava byla provedena v  co možná nejkratším 
termínu. Věřím, že kvalita uvedené opravy po reklamaci bude 
podstatně lepší než provedení díla samotného, které bylo dáno 
do předčasného užívání na podzim 2018.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Z odboru dopravy
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Volby do Evropského parlamentu – 
hlasování na voličský průkaz
Podle  současné  právní  úpravy  volebních  zákonů  může  každý 

volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stá-

lém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní úřad o vydání 
voličského průkazu. Obecní úřad voličský průkaz vydá a pozna-

mená tuto skutečnost do stálého seznamu voličů a do jeho výpisu 
pro okrskovou volební komisi. Obdobně jako obecní úřad může 
voličské průkazy vydávat zastupitelský úřad pro voliče, kteří 
jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů.  Volič, který se 
dostavil  do  volební místnosti  s  voličským průkazem,  vydaným 
obecním  či  zastupitelským  úřadem,  je povinen tento voličský 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta  jej přiloží k vý-

pisu ze zvláštního seznamu voličů.  S voličským průkazem může 
volič hlasovat při volbách do Evropského parlamentu v jakémkoliv 
stálém volebním okrsku na území České republiky.  Voličský prů-

kaz na žádost voliče vydá obecní úřad příslušný podle místa poby-

tu (trvalého), resp. ten úřad, kde je volič zapsán v seznamu. Volič 
o voličský průkaz může požádat osobně nejpozději do 22. květ-

na 2019 do 16:00 hodin či písemně tak, aby byla žádost doručena 
příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 
hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným pod-

pisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky.

Obecní  úřad  předá  voliči  voličský  průkaz  nejdříve  9.  května 
2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí  s  úředně  ověřeným  podpisem  voliče  žádajícího  o vydání 
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím v žádosti uvede-

nou adresu.  Podrobnější informace, zejména pro občany České 
republiky žijící v zahraničí a pro občany jiných členských států 
EU hlasujících ve volbách na území ČR, lze získat na stránkách 
Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz (Úvodní strana/Informační 
servis/Volby/EP/EP 2019).   Veškeré  informace, které k volbám 
zveřejňuje  Městský  úřad  Světlá  nad  Sázavou,  včetně  tiskopisu 
žádosti o voličský průkaz, najdete na www.svetlans.cz (Úvodní 
strana/Nejčastěji hledáte – Volby). Tiskopis žádosti tvoří i přílohu 
této informace. 

Bc. Bohuslava Vondrušová, vedoucí OSŠaŽ

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Z činnosti městské policie

Městská policie v   březnu 2019 řešila celkem 58 přestupků. Z  tohoto počtu bylo na místě řešeno v  blokovém řízení 50 
přestupků, 8 bylo oznámeno správním orgánům k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 4 písemnosti na žádost ostatních 
orgánů. Provedli jsme odchyt 1 psa, toho jsme předali jeho majiteli. V odchytovém zařízení nemáme k 31. 3. žádného pejska.  
Dne 6. března strážníci v odpoledních hodinách přijali tel. oznámení, že v ulici Sázavská muž napadá svoji matku. Po příjezdu 
na místo muže zajistili. Vzhledem k jeho stavu byl převezen do PZS v Jihlavě. Dne 22. března se strážníci zaměřili na podá-
vání alkoholu osobám mladším 18 roků. Celkem jsme zjistili pozitivní výsledky dechových zkoušek u osmi mladistvých. Před 
půlnocí se na služebně městské policie dveře předávaly z ruky do ruky. Rodiče si zde přebírali své ratolesti. Všichni nám 
vřele děkovali, jak dohlížíme na veřejný pořádek.  Rychlost jsme v březnu měřili šestkrát, nejrychlejší řidič jel na povolené 
padesátce rychlostí 98 km/h. Zdeněk Novák, velitel MP
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▶

Z hiStoRie

Rozvoj školy
Sčítání lidu z roku 1881, na němž se podílel i řídící učitel, 

přineslo kromě jiného dosti smutný obrázek o stavu vzděla-

nosti  obyvatel Světelska: „Školní obec zdejší (město a přiš-

kolené obce) má 3840 obyvatelů ve 478 domech… Z obyva-

telů umí číst a psát 2637 (68,67 %), jenom číst 157 (4,08 %), 
nic 1046 (27,23 %), z čehož připadá na narozené v letech 
1875–1880 692 (18,02 %), takže těch, kteří pranic neznají (od 
7 roků nahoru), je 354 (9,21 %).“

Před  školou  bylo  tedy  mnoho  práce.  Problém  docházky 
(či spíše nedocházky) dětí do školy řešila místní školní rada 
opakovaně  a  výsledky  nebyly  valné.  Rada  také  zasáhla  ve 
školním  roce  1880/81  proti  tzv.  pokoutnímu  vyučování  ži-
dovských  dětí,  které  po  vydání  nových  školských  zákonů 
začaly  místo  veřejné  školy  navštěvovat  privátní  vyučování 

„učitelem“, placeným místní židovskou komunitou. Na výzvu 

místní školní rady, aby byly židovské děti posílány do obec-

né  školy,  nenásledovala  adekvátní  reakce,  musela  zakročit 
okresní  školní  rada,  která  požadovala  na  pokoutním  učite-

li, kterým byl košerák Moric Blau, vysvědčení způsobilosti 
a povolení k výuce. Protože nic z požadovaných dokumentů 
neměl, byl problém vyřešen a Blau mohl nadále vyučovat jen 
hebrejský jazyk a mosaické náboženství.

Sám  řídící  učitel  viděl  následující  příčiny,  které  většímu 
rozkvětu školy a vzdělanosti na Světelsku bránily:

„1. množství přiškolených obcí, 2. přílišná vzdálenost ně-

kterých obcí, 3. neschůdné cesty, 4. chudoba rodičů, 5. pře-

vrácené vychování, 6. veliká lhostejnost některých rodičů 
ke škole, 7. využívání dítek rodičů zámožnějších ku pracem 
domácím.“

Proto zřízení 5. třídy v lednu 1882 bylo výrazným krokem 
vpřed. Škola měla konečně, i když dočasně, všech pět ročníků 

obecná škola ve Světlé nad Sázavou ii.

Podávání alkoholu mladistvým osobám
Dne  1.  4.  byly  policejním  inspektorem  zahájeny  úkony 

trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podání al-
koholu dítěti, neboť v rámci prováděných kontrol městské po-

licie byly dne 22. 3. ve večerních hodinách na různých mís-

tech kontrolovány mladistvé osoby, přičemž ve 2 případech 
bylo  zjištěno  požití  alkoholických  nápojů  a  při  následných 
provedených dechových  zkouškách byla  zjištěna  hladina  al-
koholu v dechu 2,42 a 1,38 promile. V současné době je po 
předání věci ze strany policejního orgánu prováděno důklad-

né prověřování zejména k místům prodeje alkoholu a osobám, 
které poskytly (prodaly nebo podaly) mladistvým osobám al-
kohol a v případě jejich zjištění a prokázání viny těmto hrozí 
trest odnětí svobody až na jeden rok.

Ublížení na zdraví
Dne 1. 4. 2019 bylo v 15:00 hod. oznámeno na Policii ČR 

OOP  Světlá  nad  Sázavou,  že  došlo  k  fyzickému  napadení 
v Ovesné Lhotě. V  rámci dalšího prověřování bylo zjištěno, 
že sedmatřicetiletý muž po předchozí slovní hádce následně 
fyzicky osmatřicetiletou ženu, kterou údajně udeřil dvakrát 
pěstí do hlavy, přičemž poškozená upadla na zem a útočník 
do ní měl ještě kopnout. Vlivem fyzického napadení utrpěla 
žena  zranění  v  oblasti  obličeje,  zejména nosu. V dané věci 
byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přečinu 
ublížení na zdraví a v současné době probíhá řádné prověřo-

vání a dokumentace celého incidentu. Uvedenému útočníko-

vi v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na šest 
měsíců až tři léta.

Vloupání do stodoly
Dne 11. 4. v 8:30 hod. vyjížděli policisté zdejšího oddělení 

na oznámení o krádeži vloupáním do stodoly v obci Rados-

tovice, kde bylo od poškozeného zjištěno, že dosud neznámý 
pachatel  v  době  od  10:00  hod.  dne  8.  4.  do  8:00  hod.  dne 
11.  4.  nezjištěným  způsobem vypáčil  a  ohnul  kované  panty 
na dřevěných dveří, které poté vysadil a vnikl do stodoly, ze 
které  následně  odcizil  plechový  kanystr  s  benzínem,  čímž 
způsobil  majiteli  celkovou  škodu  ve  výši  nejméně  800 Kč. 
V případě  zjištění  pachatele  a  prokázání  viny  tomuto hrozí 
trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo pro-

padnutí věci.

Pokus ublížení na zdraví a výtržnictví
Dne  16.  4.  byly  policejním  inspektorem  zahájeny  úkony 

trestního  řízení  pro  podezření  ze  spáchání  přečinu  pokus 
ublížení na zdraví a výtržnictví, neboť bylo zjištěno, že třia-

dvacetiletý muž z Havlíčkobrodska dne 12. 4. okolo 22:15 hod. 
v Lipnici nad Sázavou u hotelu Lipnice pod vlivem alkoholu 
po  předchozí  slovní  hádce  fyzicky  napadl  jednoho  z  hostů 
restaurace a  tomuto způsobil  tržnou ránu na bradě, která si 
vyžádala lékařské ošetření v nemocnici v Havlíčkově Brodě. 
Uvedený muž je podezřelý ze spáchání uvedených trestných 
činů, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí 
svobody na šest měsíců až tři léta.

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

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Zpráva Policie čR Světlá nad Sázavou s přehledem trestné činnosti
za měsíc duben 2019
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▶ v sedmi třídách, protože již v říjnu 1879 byly v nejvíce přepl-
něných ročnících zřízeny paralelky. I tak bylo v každé třídě 
zapsáno kolem stovky žáků. V roce 1879 v šesti třídách zpo-

čátku vyučovali kromě řídícího učitele ještě pánové Svoboda, 
Schlesinger a Zieris, o industriální učitelce už víme. Učitelů 
bylo tedy méně než tříd. Pak nastoupil suplent1 Jan Sedláček 
a pesonální stav byl zcela vyřešen příchodem Boh. Chmelaře 
na  jaře  1880.  Suplent  Sedláček  začal  vyučovat  nepovinnou 
němčinu.

Zákon o obecných školách nařizoval, že při nich mají být 
zřízeny  školní  zahrady,  což  se  zpočátku  nedělo,  a  zemská 
školní  rada  musela  v  roce  1881  tuto  skutečnost  připomínat 
(viz rubriku Psalo se v tomto čísle SZ). Ve Světlé byla školní 
zahrada založena v roce 1884. „Sousedila na východě se za-

hradou domu č. p. 194, na severu s náhonem továrny Rücklo-

vy, na západě s obecními pozemky.“
Jak byly vůbec děti rozdělovány, když měla škola 4–5 roč-

níků, ale děti v ní  trávily dvojnásobný počet let? Postup do 
vyššího ročníku nemohl být automatický. Většinou se  týkal 
jen žáků, u kterých byl předpoklad, že budou po 4. či 5. roč-

níku  odcházet  na  měšťanskou  školu  do  Německého  Brodu, 
Čáslavi (do těchto měst se od roku 1870 mohlo jezdit vlakem), 
nebo do Ledče2 (tam se chodilo pěšky). To se ovšem týkalo 
hlavně  dětí  z  dobře  situovaných  rodin.  U  ostatních  rozho-

doval učitel na základě úrovně znalostí. Ta byla dosti nízká 
hlavně u dětí ze vzdálenějších obcí, které do školy docházely 
jen zřídka. Tak se mohlo stát, že v 1. třídě seděly vedle šesti-
letých  i  třináctileté děti. U jednotřídních škol  to bylo samo-

zřejmě zcela běžné.
V  roce  1885  měla  škola  již  735  žáků,  proto  byla  zemská 

školní rada požádána o povolení zřídit 6. ročník. Této žádosti 
nebylo vyhověno, protože už probíhala  jednání o měšťance 
ve Světlé.

Ve školním roce 1884/85 přichází do světelské školy první 
řádná učitelka slečna Anselma Vorbachová, o rok později ji 
následuje  slečna  Truksová.3  Mužský  monopol  byl  ve  škole 
konečně prolomen.

Učitelé  světelské  obecné  školy  se  neomezovali  jen  na  vy-

učování svých žáků. Angažovali se i v učitelském spolku Bu-

deč.4 (Viz rubrika Psalo se v tomto čísle SZ). Významný byl 
i  jejich podíl na kulturním životě města,  a  to v divadelním 
spolku Sázavan, od poloviny 90. let v Sokole. Založili dokon-

ce učitelské smyčcové a pěvecké kvarteto ve složení:
•  František Štirský první housle, první bas
• Antonín Eichler druhé housle, druhý tenor
• Otomar Zieris viola, druhý bas
• Antonín Šindelář čelo, první tenor

Jaký  průběh  měl  školní  rok  na  obecné  škole?  Podle  naří-
zení z roku 1870 začínal mezi 1. zářím a 1. listopadem (bral 
se ohled na probíhající sezonní práce v zemědělství) a trval 
46 týdnů. Šestitýdenní prázdniny bylo možné rozdělit na ně-

kolik  částí. V  zimě měly  děti  volno  od  24.  do  27.  prosince 
a na Silvestra, jinak samozřejmě o všech církevních svátcích.

Na světelské škole začínalo od roku 1886 vyučování v létě 
v osm hodin a v zimě v půl deváté. Do  té doby se začínalo 
celoročně v devět hodin. Od roku 1887 byly ve Světlé zave-

deny volné čtvrtky, tzv. „celodenní prázdnina“, ve zbylé dny 
se učilo až do soboty dopoledne i odpoledne. Vysvědčení, čili 
zprávu, obdrželi žáci na konci každého čtvrtletí,  tedy čtyři-
krát do roka. Klasifikace byla do roku 1884 čtyřstupňová, pak 
pětistupňová.

Školní  rok  býval  zakončený  výletem.  Většinou  mířil  do 
panské obory, žáci byli pohoštěni pečivem a slabým pivem, 

občerstvení  platil  velkostatek,  záložna,  případně  jiný  spon-

zor.

V roce 1889 přibyla další učebna, za tím účelem musel být 
zmenšen byt školníka.5 To již měla škola kromě 2. třídy, která 
byla smíšená, v každém ročníku po jedné třídě dívčí a jedné 
chlapecké. Počty žáků konečně klesly v jednotlivých třídách 
pod stovku (kromě 2. smíšené), celkem jich už školu navště-

vovalo 727.

Vzhůru do 20. století
Na přelomu 19. a 20. století se obecné škole začalo velmi ule-

vovat, co se týče počtu žáků. Důvodem bylo zřízení měšťanské 
školy chlapecké v roce 1899 a dívčí o osm let později. Hned 
v prvním roce existence měšťanky odešlo ze 4. a 5.  ročníku 
šedesát žáků, což se pak opakovalo každý rok. Od roku 1907 
začaly odcházet i dívky v počtu přibližně padesáti.

Zahájení  výuky  v  měšťanské  škole,  která  podobně  jako 
obecná  škola dvacet  let předtím neměla do  roku 1901 vlast-
ní budovu, způsobilo organizaci vyučování na obecné škole 
značné obtíže. Měšťanská škola měla ve všem přednost. Její 
1.  třídu umístila místní školní rada do budovy obecné školy 
a pro 3. třídu chlapeckou obecné školy se muselo hledat umís-

tění někde jinde. Našlo se v domě č. p. 68 patřícím krejčímu 
Janu Šemíkovi. To se opakovalo  i o  rok později, další  třída 
musela hledat útočiště v domě č. p. 16,  jehož majitelem byl 
pekař Václav Rokos. Škola přišla také o školní zahradu, pro-

tože byl potřeba její plot na ohrazení pozemku školní zahrady 
pro měšťanku. Tam také později žáci obecné školy docházeli 
na výuku o pěstování rostlin.

V  září  1901  se  žáci  měšťanské  školy  přestěhovali  do  své 
nové  budovy  v  Komenského  ulici  a  děti  z  obecné  školy  se 
mohly vrátit z pronajatých místností.

Ještě jeden důvod vedl k uvolnění přecpaných tříd. Místní 
školní  rada  požádala  c.  k.  ministerstvo  školství  o  povolení 
zřídit  expozitury  (pobočky) obecné  školy nejprve v Mrzko-

vicích a potom v Druhanově. V obou případech byla žádost 
vyřízena příznivě. V Mrzkovicích byla expozitura umístěna 
od května 1904 v domě Jana Rajdlíka č. p. 5, v Druhanově od 
listopadu 1905 v domě Františka Vlčka č. p. 1.6 Během dvou 
let tak přeplněné učebny opustilo dalších 90 žáků.

Velkou  radost  přinesl  do  všech  škol  rok  1905/06,  protože 
hlavní prázdniny byly prodlouženy na osm týdnů a začínaly 
už v polovině července.

Na  konci  prvního  desetiletí  nového  století  to  vypadalo 
v  obecné  škole  následovně.  Řídícím  učitelem  byl  od  srp-

na 1909 Roman Vraný (v prosinci 1908 odešel po  třiceti  le-

tech ve  funkci  správce světelské  školy na odpočinek Franti-
šek Štirský).

– 1. třída chlapecká Roman Vraný, řídící učitel
– 2.  třída  chlapecká  Bedřich  Bedrníček,  definitivní  učitel 

I. třídy
– 3.  třída  chlapecká  Václav  Kratochvíl,  definitivní  učitel 

I. třídy
– 4. a chlapecká František Kostelecký, zatímní učitel II. třídy
– 4. b chlapecká Eduard Schlesinger, definitivní učitel I. třídy
– 1. třída dívčí Antonie Petrásková, zatímní učitelka II. třídy
– 2. třída dívčí Aloisie Elicerová, definitivní učitelka I. třídy
– 3. třída dívčí Anna Babická, definitivní učitelka I. třídy
– 4. třída dívčí Antonie Horská, definitivní učitelka II. třídy
– 5. třída dívčí Julie Seidlová, definitivní učitelka II. třídy

3. a 5. dívčí  třída byly umístěny v budově měšťanské ško-

ly. V expozituře v Mrzkovicích vyučoval Josef Cakl, v Dru-

hanově  František  Bíla.  Katolickému  náboženství  vyučovali 
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vysvětlivky

1  Suplent byl dobový název pro nekvalifikovaného uči-
tele.

2  1.  třída měšťanské školy byla v  Ledči otevřena ve 
školním roce 1893/94, škola ještě neměla vlastní bu-
dovu.

3  I když od roku 1875 měly učitelky stejně vysoké pla-
ty jako jejich mužské protějšky (do té doby jen 80 %), 
platila pro ně některá omezení, např. se nesměly vdá-
vat, pokud chtěly učit (netýkalo se to industriálních 
učitelek). Tento „celibát“ byl zrušen až v roce 1919.

4  Po vydání spolčovacího zákona r. 1867 byly zakládány 
také učitelské spolky, z nichž nejaktivnější byla Jed-
nota učitelská Budeč a  Komenský. V  bývalém okre-

se Ledeč n. Sáz. existovala Budeč ledečská a  Budeč 
dolnokralovická. Tento spolek kromě jiného pečoval 
o další vzdělávání učitelů.

5  Historicky prvním školníkem ve Světlé byl od říj-
na 1879 Josef Štros, od února 1893 obuvník Antonín 
Štros.

6  Expozitura v  Druhanově zanikla v  roce 1909, kdy si 
obec zřídila vlastní obecnou školu. V Mrzkovicích do-
šlo k  témuž procesu na začátku roku 1915, budova 
školy byla dostavěna až v roce 1941.

7  Důchodní byl dobový název pro hospodářského úřed-
níka na feudálním velkostatku v 15.–19. století.

děkan P. František Chaloupka, kaplan P. Jan Roháček a kate-

cheta měšťanské školy P. František Šeda, hebrejskému Rudolf 
Blann. Ruční práce vyučovaly slečny učitelky 1., 2. a 3. třídy 
a industriální učitelka Marie Hnatová.

Předsedou místní školní  rady byl poštmistr a zároveň sta-

rosta města Václav Červenka, za patrona školy byl v radě Ka-

rel Seidler,  ředitel velkostatku Světlá – Habry, za  světelský 
velkostatek Václav Svoboda, hraběcí důchodní.7 Měšťanskou 
školu  zastupoval  ředitel  František  Moravec,  obecnou  řídící 
učitel Roman Vraný, židovskou obec Filip Popper, katolickou 
církev  děkan  P.  František  Chaloupka.  Dalšími  členy  školní 
rady byli Jan Kratochvíl, obchodník s granáty, Hynek Syro-

vátka,  za obec Mrzkovice  Josef Šembera z Horní Březinky, 
za Příseku Jan Trtík, za Lipničku Jan Bezděk.

V c. k. okresní školní radě zastupovali Světelsko Karel Sei-
dler a Václav Vaňkát z Kochánova.

Novinkou  v  činnosti  školy  se  staly  pravidelné  čtvrtletní 
schůzky  učitelů  s  rodiči  žáků  a  „způsobily utěšený obrat 
v uvolněné výchově domácí.“

Důležitá  administrativní  změna čekala  školu v  roce 1910. 
Byla  rozdělena  na  čtyřtřídní  chlapeckou  a  čtyřtřídní  dívčí, 
oboje s jednou zatímní paralelkou, název se změnil na Obec-

nou školu chlapeckou a dívčí ve Světlé n/Sázavou.
Škola  v  této  době  ztratila  svého  velkého  příznivce  a  me-

cenáše,  kterým  byl  bývalý  ředitel  velkostatku,  člen  místní 
i okresní školní rady a dlouholetý školdozorce Karel Seidler. 
Zemřel 11. října 1911.

O  dva  roky  později  přišla  obecná  škola  i  o  svého  patro-

na. Majitel  velkostatku Osvald  hrabě Thun  – Hohenstein  – 
Salm  –  Reifferscheidt  se  patronátu  vzdal  a  tím  skončil  fi-

nanční  podíl  velkostatku  na  provozu  školy.  I  když  to  byl 
jeden  z  posledních  reliktů  feudalismu,  místní  školní  rada 
ani  škola  samozřejmě  s  tímto  krokem  nesouhlasily.  O  rok 
později bylo panství prodáno a na nového majitele, kterým 
byl  továrník Richard Morawetz z Úpice,  se  stejně patronát 
nevztahoval.

Válka!
Tragickou změnu pro chod školy i osudy jednotlivých žáků 

a učitelů znamenalo vypuknutí světové války uprostřed léta 
1914. Otcové a starší sourozenci žáků školy odcházeli na bo-

jiště,  odkud  se  mnozí  vraceli  zmrzačení  nebo  se  nevrátili 
vůbec. Dokonce i někteří z žáků obecné školy, kterým bylo 
na  začátku  války  čtrnáct  let, museli  v  roce  1918  k  odvodu. 
Mobilizováni  byli  mladší  učitelé  Václav  Kratochvíl,  Franti-

šek Kostelecký, Rudolf Musil a  Josef Cakl. Poslední z nich 
zemřel v roce 1915 na tyfus ve vojenské nemocnici na jižním 
bojišti.

Život  ve  městě  se  zcela  změnil.  Ceny  potravin  i  ostatní-
ho  zboží  se  neustále  zvyšovaly,  v  letech  1917–1918  jich  už 
byl citelný nedostatek. Bylo zavedeno válečné hospodářství 
s přídělovým systémem, konfiskacemi zemědělských komo-

dit, kovů, např. kostelních zvonů, apod. V letech 1914–1916 
fungoval  ve  Světlé  vojenský  lazaret,  pobývaly  zde  stovky 
židovských  uprchlíků  z  Haliče,  na  práci  přicházeli  zajatci. 
V domácnostech zůstaly vedle dětí pouze ženy, pro které bylo 
velmi těžké zastat i manželovy povinnosti.

V zimě 1914–1915 se ve 2. a 3. dívčí třídě a v létě 1915 ve ve 
3. a 4. třídě chlapecké vyučovalo obden, nedostávalo se totiž 
učitelů. Postupně byl  stav učitelského  sboru doplňován,  ale 
výhradně  ženami,  které  vyučovaly  v  osmi  třídách  z  deseti, 
dokonce i v chlapeckých. Vyučování se neustále zkracovalo, 
učilo se dva až tři dny v týdnu, což sice vyhovovalo žákům, 
ale mělo to devastující vliv na rozsah jejich vědomostí.

Učitelé  byli  využíváni,  ba  zneužíváni  pro  práci  v  nejrůz-

nějších  válečných  komisích,  prováděli  soupisy  zásob  obilí, 
osetých  a  osázených  ploch.  Více  méně  povinně  přispívali 
na Červený kříž, pomáhali při sbírkách pro vdovy a sirotky, 
okresní válečnou úřadovnu atd.

I nejstarší žáci se zapojovali do válečného úsilí sběrem ba-

revných  kovů  a  ostružinového  a  jahodového  listí  na  čajové 
náhražky. Dívky šily pro vojáky košile, punčochy, šály a jiné 
potřebné  věci.  Povinná  byla  účast  žactva  na  oslavných  bo-

hoslužbách pořádaných po dosti řídkých vítězstvích císařské 
armády.

Od  roku  1916  se  začalo  nedostávat  paliva,  a  proto  se  od 
12.  prosince  1916  do  5.  února  1917  nevyučovalo.  Učebnice 
se  netiskly  kvůli  nedostatku  papíru,  na  školní  potřeby  chy-

běly  rodinám  peníze.  Morálka  obyvatelstva  a  samozřejmě 
i  dětí  velice poklesla. Ve  školní  kronice  si  přečteme,  že „… 
výchova dětí se porušovala a škola musila ostražitě bdíti nad 
tím, aby mládež, otců zbavena, nezvlčila. Časté žaloby osob 
cizích na rozpustilost dětí svědčily o tom, že kázeň se uvolni-
la.“ Na jiném místě čteme: „Cena školy poklesla v očích lidu. 
Hlad přece netouží po knize, ale po krajíci chleba.“

V  posledním  roce  války  dosáhl  vrcholu  nedostatek  potra-

vin. Káva se vařila z upraženého žita, maso se prodávalo jed-

nou za čtrnáct dní, došly zásoby brambor… Všichni cítili, že 
tento stav nemůže dlouho vydržet.

Josef Böhm
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ŠkolStví
MC Rolnička, Sázavská 598

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

Nová otevírací Pondělí: 8:30–11:30 
doba:  Středa: 15:45–18:00

Stálý program

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

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

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

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

Středa
• 15:45–18:00 hod. – informativní poradenství
• 15:45–16:00 hod. – „Kolo-kolo“ – pohybové cvičení s říkadly
• 16:00–18:00 hod. – „Tvořílkové“ – výtvarná dílnička

Plánované akce:
• kRŮček Za kRŮčkeM – Iva Fryková: 6. 5.; 16:15–17:45
• hUdeBní a PohYBovÉ hRÁtkY – Jana Špiňarová: 15., 

22., 29. 5.; 15:00–15:45
• PRohlídka MalÉho SkanZenU v Pohledi – MI-

CHALŮV STATEK – koordinátorky MC: 13. 5.; 8:15–11:30
• PRvní PoMoC PŘi doPRavní nehodě (BeSiP) – Ve-

ronika Vošická Buráňová: 15. 5.; 16:00
• PatChWoRk – Věra Kopecká: 22. 5.; 15:45–18:30
• SeBelÁSka, SeBedŮvěRa a SeBeÚCta Jako CeS-

ta k PRoBUZení vnitŘní SílY, ZdRaví, vitalitY 
a haRMonie v Životě člověka – Dita Doleželová: 
22. 5.; 16:00

• ZÁkladY ReSUSCitaCe dětí (nÁCvik na ModelU) 
+ dětSkÉ inFekční neMoCe – MUDr. Slávka Pavlíko-
vá: 29. 5.; 16:00

Těšíme se na Vás

Národní  
listy  
21. 1. 
1881

Národní  
listy  
31. 5. 
1889

Národní  
listy  

8. 10. 
1889

Národní  
listy 

 2. 7. 
1890

Národní  
listy 

31. 7. 
1885

Psalo se
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Do úklidové akce Čistá Vysočina se poprvé zapojili i mamin-

ky a příznivci Mateřského centra Rolnička. Osvětová akce Čis-

tá Vysočina je spojená s jarním úklidem přírody, a to v rámci 
kampaně Den Země, který připadá na 22. dubna.

Odpadky jsme sbírali především v zámeckém parku ve Světlé 
nad Sázavou, jelikož se úklidu účastnili i děti. Počasí nám přálo 
a skoro 3 hodiny strávené v parku byly pro nás radostí, užívali 
jsme si krás přírody a přitom uklízeli odpad. Děti byly báječné, 
pomáhaly nám s úklidem a zároveň si užívaly prostředí parku 
a krmily ptáčky. Budeme i nadále udržovat krásu našeho města 
a učit to i další generace.

Tímto chceme moc poděkovat všem, kteří se na úklidu podí-
leli a pomohli tak ke zkrášlení našeho města a přírody.

Koordinátorky Mateřského centra
Jana Špiňarová a Marie Mašková

Mateřské centrum Rolnička podpořilo projekt kraje čistá vysočina

Kroužek  pro  nejmenší  Hrátky  s  batolátky,  který  zaštiťuje 
Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou, slavil divadelní pre-

miéru  Kozí  pohádky.  Klasickou  pohádku  o  kůzlátkách  jsme 
nacvičili se svými dětmi a vystoupením tak potěšili téměř 200 
malých diváků. Herecké obsazení bylo následující – vypravěč-

ku Anču a zároveň vlka hrála Lenka Kuklíková, kozu mámu 
Martina Moravcová a kůzlátka Eliška a Štěpánka Moravcovy, 
Anežka  Chládová  a  Jakub  Kuklík.  Poprvé  jsme  pohádku  za-

hráli  dětem  a maminkám při  příležitosti  karnevalu  na  krouž-

ku Hrátky s batolátky, poté v mateřské škole na Sídlišti a také 
v Lánecké ulici (tam se odehrála celkem 4 představení). Hrálo 
se  i mimo naše město Světlá nad Sázavou,  pozvání  jsme při-
jali do mateřské  školy Slunečnice v nedaleké Okrouhlici. Do 
pohádky jsme aktivně zapojili i malé diváky a na konci si spo-

lečně  zatančili  kozí  taneček  a  chroupali  zdravé  zelí.  Děkuje-

me mateřské škole Sídliště za zapůjčení kostýmů a kulis, bez 
kterých bychom se maskovali do svých rolí velmi těžko. Jsme 
moc hrdé maminky na svá kůzlátka děťátka, neboť vystoupení 
krásně  zvládla  bez  trémy a bylo vidět,  že  je  to  opravdu baví 

a hrají s radostí, právě jejich nadšení a upřímná radost  je pro 
nás největší odměnou. Pro velký úspěch  jsme se rozhodli, že 
Kozí pohádka nebyla naším posledním vystoupením a již brzy 
se pustíme do zkoušek další klasické české pohádky.

Bc. Martina Moravcová, DiS.

naše první divadelní představení

V březnu se děti  těšily na návštěvu 1.  tříd obou základních 
škol. Prohlédly si třídy, družinu a školáci jim ukázali, jak umí 
počítat, číst a psát.

První jarní den jsme společně oslavili s klienty denního staci-
onáře ve Světlé nad Sázavou. Děti si připravily program s jarní-
mi písničkami a básničkami, společně si zacvičily, zasoutěžily 
a zahrály kuželky. Na rozloučenou jim děti předaly dárečky pro 
radost a pozvaly je k nám do školky na představení „O Sněhur-
ce“, které připravujeme na rozloučení s MŠ.

V úterý 26. března  jsme v naší školce přivítali žáky ze svě-

telské akademie, studijního oboru malíř skla a sociální činnost 
s mistrovou paní Procházkovou. Společná práce při malování 
obrázků na hrnečky děti moc bavila, namalovaly si dárek pro 
svoji maminku. Moc děkujeme za vydařenou akci.

V květnu se děti mají na co těšit, čeká je společné přenocová-

ní ve školce, soutěž ve sběru starého papíru. Na závěr školního 
roku připravujeme hledání pokladu a výlet do Horáckého diva-

dla v Jihlavě.
 Za třídu Obláčků Jana Dolejšová

Foto: archiv třídy U obláčků

Jaro ve školce
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Dne  16.  4.  2019  navštívily  děti  z  mateřské  školy  v  DD  ve 
Světlé nad Sázavou svoje čtecí babičky paní Marii Ptáčníkovou 
a paní Marii Kalašovou. 

Děti  popřály  babičkám  krásné  velikonoční  svátky,  předaly 
vlastnoručně  vyrobeného  velikonočního  zajíčka  a  zazpívaly 
písničky pro radost. 

Tímto moc děkujeme babičkám za jejich krásné čtení ve škol-
ce a nadále se na ně budeme moc těšit. Zároveň děkujeme per-
sonálu za milé přijetí a už teď se těšíme na příští návštěvu.

Děti a paní učitelky ze třídy Delfínků
Foto: M. Fišerová

návštěva dětí z MŠ Sídliště v dd Světlá nad Sázavou

O jarních prázdninách jsme uspořádali Den s DDM. Děti vyrá-

běly, sportovaly a předvedly svou šikovnost také ve školní cvičné 
kuchyni, kde si připravily pohoštění. V neděli 17. března 2019 
proběhl ve Světlé nad Sázavou pod záštitou DDM druhý ročník 
obnovené taneční soutěže Světlá tančí 2019. 

V  soutěži  se  představily  taneční  formace  různých  stylů, 
např. moderní  tanec, street dance, pop dance, scénický  tanec, 
balet  nebo  mažoretky.  Účast  byla  nečekaně  veliká,  soutěžící 
přijeli  z  více  krajů ČR. V prostorách  tělocvičen  v ZŠ Lánec-

ká se celkem vystřídalo cca 300 tanečníků a 200 diváků. Naše 
taneční kroužky DDM si odnesly hned dvě ocenění. Skupina 
Rebels  při  tanečním kroužku Tancujeme  s Luckou  pod  vede-

ním Lucie Jelínkové získala ve své kategorii 3. místo a kroužek 
Street dance Martiny Pejcharové obdržel čestné uznání. Soutěž 
uspořádáme také v příštím školním roce. Účastníci se mohou 
již nyní těšit na prostory nové sportovní haly. Děkujeme všem, 
kteří pomohli s realizací této soutěže.

V neděli 31. března se náš kroužek mažoretek z pobočky DDM 
v Golčově Jeníkově zúčastnil soutěže mažoretek v Kolíně. Děv-

čata již druhým rokem úspěšně trénuje Dominika Semerádová. 
Mažoretky přivezly z Kolína krásné 3. místo. V sobotu 13. dub-

na 2019 se náš kroužek Tancujeme s Luckou zúčastnil  taneční 
soutěže Čáslavský  čtyřlístek. Ve  velké  konkurenci  si  děti  ved-

ly  dobře.  Za  svá  vystoupení  získala  skupina  Rebels  1.  místo 
a 3. místo. Dětem i vedoucím k pěkným výsledkům srdečně bla-

hopřejeme.

Co je nového v ddM
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Chceme mít kolem sebe čisto, protože kdyby nám na tom ne-

záleželo, nebyla by kolem nás příroda, ale hromada odpadků. 
I když si  to někdy neuvědomujeme,  tak tu čistotu nebo špínu 
ovlivňujeme my, my sami! Tak je vždy dobré, když pár odpad-

ků zvedneme a vyhodíme do koše. Nelíbí  se mi  ti  lidé, kteří 
kouří a ještě k tomu zahazují cigarety do keře. Ale když přijde 
nějaká skupina lidí a hodí odpadky do pytle, to mě naopak za-

hřeje na srdci.
Alena Prášková 5. a

Líbí se mi, když je Vysočina čistá, všechno vypadá mnohem 
lépe. Nelíbí se mi, když jdu do lesa na houby a jsou tam nahá-

zené odpadky. Taky  se mi  líbí  akce Čistá Vysočina, kdy  lidi 
Vysočinu čistí. Můžeme se o to postarat taky, když pomůžeme. 
Celá naše třída uklízela v pondělí 8. 4. Vzali jsme si rukavice, 
pytle a šli uklízet.

Lukáš Mašín 5. a

čistá vysočina v ZŠ komenského

Ve  čtvrtek  11.  dubna  2019  proběhla 
v  klubovně  sportovního  zařízení  Pěšin-

ky vědomostní soutěž pro žáky 5. tříd – 
Všeználek. Okrskového kola se zúčastni-
ly obě světelské základní školy. Každou 
reprezentovala dvě družstva žáků 5. tříd. 
Do  okresního  kola  v Havlíčkově Brodě 
postoupili  žáci  ze  základní  školy  v  Ko-

menského ulici. Gratulujeme!
V  neděli  21.  dubna  2019  poprvé  vy-

stoupily  naše  taneční  kroužky  jeníkov-

ské  pobočky  DDM  v  rámci  kullurního 
programu na  tradiční  akci Běh městem 
Jarmily  Kratochvílové  v  Golčově  Jení-
kově.  Děkuji  dětem  a  vedoucím  Marti-
ně  Pejcharové  a  Dominice  Semerádové 
z kroužku Street dance GJ a Mažoretky 
za vzornou přípravu a reprezentaci naše-

ho DDM na této prestižní akci.
Zveme  vás  na  závěrečné  vystoupe-

ní  dětí  z  kroužků  DDM,  které  se  koná 
ve  středu  15.  května  2019  od  17.30  ho-

din  v  divadelním  sále  (kino)  ve  Světlé 
nad  Sázavou.  Představí  se  vám  děti  ze 
světelských  tanečních  kroužků  i  hosté 
z pobočky DDM v Golčově Jeníkově, ze 
zájmových kroužků Mažoretky a Street 
dance.

Nabídka letošních táborů DDM je zve-

řejněná. Letní tábor Mlýnek u Velin je již 
naplněn,  přihlášky  nepřijímáme.  Letní 
tábor Sklené u Fryšavy (28. 6.–7. 6. 2019) 
ještě nabízí několik volných míst.

Na  našich  internetových  stránkách 
www.ddm-svetla.cz  také  najdete  nabíd-

ku příměstských táborů.
Neváhejte, vybírejte a přihlašte se včas, 

tábory se nám rychle plní.

Mgr. Olga Fialová, DiS.
ředitelka DDM

Foto: Adam Kreperát
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Se studenty uměleckých oborů  
do galerie Osmička v Humpolci
Začátkem května 2018 byla otevřena nová galerie v Humpol-

ci Osmička.  Industriální areál bývalé  továrny na sukno v Ka-

marytově ulici v Humpolci, původně z konce 19. století, se roku 
2018 proměnil na kulturní prostor se zaměřením na české mo-

derní  a  současné  umění,  s  galerií,  kavárnou,  knihkupectvím 
a  soukromou  sbírkou. Objekt  původně  prošel  v  roce  2010  re-

konstrukcí na administrativní budovu. Rekonstrukce a přestav-

ba na novou kulturní instituci Vysočiny dle projektu OK PLAN 
ARCHITECTS začala na podzim 2016 a byla ukončena na jaře 
2018.

Se studenty prvních ročníků výtvarných oborů jsme zde po-

prvé loni na jaře navštívili výstavu „Pocta suknu, textil v kon-

textu umění“. Mezi vystavujícími umělci měli studenti možnost 
zhlédnout například práce od Milana Knížáka, Věry Boudní-
kové – Špánové, Mileny Dopisové, Ondřeje Přibyla, Adély Ma-

tasové, Zorky Ságlové atd.
Souběžně s prohlídkou galerie se studenti zúčastnili worksho-

pu s názvem Napříč materiály. Cílem bylo seznámit studenty 
s  textilním materiálem  jako  takovým a  jeho přesahem do vý-

tvarného umění – jako zdroj inspirace a sebevyjádření. Zároveň 
měli možnost vidět současnou přeměnu pojmu textil v umění 

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

okénko absolventa

  daniel PanSký, nar. 25. 3. 1995
• Je rodákem z Termesiv, kde dosud žije.
• V letech 2010–2014 patřil k úspěšným 

studentům všeobecné větve světel-
ského gymnázia, které se skvělým 
výsledkem uzavřel maturitou na jaře 
2014.

• Už během studia si zvolil dráhu lékaře 
a tomuto cíli podřizoval své četné akti-
vity. Byl jedním z nejaktivnějších členů 
Klubu 7 mil. To byla parta nadšenců 
vedená Mgr. Evou Bernadovou. Hlavním záměrem klubu 
bylo poznávání přírody, historie vývoje krajiny, osídlení 
i kulturních památek v kruhovém území o poloměru 7 ang-
lických mil se středem v areálu školy a Dan nechyběl téměř 
na žádné z pravidelných akcí.

• Po maturitě úspěšně zvládl přijímací zkoušky na Masaryko-
vu univerzitu v Brně. Tam během prvního roku studia došel 
k poznání, že tohle nebyla úplně správná volba. 

• O rok později absolvoval další přijímací zkoušky a poho-
vory – jednak do armády, jednak znovu na medicínu. Díky 
tomu teď souběžně studuje Lékařskou fakultu UK v Hradci 
Králové a Fakultu vojenského zdravotnictví. Má za sebou 
dvouměsíční vojenský výcvik ve Vyškově, vojenskou přísa-
hu v Praze a hodnost svobodníka.

V kontaktu se školou je stále, na gymnaziální studia vzpomí-
ná rád. V jednom z posledních emailů o sobě prozradil: „Škola 
mě baví, ráno musíme být nastoupeni ve vojenském na nástupu, 
pak do civilu a na přednášky/semináře do školy. V době  prázd-
nin civilních škol se budu vzdělávat v té vojenské části lékařství 
a budou fyzické výcviky zase ve Vyškově. Bydlím pořád v Ter-
mesivech, jsem svobodný, možná proto, že se mi nelíbí holky, co 
pijou a kouří, a zatím jsem nepotkal takovou, která by stála za 
to, abych opustil počítač, klídek, co mám, a věnoval se jí.“

A jeho motto? „Raději prohrát se ctí než vyhrát podvodem.“

na termín experimentální textil (využití recyklovaných materi-
álů, nanovláken, celulózy apod.). Na závěr workshopu studenti 
psali na kusy hedvábí svoji vlastní báseň inspirovanou textilem.

Na  podzim  jsme  cestu  do  Humpolce  zopakovali  se  studen-

ty  čtvrtého  ročníku oboru bytový  architekt. Zde na nás opět 
čekala  milá  slečna  lektorka,  která  pro  nás  měla  připravený 
workshop  na  téma  Práce  ve  dvou.  To  bylo  zároveň  hlavním 
tématem výstavy „Dvě hlavy, čtyři ruce“, která představovala 
tvorbu některých uměleckých párů fungujících v českosloven-

ském kontextu, přestože v některých případech alespoň jeden 
z dvojice pochází ze zahraničí. Partnerské fungování v páru je 
primárně přirozeným přírodním principem, avšak ve světě vý-

tvarného umění se stále jedná spíše o raritu.
Součástí návštěv bylo samozřejmě zkoumání a nazírání ma-

teriálů a produktů, které  jsou v  interiéru  (i  exteriéru) galerie, 
kavárny i pokladny použity, protože i to bylo samotným důvo-

dem naší návštěvy. A protože to je prostředí velmi sofistikova-

né a kultivující, těšíme se i na další výstavy.
Ing. Lada Slavíčková, 

Ateliér design interiéru – bytový architekt

Uměleckořemeslná akademie 
uspořádala charitativní sbírku
V  únoru  letošního  roku  se  Diákonie  Broumov  obrátila  na 

veřejné instituce včetně škol s prosbou o pomoc při získávání 
vyřazeného šatstva pro potřebné. Protože u nás máme studen-

ty oborů zaměřených na sociální činnost, rozhodli jsme se do 
výzvy  je zapojit. Připravili  jsme a distribuovali  letáčky a pla-

káty,  zveřejnili  akci  na  webu  a  nechali  ji  vyhlásit  městským 
rozhlasem.

Naše  výzva  se  setkala  s  kladnou  odezvou.  Ve  dnech 
1. 4. a 2. 4. se nám tak díky četným dárcům podařilo shromáž-

dit několik desítek pytlů a krabic s oblečením a botami, které 
prostřednictvím Diákonie Broumov poputují k potřebným. Dě-

kujeme všem obyvatelům Světlé a okolí  i zaměstnancům ško-

ly, kteří se zapojili do dárcovské sbírky. Z úspěšné akce máme 
radost  a  zřejmě  ji  bu-

deme v budoucnu opa-

kovat.
Mgr. Lenka Zadinová, 

vedoucí učitelka 
gymnázia a sociálních 

oborů,  
a Bc. Helena Kotěrová, 

studijní referentka 
školy
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Kroužek programování CNC přináší své výsledky
Hotový výrobek potěšil děti i jejich rodiče
V naší škole máme hodně moderní techniky, na jejíž využi-

tí už ve výuce nezbývá tolik času, a tak se ji žákům snažíme 
zpřístupnit  formou  kroužků.  Vedle  kroužků  zabývajících  se 
3D technologií jsme letos otevřeli kroužek programování CNC 
dřevoobráběcího stroje.

V kroužku pracujeme především  s počítačovými programy, 
kde jsme se naučili vytvářet dráhy a následně je pomocí progra-

mu RhinoCOM převést do G kodů, které určují dráhy nástroje 
v prostoru kartézských souřadnic.

Když žáci zvládli základy, dostali úkol navrhnout a připravit 
pro  vyzkoušení  houpacího  koně,  kačera  a  kohouta  (asi  všem 
známé dřevěné houpačky pro nejmenší děti). Ale žáci jsou kre-

ativní,  proto  výsledkem  jejich  práce  byly  traktor,  loď  a  tank. 
Mezitím  se  naskytla možnost  využití  jejich  práce,  konkrétně 
traktoru.  Přenesli  jsme  naprogramovaný  projekt  do  počítače 
CNC v  truhlářské dílně,  kde pod vedením učitele odborného 
výcviku Luboše Svobody žáci připravili materiál, seznámili se 
s obsluhou stroje a houpací traktor vyrobili.

Následně se výrobku ujaly žákyně oboru malba skla, které 
využily  svého  umu  a  traktor  domalovaly  do  firemních  barev. 
Bylo pěkné, jak se úkolu zhostily, bylo to oživení jejich praxe. 
Za jejich práci jim děkujeme.

Díky přístupu  žáků  a  jejich  aktivitě  byl houpací  traktor  za 
jeden týden vyroben a následně předveden na Dni otevřených 
dveří akce Strom Praha, ve středisku Habry, kde se setkal s vel-
kou odezvou a zájmem hlavně dětských návštěvníků, což nám 
udělalo radost. Samozřejmě jsme v průběhu realizace narazili 
na několik drobných nedostatků, které se v tomto krátkém čase 
nedaly  odstranit,  ale  již  pracujeme  na  vylepšení  a  jsme  lépe 
připraveni na realizaci dalších projektů.

Ing. Michal Hošek, učitel odborných předmětů

Jednodenní zahraniční exkurze pořádané 
světelskou akademií pro studenty a pedagogy
Naše škola ve svém programu celého školního roku i dlouho-

době počítá  s  jednodenními zahraničními exkurzemi do blíz-

kých okolních zemí. Převážně se vždy jedná o návštěvu Vídně 
a Drážďan v adventním čase a pak  i v  jarních měsících. Pro-

gram těchto exkurzí je především historickoumělecký.
Ve Vídni se téměř vždy počítá s prohlídkou historické části 

města, s návštěvou Belvederu nebo zámku Schönbrunn. Dále 
bývá na programu návštěva nejrůznějších muzeí a galerií, tře-

ba Albertiny nebo Kunsthistorického muzea. V minulosti jsme 
v Albertině viděli mnoho zajímavých výstav světově proslulých 
umělců,  například Pabla Picassa, Michelangela Buonarrotiho, 
Clauda  Moneta,  Rafaela  Santiho  a  dalších,  ale  i  prezentace 
současného světového a „regionálního“ umění, myšleno tímto 
hlavně rakouských autorů.

V Drážďanech bývá středobodem exkurzí prohlídka obrazár-
ny v zámku Zwinger a centra města. Často se v rámci programu 
vydáváme  i  do nedalekého města Míšně  a první  porcelánové 

manufaktury v Evropě nebo zařazujeme prohlídku zámku Mo-

ritzburg.
V  rámci  dlouhodobého  programu  nazvaného  Šest  miliónů 

srdcí věnovaného holocaustu, do kterého je škola zapojena od 
roku  2011,  se  jezdí  do  památníků  v  koncentračních  táborech 
Osvětim v Polsku  a Mauthausen v Rakousku. Zde  je  účelem 
exkurzí dlouhodobě připomínat studentům hrozbu válek a ná-

silí, naučit je odmítat xenofobii a rasismus a vést je k respektu 
k lidem odlišných národností a náboženství.

Aktuálně máme za  sebou prohlídku památníku v Osvětimi 
dne 4. dubna, návštěvu Vídně, která proběhla v pašijovém týd-

nu 16. dubna, a těšíme se opět na rozsáhlou exkurzi do Drážďan, 
která bude těsně před letními prázdninami 18. června.

Pochopitelně bychom rádi jezdili i do jiných míst, ale k jed-

nodenním  exkurzím  se  již  vzhledem  ke  vzdálenosti  nehodí, 
proto se s nimi počítá v rámci vícedenních projektů.

Za organizátory exkurzí
Mgr. Alena Ratajová, 

vedoucí učitelka VOŠ a SOŠUP
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Poslední březnovou sobotu si naši klienti rozhodli zpříjemnit 
odpoledne. Obyvatelé obou světelských domků i Háje se vydali 
do Vilémovic. Divadelní spolek Lucerna pro ně, jako již každo-

ročně, připravil vystoupení. Tentokrát nás děj hořké komedie za-

vedl do sborovny učitelského sboru v odborném zemědělském 
učilišti.  Klientům  i  doprovázejícímu  personálu  se  vystoupení 
herců velmi líbilo a již se těšíme na další setkání ve Vilémovi-
cích, třeba v rámci programu zářijového plesu Domova Háj.

Dále  se  naši  klienti  zúčastnili  tradičních  dobrovolnických 
akcí Čistá řeka Sázava a Čistá Vysočina. Klienti Háje uklidili 
levý břeh řeky Sázavy mezi vilémovickou lávkou a Ledčí nad 
Sázavou,  dále  příkopy  podél  pozemní  komunikace  vedoucí 
k Háji a okolí turistické stezky mezi Sluneční zátokou a Podhá-

jím. U turistického přístřešku zlikvidovali jednu menší černou 
skládku. Několik pytlů nepořádku odložili na rozcestí, odkud 
je odvezla Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Světelští 
klienti se rovněž do akce zapojili: provedli úklid okolo komu-

nikací a rybníku v Bohušicích.

Ve čtvrtek 21. 3. jsme se s vý-

robky  našich  klientů  zúčastni-
li  Řemeslných  trhů  ve  Světlé 
n. S. Byli jsme mile překvapeni 
zájmem  o  naše  výrobky  a  vel-
mi nás tento zájem potěšil.

Ve středu 27. 3. jsme vyrazili 
na  výstavu  jarních  květin  do 
Zahradnictví Hortis  v Čáslavi. 
Výstava  květin  nás  navnadila 
na blížící se jaro.

V  úterý  2.  4.  se  u  nás  ko-

nala  další  přednáška  v  rámci 
Univerzity  slunečního  věku. 
Tentokrát  na  téma  „Českoslo-

venské  legie  a  jejich  zásluhy 
na  vzniku  republiky  a  první 
republika  a  rozkvět  českého 
hospodářství“  v  podání  Iva 
Mirošovského.

Obyvatelé domku v Haškově ulici zakončili plesovou sezo-

nu tradičním velikonočním hokejovým plesem. Za příjemnou 
společnost a pozvání děkujeme Fan Clubu HC Světlá nad Sá-

zavou.

Domov Háj pořádá 24. 5. 2019 od 14:00 do 18:00 hodin tzv. 
Bezlepkové  odpoledne,  aneb  bavíme  se  zdravě!  Za  tímto  té-

měř  tajemným  názvem  se  skrývá  setkání  těch,  které  zajímá 
další  vývoj  organizace.  Formou  prezentací,  osobních  rozho-

vorů  a možnosti  dojet  si  prohlédnout  „domky  ve  Světlé  nad 
Sázavou“, se hosté dozvědí více o transformaci a plánovaných 
komunitních  službách.  Během  odpoledne  se  budou  podávat 
bezlepkové  i další pokrmy, uskuteční se  i volba NEJ… pokr-
mu. Přijměte srdečné pozvání! 

Více na www.domovhaj.cz a facebookových stránkách orga-

nizace. 

Karel Borek, DiS.
aktivizační pracovník Domova Háj

Ve středu 3. 4. jsme se připravovali na nadcházející Velikono-

ce a pekli jsme velikonoční perníčky.
Ve čtvrtek 4. 4. se u nás konala pravidelná Kavárnička s hud-

bou a drobným občerstvením.
Ve středu 10. 4. nás opět navštívili naši psí kamarádi z canis-

terapeutického sdružení Kamarád.
Čtvrtek 18. 4. byl u nás ve znamení příprav na nadcházející 

velikonoční svátky. Dopoledne si klientky pekly mazance pro 
své návštěvy a odpoledne si klienti za odborné asistence klienta 
z Komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou pletli pomlázky. 
Dále se u nás malovala vajíčka různými způsoby. A jelikož byl 
Zelený  čtvrtek,  nechybělo na našem velikonočním odpoledni 
zelené pivo.

V ten samý den se tři zástupci z řad našich klientů vydali do 
Domova pro seniory Reynkova v Havl. Brodě, kde se zúčastnili 
Velikonočního turnaje v šoulené.

Text: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Foto: Vladimíra Paďourková 
a Kateřina Sedláčková

Střípky z háje

Z domova pro seniory
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kUltURa
kulturní zařízení kytiCe připravuje

tradiční Svátek hudby  
netradičně v parku! 
v pátek 21. června od 13 hodin v  parku ve Světlé nad 
Sázavou

V letošním roce vychází tento den na pátek, a proto jsme 
se rozhodli uspořádat ho jinak. Přesuneme se ze světel-
ského náměstí do místního parku, kde bude postaveno 
velké kryté pódium ozvučené profesionální technikou. 
Pro děti nafoukneme skákací hrad a budou si moci vyro-
bit něco v našich výtvarných dílničkách. Chybět nebude 
stánek s klobásami, pivem a dalším občerstvením. Všich-
ni účinkující vystupují bez nároku na honorář a vstup na 
celý program je zdarma.

Hlavní myšlenkou Svátku hudby je podnítit nejen profesio-
nální, ale i amatérské hudebníky a milovníky hudby, aby se 
setkali ve veřejném prostoru a proměnili na jeden den ulice 
ve spontánní živou hudební slavnost. 

26. června od 19 hod. v divadelním sále

Shirley valentine
Bravurní komedie o hledání sebe 
sama je určena nejen ženám střed-
ního věku, ale všem, kdo mají rádi 
dobrou zábavu. 

One woman show Simony Stašové. 
Shirley Valentine je jméno dívky, kte-
rou ta současná, čtyřicetiletá matka 
rodiny a manželka počestného občana 
už dávno není.  I  když  se  musí starat 
hlavně o to, aby život její rodiny žijící 
v Liverpoolu běžel ve vyježděných 
kolejích, sny a touhy té dívky, kterou 
kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto 
podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní ne-
očekává – odjede na dovolenou  do  míst, kde se pěstuje vinná 
réva, do Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, 
všechno to, co už považovala za ztracené. Bravurní komedie 
o hledání vlastní identity z dílny známého   britského kome-
diografa Willy Russella, jehož muzikál Pokrevní bratři obletěl 
celý svět, je určena nejen všem ženám středního věku, které 
pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají rádi 
dobrou zábavu. Navíc je skvěle napsané monodrama, v němž 
herečka ztvárňuje nejen Shirley, ale zároveň všechny postavy 
jejího mikrosvěta, přímo stvořené pro hvězdu Městských diva-
del pražských Simonu Stašovou, která dlouho čekala právě na 
takovouto příležitost. Sama se vyjádřila, že tahle hra je právě 
o tom, co touží říct teď v tuto chvíli.

Toto představení nedoporučujeme dětem do 15 let.

Délka představení 2 hod. 50 min. 

Vstupné: 490, 400 a 330 Kč.  Předprodej vstupenek probíhá v In-
focentru Světlá n. S.,  tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.

letní kino v průběhu celého léta  
na parkovišti za kinosálem
Kompletní program letního kina zveřejníme na stránkách  
www.kyticesvetla.cz či na www.facebook.com/kyticesvetla.  
Začátek promítání cca ve 21:30 hodin. Vstupenky bude možné 
zakoupit na místě půl hodiny před začátkem promítání. Změna 
programu vyhrazena.
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vandráci – vagamundos 
ve středu 23. října 2019 od 19 hod. v divadelním sále 
ve Světlé nad Sázavou

Říkají si Vandráci – Vagamundos

Herci Pavel Liška, Honza Révai a režisér Hynek Bernard tři 
měsíce vandrovali po střední Americe. Nejdřív byli viděni 
v Panamě, pak mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po 
velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras, pak i zemi 
plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou Guatemalu, maličké 
Belize a obrovské Mexiko.

Vybavili se kamerami, foťáky a dronem.

Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i ne-
čekané.

Cestopisný večer s vandráky, kteří na své přednášce před-
staví i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného 
pořadu na Prima COOL. Čas bude i na dotazy diváků a au-
togramiádu.

Jednotné vstupné: 290 Kč

Předprodej vstupenek od 13. 5. v Infocentru Světlá n. S.,  
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz. Telefonické a online 
rezervace vstupenek v první den předprodeje od 9 hodin. 

olympic Permanentní tour 2019
v úterý 17. prosince 2019 od 19 hod. v divadelním sále 
ve Světlé nad Sázavou

Jedinečný koncert nestárnoucí rockové legendy české hu-
dební scény skupiny Olympic. Skupina ve složení Petr Jan-
da, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl zahraje skladby 
z posledních čtyř alb Souhvězdí šílenců, Souhvězdí drsňáků, 
Souhvězdí romantiků a Trilobit. Samozřejmě že dojde i na 
největší hity skupiny Olympic.

Vstupné: 690 a 650 Kč

Předprodej vstupenek od 20. 5. v Infocentru Světlá n. S.,  
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz. Telefonické a online 
rezervace vstupenek v první den předprodeje od 9 hodin. 

Začínající předprodeje
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O to, že XII.  ročník folklorního festivalu Horácko zpívá a  tančí 
bude festivalem mezinárodním, se postará vedle souboru Zemplínik 
Michalovce z východního Slovenska Soubor lidových tanců Zemské 
mládeže Rappottenstein z Dolních Rakous. Tento soubor z Rakous-
ka se podařilo zajistit přes Muzeum Vysočiny Třebíč v rámci česko-

-rakouské příhraniční spolupráce. Soubor sdružuje mladé tanečníky 
ve věku od 15 do 30 let a mezi největší jeho úspěchy patří vystoupení 
na folklorních festivalech ve Španělsku, Finsku a Německu. Hosté 
z Rakouska by chtěli na festivalu ve Světlé nad Sázavou ukázat ně-

které tradiční rakouské lidové tance.  Text: jiv 
Foto: archiv souboru

na folklorním festivalu vystoupí soubor lidových tanců z Rakouska
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čtení pro jarní pohodu

Beletrie
Jiří Březina: Vzplanutí
– Hromada popela  byla  ještě  včera  lidským  tělem. Další  pří-

pad poručíka Volfa, tentokrát na jeho novém působišti v Pra-

ze. Nadpřirozený jev, zvláštní shoda okolností, nebo rafino-

vaná snaha zničit důkazy? Najít odpovědi rozhodně nebude 
snadné.

Jan Cimický: Běh na dlouhou trať
– Hlavní hrdina Petr Martínek se probudí v nemocnici. Postup-

ně se mu vybavují vzpomínky, ale nemůže reagovat, nemůže 
odpovídat, jen pasivně sledovat své okolí. Ukáže se, že má 
průstřel lebky, ale netuší, co se stalo. Zjistí vůbec někdy, kdo 
mu to udělal a proč? Dostane se z tohoto děsivého a mučivé-

ho stavu?

Robin Cook: Šarlatáni
– Když při rutinní operaci bez zjevné příčiny umírá zcela zdra-

vý muž, zdá se to být alespoň podezřelé. V okamžiku, kdy 
začne mrtvých přibývat, je jasné, že v Boston Memorial Hos-
pital není všechno tak, jak by mělo být. Noah Rothauser zde 
nedávno získal pozici šéfa rezidentů, ale to nemohl tušit, že 
nebude trvat dlouho, a bude řešit nejtěžší případ své kariéry.

Chloé Duval: Zámek u řeky
– Alexandru odjakživa fascinovala Francie. Díky staré fotogra-

fii objeví, že má francouzské kořeny. Rozhodne se zjistit vše 
přímo na místě  a vydá  se do  francouzské vesnice Chande-

niers, kde pozná Erica, nového majitele sídla, zruinovaného 
požárem na počátku dvacátého století. Eric však nedůvěřuje 
této Američance, která se sama pozvala na jeho usedlost.

John Grisham: Pohledávka
– Tři přátelé a spolužáci Mark, Todd a Zola ze soukromé práv-

nické školy jsou kvůli studiím hluboce zadluženi. Jediné, co 
chtějí, je vydržet ještě poslední semestr a začít rychle vydělá-

vat. Po sebevraždě spolužáka Gordyho ale zjistí šokující sku-

tečnost, že majitel školy vlastní zároveň i banku specializující 
se na studentské půjčky a že jim hrozí dluhová past.

DeSales Harrison: Okem vrány
– Otec dospívající dcery Daniel Abend vede úspěšnou psycho-

terapeutickou praxi v New Yorku a žije si pohodlným živo-

tem. Když jedna z jeho pacientek spáchá sebevraždu, je to 
sice neštěstí, dá se ale snadno vysvětlit. Brzy poté však Dani-
el obdrží záhadný dopis a o několik dní později náhle zmizí 
jeho dcera. Daniel je vtažen do zoufalého pátrání.

Michala Jendruchová: Tlustá tak akorát
– Květa moc dobře ví, co je to nízké sebevědomí. Odmalička se 

potýká s nadváhou, kluci ji vždy brali jen jako dobrou kama-

rádku a jakožto poslušná dcera se z ní místo vytoužené profe-

se cukrářky stane učitelka. Jen babička jí rozumí. A odkáže 
jí ručně psanou knihu receptů na sladkosti spolu s výzvou, ať 
se hned pustí do pečení.

Hana Marie Körnerová: Hlas kukačky
– Začalo to už v dětství jako pouhá zvědavost, ale tehdy Kris-

týně na otázky nikdo neodpověděl. Až na prahu dospělosti 

nedopatřením vyslechne rozhovor, jehož obsah je pro ni jako 
ten nejhorší sen. Zná vůbec své nejbližší?

Rosa Liksomová: Paní plukovníková
– Čtyři životní etapy neobyčejně silné ženské hrdinky, jejíž po-

hnutý osud utváří podmanivá finská příroda i dramatické dě-

jinné události 20. století. Jako mladá dívka se zamiluje do plu-

kovníka, muže o 28 let staršího. Navzdory varování však její 
slepá láska naráží na zvrácenou manželovu tvář, destruktivní 
a nemilosrdnou.

Naďa Pischová: Vypůjčená minulost
– Co se stane, když objevíte deník své matky? Najdete ho v tre-

zoru na šperky schovaný hluboko na dně mezi dalšími papí-
ry? Sedmnáctileté Tereze se to přihodí. Moudrý se učí z chyb 
druhých. Ale  jak se  to vlastně dělá? Dokáže Tereza využít 
příležitost?

Minette Waltersová: Poslední hodiny
– V červnu 1348 se začal z přístavu Melcombe na  jihu Ang-

lie šířit mor, velmi rychle postupoval všemi směry a mrtvých 
byly  brzy  tisíce. Lady Anne  z  panství Develish  se  rozhod-

la proti těmto hrůzám bojovat jinak, než bylo obvyklé. Díky 
svému vzdělání měla znalosti potřebné k záchraně obyvatel 
panství. Podaří se jí vzpoura proti samotné boží vůli?

Knihy pro děti a mládež
Karolína Medková: Svět je nej
– M/1 – Bohatě ilustrovaná encyklopedie pro děti, která shrnu-

je nejznámější světová prvenství v rámci věd o planetě Zemi. 
Publikace představuje osmnáct míst, která se mohou pyšnit 
předponou „Nej“.

Jana M. Brůžková: Skřítkové
– M/2 – Luční skřítek Prnďulíček se jednoho dne vydává na 

cestu, aby si našel kamaráda a nový domov. Podaří  se mu 
zachránit život lesnímu skřítkovi Šikulkovi a oba skřítkové 
zjistí, že mají mnoho společného a že se na cestu za štěstím 
mohou vydat společně.

Petr Kopl: Morgavsa & Morgana
– M/2 – Morgavsa a Morgana jsou dvě čarodějky. Tedy vlastně 

jenom Morgavsa. Morgana se čarodějnickému řemeslu tepr-
ve učí a zatím si nevede moc dobře. To se ale změní, když 
se našim hrdinkám dostane do ruky dračí vejce, které musí 
ihned vrátit majiteli.

Klára Smolíková: Knihožrouti – Tajný čtenářský spolek
– M/2 – Třeťáci Aleš a Zorka jsou v knihovně pečení vaření, 

vlastně jim jedna knihovna ani nestačí. Jenže v okolí se po-

tulují záškodníci, kteří vyhlásili knihám válku. Pomohou ka-

marádům v nebezpečném pátrání knihožrouti?

Christian Tielmann: Můj život se zombíky 
a dýňovými bombami

– M/3 – Max nastupuje do nové školy a uvědomuje si, že to roz-

hodně nebude žádný piknik. Edgar, školní frajírek, po něm 
totiž jde. A s ním i jeho dvě gorily. Maxovi se bude moc hodit 
pomoc kamarádů Nica a Jamala.

Eva Kodýmová

26



Co vÁS ZaJíMÁ

Selské muzeum Michalův statek v Pohledi, které je od října 2014 
zařazeno  mezi  národní  kulturní  památky  České  republiky,  již 
tradičně zahajuje  turistickou sezonu o Velikonocích programem 
Staročeské  Velikonoce  na  Michalově  statku.  A  bylo  tomu  tak 
i o letošních svátečních dnech 20. a 21. dubna. Při této akci měli 
návštěvníci možnost si prohlédnout obytné místnosti statku zaří-
zené například prostřeným stolem, tak jak ho mívali naši předci 
v dobách před zrušením roboty. K tomu si mohli vyslechnout za-

svěcený výklad průvodce Jindřicha Holuba o tom, jak dříve o Ve-

likonocích žil prostý venkovský  lid, co  jedl,  jakými pracemi se 
hospodáři zabývali. Bohatý program svými vystoupeními zpest-
řilo dnes již populární Kočovné loutkové divadlo Rózy Blechové 
a především národopisný folklorní soubor Škubánek ze Světlé nad 
Sázavou. Ten se představil s pásmem velikonočních zvyků a oby-

čejů, například scénkou s vynášením smrtky, přinášení  líta hos-
podáři, ukázkami velikonočního řehtání a koledami. Po oba svá-

teční dny zavítalo na Michalův statek několik stovek návštěvníků, 

pro které bylo připraveno občerstvení, prodej kraslic, pomlázek 
a proutěných košíků. Však byla náves v Pohledi zcela zaplněna 
auty, mnozí návštěvníci přijeli vlakem a tradičně skupiny turistů 
přišly pěšky.  Text a foto: jiv

Škubánek se opět představil o velikonocích na Michalově statku

Otevřelo se jaro, a když v kalendáři uvidíme měsíc květen, víme 
bezpečně, že se přiblížil i Květinový den. Tradiční sbírka Ligy pro-

ti rakovině se letos uskuteční již po třiadvacáté. Ve středu 15. květ-
na  budeme mít možnost  zakoupit  si  kvítek měsíčku  lékařského, 
a podpořit tak důležitý a tolik potřebný projekt.

Tentokrát  má  stužka  na  kytičce  barvu  meruňkovou  a  sbírka 
je zaměřena na prevenci nádorů plic. Jde o jedno z nejčastěji se 
vyskytujících onkologických onemocnění, Česká republika patří 
k pěti  „nejprokouřenějším“ zemím Evropy. V posledních  letech 
mírně ubývá kuřáků mužů, zato roste počet kouřících žen, mla-

distvých a  experimentujících dětí. Se zdravím hazarduje  asi  tře-

tina mužů a čtvrtina žen. V roce 2016 zemřelo na karcinom plic 
5 555 lidí, z nichž 80–90 % byli kuřáci. Bližší informace získáte na 
www.lpr.cz nebo www.denprotirakovine.cz.

Generálním partnerem sbírky  je  jako vždy Česká pošta, v na-

šem městě drží patronát nad touto akcí KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá nad Sázavou. Vybrané peněžní prostředky se pak odevzdá-

vají na místní pobočce České pošty.
V minulém roce byly dívky ze světelské Akademie i členky Čes-

kého svazu žen podstatně úspěšnější, než v roce 2017. Podařilo se 
jim vybrat celkem 31 281 Kč, i když se všechny kytičky neprodaly. 
Doufáme, že letošní rok nezůstane v ničem pozadu a že se našim 
tradičním pomocnicím povede alespoň stejně dobře. To ovšem zá-

leží také na počasí.
Podmínky  zakoupení  kytičky  se  nemění:  minimální  cena  za 

kytičku je 20 Kč, finanční obnos dárce sám osobně vloží do ozna-

čeného pokladního vaku. Přispívat můžete také na sbírkový účet 
Českého dne proti rakovině (6500065/0300) nebo posílat dárcov-

ské SMS ve tvaru DMS KVET 30, DMS KVET 60 nebo DMS 
KVET 90 na telefonní číslo 87777. Na účet sbírky je vždy připsáno 
o 1 Kč méně (29, 59 nebo 89 Kč).

Všem, kteří v průběhu Květinového dne přispějí svou finanční 
částkou, ze srdce děkujeme a přejeme jim, aby jejich zdraví bylo 
pevné. O to se však do značné míry musíme zasloužit sami, každý 
z nás. Koupení kytičky a přečtení informačního letáčku je jen prv-

ním malinkým krůčkem.
Eva Kodýmová

květen, to znamená květinový den
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CNN kraje Vysočina, o. p. s., informuje o poskytování 
svých služeb ve městě Světlá nad Sázavou.
CNN  kraje  Vysočina,  o.  p.  s.,  poskytuje  v  rámci  doplňko-

vých služeb údržbu sluchadel, výměny hadiček ke sluchadlům, 
vyčištění  olivek,  servis  sluchadel,  distribuci  příslušenství  ke 
sluchadlům (především prodej baterií) a další. Zároveň zajišťu-

je  zprostředkování  zapůjčení  kompenzačních  pomůcek,  pora-

denství a zprostředkování tlumočnických služeb ve Světlé nad 
Sázavou a blízkém okolí.

Služby jsou poskytovány každé 1. a 3. PONDĚLÍ V MĚSÍCI 
od 9:00 do 11:00 v Sociálním centru města Světlá nad Sázavou – 
pečovatelská služba na adrese U Rybníčků 1044.

Dále  také každé 1.  a 3. PONDĚLÍ V MĚSÍCI od 12:00 do 
13:00 v Sociálním centru města Světlá nad Sázavou – domov 
důchodců na adrese Na Bradle 1113.

Zároveň je možné po předchozí domluvě na telefonním čísle 
607 947 986 (J. Beneš) zajistit tyto služby terénní formou.

Mgr. Renata Kudrnová, sociální pracovnice

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje vysočina, o.p.s.

Ze  sedmi mládežnických družstev florbalového oddílu  pěti 
družstvům skončila základní část na začátku dubna. Nejlépe si 
tradičně vedly dorostenky, které po druhém místě po základní 
části dokázaly přes baráž postoupit na MČR 2019.

Dorostenky „A“ po dvaceti zápasech měly bilanci 14 výher, 
tří remíz a tří porážek se skóre 102:52 a ziskem 45 bodů. Nejvíce 
bodujícími hráčkami byly  s  28 body Michaela Škarydová  (23 
+ 5)  a Lenka Tlapáková  (17+11),  11 gólů  a 10  asistencí  zazna-

menala Lenka Titzová, 19 kanadských bodů si připsala Natka 
Bezoušková (13+6). Dále do základního kádru patří gólmanka 

V sobotu 6. dubna odpoledne obsadili  světelskou cyklostez-

ku běžci. To AZ tým Světlá nad Sázavou pořádal s podporou 
společnosti Sportovní zařízení města, florbalového oddílu a Te-

nisového klubu Sklo Bohemia IV. ročník závodu Běh cyklostez-

kou. Je až neuvěřitelné jakou popularitu si v krátké době tento 
závod získal mezi rekreačními běžci všech věkových kategorií. 
Svědčí  o  tom  132  běžců  z  celé  republiky  na  startu  hlavního 
závodu,  kdy  na  trať  dlouhou  5 200  metrů  vyběhlo  94  mužů 
a 38 žen. Vedle tohoto závodu připravili pořadatelé ještě běhy 
na kratších  tratích pro děti. Ve čtyřech věkových kategoriích 
jich závodilo 38. První v cíli hlavního závodu byl Kamil Kyrš 
z Jihlavy v čase 16:57 min, když překonal loňský rekordní čas 
závodu Jakuba Exnera o 20 sekund, a získal tak cenu starosty 
města. Obdiv si zasloužil výkon Petry Kotlíkové z Pacova, kte-

rá doběhla do cíle v celkovém pořadí na sedmém místě v čase 
19:14  min.  a  nechala  za  sebou  dalších  125  účastníků  závodu 
(88 mužů a 37 žen). Pořadí nejlepších v celkové klasifikaci bez 
rozdílu věkových kategorií: 1. Kamil Kyrš (Jihlava) 16:57 min., 
2.  Jakub Exner  (Jihlava) 17:00,  3. Petr Miláček  (Ledeč n. S.) 
17:43, 4. Martin Bukáček (Praha) 18:50, 5. Daniel Mašek (Pra-

ha) 19:04, 6. Lukáš Nesporý (Jiřice) 19:05, 7. Petra Kotlíková 
(Pacov) 19:14, 8. Kamil Kotlík (Humpolec) 19:25, 9. František 
Tichý (Světlá n. S.) 19:38, 10. Vít Hemerka (Josefodol) 19:50.

Denisa Horálková, obránci Barbora Špatzová, Radka Zikmun-

dová, Veronika Císařová, Tereza Vodičková a útočnice Veroni-
ka Beránková, Zuzana Pfefferová a Klára Cihlářová. K úspěchu 
pomohlo i to, že v letos nejvyrovnanější tabulce ligy dorostenek 
v  historii  soutěže  dokázaly  nově  příchozí  žákyně  nahradit  tři 
opory, které přestoupily do FBŠ Jihlava kvůli extralize juniorek 
(Natálie Vančurová, Lenka Zelingerová a Kateřina Moravcová).

Pro velký počet holek se letos přihlásil i „B“ tým, nazvaný 
Tygřice, za který nastupovaly hlavně věkem žákyně. Zpočátku 
holky  proti  zkušenějším  a  starším  soupeřům  prohrávaly,  ale 

Vítězové  jednotlivých  věkových  kategorií.  Muži  do  34  let: 
Martin Bukáček, muži 35 až 49  let: Kamil Kyrš, muži 50 až 
59 let: František Tichý, muži 60 a více let: Ivan Januška (Šanov), 
ženy do 39 let: Petra Kotlíková, ženy 40 a více let: Věra Socho-

rová (Světlá n. S.). Vítězové dětských kategorií: do 6 let (200 m) 
David Mikeš, 7–9 let (400 m) Václav Pavel, 10–12 let (1000 m) 
Matěj Gabko, 13 až 15 let (1 500 m) Petr Kasal.

Text a foto: jiv

Mládež florbalového oddílu opět patří k nejlepším na vysočině

vydařený iv. ročník Běhu cyklostezkou
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Po druhém místě v základní části zvládnul náš mladý  tým, 
většina holek spadá věkem do starších žákyň, v sobotu 13/4 ve 
Skutči v dvojutkání přehrát druhý tým Hradeckého a Pardubic-

kého  kraje  (FBC Skuteč)  celkovým  skóre  8:3. Tím  si  zajistil 
účast mezi  8 nejlepšími  celky  z  celé  republiky,  přičemž  tuto 
soutěž hraje 49 družstev.

Čtvrtfinále play-off:
Sklo Bohemia Světlá n/S – Fat Pipe Florbal Chodov Praha
FBŠ Jihlava – 1. SC Tempish Vítkovice
Tatran Střešovice Praha– FBC ČPP Bystroň Group Ostrava
Jablonné n/O – FBŠ Bohemians Praha
Mistrovství se hraje o víkendu 4.–5. května systémem play-

-off. Nejdříve se hraje v sobotu čtvrtfinále (dvojutkání, kdy se 
sčítá skóre), v neděli se pak pokračuje boji o umístění: semifi-

nále, nebo boj o páté až osmé místo. Každý tým tedy odehraje 
celkem čtyři utkání. Pořadatelem je Jablonné n/Orlicí.

Sestava: Horálková – Špatzová, Zikmundová, Císařová, kapi-
tánka Tlapáková – Bezoušková, L. Titzová, Škarydová, Kotěro-

vá, Beránková, Cihlářová, Chmelová, Trachtová a Urbanová + 
náhradnice: Pavlíčková, Doležalová a Sýkorová

Sklo Bohemia Světlá n/S – FBC Skuteč 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Góly: 5:18 Bezoušková, 18:19 Beránková (Cihlářová), 25:08 

Beránková  (Špatzová),  32:53  Škarydová  (Bezoušková),  33:34 
(Kotěrová)  –  6:53  Vaňásková  (Sodomková),  34:51  Novotná 
(Ficková)

Zpočátku se hrál opatrný florbal, neboť se oba týmy dopředu 
neznaly. Největší rozdíl mezi soupeři byl asi ve váhové katego-

rii, naštěstí holky dokázaly ustát mnoho soubojů u mantinelů 
proti  robustnějším hráčkám. První gól vsítila přesnou střelou 
Natka Bezoušková  po  úniku  po  křídle.  Poté  Skuteč  vyrovna-

la po hrubici  obrany. Vyrovnaný duel pokračoval do využité 
přesilovky Verčou Beránkovou. Ta samá hráčka před koncem 
druhé  třetiny  úspěšně  dorazila  odražený míček  a  od  té  doby 
jsme soupeře  tlačili. Bohužel v  třetí části  se gólově prosadila 
z mnoha šancí  jen Míša Škarydová, navíc další chyba obrany 
znamenala snížení Skutče na 5:2.

Sklo Bohemia Světlá n/S – FBC Skuteč 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly:  18:42  Bezoušková  (Titzová),  21:50  Trachtová,  35:14 

Škarydová (Bezoušková) – 2:20 Sodomková
Do odvety  jsme nastupovali  s  náskokem  tří  branek,  což  se 

hned změnilo v třetí minutě, když jsme inkasovali po další hru-

bé chybě v obraně. První třetina se herně příliš nevyvedla, ale 
od  druhé  třetiny  jsme  soupeře  začali  výrazně  přehrávat,  což 
jsme naštěstí  i potvrdili dvěma vstřelenými góly v prostřední 
části. V závěrečné  třetině  jsme si  soustředěným výkonem do-

kráčeli za zaslouženým postupem na Mistrovství ČR.

„V kategorii dorostenek patříme tradičně k nejlepším celkům 
regionu V (Kraj Vysočina, Jihočeský kraj), předloni jsme se 
dostali na MČR, vloni jsme v baráži těsně podlehli Jičínu. Le-

tos byla základní část nejtěžší od založení soutěže před sedmi 
lety. Vážím si toho, že i přes oslabení kádru několika odchody 
do extraligy juniorek v Jihlavě jsme to dotáhli takto daleko. Za 
baráž musím holky jen a jen pochválit, jak přistoupily k utká-

ní. Kromě několika pasáží jsme byli lepším týmem, vyhráli na 
střely 71:37, a proto zaslouženě si vybojovali postup. Nejvíc se 
herně dařilo Verče Beránkové, Verče Císařové a Natce Bez-

ouškové, v bráně nás skvěle podržela Denča Horálková. Své 
zkušenosti prodaly opory z ročníku 2002 – Bára Špatzová, 
Lenka Tlapáková, Lenka Titzová a Míša Škarydová. Na mis-

trovství nemáme co ztratit, ve čtvrtfinále nás čeká profesio-

nální velkoklub z Chodova, ale určitě se pokusíme překvapit,“ 

uvedl trenér Tomáš Rosecký
Tomáš Rosecký

Trenér mládežnických družstev 

Sklo Bohemia Světlá n/S, oddíl florbalu
Foto: Lucie Škarydová

dorostenky florbalového oddílu Sklo Bohemia Světlá n/S postoupily 
na Mistrovství české republiky!

po Vánocích přišel viditelný progres ve hře. Pak už přicházely 
jen smolné prohry o gól, aby vše vynahradil konec sezony, kdy 
Tygřice porazily Tábor a Žďár n/S. Nejvíce kanadských bodů 
získala Kateřina Kotěrová (9+8), Karolína Urbanová (4+6), Ště-

pánka Trachtová (5+2) a Klára Chmelová (6+0).
Chlapecké  kategorie  se  nechtěly  nechat  zahanbit,  po  celou 

dobu okupovaly přední příčky v tabulce, ale nakonec vyšly me-

dailově naprázdno. Junioři i dorostenci skončili shodně v Lize 
Vysočiny na čtvrté pozici vždy z 8 účastníků. Juniory táhli pro-

duktivitou Ondřej Holoubek (46 gólů + 15 asistencí) a Jaroslav 
Krátký (39 gólů + 22 asistencí), dorostence Martin Kučírek (17 

gólů + 20 asistencí), Milan Tvrdík (19 + 17) a Martin Pavelka 18 
+ 12). Na starší žáky čekala novinka v podobě systému soutěže – 
tzv. koše. Nakonec vyválčili desátou příčku z šestnácti  týmů. 
Bodově se dařilo Martinu Pavelkovi (44+11), Luboši Brzoňovi 
(29 + 17), Josefu Smejkalovi (17 + 19) a Petru Balounovi (6+12).

Statistiky a další informace lze nalézt na https://www.cesky-

florbal.cz/oddil/sklo-bohemia-svetla-ns  či  www.florbal-sns.cz, 
popř. na facebooku: Florbal Světlá nad Sázavou.

Tomáš Rosecký
Trenér mládežnických družstev 

Sklo Bohemia Světlá n/S, oddíl florbalu

Stojící zleva: Eliška Doležalová, Kateřina Kotěrová,  
Štěpánka Trachtová, Karolína Urbanová, Barbora Špatzová, 
Veronika Císařová, Natálie Bezoušková, Klára Chmelová,  

trenér Tomáš Rosecký
Klečící zleva: Radka Zikmundová, Klára Cihlářová,  

Veronika Beránková, Michalea Škarydová, Lenka Titzová, 
kapitánka Lenka Tlapáková

Ležící zleva: gólmanky Anna Pavlíčková a Denisa Horálková
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Koupím garáž 

ve Světlé n. S.
(nebo dlouhodobý pronájem)

Platba v hotovosti nebo na účet ihned.

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

děkuji.

Hledám štíhl. 
pohl. ženu.

Já 65/168 stř. post., prý pohledný, fin. 
zajišť. se zázemím chci ještě milovat 

a být milován.

Ledeč, Světlá, Humpolec, H. Brod.

Mobil: 722 164 767
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