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Okénko 
vzpomínek
V minulém čísle SZ jsme si ukázali výstavbu sídliště na 
Sázavské ulici. 
Tam už teplo šlo, ale tyto snímky ukazují rozvod tepla do 
dalších objektů a ulic města. Toto se odehrálo ještě před 
rekonstrukcí  náměstí, demoliční práce některých objektů 
z náměstí vám ukážeme v příštím čísle.
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Z radniCe
Zastupitelstvo města:

 1. Souhlasilo s vrácením dotace ve výši 20.000.000 Kč obdr-
žené na akci Průmyslová zóna Světlá n. S. a s uzavřením 
Smlouvy o rezervaci pozemku se společností YZO Svět-
lá, s. r. o., Praha.

 2. Schválilo zahájení Změny č. 3 Územního plánu Světlá 
n. S. zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona.

 3. Schválilo záměr digitalizace světelského kina dle parame-

trů DCI pouze v případě získání grantu ze Státního fondu 
pro kinematografii.

 4. Souhlasilo se zařazením investiční akce Propojení silnice 
II/347 a II/150 Zámecká – Nádražní, projektová dokumen-

tace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby do 2. oblasti 
rozpočtu.

 5. Schválilo darování ideálního podílu města Světlá n. S. ve 
výši 12/177 nově utvořeného pozemku parc. č. 910/5 les-

ní pozemek o výměře 30 m2 v obci Kouty a v k. ú. Kouty 
u Bojiště, dále dílu označeného „o“ o výměře 1762 m2 od-

děleného od pozemku parc. č. 407/1 lesní pozemek v obci 
Hněvkovice a v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou 
a dílu označeného „n“ o výměře 42 m2 odděleného od po-

zemku parc. č. 407/1 lesní pozemek v obci Hněvkovice 
a v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou.

 6. Schválilo přijetí daru nově vzniklých pozemků parc. č. st. 
44 o výměře 8 m2 a parc. č. st. 45 o výměře 1 m2, vše 

v obci Světlá n. S. a v k. ú. Opatovice u Světlé n. S., od 
Kraje Vysočina a dále nově vzniklého pozemku parc. č. st. 
46 o výměře 6 m2 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Opatovice 
u Světlé n. S. od manželů Z. a M. V. do vlastnictví města 
Světlá n. S. formou darovací smlouvy.

 7. Schválilo uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je 
prodej pozemku parc. č. st. 1015 o výměře 715 m2, druh 

pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Světlá 
n. S., jehož součástí je budova s č. p. 546, bytový dům v uli-
ci Sázavská, a to za kupní cenu ve výši 13 420 000,00 Kč, 
mezi městem Světlá n. S. (jako prodávajícím) a Bytovým 
družstvem Sázavská 546 (jako kupujícím).

 8. Schválilo záměr prodeje bytového domu č. p. 939–942, ul. 
Dolní, Světlá n. S. Za cenu obvyklou dle znaleckého po-

sudku aktuálního v čase prodeje domu.

 9. Schválilo prodej části pozemku parc. č. 723/16 o vý-

měře cca 10 m2, druh pozemku – trvalý travní porost 
v k. ú. a obci Světlá n. S. společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
(budoucí kupující) za účelem výstavby nové betonové ki-
oskové trafostanice.

 10. Schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. st. 291 
o výměře 2 m2 a nově vzniklého pozemku parc. č. 291/7 
o výměře 20 m2, vše v obci Světlá n. S. a v k. ú. Horní Dlu-

žiny, za cenu 2 662 Kč vč. DPH paní M. K.
 11. Schválilo právo umístit stavbu „Lipnička, výměna TS 

0500, vedení knn“ spol. ČEZ Distribuce, a. s., (strana bu-

doucí oprávněná) na pozemcích parc. č. 540, 531/8, 523/2, 
523/1, 271, 531/9, 531/1, 4, 539/1, 552, 519 v k. ú. Lipnička 
a obci Světlá n. S. ve vlastnictví města Světlá n. S. (stra-

na budoucí povinná) a schválilo zřízení věcného břemene 
za účelem zajištění práva umístit, provozovat, opravovat 
a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených po-

zemcích.
 12. Schválilo právo umístit stavbu „Světlá n/S, parcela 

č. k. 190/1, úprava knn“ spol. ČEZ Distribuce, a. s., (strana 
budoucí oprávněná) na pozemku parc. č. 213/3 v k. ú. a obci 
Světlá n. S. ve vlastnictví města Světlá n. S. (strana budou-

cí povinná) a schválilo zřízení věcného břemene za účelem 
zajištění práva umístit, provozovat, opravovat a udržovat 
zařízení distribuční soustavy na dotčeném pozemku.

 13. Schválilo zřízení věcného břemene k zajištění práva umís-

tit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distri-
buce, a. s., k tíži pozemku parc. č. 1093/37, vše v k. ú. a obci 
Světlá n. S., který je ve vlastnictví města Světlá n. S. (stra-

na povinná).
 14. Schválilo Zásady pro použití účelových prostředků Měst-

ského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou 
pro rok 2019 a vyhlásilo výběrové řízení na poskytová-

ní zápůjček z Městského fondu rozvoje bydlení města 
Světlá n. S. pro rok 2019 s termíny podávání přihlášek do 
27. 5. 2019 a do 26. 8. 2019.

 15. Zrušilo s účinností k 30. 4. 2019 jednotku SDH JPO 
V v Dolní Březince.

Jan Tourek, starosta města

Zasedání zastupitelstva města 24. dubna

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

ve výši 5 tis. Kč od města Golčův Jeníkov. Finanční dar 
bude přijat prostřednictvím Domu dětí a mládeže Světlá 
n. S. a bude výhradně užit na doplnění učebny o úložné 
prostory.

 2. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru 
ve výši 205 199 Kč od Kraje Vysočina. Finanční dar bude 

rozdělen třem příspěvkovým organizacím města, při-
čemž Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 
234 obdrží 39 tis. Kč, Základní škola Světlá nad Sázavou, 
Lánecká 699 obdrží 34 tis. Kč, a to podle počtu a po-

stižení handicapovaných žáků. Finanční prostředky ve 
výši 132,199 tis. Kč budou užity pro podporu zájmových 
a sportovních aktivit prostřednictvím Domu dětí a mlá-

deže Světlá nad Sázavou, Lánecká 699.

Schůze rady města 29. dubna

4



 3. Schválila zveřejnění záměru prodeje osobního automobi-
lu – požární speciál Chrysler JEEP Cherokee, RZ: HBI 
45 47, obálkovou metodou nejvyšší nabídce za základní 
cenu ve výši 55 300 Kč včetně DPH a ekologického po-

platku.
 4. Schválila smlouvu o podnájmu družstevního bytu č. A4, 

II. NP v bytovém domě č. p. 1119, ul. Na Bradle, Světlá 
n. S., mezi pronajímatelem Bytovým družstvem Na bra-

dle – Světlá nad Sázavou a městem Světlá n. S., nájem-

cem pan, M.A. A. a podnájemcem paní J. B. se zpětnou 
účinností k 1. 4. 2019.

 5. Souhlasila s nákupem trampolíny a pískoviště v hodnotě 
do 15 tis. Kč z finančních prostředků osadního výboru 
Josefodol.

 6. Souhlasila s užíváním veřejného prostranství za úče-

lem zřízení venkovního posezení v termínu od 1. 5. do 
31. 10. 2019 v prostorách před provozovnou „Dublin bar“, 
před restaurací-pivnicí „Malý Honza“, v termínu od 
1. 5. do 30. 9. 2019 v prostorách před provozovnou „Pivní 
bar – Meloun“ a před provozovnou „Sport bar“.

 7. Souhlasila se záborem části veřejného prostranství o vý-

měře 330 m2 – parkoviště na části pozemku parc. č. 18/1 
v obci a k. ú. Světlá n. S. pro firmu UDANAX, s. r. o., 
v termínu od 24. 7. 2019 do 28. 7. 2019. Cena za užívání 
veřejného prostranství bude stanovena v souladu s Obec-

ně závaznou vyhláškou č. 1/2013 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství v celkové výši 1 650 Kč. 
Zábor veřejného prostranství bude označen a zajištěn na 
náklady žadatele.

 8. Schválila pronájem části pozemku parc. č. 106/1 o výmě-

ře 1 150 m2 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Horní Bohušice 
paní M. V. s platností od 1. 5. 2019 za účelem užívání 
pozemku jako pastva a výběh pro koně za celkovou cenu 
nájemného ve výši 517, 50 Kč/rok.

 9. Schválila uzavření Smlouvy č. 641/B1/2019 o poskytnu-

tí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu do-

pravní infrastruktury na rok 2019 mezi Státním fondem 
dopravní infrastruktury jako poskytovatelem finančních 

prostředků a městem Světlá n. S. jako příjemcem finanč-

ních prostředků na realizaci akce „Chodník Panuškova“.
 10. Stanovila jako zhotovitele zakázky „Rekonstrukce uče-

ben v ZŠ Komenského, Světlá n. S. – nábytek“ firmu Tost.
cz, s. r. o.

 11. Souhlasila s vystavením objednávky na inženýrskogeo-

logický a hydrogeologický průzkum na pozemku parc. 
č. 549/61, k. ú. Světlá n. S., spol. ENVIREX, spol. s r. o., 
na základě cenové nabídky ze dne 29. 4. 2019.

 12. Stanovila jako zhotovitele stavební zakázky „Technická 
infrastruktura Pod Vodárnou, II. etapa, Světlá nad Sáza-

vou“ spol. Eltico, s. r. o.
 13. Souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na administ-

raci veřejné zakázky Světlá n. S., ul. V Polích, udržovací 
práce s firmou IS engineering, s. r. o.

 14. Souhlasila s uzavřením Příkazní smlouvy na admini-
straci veřejné zakázky Výpočetní technika ZŠ Lánec-

ká, ZŠ Komenského, konektivita ZŠ Lánecká, Světlá 
n. S. s firmou IS engineering, s. r. o.

 15. Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky Výpo-

četní technika ZŠ Lánecká, ZŠ Komenského, konektivita 
ZŠ Lánecká, Světlá n. S.

 16. Schválila při výkonu působnosti Valné hromady společ-

nosti Sportovní zařízení města Světlá n. S., s. r. o. ceník 
nové sportovní haly.

 17. Schválila při výkonu působnosti Valné hromady společ-

nosti Sportovní zařízení města Světlá n. S., s. r. o. úpravu 
ceníku společnosti.

 18. Schválila při výkonu působnosti Valné hromady společ-

nosti Sportovní zařízení města Světlá n. S., s. r. o. nákup 
pracovní plošiny Genie AWP 30 S AC za cenu 267 200 Kč 
bez DPH pro novou sportovní halu.

 19. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o společném zadání ve-

řejných zadavatelů se spol. Krajská správa a údržba silnic 
Vysočiny za účelem společného zadání veřejné zakázky 
na stavební práce „II/150 Leštinka – Mrzkovice“.

Jan Tourek

 starosta města

Děti a rozvod rodičů
Rodiče mají rozhodující úlohu v životě svých dětí. Jsou 

pro ně vzorem a zejména na nich záleží, jací lidé z jejich dětí 
vyrostou. Rodiče jsou pro své děti vzorem nejen tehdy, když 
žijí společně, ale i v případech, když se jejich manželství roz-

padne. V takových případech je na rodičích, aby svým dětem 
pomohli se s novou situací vyrovnat, aby jim vysvětlovali, co 
se děje a ubezpečovali je o tom, že je nadále oba jako rodiče 
milují.

V případech dlouhodobých vleklých rozvodových i poroz-

vodových sporů, kdy rodiče své děti používají jako nástroj 
pomsty bývalému partnerovi, nemůže být žádný z rodičů ví-
tězem, neboť výsledkem je skoro vždy poškozené dítě, které 
se stává pacientem dětského psychiatra nebo psychologa. Na-

víc si děti toto jednání odnášejí od svých rodičů jako vzor do 
života.

Apeluji na rodiče, kteří mají v manželství problémy, které 
sami nedokážou vyřešit, aby včas využili služeb odborného 
rodinného poradenství nebo mediaci. Pokud se jim ani za po-

moci odborníků nepodaří vyřešit spory a manželství zachovat, 
tak aby alespoň s jejich pomocí byli schopni se dohodnout 
na ukončení svého soužití a děti nezatěžovali protahovanými 
spory.

Doporučené kontakty:
• Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vy-

sočina, Jihlava: tel. 567 308 855
• Psychocentrum – pobočka Havlíčkův Brod, Dobrovského 

2915: tel. 734 354 085
• Jimedis, z. s., rodinná poradna pro rodiny s dětmi, Husova 

1623/12, Jihlava: tel. 604 297 675
• Dětská psychiatrie – MUDr. Milada Radosová, Dobrov-

ského 2915, Havl. Brod: tel. 569 429 245
• Dětská psychologie – Psychologická ambulance PhDr. Soj-

ky, Dobrovského 2915, Havl. Brod, tel. 702 054 888 – 
MUDr. Hana Veselá, Dobrovského 2915, Havl. Brod: 
tel. 569 426 403

Vladislava Břicháčková
úředník OSV

Z odboru sociálních věcí
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Vývoj inkasa sdílených daní a daně 
z nemovitosti v letech 2011–2018
Daňové příjmy jsou základním zdrojem příjmů města. Inkaso 

daní je upraveno zákonem o rozpočtovém určení výnosů někte-

rých daní územním samosprávným celkům.
Výkonnost ekonomiky se projevuje i v rozpočtech měst. 

V důsledku toho měl příjem daní do rozpočtu města několik let 
od roku 2009 klesající tendenci. V těchto letech došlo k pod-

statnému poklesu výběru daní, zejména daně z příjmu právnic-

kých osob. Jedná se o daň, která v minulosti vždy meziročně 
rostla a zajišťovala rozvoj města. Objemově nejvýznamnější 
pro město je daň z přidané hodnoty, u které došlo v posledních 
letech k výraznému nárůstu jednak v souvislosti se změnami 
zákona zvýšením obou sazeb DPH, jednak s oživením výkon-

nosti ekonomiky a na to navazující vyšší spotřebou domácností.
Výrazný nárůst v inkasu jsme zaznamenali i u daně z nemo-

vitých věcí, kde byla v roce 2010 zdvojnásobena sazba daně 
u staveb a některých pozemků.

Následkem nižší daňové výtěžnosti v letech 2009–2012 se 
městu nedostávaly peníze na významnější investice do rozvoje 
města. Města a obce byly nuceny hledat dalších zdroje v pří-
jmové části rozpočtu (např. prodej majetku) a hledání úspor 
v provozu města a zřízených příspěvkových organizacích.

Řešením pro města a obce byl i nový model sdílených daní 
pro obce platný od roku 2013. Záměrem předkladatelů bylo, 
aby střední a menší obce získaly více peněz z daňových výnosů, 
a to na úkor čtyř největších měst.

Města velikosti nad 5 tisíc obyvatel poskytují veřejné služ-

by (provoz ztrátových zařízení – divadla, knihovny, kina, 
stadiony, další sportovní a kulturní zařízení, sociální služby, 
školství apod.) i pro obyvatele okolních obcí. Ztrátu z provo-

zu těchto služeb platí ze svého rozpočtu, okolní obce na ně 
nepřispívají.

V posledních letech, v době vysokého tempa růstu světové 
i české ekonomiky, se zvyšuje i celostátní výběr daní s pozi-
tivním dopadem na příjmy měst a obcí. Plně se to projevilo na 
daňových výnosech v letech 2017 a 2018, kdy město Světlá nad 
Sázavou inkasovalo do rozpočtu 84 mil. Kč, respektive 91 mil. 
Kč, ve srovnání s předchozími roky je meziroční nárůst vyšší 
než 7 mil. Kč.

V roce 2019 mohou města očekávat daňové výnosy relativně 
vyšší (o cca 6%) než v roce 2018 v závislosti na změně roz-

počtového určení daní, vývoji ekonomiky a úspěšnosti výběru 
daní. Vývoj daňových příjmů obcí a měst má ovlivnit:

• 4,2 % změna ekonomiky
• +2 % změna rozpočtového určení daní – posílení vlivu 

DPH pro obce od 1. 1. 2018 z 21,4 % na 23,58 % a posílení 
kritéria počtu dětí a žáků ze 7% na 9 %.

Daňová výtěžnost města v roce 2016 byla 11.542 Kč na 1 oby-

vatele, v roce 2017 vzrostla na 12.650 Kč na 1 obyvatele a v roce 
2018 na 14.271 Kč. Dostáváme tak ve srovnání s minulými roky 
asi o 4 až 6 tis. Kč na 1 obyvatele více než v minulých letech.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí OF

Z finančního odboru

Pol.

číslo

 

Popis

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 11647 10841 14204 14335 14733 17295 20623 23699

1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících 951 704 1428 1247 1840 1336 591 512

1113 Daň srážková 1001 1172 1474 1381 1540 1730 1776 2023

1121 Daň z příjmu právnických osob 9866 11586 14246 15926 16311 18545 18906 18576

1211 Daň z přidané hodnoty 23850 23389 30824 32579 33131 34010 38337 46088

  Celkem sdílené daně 47315 47692 62176 65468 67555 72916 80233 90898

                   

1511 Daň z nemovitosti 3767 3821 3667 3862 3944 4025 3889 4007

  Celkem přijaté daně ze státního rozpočtu 51082 51513 65843 69330 71499 76941 84122 94905

Rekonstrukce povrchu účelové komunikace, 
ulice Školní, Světlá nad Sázavou
V letošním roce bude probíhat rekonstrukce povrchu v ulici 

Školní. Jedná se o úsek komunikace od ulice Lánecká (vjezd 
k dolní bráně areálu MŠ Lánecká) po okružní křižovatku u ZŠ 
Lánecká. Rekonstrukce ulice Školní je navazující etapou na 
provedenou opravu povrchu chodníku mezi areálem MŠ Lá-

necká a hřbitovem (rok 2018). V rámci letošní akce dojde k re-

konstrukci komunikace a veřejného osvětlení a k výstavbě deš-

ťové kanalizace zajišťující odvodnění přilehlých komunikací. 
Stavební práce budou dle smlouvy o dílo probíhat v termínu 
od 17. 6. 2019 do 30. 9. 2019, do data 14. 10. 2019 bude dokon-

čeno veřejné osvětlení. Zhotovitelem stavby je společnost SWI-
ETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby 

VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov. Náklady na rekon-

strukci dle uzavřené smlouvy o dílo jsou 2 671 561,54 Kč bez 
DPH, tj. 3 232 589,46 Kč s DPH.

Po dobu rekonstrukce bude opravovaný úsek silnice uzavřen 
pro vjezd motorových vozidel, na okružní křižovatce u ZŠ Lá-

necká nebude provoz omezen až do konce školního roku (tj. do 
data 28. 6. 2019).

Bližší informace o akci Vám v případě zájmu budou podá-

ny na MěÚ, odboru majetku, investic a regionálního rozvoje 
u paní Ing. Jany Satrapové, tel. 569 496 691.

Předem se omlouváme za omezení způsobená stavbou.

Ing. Jana Satrapová
referent OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje
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Položením věnce nebo květin 
u pamětní desky na budově radnice, 
u památníku na levém břehu Sázavy, 

v Dolní Březince a v Mrzkovicích 
uctilo vedení radnice oběti obou 

světových válek.

Foto: KyTICe

Vývoj stavu sucha a možnost dotací
Přestože květen přinesl oproti dubnu alespoň částečné dopl-

nění dešťových srážek, stále to nestačí k tomu, aby byl výraz-

něji snížen jejich celkový deficit. Za roky 2015 až 2018 chybí na 
území Kraje Vysočina 430 mm srážek oproti dlouhodobému 
normálu, což jsou dvě třetiny ročního úhrnu srážek. Průměrné 
roční srážky pro území Kraje Vysočina jsou 673 mm, přičemž 
v roce 2018 chybělo 159 mm srážek. Letošní duben deficit srážek 
ještě prohloubil, když napršelo jen 14 mm, což je pouhých 35 % 
dlouhodobého normálu. Průměrné teploty naopak stoupají. Prů-

měrná roční teplota pro území Kraje Vysočina je 7,4 °C, přičemž 
v roce 2018 byla teplota o 1,9 °C vyšší. V dubnu byla průměrná 
teplota na území Kraje Vysočina 9,0 °C, což je o 1,6 °C více 
oproti dlouhodobému normálu. Všechny tyto údaje ukazují na 
zhoršující se trend vývoje počasí přinášející komplikace při zá-

sobování obyvatel pitnou vodou. Hladiny vodárenských nádrží 
se sice přes zimní období doplnily, ale u podzemních vod, které 
zásobují mnoho menších obcí v Kraji Vysočina, stále nedošlo 
k vyrovnání jejich hladin na dřívější hodnoty.

Sledování stavu a vývoje sucha je možné zjistit na webovém 
portálu www.intersucho.cz.

Portál přináší aktuální informace o stavu a intenzitě sucha, 
stavu nasycení půdy a jeho dopadů na vegetaci a zemědělství, 
včetně kumulovaných projevů. Je zde možné získat i předpově-

di v oblasti vývoje sucha, a to včetně prognózy až na šest mě-

síců. Stav sucha je možno sledovat až v rozlišení jednotlivých 
okresů.

Projekt Intersucho existuje od srpna roku 2012, a to zejména 
díky spolupráci řady vědců a odborných pracovníků, kteří v době 
vzniku projektu navázali na více než desetiletý výzkum v oblasti 
monitoringu a klimatologie sucha v ČR, Evropě a USA. Projekt 
spolupracuje a je podporován řadou institucí, agentur a komisí.

Hlavními provozovateli portálu jsou tři instituce, na kterých 
probíhají výzkumné práce a zároveň je zajišťována funkce celé-

ho webu. Jedná se o spolupráci Ústavu výzkumu globální změny 
Akademie Věd České republiky (CzechGlobe), Mendelovy uni-
verzity v Brně a Státního pozemkového úřadu.

V této souvislosti stojí za připomenutí stále otevřená možnost 
získání dotace v programu „Dešťovka“, která umožňuje realizaci 
systému pro akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady, pří-
padně pro akumulaci srážkové vody pro splachování WC a záliv-

ku zahrady, anebo využití přečištěné odpadní vody s možným 
využitím srážkové vody. Nárok na získání dotace mají domác-

nosti z celého Česka, nejen ty z úředně vyhlášených suchých ob-

lastí, a také lidé trvale žijící v rekreačních objektech. Povinnost 
zachytávání a přednostního zasakování dešťové vody vyplývá 
i z norem a platné legislativy.

Více informací je možné získat na webových stránkách:  
www.dotacedestovka.cz, na bezplatné telefonní lince: 
800 260 500 nebo na e-mailové adrese: info@sfzp.cz. Ve všech 
krajských městech je možné využít osobních konzultací na kraj-
ských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování
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Ztráty a nálezy
Příslušným orgánem k přebírání, uchovávání a vydávání ná-

lezů pro město Světlá nad Sázavou je Městský úřad Světlá nad 
Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18. Pracovištěm, kde je možno 
odevzdávat nálezy a hlásit případné ztráty, je Odbor správní 
školství a živnostenský, 1. patro, kancelář č. dveří 211, Hana 
Milichovská – referent, tel. 569 496 649, elektronická služba  
e-mail: milichovskah@svetlans.cz.

Ztráty a nálezy můžete řešit na Městském úřadě Světlá nad 
Sázavou každý den.

Pro informaci:  pracovní doba zdejšího úřadu, kdy se všichni 
majitelé ztracených věcí mohou o své věci trvale hlásit

Pondělí 8:00–11:30 12:15–17:00 hod.
Úterý 8:00–11:30 12:15–13:00 hod.
Středa 8:00–11:30 12:15–17:00 hod.
Čtvrtek 8:00–11:30 12:15–13:00 hod.
Pátek 8:00–11:30 12:15–15:00 hod.

Nalezenou věc si lze vyzvednou pouze osobně, nutné mít 
s sebou platné doklady prokazující totožnost (občanský průkaz, 
cestovní doklad) a doklady (důkazy) prokazující vlastnické prá-

vo k věci.
Nalezená věc není opuštěná, kdo věc najde, nesmí ji bez dal-

šího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.
Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastní-

kovi. Nelze-li z okolností poznat, komu má být vrácena, a nepo-

važuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného 
odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla 
do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve 
veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provo-

zovateli tohoto zařízení, který se zachová podle jiných právních 
předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem (§ 1052 
zákona 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník).

Město Světlá nad Sázavou vyhlašuje nálezy rozhlasem 
a následně je zveřejňuje na svých webových stránkách  
www.svetlans.cz v sekci „nejčastěji hledáte“. Jedná se o vhod-

ná opatření v souladu se zákonem, aby nález vešel v širší zná-

most, a to především v případech, kdy má nalezená věc znač-

nou hodnotu či význam. Dále jsou zde uschovávány běžné 
nálezy, mezi které nejčastěji patří klíče od domů, bytů, vozidel, 
peněženky, mobily, sportovní pomůcky, tašky, ale i jízdní kola, 
šperky, apod.

Nepřebírají se věci, které již nemohou sloužit k účelům, ke 
kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost či poško-

zení. Jedná se o věci zjevně porušené, zničené, zkažené nebo 

věci, které rychle podléhají zkáze (potraviny, krmivo apod.), 
dále věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé, ne-

funkční elektronika, věci nepoužitelné, a to z důvodu nefunkč-

nosti a nepoužitelnosti, kdy vnitřní mechanismus je poško-

zen či naprosto chybí apod. Dále není možno odevzdat věci, 
u nichž se nakládání s nimi řídí zvláštními předpisy, kdy se 
jedná zejména o chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně, zvířata.

U nálezů automobilů (autovraků) je třeba posoudit, zda je au-

tomobil schopen jízdy nebo zda nález je vrak, který odstraňuje 
správce komunikace.

Nejstaršími evidovanými nálezy jsou:
• 7. 6. 2016 – klíč od automobilu – 1 ks + přívěsek – místo 

nálezu – Světlá nad Sázavou
• 13. 7. 2016 – pánské jízdní kolo – místo nálezu – na svahu 

pod zimním stadionem ve Světlé nad Sázavou (zřejmě ho 
zde neuložil majitel)

• 31. 8. 2016 – klíče od automobilu (jeden zlomený) + 1 ks 
klíč FAB – na kroužku – místo nálezu – u zámku ve Svět-
lé nad Sázavou

• 10. 9. 2016 – 3 ks klíčů s karabinkou – místo nálezu – silni-
ce před obcí Opatovice

• 6. 1. 2017 – 1 ks bezpečnostní klíč – místo nálezu – cesta 
mezi Jednotou a poliklinikou ve Světlé nad Sázavou

• 28. 11. 2016 – zlatý řetízek s přívěškem – místo nálezu – 
knihovna – oddělení pro dospělé, Světlá nad Sázavou

• 3. 3. 2017 – klíč od automobilu – místo nálezu – ul. Čapko-

va Světlá nad Sázavou
• 13. 9. 2017 – zlatá náušnice – místo nálezu – před farou ve 

Světlé nad Sázavou
• 24. 9. 2017 – 3 ks klíčů s přívěsky – místo nálezu – par-

koviště před prodejnou COOP, Na Bradle ve Světlé nad 
Sázavou

• 3. 12. 2017 – náušnice z chirurgické oceli s kamínky – mís-

to nálezu – most přes řeku Sázavu ve Světlé nad Sázavou
• 8. 12. 2017 – 6 ks klíčů – místo nálezu – před MŠ Sídliště 

ve Světlé nad Sázavou
• 10. 12. 2017 – svazek 8 ks klíčů s plastovým kroužkem – 

místo nálezu – parkoviště před prodejnou COOP na ná-

městí ve Světlé nad Sázavou
• v týdnu od 11. 12. 2017 – svazek 4 ks klíčů s plastovým 

štítkem – místo nálezu – sídliště Bradlo u kapličky ve 
Světlé nad Sázavou

• 16. 12. 2017 – svazek 3 ks klíčů FAB + další 2 ks – místo 
nálezu – před prodejnou obuv ve Světlé nad Sázavou

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Kůrovcová kalamita
Městský úřad Světlá nad Sázavou jako orgán státní správy 

lesů upozorňuje vlastníky lesů v souvislosti s kůrovcovou ka-

lamitou na povinnost aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, 
provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci. Pokud se ne-

podaří napadené stromy včas odhalit a zpracovat, může kůro-

vec úspěšně napadnout z jednoho včas nezpracovaného stromu 
v průměru 7 dalších. Pokud panuje po celý rok nadprůměrně 
teplé a suché počasí, stihne se kůrovec během jednoho roku až 
čtyřikrát přerojit (= vytvořit 4 generace). Teoreticky tedy doká-

že kůrovec (v období od jara do podzimu téhož roku) z jednoho 
stromu napadnout až 343 dalších stromů.

Podrobnější informace o kůrovci jsou publikované populárně 
naučnou formou Krajem Vysočina na následujících odkazech:

https://www.youtube.com/watch?v=gGJT9te3RcQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ze3GoOSDZWE
https://www.youtube.com/watch?v=v1oTg0GyzRA

Bc. Aleš Hroch
referent OŽP

Z odboru životního prostředí
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Elektromobily a hybridy dostávají od 
dubna speciální SPZ s výhodami
Pro majitele elektromobilů, hybridních automobilů a auto-

mobilů na vodíkový pohon je od dubna novinka. Od začátku 
dubna si majitelé můžou vyzvednout pro svůj vůz speciální 
registrační značku, která je bude do budoucna opravňovat 
k čerpání výhod nejen ve městech, ale třeba i na dálnicích. 
Novinka je součástí novely silničního zákona, která je v plat-
nosti od 1. října 2018. Část novely o speciálních registračních 
značkách pro elektromobily a hybridy ale vešla v platnost až 
1. dubna tohoto roku. 

Majitelé elektromobilů, hybridů (do 50 gramů oxidu uhliči-
tého na kilometr) a automobilů na vodíkový pohon si mohou 
nově od 1. dubna vyzvedávat speciální registrační značky, 
začínající písmeny „EL”. Ty je budou opravňovat k čerpání 
výhod spojených s užíváním „ekologických vozidel”. 

Výměna registrační značky bude pro všechny zájemce 
zdarma, lhůta na vydání značky je 15 dní od data podání žá-

dosti. Registrační značky pro elektromobily nejsou povinné, 

bude vždy záležet na majiteli vozidla, zda si na něm ponechá 
klasickou SPZ, nebo si zažádá o vydání registrační značky 
začínající písmeny „EL”. Co se týká značky na přání, tak 
elektromobily mohou mít buď RZ na přání, nebo RZ EL. 

A jaké výhody z vlastnictví takové registrační značky ply-

nou? Zatím nijak valné, do budoucna ale ministerstvo slibuje 
výrazné zvýhodnění takto označených vozidel. Zatím je asi 
jedinou výhodou osvobození uživatelů elektrických vozidel 
od placení silniční daně, do budoucna se ale počítá například 
s osvobozením od placení dálničních poplatků nebo s mož-

ností využívání vyhrazených jízdních pruhů ve městech. 
Příkladem zvýhodnění elektromobilů na místní úrovni 

je třeba hlavní město, které nechává majitele takových aut 
parkovat zdarma, respektive za roční poplatek 100 korun. 
A tato výhoda má v Praze zůstat i do budoucna. Kdo si navíc 
pořídí novou speciální SPZ, nebude muset platit ani stokoru-

nový roční poplatek.
Ing. Miroslav Peroutka

vedoucí OD

Z odboru dopravy 

Krádež nářadí a poškození harvestoru
Dne 6. 5. v 7:35 hod. vyjížděli policisté zdejšího oddělení 

na oznámení o krádeži nářadí a poškození stroje na těžbu dře-

va, tzv. harvestoru. Následně bylo zjištěno, že dosud neznámý 
pachatel v době od 16:00 hod. dne 26. 4. do 13:30 hod. dne 
3. 5. poškodil v lese mezi Světlou nad Sázavou a Opatovice-

mi zde odstavený harvestor zn. Valmet, z tohoto ještě odcizil 
různé nářadí a věci k motorovým pilám, čímž majiteli způso-

bil celkovou škodu ve výši nejméně 49 100 Kč.

Maření výkonu úředního rozhodnutí
Dne 8. 5. byly policejním inspektorem zahájeny úkony 

trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření vý-

konu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil še-

stadvacetiletý muž z Havlíčkobrodska, který dne 8. 5. v době 
nejméně od 15:50 hodin do 16:20 hodin vykonal jako řidič 
úmyslně jízdu s osobním motorovým vozidlem z obce Oves-

ná Lhota do Světlé nad Sázavou a poté přes Dolní Město do 
Meziklasí. Tam byl předepsaným způsobem zastavován hlíd-

kou OO PČR Světlá nad Sázavou, na toto znamení reagoval 
tak, že zajel na okraj komunikace, avšak po zastavení vozidla 
následně sešlápl plynový pedál a pokračoval dále v jízdě. Po 
ujetí cca 150 m v obci Meziklasí zastavil, vozidlo ponechal 

bez zajištění a z místa společně se spolujezdcem utekl. Po 
krátké době se však k vozidlu vrátil a následnou kontrolou 
včetně lustrace v evidencích PČR bylo zjištěno, že řidič má 
rozhodnutím MěU Benešov vysloven platný zákaz činnosti 
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny 
skupiny a tedy svým jednáním maří výkon rozhodnutí soudu 
nebo jiného orgánu veřejné moci, za což mu hrozí trest odnětí 
svobody až na dvě léta.

Pokus krádeže vloupáním
Dne 15. 5. bylo v 6:26 hod. na OOP Světlá nad Sázavou 

oznámeno vloupání do kovářské dílny v areálu kamenicko-

-sochařského učiliště v Lipnici nad Sázavou. Na místě bylo 
poté šetřením zjištěno, že dosud neznámý pachatel v době od 
20:30 hod. dne 14. 5. do 6:10 hod. dne 15. 5. vnikl na poze-

mek u učiliště a následně se po překonání uzamčených dveří 
násilím dostal do kovářské dílny, kterou prohledal, ale uvnitř 
nic neodcizil. Tímto jednáním neznámého pachatele vznikla 
majiteli objektu škoda pouze na poškozené výplni dveří ve 
výši 200 Kč.

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 květen 2019

Z činnosti městské policie

Městská policie v dubnu 2019 řešila celkem 76 přestupků. Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 70 přestup-
ků, 6 bylo oznámeno správním orgánům k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostatních orgánů. 
Jednou jsme spolupracovali se soudem. V odchytovém zařízení nemáme k 30. 4.  žádného psa. 

V dubnu jsme provedli jednu kontrolu, zda není podáván alkohol osobám mladším osmnácti roků, vše bez závad. Rychlost 
jsme měřili osmkrát. Policii ČR jsme předali jednoho pachatele trestného činu. 

Zdeněk Novák, velitel MP
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rubrika čtenářů

Dotaz rybník
Chci se zeptat na vedení města Světlá nad 

Sázavou na otázku sucha, které nás trápí.
V majetku města Světlá nad Sázavou je po-

zemek – katastrální číslo 1044, který je ve 
Světlé – Rozkoš. Jedná se o vypuštěný rybník 
(mokřad) z konce 60. let min. století.

Zajímá mě, jaký má město Světlá záměr 
s tímto pozemkem. Vypuštěným rybníkem 
protéká Žebrakovský potok bez užitku. Jak 
bude město Světlá hospodařit s vodou v kra-

jině?
L. Jarošová, Světlá 926

Dobrý den, problematika tohoto rybníka se 
řešila asi před 5 lety a bylo rozhodnuto, že za-

tím tento „rybník“ nebudeme řešit.
Jan Tourek

Zavedení rezervačního a vyvolávacího systému

Městský úřad ve Světlé nad Sázavou oznamuje občanům, že od 3. 6. 2019 zavádí rezervační a vyvolávací systém na někte-
rých pracovištích odboru dopravy (OD) a odboru správního, školství a živnostenského (OSŠaŽ). Konkrétně se jedná na OD 
o agendy: řidičských průkazů a evidence motorových vozidel, na OSŠaŽ pak o agendy: cestovních dokladů, občanských 
průkazů, zápisů na obecním živnostenském úřadě, evidence obyvatel a matriky.

Zaváděný systém umožňuje objednání a rezervaci termínu návštěvy občana na MěÚ přes internet.

• Klient nalezne odkaz na objednávkový formulář na úvodní stránce webových stránek města www.svetlans.cz, kde 
si vybere činnost, kterou chce vyřídit, datum, čas a provede rezervaci. Následně musí vyplnit povinné údaje a to 
e-mail a telefonní číslo. Rezervace se vždy provádí pouze na celou hodinu tedy v 8.00, 9.00 atd.

• Nejdříve bude klientovi zaslána na e-mail výzva k potvrzení objednávky s odkazem na potvrzení rezervace, která 
musí být provedena do patnácti minut. Následně pak obdrží potvrzení samotné objednávky, kde bude uvedeno 
místo objednávky, jméno objednaného, email, telefon, sjednaný termín, požadovaná činnost, např. registr řidičů, 
občanské průkazy apod., a nejdůležitější identifikační kód. Tento kód bude čtyřmístný.

• Po příchodu do budovy MěÚ na pracoviště OD (přízemí budovy) nebo OSŠaŽ (1. patro budovy) si občan na tiskárně 
s dotykovým displejem volí tlačítko „Objednaní klienti WebC@ll“ a zadá identifikační kód, který bude aktivní v roz-
mezí +/- 15 minut od sjednaného času, a vyčká na vyvolání na světelné tabuli s příslušným pořadovým číslem. Vyvo-
lávací systém je vyrozuměn, že se objednaný klient dostavil, a zařazuje jej do fronty příslušné činnosti s prioritou, 
tj. tak, aby byl vyvolán jako první následující klient. V případě, že se v tomto intervalu nedostaví, jeho objednávka 
propadá.

• Úředník na displeji svého PC vidí, že je ve frontě klient objednaný přes internet.

Možnost objednání přes internet bude v cyklu jeden klient v časovém úseku jedné hodiny, jak shora uvedeno, aby nebyly 
neúměrně prodlužovány čekací doby klientů, kteří se s novinkou zatím neseznámili, či nemají přístup k internetu, nebo 
tuto zručnost neovládají.

Pro upřesnění uvádíme, že občan, který si přijde vyřídit výše popsané agendy a nepoužije rezervační systém po internetu, 
po příchodu na MěÚ na příslušné pracoviště si na tiskárně s dotykovým displejem navolí příslušné tlačítko požadované 
agendy a je zařazen do fronty čekajících.

Pořizovací cena popisovaného rezervačního a vyvolávacího systému CALL 250 V je 237.632 Kč a dodala jej firma Kadlec - 
elektronika, s. r. o., Brno.

Od zavedení rezervačního a vyvolávacího systému si vedení MěÚ slibuje další zkvalitnění a zrychlení poskytovaných slu-
žeb pro své občany a klienty.

Ing. Jiří Moučka 
tajemník MěÚ
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Chodník
Ve svém prvním příspěvku jsem napsal, že chci slušnou 

formou poukazovat na věci v našem městě, které zde chy-

bí, nebo jsou zbytečné, měly by se řešit či změnit, posoudit 
jejich důležitost, aby to vše bylo ve prospěch spoluobčanů. 

Všichni jste jistě zaregistrovali, že u zámku je ve výstavbě 
nový chodník, který bude město stát nemalé peníze a při-
znám se, že tomu nerozumím. Po tomto chodníku jsem za 
celá léta neviděl jít žádného chodce. Maximálně turistu, kte-

rý si chtěl vyfotit panorama centra s kostelem a tureckým 
pavilonem. Nebojím se tuto pravdu napsat, neb tam chodím 
často rybařit. 

Naproti tomu je mě líto všech lidí, kteří v Pěšinkách od stu-

dánky až k Informačnímu centru klopýtají, hrozí jim díky kva-

litě povrchu až zranění, nákupní tašky s kolečky poskakují, 
maminky s kočárky kličkují a když zaprší, tak o louže není 
nouze a těžko se hledá místo na průchod. A touto částí denně 
projdou či proklopýtají stovky lidí a za měsíc to jsou tisíce. 

Dovoluji si přiložit i fotodokumentaci. 
Pavel Prášek

(redakčně kráceno)

Vážený pane Prášku,
dostala jsem za úkol reagovat na Váš příspěvek, kterým 

chcete slušnou formou poukazovat na věci, které se Vám ne-

líbí. Jak uchopit tento Váš příspěvek a srozumitelně a krátce 
odpovědět na věci pro Vás zdánlivě tak lehko řešitelné a jed-

noznačné?
Město si je velmi dobře vědomo špatného technického sta-

vu ulice Pěšinky. Rekonstrukce této ulice se od roku 2017 
řeší projekčně spolu s revitalizací náměstí Trčků z Lípy. 
V rámci projektu revitalizace prostoru náměstí se řeší vel-
ká část města – vlastní náměstí, křižovatka silnic II/150 
a II/347, ulice Pěšinky až k vjezdu do areálu bývalého bazé-

nu, prostor výstupu z podzemí do ulice Pěšinky a propojení 
prostoru před výstupem z podzemí s náměstím přes zahradu 
kostela sv. Václava. Projektovou dokumentaci ve stupni pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracovala společnost 
TRANSCONSULT, s. r. o., Hradec Králové, v měsíci červnu 
2018 podala na MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor stavebního 
úřadu a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby. V průběhu měsíce září 2018 byly staveb-

nímu úřadu předány souhlasy vlastníků dotčených stavbou, 
územní rozhodnutí bylo vydáno na konci měsíce dubna 2019. 
Jakmile nabude územní rozhodnutí právní moci, bude zadán 
k vypracování další stupeň projektové dokumentace s tím, 
že zahájení stavebních prací revitalizace náměstí je předpo-

kládáno v roce 2021. Vzhledem k rozsahu celého projektu 
bude realizace v následujících letech rozdělena na několik 
etap. V rámci revitalizace náměstí a přilehlého okolí nejsou 
řešeny pouze stavební úpravy komunikací a související sta-

vební práce, velká část projektu řeší požadavky správců, či 
vlastníků technické infrastruktury, přeložky, či rekonstruk-

ce sítí plynovodu, elektřiny, vodovodu, kanalizace. Ulice 
Pěšinky bude po revitalizaci zadlážděna kamennou kost-
kou, bude doplněna o dešťovou kanalizaci, která v celé ulici 
Pěšinky chybí, a o veřejné osvětlení podtrhující historický 
ráz uličky a vyzdvihující přítomnost opěrné kamenné zdi 
kostela sv. Václava, nemovité kulturní památky. Pod povr-
chem komunikace bude třeba provést přeložky inženýrských 
sítí navazujících na revitalizovaný prostor náměstí. V místě 
výstupů z podzemí bude ulice Pěšinky rozšířena dlážděnou 
plochou až k výlezům z podzemí, jejichž současný vzhled 
bude upraven a sjednocen římsou s povrchovou úpravou 
z umělého kamene. Dále se počítá se zachováním studánky, 
jejím převedením na druhou stranu ulice a vytvořením ná-

drže s přelivem. Oprava ulice Pěšinky bude dále pokračovat 
stezkou pro pěší a cyklisty až k ulici Pěšinky určené pro 
dopravu motorových vozidel. Z důvodu návazností na okolní 
zastavované plochy není v tuto chvíli možné řešit pouze ulici 
Pěšinky.

Vizualizaci prostoru před výlezy z podzemí přikládám, 
projektová dokumentace revitalizace náměstí je velkého for-
mátu a výtisk na stranu A4 by nebyl dobře čitelný. Vzhledem 
k Vašemu zájmu o vzhled města Vás zvu k seznámení se 
s projektem revitalizace náměstí a jeho okolí osobně, přijít 
se může podívat kdokoliv, kdo má o seznámení se s projek-

tem zájem. K dispozici je na odboru majetku, investic a re-

gionálního rozvoje, kontaktní osoby: Vladimíra Krajanská, 
Jaroslav Rezek.

Chodník u zámku je rekonstruován na základě žádosti 
majitelů zámku, nemovité kulturní památky, neboť spád 
chodníku obrácený v určité části směrem k budově podmá-

čel a narušoval fasádu zámku. Protože majitelé nemovitos-

ti měli v úmyslu zahájit rekonstrukci fasády na této straně 
zámku, požádali město o součinnost, přespádování chod-

níku a zároveň odstranění šíře cca 15 cm chodníku podél 
severní strany zimní zahrady z důvodu výsadby popínavých 
rostlin k fasádě domu. Protože město považuje budovu zám-

ku za výraznou dominantu města a váží si práce majitelů 
zámku na postupné obnově zámku, odsouhlasilo provedení 
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▶ rekonstrukce chodníku, a to v šíři pouze 2 m, nikoliv v pů-

vodním rozsahu asfaltové plochy. Zbývající část chodníku 
bude upravena jako záhon. Protože chodník přímo navazuje 
na kulturní památku, byla jako stavební materiál zvolena 
kamenná kostka, která je ve městě použita na chodnících 
hlavní komunikace ulice Nádražní, bude použita v rámci re-

vitalizovaných ploch na náměstí a v jeho okolí a počítá se 
s ní i při budoucí rekonstrukci chodníků v ul. Zámecká.

Stavbu chodníku provádí org. TBS Světlá nad Sázavou, 
dokončena bude v měsíci červnu. Pevně věřím, že nově opra-

vená plocha podtrhující krásu světelského zámku, jeho opra-

vená fasáda jednou pohladí i Vás při chytání ryb u Turec-

kého pavilonu na duši. Upravené okolí zámku a projev úcty 
k rekonstrukci kulturní památky a její přítomnosti ve městě 
bude jistě přínosem nejen pro studenty, ale i pro obyvatele, 
návštěvníky města a zámku. 

Vladimíra Krajanská, 
vedoucí odboru majetku, 

investic a regionálního rozvoje

Z hiStorie

Dvacet svobodných let
V říjnu 1918 přišel konečně mír a s ním i nečekaná změna 

režimu. Rakousko – Uhersko se rozpadá a na jeho troskách 
vznikají tzv. nástupnické státy. Nová Československá republika 
přinesla nový duch i do školství. Zlepšuje se sociální postavení 
učitelů, školství se ještě více liberalizuje a zcela se oprošťuje od 
vlivu církve. K výuce i k samotným žákům se přistupuje v de-

mokratickém duchu. Světelská obecná škola tyto změny proží-
vá samozřejmě také. Stává se už definitivně opět pětitřídní. Od 
10. srpna 1920 ji vede nový řídící učitel Bedřich Bedrníček.

Ze školních rad se stávají (ovšem jen nakrátko) školní výbo-

ry, dvě třetiny jejich členů tvoří zástupci rodičů žáků, třetinu 
zástupci učitelstva. Častěji se konají schůzky učitelů s rodiči.

Ve 20. letech 20. století setrvale klesá počet žáků, projevuje 
se silný pokles natality za války a ještě několik let po ní. V le-

tech 1919–1930 byly počty žáků následující:

Rok Chlapci Dívky Celkem
1919 314 281 585
1920 332 287 619
1921 321 301 622
1922 305 262 567
1923 271 244 515
1924 224 207 431
1925 199 174 373
1926 173 154 327
1927 148 142 290
1928 158 145 303
1929 176 155 331
1930 203 171 374

1. září 1923 se opět mění vedení školy. Bedřich Bedrníček od-

chází do výslužby a na jeho místo nastupuje Václav Kratochvíl. 
Ve škole se ruší ředitelský byt a budují se dvě nové učebny, aby 
bylo kam umístit dvě třídy vracející se z budovy občanské školy 
(tak byly po převratu přejmenovány měšťanky).

V nové republice se učitelé veřejně angažují např. v Sokole, 
v osvětě a kultuře vůbec. I ve škole se dbá na estetiku prostředí, 
květinovou výzdobu a hygienu budovy i žáků. Školní budova 
prochází nejen vnitřními úpravami, jejichž cílem je získat nové 
prostory, ale např. v roce 1925 byla vyměněna krytina, stará po 
téměř pětačtyřiceti letech dosluhovala. V roce 1924 je zavede-

no elektrické osvětlení v přízemí a v 1. poschodí, v dalším roce 
ve 2. poschodí.

Ve školním roce 1928/29 zařídila místní školní rada (k sta-

ronovému názvu se vrátily školní výbory již po roce) pojištění 
dětí proti úrazu. V polovině 30. let vstupuje do školy fenomén 
tehdejší doby – rádio, jehož vysílání je pomocí amplionů v ně-

kterých třídách možno poslouchat jako doplněk vyučování. 
Součástí výuky se ve stejné době stávají i naučné filmy promí-
tané v sokolském biografu.

V roce 1933 nahrazuje v čele školy dosavadního řídícího uči-
tele Václava Kratochvíla František Novohradský.

Zdánlivě idylický rozvoj společnosti a s ní i školství se začal 
na konci 30. let kazit. Mnichovská dohoda znamenala začátek 
konce demokratického Československa. Dramatické události se 
dotkly i světelského školství. Učitelé obecné školy Karel Su-

chopár a František Semerád byli mobilizováni, školní budova 
byla zabrána pro ubytování uprchlíků z pohraničí. Po jejich od-

chodu musela být vydezinfikována, takže žáci měli na konci 
září neplánované desetidenní prázdniny.

obecná škola ve Světlé nad Sázavou iii.
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V tzv. druhé republice byla řada demokratických svobod 
rychle zrušena, např. z místní školní rady odchází její před-

seda a starosta města MUDr Weinstein pro svůj židovský 
původ a s ním i dva členové rozpuštěné komunistické strany. 
15. března 1939 vstoupilo na naše území řišskoněmecké voj-
sko, krátká dvacetiletá historie demokratického Českosloven-

ska skončila.
 

Škola a církev
Vztah školy a církve se v čase měnil od praktického splynutí 

do roku 1869 až do úplného odmítání ze strany školy po roce 
1948. Jak jsme poznali v předchozích kapitolách, vztah školy 
ke katolické církvi byl velmi těsný a škola byla více méně 
církvi podřízena. Že to byla církev katolická, je nasnadě, ne-

boť ta měla po několik staletí monopol na duchovní život oby-

vatelstva. Od vydání tolerančního patentu uplynula historicky 
krátká doba a reformované církve se prosazovaly velmi poma-

lu. Tomu odpovídá i stav na Světelsku. Dle Pamětní knihy dě-

kanství v roce 1857 žilo ve světelské farnosti 5.034 tzv. „duší“ 
katolického náboženství, ale jen 103 Židů vyznávajících ná-

boženství mosaické (ve Světlé 62, v Nové Vsi 16, v Kunemili 
10, jinak jen jednotlivci) a pouhých 17 evangelíků (z toho 15 
v Druhanově, ve Světlé jen 1).

I ve škole bylo rozdělení žactva dle náboženství podobné. 
V roce 1890 bylo 695 žáků víry katolické, 3 evangelické a 36 
židovských žáků se hlásilo k náboženství mosaickému.

I po roce 1869 si katolická církev určitý vliv ve školách 
zachovávala a náboženství zůstávalo důležitou součástí výu-

ky. I když se ze školní kroniky dozvídáme, že v prvním roce 
existence obecné školy vyučovali náboženství sami učitelé, 
bylo to jen proto, že byl světelský děkan nemocen.1 Jinak byla 
výuka náboženství doménou místních kněží až do zavedení 
institutu katechetů.

V roce 1871 vyučoval náboženství kaplan P. Antonín Hero-

ut, ale v roce 1878 se stal farářem ve Skuhrově, nový kaplan 
P. Josef Bříza přišel z Dolní Krupé. Náboženství učil i děkan 
P. Jan Ehrenberger a po jeho smrti jeho nástupce P. František 
Chaloupka.

Po celý školní rok se žáci setkávali s církevními obřady. Rok 
začínal a končil službami božími, do kostela ale žáci hromad-

ně zavítali mnohokrát do roka, a to nejen v době církevních 
svátků. Církevní slavnosti se konaly pravidelně u příležitosti 
císařových narozenin a jmenin, ani císařovna nepřišla zkrát-
ka. Oslavovaly se i důležité současné události v rodě Habs-

burků, často to byly sňatky nebo narození nových arcivévo-

dů a arcivévodkyň. Zde je několik příkladů. 2. prosince 1878 
to byla bohoslužba k 25 letům císařova panování, 24. dub-

na 1879 slavnost na počest stříbrné svatby panovnického páru, 
10. května 1881 svatba korunního prince Rudolfa, v červenci 
1890 sňatek princezny Marie Valerie, v září smuteční boho-

služba za zavražděnou císařovnu Alžbětu, a tak bychom moh-

li pokračovat až do roku 1918.
Pro žáky se konala třikrát ročně zpověď, většinou v říjnu, 

dubnu a červenci, kdy byla před prázdninami náboženská 
zkouška. Tu vykonával buď místní děkan, nebo jiný kněz. 
V červnu 1877 vykonal zkoušku a biřmování sám králové-

hradecký biskup Dr. Josef Hais, 1887 to byl ledečský vikář 
P. František Vorlíček, v červenci 1899 humpolecký vikář 
P. Klement Šandera, o rok později P. Antonín Trávníček, farář 
z Krásné Hory, 1910 ledečský vikář P. Václav Vačkář, v dubnu 
1915 opět po delší době biskup, tentokrát Dr. Josef Doubrava.

V roce 1886 přišel z Habrů nový kaplan P. Antonín Foret. 
Když v listopadu 1897 zemřel, byl nahrazen P. Josefem Ko-

řínkem rovněž z Habrů. Na měšťanskou školu byl v roce 1901 
přidělen profesionální učitel náboženství, tzv. katecheta, kte-

rým byl dosavadní nechanický kaplan P. Jaroslav Schovanec. 
Docházel vyučovat náboženství také na obecnou školu. Vy-

učoval v sedmi třídách, děkanovi a kaplanovi zůstaly pouze 
dvě, ale na rozdíl od katechety vyučovali zadarmo.

Když se v roce 1902 zabil pádem z koně haberský farář 
P. Antonín Herout (i on začínal jako kaplan ve Světlé), byl 
na jeho místo dosazen P. Josef Kořínek a volné místo po něm 
obdržel dosavadní haberský kaplan P. František Khun. O čty-

ři roky později odešel na faru do Lučice, vystřídal ho P. Jan 
Roháček, opět z Habrů.2

Začátek nového století, od něhož si lidé tolik slibovali, 
a které přineslo tak obrovské zklamání, znamenalo i důleži-
tou změna ve výuce náboženství na obou světelských školách. 
Skončil dlouholetý monopol katolické církve, neboť ve škol-
ním roce 1910/11 začal na měšťanské škole vyučovat evan-

gelické náboženství Josef Čohorna, farář z Humpolce. Sice 
to byla jen jedna hodina za čtrnáct dní, ale také žáci obecné 
školy mohli na tuto výuku chodit.

V roce 1912 se stal novým světelským děkanem P. František 
Khun, po odchodu P. Jana Roháčka nastoupil místo kaplana 
P. Josef Mazač a o rok později P. Alois Doležal. V dubnu 1914 
zemřel katecheta P. František Šeda, který přišel po P. Jarosla-

vu Schovancovi, v únoru 1915 nastoupil na toto místo P. Jan 
Jirsa.

Po vzniku Československé republiky ztratila katolická cír-
kev vliv celkově a ve škole zvlášť. Výuka náboženství zůsta-

la zachována, ale veškeré pobožnosti probíhající v kostele se 
staly soukromou záležitostí věřících a škola jako instituce se 
na nich dále nepodílela. Mnozí kněží tyto změny ve výchově 
mládeže těžce nesli a jak konstatuje školní kronika, změně-

ným podmínkám „… překážky stavělo kněžstvo, které zvyklé 
jsouc ze starého režimu rakouského, zle se cítilo poškozeno, 
že se mu poručníkování ve škole a učitelstvu ubírá. Nejzuřivě-

ji proti škole a učitelstvu počínal si učitel náboženství kaplan 
Alois Doležal. Jeho klerikální boj proti škole tak vyvrcholil, 
že místní školní rada a okresní školní rada žádaly zemskou 
radu školní, aby byl dotyčný kněz zbaven na zdejší škole vy-

učování.“
Časem se vyhrocená situace uklidnila a všichni si zvykli na 

novou realitu. Po roce 1918 se lidé začali hlásit kromě evan-

gelického i k dalším reformovaným náboženstvím, hlavně 
k nově vzniklé církvi československé. Od roku 1921 vyučo-

val na obecné škole československé a českobratrské nábo-

ženství farář Rudolf Šlechta z Opatovic3, od roku 1932 Jan 
Beneš z Ledče. Náboženské vyznání žáků bylo ve školním 
roce 1922/23 následující. Z 531 žáků se jich už jen 337 hlásilo 
ke katolickému, 114 k československému, 13 k židovskému, 4 
k českobratrskému a 3 k pravoslavnému náboženství. U 20 
žáků bylo uvedeno „bez vyznání“. Změna v myšlení lidí byla 
tedy rychlá.

Katolická církev proto zvýšila svoji aktivitu, důkazem če-

hož je, že v letech 1921–1924 každoročně světelskou školu na-

vštívil biskupský vikář P. Karel Vimr.
V listopadu 1922 P. Alois Doležal odešel na místo faráře do 

Habrů, místo něho přišel z Habrů P. František Stříbrný. Od 
roku 1926 se stal katechetou pro obě školy P. Justin Zelenka. 
V roce 1926 vyučoval československé náboženství penziono-

vaný řídící učitel Alois Punčochář, v roce 1936 Josef Zdobin-

ský, farář z Ledče.
V době protektorátu se náboženství vyučovalo dál. Ve škol-

ním roce 1940/41 katolické náboženství vyučovaly Marta 
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▶ Zábranská a Marie Pacholíková, českomoravské4 Bohumil 

Skvrna a českobratrské humpolecký farář Rudolf Makovský. 
O rok později vyučoval českomoravské náboženství František 
Jakoubě a evangelické diákon Dalibor Molnár z Německého 
Brodu. Ve školním roce 1942/43 českomoravské vyučovali Jo-

sef Kracík a Eduard Doubek, o rok později Ludmila Kuldová.
Po ukončení 2. světové války ještě po nějakou dobu výuka 

náboženství fungovala. Ve školním roce 1946/47 vyučoval 
katolické náboženství děkan P. Jan Beran a Marie Pacholí-
ková, československé Josef Kořínek, farář z Ledče. Po roce 
1948, kdy byla vedena proticírkevní kampaň, kněží a mniši 
byli vězněni a věřící ostrakizováni, vyučování náboženství 
z rozvrhu obecné školy zmizelo.

Ve stínu hákového kříže
Začátek školního roku 1939/40 byl ve Světlé složitý. V bu-

dově měšťanské školy bylo ubytováno německé vojsko, tudíž 
se všichni žáci z města učili střídavě v obecné škole. Pak se 
objevilo nebezpečí rozšíření dětské obrny a vyučování bylo 
přerušeno docela. Obnoveno bylo až 9. října. V zimě se obje-

vily problémy s topivem, byly prodlouženy vánoční a pololet-
ní prázdniny a teprve 4. března začalo pravidelné vyučování. 
V roce 1940 dochází k výměně řídícího učitele, místo bývalé-

ho legionáře Františka Novohradského se jím stává František 
Kostelecký.

Ve škole už se nevzpomíná na T. G. Masaryka a 28. říjen, 
ale v březnu se zdůrazňuje zřízení protektorátu, 19. dubna se 
připomínaly Hitlerovy narozeniny. Ze školní knihovny se vy-

řazovaly nevhodné knihy, v učebnicích se začerňovalo slovo 
„československý“.

Školství bylo postupně germanizováno. Německý jazyk se 
stal na obecné školy povinným. V únoru – dubnu 1941 museli 
učitelé Suchopár, Panušková, Volfová, Semerád a Kratochvíl 
dojíždět do Ledče na zvláštní kurz němčiny, ve kterém před-

nášel sám okresní školní inspektor Tyr. V únoru 1943 spo-

lečně s německým zemským školním inspektorem Dr. Wilin-

gerem navštívili na světelské obecné škole dokonce hodinu 
německého jazyka.

Ze školy zmizeli všichni židovští žáci, v červnu 1942 za-

mířili i se svými rodinami do Terezína a pak dál na východ…
Kurzy němčiny se v roce 1942 konaly už ve všech městech 

ledečského okresu. Do kurzu ve Světlé docházelo 21 poslu-

chačů. O rok později museli učitelé do přeškolovacího kurzu 
dějepisu.

Podobně jako v letech 1. světové války byly i nyní školy 
zneužívány k podpoře německého válečného úsilí. Opět se 
sbíraly barevné kovy, papír, léčivé rostliny, ale také klásky 
na polích. V roce 1943 pomáhali žáci 5. tříd při zalesňovacích 
pracích.

Na začátku roku 1945 se už bojovalo na území protektorá-

tu. Blížila se fronta a s ní porážka Německa. Školy musely 

opět něco obětovat. 25. ledna nařídil okresní školní inspektor 
vyklizení obou škol pro potřeby Wehrmachtu a německých 
uprchlíků z východu, tzv. „národních hostů“. Děti si chodily 
pro úkoly do legendárního „domečku u kostela“ č. p. 17, kde 
byla v té době umístěna učňovská pokračovací škola pro bu-

doucí skláře.
Přes slušné chování německých vojáků i civilistů byla na 

zařízení školy způsobena řada škod, které kupodivu ještě na 
konci dubna německá vojenská správa proplatila.

Německá armáda konečně 8. května opustila Světlou 
a o dva dny později nadšené davy vítaly první ruské vojáky.

Labutí píseň obecné školy
Konec války a osvobození přinesly samozřejmě opět změ-

ny. Řídící učitel byl národním výborem vyměněn jako první 
a do této funkce byl vrácen poslední předválečný řídící učitel 
František Novohradský. Ten po dvou letech umírá a na krát-
kou dobu ho vystřídal Bohumil Jakl, ovšem v roce 1948 už 
nevyhovoval politicky a posledním řídícím učitelem se stal na 
pět let Karel Suchopár.

Změnil se také název školy, která se už oficiálně nenazývala 
„obecná“, ale „národní I. stupně “.

V prvním svobodném roce začalo vyučování 28. květ-
na 1945. Jak, to napovídá zápis ve školní kronice: „Školství 
začíná se budovat na nových základech, proto není ve škole 
jasných poměrů a vyučuje se asi jako v roce 1938“. 24. listo-

padu 1946 bylo opět založeno rodičovské sdružení.
Město mělo tenkrát velké plány, jedním z nich byla výstav-

ba nové budovy národní školy, historická budova v Jelenově 
ulici měla být využita jinak. To se však nikdy nestalo a ještě 
dnes, po 140 letech, se v modernizované budově učí dál.

Velkým pokrokem bylo zřízení ústředního topení, o čemž 
rozhodla újezdní školní rada (další varianta názvu té původní 
místní) v březnu 1948.

Mezitím došlo v Československu k dalšímu politickému 
zvratu a život školy se mění. Učitelé chodí na politická ško-

lení, v květnu 1951 se zakládají pionýrské oddíly, vzniká zá-

kladní organizace KSČ, odbory, svaz československo-sovět-
ského přátelství. Učitelé si dávají tzv. socialistické závazky, 
např. že budou dobře učit!

To už ale historie světelské obecné školy spěje ke svému 
konci. Na základě zákona o jednotné škole byly od 1. září 1953 
i ve Světlé obecná a měšťanská škola (od roku 1949 se nazývá 
střední II. stupně) spojeny v jeden celek a od té doby se na 
tom v podstatě nic nezměnilo. Jak je u nás zvykem, měnil se 
často název těchto nových škol od osmiletých středních v roce 
1953 po dnešní základní školy, ale jednotná škola pro děti ve 
věku 6–14 (dnes 15) let zůstává.

Josef Böhm

vysvětlivky

1  Světelský farní úřad byl povýšen na děkanát teprve v roce 
1857; místo pro kaplana (kooperátora) zřídil hrabě Filip 
Kolovrat Krakovský již roku 1748.

2  Častá výměna kněží mezi světelskou a haberskou farnos-
tí byla způsobována majiteli velkostatku Světlá – Habry, 
kteří užívali patronátního práva, jež se týkalo školy i kos-
tela.

3  Nejedná se o „naše“ Opatovice, ale o Opatovice u Zbýšo-
va na Čáslavsku, v nichž byl v roce 1783 založen evangelic-
ký sbor, do jehož obvodu spadal i ledečský okres.

4 Slovo československý se nesmělo v  době protektorátu 
používat, proto nastala změna i v názvu církve.
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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:
• hUdeBní a PohYBovÉ hrÁtkY – Jana Špiňarová: 

15., 12., 19. 6., 15:00–15:45
• ZÁChrana koUZelnÉho leSa – koordinátorky MC 

rolnička a Michal hájek: 3. 6., 15:30
• PrvkY aktivní a PaSivní BeZPečnoSti – Preven-

Ce riZikovÉho ChovÁní Za volanteM – veronika 
vošická Buráňová: 12. 6., 16:00

• nÁvŠtěva ZaChrannÉ StaniCe v Pavlově – ko-
ordinátorky MC rolnička: 17. 6., 14:30–18:15

• vývoJ Řeči a Jak ho PodPoŘit U neJMenŠíCh 
dětí od 1 do 4 let + oPoŽděný vývoJ Řeči a Jak 
MU PŘedChÁZet – Mgr. renata kopecká: 19. 6., 16:00

• nÁvŠtěva MěStSkÉ PoliCie – koordinátorky MC 
rolnička: 24. 6., 9:00

• dětSký BaZÁrek: 26. 6., 15:30
• PatChWork – věra kopecká: 26. 6., 15:45

Těšíme se na Vás

Dne 9. 5. navštívilo Mateřské centrum Rolnička Výstavu vý-

tvarníků neprofesionálů Světelska. Výstavou nás provedla paní 
Jarmila Štorková a amatérský malíř Oldřich Sýs nám vyprávěl 
o svých začátcích. Děti se nechaly obrazy výtvarníků inspi-
rovat k vlastní tvorbě a po prohlídce namalovaly barevnými 
křídami obrázky, ze kterých vytvoříme výstavu u nás v Mateř-
ském centru pod názvem Budoucí malíři Světelska.

Pan Sýs chválil děti, jak jsou nadané a šikovné a že v příštím 
roce mohou samy vystavovat na této výstavě.

Děti malovaly s takovou radostí a zaujetím, že už nám ani na 
slíbenou cukrárnu nezbyl čas.

Koordinátorky Mateřského centra,  
Jana Špiňarová a Marie Mašková

Budoucí malíři Světelska

Školní rok utekl jako voda, ale nás čeká ve školce ještě spousta 
legrace! Samozřejmě si společně užijeme oslavy Dne dětí a chys-

táme se také na výlet autobusem za zvířátky do záchranné stanice 
v Pavlově, kam pojedeme dohromady s kamarády ze třídy „U Slu-

níček“. V plánu máme také návštěvu u HASIČŮ. Do školky za 
námi ještě přijede i divadélko. A co zajímavého už bylo ve třídě 

„U Koťátek“? Přesto, že jsme úplně nejmladší z celé školky, pře-

kvapili jsme všechny maminky a tatínky! Děti si pro své rodiče 
připravily nejen krásné dárečky od srdíčka, ale také jsme nacvičili 
pásmo básniček, písniček a tanečků.

„Koťátka“ se opravdu moc snažila, a proto je maminky a tatínko-

vé odměnili bouřlivým potleskem, ale také dobrotami, za jejichž 

přípravu rodičům ještě jednou moc děkujeme. Totiž i zásluhou 
bezvadně spolupracujících rodičů se nám oslava „Dne rodiny“ ve 
středu 15. května tak úžasně vydařila!

Některé z našich výrobků jste mohli vidět i na nástěnce u paní 
doktorky Šimkové. A zapojili jsme se i do výtvarné soutěže na 
téma „Jarmark“. Každé „Koťátko“ vytvořilo svůj originální koláč.

Za celý kolektiv třídy „U Koťátek“ upřímně děkujeme všem ro-

dičům za spolupráci a vstřícnost a přejeme všem krásné léto, po-

hodové prázdniny, vydařenou dovolenou a těšíme se na shledání 
a spolupráci v příštím školním roce.

Kristýna a Zdeňka,
učitelky MŠ

koťátka se těší na prázdniny
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Výtvarná soutěž při příležitosti XII. ročníku 
folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí
Jak vypadal jarmark? Nabízely se věci denní potřeby i běžně ne-

dostupné zboží, navštěvovaly ho také různé potulné atrakce, jako 
bylo lidové a loutkové divadlo, artisté, medvědáři nebo potulní 
malíři. Prodávaly se potraviny i domácí zvířata.

V pondělí 20. května byla za účasti vedení města zahájena vý-

stava výtvarných prací ve vestibulu Sportovního zařízení města 
Světlá nad Sázavou v Pěšinkách.

Výtvarné práce vystavují předškolní děti i žáci 1. a 2. stupně zá-

kladní školy. Kromě toho, že se pocvičili v nejrůznějších výtvar-
ných technikách, byl nechán prostor pro vlastní fantazii i realizaci. 
Chcete si koupit květiny, hrnek nebo šáteček? Vidět vystoupení 
cirkusu? Ochutnat koláč nebo perník? To vše výstava zachycuje.

Na vernisáži zazpívaly děti ze souboru Škubánek, nejúspěšnější 
autoři a kolektivy byli odměněni diplomy a knihami či pastelkami. 
Na závěr jsme zhlédli pohádku o pejskovi a kočičce. Soutěž pomy-

slně zahájila folklorní festival. J.M.
Foto: Jiří Víšek

Jarmark

Koncem dubna, přesněji 24. 4. 2019, jsme se s dětmi zúčastnili 
Čarodějnického rejdění ve Společenském domě. Vstup byl v mas-

kách, které byly rozmanité a nápadité. Pro děti byl připraven pro-

gram, ve kterém nechybělo soutěžení, tancování a v neposlední 
řadě odměna za jejich výkony.

O pár dní později byl Čarodějnický den i u nás ve školce Na Síd-

lišti. Počasí nám přálo, a tak program, který si pro nás připravily 
děti ze třídy Motýlků s paními učitelkami, byl na zahradě. Zde 
jsme si zasoutěžili např.: létaní na koštěti, malování perníčků Je-

žibabě na chaloupku, či přikládání do pece. Odměnou za splněné 
úkoly bylo menší občerstvení, o které se nám postaraly maminky. 
Tímto jim děkujeme, pochutnali jsme si. Nesmělo chybět ani ča-

rování, upálení čarodějnice a s ní i různých nešvarů. Dopolední 
program jsme završili zpěvem a tancem.

Do konce školního roku máme nabitý program. Čekají nás 
výlety po okolí (pěší turistika, jízda vláčkem či autobusem). Ale 
i rozloučení s předškoláky, kteří už stříhají metr do školy. Pro tuto 
příležitost jsme si připravili menší program pro rodiče. Tento rok 
děti odcházejí ze tříd Motýlků, Berušek i Delfínků, které můžete 
vidět na tablu v okolí náměstí. Nechybí nám ani akce pro ostatní 
děti a jejich rodiče. Koná se společné tvoření, zahradní slavnosti, 
opékání buřtíků. Završením všeho je spaní ve školce s předškolá-

ky. Děti si ho velmi užívají. Komu by se nechtělo zjistit, jak to ve 
školce v noci chodí, jestli hračky spí či tady straší.

Než se nadějeme, je tu konec školního roku. A přichází všemi 
očekávané velké prázdniny. Od září na viděnou s novými žáky.

Text: Leona Neumannová, Markéta Mochťaková
Foto: Leona Neumannová

čarodějnický týden v MŠ na Sídlišti 
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V pátek 10. 5. 2019 proběhlo na naší 
škole branné cvičení. Učitelé a žáci 
2. stupně byli proškoleni profesionální-
mi záchranáři a příslušníky ozbrojených 
složek. Školení bylo vedeno nevšedně, 
interaktivně a komplexní formou. In-

struktoři firmy ProgressRescue nás na-

učili, jak se chovat v krizových situacích, 
jak správně poskytnout první pomoc při 
život ohrožujících stavech, připravili 
nás na rizika, a to včetně přítomnosti 
aktivního útočníka ve škole.

Ráno jsme se všichni sešli ve škole. Po 
zazvonění jsme se přemístili do vestibu-

lu, kde si nás lektoři rozdělili do skupin. 
Na stanovištích jsme trénovali první 

pomoc, resuscitaci, balení evakuačního zavazadla a přípravu pro-

vizorních nosítek. Zopakovali jsme si telefonní čísla záchranných 
složek, zastříleli jsme si ze vzduchovky a naučili jsme se zraněné-

ho zabalit do termofólie. Pro učitele byl připraven program v od-

borné učebně. 
Ve druhé části kurzu nás instruktoři odvedli na chodbu ve dru-

hém patře školy. Všude byl kouř a zmatek. Věděli jsme, že budeme 
nacvičovat situaci, když by se ve škole objevil střelec. Za chvíli už 
byly slyšet výstřely. My jsme se museli jít ukrýt do nejbližší třídy, 
zajistit dveře, zabarikádovat se, být potichu, ošetřit zraněné a čekat 
na příchod policie. Příslušníci bezpečnosti zajistili střelce a odved-

li nás do tělocvičny, kde proběhlo zhodnocení celé akce.
Branné cvičení se nám moc líbilo. Akce byla připravena velice 

pěkně. Někteří se možná trošku i báli. Uvědomili jsme si, že je 
důležité vědět, jak se správně zachovat v takových situacích.

Žáci 6.B a 7.B ZŠ Lánecká

nácvik mimořádných situací na ZŠ lánecká

Květen je měsíc, kdy postupně ukonču-

jeme zájmovou činnost v našich krouž-

cích a zároveň plánujeme nabídku aktivit 
pro příští školní rok. Tuto novou nabídku 
zveřejňujeme ve druhé polovině června 
s tím, že se bude jednat o předběžnou 

„ochutnávku“, kterou do konce prázdnin 
ještě doladíme tak, abyste s nástupem 
do škol a školek věděli, co, kdy a kde 
otevřeme. Sledujte proto naše webové 
stránky www.ddm-svetla.cz nebo náš 
facebook @ddmko.cz.

Ve středu 15. května 2019 jsme uspo-

řádali poprvé v naší novodobé historii 
závěrečné vystoupení dětí z našich 
kroužků. Díky skvělému zázemí v di-
vadelním sále (za což moc děkujeme 
pracovníkům kulturního zařízení Kyti-
ce) jsme mohli pozvat i děti z kroužků 
naší pobočky DDM v Golčově Jeníkově. 
Na pódiu se vystřídaly kroužky Mažo-

retky GJ (vede Dominika Semerádová), 
Street dance GJ a Street dance Světlá

(vede Martina Pejcharová), Aerobic 
s Alčou (vede Alena Filippi), Tancu-

jeme s Luckou (vede Lucie Jelínková) 
a Multimédia (vede Michal Hájek). Vy-

stoupení všech účinkujících sklidila sr-
dečné a zasloužené ovace. Děkuji všem, 
kteří se na této vydařené akci podíleli, 
především vedoucím kroužků DDM za 
jejich obětavou práci pro volný čas dětí.

Příměstské tábory se nám rychle plní, 
tábor Poletíme do Vesmíru je již zcela 
obsazen. Máme jedno uvolněné místo 
na táboře Mlýnek u Velin a poslední 
volná místa na letním táboře ve Skle-

ném u Fryšavy.
Mgr. Olga Fialová, DiS.

ředitelka DDM

Co se děje v ddM
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Náš život je ohrožen mnoha škodlivými faktory každý den. 
Statistiky říkají, že téměř každá rodina se setkala se zákeřnou 
nemocí – rakovinou.

Je nutné, aby si vliv negativních faktorů, které ovlivňují náš 
život (kouření, přejídání, nedostatek pohybu, stres a další…) 
uvědomovaly již děti.

Proto se naše škola ZŠ Lánecká zapojila do ŽLUTÉHO DNE 
aktivně, hlavně díky panu školníkovi R. Kupilíkovi, který tyto 
akce navrhne a zorganizuje.

15. 5. 95 % dětí a učitelů přišlo do školy ve žlutém oblečení. 
Bylo i příjemné se ráno ve třídě podívat na rozjasněnou žlutou 
třídu dětí.

O velké přestávce jsme z nás všech tvořili květinu, ačko-

liv jsme se klepali zimou, neboť letošní ledoví muži „strašili“ 
opravdu dlouho! Sice se nám podařil spíše kruh s paprsky, ale 
význam našeho počinu zůstal zachován.

Uvědomme si, že za své zdraví si ve větší míře zodpovídá 
každý sám, ačkoliv většinu politiků celého světa naše planeta 
z ekologického hlediska příliš nezajímá.

Jana Rejnková
ZŠ Lánecká

15. května – český den proti rakovině v ZŠ lánecká

Také výuka němčiny se snaží dát našim žákům „přidanou 
hodnotu“ ve formě jazykově-poznávacích zájezdů do soused-

ních německy mluvících zemí. Letos, již po šesté, jsme připravili 
dvoudenní pobyt dětí tentokrát v Bavorsku. Podle cestovního plá-

nu jsme vyrazili ve čtvrtek 25. 4. nejprve na nejznámější zámek 
Ludvíka II., „pohádkový zámek“ Neuschwanstein. Prohlédli jsme 
si jeho interiéry. Čas zbyl i na procházku po překrásném okolí 
zámku, turisticky atraktivním mostě Maria-Brücke a po březích 
jezera Alpsee. Nocleh s báječnou večeří jsme měli v nedalekém ra-

kouském městečku Reutte v hotelu Goldener-Hirsch. V pátek ráno, 
sbalení a odpočatí, jsme se přesunuli do hlavního města Bavorska 

Mnichova. Našim cílem byl olympijský park, kde jsme vyjeli na 
vyhlídkovou věž Olympiaturm s nádherným výhledem na celé 
město i jeho okolí. Další naší zastávkou byl autosalon BMW Welt 
poblíž olympijského areálu. Zvlášť „kluci“ ocenili a náruživě vy-

fotili zajímavou expozici celé historie vývoje automobilů a moto-

cyklů značky BMW. Odpoledne nás čekala prohlídka historického 
centra Mnichova. Na centrálním náměstí Marienplatz jsme si pro-

hlédli památky a zajímavosti a na závěr si užili i trochu volného 
času v blízkosti nákupní třídy Neuhauser Strasse. No a to byl ko-

nec naší cesty. Pan řidič nás spolehlivě dopravil domů do Světlé 
s otázkou, kam příště? Mgr. Jiřina Dvořáková

Poznávací zájezd do Bavorska

V pátek 26. 4. byla naše třída na školním výletě na Lipnici. Ten 
den jsem vstával v půl šesté, abych mohl být v šest hodin ve škole. 
Na výlet jsme jeli autobusem. Na Lipnici nás přivítaly dvě paní 
knihovnice Jiřina Roženská a Jana Šimková. Průvodce nám dělal 
Martin Folejtar. Nejdříve jsme navštívili místní hřbitov, na kterém 
jsme hledali hrob Jaroslava Haška, který napsal Osudy dobrého 
vojáka Švejka. Byl v horní části hřbitova a našel jsem ho já a Ma-

rek Janák. Cestou ze hřbitova jsme si prohlédli Bílou věž a kapli 
sv. Antonína. Než jsme došli na hrad, viděli jsme také dům, ve kte-

rém Jaroslav Hašek bydlel. Na parkáně před hlavní bránou jsme si 
vyzkoušeli rytířskou zbroj – helmu, meč a štít. Na hradě jsme byli 
ve sklepení a na chvilku jsme si zkusili, jaké to je být ve vězení. 
Naštěstí nás z něj pustili. Také jsme hledali Třetí kříž, kde je podle 
pověsti ukrytý poklad, který hlídá kostlivec. Člověk ho musí pře-

chytračit, aby se k podkladu dostal. Pak jsme prošli hradby a po-

lorozbořenou věž. Ještě jsme si prohlédli model hradu a vydali se 
pěšky do Broumovy Lhoty, odkud jsme odjeli autobusem zpátky 
domů. Výlet se mi moc líbil. 

Ivan Stočes, 4. třída, ZŠ Komenského

lipnice nad Sázavou

Foto: Klára Petrovičová
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Na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy došlo už před více než deseti lety k začlenění tématiky 
ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích pro-

gramů základních škol. Protože ve školství už od dob J. A. Ko-

menského víme, že šedivá je teorie, zelený strom praxe, sna-

žíme se našim žákům některé důležité okruhy zprostředkovat 
opravdu prakticky.

Už v únoru nás navštívily učitelky ze Střední zdravotnic-

ké školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod 
a žáci si s nimi vyzkoušeli různé podoby poskytování první 
pomoci.

V květnu jsme potom navázali programem se Zdravotnickou 
záchrannou službou Kraje Vysočina a s Hasičským záchran-

ným sborem Kraje Vysočina.

A jak to vidí sami žáci osmého ročníku?
Nejprve jsme měli přednášku o první pomoci, kde jsme se do-

zvěděli, jak pomoci, když se někomu v našem okolí něco stane, 
třeba jak pomoci lidem v bezvědomí. Při další přednášce nám 
hasiči vyprávěli o své práci, vyzkoušeli jsme si, co říct do tele-

fonu, když chceme nahlásit požár, a dokonce jsme si prakticky 
vyzkoušeli, jak hasit práškovým hasicím přístrojem. 

(Aneta)

Znovu jsme si vyzkoušeli, co máme dělat, když začne hořet 
nebo třeba auto srazí chodce. Pár z nás si zkusilo volat na linku 
150 nebo 112. Ukázali jsme si všechny hasicí přístroje, nakonec 
jsme si všichni vyzkoušeli, jak se přístrojem hasí.

(Adéla)

U záchranářů jsme zjistili, co všechno nosí na výjezdy, co 
musí umět a znát. Prohlédli jsme si plně vybavenou sanitku.

(Patrik)

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Byla to 
dobrá prevence do života.

(Petra)

Všem ochotným zdravotníkům, záchranářům i hasičům patří 
velké poděkování, protože s jejich pomocí se nám daří připra-

vit žáky na případné mimořádné události jistě lépe, než jen ve 
školních lavicích.

Jana Chladová

ZŠ komenského – ochrana člověka za mimořádných okolností v praxi

V úterý 30. dubna vyhrál čtyřčlenný tým žáků 5. b ZŠ Ko-

menského okresní kolo vědomostní soutěže Všeználek. 
Dobře sehraný tým prokázal velké znalosti a přehled přede-

vším v oblasti přírodních věd, literatury, historie, hudby, sportu 
a také povědomí o Kraji Vysočina. Dále postupují do krajské-

ho kola ve Žďáře nad Sázavou, kde své znalosti poměří s týmy 
z celého kraje.

Gratulujeme a držíme palce do dalšího kola.

ZŠ komenského zářila v soutěži vŠeZnÁlek

Zleva: Ondřej Dibelka, Hynek Nedvěd, Adam Kohout,  
Tereza Tichá
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Mladý design pro firmy
V dubnu se v prostorách Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP 

Světlá nad Sázavou konalo setkání středních uměleckých škol 
Kraje Vysočina a firem, které zprostředkovala agentura pro 
podporu podnikání a investic Czechinvest. Účast na akci byla 
zdarma pro školy, firmy i jednotlivce.

Všem zúčastněným představili své školy a odprezentova-

li jednotlivé obory zástupci Uměleckoprůmyslové akademie 
Světlá nad Sázavou, Střední uměleckoprůmyslové školy Jihla-

va-Helenín a Soukromé vyšší odborné školy grafické a Střední 
umělecké školy grafické, s. r. o.

Zástupci firem se tak mohli seznámit s tím, co jim studenti 
mohou nabídnout. Poskytnout mohou své nápady a spolupráci 
při vytváření firemního vizuálního stylu, předložit nové a neo-

třelé nápady při vytváření designu oděvů i interiérů, prezento-

vat se v produktovém a grafickém designu, mohou spolupraco-

vat na reklamní a multimediální tvorbě. Ve své podstatě záleží 
na potřebách a chuti jednotlivých firem a institucí, které by 
chtěly mladé designéry v jejich tvůrčí práci podpořit.

Po skončení prezentace škol si zájemci prohlédli jednotlivé 
ateliéry vč. dalších prostor školy a mohli se na vlastní oči pře-

svědčit o šikovnosti, kreativitě a zajímavých nápadech mladé 
generace studentů, kteří dojíždějí do Světlé nad Sázavou z celé 
republiky.

Celá tato akce by měla podpořit spolupráci firem s mladými 
začínajícími designéry a pomoci jim se podílet na práci v reál-
ném světě podnikání.

Bc. Helena Kotěrová, studijní referentka školy

Co nového v příkopech – ohlédnutí 
za letošním ročníkem Čisté Vysočiny
Účast v úklidové krajské akci Čistá Vysočina se stal již nedíl-

nou součástí aktivit, do kterých se žáci naší školy každoročně 
zapojují. Letošní pro nás devátý – pro Kraj Vysočina jedenác-

tý – ročník opět předčil ročníky předchozí. Stoupl počet za-

pojených skupin a kromě tradičních úseků se podařilo přidat 
i úseky nové, kde se zatím ještě nesbíralo.

Sběr probíhal podle možností jednotlivých skupin a jejich 
průvodců v rozmezí 9.–23. dubna a výsledkem byl pěkný zá-

stup pytlů, jehož obsah sběrači vydolovali z hlubin příkopů, 
posbírali rozfoukaný po polích v okolí silnic nebo vytáhli z les-

ních zákoutí podél vozovek.
Shrnuto a podtrženo – do akce se letos zapojilo rekordních 13 

skupin se 149 žáky, které doprovázelo 20 pracovníků školy. Vy-

čistilo se 28 km silnic v okolí Světlé n. S., což je 56 km příkopů.
Doufejme, že i ostatní obyvatelé a návštěvníci Světelska 

ocení práci, kterou naši žáci spolu se svými průvodci odvedli, 
a pomohou nám udržet přírodu v okolí našeho města krásnou 
a čistou.

Mgr. Eva Bernadová, koordinátor environmentální výchovy

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

okénko absolventa

lucie horáková, 
narozena 21. 2. 1996 v čáslavi

• Po ukončení ZŠ v Golčově Jení-
kově si šla za svým cílem – stát 
se designérkou.

• V letech 2011–2015 studova-
la na Uměleckoprůmyslové 
akademii ve Světlé nad Sázavou 
obor Design interiéru – Bytový 
architekt.

• Během studia navrhovala řadu 
jednotlivostí pro interiéry 
i interiéry samotné. Je autor-
kou dnešní podoby školní auly 
světelské akademie.

• Po maturitě složila úspěšně přijímací zkoušky a dostala se 
na Fakultu architektury ČVUT v Praze na obor Průmyslový 
design. Ten zakončila získáním titulu BcA. V roce 2018.

• V současné době již studuje navazující magisterské stu-
dium v oboru Design, opět na FA ČVUT. Aktivně po celou 
dobu studií prezentuje své návrhy v různých soutěžích.

• Momentálně Lucie dosáhla velikého úspěchu – zúčastnila 
se 10. ročníku mezinárodní soutěže Best in Design 2019 
(soutěž pro designéry i kreativní kolektivy do 30 let). V ka-
tegorii Product Design představila své interérové osvět-
lení TUBO. Porotu zaujala natolik, že se pak stala vítězkou 
nejen této kategorie, ale i celé soutěže a získala titul Best 
in Design 2019.

Lucie se do školy ve Světlé občas vrací. A proč? „Na Akademii 
vzpomínám velice ráda, a to především kvůli lidem, které jsem 
měla kolem sebe. A to se týká i učitelů, kteří mě připravovali na 
další profesní život, pomáhali nám a byli velice chápaví i vůči 
našemu mládí. I teď se ráda vracím do školy a navazuji drobnou 
spolupráci na mých vysokoškolských projektech. Chtěla bych 
velice ocenit, že i po letech od ukončení mého studia ve Světlé 
se mi vždy snaží co nejvíce vyjít vstříc a pomoci mi.“

Motto: „Přes překážky ke hvězdám.“
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Poznáváme krásy jižní Anglie
V termínu 8. až 13. dubna 2019 se uskutečnil zájezd do již-

ní Anglie, který zajišťovala plzeňská CK ProTravel, s níž jsme 
v minulosti již několikrát poznávali zajímavé evropské lokali-
ty. Z naší školy se zájezdu zúčastnilo 11 studentů, kteří měli 
možnost nejen obdivovat památky, města a přírodní krásy již-

ní Anglie, ale na vlastní kůži si vyzkoušeli život v anglických 
rodinách, ochutnali anglické jídlo a procvičili se v konverzaci 
s rodilými mluvčími.

Zájezd začal 8. 4. kdy nás vyzvedl autobus s dalšími studenty 
u ostravské střední školy AHOL. Dlouhou cestu jsme přerušili 
v Calais, kde jsme si odpočinuli a přespali v hotelu. Druhý den 
ráno jsme se přeplavili trajektem do Doveru. Bohužel, deštivé 
a mlhavé počasí neumožnilo obdivovat proslulé bílé doverské 
útesy. Naše první cesta vedla do poutního místa Canterbury, 
spojeného s dílem Geoffrey Chaucera. Zde jsem se prošli křivo-

lakými a historickými uličkami, obdivovali průčelí canterbur-
ské katedrály a navštívili ruiny opatství.

Potom jsme se přesunuli do přímořského letoviska Brighton, 
které je proslulé dlouhými plážemi se zábavním molem, pod-

mořským akváriem a dalšími atrakcemi. Někteří studenti na-

vštívili i Royal Pavillon, nádherný palác v indickém a čínském 
stylu, který sloužil jako letovisko královské rodiny. Večer jsme 
již strávili v anglických rodinách.

Ve středu se naštěstí počasí umoudřilo a na procházce měs-

tem Portsmouth nás provázelo sluníčko. Prošli jsme si expozici 
námořního muzea a obdivovali zvenku i zevnitř bojovou loď 
HMS Victory, na které admirál Nelson vyhrál vítěznou bitvu 
u Trafalgaru v roce 1805. Na programu byla i návštěva hradů 
Porchester a Arundel, který se pyšní krásnými květinovými 
zahradami. Večer nás opět uvítaly a pohostily anglické rodiny.

Ve čtvrtek nás čekala návštěva tajuplného monumentu Stone-

henge a historického městečka Winchester, kde je nejdelší kate-

drála v Evropě. Nechyběl ani čas na nezbytné nákupy dárečků 
a suvenýrů.

Pátek byl ve znamení Londýna a jeho památek. Den jsme 
začali návštěvou proslulého muzea voskových figurín Madame 
Tussaud, po které následovala procházka historickým centrem 
Londýna. Vyzkoušeli jsme i jízdu londýnským metrem, které 
je nejstarší v Evropě.

Navečer jsme měli možnost vidět Londýn z ptačí perspektivy 
na London Eye. Poté už následoval přesun do Calais a dlouhá 
cesta domů.

A jaké jsou dojmy studentů?

Zájezd do Anglie byl perfektně zorganizovaný a v průběhu 
se nevyskytly žádné vážné komplikace. Nejvíce se mi líbila ná-

vštěva hradu Arundel, který je obklopen nádhernými zahrada-

mi, které jsme si mohli prohlédnout i díky slunečnému počasí. 
Dále bych vyzdvihl výlet na Stonehenge, a do města Brighton. 
Poslední den jsme strávili v Londýně, kde jsme mimo jiné viděli 
Big Ben, navštívili jsme dům voskových figurín a svezli se na 
London Eye.

Tento zájezd hodnotím jako velice zdařilý, ze kterého jsem si 
přivezl spoustu zážitků, zkušeností a vzpomínek.

Ondřej Kulhánek, III. G

Zájezd se mi velice líbil. Nejvíce se mi líbil výlet na Stone-

henge, protože tam jsem vždy se chtěla podívat, a dozvědět se 
o těchto kamenech něco víc. Hostitelská rodina byla velice milá 
a ochotná. Jen je škoda, že jsme nezůstali o trošku déle, pro-

tože jsme neměli vůbec čas je poznat a oni zase nás. Cesta tam 
a zpět byla trošku zdlouhavá, ale to se dalo očekávat. Nadšení 
to ale neodradilo.

Blanka Dopitová, III. E
Mgr. Jana Neugebauerová, učitelka anglického jazyka

Malování s Mateřskou školkou Lánecká
Dne 26. 3. 2019 naši žáci dvou odlišných oborů – malířka 

skla a sociální činnost, doprovázené svými učitelkami Věrou 
Procházkovou a Lenkou Kratochvílovou, navštívili Mateřskou 
školku Lánecká Světlá nad Sázavou v rámci společného vý-

tvarného tvoření.
Ve třídě byli předškoláci, kteří byli velmi šikovní a trpěliví, 

a tak vzniklo nepřeberné množství originálních výrobků – hr-
nečků dekorovaných barvami na sklo a porcelán. Paní kuchařka 
dostala za úkol tyto hrnečky vypálit podle pokynů.

Společná aktivita velkých a malých žáků se všem líbila. Naši 
studenti byli odměněni hudebním dárkem. Předškoláčci zazpí-
vali za klavírního doprovodu paní učitelky Dolejší několik ve-

selých jarních písniček.
Věříme, že žáci obou škol byli spokojeni a že si odnášeli nejen 

konkrétní výrobky, nýbrž i pocit hezky stráveného dopoledne.
Věra Procházková, dílna malby skla, 

a Lenka Kratochvílová, DiS, obchodní referent
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Krásný koncert v prostorách Rytířského sálu světelského 
zámku proběhl v pátek 17. 5. 2019.

Do Světlé nad Sázavou zavítal Ženský pěvecký sbor Donatio 
Artis z Golčova Jeníkova pod vedením Ondřeje Mejsnara, aby 
zde vystoupil na společném koncertě s dětským sborem Světlu-

šky ze ZUŠky, který funguje
pod vedením Veroniky Kočové při ZUŠ Světlá nad Sázavou. 

Program byl pestrý, zazněly melodie různých žánrů
a nezapomnělo se ani na pohádky.
V závěru koncertu vystoupily oba sbory dohromady, aby pod 

vedením obou sbormistrů zazpívaly několik písní. Společné 
vystoupení dětí a dospěláků vzalo za srdce nejen každého po-

sluchače v sále, ale i samotné účinkující. V tu chvíli se na pódiu 
sešly také zpívající maminky a jejich děti z Golčova Jeníko-

va. Některé z nich již navštěvují náš pěvecký sbor ve světelské 
ZUŠ. Tato kulturní spolupráce obou měst má tradici, a to nejen

ve zpěvu. V Golčově Jeníkově funguje od školního roku 
1991/1992 pobočka ZUŠ Světlá nad Sázavou.

Společný koncert těchto pěveckých sborů bychom rádi zo-

pakovali také v Golčově Jeníkově. Děkujeme všem, kteří se na 

přípravách společného koncertu obou pěveckých sborů ve Svět-
lé nad Sázavou podíleli.

Velké poděkování patří majitelce světelského zámku paní 
Heleně Degerme za zpřístupnění Rytířského sálu a zázemí pro 
účinkující.

Za ZUŠ Světlá nad Sázavou
Veronika Kočová a Olga Fialová

koncert Ženského pěveckého sboru donatio artis a pěveckého sboru 
ZUŠ Světlá nad Sázavou

Umělecký tanec
Vážení rodiče, milé děti!
Vaše Základní umělecká škola Světlá nad Sázavou otevírá 

nový studijní obor: „Umělecký tanec“. 
Cílem studia je pod vedením profesionálního pedagoga paní 

Valeriye Žáčkové, DiS., vyvážený komplexní rozvoj osobnosti 
dítěte (pohybové, emocionální i intelektuální osobnostní slož-

ky). Dítě ovládá svůj pohybový aparát, používá jej k vyjádření 
vlastních pocitů a myšlenek a učí se principům týmové tvůrčí 
práce.

Zájemcům nabízím seznamovací workshopy, které proběh-

nou na zimním stadionu (Pěšinky) v místnosti číslo 221 v níže 
uvedené dny a hodiny:

• čtvrtek 30. 5. 2019 16:00 hodin: předškoláci (od 5 let), 
17:00 hodin: předškoláci (od 5 let)

• pátek 31. 5. 2019 16:00 hodin: děti 
z 1. a 2. tříd ZŠ, 17:00 hodin: děti 
z 3. a 4. tříd ZŠ

Na jednotlivé termíny se, prosím, objed-

návejte telefonicky anebo e-mailem přímo 
u paní Valeriye Žáčkové (tel.: 739 991 225,  
e-mail: valmjn@gmail.com).

Roman Kostinec, ředitel školy

novinky v nabídce ZUŠky

Multimediální tvorba
Od září 2019 nabídne Základní umělecká škola Světlá nad Sá-

zavou nové studijní zaměření výtvarného oboru – Multimediál-
ní tvorba. Výuka bude probíhat ve skupince 11 žáků jednou za 
týden v tříhodinovém bloku. Žáci se budou věnovat fotografo-

vání, úpravě fotografií, počítačové grafice, animaci a filmu. Sou-

částí studia budou i výtvarné či filmové workshopy mimo školu.
Chcete, aby i Vaše děti používaly počítač kreativně, tvořily 

vlastní loga, plakátky, koláže, komiksy a animace, fotografo-

valy digitální zrcadlovkou, natáčely a upravovaly audio a video 
nahrávky? Přihlaste je do multimédií! Studium je vhodné pro 
začátečníky i pokročilé ve věku od 9 do 15 let. Více informací 
najdete na webu školy: www.zussvetla.cz.

Markéta Pelikánová
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Dvanáct klientů Domova Háj, kteří žijí v komunitním bydlení 
ve Světlé nad Sázavou, si užilo tradiční velikonoční svátky.

O víkendu se vydali na kopřivy, aby si připravili „hlavičku“, 
barvili vajíčka, připravovali velikonoční výzdobu a nemohlo chy-

bět ani pečení mazance. Na velikonoční pondělí šli pánové na mrs-

kačku. „Užili jsme si moc pěkný den – stihli vymrskat nejen naše 
partnerky, sousedky, ale také například paní ředitelku“, uvedl pan 

Miroslav.
Před velikonočními svátky se klienti komunitního bydlení zú-

častnili i Prodejní velikonoční výstavy v Ledči nad Sázavou, kde 
byly prezentovány výrobky klientů, kteří dosud žijí v Domově Háj. 
Dále se aktivně zapojili do Sázavských farmářských trhů, na kte-

rých byl největší zájem o mrskačky a slaměné slepice a kohouty. 
Pan Zdeněk, který se již léta věnuje pletení pomlázky, byl ve čtvr-
tek 18. dubna představit aktivitu a pomoci s pletením zájemcům 
v Domově pro seniory ve Světlé nad Sázavou.

A Velikonoce nebyla jediná tradice, do které se obyvatelé komu-

nitního bydlení zapojili. Protože máj je lásky čas a v komunitním 
bydlení žijí i dva páry, tak nemohli vynechat ani prvomájové polí-
bení pod rozkvetlou třešní.

Domov Háj prochází procesem transformace pobytových soci-
álních služeb. Důvodem transformace organizace je fakt, že po-

klienti v komunitním bydlení ve Světlé n. S. si užili tradiční  
velikonoční svátky i prvomájové políbení

bytové služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením 
jsou poskytovány v nevyhovujících prostorách budovy v Ledči 
nad Sázavou v části Háj, která se nachází mimo běžnou zástavbu 
města v lese. Život v komunitním bydlení dává klientům zařízení 
daleko větší možnosti zapojení se do společnosti a také do tradic, 
jak se ukázalo i o velikonočních svátcích a 1. května.

Andrea Šeredová

Domov pro seniory (DpS) v našem městě funguje již 19 let. 
I přes takto dlouhou dobu se neustále setkáváme s mylnými před-

stavami o způsobu přijímání klientů do DpS.
V současné době evidujeme na 288 žádostí o umístění do DpS. 

Z těchto 288 žádostí je zhruba 50 žadatelů, kteří si přejí nastoupit 
ihned. Ostatní žadatelé mají podanou žádost do budoucna pro pří-
padné zhoršení zdravotního stavu. Ročně do DpS přijmeme v prů-

měru 28 nových klientů. Čekací doba na umístění k nám je tedy 
1,5-2 roky. Z jedné strany nás zájem o naši službu těší, ale z druhé 
strany jsme vystaveni velkému tlaku veřejnosti a upřímně řečeno, 
ne všichni zájemci o umístění, respektive jejich rodinní příslušníci, 
tuto situaci chápou. Je velice těžké vysvětlit, že žádnou, skutečně 
žádnou, jinou cestou nic neurychlí. Velmi často se neustále setká-

váme s reakcemi rodinných příslušníků typu: „matku za 3 měsíce 
pustí z LDN, jsem zvědav, co s ní budete dělat“ nebo „rodič žije 
celý život ve Světlé a pro město toho tolik udělal, tak teď snad pro 
něj udělá zase něco město“ apod. Chápeme, že každý zájemce, 
každá rodina má své objektivní potíže, ale mnohým stresujícím 

situacím by se dalo předejít. I proto jsme se rozhodli podat pro-

střednictvím tisku několik podstatných informací.
V poslední době se velmi často objevují informace, že v našem 

domově jsou poskytovány pobyty na přechodnou dobu např. na 14 
dní po dobu dovolené rodinných příslušníku nebo po dobu, než se 
zlepší zdravotní stav seniora a on bude schopen opět samostatné-

ho pobytu ve svém přirozeném prostředí. Domov pro seniory ve 
Světlé nad Sázavou takovouto službu NEPOSKYTUJE! Dle záko-

na o sociálních službách (108/2006 Sb.) se služba kam lze umístit 
seniora např. na 14 dní, se nazývá odlehčovací služba. Tuto službu 
NEMÁ Sociální centrum města Světlá nad Sázavou registrovanou, 
a tudíž tyto služby nemůže poskytovat. Odlehčovací službu nejblí-
že poskytují Sociální služby města Havlíčkův Brod. 

Zájemci o umístění v DpS si mohou vyzvednout žádost buď 
přímo v DpS nebo je možnost si ji stáhnout z našich webových 
stránek www.scsvetla.cz. Tuto žádost vyplní dle pokynů, doloží 
vyjádření praktického lékaře a vyplněnou žádost zašlou nebo do-

nesou k MUDr. Kateřině Lepeškové. Do 30 dnů od dodání žádosti 
k rukám sociálních pracovnic DpS bude žadatel těmito pracovni-
cemi navštíven za účelem zjištění aktuální situace žadatele. Tato 
návštěva zároveň slouží k vysvětlení a zodpovězení všech dotazů 
a nejasností, které žadatel má. Z této návštěvy sociální pracovni-
ce vypracuje zápis a žádost předá k posouzení ústavnímu lékaři 
DpS (MUDr. Kateřina Lepešková). Po schválení žádosti ústavním 
lékařem je žadateli zasláno rozhodnutí o zařazení žádosti do se-

znamu uchazečů. Ze zájemců o umístění, kteří by chtěli nastoupit 
co nejdříve, je sestavován tzv. užší seznam uchazečů dle potřeb 
DpS. Z tohoto seznamu se v případě volného lůžka vybírá vhod-

ný zájemce.  Na doplnění uvolněných míst v užším pořadníku je 
svolána komise složená z kandidátů jednotlivých politických stran 
či nezávislých sdružení, kteří se účastnili posledních komunálních 
voleb.  Tato komise je jmenovaná Radou města Světlá nad Sáza-

Z domova pro seniory

V dubnu nás opět navštívili naši psí kamarádi. 

Na čarodějnickou kavárnu jsme se poctivě připravovali. 
Napekli jsme si čarodějnické prsty. V  den čarodějnic se 
u nás konala čarodějnická kavárna. Hudební doprovod ve 
strašidelně vyzdobené jídelně nám zajistil pan Sukdolák. 

Ani letos jsme nezapomněli navštívit Výstavu světelských 
výtvarníků amatérů.

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se u nás konaly praktické maturitní 
zkoušky studentů 4. ročníku z místní střední školy – obor 
pečovatelství. V našem zařízení dopadly maturitní zkouš-
ky pro všechny studenty kladně a nám nezbývá nic jiného, 
než jim popřát štěstí jak u ústních zkoušek, tak v jejich dal-
ším osobním životě. 

Lucie Coufalová, sociální pracovnice
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vou. Komisi je sociální pracovnicí DpS předložen seznam zájemců 
o umístění do DpS. Komise z tohoto seznamu vybírá počet chybě-

jících osob do užšího seznamu uchazečů dle daných kritérií. Vy-

braní zájemci jsou předloženi ke schválení Radě města Světlá nad 
Sázavou. Stanovená kritéria jsou např. zdravotní stav, osamělost 
žadatele, datum podání žádosti apod. Neovlivní to však výše dů-

chodu nebo finanční dar DpS, jak je mnohdy mylně mezi veřejnos-

tí prezentováno.  Město Světlá nad Sázavou je sice zřizovatelem 
DpS, ale dotace na jeho výstavbu poskytl stát. Tím se město nemů-

že vyhnout určité povinnosti umístit občana i z jiného města než 
ze Světlé nad Sázavou. Při uvolnění lůžka musí pracovníci DpS 
brát v úvahu, kde se lůžko uvolnilo. Zda se jedná o volné lůžko na 
mužském či ženském pokoji. Také záleží na zdravotním stavu kli-
entů. Např. ke klientovi s demencí neubytujeme klienta, jehož pa-

měť ještě dobře funguje apod. Z tohoto důvodu od nás nikdy nikdo 
neobdrží informaci na kolikátém místě v pořadí daný zájemce je. 

V DpS je 27 jednolůžkových a 44 dvojlůžkových pokojů. Nově 
nastupující klient je přijímán vždy na dvoulůžkový pokoj s tím, že 
pokud chce být na pokoji sám, musí počkat, protože zájemců na 
jednolůžkový pokoj je víc. Ke každému pokoji patří koupelna se 
sprchovým koutem, WC a dalším základním příslušenstvím – šat-
ní skříň, postel, noční stolek, stůl, židle, skříňka či komoda. Žada-

tel si může s sebou přinést drobné vybavení pokoje (např. televizi, 
ledničku, obrázky apod.), nikoliv však nábytek. Měsíční poplatky 
se pohybují mezi 10 500 Kč až 10 950 Kč, dle toho, zda se jedná 

o jednolůžkový nebo dvojlůžkový pokoj. V ceně poplatku jsou 
veškeré služby: ubytování, strava (5 x denně, u diabetiků 6x denně 
a 2x týdně má klient možnost si vybrat oběd ze dvou variant jídel), 
zdravotní péče, ošetřovatelská péče, praní a žehlení prádla, úklid, 
el. energie, voda, volnočasové aktivity, kulturní a společenské 
akce konané v DpS a sociální poradenství. V DpS 2x týdně ordi-
nuje obvodní lékař a 1x za 6 týdnů dochází do DpS odborný lékař 

– psychiatr. Klienti u nás mohou využívat služby kadeřnice, holi-
če a pedikérky. Pobírá-li žadatel příspěvek na péči, tak tento pří-
spěvek přísluší po nástupu dle zákona DpS.  V případě, že klient 
nemá dostatečně vysoký důchod na zaplacení poplatku za pobyt, 
je tento rozdíl hrazen z rozpočtu DpS. Zmíněný klient musí dostat 
měsíčně minimálně 15 % z částky svého důchodu jako kapesné. 
Postaráme se i o základní finanční záležitosti klienta – ukládání 
úspor, styk s bankami, poštou apod. Hůře pohyblivým klientům 
zajišťujeme i drobné nákupy. O tom, co vše je pro naše klienty 
v DpS organizováno, vás pravidelně informujeme prostřednictvím 
Světelského zpravodaje.

Doufáme, že těm, kteří dočetli tento článek až do konce, jsme 
dostatečně vysvětlili podmínky pro přijetí klienta do DpS. V pří-
padě dalších dotazů či nejasností nás kdykoliv kontaktujte nebo 
osobně navštivte v našem DpS.

Za domov pro seniory
Lucie Coufalová

sociální pracovnice

kUltUra
kulturní zařízení kytiCe připravuje

12. července od 21:30 hod. promítání v letním kině

Ženy v běhu
Komedie, Česko, 2019, 93 min

Věra (Zlata Adamovská) 
prožila s Jindřichem báječ-
ný život a je pevně rozhod-
nutá splnit jeho poslední 
přání – zaběhnout maraton! 
Emancipovaná a rázná mat-
ka tří dcer v tom nevidí žád-
ný problém. Prostě si trasu 
rozdělí na čtyři díly a zdolají 
těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich 
sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři 
měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kon-
diční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. 
Mají úplně jiné starosti. Nejstarší Marcela (Tereza Kostková) 
čelí dennodenně průšvihům svých tří synů a jejich otec Karel 
(Ondřej Vetchý) ji už dvacet let neumí, nebo nechce, požádat 
o ruku. Prostřední Bára (Veronika Khek Kubařová) touží po 
dítěti, jenže pro něj zatím nenašla toho pravého tatínka. Její 
biologické hodiny bijí na poplach. A nejmladší Kačka (Jeno-
véfa Boková) sice chlapa má, ale ten chlap má jeden zásadní 
háček – manželku. Zamilovaná Kačka přesto lpí na vztahu bez 
budoucnosti. Je zřejmé, že dcery mají momentálně úplně jiné 
priority než běžecký trénink. Svérázná maminka Věra proto 

musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes 
řadu překážek a komediálních komplikací na start Jindřichova 
vysněného maratonu. S běháním je to úplně stejné jako v ži-
votě. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah…

Vstupné: 80 Kč

19. července od 21:30 hod. promítání v letním kině

raubíř ralf a internet 
Animovaná dobrodružná komedie, USA, 2018, 113 min

Ve filmu  Raubíř Ralf a internet  opouštíme 
Litwakovu videohernu a vydáváme se do roz-
sáhlých, nezmapovaných a vzrušujících vod 
internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství 
pořádné vlny. Známý videoherní záporák Ralf 
a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka 
von Šmak musí podniknout riskantní cestu po 
světové počítačové síti a najít náhradní část do 
Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry. Ces-
tou se Ralf s Vanilopkou setkávají s webovými 
občany neboli Webčany, mezi které patří napří-
klad internetový podnikatel zvaný Yesss, který 
je hlavním algoritmem a duší trendové stránky 

„BuzzzTube“.

Vstupné: 50 Kč

Vstupenky bude možné zakoupit na místě půl hodiny před začátkem promítání. V případě nepříznivého počasí se promítání ruší.  
Změna programu vyhrazena.

25



Ve středu 15. května se v naší republice konal již 23. ročník 
celonárodní sbírky Ligy proti rakovině pod názvem Český den 
proti rakovině. Za uplynulá léta se žlutý kvítek měsíčku lékař-
ského stal neodmyslitelným symbolem programu boje proti 
zhoubným nemocem.

Kytičku se stužkou meruňkové barvy a letáček informující 
o prevenci rakoviny plic bylo možné zakoupit i ve Světlé nad Sá-

zavou. Počasí nám tentokrát vůbec nepřálo, pršelo a byla přímo 
„nekřesťanská“ zima. V důsledku toho nám dost kytiček zbylo. 
Občanům Světlé a okolí jsme letos nabídli celkem 1 550 kyti-
ček, neprodali jsme 525 kousků. V důsledku toho jsme vybrali 
o 5 000 Kč méně než loni, celková částka činí 26 332 Kč. O ten-

to pokles se kromě počasí postarala i skutečnost, že v našem 
městě opět nabízeli kytičky dobrovolníci z jiných měst. Sbírka 
je sice celostátní a peníze se shromáždí do jednoho ranku, ale 
existuje možnost, že konkrétní klub onkologicky nemocných 
po domluvě s organizátorem může požádat o určitý díl z vy-

braných peněz. KyTICe ve Světlé nad Sázavou letos podpoří 
klub stomiků z Havlíčkova Brodu. Tím, že u nás působily i jiné 
dvojice, bude bohužel příspěvek konkrétním nemocným nižší.

Bližší informace o využití sbírky lze získat na adrese www.
denprotirakovine.cz, kde bude též uveřejněn konečný výsledek.

Posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87777 
můžete do 30. 11. 2019, cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, 
příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Přispívat lze 
též na sbírkový účet Českého dne proti rakovině (č. účtu 65 000 
65/0300).

Údaje o činnosti Ligy, o přímé podpoře onkologického pro-

gramu a o dalších aktivitách tohoto občanského sdružení mů-

žete vyhledat na Internetové adrese: www.lpr.cz.
Zbývá ještě podotknout, že tato akce, kterou i letos vzalo 

pod svá křídla kulturní zařízení KyTICe, by nemohla proběh-

nout bez nezištné pomoci a ochoty p. učitelky Jany Lacinové, 
studentek místní Akademie a členek Českého svazu žen. Jim 
všem bychom chtěli ze srdce poděkovat. Ale největší dík patří 
samozřejmě vám, kdo jste vhodili do kapsičky vaku svůj obnos 
zcela v duchu známého motta: Kup kvítek jak sluníčko – po-

moz aspoň maličko!
Eva Kodýmová

tradiční sbírka ligy proti rakovině
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Stalo se již tradicí, že konec dubna a první polovina května 
patří v kulturním dění ve Světlé nad Sázavou výstavě nepro-

fesionálních výtvarníků Světelska, kterou každoročně pořádá 
KyTICe, kulturní zařízení Světlá nad Sázavou. Ta letošní trvala 
od 30. dubna do 19. května a zhlédlo ji více než tisíc návštěvní-
ků, o dvě stovky více, než vidělo výstavu loňskou. V tanečním 
sále Společenského domu vystavovalo svá díla čtyřiadvacet vý-

tvarníků. Šest z nich bylo na této výstavě nováčky. Na panelech 
a stolech byly vystaveny obrazy malované na plátně i na skle, 
krajiny, zátiší, portréty, kresby tuší, keramika, prostě pestrá 

nabídka výtvarných děl.  O tom, že   si výstava získala své 
jméno mezi milovníky umění, svědčí zápisy v knize návštěv.  
Slova chvály zapsali do knihy například návštěvníci z Chotěbo-

ře, Hlinska, Velkého Meziříčí, ale také náhodní turisté z Prahy. 
Návštěvu výstavy zařadily některé školy v rámci výtvarné vý-

chovy a nebyly to pouze žáci Základní umělecké školy. Pravý 
smysl této výstavy trefila slova pronesená jednou návštěvnicí 
mezi výstavními panely: „To bych nevěřila, kolik šikovných 
a nadaných lidí žije mezi námi.“

Text a foto: jiv

výstava neprofesionálních výtvarníků měla opět úspěch

Tradičně pestrá byla paleta vystavených obrazů Trojice tradičních účastníků výstavy. Zleva jsou na snímku 
Milan Lepeška, Petra Raurová a Petr Křivský
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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 kame-
rami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i nečekané. Cestopisný večer s vandráky, kteří 
na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného pořadu na Prima COOL. Čas bude i na dotazy 
diváků a autogramiádu.

Jednotné vstupné: 290 Kč. Předprodej vstupenek probíhá v Infocentru Světlá n. S., tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.

4tet
ve středu 13. listopadu 2019 od 19 hod. v divadelním sále ve Světlé nad Sázavou

Nová koncertní verze V. (PREMIÉRA 16. 10. 2018)!

Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelný-
mi pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady VO-

KÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET. Gentlemani v cylindrech 
opět připravili originální podívanou. Verze V., kterou 
připravil se 4TETem stejný tým jako verze předešlé, 
je scénicky a obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo, je 
umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý 
projev vokálního seskupení, který se snoubí s již po-
věstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. 
Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design 
kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě 
originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího 
Škorpíka i temperamentní herecké až „taneční“ výko-
ny některých aktérů na jevišti. 

To vše rozhodně nenechá nikoho chladným a odmě-
nou jsou jim vždy vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou.

Vstupné: 690, 650 a 590 Kč.  Předprodej vstupenek probíhá v Infocentru Světlá n. S., tel. 775 653 884, info@svetlans.cz. 

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 hudební scény skupiny Olympic. Skupina ve složení Petr Janda, 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 probíhá v Infocentru Světlá n. S., tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.

Začínající předprodeje
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Jsem dobrodruhem samoty, ticha a trpělivosti, říká o sobě 
výtvarník Jiří Jun (1942). Tento vynikající kreslíř je jedním 
z Mistrů současnosti, kteří kresbu povýšili na definitivní 
výtvarné dílo. Jun, rodák z Vysočiny, dokončil v závěru loň-

ského roku kresbu, která je poctou jeho rodnému kraji.
Jiří Jun (1942) se narodil ve Světlé nad Sázavou. V letech 

1966–1969 pracoval v propagačním oddělení firmy ZGK 
Třebíč. V Borovině, na dvoře továrny, také poznal svoji bu-

doucí manželku Zdenu, v Třebíči se jim narodila dcera Mag-

daléna. Nyní žije Junova rodina v městečku Chodově u Kar-
lových Varů. V posledním čtvrtstoletí jsou Junovy kresby 
díly hledajícími odpovědi na otázky o smyslu lidské existen-

ce, vesmírného řádu či permanentního souboje světla a tmy. 
Na středoevropském bienále kresby v Plzni byly pravidelně 
oceňovány jeho meditativně laděné práce, v nichž důležitou 
roli hraje vnitřní světlo.

Vznik Junových kreseb je dlouhotrvající záležitostí. Od 
prvních myšlenek, které autor dříve převáděl pomocí uhlové 
kresby a dnes již pomocí grafického programu v počítači, se 
po mnoha studiích dostane až po namáhavou, ale pro autora 
relaxační či meditační část. To pak osm až dvanáct hodin 
denně kreslí asi měsíc jemným dámským perem a různě 
naředěnou tuší vrstvením tisíců drobných čar své „světlo 
vidění a vědění“. Od podzimu loňského roku Jun ve svém 
ateliéru v Chodově pracoval na kresbě „Vysočinou“. „Je to 

vědomé dobrodružství, do kterého se pouštíte, a pak je tu 
ona chvíle, ve které si sama kresba začíná diktovat svoje 
podmínky a hranice, do kterých vás pustí. Pochopíte-li toto, 
pak lze předpokládat na konci nosnost myšlenky, o kterou se 
snažíte,“ řekl o procesu vzniku kresby autor. 

Podle Juna je ale nakonec vždycky rozhodující veličinou 
divák, zda přijme ze svého pohledu to, co mu jako autor 
předkládá. Ke kresbě Vysočinou napsal i literárně nadaný 
výtvarník Jun krátký básnický text: „Psal jsem ten poetic-

ký text jedním dechem i z toho důvodu, že po těch padesáti 
letech, co jsem pryč z Vysočiny, to je prostě půl století, cí-
tím obrovský dluh. A ten dluh se váže k tomu, že tam žili 
lidé jako Kavan, Zrzavý, Zahradníček, Novák, Kremláček 
a spousta dalších osobností. Já jsem sice z Vysočiny odešel, 
ale pořád z ní ve mně kus přežívá, to dětství, to zazname-

nání se. A tak vznikla moje skicovitá kresba Vysočinou. To 
je právě ten běh. A já po těch letech ten běh skicovitosti 
potřebuji zastavit, ale přitom to nakreslit v té skicovitosti 
a poznávat tu prapůvodní záležitost Vysočiny, svoji vlast-
ní existenci, to vlastní plahočení a to bytí v ní. A ono to 
má úplně jiný rozsah a jinou dimenzi. Proto říkám: Vrať 
se omlazen. To znamená, vrať se tehdy, až pochopíš. A to 
v mládí skutečně nejde.“

Arnošt Pacola
FOTO: archiv

Jiří Jun se vrátil do rodného kraje kresbou: vysočinou

Jiří Jun –  vysočinou

Taková zranitelnost, hrany ostří skal, o které se pořežeš, když je 
nectíš. A kameny, kameny omleté časem žadonící o pohlazení, 
tráva s loukou naznak, do které si lehneš, a necháš očima plout 
nebe nad sebou a ono ti umožní plout s ním. Lesy s tajemstvím, 
které si zachovávají někde tam, kam nepronikneš, se záchvěvy 
světel, podobných světlům chrámových oken. Pak se ti chce až 
pokleknout a děkovat, že je ti dovoleno být v tomto společen-
ství, a ani si neuvědomíš, že si s ním začneš povídat, bláhově vě-
řit, že tvému vyprávění porozumí. Třeba je to jen banální a lid-
sky přízemní. A ten kraj se nad tebou usměje zašuměním větví, 
nepatrným vánkem, jako by ti dával najevo, že všechno to, co 
povídáš, staletí dávno ví, a vdechne ti na rozloučenou parfém 
smolnatého dřeva, vůni luk a hlíny. Jdi si, člověče, po svých a po 
svém. Ale vracej se, vrať se omlazen časem.
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30. let kapely Fernet

Vážení přátelé a příznivci. Děkujeme za Vaši účast na na-
šem koncertu k výročí kapely Fernet. Omlouváme se za 
maličké překročení délky trvání koncertu, protože jak pan 
Tomáško tak Coventina se vyjádřili, že se jim před Vámi hrá-
lo tak dobře, že nechtěně překročili vyměřený čas svého 
vstupu.

Děkujeme panu Krpálkovi, protože ochotně zaskočil za 
zvukaře, který musel nutně odjet, děkujeme  bývalým čle-
nům kapely, kteří přijali naše pozvání a zavzpomínali na 
časy, kdy jsme spolu vystupovali. Byli to Julka a Mirek 
Bauerovi, Míra Bauer ml., Beďa Šturc, Josef Konečný a Vla-
ďka Fialová, která bohužel zůstala v době koncertu v zá-

cpě na dálnici u Prahy. Ještě jednou 
vzpomínka na ty, kteří už tu s  námi 
nejsou – Vláďa Bláha, Matěj Jelen, 
Zdeněk Charamza a Mirek Kysela.

Děkujeme KyTICi za poskytnutí záze-
mí, panu Peluchovi za osvětlení a fot-
ky a nemůžu se nezlobit na Vás, kte-
rým jsem osobně donesl místenky 
a kteří jste buď nepřišli, nebo vrátili 
místenky v den koncertu.

V pokladničce Vašich příspěvků byly 
i pětikoruny a desetikoruny ved-
le platidel papírových. (za 3,5 hod. 
představení!?) I tak jsme po odečtení 
výloh vyčlenili částku 10 000 Kč, kte-
rou věnujeme na konto nemocnice 
v Havl. Brodě.

Ještě jednou děkujeme a nashleda-
nou při nějaké příští akci.

Za kapelu Fernet L. Janů 
Foto: Stanislav Peluch
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nabídka čtení na červen

Beletrie
Martin Greenfield: Krejčí z Osvětimi 
– Autor se narodil ve vesničce Pavlovo na Podkarpatské Ukra-

jině v Československu, přežil Osvětim a Buchenwald a poté 
odjel do Ameriky, kde se postupně vypracoval na jednoho 
z nejvyhledávanějších krejčích. Oblékal přední americké 
osobnosti od sportovců a moderátorů po kongresmany a pre-

zidenty. 

Ivan Kraus: Má rodina a jiná zemětřesení 
– Soubor čtyř knih krátkých, částečně autobiografických hu-

moresek o dětství, dospívání a vlastní rodině. Autor se svým 
viděním světa dotkl něčeho velmi zásadního. Mezi sourozen-

ci, mezi dětmi a rodiči i mezi manžely vznikají nám všem 
dobře známé neřešitelné situace, které hrozí přerůst v tragé-

dii, pokud je neumíme obrátit v legraci. 

Anna McPartlinová: V klubíčku štěstí 
– Maisie Beanová na konferenci o domácím násilí vypráví pří-

běh o nejhorších dnech svého života, o dnech, kdy zmizel její 
šestnáctiletý syn Jeremy. Román otevírá téma homosexuality 
v katolickém Irsku. 

Alena Mornštajnová: Tiché roky 
– Román je psychologickou úvahou nad složitostí rodinných 

vztahů, jejichž komplikace tkví hlavně ve vzájemném nepo-

rozumění a odcizení. Odehrává se ve dvou liniích. V pohle-

du třináctileté Bohdany, která při návštěvě umírající babičky 
zjistí, že o své rodině vůbec nic neví, a pohledu jejího otce 
Svatupluka.

Guillaume Musso: Byt v Paříži 
– Policistka Madeline a spisovatel Gaspard nemají nic společ-

ného – dokud si omylem nepronajmou stejný jednopokojový 
byt v Paříži, jenž navíc ukrývá záhadnou minulost slavného 
malíře. Namísto očekávaného klidu a odpočinku se tak oba 
ocitají na vzrušující cestě za odhalením tajemství, která na-

vždy změní jejich životy.

Wolf Serno: Potulný apatykář 
– Po německém venkově potuje koncem 18. století zvláštní dvo-

jice felčarů. Ten první, jménem Buclák, je obrovského vzrůs-

tu, zato však mdlého rozumu. Druhý si říká Chytrolín a je 
drobné postavy. Nemá už nohy, ale zato je prohnaný a poho-

tový. Chytrolín putuje na ramenou kamaráda, stane se Buclá-

kovou hlavou – a ten zase Chytrolínovi nahrazuje nohy. 

Mirka Skočílková: Violka 
– Marika je samostatná mladá žena, která se nechce vázat, 

a aby si udělala v životě pořádek, rozhodne se odletět na 
Nový Zéland. Po tragické smrti sestry Violy a jejího manže-

la se ovšem všechny její plány zhroutí. Marika se najednou 
musí postarat o malou neteř Violku, která po smrti rodičů trpí 
psychickými problémy.

Cynthia Swansonová: Skleněný les 
– Na podzim roku 1960 žije Angie Glassová idylický život ve 

svém rodném městě Wisconsin s manželem Paulem a novo-

rozeným chlapečkem. Po zprávě od neteře, že její otec spá-

chal sebevraždu a matka je nezvěstná, odjíždí k ní do malého 
města a snaží se ji podpořit. Neteř Ruby však prožívá tuto 
tragédii velmi intenzivně a odmítá jakoukoli pomoc. 

Naučná literatura
Bruce Henderson: Synové a vojáci 
– Neznámý příběh Židů, kteří unikli nacistům a vrátili se bo-

jovat proti Hitlerovi. Zkušený a oceňovaný novinář přináší 
na základě rozhovorů s těmito válečnými veterány poutavý 
a především v mnoha ohledech nový pohled na události dru-

hé světové války.

Serhii Ploghy: Černobyl 
– Tento hrubý nástin vystihuje, co se v dubnu 1986 odehrálo 

v Černobylské jaderné elektrárně. Přes genezi sovětského ja-

derného výzkumu a stavbu elektrárny po události, které ved-

ly k explozi reaktoru č. 4., a k úsilí hasičů o zvládnutí násled-

ného požáru. 

Markus Roßmann: Každý krok se počítá 
– Objevte kouzlo 10 000 kroků. V dnešní zrychlené době, kdy 

na nic není čas, je chůze nejdostupnější způsob pohybu. Pod-

statný však je způsob chůze. Dobrá zpráva je, že správně cho-

dit se naučí každý – i absolutní nesportovci.

Tomáš Vaňourek: Zikmund 100 
– Dva mladí muži se vydávají po stopách asijské cesty Zikmun-

da a Hanzelky. Dnešníma očima hledí na stejná místa, jako 
kdysi před šedesáti lety jejich slavní předchůdci. Fotí, natáče-

jí, baví se s lidmi a zjišťují, jak moc se svět změnil. 

Knihy pro děti a mládež
Przemysław Wechterowicz: Nerozluční kamarádi 
– U kořenů starého dubu bydlí králičí rodinka a vysoko v ko-

runě nad nimi hnízdí sovy. V obou rodinách se právě narodi-
lo mláďátko. Ačkoli žijí tak blízko sebe, málokdy se potkají. 
Králíček běhá po louce ve dne, Sovička zase létá v noci. M/1

Zuzana Pospíšilová: Konec zlobení 
– Učit ve 2. B není žádný med. Je to totiž třída plná malých zlo-

bivců, na které je každý krátký. Když ale nová paní učitelka 
získá nečekaného kouzelného pomocníka, začnou se dít věci! 
Podaří se zlobivé děti přeci jen polepšit? M/2

Sandra Dražilová Zlámalová: Čarodějnice Bordelína 
– Do poklidného lesa Bambručáku se jednoho dne nastěhuje 

čarodějnice Bordelína a začne v lese vyvádět lumpárny a ne-

plechy. Avšak díky kamarádům zvířátkům se Bordelína po-

stupně mění v hodnou čarodějnici a získává přátele. M/2

Radka Zadinová: Údolí ticha 
– Erika má v jednu chvíli všechno, co si jen muže přát: láskypl-

ný domov, nejlepší kamarádku a navíc s ní chce chodit Vik-

tor, který je snem všech holek. Jenže než se stihne vzpamato-

vat, všechno je pryč a otec ji odváží na místo zvané Zámeček, 
k babičce, kterou nikdy nepoznala… Erika se musí vyrovnat 
s tím, že se jí život převrátil naruby. M/3

Eva Kodýmová
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Co vÁS ZaJíMÁ
Kroužek vznikl za účelem seznámit děti s prací hasičů, ukázat 

jim jednotlivé disciplíny požárního sportu a také proto, aby děti 
věděly, jak se mají chovat v krizových situacích.

Během prvních třech měsíců tohoto roku jsme hledali a stále ješ-

tě hledáme nové mladé hasiče. V tomto roce jsme se začali scházet 
s dětmi pravidelně, a to každé úterý od 16:00 do 17:30 hod. a jed-

nou za čtrnáct dní také v sobotu od 14:00 do 16:00 hod.
Děti se během tohoto kroužku učí a seznamují s každou jednot-

livou disciplínou hry Plamen. Naučí se vázat uzly, základy zdravo-

vědy a topografie. Vyzkouší si disciplínu požární štafeta a požární 
útok. Společně s profesionálním Hasičským záchranným sborem 

Mladý hasič – hasičský kroužek pro děti od 6 do 11 let

V sobotu 27. dubna se v Rytířském sále světelského zámku 
uskutečnil slavnostní koncert ke 40. výročí vzniku smíšeného 
pěveckého sboru Gaudeamus. První veřejné vystoupení sboru se 
nekonalo doma ve Světlé nad Sázavou, ale v Havlíčkově Brodě. 
Bylo to 25. května 1979 pod vedením Květy Rajdlové. Od té doby 
se veřejná vystoupení sboru počítají na stovky. Byly to koncerty, 
soutěže, ale též nastudování opery V studni a operet Polská krev 

a Cikánský baron. V současnosti jsou již každoročně veřejnos-

tí očekávány vánoční koncerty České mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby. Během těch čtyřiceti let se ve vedení sboru vystřídalo ně-

kolik sbormistrů, ale jedno jméno si přece jenom zaslouží připo-

menout. Dr. Milan Bohanes stál v čele sboru rovných 30 let. Na 
narozeninovém koncertu nezpíval pouze slavící Gaudeamus, při-
pojili se i další gratulanti a ne ledajací. Byl to smíšený pěvecký 

Gaudeamus slavil 40 let založení sboru

a Sborem dobrovolných hasičů ve Světlé nad Sázavou jsou děti 
proškoleny v oblasti prevence a ochrany obyvatel. Zde se děti do-

zvědí, jak se chovat v případě, když začne hořet.
Máte doma děti, které zajímá práce hasičů? Stále ještě hledáme 

děti od 6 do 11 let. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na 
telefonní číslo 733 600 364, nebo se na nás přijďte i s dětmi podívat 
některé úterý na hasičskou zbrojnici ve Světlé nad Sázavou.

npor. Josef Doležal, DiS.
HZS Kraje Vysočina,

velitel stanice Světlá nad Sázavou
Lánecká 912 582 91 Světlá nad Sázavou
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SPort

Proč bychom se netěšili ze Smetanovy Prodané nevěsty  
zpívaly oba sbory společně

Současná sbormistryně Petra Špačková a bývalý  
dlouholetý šéf sboru Milan Bohanes

Od 23. do 27. června 2019 se budou konat v Liberci Hry IX. 
olympiády dětí a mládeže, jejichž pořadatelem budou Liberecký 
kraj, Český olympijský výbor a Česká sportovní, a. s. Již tradič-

ně na těchto mládežnických olympijských hrách startují družstva 
jednotlivých krajů České republiky. Hodně blízko ke startu na 
zmíněné olympiádě mají hned čtyři atleti z líhně světelského tre-

néra Jozefa Foťka, kteří vybojovali medailová místa na prvním 
z nominačních závodů Kraje Vysočina, který se konal 8. května 
v Třebíči. Anna Sobotová tam zvítězila ve skoku do výšky žákyň, 
když překonala výšku 158 cm. Petr Kasal získal v Třebíči hned 
dvě zlaté medaile, vyhrál sprint na 60 m v čase 7.81 sec. a běh na 
300 m s časem 38.60 sec. Roman Sváček přivezl z Třebíče dvě 
stříbrné medaile, byl druhý na 60 m za Petrem Kasalem s časem 
7.99 a druhý byl i ve skoku dalekém, když skočil 568 cm. Stříbro 
ve vrhu koulí (4 kg) získal Miroslav Sekot za výkon 11.11 m. Pro 
úplnost, na těchto nominačních závodech startovala ještě Eliška 
Kafková. V běhu na 60 m byla osmá s časem 8.99 a páté místo 
obsadila v běhu na 300 m, když měla čas 46.83 sec.

Text a foto: jiv

Foťkovi atleti by chtěli na olympijské hry mládeže

Startují (zleva) Miroslav Sekot a Petr Kasal, za nimi je 
výškařka Anna Sobotová

sbor Bendl z České Třebové, se kterým spojuje pěvce ze Světlé 
nad Sázavou dlouhodobé přátelství. Významným gratulantem 
byl držitel Ceny Thálie 2009, sólista Opery Národního divadla 
v Praze, opery Divadla J. K. Tyla v Plzni a opery divadla v Ost-
ravě Pavel Vančura. U jeho jména se sluší připomenout, že ve své 
pěvecké kariéře byl též členem jubilujícího sboru. Koncert zahá-

jili hosté z České Třebové, kteří ve svém bloku vystoupení dopro-

vodili také Pavla Vančuru v arii Vodníka z Dvořákovy Rusalky. 
Poté přišly chvíle pro samotného Pavla Vančuru. Zazpíval napří-
klad známou árii Kecala z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany. 
Druhá polovina koncertu již patřila slavícímu smíšenému sboru 
Gaudeamus. V roli hosta se v sólovém vystoupení představila 

mladá zpěvačka Barbora Kadlecová, kterou doprovodily členky 
sboru Markéta Zdražilová na flétnu a Michaela Zlatová u klavíru. 
Před samotným závěrem koncertu si vzal slovo starosta Světlé 
nad Sázavou Jan Tourek. Poděkoval sboru za dlouholeté oboha-

cování kultury ve Světlé a skvělou reprezentaci města. Poté do 
sálu přivezl na vozíku další z gratulantů místostarosta Josef Hnik 
obří narozeninový dort jako dárek města jubilujícímu sboru. Po-

tom již současná sbormistryně Petra Špačková vyzvala všechny 
v sále, aby si společně zazpívali populární píseň ze Smetanovy 
Prodané nevěsty Proč bychom se netěšili. Byla to skvělá tečka za 
slavnostním koncertem.

Text a foto: jiv
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Po základní části Ligy dorostenek, kdy jsme obsadili druhé 
místo z jedenácti celků, 1) FBŠ Jihlava, 2) Světlá n/S, 3) Žďár 
n/S, 4) Spartak Pelhřimov, 5) FBC Štíři České Budějovice, 6) 
Moravské Budějovice, 7) Týn n/Vltavou, 8) SK Jihlava, 9) Flor-
bal Soběslav, 10) FBK Tábor, 11) Světlá n/S Tygřice, jsme dostali 
šanci vybojovat si v baráži účast na Mistrovství České republiky. 

V sobotu 13/4 na nás čekal druhý tým Hradeckého a Pardubic-

kého kraje – FBC Skuteč. Po výhrách 5:2 a 3:1 jsme postoupili 
na dvoudenní turnaj do České Třebové, kde se ve sportovní hale 
Skalka představilo jen 8 nejlepších družstev z celé republiky, při-
čemž tuto soutěž v letošní sezoně hrálo 49 oddílů.

Sestava: 
Denisa Horálková, Anna Pavlíčková – Lenka Tlapáková, Ve-

ronika Císařová, Veronika Fišerová, Radka Zikmundová, Bar-
bora Špatzová, Lucie Kudrnová – Natálie Bezoušková, Lenka 
Titzová, Michaela Škarydová, Kateřina Kotěrová, Veronika Be-

ránková, Klára Cihlářová, Klára Chmelová, Štěpánka Trachtová, 
Karolína Urbanová, trenér Tomáš Rosecký

Sklo Bohemia Světlá n/S – Fat Pipe Florbal Chodov 
Praha 0:14 (0:2, 0:4, 0:8) a 0:15 (0:3, 0:5, 0:7)
Ve čtvrtfinále jsme se utkali s Chodovem Praha, kterému jsme 

dvakrát vysoko podlehli. Do půlky obou zápasů skóre nevypa-

dalo tak hrozně, měli jsme i pár šancí, ale pak se projevila herní 
kvalita Chodova.

Sklo Bohemia Světlá n/S – FBŠ Jihlava 9:10 
po prodloužení (3:4, 4:3, 2:2, 0:1)
Gól: 7:47 Titzová, 9:14 Titzová (Škarydová), 9:45 Kudrnová 

(Titzová), 14:41 Škarydová (Titzová), 18:36 Tlapáková (Císařo-

vá), 20:13 Špatzová, 23:40 Tlapáková (Císařová), 
28:10 Škarydová (Kotěrová), 32:54 Škarydová 
(Trachtová)

Po přespání v Ústí nad Orlicí na nás čekalo 
v pavouku o 5. až 8. místo družstvo FBŠ Jihla-

va. Vzhledem k tomu, že většina jihlavských holek 
hraje extraligu juniorek, před sezonou k nim pře-

stoupily i tři naše dorostenky, bylo o roli favorita 
jasno.  Ale světelské holky se vypjaly k neuvěři-
telnému výkonu, kterým Jihlavu notně zaskočily. 
Tři minuty před koncem jsme nebyli daleko od 
senzace, neboť jsme vedli o dvě branky. Bohužel 
pak zaúřadovala juniorská reprezentantka Káťa 
Seemannová, která dvěma asistencemi a gólem 
v prodloužení odmítla jihlavskou blamáž.

Sklo Bohemia Světlá n/S – FBC Jablonné 
nad Orlicí 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Góly: 8:56 Chmelová (Titzová), 9:43 Škarydová 
(Bezoušková), 33:00 Bezoušková (Titzová)

V posledním zápase o 7. místo nás vyzvalo po-

řádající družstvo, FBC Jablonné nad Orlicí, vítěz 
Královéhradeckého a Pardubického kraje.  Vcel-
ku vyrovnaný duel jsme rozhodli dvěma slepený-

mi góly na konci první třetiny, když se prosadila 
dorážkou Klárka Chmelová a vzápětí propálila 
gólmanku Míša Škarydová. Všechny další šan-

ce pochytaly obě gólmanky, definitivní pojistku 
přidala v závěrečné třetině přesnou střelou Natka 

Bezoušková.

Konečné pořadí M ČR dorostenek 2019: 
1) Tatran Střešovice Praha
 2) Florbal Chodov Praha
 3) SC Tempish Vítkovice
 4) FBŠ Bohemians Praha
 5) FBŠ Jihlava
 6) FBC Ostrava
 7) Sklo Bohemia Světlá n/S
 8) FBC Jablonné n/Orlicí

„Pro náš velmi mladý tým to byla cenná zkušenost do budouc-

na, hned deset hráček patří věkem ještě do žákyň. Obrovským 
úspěchem letošní sezony už byl postup do baráže o MČR, na-

tož samotná účast. Ve čtvrtfinále jsme na velkoklub z pražské-

ho Chodova neměli, trochu zamrzí to celkové skóre. Ale holky 
makaly nadoraz a odměnou jim byly nedělní výsledky v boji 
o 5.-8. místo. V regionální derby s Jihlavou chyběl kousíček 
k senzaci. Bohužel na konci rozhodly zkušenosti jihlavských 
dorostenek, když většina z nich úspěšně nastupovala v extralize 
juniorek. A na závěr přišla skvělá tečka sezony v podobě výhry 
nad kvalitním týmem Jablonné nad Orlicí. Mám neskutečnou 
radost z toho, jak jsme schopni hrát pouze se svými odchovan-

kyněmi i tato těžká utkání. Navíc jsme v našem regionu vyhráli 
soutěž fair-play českého florbalu, takže se holky mohou těšit 
na pořádnou odměnu“ spokojeně uvedl trenér Tomáš Rosecký.

Text: Tomáš Rosecký, trenér Sklo Bohemia 
Světlá n/S – oddíl florbalu

Foto: Lucie Škarydová

dorostenky florbalového oddílu obsadily sedmé místo v republice

Stojící zleva: Karolína Urbanová, Štěpánka Trachtová,  
Klára Chmelová, Natálie Bezoušková, Barbora Špatzová, Klára 

Cihlářová, trenér Tomáš Rosecký,  
Veronika Beránková a Kateřina Kotěrová

Klečící zleva: Veronika Císařová, Veronika Fišerová,  
Radka Zikmundová, Lucie Kudrnová, Michaela Škarydová, Lenka Titzová 

a kapitánka Lenka Tlapáková
Ležící zleva: Anna Pavlíčková, Denisa Horálková
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▶

Ligová soutěž družstev – Melouni jsou mistři!!
Nejúspěšnějším týmem Regionálního šipkového svazu Vy-

sočina se v sezoně 2018/2019 stávají Melouni Světlá nad Sá-

zavou, kteří ve své sedmé sezoně získali svůj historicky první 
ligový mistrovský titul a k tomu přidali vítězství v ligovém 
poháru. Stávají se tak pátým týmem, který dokázal vyhrát 
ligu a teprve třetím týmem, který získal sezonní „double“. 

Melouni odehráli především skvělou první polovinu soutě-

že, ve které si vytvořili desetibodový náskok na celkově dru-

hé Bandity Humpolec. Ti ovládli celou druhou polovinu ligy 
a zajistili si tak podruhé ve své historii titul vicemistra (po-

prvé od sezony 2015/16). Bronz získali Halůzáci Světlá nad 
Sázavou a na stupních vítězů jsou již po deváté (celkově 1x 
titul, 4x stříbro, 4x bronz).

Ve druhé lize zvítězili šipkaři z Horní Krupé, pro které to 
byla velice vydařená sezona, když k titulu přidali navíc finá-

le ligového poháru. S pětibodovým odstupem skončili druzí 
D.C. Goblins Humpolec, kteří si o políčko polepšili oproti mi-
nulé sezoně. Třetí místo obsadili nováčci ze Světlé nad Sáza-

vou  D.C. Hornets.
Ligové statistiky v 1. lize ovládl Václav Vacek ml. (Halůzá-

ci) před Josefem Rezkem a Ondřejem Barešem (oba Melouni). 
Ve druhé lize byl nejlepší Michal Polák následovaný Tomá-

šem Blažkem (oba ŠK Horní Krupá) a Františkem Švamber-
gem (D.C. Goblins).

Podrobné informace, tabulky, výsledky, termínovky akcí 
a další naleznete na webu www.rss-sipky.blogspot.com.

Ligový pohár družstev ovládli Melouni
V sobotu 20. 4. 2019 se v Bowling Clubu v Havlíčkově Bro-

dě uskutečnilo finále 7. ročníku Ligového poháru družstev, 
tzv. Final Four 2019. Mezi čtveřici nejlepších letošního roční-
ku se probojovala družstva, která ještě nikdy ligový pohár ne-

vyhrála. Týmy byly nalosovány do KO pavouka a stejně jako 

loni i letos proti sobě stanuly papírově nejsilnější týmy hned 
v semifinále. 

O postup do finále bojovali Melouni Světlá (1. liga) vs Ban-

diti Humpolec (1. liga) a ŠK Bowling HB (2. liga) vs ŠK Hor-
ní Krupá (2. liga). Bylo tedy jasné, že se ve finále představí 
účastník druhé ligy. Favoritem byli hráči z Horní Krupé, kteří 
letos opanovali druhou ligu a také zápas vyhráli celkem jed-

noznačně 21:7. 
Druhé utkání bylo o dost vyrovnanější a musel rozhodovat 

až předposlední zápas, který zvládli lépe Melouni a radova-

li se z postupu do svého druhého Velkého finále za poslední 
3 ročníky. O vyrovnanosti utkání svědčí i pouhé 2 vyhrané 
zápasy Melounů, všechna ostatní singlová utkání skončila re-

mízou.
Mohlo se zdát, že o vítězích jednotlivých finále bylo roz-

hodnuto, ale nebylo tomu tak. V Malém finále sice Banditi 
rozdrtili Bowling 21:6, ale ve Velkém finále, kde se utkali 
aktuální mistři svých lig, nebylo rozhodnuto do posledního 
zápasu! Melouni nakonec utkání zvládli, vyhráli poslední leg 
a získali tak svůj vysněný „double“. Velké poděkování patří 
hráčům Horní Krupé, kteří to vzali opravdu zodpovědně a jen 
málo chybělo k největšímu překvapení v historii ligového po-

háru. 

Výsledky:
• Velké finále: ŠK Horní Krupá vs Melouni Světlá 19:21
• Malé finále: Banditi Humpolec vs ŠK Bowling Havl. 

Brod 21:6
• Semifinále:Banditi Humpolec vs Melouni Světlá 17:21 

ŠK Bowling Havl. Brod vs ŠK Horní Krupá 7:21

Vysočina tour 2019
Největší seriál šipkových turnajů na Vysočině má na hracím 

místě ve Světlé nad Sázavou aktuálně odehráno 29 kol a míst-

Šipky

1. liga

# Družstvo Kol V VP PP P K Skóre Body %

1. Melouni Světlá 24 19 3 0 2 0 298:137 63 88%

2. Banditi Humpolec 24 18 1 2 3 0 296:139 58 81%

3. Halůzáci Světlá 24 16 0 1 7 0 273:160 49 68%

4. Klobáci Ledeč 24 12 0 0 12 0 219:213 36 50%

5. DC Buldoci Knyk 24 7 0 2 15 0 185:249 23 32%

6. Melouni B Světlá 24 7 0 0 17 0 143:289 21 29%

7. Lepáci Pohoda Světlá 24 0 1 0 23 0 103:330 2 3%

2. liga

# Družstvo Kol V VP PP P K Skóre Body %

1. ŠK Horní Krupá 24 18 4 1 1 0 289:148 63 88%

2. D.C. Goblins Hum-
polec

24 19 0 1 4 0 261:172 58 81%

3. D.C. Hornets Světlá 24 11 1 3 9 0 238:198 38 53%

4. Kladiváři H. Brod 24 7 1 6 10 0 215:224 29 40%

5. Smrťovka H. Brod 24 8 2 0 14 0 193:241 28 39%

6. ŠK Bowling H. Brod 24 7 1 1 14 1 189:245 21 29%

7. Božíci Žolík H. Brod 24 2 3 0 18 1 139:296 9 13%

Na snímku mistrovský celek Melouni Světlá ve složení – 
nahoře: Lukáš Daňo, Tomáš Dvořák, Miloš Nevídal, Radek 
Ujčík a Petr Malinský; dole: Josef Rezek, Martin Rosenberg 

a Ondřej Bareš.
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▶

Den ode dne mění objekt budované sportovní haly svoji 
podobu. 9. květen 2019 byl významným dnem pro tuto stav-

bu, stavbaři totiž položili podkladní beton na ploše haly. Od 
toho dne má tedy hala již podlahu a co na tom, že je to zatím 
podlaha pouze betonová. Hrací povrch Gerflor Taraflex Sport 
budou stavbaři pokládat až v závěrečné fázi. V současné době 
se již provádí vnitřní instalace, zabudovány jsou rámy výplně 
velkých oken a uvnitř haly začali zedníci s omítkami. Stavbaři 
firmy PKS stavby Žďár nad Sázavou to myslí s dokončením 
stavby do 31. října letošního roku skutečně vážně. Na snímku 
je vnitřek haly již s betonovou podlahou a první omítky na stě-

nách nad tribunou.
Text a foto: jiv

rychlým tempem pokračuje stavba sportovní haly

Tradiční rybářské závody na dvou rybnících ve světelském 
zámeckém parku si již dávno získaly věhlas mezi příslušníky 
Petrova cechu snad po celé republice. To potvrdilo devadesát 
rybářů soutěžích o nejvíce ulovených ryb v sobotu 4. května. 
Je jen škoda, že mezi světelskými rybáři není nikdo, kdo by 
potvrdil, kolikátý to byl ročník. Dva týdny před samotnými 
závody pořadatelé z MO Českého rybářského svazu Světlá 
nad Sázavou vysadili do rybníků 30 metrických centů ryb, aby 
měli soutěžící rybáři co chytat. Dle závodního řádu se lovilo na 
jeden prut s jedním návazcem, ušlechtilé ryby se stanovenou 
lovnou mírou se hodnotily 1 cm za 1 bod a ostatní ulovené ryby 
se počítaly 5 bodů za každý kus. Po dvou poločasech se všem 
soutěžícím sečetly jejich úlovky a komise rozhodčích určila po-

mocí počítače celkové pořadí. 

Při závěrečném slavnostním ceremoniálu si padesátka nejú-

spěšnějších rozdělila věcné ceny, které věnovali ochotní spon-

zoři. Nejprve byly předány dvě zvláštní ceny. 
Tu za největší ulovenou rybu získal Tomáš Tegel z Nové Paky, 

který chytil kapra dlouhého 59 cm. Nejúspěšnější ženou byla 
Jana Mokrá z Najdeku, v celkovém pořadí skončila na 16. místě, 
za ulovené ryby nasbírala 232 bodů Pořadí pěti nejúspěšnějších 
soutěžících: 1. Petr Jirásek z Chotěboře získal 495 bodů, 2. Jan 
Mokrý (Uhlířské Janovice) 440 b., 3. Ladislav Polovic (Žďár 
n. Sázavou) 432 b., 4. Miroslav Klečák (Onomyšl) 399 b., 5. Mi-
chal Pavlíček (Ledeč n. Sázavou) 393 b. Z domácích rybářů byl 
nejlepší Petr Kuczawski st., který nasbíral 277 bodů.

Text a foto: jiv

na  rybnících v zameckém parku soutěžili rybáři

Hráz zámeckého rybníku obsazená  
soutěžícími rybáři

Nejúspěšnější z domácích rybářů Petr Kuczawski st.  
skončil na 9. místě

nímu žebříčku vévodí Jan Žáček (Klobáci Ledeč), druhý je 
Jaromír Váňa (Halůzáci) a třetí Josef Rezek (Melouni). Nej-
lepší ženou je na celkovém 4. místě Pavlína Žáčková (Melouni 
B). Nejvíce vyhraných turnajů má Jan Žáček (9 vítězství). Do 
konce seriálu zbývá odehrát poslední kolo, Velké Finále se 
pak koná 15. 6.  v Kulturním domě v Knyku. Více informací 
na webu www.vysocina-tour.cz.

Meloun Cup 2019
Již osmý ročník šipkového turnaje Meloun Cup se odehraje 

poslední víkend v červnu, přesněji v sobotu 29. 6.  v Pivním 
baru Meloun od 13:00 hodin. Turnaj bude zahájen dvojicemi 
a poté budou následovat jednotlivci. Turnaj je otevřen všem 
hráčům bez nutnosti registrace apod. Těší se na vás pořadatelé…

Ondřej Bareš
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Když se v hokejovém klubu ČEZ Motor České Budějovice, kte-

rý patří v historii českého hokeje mezi  bašty tohoto sportu u nás, 
rozhodli postavit silný tým, který by měl usilovat o návrat do naší 
nejvyšší  soutěže, jmenovali hlavním trenérem Václava Prospala, 
hokejovou legendu, dvojnásobného mistra světa a hokejistu, který 
odehrál v NHL 1108 zápasu. Ten si sám vybíral lidi do realizační-
ho týmu a kupodivu si jako svého asistenta vybral Světeláka Aleše 
Tottera.  Jmenování Aleše Tottera do funkce svého asistenta odů-

vodnil: „Když jsem se v roce 2015 připravoval ještě jako hráč na 
možný návrat do NHL, absolvoval jsem pod Alešem, který tehdy 
vedl českobudějovickou juniorku, spoustu tréninkových jednotek. 
A tak vím, že je to kvalitní, poctivý a pracovitý trenér, miluje hokej 
a má na něj stejný pohled jako já. Proto jsem rád, že moji nabídku 
přijal.“ Hokejisté Českých Budějovic skončili v právě skončené 
sezoně v základní části druhé nejvyšší soutěže na 3. místě, ale jako 
vítěz semifinále play off si spolu s hokejisty Kladna zahráli s dvě-

ma nejhoršími týmy extraligy báráž o postup do naší nejvyšší sou-

těže. Leč baráž se Budějovicím nepovedla a boj o návrat mezi naši 
hokejovou elitu se odkládá minimálně o další sezonu. Do přípravy 
na novou sezonu, která pro ně začne v polovině července, vstoupí 
se stejným realizačním týmem. Tedy s Václavem Prospalem v roli 
hlavního trenéra a jeho asistentem Alešem Totterem. V  česko-

budějovickém hokeji si Aleše váží. O tom svědčí slova jednoho 
z funkcionářů klubu Tomáše Kučery. „Aleš Totter je nesmírně 
pracovitý a neustále se vzdělávající trenér, který svou vysokou od-

borností skvěle doplňuje Václava Prospala.“ Text: jiv
Foto: Pavel Kacerovský

hokejový trenér aleš totter bude pokračovat v českých Budějovicích

Aleš Totter při své činnosti na hokejové střídačce  
Českých Budějovic
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