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KINO
SVĚTLÁ n. S.

nový sál • zvuk 7.1 • 2D DCI

DIGITÁLNÍ
...uvidíte už brzy

ČERVEN

PÁTEK 19:00

V síti
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 
2458 sexuálních predátorů. Radikál-
ní experiment otevírá tabuizované
téma zneužívání dětí na internetu

100 Kč
CZ, přístupný od 15 let
Dokument, Česko, 2019, 100 min

DEN DĚTÍ v PONDĚLÍ 10:00

Za kamarády z televize
Dobrodružné výpravy s Rákosníčkem, Křemílkem
a Vochomůrkou, Bobem a Bobkem, Maxipsem 
Fíkem a dalšími postavami z Večerníčku.

50 Kč, CZ, přístupný
Pásmo večerníčků, Česko, 64 min

PÁTEK 19:00

Bourák
Ivan Trojan v roli Bouráka, 
věčného frajera, kterému teče
do baráku i do života.

130 Kč
CZ, přístupný od 12 let
Komedie, Česko, 2020, 110 min

NEDĚLE 16:00
Willy a kouzelná planeta 

Willy cestuje s rodiči vesmírem. Při
průletu asteroidy dojde k poškození
jejich kosmické lodi a ... 

100 Kč
CZ, přístupný
Animovaný, Francie, 2019, 90 min

NEDĚLE 16:00

Ledová sezona: ztracený poklad

Lední medvěd a polární lumíci 
v exotické džungli? Proč ne, 
když to situace vyžaduje!

120 Kč
dabing, přístupný
Animovaný, USA, 2019, 90 min
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14.

5.

1.

12.

PÁTEK 19:00

Modelář
Příběh dvou kamarádů, 
kteří provozují prosperující
půjčovnu dronů.

100 Kč
CZ, přístupný od 12 let
Drama/Psychologický, Česko, 2020, 110 min

NEDĚLE 16:00

Trollové a kouzelný les
Odpradávna leží kdesi v hlubokých
lesích království trollů. Nikdo z nich 
nežere děti, ani nedrtí kameny...

100 Kč
dabing, přístupný
Animovaný, Norsko/Kanada, 2019, 90 min

NEDĚLE 16:00

Lassie se vrací
Lassie, nejslavnější pes filmové
historie, se vrací do kin. Úžasný 
příběh o nerozlučném přátelství.

120 Kč
dabing, přístupný
Rodinný, Německo, 2020, 100 min

21.

28.

19.

26.

WWW.KYTICESVETLA.CZ • WWW.FACEBOOK.COM/KYTICESVETLA

19:00

3Bobule
Pokračování letní komedie 
z prostředí prosluněných
moravských vinic.

130 Kč
CZ, přístupný
Komedie, Česko, 2020, 100  min



Z jednání rady a zastupitelstva města

dubů. Při plánování jejich umístění však bylo zjištěno, že 
pokud by se na hráz vysadilo všech 10 ks stromů, budou si 
navzájem konkurovat. Po konzultaci s autorkou projekto-
vé dokumentace a pracovnicí NPÚ Telč bylo dohodnuto, 
že na hráz se umístí 8 stromů a zbylé dva budou vysazeny 
na podzim v zámeckém parku.

10) V květnu se měl konat již XXIV. ročník akce „Květinový 
den“, jehož symbolem zůstává žlutý kvítek měsíčku lékař-
ského. Celonárodní sbírka je zaměřená na program boje 
proti zhoubným nemocem, tematické zaměření v letošním 
roce: prevence nádorových onemocnění ledvin a močové-
ho měchýře. S ohledem na opatření proti šíření koronaviru 
byl termín přesunut na 30. 9. 2020.

V pondělí 4. 5. 2020 proběhlo 41. jednání rady města, na němž 
se jednalo mj. o těchto záležitostech:

1) Pan F. K. obdrží fi nanční dar ve výši 3 000 Kč na účast 
v sérii závodu silničních motocyklů ve třídě 1000 ccm 
v Šampionátu Dafi t Filla racing Wepol yamaha Cup, který 
by se měl konat na konci května 2020.

2) Další fi nanční dary obdrží: Oblastní spolek ČČK, místní 
skupina 1, Dolní Březinka, Světlá nad Sázavou, ve výši 
20 000 Kč; Klub důchodců ve výši 7 000 Kč; Svaz těles-
ně postižených ve výši 7 000 Kč; Český svaz žen ve výši 
10 000 Kč.

3) Sociální centrum města Světlá nad Sázavou obdrží věc-
ný dar od Nadace Charty 77, Praha. Předmětem daru jsou 
dva tablety a SIM karta s datovým tarifem na 3+9 měsíců 
a Blesk Premium licence v rámci projektu „Tablet od srd-
ce“ a jsou určeny pro komunikaci klientů s rodinou.

4) Byla aktualizována Směrnice č. 3/2020 pro kontrolu, údrž-
bu a provoz dětských hřišť ve vlastnictví města Světlá nad 
Sázavou.

5) Území města Světlá nad Sázavou bude zařazeno do územ-
ní působnosti MAS Královská Stezka.

Ve středu 15. 4. 2020 proběhlo 40. jednání rady města, jednalo 
se na něm mj. o těchto záležitostech:

1) Byl schválen fi nanční dar ve výši 5 000 Kč na provoz Po-
jízdné prodejny Humpolec v Kochánově. Dar bude uhra-
zen z rozpočtu osadního výboru Kochánov.

2) Společnost Bohemia Machine, s.r.o., obdrží dotaci z roz-
počtu města ve výši 30 000 Kč na Sympozium broušení 
skla 2020 ve formátu GCWC – mistrovství světa v brouše-
ní skla a doprovodné akce. Sympozium by se mělo konat 
v termínu od 4.–7. 6. 2020.

3) Byla schválena zpráva o výsledcích fi nančních kontrol za 
rok 2019.

4) Sociální centrum města Světlá nad Sázavou obdrží fi nanč-
ní dar ve výši 30 000 Kč na zlepšení péče o seniory v do-
mově pro seniory. Dárcem je společnost Rodinný lékař 
Ledeč, s.r.o.

5) Bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace mezi Krajem 
Vysočina a městem Světlá nad Sázavou jako příjemcem 
dotace v rámci programu Fondu Vysočiny Hospodaře-
ní v lesích 2019 II. Daná dotace bude využita na zřízení 
oplocenek.

6) Z důvodu mimořádné situace, kterou je epidemie náka-
zy novým koronavirem COVID-19, oznámila společnost 
P-TEAM, s. r. o., že plánovaná promo akce „Barevnost chu-
tí“, která se měla konat 6. 6. 2020 v zámeckém parku, se ruší.

7) Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., 
připravují projekt na rekonstrukci vodovodu a kanalizace 
v ulici Havlíčkova ve Světlé nad Sázavou. Rekonstrukce 
by měla proběhnout pravděpodobně na jaře roku 2021.

8) Bude uzavřena smlouva o dílo se společností EVOS – 
HYDRO, s. r. o., Ledeč nad Sázavou, na provedení díla 
Výměna kanalizační a vodovodní přípojky pro objekt 
č. p. 506 ve Světlé nad Sázavou.

9) V letošním roce došlo ke kácení smrků na hrázi Dolního 
parkového rybníka. Mělo zde být vysazeno 10 ks nových 

Z RADNICE

Úvodní slovo

Milí Světeláci, dámy a pánové,

začíná červen, doba doufám již mnohem přívětivější.

Rád bych znovu poděkoval vám všem za zodpovědný pří-
stup a trpělivost v době plné zákazů, příkazů a omezení. 
Snad už opravdu bude lépe.

I přes tuto situaci se chod města a práce na jednotlivých 
projektech nezastavily. V současné době probíhají lokální 
opravy komunikací, rozjela se plánovaná rekultivace sklád-
ky Rozinov, opravuje se terasa nad vstupem do kina, kam 
při deštích zatékalo. 

V pondělí 15. června 2020 je v plánu znovuotevření Měst-
ské restaurace. Za sebe mohu říci, že se mi nové prostory 
moc líbí. Přijďte se podívat a sami posoudit, jak se rekon-
strukce zdařila.

Červnem také končí školní rok. Nutno podotknout, že jeho 
závěr je vzhledem k nastalé situaci netradiční, ba dokonce 
výjimečný. Někteří studenti se letos do školy nejspíš nevrá-
tí, naopak žáci posledních ročníků se již mohou připravovat 
na závěrečné a přijímací zkoušky ze školních lavic. Rád bych 
také touto cestou poděkoval všem učitelům i rodičům, kte-
ří se skrze on-line výuku věnovali svým dětem i v době pl-
ného uzavření škol.

Všem studentům přeji hodně úspěchů u závěrečných zkou-
šek a samozřejmě také úspěšné přijetí na školu, kterou si 
vybrali. A všem dětem s malým zpožděním vše nejlepší ke 
Dni dětí.

Mějte krásný první letní měsíc!

Jan Tourek, starosta
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6) Byl vydán souhlas s užíváním veřejného prostranství – 
předzahrádek u Dublin baru a Pivního baru Meloun. Po-
platek za užívání veřejného prostranství bude za měsíc 
červen snížen o 90 % z důvodu mimořádné situace, kterou 
je epidemie nákazy novým koronavirem.

7) Bude uzavřena smlouva o dílo na akci „Oprava hydroi-
zolací terasy nad vstupem do kina,“ jako zhotovitel byl 
vybrán pan Martin Hlaváč, Lučice.

8) Bude uzavřena smlouva o dílo na akci „Lokální opravy 
komunikací a překopů – ulice Na Bradle, U Rybníčků, 
Zahradní a Zahrádecká“ se společností Pro Asfalt Profi , 
s. r. o., Ostrava - Poruba.

V pondělí 11. 5. 2020 proběhlo 42. mimořádné jednání Rady 
města, na němž se jednalo mj. o těchto záležitostech:

1) Byl vydán souhlas s užíváním veřejného prostranství – 
předzahrádky před provozovnou Sport bar v Sázavské 
ulici. Poplatek za užívání veřejného prostranství bude za 
měsíc květen a červen snížen o 90 % z důvodu mimořádné 
situace, kterou je epidemie nákazy novým koronavirem.

Ve středu 29. 4. 2020 proběhlo 12. zasedání zastupitelstva 
města, na němž se jednalo mj. o těchto záležitostech:

1) Byly zřízeny účelové fondy města, a to fond lesního hos-
podářství a fond ostatních rezerv.

2) Byla schválena Pravidla fi nanční rezervy pro rekultivaci 
a sanaci skládky Rozinov a Pravidla použití fi nanční rezer-
vy pro rekultivaci a sanaci skládky Rozinov.

3) Z majetku města bude vyřazen následující dlouhodobý 
hmotný majetek: barový pult včetně zápultí a podhledu, 
dřevěný stupínek a myčka na nádobí. Vše pochází z Měst-
ské restaurace, která prochází rekonstrukcí.

4) Zastupitelstvo souhlasilo se snížením výše nájemného 
o 90 % ze sjednané výše nájemného v nebytových prosto-
rách sloužících k podnikání, u kterých došlo v souvislosti 
s mimořádnou situací, kterou je epidemie nákazy novým 
koronavirem, k omezení, či přerušení provozu na základě 
mimořádných opatření stanovených vládou ČR nebo pří-
slušnými správními orgány, a to od 1. 3. 2020 do 30. 6. 
2020 u nájmu nebytových prostorů: 1) náměstí Trčků z Lípy 
986, prodejna Elektro, Ing. Vlastislav Dvořák, Nádraží 604, 
582 82 Golčův Jeníkov; 2) náměstí Trčků z Lípy 986, Měst-
ská restaurace, Jan Sochor, Revoluční 317, 582 91 Světlá 
nad Sázavou; 3) náměstí Trčků z Lípy 23, bufet, Oyundari 
Badarch, Zámecká 32, 582 91 Světlá nad Sázavou; 4) ná-
městí Trčků z Lípy 23, gynekologická ordinace, MUDr. 
Bohumil Klatovský, Nad Parkem 3396, 580 01 Havlíčkův 
Brod; 5) sportovní hala ul. Komenského, Sportovní zařízení 
města Světlá nad Sázavou, s.r.o., Pěšinky 981, 582 91 Světlá 
nad Sázavou; 6) relaxační areál, lokalita „Bazén“, Sportov-
ní zařízení města Světlá nad Sázavou, s.r.o., Pěšinky 981, 
582 91 Světlá nad Sázavou; 7) sportoviště u ZŠ Komen-
ského, Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou, s.r.o., 
Pěšinky 981, 582 91 Světlá nad Sázavou; 8) Sportovní cen-
trum Pěšinky, Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou, 
s.r.o., Pěšinky 981, 582 91 Světlá nad Sázavou; 9) tenisový 
areál, tenisová hala, Sportovní zařízení města Světlá nad 
Sázavou, s.r.o., Pěšinky 981, 582 91 Světlá nad Sázavou; 
10) fotbalový areál, Sportovní zařízení města Světlá nad 
Sázavou, s.r.o., Pěšinky 981, 582 91 Světlá nad Sázavou. 
Nájemné za měsíce březen a další, pokud bylo uhrazeno, 
bude použito jako přeplatek na měsíce, kdy bude mimořád-
ná situace odvolána.

Krátké informace z úřadu:

1) V lokalitě Pod Vodárnou zbývají poslední dva stavební 
pozemky pro bydlení. Jedná se o pozemek parc. č. 837/23 
o výměře 691 m2 a parc.č. 858/62 o výměře 945 m2. Bližší 
informace o koupi pozemků podá odbor majetku, investic 
a regionálního rozvoje. 

2) Tradiční vítání občánků, které se mělo konat v této době, se 
prozatím odkládá. Po zklidnění situace budou rodiče, kteří 
vyplnili Přihlášku rodičů, včas informováni o termínu koná-
ní. Obřad vždy probíhá v malých skupinkách a dále s těmi, 
které si rodiče pozvou. Děti, které mají trvalý pobyt od naro-
zení ve Světlé nad Sázavou a její ch místních částech, se víta-
jí přibližně ve věku od 6 týdnů do 9 měsíců. Bližší informace 
podá Ing. Vlasta Königerová na odboru správním, školství 
a živnostenském.

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

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

5) Byl vypsán záměr prodeje pozemků parc. č. 837/23 o vý-
měře 691 m2 a parc. č. 858/62 o výměře 945 m2, vše v obci 
a v katastrálním území Světlá nad Sázavou, za účelem vý-
stavby rodinných domů v lokalitě Pod Vodárnou – II. etapa 
(2. část) způsobem městské soutěže – 4. kolo.

6) Byl schválen prodej pozemku parc. č. 551/21 o výměře 
107 m2, druh pozemku – ostatní plocha, manipulační plo-
cha a pozemku parc.č. 538/2 o výměře 420 m2 – ostatní 
plocha, ostatní, nově vzniklého pozemku parc. č. 551/17 
o výměře 74 m2, druh pozemku – ostatní plocha, ma-
nipulační plocha, vše v k. ú. Závidkovice a obci Světlá 
nad Sázavou, za cenu obvyklou v daném čase a místě, 
dle znaleckého posudku č. 3175/495/2019 vyhotovené-
ho panem Milošem Šimkem, Přibyslav, plus DPH 21%, 
tj. 32 065 Kč, manželům P. K. a D. K.

7) Byl schválen odkup pozemku parc. č. st. 120 o výměře 
95 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území 
Závidkovice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví pana 
P. K. do výlučného vlastnictví města Světlá nad Sázavou 
za cenu 9 890 Kč.

Jan Tourek, starosta
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Uzavírky v rámci ORP 
Světlá nad Sázavou

Pozor na propadlé doklady

S jarními měsíci byly zahájeny stavební práce na silnicích, se 
kterými nutně souvisí i dopravní omezení a objízdné trasy. 

V rámci ORP Světlá nad Sázavou vydal odbor dopravy pro-
zatím čtyři rozhodnutí o povolení uzavírky a další uzavírky se 
připravují.

Současné uzavírky:
• Silnice II/346 mezi obcemi Leština u Světlé a Štěpánov, 

stavbu provede fi rma Mitrenga – stavby Brno, bude se jednat 
o celkovou rekonstrukci mostku za železničním přejezdem. 
Stavba potrvá od 6. 5. 2020 do 31. 8. 2020.

• Silnice Ledeč nad Sázavou – Hradec. Stavbu provádí fi rma 
METROSTAV, a. s. Uzavírka potrvá od 16. 3. 2020 do 31. 10. 
2020. Jedná se o pokračování první etapy z minulého roku.

• Uzavírka od křižovatky silnic č. II/150 a III/01830, tedy 
mezi obcemi Ledeč nad Sázavou a Bohumilice. Uzavírka potrvá 
od 11. 5. 2020 do 14. 6. 2020. Stavbu provede Krajská správa 
a údržba silnic Kraje Vysočina.

• Úplná uzavírka silnice III/34712 v obci Příseka. Uzavírka 
potrvá od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Zde se bude jednat o vý-
stavbu plynovodu fi rmou Dvořáková – stavební fi rma, s. r.  o.

Všechna tato rozhodnutí o povolení uzavírek včetně vyznače-
ných objízdných tras jsou k nahlédnutí na webových stránkách 
města Světlá nad Sázavou – buď jednotlivě na úřední desce či 
souhrnně v tiskových zprávách městského úřadu.

Ing. Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Po skončení nouzového stavu již není možné se prokazo-
vat doklady, kterým skončila platnost po 1. březnu 2020. 
Stanovisko ministerstva vnitra, které umožňovalo proka-
zovat totožnost neplatným občanským průkazem či ces-
tovním pasem v době nouzového stavu, přestalo platit.
Městský úřad ve Světlé nad Sázavu je pro veřejnost ote-
vřen každé pondělí a středu v době 8.00 – 11.30 hod 
a 12.15 – 17.00 hod a v pátek v době 8.00 – 11.30 hod 
a 12.15 – 15.00 hod. Den a hodinu návštěvy lze i zarezer-
vovat on-line přes rezervační systém Web Call na strán-
kách města www.svetlans.cz.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Zalévat pravidelně nízce 
střižený trávník podzemní vodou 

ze studny v parném létě je znakem 
sobectví a vlastní hlouposti

Chlubit se v parném létě svěže zeleným trávníkem s elegant-
ním zástřihem je podobné, jako dávat na obdiv spotřebu benzí-
nu svého nadupaného osmiválce. Prezentujete tím svou ochotu 
plýtvat pro všechny stejně omezeným zdrojem podzemní vody. 
Dlouhé období sucha přitom nemusí váš trávník nutně zničit. 
Stačí jen změnit způsob, jakým se o něj budete starat, a to ome-
zit zálivku + snížit intenzitu a výšku sekání.

První věcí, která se dá snadno změnit, je investice do kapko-
vacího rozprašovače nebo rosícího systému. Tím se dá ušetřit až 
polovina spotřebovávané vody. Další možností je snížit interval, 
v jakém zavlažujeme. Ve skutečnosti postačí k zachování tráv-
níku zálivka jednou za 4-5 dní, u těžké, nepropustné půdy může 
být interval i sedmidenní. Pravidelnou zálivkou „rozmazlený 
trávník“ není dobrý trávník, neboť koření pouze mělce při po-
vrchu a v případě extrémního výkyvu počasí jednoduše uschne, 
zatímco trávník zodolněný stresem vydrží více a při závlaze 
snadno zregeneruje.

Chceme-li uchránit náš trávník do další sezony, i když už 
týdny neprší a asfalt teče horkem ze silnic – nesekejme! Se-
čením pobízíme trávu k vyšší žádosti po vodě. Čím je totiž 
trávník vyšší, tím lepší mikroklima si udržuje – optimálně drží 
vlhkost a celkově lépe řídí svůj vodní režim. Nedochází k jeho 
žloutnutí a přesychání v okrajích. Navíc, když posečeme ještě 
nesmyslně nakrátko a odhalíme strniště, spustíme rychlou kas-
kádu vysychání. Nízko nastavenou sekačkou tak můžeme tráv-
ník dočista spálit. Kdo poseká, musí logicky zalít. Kdo neseká, 
zalévat nemusí. Je sucho a málo vody? Nesekejte. Je to prosté 
– jednoduché!

„Já si ale přeci trávník zalévat můžu jak chci, vodu přece beru 
z vlastní studny!“, může pohoršeně namítat čtenář v dojmu, že 
bychom mu snad chtěli omezovat jeho vlastnictví anebo svobo-
du. Stav vody ve studni odráží hydrogeologické poměry v šir-
ším území, nejen na vaší zahradě. Objem vody, který čerpáte, 
současně snižuje objem vody ve studnách ve vašem okolí. No-
torickému „zalévači“ trávníků se tak v období drastického sucha 
může snadno stát, že mu jeho slušně řečeno „naštvaní“ sousedé 
jednoho dne zazvoní na dveře se zaťatou pěstí nebo dokonce 
s vidlemi v ruce...

Ing. Jan Borek
odbor životního prostředí
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Při příležitosti Dne vítězství položili zástupci měs-
ta Světlá nad Sázavou, místostarosta Josef Hnik a tajem-
ník městského úřadu Jiří Moučka, věnec a kytice k pomní-
kům ve Světlé nad Sázavou, Dolní Březince a Mrzkovicích.
Válka na starém kontinentu skončila podpisem bezpodmínečné 

kapitulace, kterou v Remeši za německou brannou moc pode-
psal generál Alfred Jodl, aby byla později v Berlíně parafována 
sovětskými představiteli. 

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ
Foto:  KyTICe

Den vítězství – 8. 5. 2020

Farmářské trhy poněkud netradičně

Ač zastupitelé schválili první termín farmářských 
trhů už v dubnu, díky pandemii koronaviru a naříze-
ním vlády se světelští občané dočkali trhů až v dru-
hém týdnu v květnu. Navíc za zpřísněných pravidel, 
jako bylo dodržování povinných rozestupů nejen 
mezi návštěvníky, ale i mezi jednotlivými stánky, 
dále například nutnost zakrytí dýchacích cest, pou-
žívání desinfekce a zákaz ochutnávek nebo zkoušení 
oblečení . 

Své výrobky nakonec přijelo nabídnout 11 prodej-
ců (běžně bývá okolo 20). Na svou si přišli milovníci 
hub, buchtiček a koláčků, slovenských sýrů, uzenin 
či pečiva. Zahrádkáře potěšil stánek se sazenicemi 
a maminky zase textil pro děti. 

Další farmářské trhy se budou 
konat 11. června 2020 v době od 
8.00 do 16.00 hodin na náměstí 
Trčků z Lípy opět za přísnějších 
podmínek.

Zájemci o účast na světelských 
farmářských trzích by měli nejpr-
ve kontaktovat Ing. Magdu Vaň-
kátovou buď telefonicky na čís-
le: 569 496 612, nebo emailem: 
vankatovam@svetlans.cz. 

Blanka Sedláková
tisková mluvčí MěÚ

Foto: KyTICe
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Zpráva Policie ČR, Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou, 
s přehledem trestné činnosti za měsíc květen 2020

• VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍCH CHALUP V OVESNÉ 
LHOTĚ 
Dne 11. 5. 2020 byly policejním orgánem zahájeny úkony 

trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež 
a porušování domovní svobody, kterých se dopustil neznámý 
pachatel tím, že v době od 20:00 hodin dne 10. 5. 2020 do 7:30 
hodin dne 11. 5. 2020 v obci Ovesná Lhota překonal dřevěné 
oplocení o výšce 2 metry, vnikl na pozemek mezi domy, kde ne-
zjištěným způsobem vyrazil dřevěnou branku o rozměrech 150 
x 120 cm, čímž způsobil škodu ve výši 200 Kč. Následně vnikl 
na pozemek č. p. 4, kde nalezl odstavené štafle, které přistavil 
k domu a vystoupal do zvýšeného přízemí ke špaletovému oknu. 
Zatím nezjištěným způsobem rozbil skleněnou výplň o rozmě-
rech 47 x 77 cm, čímž způsobil škodu ve výši 200 Kč. Potom 
vnikl do obytné části domu, kde vše prohledal, ale nic neodcizil. 
Přes koupelnu vnikl do truhlářské dílny, která je součástí domu, 
kde zde nalezenými klíči odemkl vstupní dveře do dílny a ob-
jekt opustil. Následně na nezjištěném místě překonal oplocení 
na pozemek u sousedního domu, kde vyháčkoval a odložil na 
zem okno na WC o rozměrech 45 x 45 cm, které bylo v poloze 
na ventilaci, vnikl do domu, kde vše prohledal, ale nic neodci-
zil. Poté otevřel okno v pokoji a objekt opustil. Tímto jedná-
ním způsobil poškozeným majitelům rekreačních chalup škodu 
ve výši nejméně 2 700 Kč. Vzhledem k tomu, že se uvedeného 
jednání pachatel dopustil v době nouzového stavu, vyhlášeného 
usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým vláda v sou-
ladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
označeného jako SARS CoV-2 na území České republiky nou-
zový stav s účinností od 12. 3. 2020 od 14:00 hodin., který byl 
ukončen ke dni 18. 5. 2020, hrozí mu tak v případě jeho odhalení 
trest odnětí svobody až na 8 let. 

• VLOUPÁNÍ DO RODINNÉHO DOMU V PŘÍSECE 
Dne 16. 5. 2020 byly policejním orgánem zahájeny úkony 

trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež 
a porušování domovní svobody, kterých se dopustil neznámý 

pachatel tím, že v době od 23:00 hod. dne 15. 5. 2020 do 05:00 
hod. dne 16. 5. 2020 vnikl nezjištěným způsobem na oplocený 
pozemek u rodinného domu v obci Příseka. Vnikl do neuzamče-
ného přístřešku, kde vzal kovový žebřík, zavěsil ho do okapu 
u verandy u rodinného domu, vylezl po něm nahoru na střechu 
verandy, vylištoval u dveří skleněnou výplň o rozměrech 30 x 
80 cm a síle skla 3 mm, kterou rozbil. Potom vnikl do prostoru 
chodby prvního patra domu, kde prohledal místnosti, ale nic ne-
odcizil. Nato sešel po schodech do přízemí domu, kde prohledal 
prostor kuchyně. Z lednice po jejím odpojení od elektřiny odci-
zil různé potraviny. Z kuchyně prošel do obývacího pokoje, kde 
vše prohledal a z volně položené skleněné misky na knihovně 
vedle dveří odcizil zlatý řetízek s přívěškem ve tvaru lva a dva 
zlaté prsteny. Poté sešel po schodech do sklepa domu, kudy se 
dostal do prostoru uhelné kotelny, kde si otevřel dveře do skladu 
uhlí, které byly zajištěny zevnitř na dvou petlicích šrouby, a dům 
opustil. Uvedeným jednáním způsobil poškozenému majiteli 
škodu ve výši nejméně 6 000 Kč. Stejně jako v předchozím pří-
padě se uvedeného jednání pachatel dopustil v době nouzového 
stavu, vyhlášeném usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020. 

• VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍ CHALUPY 
V ŽEBRAKOVĚ 
Dne 18. 5. 2020 byly policejním orgánem zahájeny úkony 

trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a po-
rušování domovní svobody, kterých se dopustil neznámý pacha-
tel v době od 17:30 hod. dne 16. 5. 2020 do 13:45 hod. dne 
18. 5. 2020 vnikl nezjištěným způsobem na oplocený pozemek 
u rekreačního domu v obci Žebrakov. Nezjištěným předmětem 
vypáčil špaletové okno, čímž poškodil okenní rám, vnikl do po-
koje a chalupu prohledal. V kuchyni, do které vypáčil uzamčené 
dveře, odcizil historické hodiny a na chodbě z lednice odcizil 
vakuově zabalený nakrájený sálám Vysočina a 6 ks vajec a ob-
jekt opustil stejným oknem. Tímto jednáním způsobil celkovou 
škodu ve výši nejméně 5 500 Kč. V případě jeho odhalení mu 
hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. 

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

Sázavafest 2020

Bude Sázavafest? A co vstupenky?

Začátkem května vydala na facebookové stránce Sáza-
vafestu ředitelka festivalu, paní Andrea Zdarsová, pro-
hlášení týkající se pořádání letošního ročníku: „Na tiskové 
konferenci Vlády ČR se ministr kultury vyjádřil, že nebu-
dou velké festivaly. Tím by skončila i celá festivalová sezo-
na a týkalo by se to všech velkých festivalů, kde návštěv-
nost je v tisících, a to se bohužel týká i SÁZAVAFESTU.

Doufali jsme, že takové vyjádření neuslyšíme a budeme si 
moci festival všichni pořádně uží t. Začali jsme se vyjádře-
ním zabývat a hledat odůvodnění a závěr je takový: Vyjád-
ření není vůbec podloženo, nejsou této situaci nastavena 
žádná pravidla a podmínky, která bychom měli dodržet. 
Vyjádření ani není podloženo ve vládních dokumentech. 
Termín letošního 20. ročníku SÁZAVAFESTU je stále 23.–
25. 7. 2020, kde na ročníku stále pracujeme, chceme vše 
zase posunout o kousek výš, abyste si festival užili.

Pokud by Vláda ČR zakázala festivalovou sezonu, budeme 
vás o tom informovat a případně krásný 20. ročník by se 
posunul o rok, a to do termínu 22.– 24. 7. 2021. Vstupenky 
by zůstaly v platnosti. Všechny festivaly budou díky vlá-
dě spadat do ochranné lhůty. Znamenalo by to pro Vás 
navrácení vstupného, pokud by se festivaly neuskutečnily 
do 31. 10. 2021.

Situaci neustále sledujeme a stále doufáme, že se potká-
me v krásném zámeckém parku a všichni si oddychneme, 
zazpíváme písničky a setkáme se s přáteli. Já a celý tým 
festivalu bychom vás chtěli požádat, abyste nás v této ne-
lehké době podpořili a vydrželi to s námi. Festival se při-
pravuje celý rok a s tím jsou spojené i nevratné náklady.

Děkujeme a přejeme všem spousty zdraví a krásné chvíle 
s rodinou v takto těžké situaci.“

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ
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Zajímavou výpověď strojvedoucího Ludvíka Kováře 
z Jihlavy získal pardubický historik Zdeněk Bičík.1 Kovář 
řídil napadený vlak č. 1283. „Ve 12.15 jsem dojel do sta-
nice Světlá n. Sáz., kde mi přednosta stanice oznámil le-
tecký poplach. Nařídil mi, abych celým vlakem vycouval 
na vedlejší kolej vedoucí do Zruče n. Sáz. Rozkazu jsem 
uposlechl, a když jsem zastavil na trati, zpozoroval jsem 
tři hloubkové stíhačky, které začaly oblétávat vlak. Topič 
seskočil ze stroje a já jsem zjistil, že se celý vlak pomalu 
rozjíždí zpět do stanice. Okamžitě jsem celý vlak zabrzdil 
a rychle jsem se sebral na topičovu stranu, abych také se-
stoupil dolů. Sestup na topičově straně jsem volil proto, že 
z mé strany, kde bylo moje stanoviště, začali letci střílet 
na lokomotivu. V tom okamžiku jsem zpozoroval zásahy 
střel do lokomotivy a ulekl jsem se. Z výše lokomotivy 
jsem spadl naznak do hloubky 8 m. Nárazem jsem utrpěl 
silný otřes mozku a zůstal ležet v bezvědomí.“

Lokomotiva č. 354.096 údajně dostala 96 zásahů.
Ještě jedno zajímavé svědectví se dochovalo. Do rodin-

né kroniky ho zapsal majitel restaurace U nádraží Josef 
Fetter a ve svém článku v prosincovém čísle Světelského 
zpravodaje z roku 2004 ho uvádí Jaroslav Vála: „Seděl 
jsem právě v lokále, něco počítal... Pojednou nás překvapí 
dunění ostrostřelby velkých strojních pušek, vše se chvěje 
v očekávání, kdy střely počnou okny létat do lokálu. Vy-
skočili jsme na zápraží proti nádraží a vidíme 2 a 1 letadlo, 
značky americké čteme, jak krouží nad střechou nádraží 
a naší a v malých přestávkách střílejí. Celý výjev – nálet 
– trval snad jedinou minutu. Letadla odletěla, již z nádraž-
ní budovy slyším, byl napaden osobní vlak... Běžím tam, 
lokomotiva, všechny sklady, čudí páru, strojvůdce schou-
len, v náspu, slyším nářek, nešel jsem dále, vrátiv se domů 
telefonem volám lékaři, nákladní auta, aby se dostavili 
na silnici k Josefodolu. Výsledek náletu strašný, všechny 
vozy vlaku a lokomotiva z obou stran prostříleny, ač vlak 
byl málo osazen.“

Mezi zraněnými byl téměř celý personál vlaku. Vedle 
již zmíněného strojvedoucího i topič František Dvořák 
z Havlíčkova Brodu a průvodčí Bedřich Moravec, Bohu-
mil Jíra a Adolf Schlossnickl, vesměs z Jihlavy.

Většina ostatních zraněných byli obyvatelé Světlé a nej-
bližšího okolí. Přímo ze Světlé byli Anežka Tesařová a Jo-
sef Tesař, z Bohušic Jaroslav Schweikstil, z Kunemile 
Kateřina Čapková, z Mrzkovic Alois Marušák, z Dolní 
Březinky Stanislav Bílek, ze Závidkovic Jura Zelňák a ze 
Zboží Václav Hurt.

Rozsah katastrofy byl takový, že na místo přijeli z Ledče 
n. Sáz. okresní hejtman Dr. Kliment a okresní četnický ve-
litel kapitán výkonný Josef Šulc, oba byli následky náletu 
šokováni.

Rozloučení s většinou obětí náletu se konalo v poslední 
den roku 1944. Byl to smutný Silvestr. Na náměstí před 
radnicí byly vystaveny rakve a pod vlající říšskoněmeckou 
a protektorátní vlajkou k pozůstalým i davům přihlížejí-
cích promlouvali představitelé protektorátních institucí. 
Jejich projevy se nesly samozřejmě v duchu protektorátní 
devótnosti a protiruské a protiamerické rétoriky. Na pra-
hu posledního roku války to neznělo jistě nikomu příliš 
důvěryhodně.2 

24. dubna 1945 projednávala městská rada, jak naložit 
s peněžním darem, který pro rodiny ze Světlé, jejichž pří-
slušníci při náletu zahynuli, poskytl Ing. Karel Bačík.3 Jed-
nalo se o 10 000 protektorátních korun a byly spravedlivě 
rozděleny mezi paní Moravcovou, Feldmannovou, Čmejr-
kovou a Navrátilovou. Stokorunou pro pozůstalé přispěl 
i J. Zítko, jak s ní bylo naloženo, se nedochovalo.

Toto krveprolití se odehrálo v rámci druhého hromad-
ného útoku amerického letectva (bombardérů i hloubkařů) 
v prostoru dnešních krajů Vysočina, Pardubického a Jiho-
českého.4 Útok ve Světlé byl dílem 325. stíhací skupiny. 
Podle amerických pramenů prý bylo při této akci hloubka-
ři zničeno 26 lokomotiv. K největším ztrátám na životech 
civilního obyvatelstva došlo u Velkého Oseka, kde bylo 
zabito 26 lidí.

I v dalších válečných měsících docházelo k akcím 
hloubkařů nad územím protektorátu i sudetské župy. Při 
velké akci amerických stihačů 1. dubna 1945 bylo na úze-
mí sedmi krajů zničeno 28 lokomotiv. Jedna z nich i na 
Světelsku, konkrétně v zastávce Sázavka.

Bylo 14.30 hodin, když ze zastávky Sázavka vyjížděl 
osobní vlak č. 1206 z Jihlavy do Kolína. Nad tratí se však 
náhle objevily americké letouny (žádný pramen neuvádí 
jejich počet) a po varovných přeletech zaútočily na loko-
motivu č. 464.038, kterou vyřadily z provozu. Z personálu 
vlaku utrpěl zranění vlakvedoucí Novák, zraněni byli další 
cestující i lidé právě se nacházející na zastávce nebo v její 
blízkosti. Těžké zranění, kterému zanedlouho podlehla, 
utrpěla sedmnáctiletá Anna Malinová, na místě zemřel 
desetiletý Ladislav Nedvěd, žák 4. třídy obecné školy ve 
Světlé n.Sáz.

I o této smutné události se zachovalo očité svědectví, 
které do rodinné kroniky zapsal František Beneš.5 Zcela 
náhodou se v onen osudný den octl na místě a u událos-
tí, které se mu navždy vryly do paměti: „O Velikonocích 
1945 jsem jel navštívit maminku do Smrdova a vezl jsem 
jí opravené kyvadlové hodiny. Výpravčí ve Světlé mně 
sice říkal, že od Čáslavi jsou hlášeni „mašináři“, ale já 
jsem přesto jel. Po zastavení vlaku na zastávce Smrdov 
vystoupil jsem rychle z vagonu a napravo živým plotem 
jsem vskočil na silnici do Smrdova. Uslyšel jsem hukot 

Z HISTORIE
Hloubkaři nad Světelskem II.
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letadel a sotva jsem se otočil, už jsem je zahlédl ve výšce 
v záhybu tratě nad Homolí. To už vlak se vzdaloval ze 
zastávky, ale poslední vůz byl ještě vidět, když se ozvala 
krátká salva z kulometu a zasažená lokomotiva i s vlakem 
se zastavila. Ale to již letadla byla skoro nad námi. Neče-
kal jsem a sesmekl jsem se proti domku Nečasa do čers-
tvě vyhloubeného silničního příkopu, kde tekl slabý proud 
vody. Měl jsem sice na sobě černý svrchník, ale nedbal 
jsem na to. Bylo to také moje štěstí. Kdož ví, co to jed-
noho z pilotů napadlo. Když byl nad budovou smrdovské 
čekárny, spustil znovu kulomety a jedna dávka z křídla 
letounu z výše asi 30 m se zaryla půl metru od okraje sil-
nice, v tom místě, kde jsem ležel. Druhá salva šla asi o 4 
metry dále. Vtom jsem uslyšel výkřik: „Ježíš, Maria, moje 
dítě!“ To už byla letadla vzdálena asi 200 metrů směrem 
ke Světlé. Vyskočil jsem a proti mně na druhé straně silni-
ce ležel na zemi nějaký chlapec a naříkající matka, které 
tekla z nadloktí krev, skláněla se nad ním. Po 4 – 5 krocích 
byl jsem u nich. Podle skleněných očí chlapce rozpoznal 
jsem hned, že je mrtev, a proto jsem jí řekl: „Paní, tomu 
chlapci nepomůžete, jděte raději do domku, aby vás ob-
vázali.“ Ale ona nešla a stále jen hořekovala. Byla to paní 
Nedvědová a mrtvý hoch byl její syn... V průchodu v ži-
vém plotě, kterým jsem já proběhl, přikrčila se devatenác-
tiletá dcera sedláka Maliny ze Smrdova a byla zasažena 
střelami od levého k pravému rameni. Smrdovská mládež, 
která zde byla shromážděna a při střelbě se rozutekla, se 
vrátila zpět a několik mládenců ji odneslo do domku Ne-
časových. Byla ještě živa a chtěla napít. Dr. Kavka, který 

Rozloučení s oběťmi náletu

přibyl záhy na místo, její žádost odmítl s poukazem, že 
těch několik minut, co bude ještě živa, by se její muka 
zbytečně prodlužovala... „

Kronika obce Sázavka se o události nezmiňuje, tamní 
školní kronika jí věnuje jednu větu. Ovšem kronika farní-
ho úřadu ve Smrdově obsahuje velmi emotivně a podrob-
ně podaný zápis. Místní farář P. František Štulpa byl totiž 
přivolán na místo neštěstí a mohl tak popsat to, co se na 
zastávce dělo po náletu, i pozdější pohřeb jeho obětí. Do-
stává se nám rovněž vysvětlení, co na zastávce dělala smr-
dovská mládež.

„Na Hod Boží Velikonoční 1. dubna odpoledne napadli 
letci ruští (sic!) osobní vlak právě ve 2 hodiny, když vjíž-
děl do Smrdova. Na zastávce bylo hodně mládeže zdejší 
i z okolních vesnic; jeli do Golčova Jeníkova na biografic-
ké představení. Paní Nedvědová ze Světlé n. Sáz. s deví-
tiletým chlapcem Ladislavem vystoupila na zastávce; šla 
navštívit svou matku ve Smrdově. Při střelbě na vlak byla 
zasažena do ruky, když kryla své dítě, které bylo střele-
no do levého boku a ihned mrtvo. Anna Malinová, sedm-
náctiletá dcera rolníka ze Smrdova (jediná), prostřelena 
od jednoho ramene ke druhému; asi za hodinu skonala. 
V železničním domku ležela matka zraněna, u ní kaluž 
krve; ovázala ji sestra Německého červeného kříže a farář 
plačící matku nad smrtí dítěte těšil a zaopatřil, ale musil 
zaplakat s ní v její tělesné i duchovní bolesti.

Pohřeb byl společný 4. dubna odpoledne; ze hřbitova 
pak po promluvě mrtvý chlapec převezen do Světlé n. Sáz. 
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1 Práce Zdeňka Bičíka „Příspěvky k letecké válce ve 
východních Čechách 1942–1945“ vyšla ve 4. roční-
ku Sborníku prací východočeských autorů, vydaném 
Státním oblastním archívem Zámrsk v roce 1978.

2 Nálet na vlak ve Světlé je podrobně zpracován v prá-
ci Šárky Hribové „Letecký útok na vlak u Světlé nad 
Sázavou 28. prosince 1944“, uveřejněné v 1. díle 
Vlastivědného sborníku Světelsko, vydaném městem 
Světlou n. Sáz. v roce 2007.

3 Ing. Karel Bačík (1910–1991) byl v té době majitelem 
brusírny skla v Karlově (dnes APS), po 2. světové válce 
emigroval do Irska, kde úspěšně podnikal ve sklářství.

4 První hromadný útok proběhl 11. října 1944 v okolí 
Brna a Prostějova. Naopak poslední hloubkový útok 
se udál 4. května 1945 a provedla ho 9. letecká armá-
da. Od 5. května Američané respektovali demarkační 
čáru mezi vojsky USA a SSSR.

5 František Beneš (1895–1977) se narodil v Sázavce. Po 
návratu z 1. světové války pracoval na železnici, od 
roku 1940 žil ve Světlé.

6 P – 51 „Mustang“ – jeden z nejlepších stíhacích le-
tounů 2. světové války. Nad Evropu létaly Mustangy 
nejen v barvách USA, ale i Velké Británie, Kanady 
a SSSR.

Psalo se o Dolním Městě

Národní listy 7. 1. 1905 O zapsání nové firmy

Národní listy 14. 7. 1895

Národní politika 18. 9. 1886

Národní listy 14. 12. 1898 O dražbě usedlosti

Národní listy 5. 4. 1893

Národní listy 13. 5. 1862

Národní listy 24. 8. 1889

Byl to největší a nejsmutnější pohřeb, který zde byl 
v době válečné.“ 

I když jsou v obou vypravováních drobné, ovšem 
nevýznamné nesrovnalosti a nepřesnosti, jsou to cenná 
svědectví o celé této tragické události.

Za zmínku stojí, že zhruba ve stejné době, konkrétně 
ve 14.35, jiné americké letouny napadly jeden z po-
sledních rychlíků, které ještě na německých a protekto-
rátních drahách jezdily, nedaleko Nové Vsi u Leštiny. 
Rychlík měl číslo DmW 94, lokomotiva č. 464.068. 
Lokomotiva byla vyřazena z provozu, zahynuli němec-
ký voják a sestra Německého červeného kříže, další 
dvě sestry a topič Rudolf Čermák byli zraněni.

V případě Sázavky i Nové Vsi u Leštiny útočili piloti 
52. stíhací skupiny USAF.

A na závěr něco pro zájemce o historii letectví. Do 
leteckých operací nad protektorátem se zapojili letci ze 
tří amerických leteckých armád, 8., 9. a 15. Náš region 
ležel v sektoru 15. letecké armády, proto několik úda-
jů o ní. Vznikla 1. 11. 1943, její velitelství bylo v ital-
ském Bari, letiště se posunovala s postupem spojenců 
na sever a tím se zkracovala délka letu nad naše území. 
Prvním velitelem této armády byl americký hrdina Ja-
mes H. Doolittle, v té době generálmajor, který se pro-
slavil tím, že vedl první americký nálet na Japonsko, 
hlavně na Tokio, v dubnu 1942. Armáda se skládala z 5 
bombardovacích křídel (Bomb Wing) a ze dvou stíha-
cích křídel (Flingt Wing). Nad Světelskem operovali 
piloti z 306. stíhacího křídla, které se skládalo ze čtyř 
stíhacích skupin s čísly 31, 52, 325 a 332. Kromě té 
poslední byly vyzbrojeny letouny P – 51 „Mustang“.6 
Které z těchto skupin se podílely na útocích ve Světlé 
a v Sázavce, je poznamenáno v textu.

Josef Böhm

Vysvětlivky
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Milí přátelé a návštěvníci MC Rolnička, 

věříme, že jste ve zdraví prožili coronavirové období a nyní 
se můžeme společně vrátit k našemu stálému programu. 

Mateřské centrum Rolnička bude znovu otevřené od 1. 
června 2020, vždy v pondělí od 8:30 do 12:00 hodin a ve 
středu od 15:30 do 18:00 hodin. Při vstupu do centra je 

třeba dodržovat hygienické zásady, jako je zakrytí úst 
rouškou, použití dezinfekce a dodržování bezpečnostního 
odstupu. Povinnost nošení roušek se nevztahuje na děti 
mladší sedmi let. 

Děkujeme za pochopení a už se na vás moc těšíme. 

Koordinátorky MC Rolnička 

ŠKOLSTVÍ
MC ROLNIČKA, Sázavská 598

PIKNIK V TRÁVĚ V ZÁMECKÉM PARKU S LADISLAVEM LÁZNIČKOU A PŘEKVAPENÍ 
– koordinátorky MC Rolnička

1. 6. 9:30

PATCHWORK – Věra Kopecká 16. 6. 15:00

VÝVOJ ŘEČI A JAK HO PODPOŘIT U NEJMENŠÍCH DĚTÍ OD 1 DO 7 LET – Mgr. Renata Kopecká 17. 6. 15:30

POSEZENÍ V KAVÁRNĚ A ROZLOUČENÍ SE PŘED PRÁZDNINAMI – koordinátorky MC Rolnička 24. 6. 15:30

Koordinátorky:  Ing. Jana Špiňarová (tel.: 723 558 528), 
 PhDr. Marie Mašková (tel.: 731 646 844)
 Andrea Fišerová (tel.: 723 932 964) 

Otevírací doba:  Pondělí: 8:30 – 12:00
 Středa: 15:30 – 18:00

Stálý program:
Pondělí:
• 8:30 – 12:00 hod. – Informativní poradenství
• 8:30 – 9:30 hod. – Volné hraní
• 9:30 – 10:00 hod. – Kolo-kolo – pohybové cvičení 

s říkadly
• 10:00 – 11:00 hod. – Volné hraní

• 11:00 – 11:30 hod. – Logohrátky – procvičování 
mluvení a vzájemné učení pomocí obrázků, knížek 
a logopedických pomůcek

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

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

dílnička

Těšíme se na Vás ☺
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Domov Háj

Vážení rodiče, milé děti, 
na stránkách našeho města je zveřejněna informace ohledně 

aktuální situace s otevíráním škol a školských zařízení. V soula-
du s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude znovu 
umožněna osobní přítomnost účastníků vzdělávání ve středis-
cích volného času /domech dětí a mládeže. K tomuto opatření 
obdržel i světelský DDM manuál, který stanovuje podmínky 
znovuotevření DDM/SVČ. DDM Světlá nad Sázavou využívá 
ke své činnosti prostory ZŠ, prostory Sportovního zařízení v Pě-
šinkách a pavilonu v Golčově Jeníkově, které však sdílí záro-
veň i s dalšími organizacemi. Provozovatelé těchto prostor musí 
také zajistit podmínky dané nařízením vlády, což je ve sdílených 
vnitřních prostorách za současné situace velmi obtížné, protože 
všechny kroužky DDM probíhají hromadně, a to v různorodých 
skupinách účastníků. To znamená, že některé tréninky a činnosti 
kroužků pod DDM již mohou probíhat a některé bohužel vůbec. 
Proto světelské DDM do konce letošní zájmové činnosti (tedy do 
31. května 2020) většinu kroužků pro děti již neotevře. Nej sme 
totiž schopni vyhovět podmínkám nastaveným MŠMT. 

Z těchto důvodů jsme se svolením zřizovatele přistoupili 
k následujícím krokům:

ZÁJMOVÉ KROUŽKY DDM ZAHÁJÍME 
V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE JIŽ V ZÁŘÍ 2020.

•
• Dům dětí a mládeže bude u kroužků pro děti, které již do 

konce škol. r oku neproběhnou, vracet poměrnou část po-
platků za zájmové útvary. I když dle zákona není na vráce-
ní poplatku nárok, rozhodli jsme se pomoci našim členům 
v této nelehké situaci a poplatky za duben a květen vracet 
budeme. Pokud této možnosti nevyužijete, použijeme tyto 
peníze na chod našich zájmových útvarů pro děti a rozvoj 
činnosti DDM (např. pomůcky, výtvarné potřeby apod.). 
Děkujeme!  DDM Světlá nad Sázavou

Pokud máte o vrácení poplatku zájem, na základě vyplněného 
a podepsaného formuláře žádosti Vám spočítáme poměrnou část 
(za duben – květen se u většiny kroužků jedná o celkovou částku 
cca. 180,- až 240,- Kč) a peníze Vám zašleme zpět. Formulář 
žádosti je ke stažení zde: www.ddm-svetla.cz
• Podmínkou vrácení poplatku u sportovně pohybových 

kroužků (kojenci, předškolní, školáci) je nečerpání pří-
spěvku od zdravotní pojišťovny, což chceme ve formuláři 
žádosti potvrdit přímo od Vaší zdravotní pojišťovny.

• Formulář žádosti lze do DDM podat do konce června 2020, 
a to emailem či donést osobně. Provozní doba kanceláře 
DDM pro veřejnost: 

 Květen 2020: pondělí 13.00 – 16.30, 
   čtvrtek 13.00 – 16.30

 Červen 2020: pondělí 13.00 – 16.30
   úterý 13.00 – 16.30
   čtvrtek 13.00 – 16.30

 Pobočka Golčův Jeníkov: úterý 14.00 – 17.00
      středa 12.30 – 16.30 (p. O. Fialová, učebna A)

Během letních prázdnin Vám peníze přijdou zpátky na váš 
účet.
• Tábory DDM: Informace, zda je můžeme otevřít a za jakých 

podmínek, máme od MŠMT obdržet během května. Jakmi-
le je obdržíme, ihned zveřejníme, co a jak. Zároveň dochází 
k posunu termínů u některých aktivit DDM:

 Další činnosti DDM (např. nábory, tréninky vybraných 
sportovních kroužků, možnost návštěvy kreativní díl-
ny výtvarné, řemeslné a keramické pro stávající členy 
i nové zájemce, atd…) otevřeme od 24. srpna 2020, po-
kud to příznivý vývoj situace dovolí. 

Provoz DDM Světlá nad Sázavou 
v závěru školního roku 2019/2020 

MÁJ JE LÁSKY ČAS – I LIDÉ, KTEŘÍ ŽIJÍ V KOMUNITNÍM BYDLENÍ VE SVĚTLÉ TO VĚDÍ

Tradice a rituály hrají v životě lidí důležitou roli, stejně tak 
láska, která může mít různé podoby. A i v období nouzového 
stavu, který přinesl do pobytových sociálních služeb spoustu 
omezení, se lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří 
žijí v komunitním bydlení Domova Háj ve Světlé nad Sázavou, 
snažili užít, jak čarodějnice, tak 1. máj – lásky čas. 

30. dubna si v zahradě u domu, ve kterém již přes dva roky 
žijí, připravili vše potřebné na opékání vuřtů, které si potom vy-
chutnali na terase. Byli rádi, že jim nakonec počasí přálo, a užili 
si krásné odpoledne a podvečer.

Láska je součástí našich životů od narození, a v komunitním 
bydlení ve Světlé nad Sázavou žijí i lidé, kteří jsou si blízcí – 
oba páry můžete pravidelně potkávat v ulicích Světlé nad Sáza-
vou, a např. i v místní kavárně kam rádi zajdou na kávu a záku-
sek. Další dva mají rádi kocoura, o kterého se nejen pravidelně 
starají, ale i se k němu pěkně chovají. Pořídit jim pár fotografií, 
když byl 1. máj – lásky čas, bylo to nejmenší, co pro ně mohli 
pracovníci, kteří jim poskytují podporu, udělat. 

Domov Háj prochází procesem transformace pobytových soci-
álních služeb. A lidé s mentálním a kombinovaným postižením, 
kteří již žijí ve Světlé nad Sázavou, měli daleko větší možnosti 
prožít, jak čarodějnice, tak dnešní sváteční den, než zbývající část 
klientů organizace, kteří žijí dosud v domově nedaleko Ledče nad 
Sázavou. Věříme, že již příští rok tomu bude jinak, protože stále 
pokračují stavební práce na domech v lokalitách, do kterých se 
budou lidé s mentálním a kombinovaným postižením, stěhovat.

Mgr. Andrea Šeredová
pracovnice pro komunikaci s veřejností 

Domov Háj, p.o.
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Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

První krůček k normálu
Škola se otevřela zájemcům z řad maturantů
V pondělí 11. 5. 2020 se dveře školy otevřely pro studen-

ty závěrečných ročníků. Nejde ovšem o běžnou výuku, nýbrž 
o předmaturitní konzultace. Zájem o ně projevil značný po-
čet chlapců i dívek, proto samozřejmě dbáme o bezpečnost 
a hygienu.

Žáci přicházejí podle předem stanoveného harmonogramu, 
aby se jich nepotkávalo mnoho, u vchodu mají k dispozici dez-
infekci, ve třídě jsou rozsazeni, ale přesto pracují v rouškách. 
Přece jen nikdo nechce podcenit preventivní opatření, a ohrozit 
tak samotnou maturitu, která už se blíží.

Podle vyjádření samotných studentů se do školy těšili. Při-
znávají, že osobní kontakt a přímé vysvětlení od učitele jsou 
lepší než jakákoliv forma on-line výuky. Nás jejich nasazení těší 
a vycházíme jim vstříc. 

Mgr. Lenka Zadinová, vedoucí učitelka gymnázia Světelská akademie byla oceněna 
Krajem Vysočina
V letošním roce proběhl již V. ročník Ceny hejtmana Kraje 

Vysočina za společenskou odpovědnost. I naše škola se přihlá-
sila, protože vedle výuky a vzdělávání žáků a studentů se za-
pojujeme do ohromné škály nejrůznějších aktivit s pozitivním 
dopadem na společnost, o nichž přinášíme pravidelné informace 
na našich webových stránkách.

Škola na základě dodaných podkladů získala Poděkování 
hejtmana Kraje Vysočina za přínos v oblasti společenské od-
povědnosti za rok 2019.

O jeho získání nás informoval Mgr. Zdeněk Kadlec, ředitel 
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Bohužel kvůli rozšíření one-
mocnění COVID-19 a následně přijatým mimořádným opatře-
ním nemohlo proběhnout plánované slavnostní odpoledne k pře-
dání cen. To ale nic nemění na faktu, že ocenění i doprovodný 
děkovný mail ředitele KÚ Kraje Vysočina nás těší.

A můžeme se pochlubit ještě jedním faktem. Když se Kraj Vy-
sočina rozhodl udělovat výše zmíněná ocenění, vyhlásil zároveň 
výtvarnou soutěž o zhotovení samotné ceny. Kraj oslovil výtvar-
né školy s požadavkem, aby studenti vytvořili návrh, zpracovali 
vizualizace a následně i vzorky. Náš návrh vznikl v Ateliéru skla 
vedeném MgA. Alešem Jírovcem, je dílem nadaného studenta 
Davida Lhoty a mezi všemi ostatními pracemi zaujal nejvíc. Už 
pět let si tedy vítězové soutěže odnášejí spolu s cenou i skleněný 
krystal v barvách kraje vytvořený naší školou.

Bc. Helena Kotěrová, studijní referent 

„MECHOVÝ“ WORKSHOP
Studenti pracovali s nezvyklým materiálem
Asi před rokem jsem absolvovala přednášku spojenou 

s workshopem o mechových stěnách a chtěla jsem danou tech-
niku našim studentům také ukázat. Objednala jsem tedy něko-
lik krabic různě barevných mechů pěstovaných na mechových 
plantážích v Norsku přímo pro tyto účely.

V lednu roku 2020 jsme si udělali se studenty 4. ročníku 
oboru Bytový architekt malý workshop a vytvořili logo školy, 
které nyní můžete vidět ve vstupním vestibulu do budovy C. 
Vytvořit takový mechový obraz vypadá docela složitě. Stačí 
vám však tavná pistole s dostatkem náplní a nějaký hezký rám, 
ve kterém budete tvořit. Ideální je kombinace několika barev 
a tvarů mechů.

Mechy jsou dále sušeny a dobarvovány potravinářskými 
barvami. Stálou barevnost by si měly udržet přibližně 10 let, po-
kud budou mít dostatečné množství vlhkosti ve vzduchu. Jinak 
je nutné mechy lehce orosit alespoň dvakrát do měsíce.

Teď už jen mít představu, jak chcete, aby obraz vypadal, 
a můžete se pustit do lákavé práce s mechy. I naši studenti se do 
práce pustili s nadšením a výsledek opravdu stojí za to.

MgA. Andrea Vokřálová 
Ateliér design interiéru – bytový architekt
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JUDr. Slavomír Koreček

• Gymnázium ve Světlé nad Sázavou 
zakončil maturitou v roce 1998.

• Poté byl přijat na Právnickou fakul-
tu Univerzity Palackého v Olomouci, 
kde studoval obor právo a složil stát-
ní závěrečné zkoušky v roce 2003. 

• V roce 2005 složil na Právnické fa-
kultě Univerzity Karlovy státní ri-
gorózní zkoušku z trestního práva. 
V roce 2006 složil advokátní zkoušky 
a v současnosti pracuje jako advokát.

• Pokud mu to práce a jeho tři děti do-
volí, věnuje se ve volném čase atleti-
ce jako trenér, rozhodčí a veteránský 
závodník. 

„Patřím mezi první ročníky, které absolvovaly Gymnázium 
ve Světlé nad Sázavou. Když se řekne „gympl“ ve Světlé, 
naskočí mi ihned nálada devadesátých let. Nadšení a roz-
let, ale i mladistvě depresivní atmosféra podkreslená 
hudbou Mňágy a Žďorp a Psích vojáků. Trochu se obávám, 
zda se z Filipa Topola už nestala maturitní otázka.
Jako většina pamětníků, i já chovám na gymnaziální časy 
sentimentální vzpomínky. Na koncerty v Kejžlici, na legen-
dární bar Bene, na spolužačky, které se oblékaly zásad-
ně do černé barvy. Na atmosféru divokých, svobodných 
a zdánlivě nekonečných devadesátek. Vzpomínám na skvě-
lého učitele matematiky, který by asi zaplakal, kdyby zjis-
til, jaké jsou moje současné znalosti. Na tělocvikářku, kte-
rá mě přivedla k mé celoživotní lásce, k atletice. V krátkém 
okénku se nemohu rozepsat o všech učitelích Gymnázia 

ve Světlé nad 
Sázavou, ale 
mohu jim 
aspoň po le-
tech poděko-
vat. Děkuji.“

OKÉNKO ABSOLVENTA

Spolupráce s letní akademií Bild-Werk Frauenau
Naši studenti na stážích v Bavorsku
Naučit se něco nového, seznámit se s renomovanými umě-

leckými osobnostmi z celého světa, zdokonalit se v jazycích, to 
jsou jen některé z výhod, které přináší účast na mezinárodní let-
ní akademii Bild-Werk v bavorském Frauenau. 

Naše škola byla díky iniciativě MgA. Marka Škubala, který 
ve Frauenau opakovaně vedl kurzy figurální kresby, zařazena 
do stipendijního programu pro partnerské školy a mohla tak již 
podvakrát vyslat své nejtalentovanější studenty sbírat o prázdni-
nách zkušenosti do Německa, navíc s plným stipendiem. 
Čerstvé absolventky Ateliéru konzervátorství a restaurátorství 

Hedvika Matějíčková a Tereza Jeřábková se tak mohly v roce 

2018 seznámit s náročnou, ale atraktivní technikou rytí skla 
pod vedením špičkových rytců Pavlíny Čambalové a Christiana 
Schmidta. O rok později pak sochaři Johanka Kosová a Ondřej 
Navrátil dostali příležitost rozšířit své umělecké obzory a zdo-
konalit se v klasické olejomalbě v ateliéru Andrease Leitnera. 
Všichni, dnes již absolventky a absolvent naší školy, si pobyt ve 
Frauenau i průběh kurzů nemohli vynachválit, kromě cenných 
uměleckých zkušeností si z Německa odvezli též nové kontakty 
i přátelství a mnoho vzpomínek na jedinečnou nadšenou tvůrčí 
atmosféru, která na akademii Bild Werk panuje. 

Jsme jako škola velmi vděčni za možnost této spolupráce 
a těší nás, že i v letošním roce budeme moci do Bavorska na 
zkušenou vyslat další stipendistku (pokud to situace dovolí).

MgA. Marek Škubal, Ateliér kamenosochařství

Světelští pedagogové vystavují 
v Národní galerii v Praze
Zájemci o výtvarné umění mohou 

zavítat do Veletržního paláce v Praze. 
V současné době tam probíhá výstava 
Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umě-
ní v českých zemích, zaměřená na 
reflexe tvorby amerického spisova-
tele, básníka a teoretika Edgara Alla-
na Poea (1809–1849) ve výtvarném 
umění v českém prostředí, ale také na 
obecnější fenomén hrůzy a strachu.

Výstava představuje práce asi 40 
autorů od počátku 20. století po sou-
časnou generaci mladých umělců. 
A mezi nimi jsou i dva pedagogové Uměleckoprůmyslové aka-
demie Světlá nad Sázavou.

MgA. Marek Škubal obohatil výstavu bronzovou bustou E. 
A. Poea a bustou z patinované sádry představující Rodericka 
Ushera, tedy jednu z postav Poeových hororů. MgA. Tereza 
Eisnerová vystavuje děsivě mrazivé keramické mumie. Oba 
výtvarníci se zúčastnili slavnostní vernisáže dne 5. 3. 2020. Vý-
stava potrvá až do listopadu letošního roku, je tedy možné ji 
zhlédnout v rámci prázdninových výletů.

Akci lze navštívit i z bezpečí domova, a to virtuálně na https://
www.novinky.cz/domaci/clanek/vylety-z-karanteny-navstiv-
te-vystavu-sen-ve-snu-40321573?fbclid=IwAR2Q_ItlERC_
j7BzS1tr_8J_XX0hs09ezSv2J13Q7g1S1XWLcpYj9X1r24U

Mgr. Lenka Zadinová, vedoucí učitelka gymnázia
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KULTURA
Kino

Po dvouměsíční přestávce jsme pro vás 22. května znovu ote-
vřeli naše zdigitalizované kino. Pro začátek vám budeme promí-
tat jen v pátek večer a pro děti v neděli odpoledne. Do programu 
jsme zařadili to nejzajímavější z uplynulých měsíců a netrpělivě 
vyhlížíme plán premiér na další měsíce. Aby vše proběhlo tak 
jak má, musíme všichni dodržet předepsaná hygienická pravi-
dla. Vstupenky si kupujte prioritně on-line, případně v Infocen-
tru. Půl hodiny před každým promítáním pro vás bude otevřena 
i pokladna kina. Dovnitř můžete jen s rouškou nebo podobnou 
ochranou nosu a úst. Před pokladnou i ve foyer dodržujte dvou-
metrové rozestupy a respektujte pokyny personálu. U vstupu pro 
vás bude připravena desinfekce.  Budete moci sedět maximálně 
po dvou vedle sebe a od ostatních návštěvníků vás musí dělit 
prázdné sedadlo. Za vámi bude vždy celá řada prázdná. Nebojte 
se složitostí – my sami pustíme do prodeje pouze  ty vstupenky, 
které tento předepsaný systém respektují. Vás jen poprosíme ne-
obsazovat v kinosále místa, která nemáte uvedená na vstupence. 
A prozatím raději jakékoliv občerstvení nechte doma. Už se na 
Vás moc těšíme a pomalu připravujeme i program Letního kina.

Knihovna

Jak jistě mnozí z vás vědí, knihovna se otevřela v prvním 
možném termínu – již v pondělí 27. dubna. Provoz byl ve všech 
třech odděleních upraven tak, aby bylo možno zajistit plynulý 
chod knihovny, kde pracovaly současně vždy dvě pracovnice. 
Knihy se vracely odděleně a zůstávaly několik dnů v karanténě. 
Proto byl omezen i počet výpůjčních dnů. Od pondělka 1. červ-
na funguje knihovna bez omezení. Jen při příchodu musí čte-
nář dodržet určitá pravidla: podmínkou je rouška a dodržování 
rozestupů. Pro naše čtenáře máme přichystanou dezinfekci na 
ruce nebo rukavice. Čtenář si po vrácení knih vydezinfikuje ruce 
respektive použije rukavice a může se pohybovat po knihovně 
a vybírat si tak jak byl dosud zvyklý z regálů volného výběru. 
Také služby studoven byly od tohoto data zcela zpřístupněny 

– to znamená, že již můžete k počítačům, na internet, studovat 
časopisy nebo číst noviny v knihovně. Jsme rádi, že už Vám 
zase můžeme poskytovat všechny služby, na které jste u nás byli 
zvyklí.

Infocentrum

Infocentrum ve Světlé nad Sázavou je otevřeno bez jakých-
koliv změn, tedy každý pracovní den od 8 do 17 hodin s poled-
ní pauzou od 12 do 12:30 hodin. Od června navíc v sobotu od 
9 do 15 hodin. Vstup do Infocentra je možný pouze s rouškou 
a jednotlivě. V Infocentru máte samozřejmě k dispozici dezin-
fekční prostředky. Od června také již provázíme ve středověkém 
podzemí. Při respektování všech pravidel MZČR jsme museli 
snížit počet návštěvníků v jedné skupině, proto doporučujeme si 
prohlídku předem rezervovat.

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu.
Jana Kupčíková, ředitelka KyTICe

KyTICe v době koronavirové … Aneb jak fungujeme

Letošní ročník Svátku hudby 
se z důvodu vládních nařízení nekoná.

Budeme se na vás těšit zase za rok.
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Beletrie
Bergová Ellen: Je tohle vůbec láska? 
– Bea má pocit, že by vzhledem ke svému věku už měla vě-

dět, jak to v životě chodí. Ne neustále tápat, žít v krátkodobých 
vztazích se sobeckými lumpy, kteří bez výčitek zvednou kotvy, 
kdy se jim to hodí. Opravdu nemá dobré období, přítel odešel za 
mladší slečnou, její obchod s designovým nábytkem ohrožuje 
laciná konkurence, a aby toho nebylo málo, dcera i matka si 
přivedou milence v jejím věku. 

Englandová Caroline: Mezi námi lháři 
– Říkali si A-tým a na střední to byla nerozlučná čtyřka. Dnes 

už má každý z nich dobrou práci, pěkný dům, trvalý vztah... 
a malé temné tajemství. Jenže lhát se donekonečna nedá – 
ani svým nejbližším, ani sám sobě. Thriller zavádí čtenáře do 
Manchesteru, kde čtveřice přátel a jejich rodiny žijí své životy 
v trysku moderní doby. Občas ale dodržují tradice, a tak se na 
svatbě Nicka a Lisy sejde celé příbuzenstvo. Pár skleniček roz-
váže hostům jazyky a začínají vycházet na povrch tíživé skuteč-
nosti, které dosud aktéři příběhu úzkostlivě tajili. 

Harrisová Brooke: Když jsi odešel 
– Psychologicky laděný román o křehkosti lidského štěs-

tí a o znovunalezení naděje a síly postavit se trpkému osudu. 
Když Holly jednoho krásného dne zjistí, že je těhotná, je štěs-
tím bez sebe. Netrvá však dlouho a splněný sen se mění v noční 
můru – miminko se špatně vyvíjí. Holly je na pokraji zhroucení 
a obrovskou emocionální zátěž nevydrží ani její vztah. A aby 
toho nebylo málo, její milovaná babička Annie umírá. Před svou 
smrtí má jen jediné přání: chce, aby si Holly přečetla její knihu 
vzpomínek. 

Isaac M. A.: Lea – Příběh jedné ženy 
– Příběh mladé ženy, která žije spokojený rodinný život se 

svým starším manželem a malou dcerou. Celá rodinná idyla se 
začíná měnit poté, co se zaplete s mladším kolegou z práce a na-
rodí se jim nemanželský syn. Když hlavní hrdinka svůj vztah 
s milencem definitivně uzavře a chce navázat dál na klidný ro-
dinný život, bez toho, aniž by manželovi řekla pravdu o pravém 
otcovství, syna ve čtyřech letech unese jeho biologický otec do 
Anglie. 

Leunensová Christiane: Nebe v kleci 
– Neobvyklý pohled na zaslepenost a rozdílnost lidského pří-

stupu k utrpení uprostřed válečné Vídně a na lásku proměněnou 
v posedlost. Blonďatý desetiletý kluk Johannes má v budované 
nacistické Třetí říši celkem jasnou cestu. Stát se úspěšným čle-
nem Hitlerjugend a nastolit si kariéru plnohodnotného nacisty. 
Vše jde podle plánu až do chvíle, kdy Jojo zjistí, že jeho mamin-
ka doma ukrývá židovskou dívku. Přítomnost Elsy prostupuje 
i z její skrýše celým domem a fatálně ovlivní další Johanessův 
život. Jeho vztah k ukrývané se postupně mění v posedlost, která 
dokáže ničit.

Ludvíková Jitka: Muži zrají jako víno 
– Srandista, požitkář a odpůrce změn doktor Barták je v rámci 

zachování rodinného štěstí nucen zanechat své lékařské praxe 
a přestěhovat se do zahraničí, kde jeho manželka nastoupí na 
vrcholovou manažerskou pozici. Z usedlého praktického lékaře 

se tak stane muž v domácnosti se dvěma dětmi na krku, navíc 
v zemi, kde mu jeho jazykové schopnosti nestačí ani na koupi 
rohlíku. Stěhování, život mezi novými lidmi, s novými sousedy 
a péče o domácnost dostanou doktora Bartáka do řady nepříjem-
ných, ale velmi kuriózních situací.

Maléřová Zuzana: Houslový klíč
– Kniha úvah, portrétů, hudebních textů a básní, setkání lidí 

známých i neznámých, zážitky s uměleckými výkony stejně 
jako sportovními, hledání opěrného bodu života. Důvěrné, ote-
vřené vhledy do našich tužeb, souvislosti našeho života a tvorby 
v jakémkoliv oboru. Po ohlasu knihy O květině přichází autorka 
s titulem volně navazujícím, inspirovaným svátečními nedělní-
mi rány, které prožívá se svými posluchači Českého rozhlasu 
Dvojka již třicet let.

Váňová Magda: Mlsná huba 
– Román zkušené autorky ženské literatury je zasazen do pro-

středí rodinné restaurace. Mlsná huba je restaurace, kterou si 
v 90. letech otevřeli v Kolíně manželé Reinovi. Jitka a Bohdan 
si sami zvolili restauraci jako svůj životní cíl. Jitka odmítla jít 
v medicínských stopách svých rodičů, čerstvý inženýr Bohdan 
ji brzy přivedl do jiného stavu a tak spolu začali provozovat re-
stauraci. O čtvrt století později však Bohdan upadne do osidel 
krásné Laury Navarové.

Knihy pro děti a mládež
Gecková Iva: Velká smůla trpaslíka Smůly 
– Veselý příběh z Pohádkového lesa o tom, jak se Karkulka 

Červená rozhodla pomoci trpaslíkovi zbavit se smůly, která jej 
všude provází. Nedaleko Trpasličích skal žije jeden moc hodný 
a milý trpaslík, který každou chvíli něco rozbije, kde co na něj 
padá a občas si i ruku zlomí. Aby taky ne, jmenuje se totiž Smů-
la. Karkulka Červená se však rozhodne, že Smůlu té jeho smůly 
smůlovaté jednou provždy zbaví. Podaří se jí to? M/2

Ciprová Oldřiška: Vlk a já 
– Příběh ze současnosti o netradičním přátelství chlapce 

a vlka. Syn hajného Jonáš najde v lese opuštěné štěně s pora-
něnou tlapkou. Protože mu rodiče psa zakázali, tajně štěňátko 
ukryje u sebe v pokoji. Bohužel se na to ale brzy přijde, a když 
táta pejska poprvé spatří, okamžitě mu dojde, že to není pes, ale 
malý vlček. Jonáš ho musí odevzdat do záchranné stanice. Ani 
potom však na něj nedokáže zapomenout. M/2

Dahl Roald: Vilda a pidipískové 
– Vilda touží objevovat svět, místo toho ale musí sedět doma 

a být hodný. Všechny zajímavé věci má přísně zakázané. Jednou 
však neodolá, vydá se do temného hvozdu a události dostanou 
rychlý spád. Jen o vlásek unikne strašnému chřapounu čmou-
doflusovi a zjistí, že není sám, kdo je tady v ohrožení. Už dlouho 
tato strašná příšera utiskuje národ malých stromových lidiček, 
pidipísků, kteří se teď radují, že jim Vilda od jejich trápení po-
může. M/2

Eva Kodýmová

Červnové knižní novinky
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První… Ti předurčení

Česká autorka fantasy žánru se předsta-
vuje. Co ji přivedlo k psaní? Co dělá, když 
nepíše? Nahlédněte do života a tvorby 
světelačky Nikol Wolfové. Loni vyšla její 
první kniha „Ti předurčení“ a letos chystá 
pokračování tohoto fantasy příběhu.

Co tě přivedlo k psaní?
Píšu tak nějak celoživotně, ale až s pří-

během Ti předurčení jsem se rozhodla kni-
hu převést do tištěné podoby.

Proč jsi knihu pojmenovala právě Ti 
předurčení?

Měla jsem vidinu v originalitě příběhu 
a názvem knihy jsem nechtěla prozradit 
hlavní myšlenku.

Kolik dílů plánuješ na tento příběh?
Původně byly plánovány 4 díly, ale ro-

zepsala jsem se víc, než jsem chtěla a ak-
tuálně to vypadá na 5 – 6 dílů. První díl vyšel už v srpnu 2019 
a druhý je naplánován na toto léto 2020.

Je nějaké předurčení nebo myšlenka vydávat knihy v létě 
(smích)?

Důvod je jednoduchý. Jelikož nejvíc píšu v zimě a jaro trávím 
revizí a korekcí, logicky mi pak tisk vychází na léto.

Knihu jsem četl a za mě určitě zajímavé čtení. Můžeš čte-
nářům lehce naznačit, o čem je děj knihy?

Jedná se o román s prvky fantasy, který je zasazený do raného 
středověku. Prolínají se v něm dva dějové linky. První působí 
jako průvodce fantasy světem a druhá je o důsledcích chování 
lidí a jejich povaze. Ve výsledku se obě linky prolínají.

Kolik času ti zabralo napsání 1. knihy?
Vymyšlení světa mi trvalo zhruba 3,5 roku, a pokud se bude-

me bavit o samotném psaní prvního dílu, tak 1,5 – 2 roky.
Kde můžeme tvojí knihu koupit?
Knihu lze koupit na e-shopech Kosmas.cz, Martinus.cz/sk 

nebo bookla.cz. nebo přímo u mě, ať už prostřednictvím sociál-
ních sítí nebo e-mailu. V budoucnu se budu snažit dostat knihy 
i do kamenných knihkupectví, ale trošku propagaci flákám... 

Kolik přečteš ročně knih?
Snažím se číst především české autory a ročně přečíst alespoň 

deset knih. Na víc mi z důvodu psaní nezbývá čas.
Kdo je tvůj oblíbený autor, literární vzor?
Z českých bych mohla jmenovat spousty, ale preferuji Kate-

řinu Tučkovou a Petra Jaroňka. Ze zahraničních jsou mí nej-
oblíbenější Terry Pratchett a G.R.R. Martin. A pak také klasika 
J.K.Rowling.

Jaké máš pocity ze své první knihy, která je na trhu již rok 
a kolik výtisků bylo vydáno?

Výtisků bylo 500 ks. Pocity před samotným vydáním knihy 
byly velmi smíšené a spíše ve mně převládal pesimismus. Nako-
nec jsem ráda, že jsem se nenechala stáhnout negativními myš-
lenkami a vydali ji. Hlavně teď, kdy už má kniha své čtenáře a já 
zpětnou vazbu, která je vesměs pozitivní, což mě přimělo ukrojit 
si ještě víc ze svého volného času a pokračovat intenzivněji ve 
psaní.

Kde a jak relaxuješ a bereš energii k dalšímu psaní?
Nejčastěji na chalupě rodičů v Jizerských horách, kde vznika-

la podstatná část knihy.
Co děláš, když zrovna nepíšeš?
Pracuji – pro obživu (směje se). Nebo se věnuji svému druhé-

mu největšímu koníčku.

A ten druhý největší koníček je?
Woodslack Fest ve Světlé nad Sázavou 

(usmívá se). Jedná se o sportovně-kulturní 
festival, který pořádáme v prostorách zá-
meckého lesoparku, letos v květnu měl být 
pátý ročník, ale… 

Budeme pevně doufat, že se nám ho po-
vede do konce roku uspořádat. Uvidíme, 
jaká bude situace.

Můžeš nám festival trochu představit?
Jedná se o volnočasový čtyřdenní festi-

val, kde se snažíme aktivně prolnout slac-
kline, hudbu a zábavu a představit lidem 
tak trošku jiný festival. V rámci festivalu 
probíhají různé workshopy (výroba bot, 
jóga, slackline atd.), v pátek a sobotu je 
program zpestřen o hudební vystoupení, 
ve čtvrtek promítáme filmy. Snažíme se, 

aby každý, kdo přijde, si našel něco, co ho bude bavit. Vstupné 
se neplatí, příspěvek je dobrovolný. My sami z toho nic nemá-
me, takže se těšíme z každého daru, protože to pro nás znamená 
možnost nakoupení nového materiálu nebo vylepšení nějakého  
současného procesu, systému.

Čím je pro tebe kniha?
Kniha je pro mě druhým dítětem hned po Woodslacku, se kte-

rým rostu a učím se na něm.
A na závěr: Co vzkazuješ budoucím čtenářům tvé knihy?
Budu doufat, že vás kniha nezklame a že si v ní najdete něco 

možná povědomého, protože přece jen, Předurčení jsou příbě-
hem o lidské povaze. A pokud bych mohla vzkázat něco nejen 
„mým“ čtenářům, tak by to bylo: „Čtěte, čtěte, čtěte! Čtení je 
báječné na odreagování, nasávání informací a odpočinek.“ Byla 
bych ráda, kdyby lidé všeobecně začali více číst. Kdyby se po-
dařilo, že by čtenáři začali aktivněji vyhledávat české autory 
a podporovat je, tak to by byl splněný sen, protože to, co se děje 
v oblasti knižního trhu, je víc než občas k pláči. Nicméně to by 
bylo ještě na příliš dlouhý rozhovor...

Přeju ti Nikol hodně štěstí, úspěchů s novou knihou a pře-
devším spoustu spokojených čtenářů. Děkuji za rozhovor.

Za všechny čtenáře se ptal Ondřej Bareš

Rozhovor s „naší“ spisovatelkou Nikol Wolfovou

Křest knihy s nejbližšími čtenáři…
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Uhnilé kořeny byly pravděpodobně příčinou pádu 
starého stromu

Drožky tažené koňmi nejsou výsadou pouze velkých měst, jako jsou například Vídeň nebo Praha. Svézt se takovým 
kočárem je možné i ve Světlé nad Sázavou, jak ukazuje snímek z Lánecké ulice, pořízený 8. května 2020.

Text a foto: jiv

Strom padl přes cyklostezku až do řeky. 
Na snímku je již odstraněn z cyklostezky

V nočních nebo časných ranních hodinách z 2. na 3. května 
padl starý topol stojící vedle cyklostezky vedoucí ze Světlé nad 
Sázavou k mrzkovickému mlýnu. Hlášení o jeho pádu přijali 
v neděli ráno 3. května na stanici Hasičského záchranného sboru 
Kraje Vysočina ve Světlé nad Sázavou. Hasiči vyjeli na místo 
a strom rozřezali, aby uvolnili cyklostezku. Osamocený strom 
byl svým vzrůstem nepřehlédnutelnou dominantou krajiny, jak 

říkají dendrologové a krajináři, byl to krajinotvorný prvek pří-
rody. Jeho výška, u ležícího již délka 21 metrů a obvod kmene 
360 cm svědčí o stáří více jak sta let. Byl to prostě němý svědek 
dávné minulosti. Příčinou jeho pádu byl patrně jeho věk, strom 
měl totiž zcela uhnilé kořeny. Zmíněný padlý topol černý rostl 
na soukromém pozemku.

Text a foto: jiv

CO VÁS ZAJÍMÁ
Cyklostezka je chudší o jednu z dominant

Věřte nevěřte
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První expozicí po zpřístupnění světelského zámku v červnu 
2014 byla v rekonstruovaném barokním křídle stálá Expozice 
historického evropského skla. Nová majitelka zámku Helena 
Degerme tak využila historického spojení sklářství s Vysočinou, 
vždyť toto řemeslo se již dávno stalo symbolem regionu. Paní 
Degerme od počátku navázala spolupráci s místními sklárnami, 
zámek tak pravidelně hostí Mezinárodní sympozium broušení 
skla pořádané firmou Bomma. Dalším projektem, kterým by 
chtěl zámek vzdát hold sklářskému řemeslu, bude v sobotu 13. 
června 2020 Zámecký sklářský den s bohatým programem pro 
širokou veřejnost, jehož součástí bude hned několik nových za-
jímavých výstav v prostorách 
zámku, jarmark a tvůrčí dílny 
na nádvoří. Na nové výstavě 
Sklo mluví skrz staletí se před-
staví výtvarníci a sklárny Vy-
sočiny. Další výstava předsta-
ví díla z předcházejících šesti 
sympozií broušení skla společ-
nosti Bohemia Machine a na 
výstavě Když dva dělají totéž, 
není to totéž se představí před-
ní sklářští výtvarníci z České 
republiky. Významným oka-
mžikem Zámeckého sklář-
ského dne bude křest plastiky 
Pocta sklářům. Návrh unikátní 
skleněné plastiky o průměru 
5 metrů vznikl v ateliéru vý-
znamného českého sklářského 
výtvarníka Jana Exnara. Jeho 
koncept vychází z toho, že 
většina skleněných děl se rodí 
z vyfouknuté baňky. Proto se 
bude toto monumentální dílo 
skládat z více jak sta skleně-
ných koulí různých velikostí 
a barev, z toho bude 40 až 50 

autorských děl uznávaných výtvarníků Jana Exnara, Petra Hory, 
Lukáše Jabůrka, Františka a Marie Janákových, profesora Jaro-
slava Svobody, Aleše a Davida Valnerových, Jaroslava Wasser-
bauera a dalších. Každá jednotlivá koule plastiky bude repre-
zentovat jednu sklárnu, jednoho výtvarníka a na každém bude 
záležet, jak dílo pojme. Tato unikátní plastika bude od 13. červ-
na trvale zdobit nádvoří světelského zámku. Zámecká sezona 
začne 6. června a tým zámku se již těší na všechny návštěvníky. 
Více informací o zámku na www.zameksvetla.cz

Text a foto:jiv

Světelský zámek vzdá hold sklářskému řemeslu

Na snímku je připravený základ pro budoucí plastiku Pocta sklářům

SPORT
Pandemie zastavila cestu florbalových družstev

Ukončení florbalové sezony v půlce března znamenalo nedo-
hrání všech soutěží. Z deseti družstev TJ Sklo Bohemia, oddíl 
florbalu, v tu chvíli byla na medailových pozicích hned polovina. 

Tradičně nejlépe si vedly dorostenky, které z odehraných 17 
zápasů neuvěřitelných 16 vyhrálo se skóre 113:38 a řítilo se za 
opětovnou účastí na mistrovství republiky. Dokonce bylo ve hře 
i díky nové hale celé MČR za účasti nejlepších osmi družstev na 
začátku května pořádat.. Škoda.. 

Na druhé příčce za Pelhřimovem z deseti účastníků skončily 
ženy, kterým chybělo odehrát poslední dva zápasy. I tak budí 

jejich bilance obdiv – 16 zápasů, 13 výher. Bodově tým táhla 
sedmička hráček – Andrea Doležalová 64 kanadských bodů (27 
gólů+ 37 asistencí), Ivana Kohoutová 55 (37+18), Aneta Tichá 
24 (10+14), Kateřina Poláková 16 (8+8), Lenka Tlapáková 15 
(11+4), Barbora Blažková 15 (8+7) a Leona Franclová 10 (6+4). 
V šestičlenné vyrovnané tabulce podobně skončilo i družstvo 
starších žákyň, které se měřilo především s týmy z jižních Čech. 
Nejvíce produktivními florbalistkami se staly Karolína Urbano-
vá s 23 body (14 branek + 9 asistencí), Anežka Kahounová 18 
(14+4), Jolana Houdková 12 (8+4), Veronika Fišerová 12 (5+7) 
a Šárka Kudlová 10 (9+1).
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Přátelský zápas přípravky a elévů proti Havlíčkovu Brodu ve světelské hale
Foto: Daniela Kořánová

Stojící zleva: Annamarie Petrusová, Štěpánka Trachtová, 
Natálie Bezoušková, Veronika Fišerová, trenér Tomáš Rosecký

Klečící zleva: Nela Machalová, Natálie Wernerová, 
Veronika Beránková, Veronika Císařová a Radka Zikmundová.

Foto: Anna Pavlíčková

Bronzovou pozici obsadili muži a mladší žáci. Především 
u mužů byla šance i díky menším počtům zápasů než soupe-
ři obsadit i vyšší příčky při dalším průběhu sezony. Střelecky 
táhlo družstvo tradiční duo, Ondřej Holoubek s 28 góly a Jaro-
slav Krátký s 23 brankami. V mladších žácích působilo družstvo 
znovu jako rarita, neboť pravidelně nastupovalo více holek než 
kluků, ale na výkony to nemělo špatný vliv. Nejvíce se dařilo 
Františku Vodičkovi, Anežce Kahounové a Jakubu Filippi.

Pořadí dorostenek 1) Světlá n/S 48 bodů, 2) FBŠ Jihlava 40 
bodů, 3) Štíři České Budějovice 32 bodů, 4) Spartak Pelhřimov 
25 bodů, 5) SK Jihlava 19, 6) Meťák České Budějovice 14 bodů, 
7) Světlá n/S Tygřice 10 bodů, 8) FBC Písek 9 bodů.

Nejúspěšnějšími hráčkami v kanadském bodování byly: Ve-
ronika Beránková 37 (29 gólů + 8 asistencí) – třetí nejlepší ze 
všech hráček v soutěži, Kateřina Kotěrová 23 (10+13), Natá-
lie Bezoušková 21 (8+13), Klára Chmelová 20 (13+7), Šárka 
Kudlová 16 (8+8), Veronika Fišerová 14 (9+5), Barbora Vávro-
vá 14 (8+6), Natálie Wernerová a Karolína Urbanová 12 (9+3), 
Štěpánka Trachtová 12 (6+6), Veronika Císařová 11 (5+6), Rad-
ka Zikmundová 11 (3+8), v bráně skvěle chytaly Nela Machalo-
vá, Anna Pavlíčková a Tereza Bláhová.

V tuto chvíli se pomalu rozjíždí letní příprava,  hlavní část by 
měla proběhnout od konce července. V plánu je pro příští rok 
přihlásit opět regionální juniorky, nově přípravku a druhé druž-
stvo elévů. Navíc se chystá úplná bomba, pokud úspěšně vyjde 
snaha přihlásit extraligu juniorek. Poté bychom se potkávali 
s těmi nejlepšími týmy z celé republiky.

Tomáš Rosecký 
TJ Sklo Bohemia Světlá n/S – oddíl fl orbalu
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FLORBAL – TJ Sklo Bohemia Světlá n/S 
sezóna 2019/2020

DOROSTENKY 2019/2020 (ročníky 2003 až 2006)
Družstvo Z V R P B BV BO BR

1. Sklo Bohemia SVĚTLÁ n/S 17 16 0 1 48 113 38 75
2. FBŠ JIHLAVA 16 13 1 2 40 110 43 67

3. Štíři ČESKÉ BUDĚJOVICE 17 10 2 5 32 98 52 46

4. Spartak PELHŘIMOV 17 8 1 8 25 74 61 13

5. SK JIHLAVA 17 6 1 10 19 42 62 -20

6. Meťák ČESKÉ BUDĚJOVICE 16 4 2 10 14 50 101 -51

7. SB SVĚTLÁ n/S TYGŘICE 17 3 1 13 10 38 106 -68
8. FbC PÍSEK 17 3 0 14 9 44 106 -62

STARŠÍ ŽÁKYNĚ 2019/2020 (ročníky 2005 až 2008)
Družstvo Z V R P B BV BO BR

1. FBC Spartak KAPLICE 14 10 2 2 32 59 35 24

2. Sklo Bohemia SVĚTLÁ n/S 16 9 3 4 30 69 27 42
3. SK Jihlava 15 8 2 5 26 81 41 40

4. Meťák ČESKÉ BUDĚJOVICE 13 8 0 5 24 73 52 21

5. Štíři ČESKÉ BUDĚJOVICE 11 2 1 8 7 26 48 -22

6. TÝN n/VLTAVOU 15 1 0 14 3 23 128 -105

FLORBAL 2019/2020

Statistiky DOROSTENKY Sklo Bohemia Světlá n/S,
(ročníky 2003, 2004, 2005 a 2006), 3/3 2020

Jméno Z G A KB

1. BERÁNKOVÁ Veronika 17 29 8 37

2. KOTĚROVÁ Kateřina 16 10 13 23

3. BEZOUŠKOVÁ Natálie 13 8 13 21

4. CHMELOVÁ Klára 17 13 7 20

5. KUDLOVÁ Šárka 4 8 8 16

6. FIŠEROVÁ Veronika 14 9 5 14

7. VÁVROVÁ Barbora 8 8 6 14

8. WERNEROVÁ Natálie 9 9 3 12

9. URBANOVÁ Karolína 17 9 3 12

10. TRACHTOVÁ Štěpánka 15 6 6 12

11. CÍSAŘOVÁ Veronika 15 5 6 11

12. ZIKMUNDOVÁ Radka 17 3 8 11

12. PETRUSOVÁ Annamarie 15 6 2 8

13. HOUDKOVÁ Jolana 17 6 2 8

15. KAHOUNOVÁ Anežka 15 4 4 8

17. TRACHTOVÁ Monika 17 4 4 8

16. CIHLÁŘOVÁ Klára 8 4 3 7

18. ČASAROVÁ Tereza 8 3 0 3

19. HONKYŠOVÁ Sandra 8 1 2 3

20. BLÁHOVÁ Tereza 17 2 0 2

21. SÝKOROVÁ Barbora 7 1 1 2

22. SÝKOROVÁ Klára 2 0 1 1

23. MACHALOVÁ Nela 17 0 1 1

24. RONOVSKÁ Lenka 15 0 1 1

25. PAVLÍČKOVÁ Anna 17 0 1 1

26. DOLEŽALOVÁ Eliška 2 0 0 0

27. HOŘEJŠOVÁ Michaela 2 0 0 0

28. FIALKOVÁ Veronika 3 0 0 0

29. VAŠKOVÁ Renata 4 0 0 0

30. DVOŘÁKOVÁ Monika 6 0 0 0

31. ŘEZNÍKOVÁ Eliška 13 0 0 0

Pozn: jméno, počet zápasů, góly, asistence, kanadské body

Muži 2019/2020 (ročníky 2002 a starší) – Liga Vysočiny
 Družstvo Z V R P B BV BO BR

1. ŽĎÁR n/S „C“ 18 13 2 3 41 115 67 48

2. NOVÉ MĚSTO na MORAVĚ 20 13 2 5 41 117 91 26

3. Sklo Bohemia SVĚTLÁ n/S 18 11 2 5 35 111 64 47
4. Sal. Apoly (CHOTĚBOŘ) 20 8 2 10 26 90 100 -10

5. Juvenis PŘIBYSLAV 20 6 6 8 24 98 94 4

6. SK JIHLAVA 18 7 1 10 22 84 111 -27

7. PACOVŠTÍ Honzíci B 18 0 1 17 1 40 128 -88

ŽENY 2019/2020 (ročníky 2002 a starší) – 2. liga, region V
Družstvo Z V R P B BV BO BR

1. Spartak PELHŘIMOV 16 16 0 0 48 119 29 90

2. Sklo Bohemia SVĚTLÁ n/S 16 13 0 3 39 112 49 63
3. Septa ČESKÉ BUDĚJOVICE 16 11 1 4 34 84 56 28

4. TJ Centropen DAČICE 16 9 1 6 28 96 69 27

5. SK JIHLAVA + ŽĎÁR n/S B 16 7 2 7 23 58 59 -1

6. Štíři ČESKÉ BUDĚJOVICE 16 7 1 8 22 75 66 9

7. Slovan JINDŘICHŮV HRADEC 16 5 2 9 17 84 115 -3 1

8. FbC PÍSEK 16 4 2 10 14 74 99 -25

9. Tygřice M. Nadějí (TÝN n/V) 16 1 2 13 5 73 133 -60

10. Florbal SOBĚSLAV 16 1 1 14 4 36 136 -100

Zápasy, výhry, remízy, prohry, BODY, branky vstřelené, branky obdržené, brankový rozdíl

Nejistá fotbalová sezona

Pandemie koronaviru se též postarala o dočasné přerušení 
nebo předčasné ukončení většiny sportovních soutěží. To platí 
i o fotbalových soutěžích, řízených Krajským fotbalovým sva-
zem Vysočina. FK Bohemia Světlá nad Sázavou má v soutě-
žích kraje Vysočina dva týmy dospělých, A tým je účastníkem 
I. A třídy Kraje Vysočina a B tým v I. B třídě. K budoucnosti 
krajských soutěží se pro Světelský zpravodaj vyjádřil sekretář 
KFS Vysočina Roman Šoupal: „Vzhledem k tomu, že soutěže 
2019/2020 byly ukončeny předčasně, tak byly ukončeny s tím, 
že nikdo nepostupuje ani nesestupuje. Z toho plyne, že všechna 
mužstva budou nasazena do stejných soutěží a skupin i pro SR 

2020/2021. Termín losovacího aktivu není zatím upřesněn, pro-
tože záleží na LA (losovacím aktivu) řídící komise pro Moravu. 
Teprve po něm proběhne následně LA Krajského fotbalového 
svazu Vysočina. Mohlo by to být koncem června nebo začátkem 
července. Přihlášky do soutěží 2020/2021 mají kluby zaslat na 
KFS do 15. června 2020. Z toho plyne, že Světlá nad Sázavou 
bude mít zařazena do soutěží obě mužstva, pokud je přihlásí.“

K nucené soutěžní přestávce se vyjádřil trenér A mužstva 
dospělých FK Bohemia Světlá nad Sázavou Roman Maso-
pust. „Vzhledem k očekávané dlouhé přestávce mezi soutěže-
mi se hráči do současné doby připravovali pouze individuálně. 

21



Světelský zpravodaj vydává KyTICe – Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 750 59 771, tel. 569 496 001. 

Redakční rada: Josef Böhm, Mgr. Jana Kupčíková, PhDr. Jana Myslivcová, Mgr. Jan Prášek, Mgr. Michal Šimek, Jiří Víšek. Redakce: Adéla Hrochová, Marie Koudelová, 

korektury Josef Böhm, Luděk Tomas, redakce@kyticesvetla.cz. Zapsáno do evidence: MK ČR E 11656.

Vychází v prvním týdnu měsíce, uzávěrka vždy v polovině předchozího měsíce. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb 

SZ. Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vždy vyjadřovat postoje redakce! Kompletní číslo Světelského zpravodaje najdete s určitým 

zpožděním na stránkách www.kyticesvetla.cz. Vychází v nákladu 900 ks.
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Týmové tréninky máme až od třetího květnového týdne. Tréno-
vat budeme dvakrát týdně a máme v plánu v červnu tři přípravné 
zápasy s týmy z vyšších soutěží, ten první by měl být v sobotu 6. 
června s „áčkem“ Humpolce. Přestávku během letních prázdnin 
nebudeme mít. Máme informace o snaze začít krajské soutěže 
v polovině srpna, ale na druhé straně, zahájení dlouhodobé sou-
těže 2020 stále není vůbec jisté.“

Text a foto: jiv

Došlo po uzávěrce

Ilustrační foto: Trávník hrací plochy fotbalového stadionu 
v Nádražní ulici si během nedobrovolné přestávky odpočinul 

a nyní již čeká na fotbalisty všech věkových kategorií

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 
PŘIJÍMÁ NOVÉ ŽÁKY DO VŠECH OBORŮ: 

 HUDEBNÍ OBOR 
 VÝTVARNÝ OBOR 
 TANEČNÍ OBOR 
 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 
 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA 

Informace o výuce v ZUŠ a kontakt najdete na internetových stránkách ZUŠ: 
 https://www.zussvetla.cz/index.asp 

Zde se můžete přihlásit a vyplnit přihlášku do ZUŠ: 

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=293 

Telefonický kontakt do ZUŠ:  606 672 325, 721 052 003 
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 PLOTOVÉ CENTRUM V PRODEJNĚ KLAS

Panel 3D
1230mm/2500mm 

až 1730mm/2500mm 
(Zn Ral 6005, Zn, RAL 7016)

od 555 Kč/ks

Pletivo Standart PVC
1000 až 1750mm 
bal. 15m od 725 Kč
bal. 25m od 1 205 Kč

Lesnické uzlové pletivo
1000mm až 1600mm

bal. 50m
od 890 Kč

PO–PÁ: 7.00–17.00
SO: 7.30–11.30

XT11400 Elektrické
ponorné čerpadlo
400W 1 050 Kč

XT11250 Elektrické
ponorné čerpadlo

do sudu 
400W 1 350 Kč

0
Hadice EURO 
Garden PROFI 

1/2" 17 Kč/m
3/4" 38 Kč/m

1" 49 Kč/m
 

XT121100
Elektrické
ponorné kalové
čerpadlo 
1100W 1 990 Kč

PO-PÁ: 7.00–17.00, SO: 7.30–11.30, Havířská 662, HB, E: klas@zempostober.cz, T: 569 428 874

Sloupky 
a vzpěry
od 135 Kč/ks

TRHY KLAS
každou sobotu 

až do 13. 6.
7.30 až 11.00
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