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Okénko 
vzpomínek

Jak se dřív pralo

Pohlednice Česká Koruna a město

První rybník v parku

Takto krásně vypadala Sázavka Karlov,  
vpravo i vlevo zbytky hráze (Říp)

Žňový pohled od Kalvarie s tehdejšími panáky

Náměstí s farou a lékárnou

Od skály, trať, původní silnice a neregulovaná řeka

Osamělá trhovkyně
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Úvodní slovo

Milí Světeláci, dámy a pánové,
čas prázdnin a dovolených je za námi a Vy držíte v ruce téměř 
už podzimní výtisk zpravodaje.

Přesto bych rád ještě zavzpomínal na čtvrtý červencový tý-
den, kdy většina z nás žila Sázavafestem. Jsem rád, že jsme 
si mohli spolu užít skvělou atmosféru a těší mě, že se naše 
město tímto festivalem vrývá do paměti návštěvníků, účin-
kujících i médií.

Září bývá měsícem pro některé z nás zlomovým – naše děti 
nastupují poprvé do školek, prvních tříd, středních a  vy-
sokých škol. Chtěl bych touto cestou popřát všem, nejen 
školákům, ale i  rodičům, aby vzpomínky na školní rok byly 
převážně veselé a příjemné. Odměnou za zvládnutí prvního 
školního měsíce nám může být tradiční Svatováclavská pouť, 
na kterou Vás tímto srdečně zvu. Uvidíme se 28. a 29. září.

Také bychom Vás rádi informovali o  dění v  našem městě 
častěji než jen jednou měsíčně prostřednictvím Zpravoda-
je, proto jsme zřídili oficiální facebookovou stránku, kte-
rou najdete na adrese: facebook.com/mestosvetlans. Také 
připomínám webové stránky města (www.svetlans.cz), kde 
najdete všechny důležité informace o úřadu – včetně úřední 
desky a obsahu hlášení městského rozhlasu.

Víte, že si můžete online sjednat schůzku pro vystavení ob-
čanky, řidičáku či pasu? Stejně tak se můžete i dotázat, zda 
už máte doklady vyhotovené.

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásný podzim, plno 
sil do poslední čtvrtiny roku a příjemné počtení.

Jan Tourek, starosta

Z radniCe
Zastupitelstvo města projednávalo mj. tyto záležitosti:

 1. Schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet 
města za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2018 bez výhrad. Výsledkem hospodaře-

ní města za rok 2018 je přebytek 11.222.754 Kč.
 2. Byla schválena účetní závěrka za rok 2018.
 3. Schválilo, že město Světlá nad Sázavou poskytne zápůjčku 

paní K. S. ve výši 150.000 Kč na vybavení ordinace dentální 
hygieny na poliklinice ve Světlé nad Sázavou.

 4. Byl schválen záměr prodeje šesti pozemků pro výstavbu RD 
v lokalitě Pod Vodárnou formou městské soutěže. Přihlášky 
do soutěže lze podat do 2. 9. 2019 do 14:00. Cena byla stano-

vena na min. 910 Kč/m2.

 5. Byl schválen odkup budovy bývalého bazénu a pozemku 
pod ní. Současně bude zrušeno i věcné břemeno k přístupu 
na pozemky, jež měl bývalý majitel.

 6. Dojde k částečné rekonstrukci osvětlení v Beneticích spo-

lečně s překládkou nadzemního kabelového vedení do země. 
Budou vybudovány další tři nové stožáry veřejného osvětlení.

 7. Bude pořízena webkamera na on-line přenosy ze zasedání 
zastupitelstva města od firmy Metropolitní, s. r. o. Přenos 
bude pouze on-line, záznam nebude pořizován. První vysí-
lání proběhne 25. 9. 2019, odkaz na přenos bude zveřejněn 
v předstihu na internetových a facebookových stránkách 
města.

Jan Tourek, starosta města

Zasedání zastupitelstva 26. června

Rada města projednávala 17. června mj. tyto záležitosti:
 1. Byly vypsány veřejné zakázky na počítačové vy-

bavení pro ZŠ Komenského (učebna fyziky, jazyků 
a IT) a pro ZŠ Lánecká (učebna jazyků + konektivita). 
Pro ZŠ Komenského zvítězila společnost Z + M Part-
ner, spol. s r. o., pro ZŠ Lánecká zvítězila společnost mbcomp 
IT, s. r. o.

 2. Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WO-

MEN, o. p. s., poskytla finanční dar ZŠ Komenského na 
úhradu stravného ve školní jídelně pro sedm žáků ve školním 
roce 2019/2020. Výše daru činí 32.424 Kč a bude poskytnut 
ve dvou etapách – část pro rok 2019 ve výši 12.936 Kč a část 
pro rok 2020 ve výši 19.488 Kč.

 3. Nadace O2 v rámci grantového programu O2 Chytrá škola 
poskytla finanční dar ZŠ Komenského, který bude výhradně 

užit k úhradě přednáškové činnosti ze strany společnosti CZ.
NIC v oblasti bezpečnosti pohybu na internetu. Dar bude Na-

dací O2 poskytnut ve třech etapách – 17.960 Kč; 14.368 Kč 
a 3.592 Kč, celkově tedy 35.920 Kč.

Jan Tourek, starosta města

Rada města projednávala 1. července mj. tyto záležitosti:
 1. Spolku přátel zámku bude poskytnuta dotace na zhotovení 

3D modelu světelského zámku ve výši 20 tis. Kč z rozpočtu 
města.

 2. Schválila poskytnutí finančního daru osadnímu výboru Mrz-

kovice ve výši 2.000 Kč na akci Odpolední přátelské poseze-

ní pro občany obce Mrzkovice.
 3. Schválila poskytnutí finančního daru MŠ Bambino, o. p. s., 

ve výši 10.000 Kč.

Schůze rady města
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 4. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na akci Revitalizace 
náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou, projektová do-

kumentace se společností TRANSCONSULT, s. r. o.
 5. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se spol. RENET-

RA, s. r. o., na provedení lokálních oprav komunikací ul. Na 
Sídlišti – 100 m2, ul. Havířská – 210 m2, ul. Zahrádecká – 
225 m2, ul. Na Bradle – 300 m2.

 6. Bude uzavřena smlouva o dílo na akci „Sadové úpravy u ZŠ 
Komenského a ZŠ Lánecká ve Světlé nad Sázavou“ s Ing. Li-
borem Votavou jako zhotovitelem. V rámci sadových úprav 
u ZŠ Komenského jde o upravení poloviny prostoru u hlav-

ního vstupu do ZŠ (polovina blíže ke kolejím). V případě ZŠ 
Lánecká jde o upravení prostoru mezi budovami 1. a 2. stup-

ně navazujícího na dopravní hřiště. Bude provedeno kácení 
stávajících dřevin, výsadba stromů a keřů, založení trávníku, 
u ZŠ Lánecká je v plánu navíc dodávka 5 ks laviček. Součás-

tí realizace sadových úprav je i povýsadbová péče o zeleň 
v průběhu následujících dvou let.

 7. Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na akci „Dodávka 
vybavení a SW digitálních jazykových učeben“ pro ZŠ Ko-

menského s firmou mbcomp IT, s. r. o.
 8. Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na akci „Dodávka 

vybavení a SW digitálních jazykových učeben“ pro ZŠ Lá-

necká s firmou mbcomp IT, s. r. o.
 9. Kraj Vysočina poskytne dotaci na realizaci rekonstrukce hy-

gienických zařízení ZŠ Lánecká v rámci programu Fondu 
Vysočiny „Naše škola 2019“ ve výši 120.000 Kč.

Jan Tourek, starosta města

Rada města projednávala 12. července mj. tyto záležitosti:
 1. Po složitém vyjednávání ohledně majetku tepelného hospo-

dářství ve Světlé se bude nyní vybírat nový centrální doda-

vatel tepla na 10 let.
 2. Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na akci „Dodáv-

ka digitální jazykové učebny do ZŠ Lánecká s Ing. Petrem 
Zetkem.

Jan Tourek, starosta města

Rada města projednávala 15. července mj. tyto záležitosti:
 1. Schválila poskytnutí prostor zámeckého parku ve Světlé nad 

Sázavou pro pořádání dalšího ročníku Sázavafestu 2020 
formou pronájmu firmě UDANAX, s. r. o., v termínu od 
17. 7. 2020 do 31. 7. 2020.

Jan Tourek, starosta města

Rada města projednávala 5. srpna mj. tyto záležitosti:
 1. Schválila výměnu a přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+2 ve tře-

tím patře bytového domu v ul. Čapkova č. p. 487, Světlá n. S., 
paní K. M.

 2. Schválila přidělení bytu č. 13 o velikosti 1+2 ve čtvrtém pa-

tře bytového domu v ul. Čapkova č. p. 487, Světlá n. S., paní 
M. L.

 3. Schválila přidělení bytu 1+1, Lipnička č. p. 30, Světlá nad Sá-

zavou, panu J. J.
 4. Bude poskytnut finanční dar osadnímu výboru Josefodol ve 

výši 1.500 Kč na zakoupení odměn pro účastníky akce „NE-

CKYÁDA“ v Josefodole.
 5. Bude poskytnut finanční dar Spolku pro lůžkový hospic Mezi 

stromy, z. s., ve výši 15.000 Kč na provoz Poradny Mezi stro-

my.
 6. Bude poskytnut finanční dar Českomoravskému svazu hokej-

balu ve výši 8.000 Kč na pokrytí nákladů s pořádáním mlá-

dežnických hokejbalových akcí.
 7. Souhlasila s pořízením kuchyňské linky do klubovny v Be-

neticích v hodnotě maximálně 14.500 Kč z finančních pro-

středků osadního výboru Benetice.
 8. Budou zakoupeny 2 ks fotbalových branek na dětské hřiš-

tě U Stromečku ve výši max. 29.000 Kč od firmy SportFot-
bal, s. r. o.

 9. Bude zrušen telefonní automat v ulici Nádražní z důvodu 
dlouhodobého minimálního využití.

 10. K 31. 12. 2019 končí pronájem nebytových prostor – Městské 
restaurace. Bude vypsán záměr pachtu (pronájmu) pro nové 
zájemce.

 11. Město získalo příspěvek od ministerstva kultury na obnovu 
nemovité kulturní památky – Tureckého pavilonu ve výši 
143.000 Kč.

 12. Město získalo dotaci od ministerstva pro místní rozvoj na 
akci „6 TI Světlá nad Sázavou“, tzn. pro stavbu 6 rodinných 
domů v lokalitě Pod Vodárnou v rámci programu Podpora 
bydlení pro rok 2019 ve výši 480.000 Kč.

 13. Společnost Zámek Světlá, s. r. o., žádala o zapůjčení pěti pro-

dejních dřevěných stánků na celodenní festival „Svět hraček 
a tvoření“, který se uskutečnil v sobotu 10. 8. 2019 v areálu 
zámku ve Světlé n. S.

 14. Schválila pořízení kamery včetně záznamového zařízení, jež 
bude monitorovat odpočinkové místo pro turisty a vchod do 
zámeckého parku směrem od firmy Aurum Crystal.

Jan Tourek, starosta města

Termín kolaudace sportovní haly se nezadržitelně blíží a stej-
ně tak rychle pokračují i stavební práce. 

Ve vnitřních prostorách zázemí je již položena dlažba a ob-

klady, probíhá dokončování stropních podhledů a jsou vsaze-

ny dveře a výtah. Strop ve sportovní části haly je také hotov  
včetně osvětlení a vzduchotechniky. Pro sportovní podlahu je 
připraven pružný rošt, k samotné montáži sportovního povrchu 
však dojde až po dokončení ostatních prací.

Fasáda celé haly včetně obložení dřevěnými obklady byla do-

končena zhruba v polovině srpna.
Momentálně probíhají práce na příjezdové komunikaci a par-

kovišti před halou. Termín dokončení stavby je plánován stá-

le na konec října 2019 a na prosinec je již nahlášen florbalový 
a volejbalový turnaj.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ Světlá nad Sázavou

naše sportovní hala 
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Dosud nevyužité průmyslové zóně se blýská na 
lepší časy. S největší pravděpodobností se do Svět-
lé přesune společnost ZOK – system, s. r. o., jež má 
momentálně svůj výrobní závod v Havlíčkově Brodě. 
V současné chvíli je podepsána Smlouva o rezervaci 
mezi městem Světlá nad Sázavou a společností YZO 
Světlá, s. r. o. Samotná kupní smlouva bude pro-

jednávána na 7. zasedání zastupitelstva města, a to 
25. 9. 2019.

Situace kolem průmyslové zóny však nebyla vůbec 
jednoduchá.

V roce 2008, kdy došlo k pádu světelských sklá-

ren a nezaměstnanost vzrostla na téměř 23%, dosta-

la Světlá nad Sázavou šanci zařadit se do programu 
„Strategické průmyslové zóny ČR“. Díky tomu jsme 
pro město získali dotaci 20 mil. Kč od ministerstva 
průmyslu a obchodu na nákup cca 10 ha pozemků pro 
naši průmyslovou zónu. Celková cena pozemků byla 
26 mil. Kč.

Tím, že se jednalo o dotaci, byly pozemky v prů-

myslové zóně zatíženy pro investory velmi přísný-

mi a neakceptovatelnými podmínkami ministerstva, 
např. se společnosti musely zaručit, že po dobu 5 let 
zaměstnají určitý počet zaměstnanců (na 10 ha vy-

cházelo cca 200 míst), atd. A v tu chvíli se stala zóna 
pro podnikatele naprosto nezajímavá. Abychom je 
zbytečně nezavazovali a vytvořili pro ně příjemnější 
prostředí, rozhodli jsme se dotaci ministerstvu vrátit. 
Proto nyní je zóna již zcela bez omezujících podmí-
nek.

Nyní, po 11 letech, jsme rádi, že přišla česká seri-
ózní společnost, která svou masivní investicí přispěje 
k dalšímu rozvoji města a nabídne nová pracovní mís-

ta našim občanům.
Původně chtěla společnost YZO Světlá, s. r. o., 

odkoupit pouze necelých 8 ha pozemků a zbylých 
cca 1,7 ha by zůstalo pro případné další zájemce, nyní 
ale má zájem o celou plochu zóny. Majitel společnosti 
nám sdělil, že by rád začal stavět již na začátku dub-

na 2020.
Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ Světlá n. S.

Průmyslová zóna ožije

Na podporu výměny starých kotlů v Kraji Vysočina byla pro 
3. kolo kotlíkových dotací poskytnuta částka téměř 240 milionů 
korun. Za tuto částku by měl kraj podpořit výměnu až 2 378 
kotlů. Příjem žádostí bude spuštěn 23. října 2019.

Občané, kteří mají zájem získat informace o podrobnostech 
výzvy, či zkonzultovat svoje konkrétní dotazy, mají možnost 
obrátit se na linku poskytovatele dotace 564 602 888 nebo své 
dotazy zaslat na kotliky@kr-vysocina.cz. Rovněž je možné 
navštívit stránky www.kr-vysocina.cz/kotliky, kde jsou aktu-

ální informace průběžně zveřejňovány. V době od 10. září 2019 
do 14. října 2019 proběhnou informační semináře ve všech ob-

cích s rozšířenou působností.

Ve Světlé nad Sázavou je informační schůzka naplánová-

na na 7. 10. 2019 od 16:00 do 18:00 hodin ve velké zasedací 
místnosti městského úřadu.

Základní podmínky pro čerpání dotace:
 1. Žadatelem může být pouze fyzická osoba – vlastník rodin-

ného domu nebo bytového domu s maximálně 3 bytovými 
jednotkami.

 2. Nemovitost, ve které má dojít k výměně zdroje musí být 
vytápěna kotlem na tuhá paliva (uhlí/dřevo) s ručním při-
kládáním, který je zařazen do emisní třídy 1 nebo 2 nebo 
nemá žádnou emisní třídu.

Poslední kolo kotlíkových dotací bude spuštěno v září
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Výměny, na které se NEVZTAHUJÍ kotlíkové dotace:
• výměna kotle 3. a vyšší emisní třídy za nový zdroj tepla
• výměna starého plynového kotle za nový zdroj tepla
• výměna kotle s automatickým přikládáním paliva za nový 

zdroj tepla
• výměna kotle v rodinných domech, kde byl v minulosti, 

nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená 
úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných pro-

gramů na podporu výměny kotlů či z kotlíkových dotací

Ve 3. kole kotlíkových dotací v Kraji Vysočina budou podpo-

rovány následující zdroje tepla splňující parametry Ekodesignu:
• kondenzační plynový kotel – 75% dotace, max. 95.000 Kč
• kotel na biomasu s ručním přikládáním – 80% dotace, 

max. 100.000 Kč

• automatický kotel na biomasu – 80% dotace, max. 
120.000 Kč

• tepelné čerpadlo – 80% dotace, max. 120.000 Kč

Podpora bude navýšena o 7.500 Kč při realizaci výměny 
zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedná se 
o obce Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec, Hradec, Kožlí, 
Ledeč nad Sázavou a Ostrov.

Seznam jednotlivých zdrojů tepla, které splňují parametry 
Ekodesignu, je dostupný na stránkách Státního fondu životního 
prostředí: svt.sfzp.cz

Ve třetím kole kotlíkových dotací nejsou podporovány nové 
kotle spalující uhlí.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ Světlá nad Sázavou

Ač měla být stavba předána až 
14. října 2019, zhotovitel společnost 
SWIETELSKY stavební, s r. o., má 
hotovo již v posledním srpnovém 
týdnu.

Původně bylo v plánu zrekon-

struovat pouze úsek od ul. Lánecká 
po začátek parkoviště za Základní 
školou Lánecká, později se k dílu 
přidala i rekonstrukce samotného 
parkoviště a komunikace vedoucí 
až ke stavbě sportovní haly. Zbylý 
úsek k ulici Komenského bude vy-

budován společně se stavbou parko-

viště pro sportovní halu. Celkové 
náklady činí 3.587.986,73 Kč.

Blanka Sedláková, tisková 

mluvčí MěÚ Světlá nad Sázavou

rekonstrukce ulice Školní je u konce

Odbor dopravy informuje – na řidiče ze Světlé i Ledče  
čeká perný podzim

Rád bych čtenáře Světelského zpravodaje informoval o stav-
bách a s tím spojených uzavírkách na krajských a místních ko-
munikacích v rámci regionu ORP Světlá nad Sázavou.

Článek obsahuje pouze základní fakta o  uzavírkách, není 
uveden přesný popis objízdných tras pro nákladní nebo 
osobní vozidla a přemístění autobusových linek a zastávek. 
Tyto informace jsou k dispozici na webových stránkách měs-
ta Světlá nad Sázavou v Rozhodnutí o uzavírkách.

V současné době probíhá na území ORP Světlá nad Sázavou 
několik uzavírek a další uzavírky se připravují.

Přehled uzavírek, na které již odbor dopravy vydal rozhod-
nutí o povolení uzavírky:

1. Panuškova ulice ve Světlé nad Sázavou. Stavbu provádí fir-
ma PORR, a. s. Termín uzavírky je od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019.

2. Silnice Ledeč nad Sázavou  – Hradec. Stavbu provádí fir-
ma METROSTAV,  a.  s. Termín uzavírky je od 1.  4.  2019 do 

31. 10. 2019. Tato uzavírka bude 20. 9. 2019 rozšířena až k že-
lezničnímu viaduktu.

3. Silnice č. 150 mezi obcemi Ledeč nad Sázavou – Hněvkovi-
ce. Stavbu provádí firma M-SILNICE, a. s. Termín uzavírky je 
od 22. 7. 2019 do 24. 9. 2019.

4. Silnice č.  150 mezi obcemi Leštinka–Mrzkovice. Stavba 
byla zadaná firmě SKANSKA,  a.  s. Termín uzavírky je od 
26. 8. 2019 do 31. 10. 2019.

5. Silnice č.  III/34740 v  Dolním Městě. Stavbu provádí fir-
ma EUROVIA CS, a. s. Termín uzavírky je od 26. 8. 2019 do 
31. 10. 2019.

6. Poslední uzavírka zasáhne náš region při Svatováclavské 
pouti na konci září, a to v termínu od 25. 9. 2019 do 29. 9. 2019.

Ing. Bc. Miroslav Peroutka 
vedoucí odboru dopravy
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Krádež peněženky z pokladničky
Dne 2. 7. bylo na Policii ČR nahlášeno odcizení peněženky 

z pokladničky v bytě ve Světlé nad Sázavou, ul. Lánecká. Na 
místě bylo zjištěno, že podezřelá sedmatřicetiletá žena v přes-

ně nezjištěné době od 17:20 hod. dne 1. 7. do 06:20 hod. dne 
2. 7. odcizila svému příteli v bytě z příruční pokladničky fi-

nanční hotovost ve výši 15.000 Kč. V uvedeném bytě po určitou 
dobu bydlela s jeho souhlasem a po krádeži odešla neznámo 
kam. V současné době je po uvedené ženě vyhlášeno celostátní 
pátrání a po jejím dopadení bude obviněna z přečinu krádeže 
dle ust. § 205/ 1a, b) trestního zákoníku.

Vloupání do bytu, plechové garáže a vozidel
V období od 6. 7. do 8. 7. evidovali policisté OOP Světlá nad 

Sázavou vloupání do bytu v ul. Na Sídlišti, dále vloupání do 
plechové garáže v ul. Zámecká a vloupání do dvou vozidel 
zn. Škoda Felicia v ul. Nádražní. V současné době je ze strany 
PČR OOP Světlá nad Sázavou ve spolupráci s kriminální poli-
cií prováděno intenzivní šetření s cílem zjištění osoby pachate-

le a objasnění uvedených případů.

Krádež peněženky v Penny Marketu
Dne 30. 7. a následně dne 13. 8. vyjížděli policisté OOP Světlá 

nad Sázavou do prodejny PENNY MARKET Světlá nad Sáza-

vou k nahlášeným případům krádeže peněženky z nákupního 
košíku. V obou případech pachatel využil nepozornosti poško-

zených seniorek, které v předmětné době nakupovaly v prodej-
ně, a v nestřeženém okamžiku těmto vytáhl z kabelky, kterou 
měly volně odloženou na nákupním vozíku, dámské peněženky 
s finanční hotovostí v celkové výši 2.820 Kč. Následným šetře-

ním policejního orgánu byl zjištěn pachatel těchto krádeží, a to 
třiadvacetiletý muž ze Světelska, který se obdobné trestné čin-

nosti dopouštěl nejen ve Světlé nad Sázavou, ale i v Havlíčkově 
Brodě. Vzhledem k uvedeným skutečnostem byla věc předána 
k dalšímu prověřování a vedení trestního řízení na Odbor obec-

né kriminality Územního odboru Havlíčkův Brod.

Řízení vozidla v době zákazu
Dne 6. 8. v 10:50 hod. zastavila hlídka PČR OOP Světlá nad 

Sázavou při běžné silniční kontrole v obci Závidkovice vozidlo 
zn. Ford Mondeo. Následnou kontrolou a lustrací čtyřiadvace-

tiletého řidiče bylo zjištěno, že tento má rozhodnutím MěÚ Ha-

vlíčkův Brod uložen mimo jiné trest zákazu činnosti spočívající 
v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 12 měsíců 
od 16. 4. 2019 do 16. 4. 2020, a tedy úmyslně vykonal jízdu 
z Humpolce do obce Závidkovice, čímž se dopustil přečinu ma-

ření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle ust. § 337/1a) 
trestního zákoníku, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na 
dvě léta.

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

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Zpráva Policie čr Světlá nad Sázavou s přehledem trestné činnosti 
za měsíc červenec – srpen 2019

Z hiStOrie

Před 120 lety získala Světlá měšťanskou školu
I. část
Jak jsme si mohli přečíst v tomto periodiku v jarních měsících, 

škola ve Světlé vznikla již v 16. století, konkrétně v roce 1578, ale 
až do konce století devatenáctého neměly děti obyvatel města šan-

ci získat vyšší vzdělání, než jaké poskytovala triviální, farní a poz-

ději obecná škola. 321 let se světelská mládež měla možnost naučit 
číst, psát a počítat, od roku 1869 i něco málo o přírodě a lidské 
společnosti, ale to bylo všechno.

Síť obecných škol v regionu Světelska1 se v průběhu 19. století 
velmi rozrostla a možnost získat to nejelementárnější vzdělání se 
přiblížila všem. Které obce měly tak osvícené vedení, že si založily 
vlastní školu, ukazuje následující tabulka.

Dobrnice Od roku 1871 byla v obci obecná škola, vlastní 
budovu získala v roce 1877.

Dolní Město Od roku 1808 se vyučovalo v soukromých do-

mech, 1836 vlastní budova, dnešní je z r. 1890.

Druhanov Od roku 1905 expozitura světelské školy, vlast-
ní obecná škola od roku 1911.

Kunemil Od roku 1860 expozitura světelské školy, 1870 
vlastní obecná škola.

Malčín V roce 1872 zřízena obecná škola.
Mrzkovice Od roku 1904 expozitura světelské školy, od 

r. 1915 vlastní obecná škola, nová budova od. 
r. 1941

Nová Ves V roce 1885 zřízena obecná škola.
Ovesná Lhota  V roce 1867 v obci zřízena škola.
Pohleď Od roku 1835 se vyučovalo v soukromých do-

mech, obecná škola od r. 1870, nová budova 
r. 1872.

Smrdov V obci se vyučovalo od r. 1604, obecná škola 
získala budovu v r. 1879.

Trpišovice V roce 1899 zřízena obecná škola.
Vlkanov Veřejná škola od r. 1830, nová budova obecné 

školy postavena r. 1889.2

Uč se, synu, moudrým býti!
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▶

Do všech zmíněných míst 
kromě Ledče3 bylo možné do-

jet vlakem, případně bydlet „na 
privátě“. Děti žijící v obcích 
vzdálenějších od železnice to 
měly obtížnější. Proto se zří-
zení měšťanky ve Světlé, přiro-

zeném ekonomickém, obchod-

ním i kulturním centru této 
části Posázaví, stávalo stále na-

léhavější nutností. První ředitel 
světelské měšťanky Alois Mo-

ravec to vyjádřil ve školní kro-

nice takto: „Důležitost zřízení 
měšťanské chlapecké školy ve 
Světlé nad Sázavou všeobecně 
byla jak v místě, tak i v přiš-

kolených obcích již delší dobu 
uznávána a potřeba vyššího 
vzdělání než poskytnouti může 
obecná škola zvláště v kruzích 
čilého průmyslnictva kamenického, sklářského a brusičského po-

ciťována.“
Potřebu tohoto stupně vzdělání pociťoval i stát. Chyběla citel-

ně možnost získat vzdělání vyšší, než poskytovala obecná škola, 
a nižší, než poskytovaly školy střední, kterých bylo navíc velmi 
málo. Proto novela školského zákona, která vstoupila v celém Ra-

kousku, a tím i v českých zemích, v platnost 2. května 1883, dáva-

la žákům možnost navázat na obecnou školu studiem na školách 
měšťanských, které měly tři povinné a jeden nepovinný ročník. 
Absolventi měšťanky byli považováni za značně vzdělané a kva-

lifikovalo je to i k vykonávání úřednických a jiných administra-

tivních funkcí.
Počet povinných předmětů byl o čtyři vyšší než ve školách obec-

ných a hlavně byly probírány do mnohem větší hloubky a vyučo-

vány učiteli s odbornou způsobilostí pro jednotlivé předměty.

Na měšťanských školách se vyučovaly následující předměty:
1. náboženství
2. jazyk vyučovací s naukou o písemnostech
3. zeměpis
4. dějepis
5. přírodozpyt (fyzika a chemie)
6. přírodopis
7. počtářství s jednoduchým účetnictvím
8. geometrie a kreslení geometrické
9. kreslení od ruky
10. krasopis
11. zpěv
12. ženské ruční práce (pro dívky)
13. tělocvik (pro chlapce)
Nepovinným předmětem byl německý jazyk.

I světelští měšťané, kteří se v 19. století svým přístupem k vy-

budování obecné školy příliš nevyznamenali, se na přelomu 
80. a 90. let 19. století začali myšlenkou zřízení měšťanské školy 
vážně zabývat. V květnu 1892 situace dozrála natolik, že 2. radní 
pan Kučírek navrhl na zasedání městské rady, aby „ohledně zříze-

ní měšťanské školy ve Světlé místní školní rada vybídnuta byla, by 
se o provedení toho zasadila.“ To se nestalo hned, ale až v násle-

dujícím roce, kdy byla podána žádost k c. k. zemské školní radě. 
Obec Světlá n. Sáz. se ovšem musela zavázat k uhrazení veškerých 
nákladů na stavbu budoucí školy.

Národní 
listy  
29. 9. 
1893

Národní 
politika 

19. 9. 
1899

Psalo se

Co si ale měli počít rodiče, kteří chtěli pro své potomky vzdělání 
poněkud důkladnější, než byly schopny poskytnout obecné ško-

ly? Monografie měšťanských škol chlapecké a dívčí to vysvětluje 
následujícími slovy: „… odrostlejší mládež ze Světlé n. Sáz. na-

vštěvovala před zřízením měšťanských škol střední školy v Němec-

kém Brodě, v Čáslavi, v Kutné Hoře (české) a v Jihlavě (německé), 
měšťanské školy v Čáslavi a Ledči, které byly české, nejvíce pak 
německou hlavní školu a měšťanskou v Jihlavě, kdež mívali Světe-

láci dobrou pověst.“

Prvním ředitelem měšťanské školy 
byl v letech 1899–1926  

Alois Moravec (1861–1934)
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▶ V místní školní radě tehdy zasedali za obec Světlou Jan Šinde-

lář, starosta, Karel Seiner, správce velkostatku, František Štirský, 
řídící učitel na obecné škole, František Chaloupka, děkan, a Fran-

tišek Fiala, měšťan. Za obec Příseku Jiří Kocman, za Druhanov 
Jan Syrovátka, za Lipničku Václav Bašta, za Mrzkovice Antonín 
Novotný a za Žebrákov Josef Vaňkát.

Zemská školní rada s rozhodnutím nespěchala, teprve 27. čer-
vence 1897 sdělila, že podmínkou zřízení měšťanky je její spojení 
se stávající obecnou školou do jednoho subjektu. S tím místní škol-
ní rada nesouhlasila. Výsledkem byl kompromis v podobě rozhod-

nutí, že obecná škola bude mít nadále pět ročníků dívčích a jenom 
čtyři chlapecké. Bylo tomu tak proto, že část chlapců odejde do 
měšťanské školy, která byla do roku 1907 výhradně chlapecká. Až 
do postavení nové budovy budou třídy měšťanky umístěny v bu-

dově obecné školy.
Místní školní rada usilovala o to, aby výuka na měšťance zača-

la už ve školním roce 1899–1900, s čímž nakonec zemská školní 
rada svým výnosem ze 16. září 1899 souhlasila. Po zápise, který 
probíhal v sobotu a v neděli 14. a 15. října 1899 nastal 16. října ten 
slavný okamžik. Začal první vyučovací den na světelské měšťan-

ské škole chlapecké.

I když měšťanská škola jakožto instituce na papíře existovala, ve 
skutečnosti to byla jen jedna třída, jeden učitel a jeden ředitel bez 
vlastní budovy. Umístění třídy v obecné škole bylo ovšem dočasné, 
neboť již v okamžiku zahájení výuky v polovině října 1899 byla 
místní školní rada i zastupitelstvo zajedno v tom, že se začne sta-

vět samostatná budova pro měšťanskou školu.
O měšťanku byl ve městě a okolí zájem obrovský. Do 1. třídy 

byli zapsáni 74 chlapci, z nich drtivou většinu tvořili žáci z místní 
obecné školy, z okolních obcí jich bylo 14. Prvním učitelem na ško-

le byl František Janouch, v roce 1923 byl přeložen do Ledče n. Sáz., 
kde vykonával funkci ředitele tamní měšťanky.

Při výběru ředitele měla okresní školní rada v Ledči šťastnou 
ruku, když svým výnosem z 9. října 1899 jmenovala do této funk-

ce Aloise Moravce (1861–1934). V čele světelské měšťanky stál pl-
ných 27 let a vytvořil z ní uznávanou instituci, která měla respekt 
v očích světelských občanů i na středních školách, do kterých šla 
řada jejích absolventů studovat. Z jeho profesního života si připo-

meňme, že tento rodák z Kaňku u Kutné Hory vystudoval reálku 
a učitelský ústav v Kutné Hoře, vyučoval na obecných školách 
v Onšově a v Dolním Městě, od roku 1893 na měšťanské škole 
chlapecké v Ledči. Josef Böhm

 

ŠKOLStví
MC rolnička, Sázavská 598

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

Otevírací doba: Pondělí: 9:00–12:00 
 Středa: 15:45–18:00

Stálý program

Pondělí
• 9:00–12.00 hod. – informativní poradenství
• 9:00–9:30 hod. – Volné hraní
• 9:30–10:00 hod. –  „Kolo-kolo“ – pohybové cvičení s říka-

dly
• 10:00–10:30 hod. – Volné hraní
• 10:30–11:30 hod. – Logohrátky – procvičování mluvení 

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

• 10:30–11:30 hod. – Cvičení s maminkami
• 11:30–12:00 hod. – Vlastní světy – samostatné hraní dětí 

pod dohledem rodičů a koordinátorů + úklid herny

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:
• tvOŘení Z PŘírOdníhO MateriÁLU (šišky, vět-

vičky, suché květy atd.) na vÝStavU SvĚteLSKÁ 
ZahrÁdKa – koordinátorky MC Rolnička: 4. 9., 16:00

• LOGOPedie v PraXi – Mgr. Renata Kopecká: 9. 9., 8:30
• PrevenCe ZUBníhO KaZU U dĚtí – Markéta Kuttel-

wascherová: 11. 9. ,16:00
• hUdeBní a POhYBOvÉ hrÁtKY s ukázkovou hodi-

nou pro nové zájemce – Jana Špiňarová: 18. 9., 15:00
• PatChWOrK – Věra Kopecká: 18. 9., 15:30
• nÁvŠtĚva KOSteLa Sv. vÁCLava ve SvĚtLÉ nad 

SÁZavOU – Mgr. Pavel Jäger, Stanislav a Květa Müllfai-
tovi: 25. 9. ,17:00

• nÁvŠtĚva haSičSKÉhO ZÁChrannÉhO SBOrU ve 
SvĚtLÉ – Josef Doležal: 30. 9., 9:30

Těšíme se na Vás

vysvětlivky
1  Za Světelsko považujeme oblast spadající pod pověřenou 

obec Světlá nad Sázavou.
2  Dosud se vyučuje v málotřídních školách v Dobrnici, Dol-

ním Městě, Nové Vsi a Sázavce (dříve Smrdov).
3  Trať z Kolína do Německého Brodu začala fungovat v roce 

1870, do Ledče a dál až do Kácova se začalo jezdit v roce 
1903.

V Ledči n. Sáz. byla měšťanská škola otevřena sice v roce 
1893, ale vlastní budovu získala teprve v roce 1899. Prv-
ním ředitelem ledečské měšťanky byl dlouholetý učitel 
obecné školy ve Světlé n. Sáz. Václav Svoboda.
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▶

Milé děti, vážení rodiče,
o letošních prázdninách jsme uspořádali dva letní pobytové 

tábory pro děti, a to ve Skleném u Fryšavy a v Mlýnku
u Velin. Novinkou byl počet příměstských táborů, kterých 

jsme během léta stihli uspořádat celkem pět, z toho první pří-
městský tábor proběhl v pobočce DDM v Golčově Jeníkově. 
Našich táborových akcí v létě se celkově zúčastnilo přes dvě 
stovky dětí nejen ze Světelska. Zájem o naše tábory nás velice 
potěšil. Na prahu nového školního roku vám přinášíme nabídku 
kroužků, kterou najdete na webových stránkách DDM:

www.ddm-svetla.cz, https://ddm-svetla.cz/krouzky-a-kurzy/
Máme několik novinek. Ty nejviditelnější jsou dvě – finišující 

sportovní hala, kterou bude i náš DDM využívat, a nová kan-

celář DDM, kterou jsme „přiblížili“ ke vchodu DDM, najdete ji 
hned naproti hlavním dveřím do DDM (vchod do tělocvičen ZŠ 
v Lánecké ulici, od hřbitova). Přeji vám pohodový školní rok 
plný radosti z kroužků DDM a hlavně zdraví, abyste je mohli 
navštěvovat.

Mgr. Olga Fialová, DiS.
ředitelka DDM

Co se děje v ddM?

Na základě výzvy č. 645/03_16_047/CLLD_15_01_235, Ope-

rační program Zaměstnanost, jsme mohli realizovat tři turnusy 
příměstského tábora. Naše škola uspořádala v průběhu letních 
prázdnin 2019 a dále ještě uspořádá v roce 2020 celkem šest 

Příměstské tábory ZŠ Komenského

turnusů příměstských táborů. Kapacita každého turnusu je 30 
dětí mladšího školního věku. Cílem projektu je pomoci rodi-
čům zúčastněných dětí smysluplně vyřešit dobu, kdy jsou za-

městnaní a řeší, jak zajistit péči o své děti.
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▶ Příměstské tábory jsou poskytovány zdarma, rodiče hradí 
pouze obědy. Dětem je na táborech nabídnuta široká paleta 
činností od vzdělávacích (např. anglický jazyk, programování 
lega), přes sportovní (hry na hřišti, v tělocvičně, jízda na koleč-

kových bruslích či koloběžkách), zájmové (deskové hry, výtvar-
né aktivity) až po zážitkové (jízda na raftech).

J. M.
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Nový školní rok 2019/2020  
– aneb co se událo a co se blíží
Další rok utekl jako voda a na naší škole se toho událo bě-

hem uplynulého školního roku mnoho zajímavého. O většině 
z těchto věcí jsme vás informovali na stránkách Světelského 
zpravodaje.

Během hlavních prázdnin došlo v naší škole k rekonstrukci 
zlatnických dílen. Žáci se mohou těšit na výuku v moderních 
dílnách s novou vzduchotechnikou. Nově se malovaly některé 
třídy a pořizovaly se nové židle do jazykových učeben. Studenti 
gymnázia na naší škole v září opět obdrží notebook pro pod-

poru jejich výuky, který mohou používat i pro soukromé účely.
Ani o prázdninách naši žáci nezaháleli a opět dosáhli pěkné-

ho úspěchu – 2. místo na Buchlovském kování. Během prázd-

nin vytvořili žáci Uměleckoprůmyslové akademie sochu anděla 
z kamene a kovu pro Šlakhamr v Hamrech n. S. Všem zainte-

resovaným děkuji za propagaci naší školy. Na konci prázdnin 
se budou naši žáci prezentovat na mezinárodním kovářském 
sympoziu na hradě Helfštýně v Lipníku nad Bečvou na mezi-
národním setkání uměleckých kovářů Hefaiston.

Od 1. července do 15. září vystavují svá díla žáci řemeslných 
oborů v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – le-

tošní téma má název Šperk, kov a kámen. Od 6. července do 
15. září vystavují svá díla žáci výtvarného ateliéru skla pod ve-

dením MgA. Aleše Jírovce v Huti František v Sázavě. V průbě-

hu září proběhne výstava děl studentů výtvarných oborů v Mu-

zeu v Čáslavi (viz pozvánka níže).
V září budou naši žáci na výtvarném plenéru v Sozopolu 

v Bulharsku. V průběhu následujících měsíců proběhne celá 
řada dalších uměleckých, odborných a sportovních exkurzí či 
akcí. Těch se naši žáci velmi rádi účastní a kvitují je. Žáci prv-

ního ročníku studijních oborů se mohou těšit na lyžařský vý-

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

cvikový kurz v Jánských Lázních. Žáky druhých ročníků čeká 
vodácký kurz na Vltavě a pro žáky třetích ročníků je připraven 
sportovně turistický kurz v Lipnici nad Sázavou.

Převážně během května proběhly na naší škole maturity 
a v červnu závěrečné zkoušky. Všichni předsedové maturitních 
i zkušebních komisí vyjádřili chválu kvalitě připravenosti obou 
konečných zkoušek našich žáků. Chválili si výkony studentů, 
chválili naši školu – její výzdobu, atmosféru… Mnoho z nich 
by se k nám v následujících letech opět rádo vrátilo v roli před-

sedů a předsedkyň těchto komisí.
Na přelomu května a června navštívila naši školu Česká škol-

ní inspekce. Inspekci se u nás velmi líbilo. Byli nadšeni z na-

šeho přístupu a ochoty. A to nejen u pedagogů. Líbilo se jim 
prostředí školy, areál i atmosféra. Velmi si chválili naši jídel-
nu. Chválili naše žáky – jsou hodní, komunikativní, přirození. 
Bylo mnoho hodnocených oblastí, kde nás inspekce chválila, 
ale i takové, kde vidí naše příležitosti ke zlepšení. Z dotazníků – 
vedení, učitelů i žáků – vyplynulo, že se v názorech shodujeme. 
Inspekce vyjádřila přání, aby se nám i celé škole jako instituci 
do budoucna dařilo. Budou se těšit na případné opětovné shle-

dání.
Dovolte mi vás pozvat na 1. letošní Den otevřených dveří, 

který proběhne v sobotu 28. září. Stejně rádi vás uvítáme i na 
Dnu otevřených ateliérů, ten bude 5. října. V ateliérech si bu-

dete moci prohlédnout výrobky či výtvory konkrétních oborů 
a práci si sami vyzkoušet. Letošní ateliery budou tematicky za-

měřené.
Všem zaměstnancům naší školy děkuji za odvedenou práci 

během minulého školního roku a přeji nejen jim, ale i žákům 
a jejich rodičům hodně štěstí do nadcházejícího školního roku 
2019/2020.

Ing. Martin Kubín, ředitel školy

Buchlovské kování
Ve dnech 13. 7. a 14. 7. 2019 se na hradě Buchlov uskutečnil 

již 13. ročník mezinárodního kovářského a nožířského sympo-

zia, jež patří mezi největší a nejnavštěvovanější kovářské akce 
v České republice. Sympozia se každoročně účastní desítky ko-

vářů, kteří zde vystavují svá díla a zároveň soutěží v kovářské 
zručnosti.  Ačkoliv počasí nebylo příliš přívětivé a většinu času 
propršelo, nemělo to vliv na kvalitu této nádherné akce ani na 
počet návštěvníků, kteří přišli hrad navštívit a podpořit kováře. 

Ve velké konkurenci mistrů kovářů ze všech koutů republiky 
a zahraničních účastníků například z Belgie, Slovenska a Ra-

kouska se naší škole, reprezentované studentem uměleckého 
kovářství Václavem Trpišovským a učitelem odborného výcvi-
ku Vojtěchem Havránkem, podařilo v omezeném časovém úse-

ku čtyř hodin získat druhé místo v soutěži za dílo „Časostroj“ 
v kategorii mladých kovářů.

Vojtěch Havránek, učitel odborného výcviku
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Okénko absolventa

Jiřina Koukolová,   
nar. 2. 9. 1996  
v novém Městě na Moravě

Ve Světlé n. Sázavou  jsem nastou-
pila na Akademii – VOŠ, Gymn. 
a SOŠUP, kde jsem studovala obor 
Design interiéru. Měla jsem dost 
volného času, protože jsem bydle-
la na domově mládeže, a tak jsem 
začala navštěvovat spoustu krouž-
ků, které škola poskytovala. V dru-
hém ročníku nám byl představen 
volnočasový mezinárodní program DofE (The Duke of Edin-
burgh), kde jsem veškeré aktivity mohla krásně zúročit. 

Dále pak přišla maturita a nástup na Mendelovu univerzi-
tu v Brně, kde jsem začala studovat obor Design interiéru 
a nábytku. Na podzim jsem dokončila zlatou úroveň v DofE 
a mohla si v Praze převzít certifikát přímo z rukou prince 
Edwarda. Nadšení z programu však nepolevilo a rozhodla 
jsem se vypomáhat v roli ambasadora a od září roku 2018 
zastávám pozici virtuální vedoucí, kde vedu mladé lidi, 
kteří nenašli ve svém okolí místní centrum DofE. Dále pak 
vedu i hodnotím expedice, které jsou součástí programu. 
Je to pro mě velice motivující, takže si též neustále stano-
vuji cíle, i když mám program už splněný. 

Ačkoli mě práce s  lidmi opravdu baví, je tu pořád velké 
nadšení z  oboru, který studuji. Poznávat nové materiály 
a tvořit z nich je skvělé. To mi přišlo jako velké plus už na 
Akademii ve Světlé, kde jsme za čtyři roky studia prošli 
všechny dílny a měli tak možnost pracovat s  materiály, 
jako je sklo, kámen, keramika a dřevo. V Brně se věnuji pře-
vážně dřevu, nicméně když byla možnost si na semestrální 
práci vybrat materiál, ze kterého jsme měli vytvořit pro-
totyp světla, moje volba byla jasná, a to porcelán. K  lásce 
k tomuto materiálu mě dovedla akad. soch. Petra Šťastná 
vyučující na světelské Akademii. MgA. Milan Krajíček mi 
vyšel vstříc a tvorbu semestrální práce jsem mohla zahájit 
na své bývalé škole. Světlo pak na dřevařské fakultě mělo 
opravdu úspěch a dostalo se i do studentské sekce veletr-
hu interiérového designu MOBITEX Brno. 

Příští rok mě čeká státní bakalářská zkouška a na léto po-
vinná praxe v oboru, kterou povede MgA. Andrea Vokřálo-
vá, další z mých bývalých vyučujících ve Světlé. Takže jsem 
s touto školou neustále ve spojení a jsem za to ráda.

Šlakhamru. Docela nám to šlo od ruky, a tak jsme přijali nabídku 
na novou zakázku. V roce 2018 totiž rodáci z Najdeku, Šlakha-

mru a Hamrů nad Sázavou zasadili kousek od mlýna lípu k sto-

letému výročí republiky. Když jsme se počátkem roku 2019 se-

tkali s Alešem Wasserbaurem, podělil se o představu, že bychom 
mohli vykovat anděla, který bude patronem oné lípy. Paní Lenka 
Mičková z Velké Losenice nakreslila několik návrhů. My jsme 
vybrali jeden, který Tomáš Nosek upravil po kovářsku, zkrátka 
abychom viděli, jak by mohlo vypadat dílo.

Sešli jsme se v květnu a zkusili si vyrobit model anděla již ve 
správných proporcích. Po vytvoření modelu, který měl 60 cm, 
jsme se rozhodli tělo zvětšit třikrát. No a když připočteme 
zvednutá křídla, protože se anděl modlí, dostáváme se k našim 
250 cm. Trochu jsme se sami lekli, ale přijali jsme tuto výzvu, jen 
jsme ještě trochu pozměnili strukturu těla a hlavy.

První týden v červenci jsme se znovu sešli v kovářské dílně 
u Tomáše Popely v Bohdalově. Výchozí materiál pro křídla a tělo 
byly pásoviny o rozměru 100x20. Tento projekt nebyl výzvou jen 
pro nás kováře, ale i pro starý buchar Ajax 2 z roku 1957. Tělo 
anděla tvoří tři pásoviny, překované na výšku, aby dostaly plas-

tičnost. Krajní pásoviny jsme vykovali do klínu a napěchovali, 
aby vznikla ramena, prostřední pásovina je stažená také trochu 
do klínu a zde nám tvoří linii krku. Pásoviny máme probíjené na 
výšku. A průvlaky jenom umocnily plastičnost nakované páso-

viny. Po čtyřech dnech kování v Bohdalově jsme měli nakované 
tělo, křídla a polotvary na sukni. Poté jsme se přesunuli na mlýn 
do Šlakhamru. Hned další den jsme mohli pokračovat. Čekalo 
nás spasovat celé tělo dohromady. Tomáš s Vaškem kovali venku 
a stáčeli sukni. Uvnitř hamerny byl Tomáš s Vojtou a probíjeli 
křídla a pasovali je k ramenům anděla. V pátek jsme se pustili 
do nýtování. Jak řekl Vašek:, Je problém pořádně snýtovat dva 
kusy železa, no a my jich máme devět“. Ano, devět průvlaků na 
jeden nýt, a to hned třikrát pod sebou. S pomocí autogenu se nám 
podařilo celé tělo snýtovat. Byl to ale boj. Po přinýtování sukně 
k tělu jsme ji autogenem vytvarovali, aby tvořila navazující spi-
rály. V sobotu a neděli jsme vykovali hlavu anděla a přinýtovali.

Slavnostní odhalení 31. 8. 2019 je součástí akce Cimbál na 
Šlakhamru a my vás o něm budeme informovat v dalším článku. 
Velké poděkování patří všem, kdo se na tomto projektu podíleli, 
především pořadatelům Dáše a Aleši Wasserbauerovým, kteří se 
o nás starali.

Další veliké díky patří sponzorům, bez kterých by se tato akce 
neobešla: Fimas, s. r. o., JPMS Stavební CZ, s. r. o., obec Hamry 
nad Sázavou, Cecho – Bohumil Cempírek, s. r. o., Vlastimil Ro-

secký, Hubert Křesťan. A také musíme poděkovat naší Akademii, 
která nám zapůjčila část vybavení a kde jsme se během studia 
vlastně poznali.

Za partu „Umouněnců“ Tomáš Popela, student 
Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou

Anděl z kovu a kamene ozdobí v Hamrech 
nad Sázavou tamní památku
Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou patří k velmi navštěvova-

ným památkám regionu. V srpnu získá novou dominantu – přes 
dva metry vysokého anděla z kovu a kamene, který je společným 
dílem studentů – kovářů Tomáše Popely, Tomáše Noska, Vác-

lava Trpišovského a jejich učitele odborného výcviku Vojtěcha 
Havránka. Samotné akci předcházela dlouhá příprava a mnoho 
hodin práce. Nechme vyprávět jednoho z účastníků:

Jak to vlastně všechno začalo? Naše kovářské cesty se popr-

vé protly na čertovském kování (to je pravidelně pořádaná akce 
pro veřejnost) v Brdíčkově mlýně ve Šlakhamru. Tuto památ-
ku spravuje Technické muzeum Brno. A pracuje zde pan Aleš 
Wasserbauer, který je rád, když mlýn klape. Právě on nám pomo-

hl s uspořádáním této akce.
Všichni jsme si spolu zkusili pracovat na předchozích kovář-

ských akcích třeba v Ybbsitzu, Brtnici, na Helfštýně a také na 
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I letos pozvali pořadatelé Sázavafestu 2019 klienty z Domo-

va Háj. Dvanáct z nich již žije v komunitním bydlení ve Světlé 
nad Sázavou. Osobně je 22. 7. 2019 navštívila ředitelka festiva-

lu Andrea Zdarsová. Klienti ji pozvali nejen na prohlídku domu 
a zahrady, ale také ukázali batohy, které šili do tvořivé dílny, 
která byla součástí programu na stánku Domova Háj.

Návštěvníci Sázavafestu měli možnost podpořit zdravotně 
znevýhodněné z Domova Háj jednak vytvořením si originální-
ho batůžku nebo tašky, v neděli navíc namalovat balónek. Dále 
měli možnost prohlédnout si a případně i zakoupit výrobky 

klientů a také dozvědět se o činnosti 
organizace. O tvorbu v kreativní dílně 
byl po celé tři dny zájem, přišly děti 
nejen školou povinné, ale opakovaně 
i studenti, kteří ocenili i praktičnost 
batůžku „Mám si na tři dny kam dát 
věci a malování mě baví, je to výborný 
nápad“, uvedl jeden z nich.

Klienti domova si z bohatého pro-

gramu individuálně vybrali devět kon-

návštěvníci Sázafestu podpořili zdravotně  
znevýhodněné z domova háj

V letních měsících jsme nezaháleli a zábavy u nás bylo dost 
a dost. Zavítali jsme například do zámecké kavárny na kávu a zá-

kusek. Byli jsme na výletě v Hlinsku, kde jsme navštívili skan-

zen Betlém. Nádhernou prohlídku jsme zakončili výborným 
obědem v jedné tamní restauraci. Zúčastnili jsme se vystoupení 
Heligonkářů v rámci Dne hudby. V letních měsících se u nás ko-

naly přednášky v rámci naší Univerzity slunečního věku, které 
pořádal Kraj Vysočina jako součást Letní školy seniorů. Jejich 
témata byla: „Rozhýbejme svoje klouby a tělo pomocí vývojo-

vých metod“, přednášejícím byl pan Aleš Chytil, a „Zahrádka 
pro radost i pro zdraví“, přednášející Peter Garjdošin.

Ani naši psí kamarádi z canisterapeutického sdružení Kama-

rád na nás nezapomněli a přijeli nás potěšit svou přítomností. 
V okurkové sezoně jsme si udělali cuketová odpoledne, kdy jsme 
si uvařili, upekli a posléze snědli dobroty z cukety. 

Novinkou tohoto léta bylo letní odpo-

lední grilování. Naši klienti si dopoledne 
připravili dobroty na gril v podobě špe-

káčků, naložených hermelínů a cuket. Od-

poledne si potom na těchto dobrotách při 
venkovním posezení pochutnali.  Zpestře-

ním letních měsíců byla i beseda s panem 
Kuncem a živými zvířaty. O další zpestře-

ní se postarala pí. Jiřina Roženská z měst-
ské knihovny, která za našimi klienty při-
šla s programem „Rozpustilé čtenářské 
hrátky“.  Po všechny letní měsíce se u nás 
každý měsíc konala tradiční Kavárna.

Text: Lucie Coufalová 

sociální pracovnice
Foto: Kateřina Sedláčková

Z domova pro seniory
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▶

KULtUra
Kulturní zařízení KytiCe připravuje

12. října od 15 hod. v divadelním sále

Maxipes Fík
Představení Divadla Krapet podle 
knihy Rudolfa Čechury a  Jiřího Ša-
lamouna.

„Tatí, já byfem chtěla pfa“, řekla Ája. 
Tak jí tatínek koupil psa. „Jmenuje 
se Rek“, oznámil. A protože Ája ne-
uměla říkat R, říkala mu Fek. „To už 
mu můžeme říkat Fík“, řekl tatínek.

No a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes 
Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neo-
byčejný? No který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát 
a  počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá 
v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto?

Dokonce se vydá do světa skoro až na kraj světa a objeví spous-
tu věcí a potká spoustu lidí a má po celém světě kamarády, pro-
tože s Fíkem zažije každý moc legrace. Ale jak se říká, všude 
dobře doma nejlíp. Moc rád se vrátí domů a zdají se mu velice 
divoké psí sny, dokonce i o Vánocích. Jak to všechno s Fíkem 
bylo? To se uvidí! Tak neváhejte a přijďte. Bude psina! Haf!“

Představení trvá cca 60 minut bez přestávky a je vhodné pro 
děti od 3 let.

Vstupné: v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč (nově si můžete vstu-
penky koupit na místo). Předprodej vstupenek od 20. 9. v Infocen-
tru ve Světlé n. S., tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. Telefonické 
a online rezervace vstupenek v první den předprodeje přijímáme 
od 9 hod.

16. října od 9 a 10.30 hod.  
v divadelním sále

čtyřlístek a talisman 
moci
A  jsou tu opět! Báječný Čtyřlístek 
k vám zavítá se zbrusu novým dob-
rodružstvím, které si pro vás při-

pravilo Divadlo D5, pod autorským a režijním vedením Libora 
Jeníka.

Tentokrát se Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín vydávají za báj-
ným Talismanem Moci, který umí ovládat vše živé! Aby ho naši 
čtyři přátelé získali, musí se vypravit do dalekých himalájských 
hor nebo na prosluněnou Havaj. Do cesty se jim ovšem postaví 
prohnaný a vykutálený profesor Zádrhel, který si na kouzelný 
talisman dělá také zálusk. Jestli nad ním Čtyřlístek zvítězí, jest-
li potkají Sněžného muže, jestli se budou muset naučit tanec 
Hula-hula nebo jestli potkají popleteného domorodého ša-
mana a nebo jestli…, ale však to sami uvidíte, když přijdete na 
naši další úžasnou pohádku, plnou legrace, napětí a pěkných 
písniček.

Vstupenky bude možné zakoupit půl hodiny před začátkem před-
stavení v pokladně kina.

23. října od 19 hod. v divadelním sále

vandráci – vagamundos
Říkají si Vandráci  – Vagamun-
dos. Herci Pavel Liška, Honza 
Révai a  kameraman Hynek 
Bernard  – VANDRÁCI VAGA-
MUNDOS – tři měsíce vandro-
vali po střední Americe.

Nejdřív byli viděni v  Panamě, 
pak mířili do džunglí Kostariky, 
vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras, 
pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou Guatemalu, 
maličké Belize a obrovské Mexiko. Vybavili se kamerami, foťá-
ky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy 
a zažít i nečekané. Cestopisný večer s Vandráky Pavlem Liškou 
a Honzou Révaiem, 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 ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz.

certů, na kterých nejen poslouchali, ale někteří si i zazpívali 
a zatancovali. „Jsem moc rád, že jsme mohli jít, dlouho jsem se 
těšil na koncert skupiny Kryštof, která se mi už hodně líbila loni, 
a bylo to opět super – zpívali jsme, tancovali, a protože mám 
nový telefon, tak jsem si je letos i vyfotil“, uvedl Mirek, který 
již přes rok žije v komunitním bydlení ve Světlé nad Sázavou. 

„A jsem rád, že jsme se mohli i letos vyfotit s moderátory Sá-

zavafestu Helou Dvořákovou a Jirkou Doležalem. Na setkání 
s Helou se těším i za dva měsíce na plese našeho domova, který 
bude moderovat“, dodal Mirek. „Mně se líbila i skupina Jelen 
ve čtvrtek, jsem také moc ráda, že jsme mohli jít, užila jsem si 
skvělé tři dny“, doplnila ho Šárka.

Andrea Šeredová
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Český svaz žen, pobočný spolek, v čele s předsedkyní Marii 
Rauerovou a Kulturní zařízení Kytice za spoluúčasti pedagoga 
a muzikanta Luboše Janů ze Světlé nad Sázavou připravili pro 
příznivce harmonik na sobotní odpoledne 24. 08. 2019 jubilej-
ní 5. ročník Setkání heligonkářů v Městské restauraci. Taneční 
sál byl slušně zaplněn, a tak úderem třinácté hodiny nastoupili 
všichni pozvaní účinkující, aby vyslechli slavnostní řeč hlavní 
pořadatelky Marie Rauerové, která pozdravila všechny přítom-

né a účinkující. Mezi čestnými hosty byli vdova po hudebním 
skladateli Vlastu Dvořákovi Jindřiška Dvořáková, dlouholetý 
rozhlasový a televizní dramaturg a scénárista Gustav Oplustil 
s chotí, manželé Hana a Josef Choutkovi, pořadatelé místního 
festivalu dechových hudeb, a také hosté tohoto setkání heligon-

kář Jiří Hampl z Dubicka u Zábřehu na Moravě a Vorař Karel 
Císař z Besednice u Českého Krumlova. Poté všichni za dopro-

vodu harmoniky Bohuslava Vlasáka společně zazpívali píseň 
„Ta naše písnička česká“. Přidalo se i publikum, a tak uctilo pa-

mátku našich slavných hudebních skladatelů.
Moderátor první poloviny přehlídky, šestnáctiletý heligonkář 

David Krpálek, pak uvedl první účinkující a nejmladší účast-
nici jedenáctiletou Anežku Strážnickou z Náměště nad Osla-

vou. Ta ve svém vystoupení vyslovila přání zahrát si na jevišti 
společně s Václavem Janečkem z Vorařů, což se jí splnilo. Pak 
již probíhalo vše podle scénáře a postupně zde zahráli Josef 
Pecka-Jiří Kavalír, Josef Veselý-Ladislav Strnad, Luboš Janů, 
moravský virtuos Jiří Hampl, jihočeští Voraři Karel Císař-Vác-

lav Janeček.
Po přestávce vyplněné losování tomboly pokračovali v pro-

gramu Marie a Pavel Fišerovi, poté moderátor druhé poloviny 
programu Bohuslav Vlasák uvedl svého předchůdce Davida 

Jubilejní heligonky ve Světlé
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Již posedmé hostil světelský zámecký park multižánrový hu-

dební festival Sázavafest, který do Světlé nad Sázavou opět při-
lákal tisíce návštěvníků, a to nejen z naší republiky. Jako vždy 
připravila festivalová dramaturgie bohaté menu účinkujících, 
pestrý program hudby různých žánrů, z něhož si mohl vybrat 
každý to své. Hned první den zaujala například populární ka-

pela Jelen, která má posluchače bez rozdílu věku, vyznavačům 
metalové muziky se zase líbila skupina Škwor. Druhý festivalo-

vý den odpoledné přilákala před velké pódium davy poslucha-

čů temperamentní Olga Lounová a večer se představila patrně 
největší hvězda letošního festivalu Richard Krajčo se skupinou 
Kryštof. Libili se i zahraniční hosté slovenská kapela I.M.T. Smi-
le a noční koncert nizozemské formace TWENTY 4 SEVEN. 
I sobota, která byla třetím festivalovým dnem, nabídla hodnotný 
program plný hvězd. V podvečer to byla první dáma slovenské-

ho popu Jana Kirschner a hned po ní zaplnil prostranství před 
druhým pódiem Marek Ztracený. Po jeho vystoupení se davy 

posluchačů opět stěhovaly před hlavní scénu, kde hrála kapela 
Tři sestry s Lou Fanánkem Hagenem. Jak se však shodla většina 
festivalových návštěvníků, největším překvapením posledního 
festivalového dne byla pódiová show hudební skupiny Rybičky 
48. Sázavafest, to nebyla pouze muzika, pořadatelé přichystali 
bohatý doprovodný program. Pro rodiny s dětmi to byla tradiční 
Family Fan zóna, kde bylo o děti dokonale postaráno, byla to 
autorská čtení, ale též diskotéková vystoupení našich předních 
dýdžejů. Devatenáctý Sázavafest ještě neskončil a již se přetřá-

saly přípravy toho jubilejního dvacátého. „Smlouva s pořadateli 
Sázavafestu se podepisuje vždy na jeden rok dopředu a podléhá 
schválení radou města. Na posledním jednání rady byl schválen 
pronájem prostor zámeckého parku pro příští festival, který se 
uskuteční ve dnech 23. až 25. července 2020. Smlouva bude po-

depsána pravděpodobně v září letošního roku,“ uvedla mluvčí 
světelské radnice Blanka Sedláková.

Text a foto: jiv

devatenáctý ročník Sázavafestu se opět vydařil

Richard Krajčo byl uváděn jako největší hvězda letošního 
Sázavafestu

To je populární bubeník skupiny Rybičky 48 Ondra Štorek

Olga Lounová se po svém vystoupení svezla v zákulisí 
elektromobilem

Festivalové publikum není ohraničeno věkem

Krpálka. Další pak byl Vladimír Hájek, pak sám Bohuslav Vla-

sák a posledními byla Podmelechovská heligonka ve složení 
Stanislav Dlouhý-František Touška-František Pavelka.

Vzdálení hosté tohoto setkání – Voraři a Jiří Hampl – dostali 
ještě možnost zahrát na závěr, a tak toho patřičně využili. Karel 
Císař pozval přítomné na jejich 38. ročník Setkání heligonká-

řů v Besednici 28. září 2019 a spolupořadatel zdejšího setkání 
Luboš Janů poděkoval všem za účast, sponzorům, pořadatelům 
a obsluhujícímu personálu a pozval také na další tradiční akci 

ve Světlé nad Sázavou – Přehlídku dechovek 26. 10. 2019, kte-

rou pořádá firma Jochovo Josefa Choutky.
Zbývá uvést, že celý program ladil do zvuku David Kadl-

čík a kamerou natáčel Jan Šafránek. Děkujeme všem pořada-

telům z ČSŽ a účinkujícím, kteří zde předvedli své umění hry 
na krásné a libozvučné nástroje, doplněné vlastním zpěvem. 
Všem se to moc líbilo a určitě se rádi budou do Světlé nad Sá-

zavou vracet.
Karel Novotný, misionář DH
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Knižní tipy na září

Beletrie
Lars Saabye Christensen: Stopy města
– Děj se odehrává koncem čtyřicátých let 20. století v po-

válečných poměrech Osla. Napjatě čteme drobné příběhy 
nájemníků z činžáku ve vnitřním městě, jakož i o jejich 
válečných osudech. Procházíme i historií širších okruhů 
obyvatel, jež poznáváme prostřednictvím zápisů ze schůzí 
Červeného kříže.

Henry James: Washingtonovo náměstí
– Drama lidského osudu zachycené s mimořádnou citlivos-

tí je autorovým nejčtivějším románem. Třiadvacetiletá Ca-

therine Sloperová, dcera vyhledávaného newyorského lé-

kaře, je podle morálky vrcholného „zlatého věku“ zralá 
na vdávání. Je ale na soužití v páru skutečně připravená? 
Mistrně napsaná psychologická sonda do života tzv. lep-

ších kruhů.

Olivier Norek: Code 93
– Dvoumetrový černošský překupník ožije na pitevním sto-

le, mobilní telefon zvoní v těle uhořelého mrtvého feťáka 
a anonymní dopisy se vracejí k nevyřešeným případům 
vražd… Cynický kapitán Victor Costa cítí, že vyšetřování 
tentokrát překročí běžnou rutinu departementu 93. Debu-

tový thriller napsaný skutečným kriminalistou šokuje svou 
autentičností.

Gillian Hicková: Veterinářka
– Přežije mladá veterinářka na irském venkově? Jedině se 

smyslem pro humor! Prostě James Herriot v sukních! Ať 
už kastruje koně v Dublinu nebo odřezává rohy skotu na 
wicklowském venkově, veterinářku Gillian Hickovou hu-

mor nikdy neopouští.

Amanda Hampsonová: Tajemství žlutého domu
– Mia s Benem až dosud žili v Austrálii, ale teď se rozhodli 

prodat svůj byt v Sydney a koupit starou žlutou vilku ve 
vesničce na jihozápadě Francie. Jejich sousedé v důchodo-

vém věku, kteří pocházejí z Británie, je ohromují svou po-

hostinností, ale zanedlouho se ukáže, že nic není tak, jak se 
na první pohled zdá.

Jan Vavřík: Případ Kláry P.
– Psycholog František Langmaier plánuje, že konečně pověsí 

své řemeslo na hřebík. Tráví čas se synem a vnukem v Bri-
tánii. Nečekaně se však ozve jeho bývalá pacientka Kris-

týna s prosbou, aby pomohl její kamarádce. Odjíždí tedy 
zpět do Čech a seznamuje se s Terezou, matkou odsouzené 
Kláry, které dceřina závislost zničila kariéru i manželství.

Eva Dolejšová: Já a moji muži
– O vztazích mezi muži a ženami toho bylo napsáno již mno-

ho. I když jsou základní vzorce stejné, pro každou ženu je 
její příběh s muži jiný, neopakovatelný, ať už jde o vztah 
s otcem, bratrem, milencem, kolegou, či jiným mužem 
v jejím vesmíru.

Jane Harperová: Síla přírody
– Pět žen popadne krosny a vyrazí po rozbahněné cestě vpřed. 

Vrátí se však jen čtyři. Pro kolegyně z kanceláře to měl být 
výlet, který je stmelí dohromady. Jedna z nich se ale z po-

chodu australskou buší nevrátí a každá ze zbylých žen po-

pisuje proběhlé události jinak.

Petra Nachtmanová: Na psí uši
– Marek kdysi objevil štěně přivázané v lese ke stromu. Pej-

sek Ben se mu již dlouho odměňuje svým dokonalým lo-

veckým umem. Jednou v lese najde modelku Valerii, která 
se Markovi dostala do srdce od prvního podívání. Jenže 
zmizela ještě rychleji, než ji pozval na schůzku. Později se 
však kráska ocitne u něho doma. Stále stejně okouzlující, 
ale potřísněná krví…

Teresa Driscollová: Mám nad tebou moc
– Co by vás donutilo zasáhnout? Když Ella Longfieldová 

náhodou vyslechne ve vlaku rozhovor dvou atraktivních 
mužů s mladými dívkami, nemyslí si o tom vůbec nic – do-

kud jí nedojde, že ti dva právě opustili vězení.

Naučná literatura
L. Jandová a D. Kaplanová: Temné matky a jejich dcery
– Dva roky autorky sbíraly příběhy žen, které mají napjatý 

vztah s mámou. V dětství toužily po lásce, pochopení, něze, 
ale matky jim věnovaly věčnou kritiku, snižování zásluh 
a konkurenční boj. Představa lásky pro ně zůstala deformo-

vaná a podle toho vypadají i jejich další vztahy.

Jana Vejsadová: Mozkohrátky
– Hrátky s pamětí pro celou rodinu. S malými dětmi, před-

školáky i malými školáky poznáte paměťové techniky 
a strategie, které využijete nejen při učení, ale v každoden-

ním životě. I rodiče a prarodiče zde najdou rady, jak využí-
vat to, co se při hře naučili.

Knihy pro děti a mládež
Zdeňka Šiborová: Vodník Mokřálek a zlatá šupinka
– Vodník Mokřálek se rozhodl opustit domov a vydal se do 

světa. Po dlouhém putování usnul na břehu zanedbaného 
rybníka. Po probuzení uviděl na nedalekém paloučku tan-

čit překrásnou vílu Pomněnku a po uši se zamiloval. Najde 
svoje štěstí? M/1

Veronika Souralová: Příběhy z trávy
– Jedna malá louka, to je pro broučky a další tvory z hmy-

zí říše učiněná džungle. A právě zde přepadnou loupeživí 
mravenci mírumilovné mraveniště. Naštěstí jsou tu dvě ši-
kovné děti, Péťa a Terezka, které se díky kouzelnému pylu 
zmenší a rozhodnou se pomoci. M/2

Petra Braunová: Evička lhářka žhářka
– Příběh Evičky, od narození až po umírání, je téměř psycho-

logickým pohledem na životní osud člověka, který ve svém 
dětství poznal pouze lež a zlobu. Díky tomu z děvčátka vy-

roste potměšilá a zlá žena, která lidem kolem sebe pouze 
ubližuje. M/3

Vojtěch Steklač: Pekelná třída a mejdan u Bohouška
– Nové humorné příběhy party kluků – Boříka, Mirka, Čen-

dy, Aleše a jejich dalších spolužáků. V sobotu bude mít 
třídní šprt Bohoušek prázdný byt, a tak se celá Pekelná tří-
da chystá na mejdan, který si chce každý náležitě užít. M/3

Eva Kodýmová
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CO vÁS ZaJíMÁ

V polovině července letošního roku začala po Centru ob-

chodu se supermarketem Billa a sportovní haly již třetí velká 
nepřehlédnutelná stavba na území města Světlá nad Sázavou. 
Obyčejně se při vstupu na podobná staveniště objeví informač-

ní tabule s názvem a investorem stavby. V ulici Na Sídlišti toto 
zatím chybí, proto redakce Světelského zpravodaje požádala 
o informaci v organizaci Sociálních služeb. Tu poskytl sociální 
pracovník Domova Háj, p. o., František Čapek.

„V ulici Na Sídlišti ve Světlé nad Sázavou se staví objekty 
komunitního bydlení. Investorem je Kraj Vysočina, který je 
zároveň zřizovatelem organizace Domov Háj, p. o. K financo-

vání používá výzev z evropských sociálních fondů, do kterých 
vytvořil projekty na transormaci sociálních služeb, a získal 
tak dotace na 100%  transformace Domova Háj. To znamená 
přestěhování se z velkého ústavu do domů rodinného typu (Do-

mov Háj poskytuje pobytové služby osobám s mentálním nebo 
mentálním a kombinovaným postižením). A také 
celkovou změnu způsobu poskytování pobytové 
sociální služby, aby lidem, kteří tuto službu ode-

bírají, více přiléhala, více respektovala jejich po-

třeby, možnosti a schopnosti, a na základě toho 
klientům poskytla právě takovou míru podpory, 
kterou potřebují. Na zmíněném pozemku v ulici 
Na Sídlišti jsou budovány dva bezbariérové ro-

dinné domy. Každý je určen pro šest klientů naší 
pobytové sociální služby. Přibližný termín do-

končení je konec roku 2020.“
František Čapek podal informaci i k další stav-

bě, která probíhá v ulici Nové Město současně 
se stavbou v ulici Na Sídlišti. „ V objektu v ulici 
Nové Město budou kanceláře Domova Háj a so-

ciálně terapeutická dílna, která bude určena ne-

jen pro klienty pobytové služby Domova Háj, ale 
i pro další lidi, kteří takovou ambulatní službu 
potřebují a budou ji chtít využívat. Investor i har-

monogram stavby je shodný jako v předchozím 
případě.“

Text a foto: jiv

Co se staví v ulici na Sídlišti

Základy budoucích domů komunitního bydlení v ulici Na Sídlišti
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rubrika čtenářů

Perlička pro pamětníky kopané
V druhé polovině šedesátých let ještě bývalo na hřištích vese-

lo. I stalo se a tehdejší Slovan Světlá nad Sázavou pro nepřístoj-
nosti diváků a inzultaci rozhodčího měl cca na pět mistrovských 
zápasů uzavřeno své hřiště a musel tyto zápasy odehrát v asi 
dvacetikilometrové vzdálenosti od Světlé n. S. Díky pochopení 
Jiskry Humpolec našel domácí půdu u nich tehdy ještě na škvá-

rovém hřišti. Takže když zapršelo, hráči jakoby vyfárali z dolů.
Důkazem je přiložené foto tehdejší fotbalové generace: sto-

jící zleva  tajemník MěNV Jan Doležal, Jarda Kottink, Honza 
Krajhanzl, Bohouš Cakl, Jirka Boudník, Milan Vaňkát, Jarda 
Zahradníček. V podřepu vedoucí mužstva Venda Kučírek, Pa-

vel Doležal, Míra Lepeška, Slávek Vávra, Vláďa Cibulka a Petr 
Průša.

Jaroslav Jenčík

SPOrt

Turecký pavilon, jak je altán na břehu Sázavy v sousedství svě-

telského zámku, prohlášený Ministerstvem kultury ČR za kultur-
ní nemovitou památku, nazýván, má po rekonstrukci, trvající ve 
třech etapách dva roky, krásný nový šat. Novou střechu včetně 
dřevěného stropu, zrestaurované kamenné zábradlí ochozu, nová 
okna s okenicemi, uvnitř potom novou keramickou podlahu. Vy-

budovány byly přípojky elektrické energie, vody a kanalizace. 
Tou nejviditelnější změnou na kráse stavby je nová venkovní 

fasáda v kombinaci bílé a cihlově červené barvy, o kterou se po-

starala firma ATOS Ledeč nad Sázavou. Autorem návrhu řešení 
dlažby uvnitř pavilonu, fasády a výplní otvorů (oken a dveří) je 
Ing. arch. Miloslav Jiří Stříbrný. „Budoucí využití altánu není za-

tím jasné, ale záměrem uvedeným v projektové dokumentaci je pro-

vozovna letního občerstvení,“ svěřila se Jana Satrapová z odboru 
majetku, investic a regionálního rozvoje Městského úřadu Světlá 
nad Sázavou. K tomu ještě přidala důležitou informaci o financo-

vání obnovy Tureckého pavilonu. „V letošním roce se finančně na 
obnově altánu podílí: Kraj Vysočina z programu Fondu Vysoči-
ny – Památky 2019 – částkou 350.000 Kč. Ministerstvo kultury ČR 
z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 

obcí s rozšířenou působností pro rok 2019 – částkou 1.453.000 Kč 
a město Světlá nad Sázavou 886.569,40 Kč.“ Od poloviny srpna již 
mohou opět obyvatelé a návštěvníci Světlé nad Sázavou obdivovat 
tuto stavbu a z jejího ochozu vzhlížet na mohutný splav na řece 
Sázavě a kostel sv. Václava nad ním.

Text: jiv 
Foto: KyTICe

altán nad jezem v novém hávu

Hokejisté HC Světlá nad Sázavou vstoupí v září letošního 
roku již do desáté sezony na novém zimním stadionu Sportov-

ního centra Pěšinky, který byl uveden do provozu 3. září 2010. 
„A“ mužstvo dospělých bude opět hrát Krajskou ligu mužů Par-
dubického kraje. Soutěž bude mít 10 účastníků, vedle Světlé 
nad Sázavou to budou týmy: HC Skuteč, HC Chotěboř, HC Ko-

houti Česká Třebová, HC Chrudim, HC Orli Lanškroun, HC 

Jubilejní desátá hokejová sezona v Pěšinkách

Slovan Moravská Třebová, HC Horses Hlinsko, HC Litomy-

šl, HC Spartak Choceň. Hokejisté Světlé zahájí soutěž dvěma 
zápasy venku a doma v Pěšinkách se představí až ve třetím 
kole v neděli 6. října od 17:00 hod. proti HC Litomyšl. I další 
dvě následující utkání si zahrají na domácím ledě v Pěšinkách. 
Ve středu 9. října v 18:30 s HC Skuteč a opět v neděli 13. října 
od 17:00 s Chocní. U A týmu došlo ke změně na postu trené-
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Zimní stadion Sportovního centra Pěšinky vstoupí  
v září letošního roku do své desáté sezony. Slavnostně byl 

uveden do provozu po rekonstrukci 3. září 2010

ra, když Ladislav Fixa odešel k juniorům BK Havlíčkův Brod 
a nahradil ho chotěbořský učitel Martin Kubát s trenérskou 
licencí A. S krajskou ligou mužů má nový trenér bohaté zku-

šenosti, a to jako aktivní hráč, tak i trenér (HC Chotěboř, Spar-
tak Polička). První přípravné utkání A mužstva dospělých se 
uskuteční na ledě Sportovního centra Pěšinky ve středu 18. září 
v 18:30 hod. právě proti HC Chotěboř.

Druhým divácky nejsledovanějším týmem HC Světlá nad 
Sázavou jsou junioři. Budou hrát opět regionální ligu juniorů 
a budou prvním týmem světelského hokeje, který vstoupí do 
bojů o mistrovské body sezony 2019/2020. V pátek 6. září na-

stoupí doma v Pěšinkách proti HC Vajgar Jindřichův Hradec 
a další domácí utkání si zahrají v neděli 22. září s HC Horácký 
hokejový klub Velké Meziříčí. Světelský hokej, to nejsou pouze 
dospělí a junioři. HC Světlá nad Sázavou bude mít v sezoně 
2019/2020 mladší žáky, elévy a přípravku, která je již po ně-

kolik sezon perlou hokeje v Pěšinkách. Vždyť hokejovou líheň 
závidí Světlé kdekterý klub Vysočiny i východních Čech.

Text a foto: jiv

O víkendu 3. a 4. srpna se na tenisových kurtech TK Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou uskutečnily turnaje minitenisu 
a babytenisu. Jsou to soutěže s upravenými pravidly skuteč-

ného tenisu se speciálními odlehčenými míči, sloužící k tomu, 
aby začínající tenisté získali základní tenisové návyky. Chlapci 
i děvčata hrají společné soutěže a nesestavují se žádné žebříčky 
s pořadím těch nejúspěšnějších. První den to byl babytenis, tur-
naj hráčů do 9 let.  Ze čtrnácti startujících bylo šest domácích: 
Terezie Dobrá, Alžběta Uhrová, Anna Štěpánková, Natálie Za-

točilová, David Mikeš a Marek Mikeš. Nejprve hrálo čtrnáct 
startujích ve čtyřech skupinách a o postup do osmičlenného 
pavouku hlavní soutěže, kam postoupili první dva z každé sku-

piny a ostatní hráli soutěž útěchy.
Čtvrtfinále hlavní soutěže: M. Mikeš (Světlá n. S.) – T. Sla-

víková (Vlašim) 4:0, J. Zvolánek (Pelhřimov) – A. Gottvaldová 
(Pardubice) 4:1, S. Urban (Havl. Brod) – N. Zatočilová (Světlá 
n. S.) 4:1, M. Maršík (Čerská Třebová) – J. Steibauerová (Pel-
hřimov) 4:0. Semifinále: Mikeš – Zvolánek 4:1, Maršík – Urban 

4:0. Vítězem turnaje se stal Matyáš Maršík, který ve finále po-

razil domácího Marka Mikeše 4:1. 
V neděli se potom hrál turnaj minitenisu hráčů do 7 let. Mezi 

čtrnácti startujícími bylo opět šest zástupců pořádajícího klubu: 
Štěpán Zatočil, Elena Janotová, Nicol Prokopová, Jan Tourek, 
Ellen Čechová a David Mikeš. Hrálo se stejným systémem 
jako soutěž babytenisu. Čtvrtfinále hlavní soutěže: D. Dušek 
(Tábor) – J. Tourek (Světlá n. S.) 10:2. 8:10, 10:5, D. Mikeš 
(Světlá n. S.) – E. Čechová (Světlá n. S.) 10:7, 9:10, 10:4, J. Ma-

linský (Hlinsko) – T. Šebístková (Humpolec) 10:4, 8:10, 10:6, 
M. Klimešová (Dvůr Králové n. L.) – A. Venc (Humpolec) 10:6, 
10:2. Semifinále: D. Mikeš – D. Dušek 10:3, 10:2, J. Malinský 
– M. Klimešová 10:5, 10:6. Vítězem turnaje se stal domácí Da-

vid Mikeš, když ve finále porazil Josefa Malinského z Hlinska 
10:5, 10:2. V soutěži útěchy zvítězil nejmladší účastník turnaje 
domácí pětiletý Štěpán Zatočil, který ve finále porazil Olivera 
Valu ze Dvora Králové n. L.

Text a foto: jiv

turnaje malých tenistů

Po finále soutěže útěchy si podali ruce (zleva) vítěz  
a nejmladší účastník turnaje domácí Štěpán Zatočil  

a Oliver Vala ze Dvora Králové n. L.

Finalisté turnaje minitenisu.  
Zleva vítěz turnaje světelský David Mikeš a poražený  

finalista Josef Malinský z Hlinska
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Největší zastoupení ze světelských oddílů měl na letní Olym-

piádě dětí a mládeže v Liberci opět jednoznačně florbal. Do re-

prezentace Kraje Vysočina se probojovaly čtyři dívky – obránce 
Veronika Císařová, útočnice Veronika Beránková a gólmanky 
Anna Pavlíčková a Nela Machalová, navíc na funkci asistenta 
trenéra byl nominován Tomáš Rosecký. Dívky nejely do úpl-
ně neznámého prostředí, neboť ubytování i herní prostory si 
vyzkoušely na oblíbeném turnaji Nisaopen. Největším zážit-
kem, kromě návštěvy ZOO a výstupu i sestupu na Ještěd, se 
stal zápas na zimním stadionu v aréně Bílých tygrů Liberec 
s Olomouckým krajem. Turnaj pro holky z Vysočiny dopadl 
průměrně, když ve skupině porazily Pardubický kraj 3:0, pak 
jasně podlehly Praze 1:9, aby následovaly těsné porážky s Olo-

mouckým krajem 1:2 a Jihomoravským krajem 3:5. Pak bohu-

žel v klíčovém zápase o postup do osmičlenného play-off přes 
herní převahu prohrály s Plzeňským krajem 1:3 a základní sku-

pinu zakončily podobně i s domácím Libereckým krajem po-

rážkou 0:3. Ve skupině o 9. až 14. místo se holkám už jen dařilo, 
po výhrách 2:1 nad Zlínským krajem a 1:0 nad Karlovarským 
krajem a remíze s Jihočeským krajem 4:4 obsadily konečné de-

sáté místo ze čtrnácti družstev. Pořadí florbalového turnaje: 1) 
Středočeský kraj, 2) Olomoucký kraj, 3) Hlavní město Praha, 4) 
Jihomoravský kraj, 5) Moravskoslezský kraj, 6) Plzeňský kraj, 
7) Královéhradecký kraj, 8) Ústecký kraj, 9) Liberecký kraj, 
10) Kraj Vysočina, 11) Pardubický kraj, 12) Zlínský kraj, 13) 
Jihočeský kraj, 14) Karlovarský kraj. Celkově Kraj Vysočina 
skončil až na třináctém místě ze čtrnácti krajů.

Sestava: Anna Pavlíčková, Nela Machalová – Veronika Císa-

řová, Veronika Beránková (všechny Světlá n/S), Natálie Nesní-

dalová (Třebíč), Kristýna Veselá a Markéta Vlčková (Moravské 
Budějovice), Dominika Dvořáková, Veronika Krčálová a Da-

rina Šloufová (FBŠ Jihlava), Veronika Prokšová (SK Jihlava), 
Viktorie Váňová a Tereza Štursová (Pelhřimov), Nikola Seknič-

ková (Žďár n/S), trenéři Petr Jindra a Tomáš Rosecký
Text: Tomáš Rosecký
Foto: Hana Krčálová

Florbalistky na letní olympiádě dětí a mládeže

Všestranný sportovní trenér Jozef Foťko vychoval řadu atletů, 
kteří to především v barvách předního východočeského atletic-

kého klubu Hvězda SKP Pardubice dotáhli do našich nejvyšších 
soutěží družstev i na mistrovství České republiky. A že to byla 

vždy dobrá parta, o tom svědčí setkání bývalých svěřenců tre-

néra Foťka po letech a jak jinak než na atletické dráze, které se 
uskutečnilo v sobotu 10. srpna na tartanové dráze multifunkč-

ního sportoviště v Komenského ulici, při kterém se vzpomí-
nalo a především soutěžilo v atletickém sedmiboji. Bylo to již 
druhé setkání v historii, iniciátorem byl jeden z té party Lukáš 
Kodým. Většina z účastníků aktivně závodila od konce devade-

sátých let až do roku 2013, někteří i déle. Renata Viktorová, za 
svobodna Pexová, uvedla s humorem, že závodila v minulém 
století. Aktivním atletem do současnosti zůstal koulař Jakub 
Voplakal, který stále závodí za AC Sparta Praha, sprinterka 
Hana Ptáčníková byla aktivní na dráze ještě v roce 2012 a nyní 
s trenérskou kvalifikací I. třídy trénuje žactvo v PSK Olymp 
Praha. Eva Pajerová ještě nedávno trénovala a učila atletiku na 
Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Do 
Světlé se bývalí atleti vedle těch ze Světlé a jejího okolí sje-

li ze široka daleka, z Prahy, Brandýsa nad Labem, Uhříněvsi, 
Kněžiček ze Středočeského kraje, Brtnice na Vysočině. Celé to 
setkání zhodnotila jedna z účastnic Hana Ptáčníková. „Dnešní 
ročník sedmiboje byl výjimečný v tom, že ho všichni dokončili 
ve zdraví, nikdo se nezranil. Možná po předešlých zkušenos-

tech byli všichni opatrnější, protože zjistili, že už to není, co 
bývalo. Počasí nám příliš nepřálo, ale tím jsme se nenechali 
zastavit a vše jsme odzávodili i v dešti. Pro všechny to bylo 
příjemné setkání. Užili jsme si ho a už plánujeme další ročník.“

Text a foto: jiv

Setkání atletů

 Stojící zleva: Trenér Jozef Foťko, Mikulášek a Luboš Foťkovi, 
Pavel Kratochvíl, Jakub Voplakal, Lukáš Kodým,  

Andrea Pecová (za svobodna Frolková), Pavel Mikuš. 
V podřepu Eva Pajerová, Petr Vohnický, Květa Fialová, 

Renata Viktorová Pexová, Hana Ptáčníková, Anna Chládová. 
Dolní řada: Evička a Janička Evy Pajerové, Žanetka Foťková 

a Denisa Vápeníková
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Triatlonový závod Malý železný muž/žena Melechova patří 
mezi ty největší triatlony na Vysočině a stalo se tradicí, že pra-

videlnými účastníky tohoto závodu jsou sportovci ze Světlé nad 
Sázavou. A bylo tomu tak i při letošním již dvaadvacátém roční-
ku závodu, který se konal v Koutech 27. července. Tituly železný 
muž a žena Melechova získali Václav Holub z Pelhřimova, pro 
kterého to bylo již sedmé vítězství pod Melechovem, a Tereza Tů-

mová z Brna. Václav Holub absolvoval 400 metrů plavání, 35 km 
jízdy na kole a 6,5 km běhu v čase 1:32:10 hod. a Tereza Tůmová 
se skvělým časem 1:37:50 hod. skončila v celkovém pořadí všech 
startujících na vynikajícím 8. místě. V poli startujících, ve kterém 
bylo 90 mužů, 18 žen a 10 štafet, se neztratili členové AZ týmu 
Světlá nad Sázavou. Dokonce získali hned tři prvenství. V ka-

tegorii mužů 50 až 59 let byl nejlepší František Tichý (v celkové 
klasifikaci 24. místo) a v kategorii 60 a více let byl nejrychlejší 
světelský Luděk Ševčík (v celkovém pořadí 56.). Třetí prvenství 
pro světelské účastníky získal Miloslav Bayer s rokem narození 
1947 jako nejstarší účastník závodu. S časem 2:09:09 hod. skončil 
v celkovém hodnocení všech startujících na 79. místě. Ze světel-
ských účastníků byl nejrychlejší Jindřich Procházka, který závod 
dokončil v celkové klasifikaci na pěkném 16. místě. Mezi ženami 

v kategorii 40 a více let byla na druhém místě Věra Sochorová 
(v celkovém pořadí na 69. místě) a Alena Filippi ve stejné katego-

rii byla 4. (v celkové klasifikaci 81.). Štafeta Chlupsa, Procházka 
a Hudera byla mezi štafetami na 7. místě a štafeta manželů Malino-

vých na 9. místě. To jsou ale pouhá čísla, vítězem v tomto triatlonu 
se stává každý, kdo závod dokončí.

Text a foto: jiv

Světelský aZ tým na tradičním triatlonu pod Melechovem

V letním období patřila letní plocha Sportovního centra Pěšinky 
především dvěma soustředěním hokejbalových oddílů. Nejprve 
při Sázavafestu dorazilo na 80 mládežníků z DDM Elba Ústí nad 
Labem, kteří k přípravě na sezonu využívali většinu sportovišť, 
která spadají pod Sportovní centrum Pěšinky. Na ně pak navázali 
v půlce srpna hokejbalisté z HBC Hostivař, kterých dorazilo do-

konce přes stovku. Ve fotbalovém areálu proběhlo dosetí hlavního 
i tréninkového hřiště tak, aby hrací plochy byly co nejlépe připra-

veny k intenzivnímu využívání fotbalisty. Na konci srpna se zača-

lo s výrobou ledu, neboť od 28/8 probíhaly tréninky světelských 
hokejistů. 

Nejvíce starostí ale zabralo finišování stavby nové sportovní 
haly, kde by měla na konci října proběhnout kolaudace. V tuto 
chvíli to vypadá, že od prosince již bude zahájen ostrý provoz, 
proto neváhejte v případě zájmu kontaktovat jednatele společnosti 
SZ města Tomáše Roseckého (tel. 775 586 016) kvůli možnosti pro-

nájmu. Dopoledne budou halu vyu-

žívat žáci a studenti světelských škol, 
odpoledne je již z 70% obsazeno, po-

dobně je to i u víkendových pronájmů 
na turnaje oddílů. Hala se dá pomocí 
opon rozdělit na tři samostatné části 
s dostatečným herním prostorem pro 
například volejbal či nohejbal. Cena 
za pronájem celé sportovní haly již 
byla schválena radou města a činí za 
jednu hodinu 800 Kč pro veřejnost, 
600 Kč pro světelské oddíly a 400 Kč 
pro světelské mládežnické oddíly. 
Poměrně k tomu je i vytvořena cena 
za využití 2/3 haly i 1/3 haly.

Text a foto: Tomáš Rosecký

Provoz společnosti Sportovní zařízení města

Vítěz kategorie 60 a více let Luděk Ševčík (první zleva)  
vybíhá z vody po 400 m plavání
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