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Okénko 
vzpomínek

V prázdninovém čísle zpravodaje došlo k chybičce v popisku u fotografie, 
která byla uváděna jako Podpěrův dům. Ve skutečnosti se jedná o dům 
Kratochvílových v Dolní ulici. Děkujeme za pochopení.

Pohled z Kalvárie

Stavba mostu 1929

Původní nájezd na starý most 1920

Stavba mostu 1928-9

Stavba mostu 1928

Starý most z Malostranského pohledu 1906

Starý most



Z radniCe

Rada města:
 1. Schválila poskytnutí finančního daru Spolku pro lůž-

kový hospic Mezi stromy, z. s., Havlíčkův Brod, ve výši 
15 000 Kč.

 2. Schválila poskytnutí finančního daru společnosti Jocho-

vo, s. r. o., Světlá n. S., ve výši 2 000 Kč na pořádání Koncer-
tu tří kapel.

 3. Souhlasila s prodloužením spolupráce se společností ARRI-
VA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s., Chrudim, na období od 
1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

 4. Souhlasí s vytvořením dětského hřiště na pozemcích 
v k. ú. Kochánov u Lipničky. Herní prvky budou hrazeny 
z rozpočtu osadního výboru Kochánov.

 5. Schválila cenu za krátkodobé užívání jednoho sloupu veřej-
ného osvětlení ve výši 30 Kč jednorázově, bez ohledu na po-

čet dní zveřejnění, max. však na 10 dní.
 6. Schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu plaká-

tovacích ploch ze dne 17. 12. 2013 mezi městem Světlá nad 
Sázavou (jako pronajímatelem) a společností RENGL, s. r. o., 
(jako nájemcem).

 7. Souhlasila s vydání souhlasného stanoviska obce s realizací 
projektu Novostavba bytového domu na pozemku parc.č. st. 
184/1, k. ú. Světlá n. S., název projektu pro IROP Sociální by-

dlení ve Světlé nad Sázavou předkládaného k žádosti o dotaci 
v rámci 79. výzvy IROP Sociální bydlení, žadateli DAMELA 
Vysočina, z. ú., Havlíčkův Brod.

 8. Schválila konání akce Rallye Světlá 2018 ve městě Světlá 
n. S. a v místních částech ve dnech 12. 10. až 13. 10. 2018.

 9. Souhlasila s vybudováním branky a se zřízením příjezdu na 
pozemek parc. č. 724/30 přes pozemek parc. č. st. 517 v obci 
a v katastrálním Světlá n. S. dle předloženého návrhu na ná-

klady žadatele pana Z. N. ve Světlé n. S., na dobu určitou 5 let 
od vydání souhlasu.

 10. Schválila pacht lesních pozemků v katastrálních územích 
Budeč nad Želivkou, Dobrovítova Lhota, Hněvkovice, Hor-
ka nad Sázavou, Horní Paseka, Hrádek nad Želivkou, Hulice, 
Kamenná Lhota, Koňkovice, Kounice nad Sázavou, Kouty 
u Bojiště, Kožlí, Laziště u Pertoltic, Meziklasí, Milošovice, 
Nesměřice, Nová Ves u Dlních Kralovic, Pavlovice u Vlastě-

jovic, Proseč u Humpolce, Rejčkov, Sechov, Trpišovice, Vlas-

tějovice, Volavá Lhota a Zahájí u Hněvkovic, které jsou spe-

cifikovány v příloze pachtovní smlouvy, Lesnímu družstvu 
obcí Ledeč nad Sázavou a to za účelem hospodaření dle les-

ního zákona č. 289/1995 Sb.
 11. Schvaluje pronájem části střešního prostoru objektu 

č. p. 1113, jež je součástí pozemku parc. č. st. 1782 vše v obci 
a v k. ú. Světlá n. S. o výměře 3 m2 za účelem umístění a pro-

vozování anténního technologického zařízení pro datové pře-

nosy, s platností od data 3. 9. 2018, společnosti Metropolit-
ní, s. r. o., Havlíčkův Brod.

 12. Souhlasila s provedením statického zajištění prostoru orches-

třiště a výměny obkladu forbíny v kinosále (udržovací práce) 
firmou Interia, Karel Mrkvička, Havlíčkův Brod.

 13. Schválila poskytnutí finančního daru SDH Dolní Březinka 
ve výši 2 000 Kč na každoroční sousedské posezení obyvatel.

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 3. září

Zasedání zastupitelstva 19. září

Zastupitelstvo města:
 1. Schválilo program pro poskytování dotací právnickým a fy-

zickým osobám v oblasti kultury na rok 2019.
 2. Schválilo program pro poskytování dotací právnickým a fy-

zickým osobám v oblasti péče o zdravotně postižené a jinak 
znevýhodněné občany na rok 2019.

 3. Schválilo program pro poskytování dotaci právnickým a fy-

zickým osobám na podporu jejich sportovních aktivit na rok 
2019.

 4. Schválilo poskytnutí finančního daru – SEKY, TV Studio 
HB, Přibyslav, ve výši 42 774 Kč na pořádání 17. ročníku me-

zinárodní motoristické soutěže Rallye Světlá na úhradu za 
užívání veřejného prostranství.

 5. Schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-

padů, sazba poplatku bude i v roce 2019 činit 540 Kč.
 6. Schválilo nové znění Zásad dispozic pro nakládání s nemovi-

tým majetkem města s platností od data 20. 9. 2018.

 7. Schválilo odkup opěrné zdi vybudované na hranici po-

zemků parc. č. 264/11 a parc. č. 264/12 v obci Světlá 
n. S. a v k. ú. Mrzkovice od pana J. N. za kupní cenu ve výši 
131 154,50 Kč, bez DPH.

 8. Schválilo odkup nově vzniklého pozemku parc. č. 442/3 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. a obci Světlá 
n. S. za cenu 21 700 Kč od paní L. N. H.
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 9. Schválilo prodej pozemků parc. č. 271/5 o výměře 
168 m2 a parc. č. 1/4 o výměře 251 m2 vše v obci Světlá 
n. S. a v k. ú. Horní Dlužiny, za celkovou cenu 50 699 Kč vč. 
DPH manželům paní Z. K. a panu R. K.

 10. Schválilo prodej pozemku parc. č. 858/48 o výměře 866 m2 

v obci a v k. ú. Světlá n. S. za cenu 650 Kč/m2 včetně DPH, 
a dále prodej pozemku 858/59 o výměře 328 m2 v obci 
a v k. území Světlá n. S. za cenu 242 Kč/m2 včetně DPH, 
tj. celková cena za prodej pozemků ve výši 642 276 Kč včet-
ně DPH manželům panu J. Č. a paní A. Č. do SJM.

 11. Schválilo prodej pozemku parc. č. 837/13 o výměře 733 m2 

v obci a v k. ú. Světlá n. S. za cenu 650 Kč/m2 včetně DPH, 
celková cena 476 450 Kč včetně DPH a to ideální ½ pozemku 
panu J, M.A. ideální ½ pozemku paní J. P.

 12. Schválilo prodej části pozemku parc. č. 1094/3 o výměře 
cca 6 m2 v k.ú. a obci Světlá n. S. za cenu obvyklou v daném 
místě a čase ve výši 800 Kč/m2, tj. 5 808 Kč (vč. DPH) spo-

lečnosti COOP družstvo HB, za účelem rozšíření obchodních 
ploch v domě č. p. 515.

 13. Schválilo odkup pozemku parc. č. 616/19 o výměře 22 m2 

v k. ú. Mrzkovice a obci Světlá n. S. z vlastnictví pana J. Z., 
do výlučného vlastnictví města Světlá n. S. za cenu 2 640 Kč.

 14. Schválilo prodej hrobového zařízení opuštěného hrobu 
č. 2069 na hřbitově ve Světlé n. S. paní M. K. za cenu ve 
výši 3 000 Kč danou na základě stanovení odborného vyjá-

dření.
 15. Schválilo zřízení věcného břemene – služebnosti – práva in-

ženýrské sítě dle § 1267 a násl. občanského zákoníku spočí-
vající v právu zřídit, provozovat a udržovat inženýrskou síť – 

vodovodní přípojku v délce 13 m ve prospěch oprávněných 
pana J. V. a pana O. V., k tíži pozemků parc. č. 525/1 a parc. 
č. 552 vše v obci Světlá n. S. a v k. ú. Závidkovice, které jsou 
ve vlastnictví města Světlá n. S.

 16. Schválilo zřízení věcného břemene právo umístit, provozo-

vat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy ve 
prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a. s., k tíži 
pozemků parc. č. 1054/6, 855/1 a 855/11 v k. ú. a obci Světlá 
n. S., které jsou ve vlastnictví města Světlá n. S.

 17. Schválilo zřízení věcného břemene za účelem získání práva 
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuč-

ní soustavy ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distri-
buce, a. s., k tíži pozemků parc. č. 1180/7 v k. ú. a obci Světlá 
n. S., které jsou ve vlastnictví města Světlá n. S.

 18. Schválilo úplatné zřízení věcného břemene na pozemku parc. 
č. 1069/1 v k. ú. a obci Světlá n. S. v rozsahu 15 bm formou 
jednorázové náhrady ve výši 5 000 Kč plus DPH dle zákonné 
sazby platné ke dni uskutečnění platby.

 19. Schválilo právo umístit stavbu „č. IE-12-2006249/1, Svět-
lá nad S., kabel. vedení VN - VN2120“ na pozemcích parc. 
č. 213/1, 213/2, 213/3, 205/4, 82/1, 1096/23, 68/1, 78/2, 78/3, 
78/1, 77/3, parc. č. st. 897, parc.č. st. 908, vše v k. ú. a obci 
Světlá n. S. ve vlastnictví města Světlá n. S.

 20. Souhlasilo vzhledem ke zrušení zadávacího řízení veřejné 
zakázky III/34731 Světlá n. S., ul. V Polích s přesunutím akce 
Oprava komunikace V Polích místně související se stavbou 
III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích z rozpočtu města 
na rok 2018 do rozpočtu města na rok 2019.

Jan Tourek, starosta města

Rada města:
 1. Schválila doplnění užšího seznamu uchazečů o umístění do 

domova pro seniory Sociálního centra města Světlá n. S. v od-

dělení A (péče nutná).
 2. Schválila návrh užšího pořadníku žadatelů o nájem bytu 

1+0,1+1, v domě s pečovatelskou službou U Rybníčků 1044, 
Světlá n. S.

 3. Schválila návrh upraveného formuláře žádosti o nájem bytu 
v domě zvláštního určení – Dům s pečovatelskou službou 
U Rybníčků 1044, Světlá n. S. a návrh formulář aktualizace 
této žádosti včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů 
souvislosti s GDPR.

 4. Schválila odpis pohledávky p. G. R. ve výši 1 495,55 Kč.
 5. Schválila odpis pohledávky pí M. H. ve výši 1 430,50 Kč.
 6. Schválila odpis pohledávky p. P. T. ve výši 3 500 Kč.
 7. Schválila odpis pohledávky p. J. Z. ve výši 7 000 Kč.
 8. Schválila odpis pohledávky pí M. Z. ve výši 500 Kč.
 9. Schválila odpis pohledávky Wenu, s.r. o., ve výši 1 000 Kč, 

pohledávku nelze vymáhat z důvodu výmazu firmy z ob-

chodního rejstříku, společnost neexistuje.
 10. Schválila odpis pohledávky pí N. V. ve výši 492 Kč. U všech 

pohledávek fyzických osob bylo povoleno oddlužení a poku-

tu nelze do insolvenčního řízení přihlásit.
 11. Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 

10 000 Kč Šachovému klubu Světlá n. S., z. s., na úhradu ná-

kladů na Mistrovství ČR družstev žen 2018.
 12. Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 

10 000 Kč Šachovému klubu Světlá n. S., z. s., na uspořádání 
Memoriálu Vlastimila Mareše 2018.

 13. Souhlasila s nákupem knih Česká republika v počtu 30 ks od 
společnosti Ing. Vladimír KUNC VIDEO-FOTO-KUNC.

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 24. září
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Programy pro poskytování dotací 

z rozpočtu města na rok 2019
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19. 9. 2018 schvá-

lilo programy pro poskytování dotací z rozpočtu města na rok 
2019. 

Schváleny byly tyto programy:
1. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 

osobám na podporu sportu na rok 2019
2. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 

osobám v oblasti kultury na rok 2019
3. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 

osobám v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
na rok 2019

4. Program pro poskytování dotací právnickým a fyzickým 
osobám v oblasti péče o zdravotně postižené a jinak zne-

výhodněné občany na rok 2019

Pro vypsání programů byly na červnovém zasedání zastupi-
telstva města uvolněny finanční prostředky schválené pro jed-

notlivé oblasti dotací v roce 2019 v této výši:
a) výše programové dotace pro oblast sportu ve výši 

2 080 tis. Kč
b) výše programové dotace pro oblast kultury ve výši 

150 tis. Kč
c) výše programové dotace v oblasti péče o zdravotně posti-

žené a jinak znevýhodněné občany ve výši 200 tis. Kč,

d) výše programové dotace právnickým a fyzickým oso-

bám v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve 
výši 130 tis. Kč

Zastupitelstvo města dále schválilo výši finančních prostřed-

ků pro individuální dotace v jednotlivých oblastech – na jedno-

rázovou akci nebo na reprezentaci města:
a) výše individuální dotace pro oblast sportu ve výši 

120 tis. Kč
b) výše individuální dotace pro oblast kultury ve výši 

280 tis. Kč
c) výše individuální dotace pro sociální oblast 350 tis. Kč
d) výše individuální dotace pro oblast ostatní dotace ve výši 

160 tis. Kč

Schválené programy jsou zveřejněny na úřední desce a na 
webových stránkách města www.svetlans.cz/městský úřad/od-

bory městského úřadu/odbor finanční/ dokumenty/Poskytování 
dotací z rozpočtu města Světlá nad Sázavou.

Žádosti o dotace lze podávat ve lhůtě 25. 10. 2018 – 
18. 12. 2018. Na webových stránkách města jsou k dispozici 
i tiskopisy žádostí o dotaci z rozpočtu města a tiskopis vyúč-

tování dotace.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z finančního odboru

Výstavba sportovní haly ve Světlé nad Sázavou
V měsíci červenci letošního roku bylo předáno staveniště 

a zahájeny práce na výstavbě sportovní haly v ul. Komen-

ského.
Stavba haly je situována na části současného venkovního 

hřiště sportovního areálu ZŠ Lánecká. Objekt sportovní haly 
se zázemím je z architektonického hlediska rozčleněn do 
třech částí. První z nich je vlastní sportovní hala půdorys-

ného rozměru cca 31,6 m x 47,3 m, světlá výška haly je min. 
9,42 m. Druhou část tvoří vstupní třípodlažní objekt přiléhají-
cí k hale z východní strany (směrem do ul. Komenského), za-

puštěný ze dvou stran do svahu (vstupní hala, recepce, správce 
haly, schodiště, bufet). Třetí část je navržena jako jednopod-

lažní objekt, přiléhá k hale po celé délce z jižní strany (smě-

rem od dopravního hřiště). Provozně je tento objekt propojen 

dvoupodlažním spojovacím krčkem s nadzemními podlažími 
vstupní části na východní straně a na západní straně propojo-

vacím krčkem s budovou pavilonu 2. stupně ZŠ Lánecká.
Kapacita šaten pro sportovce: 6x15 míst, tedy 90 osob
Kapacita šaten pro rozhodčí: 2x2 místa, tedy 4 osoby
Kapacita občerstvení: 20 osob
Kapacita tribuny pro diváky k sezení: 161 osob
Kapacita tribuny pro diváky na stání: 52 osob
Kapacita tribuny pro vozíčkáře: 6 osob
Objekt je zcela bezbariérový.
Spolu se stavbou haly bude v rámci stavby realizováno 

parkoviště s kapacitou 32 parkovacích stání, dále zde bude 
plocha pro parkování vozidla HZS, vozidla záchranné služby 
a jednoho autobusu. Dopravně přístupné bude parkoviště z ul. 
Komenského.

Projektovou dokumentaci na základě architektonického ná-

vrhu Ing. arch. Václava Marka z Nové Vsi u Chotěboře zpra-

covala spol. PAS SERVIS, s. r. o., Železnohorská 1684, 583 01 
Chotěboř. Zhotovitelem stavby, který byl vybrán ve výběro-

vém řízení, je firma PKS stavby, a. s., Brněnská 126/38, Žďár 
nad Sázavou. Cena stavebních prací je 92 187 285,27 Kč bez 
DPH. Zhotovitel se zavázal stavbu provést, dokončit a předat 
do užívání nejpozději do data 31. 10. 2019.

Předem se omlouváme občanům za případná omezení způ-

sobená stavbou.

Vizualizace: archiv města
Jaroslav Rezek

úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje
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Pěstounská péče očima pěstounky – 1. část
První týden měsíce října byl v Kraji Vysočina věnován pěstoun-

ství. O organizaci Týdne pěstounství jsme Vás informovali v mi-
nulém čísle Zpravodaje a na webových stránkách města Světlá nad 
Sázavou. Tentokrát se Vám pokusíme přiblížit pěstounství z prak-

tické stránky, formou rozhovoru s pěstounkou, která se zveřejně-

ním životního příběhu jejich pěstounské rodiny souhlasila.
1. Dobrý den, paní pěstounko. Vaše rodina poskytla nový 

domov celkem pěti dětem. Nejstarší dcerku jste s prvním 
manželem osvojili, další děti Vám byly od roku 2010 postupně 
svěřovány do pěstounské péče, kterou vykonáváte se svým ny-
nějším manželem. V současné době se staráte o dvě nejmladší 
děti, jedno z dětí má zdravotní handicap. Koho z vás napadlo 
jako prvního, že se stanete náhradní rodinou? Jak se k nápadu 
stavěl Váš syn?

Popravdě to byl právě syn, který s nápadem přišel. Ve školce 
měl paní učitelku, jejíž příbuzná pracovala v dětském domově a ve 
školce si o tom povídali. Pak přišel domů a řekl nám, co kdyby-

chom si „pořídili“ ještě ségru nebo bráchu. Řekla jsem mu, že to 
nejdřív musíme probrat s tatínkem… a manžel souhlasil. Iniciati-
va přijmout do péče další děti, které potřebují náhradní domov, pak 
vzešla ode mě. Můj současný manžel na to reagoval vždy dobře 
a podporoval mě.

2. Důvody, proč se lidé rozhodnou přijmout do své rodiny 
dítě, se kterým nemají příbuzenské pouto, jsou různé. Jaká 
motivace vedla Vás k takto závažnému rozhodnutí?

U první dcerky to byla manželova touha po holčičce a u dalších 
dětí pak potřeba jim pomoci. Řekla bych, že pěstounská péče byla 
taková cesta osudu. Během studia na vysoké škole jsem chodila na 
praxi do Klokánku a poté tam nastoupila do zaměstnání. V březnu 
2011 nám do Klokánku přivezla sociální pracovnice asi pětidenní 

miminko. Po dvou měsících se dostavila matka a řekla nám, že 
„to“ nechce a že „to“ měla nechat už v nemocnici. Její syn se to-

tiž narodil se zdravotním postižením, měl diagnostikováno DMO 
(dětská mozková obrna) s těžkou hypotonií (pozn. snížený svalový 
tonus). Když jsme si ho přebírali, byl hodně dráždivý, stále plakal, 
první dny spal jen tři hodiny, vyžadoval hodně péče a pozornosti. 
Jediný, na koho dobře reagoval, jsem byla já, u mě býval klidnější. 
V květnu 2011 jsem jela na týdenní ozdravný pobyt s předškolními 
dětmi z Klokánku a zjistila jsem, že se mi po něm stýská. Hned 
po návratu jsem se domluvila s vedoucí, že se chlapci začnu inten-

zivně věnovat. Denně jsme cvičili Vojtovu metodu a jeho stav se 
začal postupně zlepšovat. Čím více jsem se chlapci věnovala, tím 
více mě trápila jeho budoucnost. Děti se zdravotním postižením 
hledají náhradní rodiny velmi těžce a s vidinou, že chlapec stráví 
zbytek života bez rodiny v ústavním zařízení, kde bude jen ležet, 
jsem se nemohla smířit. Manžel mě v rozhodnutí chlapce přijmout 
podpořil a podali jsme si návrh. Chlapec u nás nejprve pobýval 
téměř rok „na hostitelské péči“ a v lednu 2012 nám chlapce soud 
svěřil do pěstounské péče.

3. Jak probíhal proces zprostředkování?
Když jsme podávali první žádost, žili jsme v Praze, kde jsme 

měli i trvalý pobyt. Praha nás proto odborně posuzovala a zajiš-

ťovala i tzv. přípravu žadatelů. Nemohu říci, že bychom byli spo-

kojení, přišlo nám, že se nás odborníci snaží od našeho záměru 
spíše odradit. S manželem jsme opakovaně naráželi na nedůvěru 
v naše schopnosti, což se nás tenkrát velmi dotklo. Věděla jsem, že 
pěstounská péče je náročná, ale měla jsem zkušenosti a očekávali 
jsme především podporu než zrazování ve smyslu „to nedáte, roz-

myslete si to“.
Pokračování příště

Bc. Miloslava Fikarová, úředník OSV

Z odboru sociálních věcí

Jak správně označit provozovnu?
Nedostatečné označení provozoven je nejčastější chybou, se 

kterou se pracovníci Obecního živnostenského úřadu Světlá nad 
Sázavou při své kontrolní činnosti setkávají. Přestože je zdejším 
úřadem podnikatel na správné označení provozovny upozorňován 
při jejím ohlášení a má možnost si vzít informativní leták, často 
nejsou provozovny označeny v souladu se zákonem o živnosten-

ském podnikání. Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod-

nikání, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:
§ 17 odst. 7:

„Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena ob-

chodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podni-
katele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna 
a automat musí být dále označeny údaji o sídle nebo adrese, na 
které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.“

§ 17 odst. 8:
„Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb 

spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také:
a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provo-

zovny, s výjimkou automatů,
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebi-

teli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího pře-

chodné ubytování.“

Více informací ke klasifikaci ubytovacích zařízení na www.ho-

telstars.eu, popřípadě na www.mmr.cr.
Příklady:

„Kamenná“ provozovna
• provozovatel: podnikatel – vlastník živnostenského oprávně-

ní (FO nebo PO)
• IČO: podle skutečnosti
• provozní doba: podle skutečnosti (dny a hodiny v týdnu, pří-

padně „po telefonické dohodě“ s číslem telefonu, na který lze 
zavolat)

• odpovědná osoba: konkrétní fyzická osoba (podnikatel, pro-

davačka…)
Ubytovací zařízení
• provozovatel: podnikatel – vlastník živnostenského oprávně-

ní (FO nebo PO)
• IČO: podle skutečnosti
• provozní doba: podle skutečnosti (dny a hodiny v týdnu, pří-

padně „po telefonické dohodě“ s číslem telefonu, na který lze 
zavolat…)

• kategorie a třída ubytovacího zařízení: např. penzion**
• odpovědná osoba: konkrétní fyzická osobo (podnikatel, pro-

davačka…)
Bc. Bohuslava Vondrušová

vedoucí OSŠaŽ

Z odboru správního, školství a živnostenského

7



Kolaudace rodinných domů po 1. 1. 2018
Novela stavebního zákona č. 225/2017, kterou se mění zákon 

č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony s nabytím účinnosti 1. ledna 2018 při-
nesla zásadní změnu v povolování užívání staveb – kolaudace. 
Jedna z forem povolení užívání, tzv. „oznámení záměru zapo-

čít s užíváním stavby“, byla zrušena a naopak bylo doplněno 
(navráceno) kolaudační řízení. Současně byla rozšířena skupina 
staveb, které bude možné užívat po jejich dokončení bez kolau-

dace.
Do této kategorie staveb patří kromě jiných rodinný dům. Po-

kud se nejedná o případ, kdy stavební úřad stanovil ve staveb-

ním povolení podmínku, že rodinný dům bude možné užívat 
pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo se nejedná o de-

veloperské projekty rodinných domů, u nichž nemohou budou-

cí uživatelé ovlivnit vlastnosti stavby, může být rodinný dům 
užíván po jeho dokončení, resp. po provedení a vyhodnocení 
zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy 
(tlakové zkoušky, revizní zprávy atd.). V opačném případě ro-

dinné domy nadále zůstávají stavbami, které k užívání vyžadují 
kolaudaci.

Skutečnost, že se po 1. lednu 2018 nebudou některé stavby 
kolaudovat, nemění nic na tom, že stavebník a další osoby zú-

častněné na výstavbě musí nadále plnit povinnosti vyplývají-
cí ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho 
provedení. Povinnosti stavebníka upravuje zejména ustanovení 
§ 152 stavebního zákona, které vychází z předpokladu, že sta-

vebník je hlavním subjektem konkrétních odpovědností a po-

vinností spojených především s řádnou přípravou a bezpečným 
prováděním stavby, přičemž musí mít na zřeteli zejména ochra-

nu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostře-

dí a majetku i šetrnost k sousedství.
Naplnění povinností stavebníka je ohlašovat fáze výstavby 

podle plánu kontrolních prohlídek (je součástí dokladové části 
při ohlášení nebo povolení stavby) stavebnímu úřadu. Poslední 
fází je ohlášení úplného dokončení stavby. V ohlášení dokon-

čení stavby stavebník uvede identifikační údaje stavby, údaje 
o stavebníkovi a informaci o umístění a povolení stavby s da-

tem dokončení stavby. Přílohami ohlášení je geometrický plán, 
pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, 

a prohlášení o tom, že stavba byla provedena v souladu s je-

jím povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Současně 
přiloží žádost o přidělení čísla popisného (formuláře poskytuje 
stavební úřad).

Tehdy přichází na řadu role stavebního úřadu. Za tím účelem 
jsou stavebním úřadům svěřeny významné nástroje a oprávně-

ní, kterými mohou ve veřejném zájmu přímo i nepřímo zasa-

hovat do práv fyzických a právnických osob. Jedním z těchto 
nástrojů je provádění kontrolní prohlídky.

Při kontrolní prohlídce zjišťuje stavební úřad zejména dodr-
žení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu a zda 
je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověře-

né projektové dokumentace. Z kontrolní prohlídky stavební 
úřad vyhotoví zápis (protokol), který je součástí spisové do-

kumentace a je posledním úkonem stavebního úřadu v rámci 
„kolaudace“.

Pokud při provádění stavby dojde k odchylkám oproti ově-

řené projektové dokumentaci, má stavebník přiložit místo 
prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby. S uží-
váním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může 
být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při 
které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění 
podmínek podle § 133 stavebního zákona. Pokud stavební úřad 
při kontrolní prohlídce zjistí, že je stavba prováděna v rozporu 
s povolením, to znamená, že nejsou splněny podmínky ochrany 
života a zdraví osob nebo zvířat anebo životního prostředí ne-

zbytné pro její užívání, že stavba ohrožuje bezpečnost nebo ne-

jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, postupuje dále 
podle § 129 stavebního zákona (tj. řízení o odstranění stavby, 
resp. části stavby – nepovolených odchylek).

Provádění stavby v rozporu s jejím povolením je klasi-
fikováno jako přestupek, za který může být udělena poku-

ta [např. § 178 odst. 2 písm. g) stavebního zákona – pokuta 
až do výše 500 000 Kč].

Pro získání bližších informací, nebo řešení specifických situ-

ací je vhodné kontaktovat pracovníky odboru stavebního úřadu 
Městského úřadu Světlá nad Sázavou.

Mgr. Jana Ryndová
referentka odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Zapojte se do akce NEPETUJ

Není Vám lhostejné životní prostředí? Pak se můžete zapojit 
do kampaně Nepetuj.

Co má kampaň za cíl?
Hlavní myšlenkou kampaně je snížit produkci jednorázových 

PET lahví a zároveň jít ostatním lidem příkladem. Například 
tím, že si zakoupíte lahev na více použití, nebo samotnou PET 
lahev několikrát naplníte např. vodou z kohoutku. Nejlepší 
možností, jak snížit množství produkce PET lahví, je nápoje 
v těchto lahvích vůbec nekupovat.

Jak se zapojit do kampaně?
Každý zájemce má možnost seznámit se s akcí na stránkách 

https://www.mojeodpadky.cz/nepetuj/, kde si lze objednat eti-
ketu „Nepetuj“ a nalepit ji na svoji lahev a jít příkladem svému 
okolí. Poté je možné načíst QR kód z etikety a na webu www.

nepetuj.cz zapsat počet naplnění lahve. Díky tomu bude orga-

nizátor kampaně schopen světu říci, kolik jste vy, naši občané, 
ušetřili PET lahví.

Proč se zapojit?
Každý z Vás může ovlivnit to, co po něm zůstane dalším 

generacím. Kampaň Nepetuj může být jednou z cest, jak jen 
nečinně nepřihlížet nesmyslné produkci odpadu. Vždy je vhod-

nější předcházet vzniku odpadu než řešit, jak s ním naložit, 
poté co ho vyprodukujeme.

Co získáte zapojením se do kampaně?
Kromě dobrého pocitu z toho, že podpoříte životní prostře-

dí, se můžete registrací své etikety zapojit do soutěže o věcné 
ceny od partnerů kampaně Nepetuj. Více informací naleznete 
na webu www.nepetuj.cz.

Mgr. Jiří Semerád, vedoucí OŽP

Z odboru životního prostředí
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Městský úřad Světlá nad Sázavu, odbor životního prostředí, 
a TBS Světlá n. S., p. o., oznamují občanům Světlé nad Sáza-

vou, že ve dnech 8. října 2018 – 25. října 2018 se uskuteční 
podzimní svoz objemného odpadu. Svoz bude probíhat tak, 
že odpad bude ve svozový den, v určenou dobu a na určeném 
místě odkládán do přistavených kontejnerů.

Svoz bude prováděn na území města a v jeho místních čás-

tech dle stanovených termínů v rozpisu svozu.

Svoz bude probíhat následujícím způsobem
• ve stanovený den a čas budou na určená místa přistaveny 

kontejnery
• kontejnery zde budou umístěny od 14.00 do 20.00 hodin, 

po uplynutí této doby budou odvezeny
• na stanovišti budou umístěny 2 kontejnery. Jeden kontej-

ner na objemný odpad a jeden kontejner na elektro, do 
kterých se budou odkládat odpady přímo.

• po odvozu kontejnerů ze stanoviště je možné využít kon-

tejnery v jiné ulici dle rozpisu
• tento svoz je určen pro odkládání určených druhů od-

padů pocházejících od fyzických osob s trvalým poby-
tem na území města Světlá n/S. a jeho místních čás-
tí, dále na odpad pocházející od osob, které vlastní na 
území města a v jeho místních částech stavbu sloužící 
k individuální rekreaci, tj. osob, které platí poplatek 
za odpad městu Světlá nad Sázavou

Jaký odpad lze do velkoobjemových kontejnerů odložit
• objemné odpady, jako např. starý nábytek, linoleum, ko-

berce, umyvadla, vany, matrace
• odpady, jako např. autobaterie a pneumatiky odkládejte 

do kontejneru na elektro
• elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, počíta-

če, sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v ne-
rozebraném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpět-
ného odběru elektrozařízení

V rámci svozu odpadů se nesmí odkládat
• drobný komunální odpad, který lze odkládat do popel-

nice
• biologicky rozložitelný odpad a jiné organické odpady
• tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseli-

ny, vývojky, oleje – tento odpad lze odevzdat bezplatně 
na sběrný dvůr

• stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, 
např. eternit!

Mimo svozové dny je nutné odpad odvážet na sběrný 
dvůr, nebo lze využít kontejner na objemný odpad u areálu 
sběrného dvora! 

V případě dotazů se obraťte na TBS města Světlá 
n. S. tel. č. 569 452 656 nebo na odbor životního prostředí  
tel. č. 569 496 644.

Den svozu, stanoviště kontejnerů
Pondělí 8. 10. 2018
• Opatovice – na návsi u hospody
• Žebrákov – u č. p. 9 u Pejcharů
• Zahrádecká ulice – u pneuservisu
• Lánecká ulice – u č. p. 229, mateřská škola

Úterý 9. 10. 2018
• Horní Březinka – křižovatka směrem ke Kadlečkům
• Dolní Březinka – pod č. p. 62 – v kopci na plácku u SH
• Nad Tratí – č. p. 467
• Sázavská ulice – pod č. p. 584

Středa 10. 10. 2018
• Kochánov – náves
• Mariadol + Františkodol – u autobusové čekárny pod 

č. p. 30
• V křižovatce Panuškova a Vysočanská ul. – u sběrného 

hnízda
• Komenského – parkoviště u ZŠ

Čtvrtek 11. 10. 2018
• Dolní Bohušice – u Špejcharu
• Horní Bohušice – náves u rybníka
• Lánecká ulice – za bytovkou č. p. 700, proti MŠ
• Čapkova ulice – parkoviště u sokolovny

Pondělí 15. 10. 2018
• Leštinka – náves
• Mrzkovice – náves u kapličky
• Sázavská č. 921 u kontejnerů
• Komenského – parkoviště u hřbitova

Úterý 16. 10. 2018
• Horní Dlužiny – u sběrného hnízda
• Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka
• Nádražní ulice – u ZEMOSu
• Na Sídlišti – pod tratí vedle č. p. 594

Středa 17. 10. 2018
• Dolní Březinka – pod č. p. 34 – obora
• Benetice – náves
• Na Bradle – proti č. p. 965
• Jelenova – parkoviště proti ZŠ

Čtvrtek 18. 10. 2018
• Lipnička – za hospodou na návsi
• Radostovice – u č. p.22
• Malostranská ulice – u parkoviště
• Nové Město – u č. p. 945

Pondělí 22. 10. 2018
• Závidkovice – náves nad kulturním domem
• Na Rozkoši u parkoviště TBS
• Kolovratova ulice – u křižovatky s Nádražní ulicí, na-

proti ZUŠ
• Na Bradle – parkoviště před COOP – Diskont

Úterý 23. 10. 2018
• Josefodol – u koupaliště
• Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí U Stromečku, 

č. p. 880
• Zámecká ulice – parkoviště před vchodem do zámku
• Zimní stadion – parkoviště

Středa 24. 10. 2018
• Na Sídlišti – trafostanice u č. p. 933
• Panuškova ulice – J. J. Staňka – křižovatka
• U Bohušického rybníka – u křižovatky B. Němcové, Na 

Hrázi, Krátká
• Na Bradle č. p. 950

Čtvrtek 25. 10. 2018
• Nad Cihelnou – za křižovatkou s Havířskou ul., slepá 

ulice nad hřbitovem
• Havlíčkova – u č. p. 717
• Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště
• U Dílen

Svoz objemného odpadu – podzim 2018
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Výměna řidičských průkazů vrcholí
V průběhu letošního roku vyprší desetiletá platnost řidičské-

ho průkazu téměř 626 tisícům řidičů. Za prvních osm měsíců 
roku 2018 si o výměnu dokladu požádalo 375 tisíc řidičů, kte-

rých se povinná výměna týkala. Stále tedy zbývá během letoš-

ka vyměnit ještě více než 251 tisíc průkazů. Jen v říjnu vyprší 
platnost dalším téměř 48 tisícům řidičáků.

Následně Vám předkládám údaje za naše ORP Světlá nad 
Sázavou. První tabulka je dle věku držitele ŘP. Tady je jed-

noznačně zřejmé, že největší „hříšníci“ jsou řidiči ve věku 
41–50 let. Z druhé tabulky je patrno, že v měsíci říjnu nás čeká 
největší nápor na přepážkovém pracovišti při výměně ŘP. Dále 
je z této tabulky patrné, že od ledna do srpna jezdí na „propad-

lý“ ŘP celkem 97 řidičů. Za tento přestupek může být uložena 
pokuta do 2 500 Kč.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Z odboru dopravy 

ORP
Věk držitele ŘP

Celkem
30 a méně 31 až 40 41 až 50 51 až 60 61 a více

Světlá n. S. 57 90 111 81 80 419

ORP
Měsíc konce platnosti řidičských průkazů 2018

Celkem
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Světlá n. S. 9 8 4 3 9 14 22 28 57 110 89 66 419

Požár pásového buldozeru
Dne 6. 9. 2018 bylo okolo 17 hod. na služebnu Policie ČR Ob-

vodní oddělení Světlá nad Sázavou oznámeno, že došlo k zaho-

ření pásového buldozeru na místní motokrosové trati. Na místo 
požáru okamžitě vyjela hlídka Policie ČR, která následně dal-
ším šetřením zjistila, že v přesně neustanovené době od 16:00 
do 16:54 hodin dne 6. 9. 2018, došlo k zahoření pásového trakto-

ru – buldozeru, odstaveného na volně přístupné tréninkové mo-

tokrosové trati v místní části Rozinov ve Světlé n. S. Uvedený 
stroj je místními motokrosovými nadšenci využíván k úpravě 
tratě. Na místo byl přivolán vyšetřovatel Hasičského záchran-

ného sboru Územního odboru Havlíčkův Brod, který po loka-

lizaci požáru provedl ohledání zahořelého buldozeru. Prozatím 
nestanovil přesnou příčinu požáru a nevyloučil nedbalostní či 
úmyslné zapálení, a proto bylo ve věci policejním orgánem za-

hájeno další prověřování dle ust. § 158 odst. 1 trestního řádu 
pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci dle ust. 
§ 228 odst. 1 trestního zákoníku. Poškozením pracovního stro-

je byla majiteli způsobena škoda ve výši nejméně 20 000 Kč.

Maření výkonu úředního rozhodnutí
Dne 7. 9. 2018 se v 7:35 hod. dostavil na Obvodní oddělení 

Světlá nad Sázavou osmačtyřicetiletý muž ze Světelska a ná-

slednou lustrací v informačních systémech PČR bylo zjištěno, 

že osoba je v celostátním pátrání a byl na něj vydán Okresním 
soudem v Nymburce příkaz k dodání do výkonu trestu do věz-

nice Hradec Králové. Uvedený muž byl tedy okamžitě zadržen 
a po provedení veškerých úkonů byl eskortován k výkonu tres-

tu do věznice v Hradci Králové. Následně byly v dané věci poli-
cejním inspektorem zahájeny úkony trestního řízení pro přečin 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle ust. § 337 
odst. 1 písm. f) trestního zákoníku, neboť uvedený muž v době 
od 22. 8. 2018 do dne 7. 9. 2018 mařil výkon rozhodnutí soudu 
a to tím, že nenastoupil trest odnětí svobody na základě výzvy, 
kterou si osobně převzal.

Poškození předvolebního poutače
Dne 8. 9. 2018 ve 12:55 hod. vyjížděli policisté z Obvodního 

oddělení Světlá nad Sázavou k nahlášenému případu poškoze-

ní volebního poutače. Na místě bylo zjištěno, že dosud nezná-

mý pachatel ve Světlé nad Sázavou na Náměstí Trčků z Lípy 
v přesně nezjištěné době od 6. 9. 2018 20:00 hod. do 5:15 hod. 
dne 7. 9. 2018 poškodil předvolební reklamní poutač jedné 
z kandidujících stran. Došlo k potrhání a poškození plachty 
o vel. 1,3 x 2,5 m.

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 září 2018

Z činnosti městské policie

Městská policie v srpnu 2018 řešila celkem 26 přestupků. Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 23 přestup-
ků, 3 byly oznámeny správním orgánům k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostatních orgánů. 

Provedli jsme odchyt 2 psů. V odchytovém zařízení nemáme k 31. 8. žádného psa.

Jednu osobu jsme ve spolupráci s policií ČR převezli do PZS v Jihlavě.

Zdeněk Novák, velitel MP
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▶

Z hiStorie
 

Stalo se

V Čechách

• před 910 lety v říjnu 1108 byl na příkaz knížete Svatopluka 
vyvražděn rod Vršovců pro údajnou kolaboraci s Poláky; 
Vršovci byli pro Přemyslovce nepohodlným konkurentem

• před 230 lety 1. října 1788 byla Společnost orby a svobod-
ných umění v Království českém (zal. 1769) reorganizována 
na Vlasteneckohospodářskou společnost; jejím cílem byla 
podpora a propagace technického pokroku v zemědělství

• před 100 lety 28. října 1918 byl v Praze vyhlášen samostat-
ný stát, moci se ujal Národní výbor

Ve světě vědy a techniky

• před 190 lety v  roce 1828 Josef Svatopluk Presl vydává 
1. díl spisu „Lučba čili chemie zkusmá“, v němž mimo jiné 
rozpracovává české chemické názvosloví

• před 180 lety v roce 1838 byla v Anglii dokončena stavba 
prvního velkého železného kolesového parníku „Great 
Western“, Atlantský oceán přeplul v tehdy rekordním čase 
15 dní

Ve Světlé nad Sázavou

• před 430 lety v roce 1588 se Jan Rudolf Trčka z Lípy, po-
slední příslušník mocného rodu, oženil s Klárou Magdale-
nou z rodu Popelů z Lobkovic

• před 220 lety v  roce 1798 bylo na světelském panství 
u poddaných rolníků zavedeno celoroční krmení dobytka 
ve stájích; do té doby byl dobytek od dubna do listopadu 
výhradně na pastvinách

Josef Böhm

Oslavy získání národní samostatnosti pokračovaly ve Světlé 
i v úterý 29. října. Josef Štros uvádí, že „druhý den o 7. hodině 
ranní hudba procházela městem a hrála.“ Pamětní kniha děkaná-

tu také vzpomíná: „… hemžení lidu po městě, hudba a znovu prů-

vod po městě. Ministranti rozdávali lidem Třebízského Modlitbu 
za vlast.“1 Nebude bez zajímavosti uvést z této vlastenecké mod-

litby dnes zapomenutého autora alespoň tato slova: „Neopouštěj, 
Hospodine, národ, jehož krev jest i mou krví. Tlukot srdce jeho 
jest i srdce mého tlukotem. Chraň jej, střez a opatruj a uchovej jej 
všeho zla a každé zhouby… “ Bere za srdce i po tolika letech a to 
autor netušil, jakými historickými peripetiemi bude muset jeho 
milovaný národ projít.

Josef Štros dále uvádí, že „v 9 hodin byla slavná mše svatá s Te 
Deum. Před mší svatou promluvil z kazatelny velice krásnými slo-

vy pan děkan František Khun.“
Mnohem barvitější popis této události najdeme ve školní kro-

nice. „Druhý den byly děkovné bohoslužby v místním chrámu za 
ohromného účastenství všech lidových vrstev, z nichž jen část do 
chrámu se vešla. Po ukončení slavných bohoslužeb za doprovodu 
chórové hudby zazněla poprvé, slavně chrámovou klenbou hymna 
československá! Lid klesal na kolena a co mohutný zpěv a hudba 
mohutně a velebně rozléhal se chrámem, citlivější lidé, zejména 
starci a stařeny, pláčem sehnuti hlasitě štkali. Dojemnějších oka-

mžiků nikdy v životě jednotlivce nebylo, není a snad nebude! Když 
lid vycházel z kostela, došlo k dojemnému sbratření mezi shromáž-
děnými italskými vojíny zajatci a mezi naším lidem.“2

V nově vzniklém státě, a nejinak tomu bylo ve Světlé, chyběla 
ozbrojená moc, která by svou autoritou zajišťovala řešení nejrůz-

nějších problémů, které může život přinášet. České pluky bývalé-

ho mocnářství ani legionářské útvary se dosud nevrátily z fronty, 
proto jejich roli na sebe vzala tělovýchovná a vlastenecká orga-

nizace Sokol. 31. října se konala schůze výboru světelského So-

kola a „bratr starosta (starostou sokola byl od ledna 1915 Josef 

Podpěra) dává návrh, by nejprve na 
nádraží nastoupili bratři službu… musí 
být při každém vlaku, by zarazilo se ka-

ždému provozu (myšleno patrně, aby se 
neprovážely hlavně potraviny, kterých 
byl nedostatek)… za vedoucího této 
záležitosti zvolen jest bratr Fiala. Dále 
jest třeba vyzvat Těl. jednotu dělnickou, 
vojíny na dovolené, všechny zběhy, sbor 
hasičský, odbor Nová Ves, aby se při-
hlásili u bratra Fialy ku konání národní 
stráže. Bratr Lederer zabavil 7 ručnic, 
náboje a bodla k těmto odevzdá bratru 
vedoucímu… Odznakem národní obra-

ny budou stuhy bílá a červená na ruká-

vech, sokolové budou v krojích.“ Kázeň 
sokolských příslušníků národní stráže 
nebyla zřejmě příliš na výši, protože na 
další schůzi 11. listopadu „bratr Fiala navrhuje, aby byli vyzváni 
všichni členové Sokola, kteří konají stráž na nádraží, by všichni 
bez námitek přesně se stráže účastnili.“ Dokdy toto mimořádné 
opatření trvalo, zatím nelze zjistit.

Školní kronika se zmiňuje ještě o jedné symbolické akci ve 
městě. „V neděli (patrně 3. listopadu) spáleny byly obrazy našeho 
bývalého panovníka a všech členů bývalé císařské rodiny, pokud 
v obci se nacházely, za veliké účasti občanstva na náměstí.“

Tím bylo ve Světlé definitivně zúčtováno s Rakouskem a Habs-

burky. Ne všichni lidé se ale mohli radovat a smát se s ostatními. 
V mnoha rodinách panoval hluboký smutek ze ztráty manžela, 
otce či syna, kteří zahynuli ve víru světové války. I do Světlé přišly 
desítky oznámení o tom, že někdo z rodiny se už nikdy nevrátí. Na 
některé to teprve čekalo, protože ještě v době, kdy v Čechách kul-
minovaly oslavy, se v Itálii bojovalo. Další rodiny neměly o svých 

radost i slzy. Světelský 28. říjen 1918 ii
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▶

vysvětlivky

1 Václav Beneš Třebízský (1849-1884) byl vlastenecký kněz 
a spisovatel historických povídek a románů.

2 Váleční zajatci byli poskytováni vojenskou správou na žá-
dost majitele velkostatku Richarda Morawetze. Již brzy 
po vypuknutí války přišlo na 50 Rusů a  Srbů, které vel-
kostatek využíval při lesních a polních pracích. Byli ve sku-
pinách po pěti posíláni i obcím a jednotlivcům, aby nahra-
dili nedostatek pracovní síly po odchodu mužů do války. 
Ruští zajatci odešli po podepsání separátního míru s Rus-
kem, od roku 1915 ale přicházeli Italové.

3 Lípy svobody se sázely ve většině měst a  obcí. Většina 
těchto připomínek svobody, i ta světelská, musela zmizet 
na příkaz německých okupantů za protektorátu. Po válce 

byla ve Světlé zasazena nová na Malé straně, je u ní i pa-
mětní kámen připomínající protiněmecké povstání v květ-
nu 1945.

4 Pomníky padlých byly postaveny např.  v  Malčíně v  roce 
1921, v  Leštině a  v  Sázavce v  roce 1922, v  Kunemili 
a v Nové Vsi 1923, v Dolní Březince v roce 1928, v Mrzkovi-
cích a v Dolním Městě 1938.

5 Světelský památník přežil okupaci, ale v roce 1945 byl ne-
šťastnou náhodou povalen nákladním automobilem a ne-
byl již obnoven. Později ho nahradila pamětní deska na 
budově radnice a až v roce 2008 byl vztyčen pomník obě-
tem obou světových válek na levém břehu Sázavy.

 drahých zprávy i několik let. Jednalo se hlavně o příbuzné legioná-

řů, kteří neměli, na rozdíl od zajatců, žádnou možnost, jak o sobě 
dát vědět.

Nemáme k dispozici žádný spolehlivý pramen, ze kterého by-

chom se dozvěděli, kteří muži ze Světlé padli nebo jinak zemřeli 
při výkonu vojenské služby. Kroniky menších obcí jména svých 
padlých většinou zaznamenaly, ve světelské kronice je jen čís-

lo, a to 77. Naštěstí tu jsou ještě zápisy Josefa Štrose. Ten uvádí 
padlé a zemřelé z let 1914–1918 jmenovitě, ale bez křestních jmen. 
U dvou uvádí poznámku, že zemřeli v zajetí. Je jich 71 a těžko 
posoudit, nakolik je jeho seznam přesný. Protože nemáme jiný 
k dispozici, věřme Josefu Štrosovi, který uvádí následující jména:

Špata Procházka Kruliš Drahozal
Košek Dolejš Kotěra Kašík
Hovorka Marek Říha (zemřel v zajetí) Kůrka
Bašta Vodrážka Pavel Stýbla
Vlček Gryč Mucha Firon
Kůrka Fiala Zeman Křivánek
Moravec Jurnečka Doležal Herout
Kavka Kopecký Novotný Vítek
Daněk Ženíšek Hoskovec Provazník
Cakl Podpěra Mautner Moučka
Müller Rotakl Prokeš (zemřel v zajetí) Ornstein
Čapek Hermann Doležal Somberg
Novák Burger Zahradníček Kučírek
Kudrna Zoha Krejzl Stehlík
Hajdl Kovařík Prokop Říha
Dušátka Čížek Šenkýř Fiala
Polívka Švec Trouba Papež
Šilhan Hubka Janák

Některá příjmení jsou patrně zkomolená, např. Stýbla nebo Du-

šátka, ale ponechme je v takové podobě, v jaké je autor zapsal.
Bohužel důvodem smutku v mnoha rodinách nebyly jen tyto 

válečné ztráty. Svět byl totiž na sklonku Velké války postižen 
obrovskou epidemií smrtelné choroby, která vstoupila do historie 
jako španělská chřipka. Zatímco na všech bojištích světa zahynu-

lo za čtyři roky až deset milionů vojáků, obětí španělské chřipky 
bylo podle některých odhadů pětkrát, podle jiných desetkrát víc, to 
znamená, že zemřelo 50 – 100 milionů lidí na všech kontinentech. 
Ani Světelsku se epidemie nevyhnula a vyžádala si jen ve Světlé 
a v nejbližších obcích, jejichž zemřelí se zapisovali do světelské 
matriky, dvacet čtyři životy. Nemocných bylo mnohonásobně více, 
naštěstí úmrtnost byla zhruba desetiprocentní a postihovala hlav-

ně lidi v plné síle mezi 20 a 40 roky. Dětských obětí bylo minimum.
První úmrtí na španělskou chřipku je v matrice zemřelých za-

znamenáno k 7. září 1918, tehdy zemřel jedenaosmdesátiletý Josef 

Prášek z Dolních Bohušic č. p. 11. Do konce září nemoc zabila ješ-

tě Jana Svitáka v Josefodole č. p. 26, kterému bylo 37 let, a Růženu 
Urbanovou ze Světlé č. p. 111, která byla o sedm let mladší.

4. a 5. října zemřeli ve městě sedmnáctiletý student Václav Vin-

cenc, jedenadvacetiletá Antonie Fikarová z č. p. 180 a pětatřiceti-
letý strojní inženýr Antonín Zajíček z č. p. 25.

Hlavní nápor epidemie přišel v polovině října. 13. 10. umírá čtr-
náctiletá Antonie Choutková z Mrzkovic č. p. 19, 16. 10. zemře-

la ve špitále třiasedmdesátiletá Barbora Šilhánová, o den později 
v Nové Vsi umírá manželka řídícího učitele sedmapadesátiletá 
Aloisie Charvátová, 22. 10. ve Světlé šestadvacetiletá Růžena Na-

vrátilová z č. p. 93 a osmapadesátiletý Antonín Stejskal z č. p. 272.
24. 10. chřipka usmrtila třiatřicetiletého Josefa Tvrdíka z č. p. 174 

a o tři roky mladší obyvatelku špitálu žebračku Josefu Vydrářovou. 
O dva dny později zemřela dvaadvacetiletá Bohumila Kašíková 
v Josefodole č. p. 25 a čtyřiatřicetiletý Jan Trouba z Příseky č. p. 7.

V listopadu začala nemoc ustupovat. Podlehl jí 7. 11. dvaa-

čtyřicetiletý Josef Paštyka z Kochánova č. p. 18, 25. 11. o pět let 
mladší Jan Kadleček ze Světlé č. p. 227 a sedmatřicetiletá Fran-

tiška Troubová ze Světlé č. p. 76. Tři další lidé zemřeli v prosinci. 
6. 12. v Mrzkovicích v č. p. 4 šestasedmadesátiletý Josef Novot-
ný, 18. 12. v Opatovicích čtyřiašedesátiletá Kateřina Vodičková 
z č. p. 8 a 31. 12. ve Světlé čtyřiatřicetiletá Marie Voldánová.

Dá se říci, že s koncem roku řádění španělské chřipky na Svě-

telsku téměř skončilo. Za celý rok 1919 jí podlehli již jen tři lidé. 
14. března to byl třiadvacetiletý Alois Jelínek ze Světlé č. p. 157, 
21. dubna dvaatřicetiletý František Bucl z Josefodolu č. p. 26 
a 28. června osmačtyřicetiletý Václav Dvořák z Lipničky č. p. 14.

Lidé si vážili nově nabyté svobody a snažili se události připo-

mínat. Světelský Sokol organizoval oslavy samostatnosti již na 
8. prosinec 1918. V neděli 11. května 1919 byla za hojné účasti so-

kolstva v krojích i ostatních obyvatel na náměstí před kostelem za-

sazena tzv. „lípa svobody“.3 Výročí vyhlášení samostatnosti bylo 
připomínáno každoročně nejen ve školách.

Jen na ty desítky padlých ve městě žádná upomínka nebyla. 
I světelský kronikář si v roce 1925 povzdechl: „Mnoho obětí vy-

žádala si válka… Žel do dnešního dne nebylo jich vzpomenuto ani 
deskou, ani pomníkem, ač celá řada menších obcí tak učinila.“4 

První návrh na postavení pomníku či zasazení desky na uctění 
památky světelských občanů padlých ve světové válce projedná-

vala městská rada v březnu 1936. Podala ho místní odbočka Čes-

koslovenské obce legionářské a městská rada ho podpořila. Oběti 
Velké války ze Světlé se dočkaly teprve po dvaceti letech od jejího 
ukončení. 14. srpna 1938 byl položen základní kámen a jak napsal 
kronikář, „na sklonku měsíce října byl tiše vztyčen na světelském 
náměstí pomník padlých.“5 To už se ovšem nad světem vznášel 
přízrak další války.

 Josef Böhm
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ŠkolStví
MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Petra Hanousková, tel. 776 340 936 
Jana Jursíková, tel. 773 620 007

Program

Pondělí 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – Rozvoj komunikace mezi rodiči a dítětem 

pomocí neživých předmětů.
• „Krůček za krůčkem“ – Rozvoj soustředěnosti dětí, vnímá-

ní režimu a sebe sama v kolektivu.
• „Chobotnice“ – Společné aktivity dětí a rodičů podporující 

rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie.

Středa 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Krůček za krůčkem“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí

Pátek 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí
• „Klokánek“  – Pohybové aktivity pro rodiče s  dětmi pro 

všestranný pohybový rozvoj dítěte.

výtvarná dílnička:
• každé pondělí – výtvarné tvoření, co každý ocení
• každá středa – barevný svět stokrát jinak

Velice se na Vás těšíme!
https://www.facebook.com/ 

materskecentrum.rolnicka

Milé děti, vážení rodiče,
vítám Vás na začátku dalšího školního roku. Vám, dětem, přeji 

hodně šťastných dní ve škole a také ve vašem volném čase. Nám, 
dospělákům, zase přeji mnoho pohodově klidných dní v životě 
rodinném i pracovním. A všem lidem dobré zdraví, to je základ 
životní pohody.

A co se děje v našem světelském „domečku“? V přípravném 
školním týdnu jsme zveřejnili aktualizovanou nabídku kroužků 
DDM a nový formát přihlášek pro školní rok 2018/2019: www.
ddm-svetla.cz.

Přihlašování do kroužků je otevřeno od pondělí 3. 9. 2018. Řád-

ně vyplněné a podepsané přihlášky nám prosím odevzdejte do 
kanceláře DDM, která je pro veřejnost otevřena od pondělí do 
čtvrtka vždy od 13.00 do 17.00 hod. Novinkou je možnost zaslá-

ní vyplněné a oskenované přihlášky mailem, a to na adresu: ddm.
svetla@tiscali.cz. Na základě převzetí kompletní přihlášky Vám 
předáme pokyny k bezhotovostní platbě kroužku. Úhrada krouž-

ku musí být uskutečněna co nejdříve po obdržení pokynů k platbě.
V pátek 7. září 2018 jsme se zúčastnili akce Sportovní den v Pě-

šinkách. Naše stanoviště navštívili malí i velcí. Letos poprvé jste 
se mohli do kroužků DDM přihlásit během sportovního odpole-

dne. Váš velký zájem nás moc potěšil. Protože jsme zaznamenali 
zvýšenou poptávku po kroužcích pro děti od tří do pěti let věku 
(pohybové, kreativní aktivity…), vyzýváme všechny maminky 
a tatínky, kteří by chtěli ve svém volném čase tyto kroužky pro 
naše nejmenší vést, ať se nám ozvou. Budeme rádi, když posílí náš 
tým v DDM.

Co plánujeme na říjen? Připravujeme pro vás program na pod-

zimní prázdniny, které jsou tentokrát v pondělí 29. 10. a v úterý 
30. 10. V plánu jsou jednodenní aktivity v DDM i výlet za koupá-

ním. Sledujte náš facebook: @ddmko.cz a naše webové stránky 
www.ddm-svetla.cz.

Mgr. Olga Fialová, DiS.
ředitelka DDM Světlá nad Sázavou

Co se děje v ddM Světlá n. S.
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Pohled na turistický kurz ZŠ v Komenského 
ulici žákyněmi 8. ročníku

První den, když jsme dorazili do Krkonoš, ubytovali jsme se 
a podívali se po okolí. Druhý den po snídani jsme šli do Špin-

dlerova Mlýna, odkud jsme lanovou vyjeli na Medvědín. Viděli 
jsme i pramen Labe, ale bohužel tam nebyla vůbec žádná voda. 
Třetí den jsme šli na Mužské a Ženské kameny a také jsme byli 
plavat v bazéně.

Aneta a Tereza

Moc se nám líbilo, když jsme předposlední den vyšli na Sněž-

ku. Připadali jsme si jako vítězové. Za náš krátký pobyt jsme 
nachodili více než 70 km po horách. Radka

turistický kurz aneb hurá, krkonoše

Během hlavních prázdnin došlo k výrazné změně ve vedení 
Akademie Světlá nad Sázavou. Ze školy odešel dlouholetý ředi-
tel Ing. Jindřich Vodička. Za 18 let tvrdé práce mu náleží velké 
poděkování. Za svého působení dokázal pozvednout „sklářské 
učiliště“ na školu poskytující gymnaziální vzdělávání, vyšší od-

borné vzdělávání, střední vzdělávání s maturitou v řemeslných, 
výtvarných i sociálních oborech a také tradiční střední vzdělání 
s výučním listem – zasloužil se o vznik uměleckoprůmyslové 
akademie – centra výtvarného a řemeslného vzdělání v Kraji 
Vysočina.

V našich oborech žáci a studenti pracují s kamenem, dřevem, 
sklem, kovem, s různými materiály v oborech bytový architekt 
a průmyslový design a v neposlední řadě pracují také s lidmi 
v oborech sociálních, ty nabízíme i ve formě dálkové. Gymna-

zisté se vzdělávají ve všeobecném spektru znalostí a dovedností. 
Zde se nám daří velmi dobře připravit studenty k maturitě. Za 
dobu trvání „státní maturity“ ještě žádný gymnazista nepropadl 

ani u jednoho termínu státní části maturitní zkoušky. Naše škola 
úzce spolupracuje s VŠCHT v Praze a poskytuje praxi pro její 
studenty v oboru restaurování a konzervování. Zájemci o studi-
um u nás si mohou vybrat z denního i dálkového studia.

Letos, stejně jako každý rok v zimě, pojedou žáci prvního roč-

níku studijních oborů na lyžařský výcvikový kurz do Janských 
Lázní. S nastupujícím létem čeká na žáky druhých ročníků vo-

dácký kurz na Vltavě a pro žáky třetích ročníků je připraven 
sportovně turistický kurz v Lipnici nad Sázavou. Čeká je celá 
řada dalších volitelných exkurzí a akcí.

Během září byli naši žáci na výtvarném plenéru v Sozopolu 
v Bulharsku, na výtvarné exkurzi v Paříži a na poznávacím zá-

jezdu v Maďarsku.
Během hlavních prázdnin došlo v naší škole k rekonstrukci 

kanalizací. Šlo o poslední fázi, kterou bylo ještě třeba dokončit. 
Spolu s touto rekonstrukcí dostaly naše cesty v areálu nové ka-

bátky v podobě asfaltového povrchu, došlo k rozšíření cest pro 

nový školní rok 2018/2019 na akademii – vyšší odborné škole, 
Gymnáziu a Střední škole uměleckoprůmyslové ve Světlé nad Sázavou

14



▶

Poslední den v červnu bývá pro naše uživatele Denního 
stacionáře slavnostní a velmi významný. V tomto roce byl 
28. červen obohacen návštěvou rodinných příslušníků na-

šich uživatelů. Jak už datum naznačuje, pro děti a učitele 
nastal konec školního roku a začaly dva měsíce prázdnin. 
Krásný den, který pro většinu výše zmíněných představoval 
příslib volných dnů a radostných dobrodružství.

Proto jsme se rozhodli, že i my pro naše uživatele při-
pravíme překvapení. Tímto děkujeme řediteli školy panu 
Mgr. Špatenkovi, který nám propůjčil školní třídu, kde jsme 
mohli našim seniorům předat úsměvná vysvědčení. Díky 

naší paní vedoucí Markétě Dvořákové, která měla ke kaž-

dému „žáku“ výstižnou řeč, byli všichni seznámeni s vý-

sledky svého úsilí v oblasti např. kondice, chování, aktivity 
a stravování, kterých v průběhu roku dosáhli. Účastníkům 
této „školní taškařice“ lezly oči na vrch hlavy, doslova 
a do písmene, a třídou se po celou dobu ozýval hurónský 
smích. V odpoledních hodinách probíhala ve stacionáři osla-

va k příležitosti třetího výročí jeho založení. Na odpoledne 
byli pozváni i rodinní příslušníci. I když nám počasí moc 
nepřálo, nálada byla vynikající. Společně jsme opékali špe-

káčky, promítali videa, prohlíželi fotky a kroniku, abychom 

v denním stacionáři probíhaly dny plné oslav

snazší dopravní obslužnost. Na domově mládeže se malovalo 
a nakupoval se nový nábytek do pokojů.

Ani o prázdninách naši žáci nezaháleli a dosáhli velkého úspě-

chu na mezinárodním kovářském sympoziu na hradě Helfštýně 
v Lipníku nad Bečvou na mezinárodním setkání uměleckých ko-

vářů Hefaiston. Obsadili v silné mezinárodní konkurenci první 
místa hned ve dvou kategoriích. Všem zainteresovaným gratulu-

ji. Celý článek bychom rádi i s obrazovým doprovodem uveřejni-
li v některém z dalších čísel.

Od 3. června do 30. září vystavovali svá díla žáci výtvarných 
oborů na hradě v Ledči nad Sázavou. Vzhledem k tomu, že vý-

stava začala až o letních prázdninách, nebyla uvedena vernisá-

ží, ale v předstihu slavnostně zakončena dernisáží dne 18. září 
od 15 hodin.

Na konci září proběhlo slavnostní zahájení výstavy Bienále 
2018 s otevřením nového výstavního prostoru glyptotéky – sbír-
ky sádrových odlitků. K této výstavě probíhal den otevřených 
dveří v sobotu 29. září. Pro ty, co se nemohli na výstavu přijít 
podívat během dne otevřených dveří, je otevřena ještě do 4. října 
v době od 9.00 do 15.00 hodin.

Dovoluji si vás pozvat na Den otevřených ateliérů konaný 
6. října. V ateliérech si budete moci prohlédnout výrobky či vý-

tvory konkrétních oborů a práci si sami vyzkoušet.
I nadále probíhá výstava Kov a šperk v Galerii výtvarného 

umění v Havlíčkově Brodě. Denně od 9 do 12 a od 13 do 17 ho-

din až do 21. října. Přijďte navštívit i tuto výstavu nových prací 
studentů Uměleckoprůmyslové akademie ve Světlé nad Sázavou.

Zaměstnancům naší školy děkuji za odvedenou práci během 
loňského školního roku. Přeji všem zaměstnancům, žákům i je-

jich rodičům hodně štěstí do nového školního roku 2018/2019.
Ing. Martin Kubín, ředitel školy
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Ve Vilémovicích u Ledče nad Sázavou se v pátek 14. září 2018 
konal PŘÁTELSKÝ PLES DOMOVA HÁJ. Zúčastnili se ho 
nejen klienti domova, jichž část již žije v komunitním bydlení 
ve Světlé nad Sázavou, jejich rodinní příslušníci, ale také po-

zvaní hosté: klienti z Domova ve Věži a ve Zboží, Sociálního 
centra ve Světlé nad Sázavou, obecně prospěšné společnosti 
Háta, a také zástupci zřizovatele Kraje Vysočina, měst a orga-

nizací, se kterými domov spolupracuje a dárci, kteří konání 
plesu podpořili.

Pro hosty plesu připravili pořadatelé bohatý program – vy-

stoupení klientů domova, tanečních mistrů v latinsko-americ-

kých tancích Kristýny a Miroslava Kaplanových z Havlíčkova 
Brodu, písničky na přání, při kterých největší odvážlivci zpíva-

li s kapelou přímo na pódiu, a samozřejmě i bohatou tombolu, 
ve které mohli vyhrát zajímavé ceny. K tanci a poslechu hrála 
skvělá kapala SAFYR a slovem provázela výborná moderátor-
ka Hela Dvořáková, se kterou se někteří klienti domova potkali 
již v létě na Sázavafestu.

„Je to tady parádní, tancujeme, povídáme si s kamarády, už 
jsme si pochutnali na výborném občerstvení a vyhrála jsem 
spoustu cen v tombole. Nechce se mi ani domů “, uvedla jedna 
z klientek Domova Háj.

Domov Háj, příspěvková organizace Kraje Vysočina, pro-

chází procesem transformace. Důvodem transformace zařízení 
je skutečnost, že pobytové služby osobám s mentálním a kom-

binovaným postižením jsou poskytovány v nevyhovujících pro-

storách budovy v Ledči nad Sázavou v části Háj, která se na-

chází mimo běžnou zástavbu města v lese. Proto Kraj Vysočina 

zrekonstruoval před necelými pěti lety rodinný dům ve Světlé 
nad Sázavou, ve kterém je komunitním způsobem poskytována 
služba domov pro osoby se zdravotním postižením šesti klien-

tům. A letos začátkem února se do dalšího zrekonstruovaného 
domu přestěhovalo dalších šest klientů. Postupně by se do ro-

dinných domů ve vybraných městech na Havlíčkobrodsku měli 
přestěhovat všichni klienti domova. Ples je jednou z možností, 
na které se mohou potkat se svými kamarády, nejbližšími z ro-

diny a mít další společné zážitky.
„Těšíme se již na třetí ročník, protože tímto druhým byla už, 

dá se říct, založena tradice. Jsem ráda, že se ples koná v běž-

ném, důstojném prostředí a ne v ústavu.“, uvedla Dana Pajero-

vá, ředitelka Domova Háj.
Mgr. Andrea Šeredová, sociální pracovnice

Foto: z archivu Domova Háj

klienti domova háj už odstartovali novou plesovou sezonu

si připomněli všechny proběhlé události. Veselou muzikou 
a písničkami nás provázel kolega Honza Hubáček, za což mu 
velmi děkujeme. Díky němu jsme si při kytaře pěkně nahlas 
zazpívali a zatančili, co nám dech stačil. Slavnost se vyda-

řila na výbornou, děkujeme všem za návštěvu a za písemná 
poděkování naší službě.

Nastaly prázdniny. Někteří uživatelé je prožili v Denním 
stacionáři, někteří trávili krásné slunné dny se svými rodi-
nami. Co znamená 31. srpen? Pro děti konec prázdnin a za-

čátek nového školního roku. I naše uživatelky prožily konec 
prázdnin dalším velkým překvapením. Žádná z uživatelek 
netušila, kam je pracovnice DS v pátek odpoledne vezou. 
S dámami, na začátek, projely celou Světlou a po prohlídko-

vé jízdě městem auto zastavilo na náměstí. Všechny výletni-

ce byly zvědavé, co bude následovat. Prozrazení konečného 
zastavení bylo přijato s velkou radostí – překvapení mělo 
název Městská kavárna. Všechny uživatelky začaly vzpo-

mínat, kdo zde byl a kdy a s kým se zde sešel. Pro větši-
nu z nich ovšem bylo velkým očekáváním, jak to v kavárně 
vypadá a co dobrého tam dostanou. Po náročném výstupu 
schodištěm se před námi otevřelo pěkné prostorné prostředí 
a především odměnou se stal stůl plný zmrzlinových pohárů. 
Nálada byla výborná, ani se nám nechtělo domů. Pro nás, 
pracovníky Denního stacionáře, je největší radostí vidět 
dobrou náladu a spokojenost u našich uživatelů. Je to ten 
největší hnací motor pro naši práci.

Kolektiv pracovníků DS
Sociálního centra města Světlá nad Sázavou
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V neděli 19. 8. 2018 jsme byli pozváni na Pouť do DpS Pro-

seč Obořiště. Naši klienti si pouť užili, jak se patří, a celé 
odpoledne strávili v příjemné společnosti za doprovodu své 
oblíbené dechové hudby.

Léto jsme zakončili Kavárnou, která se uskutečnila venku 
u altánku, a tentokrát jsme neměli tradiční zákusek a kávu, 
ale grilovaná kuřata. Celé odpoledne se neslo v příjemném 
duchu za hudebního doprovodu pana Sukdoláka.

I v měsíci srpnu nás navštívili naši psí kamarádi z Caniste-

rapeutického sdružení Kamarád.
V září jsme opět slavili. Tentokrát 18. výročí otevření naše-

ho domova. Je již zvykem, že u příležitosti tohoto výročí po-

řádáme tématický den pro naše klienty a klienty z dalších za-

řízení. V letošním roce jsme se připojili k oslavám 100. výročí 
naší země a náš tématický den nesl název „100 let republiky“. 
Soutěžící plnili různé úkoly tématicky zaměřené na uplynu-

lých 100 let naší země. Soutěže byly rozděleny po desetiletích, 
takže soutěžící např. poznávali staré předměty, které se použí-
valy za první republiky, poznávali dle fotek nejznámější filmy, 
určovaly pojmy, které se nejčastěji používaly v době komuni-
smu, k fotkám prezidentů měli správně přiřadit jejich jména, 
připomněli si naše vítězství v Naganu a útočili na branku, na 
slepé mapě tipovali, kde, jaké město leží, poznávali nejzná-

mější písně uplynulých 100 let, zavzpomínali na dobu, kdy 
hitem bylo drhání a mnoho dalších. Recepce domova a jídel-
na byla patřičně vyzdobena do všech dob uplynulého století. 
Tohoto dne se zúčastnili klienti z domova pro seniory z Havl. 
Brodu, Humpolce a Proseč Obořiště. Dále se našeho dne zú-

častnili klienti z ÚSP Zboží, klienti Komunitního bydlení 
ze Světlé nad Sázavou (z ulice Haškova i pplk. Hradeckého) 
a klienti z domova ve Věži. Naše obyvatelky zpestřily tento 
den svým hudebním vystoupením za doprovodu našich pra-

covníků pana Jana Hubáčka, sl. Adély Dolejší a pí. Kateřiny 
Sedláčkové. Výše uvedené soutěže měly své vítěze i poražené. 
Třetí místo obsadili klienti z Komunitního bydlení ulice Haš-

kova, druhé místo patřilo seniorům z DpS Proseč Obořiště 
a k naší obrovské radosti první místo zůstalo „doma“ a zvítě-

zilo naše mužské družstvo. O odpolední hudební doprovod se 
postarala hudební skupina Č. A.S.S.

Tento den by se neuskutečnil bez vydatné podpory zaměst-
nanců Sociálního centra města Světlá nad Sázavou, proto 
touto cestou děkujeme všem zaměstnancům, kteří se jakým-

koliv způsobem podíleli na hladkém průběhu tohoto dne či 
zapůjčením dekorací na výzdobu našeho domova. Zejména 

bychom chtěli poděkovat rodině Paďourkových za zapůjčení 
historických vozů, které byly celé dopoledne v naší domovské 
zahradě a jak naši klienti, tak hosté se mohli u těchto vozů 
vyfotit a pokochat se jejich krásou. Poděkování patří i panu 
Janu Šafránkovi, který nám věnoval svůj čas a celý tento den 
nám zdokumentoval.

Dále děkujeme za sponzorský dar na tento den firmě Cuk-

rárna a pekárna Milan Brokl, fa Dentimed, s. r. o. a firmě 
Smero, s. r. o.

I přes velké sucho je úroda ovoce vcelku bohatá. Díky 
daru velkého množství švestek od paní Zdenky Mejstříkové 
se u nás v úterý 12. 9. 2018 konal Švestkový den. Poprvé si 
klientky v našem domově dělaly švestková povidla a jelikož 
švestek bylo opravdu hojně, zbylo i na výborný švestkový ko-

láč.
V pátek 14. 9. 2018 jsme se zúčastnili Společenského plesu, 

na který nás pozvali klienti a zaměstnanci Domova Háj. Stej-
ně jako v loňském roce se nám na plese velmi líbilo a „plesové“ 
odpoledne jsme si užili, jak se patří.

V sobotu 15. 9. 2018 jsme pořádali již čtvrtý ročník Rodin-

ného dne – setkání rodinných příslušníku a našich klientů. 
O hudební doprovod se v tento den postaral pan Jan Hubáček 
a pan Tomáš Beránek.

Rodinný den by se nemohl uskutečnit bez zaměstnanců So-

ciálního centra města Světlá nad Sázavou, kterým touto ces-

tou děkujeme, a bez materiální pomoci těchto sponzorů: Time 
Potěhy, Servus J. a Š., s. r. o., Vlašim, Bidfood Velké Meziříčí, 
Jihlavské potraviny Jihlava a Catus Havlíčkův Brod.

Všem sponzorům za jejich podporu děkujeme.
Text: Lucie Coufalová, sociální pracovnice

Foto: Jan Šafránek

Z domova pro seniory
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kultura
kulturní zařízení kytiCe připravuje

21. listopadu od 19 hod. v Městské restauraci

dixie 377

Koncert havlíčkobrodské dixielandové kapely. Dixieland je styl 
jazzové hudby, který vznikl počátkem dvacátého století v New 
Orleans v USA. Později se styl rozšířil do New Yorku, Chicaga 
a dalších měst, ale kolébkou dixielandu zůstal jednou pro vždy 
New Orleans. 

Styl se stal v USA velmi rychle natolik populární, že ve dva-
cátých a třicátých letech dvacátého století existovala kapela, 
která hrála dixieland, v každém menším městě a ve velkých 
městech skoro v každé větší ulici. Je to podobné, jako v sou-
časné době, kdy z důvodu velké popularity spontánně vznika-
jí beatové a rockové kapely. Tak silně byl dixieland populární 
v počátku jeho vzniku. 

Jako otec dixielandu se označuje Papa Jack Lainer, který se 
svojí kapelou Street Band hrál v ulicích New Orleans. K jeho 
spoluhráčům patřil také pozdější úspěšný autor dixielandové 
hudby Nick LaRocca. 

Postupně se ustálilo složení tradiční dixie kapely: bicí, tuba 
(sousaphon, kontrabas), bendžo, piano, klarinet, trubka, trom-

bon. V dnešní době už i v Evropě přetrvávají tři hlavní proudy 
dixielandové – jazzové hudby: New Orleans Traditional, West 
Coast Revival a Chicago-Jazz-Style. Dixieland-Jazz se vyznaču-
je spontánní improvizací všech členů kapely po odehrání spo-
lečného melodického motivu. 

Do Evropy přišel dixieland po druhé světové válce a přivedl ho 
americký pozounista a kapelník Wilbur De Paris, který s kape-
lou New Orleans Band uskutečnil v padesátých letech velké ev-
ropské turné. Následně potom vznikl v západní Evropě proud 
Dixieland-Revival a začaly se objevovat první gramofonové 
desky. 

Průkopníci dixielandu v Evropě jsou jména kapelníků jako je 
Chris Barber, Acker Bilk, Ken Colyer, Monty Sunshine nebo ho-
landská kapela Dutch Swing College Band. Po částečném útlu-
mu zájmu publika se v současné době zájem o dixieland-jazz 
opět probouzí a získává na oblibě jak u muzikantů, tak i u publi-
ka. A co nejvíce potěší… i u mladého publika. 

Vstupné v předprodeji: 50 Kč, na místě 70 Kč. Předprodej probíhá 
v Infocentru ve Světlé n. S., tel. 775 653 884, info@svetlans.cz. 

24. listopadu od 15 hod. v divadelním sále 

čert vem anděla

Kníže pekel Luciper a jeho žena Belzebubka mají starosti 
s dcerkou Belindou. Nic ji nebaví, o žádnou zábavu nestojí... Až 
mazaný hříšník Vyžírka příjde věci na kloub. Holka už je velká, 
potřebovala by ženicha. A poradí Belindě, aby ze sebe udělala 
smutnou čertici. A který čert ji rozveselí, ten ji dostane za ženu. 
Jenže Belinda, jako knížecí dcerka, si zaslouží někoho ona-
čejšího. Jak to dopadne, dozvíte se v závěru veselé pohádky 
s písničkami Jiřího Beneše. Účinkuje: Hálkovo městské divadlo 
Nymburk

Předprodej vstupenek od 2. 11.  v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.

27. listopadu od 19 hod. v Městské restauraci

hrdý Budžes
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ire-
ny Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní 
devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním 
pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomický-
mi roky husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let 
promítala do světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy 
a divadla v jednom „nejmenovaném“ okresním městě se odví-
jí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších 
neštěstí, které  malá Helenka nejen prožívá, ale  zároveň je 
s bezprostředností svému věku vlastní hodnotí a komentuje. 
Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 2003 za mimořádný ženský 
jevištní výkon za roli Helenky Součkové. Hrají: Bára Hrzánová, 
Jarmila Vlčková, Libor Jeník.

Vstupné 450, 350 a 290 Kč. Předprodej probíhá v Infocentru  
ve Světlé n. S., tel. 775 653 884, info@svetlans.cz. 
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Studio vedvou aneb ve dvou se to 
lépe táhne

„Některé věci kolem nás existují a žijí v čase ve stálé a nezměněné 
kvalitě a výtvarníci jsou tu od toho, aby je zhmotnili a předali li-
dem, kteří sami tu schopnost nemají.“ F. Janák

Galerie Na Půdě představí od 25. října do 21. listopadu 2018 díla 
manželů Martiny a Františka Janákových. Výstava nazvaná „SKLO“ 
je společnou prezentací těchto výtvarníků.

František patří k velmi známým umělcům a jeho proslulost v tave-
né a broušené plastice sahá daleko za naše hranice. Od 80. let vy-
tvářel plastiky z čirého hladce broušeného skla, jejichž námětem 
byla nejčastěji ženská torza. Od broušených plastik, využívajících 
plně optických vlastností skla, se obrátil k  hledání výrazu, kte-
ré by bylo bližší sochařskému pojetí. Ve své profesi se neustále 
zdokonaloval doma i v zahraničí. Bez ohledu na to, kde František 
Janák právě působil, neustále tvořil ve skle, kresbě i malbě. Jeho 
největší inspirací byla vždy žena, umění, věci a lidé, kteří ho zaujali 
svou výjimečností. 

Na rozdíl od Františka Janáka byla životní dráha jeho manželky 
Martiny směřována trochu jinak. Její dlouholetou zálibou je práce 
s keramikou. Touha tvořit ji přivedla k zájmu o skleněnou plastiku. 
Její výuky se ujal František Janák. Stejně jako František, i Martina 
se nechává inspirovat uměním. V některých dílech je patrný vztah 
a důkladná znalost dějin výtvarné kultury, které vyučovala. 

Společně prošli dlouhou cestou, která je v jednom okamžiku spo-
jila. Tam někde před pár lety vznikl ještě nepojmenovaný počá-
tek studia Ve dvou. Jsou dokonale sehraní. Vzájemné konzultace 
a souznění umocňují radost z  individuálního a přece společné-
ho tvoření, jež vypovídá o hloubce vnímání, řemeslné zručnosti 
i schopnostech převést vlastní představy do hmoty. Jeden druhé-
mu se stali oporou, poučením i inspirací v práci i životě. 

Helena Braunová
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Město Světlá nad Sázavou a KyTICe – kulturní zařízení města 
Světlá nad Sázavou přispěly k oslavám stého výročí vzniku samo-

statné Československé republiky hodnotnou výstavou, nazvanou 
Masarykův odkaz. Motivem projektu je připomínka života našeho 
prvního prezidenta a jeho rodiny. Zajímavý byl již samotný pro-

gram slavnostního zahájení výstavy. Po úvodních slovech ředi-
telky KyTICe Jany Kupčíkové promluvil někdejší jihlavský farář 
Václav Merunka z jehož soukromých  sbírek pochází značná část 
vystavených předmětů. Po té přišlo překvapení, když do výstav-

ní místnosti vstoupil sám prezident T. G. Masaryk, jak ho známe 
z filmu nebo starých fotografií a obrazů. Byl to herec nezávislého 
experimentálního divadla Emilion Emil Navrátil. Nalíčen a oděn 

byl do obleku, jaký tradičně Tomáš Garrigue Masaryk nosíval, 
a aby to bylo stylové, přečetl část nejslavnějšího Masarykova pro-

jevu z roku 1928 nazvaném Obrana demokracie. Traduje se, že 
prezident Masaryk miloval naše lidové písně, a tak mu dva mladí 
hudebníci Stanislav Mühlfait a Jan Prášek zahráli a zazpívali jeho 
oblíbenou písničku Ach synku, synku. Celé to hezky zrežírované 
představení vyvolalo zasloužený potlesk všech účastníků vernisá-

že. Vedle exponátů od Václava Merunky jsou v Galerii Na Půdě 
vystaveny unikátní předměty, které zapůjčilo muzeum T. G. Ma-

saryka v Lánech a občanské sdružení Masarykovo demokratické 
hnutí. Je určitě zajímavostí, že panely připomínající mládí, studi-
um, politickou a státotvárnou činnost našeho prvního prezidenta 
jsou současně s výstavou ve Světlé nad Sázavou vystaveny v ang-

lické verzi v kanadském Torontu.
Výstava potrvá do neděle 14. října.

Text a foto: jiv

výstava Masarykův odkaz v Galerii na Půdě

 Ředitelka KyTICe Jana Kupčíková a Václav Merunka 
při zahájení výstavy

T. G. Masaryk (Emil Navrátil) čte z Masarykova projevu 
Obrana demokracie

Doslova unikátním exponátem výstavy je pracovní stůl 
Masarykovy nejstarší dcery Alice, zakladatelky a první 

předsedkyně Československého kříže, zapůjčený z muzea 
T. G. Masaryka v Lánech

Mladí hudebníci Jan Prášek a Stanislav Mühlfait zahráli 
a zazpívali panu prezidentovi jeho oblíbenou Ach synku, synku
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Říjen v městské knihovně

Beletrie
Daniel Cole: 
Loutkář 
– Od případu Hadrového panáka uplynulo osmnáct měsíců. 

Hrůza z něj se stále vznáší nad Londýnem, detektiv Wolf 
zmizel. A jeho kolegyně seržantka Emily Baxterová čelí 
další sérii nezvyklých vražd – jejich oběšené oběti mají na 
hrudi vyřezáno slovo „NÁVNADA“. Stejně označená těla 
se začnou objevovat také v New Yorku a do vyšetřování se 
tak vloží i speciální agenti FBI Damien Rouche a Elliot Cu-

rtisová. S přibývajícími mrtvolami stoupá tlak médií. Stopy 
vedou k dvojici psychiatrů, k nimž zavraždění docházeli, 
ale ti jsou nalezeni rovněž mrtví.

Renata Červenková a Radkin Honzák: 
Všichni žijem‘ v blázinci 
– V rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou se za-

mýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad sta-

vem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává 
za technickým. Co nám to přinese? Opravdu nám psycho-

farmaka pomohou k pocitu štěstí? Nejsou některé nové cho-

roby spíš zlozvyky? Proč se mlčí o odvrácené straně papí-
rových plen? Je psychoterapie léčba,  nebo ztracený čas? 

Dominik Dán: 
Cigaretka na dva tahy 
– Uběhl přesně rok od vraždy Tibora Hakla – jedné z klíčo-

vých postav podsvětí. V obou případech sehrály důležitou 
roli Krauzovy kontakty s podsvětím. Občas se i detektivo-

vi z oddělení vražd hodí podaření kamarádi z dětství. Na-

štěstí Tiborovu mrtvolu nikdo neobjevil, oficiálně se nevy-

šetřovalo, nikdo nepátral po souvislostech. Jedině Burger 
tušil, že mu jeho žák přerostl přes hlavu – když ne profesi-
onálně, tak v riskování určitě. 

Irena Dousková: 
Rakvičky 
– Hned v úvodu této vtipné, ale i dojemné perestrojkové „road-

-movie“ definuje dvacetiletá Róza svůj osudový plán zcela 
jasně. Musí „najít Ostraváka a přiznat, že ho miluje“. V tu 
chvíli ještě netuší, jak těžký úkol to bude. Novela o krátké 
prázdninové cestě není jen příběhem čtveřice hlavních pro-

tagonistů. Je také originálním zrcadlem doby, zdánlivě ještě 
stejně nehybné jako hladina českých rybníků.

Dirk Husemann: 
Ledoví piráti 
– Středomoří, léta Páně 828. Viking Alrik a jeho posádka 

se věnují zvláštnímu, ale výnosnému obchodu – dovážejí 
na svém drakaru z Etny do Ravenny náklady ledu. Ještě 
rychlejší než ledoví piráti je jejich pověst, která tak dorazí 
i k benátskému dóžeti.

Charlotte Linková: 
Rozhodnutí 

– Simon, úspěšný překladatel na dovolené, potká na pláži 
mladou Francouzku. Vyhladovělá Nathalie mu vypráví 
o pronásledovatelích, kvůli nimž uprchla z Paříže, a o tom, 
že v sebeobraně zabila nějakého muže. Simon neznámé 
dívce nabídne pomoc.

Eliška Novotná: 
Prostírání s kolibříky 
– Humorné příběhy ženy, která má od Boha talent vidět věcí 

i z jiného úhlu pohledu a dokáže je osobitým způsobem pře-

vyprávět do podoby, kterou byste nikdy nečekali. Toto vtip-

né vyprávění se nese na vlnách plynoucího času v nesnázích 
i potěšeních soběstačné seniorky, která vše, co život přináší, 
bere jako výzvu k dalšímu kroku a příležitost si to užít.

Naučná literatura
Blanka Sýkorová: 
Tvoření z čajových sáčků 
– Čajový sáček – pro někoho odpad, který skončí v koši, pro 

tvořivé zázrak. V nové knize z edice Šikovné ruce najdete 
mnoho způsobů a inspirací, jak s tímto úžasným materiá-

lem pracovat. Návody jsou přehledně zpracovány a popsá-

ny krok za krokem. S drobnými úpravami je lze využít při 
práci se všemi věkovými skupinami. Vzhledem k množství 
druhů čajových sáčků je toto tvoření téměř nekonečné.

Leoš Šimánek: 
Austrálie země kontrastů 
– Austrálie je sice malým kontinentem, ale zároveň i ohrom-

ně velkou zemí! Je zemí úžasných protikladů s nepředsta-

vitelným množstvím přírodních krás. Na jihu se od moře 
zdvihají vysoké hory v zimě pokryté sněhem, v severní 
části se do nekonečna táhne tropické pobřeží s kokosovými 
palmami a korálovými útesy. Šimánkovi během čtyř mě-

síců procestovali Austrálii kolem dokola a napříč. Na své 
cestě měli i celou řadu příležitostí poznat velmi milé a po-

hostinné místní obyvatele. 

Knihy pro děti a mládež
Iva Mušálková: 
U sedmi berušek 

– Pokud vaše děti ještě neumějí číst, ale přesto by si rády 
už nějakou knihu přečetly, mohou začít s knihou U sedmi 
berušek. Malované čtení, které je u dětí hodně oblíbené, 
zvládnou s pomocí dospělého už od 3 let, tedy hodně brzy 
předtím, než začnou samy doopravdy číst. Začínajícím čte-

nářům kniha zas poslouží jako zábavná pomůcka při pro-

cvičování čtení. 

Martina Drijverová: 
Nekonečné prázdniny 
– Dovedete si představit, že by se někdo netěšil na prázdniny? 

Devítiletá Hanka má celý červenec prožít doma, kde nemá 
žádného kamaráda. Bydlí tu sice stejně starý kluk Martin, 
ale s tím se přece Hanka nebude bavit! Se šprtem! A proto-

že bez kamaráda by léto nestálo za nic, Hanka si svou nej-
lepší kamarádku vymyslí.

Ivona Březinová: 
Ve spárech džungle 
– Džungle – úchvatná i nebezpečná. Zvlášť pro toho, kdo ji 

nezná. Poprvé se v ní octne i šestice kamarádů – Mariana, 
Jonáš, Tim, Hardy a dvojčata Alfa a Beta. Jedné noci se 
vydají na cestu thajským deštným pralesem, ale naneštěstí 
zabloudí, a musí pod zeleným příkrovem přenocovat.

Eva Kodýmová
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Co váS ZajíMá
Také se vám už někdy stala následující příhoda? Jdete si 

takhle brzy ráno (může to být i v kteroukoli jinou denní dobu) 
po chodníku mezi paneláky se psem na vodítku. Jinak to přece 
podle přísných regulí města ani nejde. To podotýkám ironicky, 
protože volně běhajících psů potká člověk spoustu. Vychutnává-

te si procházku, svěží vzduch, klid a dopřejete svému miláčkovi 
trochu větší volnost, aby měl radost ze života stejně jako vy.

Tu se náhle vedle vás zjeví jako duch cyklista. Leknete se, to 
je samozřejmé, a možná i vykřiknete, což vám jako žena mohu 
potvrdit. Je to opravdu nepříjemný zážitek, umocněný ještě ne 
zrovna srdečnou reakcí cyklisty.

Co na to říct? V první řadě to, že jedoucí cyklista nemá na 
chodníku co dělat. Podle silničního zákona patří cyklista do 
silničního provozu a na chodník může pouze jako chodec, kte-

rý kolo vede. (Až na několik výjimek, které ale musí být jasně 
vyznačeny.) V dnešní době se však rozšířil tento nešvar v míře 
neúnosné zvláště na chodnících mezi bytovkami. Cyklisté si 
zkracují cestu, protože objíždět sídliště po ulici se jim nechce. 
Nikdy jsem neviděla, že by někdo jel na chodníku mezi rodin-

nými domky. Tam je silnice hned vedle, takže podobné konání 
ztrácí smysl.

Takže cyklista si to frčí po chodníku a ejhle. Nic netušící cho-

dec ukročí stranou a kolize je na světě. Dovedu si představit, jak 
by to nešťastný chodec schytal. Cyklista je přece v dnešní době 
velmi preferovaný a hýčkaný živočišný druh.

A já se ptám, když už porušuje pravidla provozu na chodní-
cích, co kdyby alespoň použil zvonek? Před řadou let patřil zvo-

nek k povinné výbavě kola. Nevím, jak je tomu dnes, a také to 
pochopitelně daný problém neřeší, ale člověka by to přinejmen-

ším upozornilo, co se mu děje za zády. Zvonkům prostě odzvo-

nilo. Chodec už se zkrátka na chodníku nemůže cítit v bezpečí.
Abych však cyklisty jenom nekritizovala, na cyklostezce mají 

zase zelenou oni a my, „pejskaři“, bychom to měli respektovat. 
Tam bychom neměli jízdu na kole lidem znepříjemňovat dlou-

hými vodítky. Proto také na cyklostezku chodím jen výjimeč-

ně. Ráda nechávám svému psovi větší volnost, a tak celou cestu 
strávím ohlížením, jestli za mnou někdo nejede. Mám totiž oblí-
bené heslo: „Co nechceš, aby ti dělali druzí, sám nedělej.“

Je prostě potřeba vzájemně se respektovat a dodržovat pra-

vidla.

Eva Kodýmová

Piráti chodníků

Většina dětí se pomaličku připravovala na nový školní rok 
a užívala si poslední dny prázdnin. Děti ve Škubánku začaly 
školu trošku dříve.

Každý rok, první víkend v září, se koná mezinárodní folklor-
ní festival „Lidový rok‘‘ ve Velké Bystřici u Olomouce. Letos 
jsme měli tu čest být mezi pozvanými soubory na XXVII. roč-

níku festivalu také my. Škubánek se do Velké Bystřice vrátil po 
více než dvaceti letech.

Vyráželi jsme za chladného a deštivého počasí. Štěstí nám 
však přálo a ve Velké Bystřici na nás vykouklo sluníčko.

Amfiteátr je umístěn v pěkně upraveném zámeckém parku 
a všechno zázemí festivalu je u zámku a zámeckého náměstí. 
Tady během festivalu probíhá jarmark i s poutí a kolotoči. Zába-

va pro děti i dospělé. Domácí chleba se škvarkovou, bůčkovou 
nebo tvarůžkovou pomazánkou jen tak někde nedostanete.

Po dopolední zkoušce a dobrém obědě, načesaní a uprave-

ní, v nových krojích, nás Škubánci na odpoledním vystoupení 
skvěle reprezentovali. Diváky potěšili dvěma pásmy „Na bře-

hu‘‘ a „Kdo nevěří‘‘.
V krásném prostředí, mezi příjemnými pořadateli a přátel-

skými lidmi jsme strávili krásný den, na který budeme vzpo-

mínat s úsměvem.
Festival „Lidový rok‘‘ nám bude připomínat i perníkové sr-

díčko, které dostali všichni účastníci festivalu.
Táňa Siková

lidový rok 2018

výzva

Zájemci o otisknutí PF 2019 či poděkování zákazníkům a ob-
chodním partnerům v prosincovém čísle Světelského zpra-
vodaje mohou je zasílat na adresu redakce@svetlans.cz. 
Provedení – textové ve Wordu, grafické v JPG, PDF, Corel. 

Do formátu A5 (včetně) zdarma. Uzávěrka příjmu příspěvků 
je 16. listopadu!

redakce
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V návaznosti na nepřesné a zároveň neúplné informace v mi-
nulém Zpravodaji, jež se týkaly oprav historických objektů ve 
Světlé a jejích místních částech, bychom chtěli čtenářům přiblí-
žit reálný stav v této oblasti. 

Zmiňované drobné stavby otiskují charakteristickou podobu 
řadě obcí. Tvoří jejich přirozenou dominantu, zaštiťují veřejný 
prostor, nabízejí místo k setkávání místím, turistům jsou příleži-
tostí k zastavení a odpočinku. Stavbu kapliček mnohdy iniciova-

li a uskutečnili sami předci místních obyvatel. „S lidmi pro lidi“, 
slušelo by se říci. Nyní je jejich majitelem obec. Ta má povinnost 
o uvedené objekty pečovat a udržovat je na základě zákona o pa-

mátkové péči. Na opravy a údržbu těchto staveb vynakládá své 
finanční prostředky stejně jako na opravy domů, bytů a jakého-

koli jiného svého majetku. Využívá k tomu prostředky vlastní 
i příspěvky státu. Následující tabulka ukazuje vyčíslené náklady 
na opravy těchto budov i úsporu, kterou umožnily státní dotace. 
Celkově se městu podařilo ušetřit 48 % nutných výdajů. Uvede-

né ceny jsou včetně DPH.
Kaplička Celková výše Kč Dotace Kč Podíl města Kč

Opatovice 150 420

Leštinka 85 980

Lipnička 471 738

Žebrákov 323 505

Celkem 1  031 643 491 100 540 543

Farnost získala na opravu věže kostela půjčku od města ve výši 
450 000 Kč. Kvůli nutným opravám fasády farnost požádala 
o odložení splacení půjčky, protože bylo třeba uhradit i tyto fak-

tury. Zastupitelé města farnosti vyhověli, a splatnost byla odlo-

žena o tři roky. V loňském roce město farnosti odpustilo jednu 
splátku ve výši 150 000 Kč z toho důvodu, že farnost při opravě 
střechy věže kostela přistoupila na dražší variantu (pokrytí stře-

chy mědí místo plechem), kterou navrhl městský architekt.
Údržba kostela nebyla před rokem 1989 podporována z ve-

řejných zdrojů financí, i když se k ní stát svými zákony sám 
zavázal. Většina oprav se tehdy řešila možnostmi a obětavos-

tí místních lidí. Na zásadní rekonstrukce chyběly síly, finance 
a potřebné technologie. Proto se v dnešní době velmi obtížně 
dá hovořit o pouhé „údržbě“ objektu. Zpravidla se jedná o ře-

šení havarijního stavu ať už celých budov, nebo jen jejich částí. 
Záchrana a příslušné kroky jsou tak často okolnostmi vynucené. 
V havarijním stavu bohužel zůstává další část krovu nad boční-
mi loděmi i střešní krytina. Jsme přesvědčeni o tom, že částka 
investovaná za posledních pět let byla efektivně využita a díky 
svépomocným pracím je odvedené dílo v mnohem vyšší hodno-

tě. Po generální opravě fasády (včetně renovace hodin, výměny 
čelních oken, renovace dveří a opravy vitrážových oken) jistě 
kostel zaujme většinu obyvatel i návštěvníků. 

Kostel je součástí veřejného a kulturního prostoru v našem 
městě. Je podle toho využíván místními, hosty i turisty. Kona-

jí se v něm bohoslužby, kulturní akce, koncerty. Utváří živou 
paměť na generace světelských lidí. Nabízí obrazovou i so-

chařskou galerii, která je ve spolupráci s místním informačním 
centrem zpřístupněná veřejnosti i turistům. Proto jsme vděční 
všem obyvatelům a zástupcům města, že nám vycházejí vstříc 
a pomáhají.

Jana Ptáčníková, účetní farnosti, 
Václav Prášek, koordinátor oprav kostela,

Jan Prášek, člen pastorační rady

Údržba historických památek ve Světlé

Rok Oprava Celková výše Kč Dotace Kč Příspěvek města Kč Příspěvek farnosti Kč Svépomocné práce Kč

2014 Věž kostela 1 167 960 350 000 116 796 701 164 0

2015 Fasáda 1.etapa 300 317 160 000 0 40 317 100 000

2016 Fasáda 2.etapa 1 100 962 462 000 110 096 76 906 451 960

2018 Oprava krovů 815 662 383 313 82 000 220 102 130 247

Celkem 3 384 901 1 355 313 308 892 1 038 489 682 207

Odpuštěná splátka + 150 000 -150 000

458 892 888 489

Podíl 100 % 40 % 14% 26% 20 %

Na jižní straně celého prostranství bude stát 
samostatná hala prodejny BILLA

Na tomto místě bude stát třetí objekt ve 
kterém budou drobné prodejny

Pohled od silnice směrem k řece,  
tam bude stát KIK

výstavba Centra obchodu a služeb

Foto: Jiří Víšek
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SPort

Čilý ruch zavládl v neděli 26. srpna na tartanové dráze a ostat-
ních atletických sektorech multifunkčního sportoviště v Ko-

menského ulici. Nekonaly se zde závody z kalendáře Českého 
atletického svazu, ale po dlouhých šestnácti letech si zde dali 
dostaveníčko bývalí úspěšní atleti z tréninkové skupiny trenéra 
Jozefa Foťka, kteří reprezentovali známý atletický klub Hvěz-

du SKP Pardubice. Byli mezi nimi účastníci ligových soutěží 
družstev, mistrovství České republiky jednotlivců i družstev 
v mládežnických kategoriích, dokonce i medailisté republiko-

vých šampionátů. Například Renata Pexová Viktorová vlastní 
dvě bronzové medaile z mistrovství republiky žactva v běhu na 

60 m. Hana Ptáčníková má ve své sbírce stříbrnou medaili rov-

něž z běhu na 60 m, bronzovou z běhu na 150 m a bronz ze šta-

fety na čtyřikrát 100 m z MČR dorostu. Bronz z MČR družstev 
má Jana Zlatová ve vrhu koulí. Lukáš Kodým získal stříbrnou 
medaili v běhu na 60 m v roce 1999 a zlaté kovy v bězích na 
60 a 150 m v hale v roce 2000. Ten nedělní mítink, to byl více-

boj, ve kterém soutěžili všichni účastníci ve všech atletických 
disciplínách a byla u toho spousta legrace, byť se každý snažil 
o co nejlepší výkon. A co bylo impulzem tohoto setkání na at-
letické dráze po tolika letech, na to odpověděl jeden z aktérů 
třiatřicetiletý Lukáš Kodým. „Natolik se nám po sobě stýskalo, 

Setkání atletů po šestnácti letech

Ve čtvrtek 20.  září dopo-
ledne se v areálu Základní 
školy Lánecká uskutečnil 
slavnostní akt Poklepání 
na základní kámen nové 
sportovní haly, kterého se 
vedle pozvaných hostů zú-
častnili zastupitelé města 
Světlá nad Sázavou.  Jak 
při obřadu potvrdil ředitel 
firmy PKS stavby Žďár nad 
Sázavou, která je zhotovi-
telem stavby, Jaroslav Kla-
diva, hala by měla být do-
končena 31. listopadu 2019.  
Na snímku ze slavnostního 
okamžiku jsou při poklepání 
na základní kámen zleva: Ing. arch. Václav Marek, ředitel ZŠ 
Lánecká Mgr. Vlastimil Špatenka, náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina Martin Kukla, místostarosta Josef Hnik, starosta 
Mgr. Jan Tourek, generální ředitel PKS  Ing. Petr Pejchal a ře-
ditel PKS stavby, a.s. Žďár nad Sázavou Jaroslav Kladiva.

Text a foto: jiv

historický okamžik světelského sportu

Tvář staveniště sportovní haly se mění každým dnem. V den 
poklepání na základní kámen měli stavbaři dokončenou 

přeložku stávající kanalizace, která procházela přímo středem 
budoucí haly a začínali s výkopy základů.
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Ve skoku vysokém překonává laťku Lukáš Kodým. Na stylu 
skoku je vidět, že skok vysoký nebyla jeho disciplína

Společný snímek

Atletická sezona pod širým nebem se chýlí ke konci, v mládež-

nických kategoriích probíhají finálové soutěže družstev. V sobotu 
15. září se v Třebíči konalo Mistrovství Čech družstev staršího 
žactva. Startovalo 20 družstev a vítězem se stalo družstvo Sokola 
Kolín. Na čtvrtém místě skončili mladí atleti Hvězdy Pardubice, 
v jejichž sestavě byli tři atleti ze Světlé nad Sázavou: Vojtěch Felt, 
Roman Sváček a Petr Kasal. Ten skončil v běhu na 300 m s časem 
38,98 sec. na 3. místě a přispěl tak ke čtvrtému místu družstva Par-
dubic ze světelských atletů nejvíce body. Trojice svěřenců trenéra 
Foťka Stela Sekotová, Miroslav Sekot a Anna Sobotová repre-

zentovala atlety z Pardubic ve finále Krajského přeboru družstev 
mladšího žactva v Litomyšli. Mezi medailisty byla Anna Soboto-

vá, když zvítězila ve skoku vysokém s výkonem 139 cm, a také 
Miroslav Sekot, který ve vrhu koulí skončil na druhém místě. Jeho 
koule letěla do vzdálenosti 10,94 m. Text a foto: jiv

Foťkovi atleti o sobě nechali vědět

Devátá hokejová sezona na zimním 
stadionu v Pěšinkách začala prvním le-

dem v posledních dnech srpna a v neděli 
30. září 2018 odstartoval další ročník Kraj-
ské hokejové ligy mužů Pardubického kra-

je. Hokejisté HC Světlá nad Sázavou začali 
ligu v Chrudimi a hned o tři dny později 

přivítali doma v Pěšinkách v okresním derby hokejisty HC 
Chotěboř. Hodně příznivců mají světelští hokejisté, svědčí 
o tom plné ochozy zimního stadionu při domácích utkáních 
v předcházejících sezonách. Letošní KLM má stejný model 
jako ta předcházející. V první základní části se utká všech je-

denáct týmů dvoukolově každý s každým a potom se tabulka 
rozdělí na první šetsku, ve které se bude hrát o čtvrtfinále play 
off a pět ostatních týmů v B skupině bude hrát o další umís-

tění. A jaký je kalendář domácích utkání hokejistů HC Světlá 
nad Sázavou doma v Pěšinkách v základní části soutěže?

• 14. října (neděle) od 17:00 hod s HC Spartak Polička.
• 21. října (neděle) od 17:00 hod. s TJ Lanškroun.
• 24. října (středa) od 18:30 hod. s HC Slovan Moravská 

Třebová.
• 4. listopadu (neděle) od 17:00 hod. s HC Litomyšl.
• 7. listopadu (středa od 18:30 s HC Chrudim.
• 14. listopadu (středa) od 18:30 hod. s HC Spartak Choceň.
• 18. listopadu (neděle) od 17:00 hod. s HC Skuteč.
• 5. prosince (středa) od 19:00 hod. s HC Kohouti Česká 

Třebová
• 9. prosince (neděle) od 17:00 hod. s HC Hlinsko.
• Základní část soutěže zakončí světelští hokejisté ve stře-

du 12. prosince v Litomyšli. Text a foto: jiv

Pěšinky už zase žijí hokejem

až jsme se rozhodli sejít se při činnosti, která nám neodvratně 
přirostla k serdci.“

Nemohlo chybět společné foto do památečního alba. Na 
snímku jsou zleva: trenér Jozef Foťko, Denisa Pexová, rozená 

Benešová, Květa Fialová, Renata Pexová Viktorová, Lukáš Ko-

dým, Hana Ptáčníková, Lukáš Pavlovec, Petr Vohnický, Pavel 
Mikuš, Jana Zlatová, Luboš Foťko a sedící Denisa Vápeníková.

Text a foto: jiv
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Projekt Sportovní den, při kterém spojily své síly Komise 
pro koordinaci sportu při MěÚ Světlá nad Sázavou, Spor-
tovní zařízení města, s. r. o., Dům dětí a mládeže Svět-
lá n. S. a sportovní oddíly se konal v pátek 7. září v areálu 
Sportovního centra v Pěšinkách. 

Účelem akce byla snaha přivést děti na hřiště a do tělocvi-
čen. Děti, které přišly do Pěšinek s rodiči, dědečky, babička-

mi nebo se staršími sourozenci, měly možnost si vyzkoušet 
svoji obratnost a především základní prvky sportů, kterými 
byly například atletika, bojová umění, florbal, fotbal, hokej, 
stolní tenis, tenis, šachy a volejbal. 

Byl to návod, jak se zapojit do některého z prezentovaných 
sportovních oddílů a 160 zúčastněných dětí bylo potvrzením, 
že akce splnila svůj účel. 

Odměnou všem malým adeptům sportu byly za jejich sna-

hu první medaile, diplomy a oblíbené kukuřičné křupky od 
mlynáře Jana Koláře. Za to mu pořadatelé Sportovního dne 
děkují.

Text a foto: jiv

vydařený Sportovní den v Pěšinkách

Slalom s florbalovým míčkem a střelba na branku, to se dětem líbilo

Medaile, diplomy a chutné křupky z rukou hlavního pořadatele Tomáše Roseckého, byly odměnou

Udržet míček na tenisové raketě při dalším pohybu, to již 
vyžaduje více obratnosti. Někteří to zvládli napoprvé
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