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Okénko 
vzpomínek
Přibližně před čtyřmi desítkami let byla provedena komplexní rekonstrukce 
jezu na naší Sázavě. O několik cm byla snížena koruna jezu i jeho výchozí 
poloha od altánu. Do jezu byl vložen levobřežní kanalizační sběrač.

Jez před rekonstrukcí

Pracovní stroje – nájezd z Jelenovy ul.

Práce zahájeny

Provizorní cesta pro opravu

První polovina jezu uzavřena

Před zahájením prací

Přípravné práce Uzavírka první poloviny jezu
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Úvodní slovo

Milí Světeláci, dámy a pánové,

další měsíc je za námi, nyní už nastal opravdový podzimní 
čas. I přes to doufám, že jste si září užili, děti si již zvykly na 
školní režim a naše Světelská pouť vnesla úsměv do tváří ne-
jen dětem, ale i dospělým. Dočkali jsme se i otevření nového 
supermarketu, se kterým se zase trochu zvedne kvalita slu-
žeb a zdravá konkurence ve městě.

Říjen je měsícem, který hřeje i mrazí. Proto jsem rád, že na 
jeho konec je plánováno ukončení většiny uzavírek v rámci 
oprav komunikací. Ač bylo toto období neustálých objížděk 

nepříjemné pro nás všechny, vím, že to bylo k  dobru věci, 
a zase si můžeme užívat jízdu po krásných nových silnicích. 
Některé uzavírky sice zůstávají, ale věřím, že už nebudou tr-
vat dlouho. Také finišujeme se stavbou sportovní haly, proto 
bych Vás chtěl pozvat na její slavnostní otevření, o kterém 
budeme včas informovat.

Přeji Vám všem krásný měsíc a nezapomeňte si 27. 10. přeří-
dit hodinky z 3 na 2 hodiny.

Jan Tourek, starosta města

Z radniCe
Rada města projednávala 9. září mj. tyto záležitosti:

 1. Do zámeckého parku poprvé zavítá promo akce „Dej 
si FOOD ve Světlé“, a to 20. června 2020 od 10:00 do 
18:00 hod.

 2. Obecně prospěšná společnost Women for women poskyt-
ne finanční dar ZŠ Lánecká na úhradu stravného ve školní 
jídelně pro 4 žáky ve školním roce 2019/2020. Výše daru 
činí 19 012 Kč a bude poskytnut ve dvou etapách – část 
pro rok 2019 ve výši 7 546 Kč a část pro rok 2020 ve výši 
11 466 Kč.

 3. Město přistoupilo na doporučení na základě znaleckého 
posudku a s účinností od 1. 1. 2020 dojde k navýšení ná-

jmu v městských bytech a v domě s pečovatelskou služ-

bou. Tím také dojde ke změnám v nájemních smlouvách. 
Nájemcům bude vše vysvětleno při podpisu nové nájemní 
smlouvy.

 4. Aby město mohlo svou nabídkou oslovit potenciálního 
zubního lékaře, rozhodlo se vyčlenit a zrekonstruovat je-

den městský byt. Současně budou v rozpočtu města uvol-
něny finance na vybavení zubní ordinace.

19. jednání rady města

 5. Bude poskytnuta dotace Klubu českých turistů, odbor 
Bohemia Světlá nad Sázavou na uhrazení nákladů spoje-

ných s dálkovým pochodem „Cestami Jaroslava Haška“ – 
38. ročník, ve výši 8 000 Kč.

 6. Bude poskytnuta dotace HC Světlá nad Sázavou z. s., jež 
pořádá ve dnech 7.–8. 9. 2019, 14. 9. 2019 a 15. 9. 2019 
tři turnaje mládežnických týmů. Turnaj mladších žáků – 
O pohár Josefa Vašíčka, turnaj minihokeje ročníků 2012 
a 2010. Dotace ve výši 13 019 Kč bude použita na pořízení 
medailí a pohárů.

 7. Bude poskytnuta dotace Osadnímu výboru Dolní Březin-

ka ve výši 2 000 Kč na tradiční Sousedské posezení dne 
24. 8. 2019 u místní hasičské zbrojnice pořádané místním 
SDH Dolní Březinka pro obyvatele Dolní Březinky a hos-

ty.
 8. SEKY TV studio HB zaslalo městu Světlá nad Sázavou 

dopis, ve kterém oznamuje, že se v letošním roce nebude 
konat 18. ročník motoristické soutěže Rallye Světlá.

Jan Tourek, starosta města

Omezení rychlosti v dolních Bohušicích podél obory

V pátek 6. září nabylo účinnosti Oznáme-
ní veřejnou vyhláškou o stanovení míst-
ní úpravy provozu na silnici č. III/34729. 
Jedná se o úsek vedoucí z Dolních Bohu-
šic podél obory se zvířaty až k napojení 
na silnici V  Polích u Probasu. Vzhledem 
k  častému pohybu chodců po krajnicích 
je zde nově omezena rychlost na maxi-
málně 50 km/h.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ
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• Od 22. 7. do 24. 9. 2019 byla uzavřena silnice č. II/150 
v úseku Hněvkovice – Kožlí. Cílem uzavírky byla celková 
úprava krytu komunikace, zrekonstruován byl úsek o dél-
ce 2,896 km. Oprava byla financována ze státního fondu 
dopravní infrastruktury.

• Na tuto uzavírku naváže uzavírka další, tentokráte v rám-

ci projektu „D1 MODERNIZACE – ÚSEK 07 – EXIT 56 
SOUTICE – EXIT 66 LOKET, jež bude trvat od 28. 9. do 
30. 11. 2019.

Konkrétně:
• Exit 66 Loket: uzavření nájezdové větve ve směru na Brno 

a uzavření výjezdové větve ve směru z Prahy

• Exit 56 Soutice: uzavření nájezdové větve na Brno a uza-

vření výjezdové větve ve směru z Prahy

Další trvající uzavírky:
• III/34731, ul. Panuškova, ul. V Polích – 26. 8. – 31. 10. 2019
• II/150 Leštinka – Mrzkovice – 26. 8. – 31. 10. 2019
• Dolní Město – 26. 8. – 31. 10. 2019
• II/130 Ledeč – Hradec – 15. 4. – 31. 10. 2019

Blanka Sedláková,

 tisková mluvčí MěÚ

Přehled současných uzavírek

Opravovaný úsek silnice II/130 z Ledče do Hradce

V pondělí 2. září začal dětem nový školní rok a do lavic used-

lo také 68 prvňáčků (29 žáků v ZŠ v Jelenově ulici a 39 v ZŠ 
v Lánecké ulici). Dětem tento významný den přijel zpestřit 
i místostarosta města Josef Hnik, aby jim spolu s řediteli zá-

kladních škol paní Janou Myslivcovou a Vlastimilem Špaten-

kou a třídními učitelkami popřáli hodně úspěchů a dodali kuráž 
do dalších studijních let.

Na lavicích byl pro každé dítě nachystán kufřík od Kraje 
Vysočina „Do školy i do přírody bezpečně“ vybavený reflexní 

vestou, odrazkami, malou lékárničkou na kolo a dalšími drob-

nostmi; dále pak stavebnice ROTO a dárky v podobě omalová-

nek, pastelek, fixů...
Obě základní školy také i letos podpoří celkem 13 žáků 

a uhradí jim obědy na celý školní rok 2019/2020 prostřednic-

tvím daru obecně prospěšné společnosti Women for women 
v rámci charitativního projektu „Obědy pro školy“.

Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ
Foto: KyTICe

Zahájení školního roku 2019/2020
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Letní prázdniny už klasicky slouží k opravám, úpravám a re-

konstrukcím prostor v základních školách. Ani letos to nebylo 
výjimkou.

Hlavní myšlenkou rekonstrukcí v obou základních školách – 
jak v ulici Komenského, tak v ulici Lánecká, bylo provedení 
stavebních úprav za účelem bezbariérového užívání, aby se 
i handicapovaní či imobilní žáci mohli bez problémů pohybovat 
ve školních prostorách. Proto mají obě školy nově výtah a toa-

lety pro vozíčkáře, dále bezbariérové prvky jako nájezdovou 
rampu k tělocvičně v ZŠ Lánecká a bezbariérový přístup do 
areálu ZŠ Komenského v zadní části školy se vstupem brankou 
u zdravotnického střediska.

Další částí projektů bylo:
 1) Vybudování a vybavení učebny jazyků a IT v ZŠ Lánec-

ká, kdy se z původně školní klubovny stala moderní mul-
timediální jazyková učebna pro 24 žáků. Učebna je vy-

bavena novým nábytkem, dataprojektorem, počítačovým 
a softwarovým vybavením pro výuku. Všechny stoly jsou 
i úsporně řešeny – pomocí dálkového ovládání lze monito-

ry jednoduše vysunout a zase zasunout dovnitř stolu.
 2) Vybudování a vybavení učebny jazyků a IT v ZŠ Komen-

ského – která je také moc pěkně řešena. Je vybavena no-

vým nábytkem, počítačovým a softwarovým vybavením 
pro výuku 20 žáků, interaktivní tabulí a dataprojektorem.

 3) Vybudování učebny fyziky pro 30 žáků v ZŠ Komenského, 
která je nově vybavena nábytkem, senzorovými sadami na 

pokusy, počítačem učitele, deseti tablety pro žáky, inter-
aktivní tabulí a dataprojektorem. Stoly jsou také úsporně 
řešeny pomocí výsuvného mechanizmu.

 4) Souběžně s vybudováním toalet pro vozíčkáře v obou ško-

lách byla zrekonstruována hygienická zařízení na prvním 
i druhém stupni v ZŠ Lánecká a vybudována sprcha v ZŠ 
Komenského.

 5) Zavedení Wi-Fi v ZŠ Lánecká – signálem jsou pokryty 
všechny prostory školy. K internetu a svým dokumentům 
se mohou řízeně připojit žáci 5. až 9. tříd a učitelé.

Projekty „ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou – učebna jazyků 
a bezbariérové úpravy“ a „ZŠ Komenského, Světlá nad Sáza-

vou – rekonstrukce odborných učeben a bezbariérová opatření“ 
byly spolufinancovány Evropskou unií.

Celkové náklady na rekonstrukci ZŠ Komenského činí 
cca 8 110 000 Kč a na ZŠ Lánecká cca 8 500 000 Kč.

Přejeme všem žákům i učitelům, ať se jim v nových učeb-

nách a dalších zrekonstruovaných prostorách líbí.
Blanka Sedláková, 

tisková mluvčí MěÚ

rekonstrukce základních škol

Učebna jazyků a IT v ZŠ Lánecká 

Učebna jazyků a IT v ZŠ Komenského

Nájezdová rampa v ZŠ Lánecká 

Učebna fyziky v ZŠ Komenského
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Zastupitelstvo města na svém 6. zasedání dne 26. 6. 2019 sta-

novilo objemy finančních prostředků pro programové a indivi-
duální dotace z rozpočtu města pro rok 2020 následovně:

Objem finančních prostředků pro programovou dotaci:
• pro oblast sportu ve výši 2 080 000 Kč
• pro oblast kultury ve výši 150 000 Kč
• právnickým a fyzickým osobám v oblasti péče o zdra-

votně postižené a jinak znevýhodněné občany ve výši 
200 000 Kč

• právnickým a fyzickým osobám v oblasti prevence sociál-
ně patologických jevů ve výši 143 000 Kč

Objem finančních prostředků na individuální dotaci:
• pro oblast sportu ve výši 120 000 Kč
• pro oblast kultury ve výši 280 000 Kč
• pro oblast sociální ve výši 350 000 Kč
• pro oblast ostatní dotace ve výši 160 000 Kč

Na svém 7. zasedání dne 25. 9. 2019 schválilo zastupitelstvo 
města programy pro poskytování dotací právnickým i fyzic-

kým osobám v oblasti kultury, sportu a v sociální oblasti z roz-

počtu města na rok 2020.
Byla stanovena maximální možná výše dotace v jednotlivém 

případě:
• pro oblast sportu ve výši 1 000 000 Kč
• pro oblast kultury ve výši 100 000 Kč
• pro oblast péče o zdravotně postižené a jinak znevýhodně-

né občany ve výši 50 000 Kč
• pro oblast prevence sociálněpatologických jevů ve výši 

50 000 Kč
Žádosti o dotace lze podávat ve lhůtě od 29. 10. 2019 do 

20. 12. 2019, přičemž na webových stránkách města jsou k dis-

pozici i tiskopisy žádostí o dotaci z rozpočtu města a tiskopis 
vyúčtování dotace.

Schválené programy jsou také zveřejněny na úřední desce 
a na webových stránkách města – www.svetlans.cz/městský 
úřad/odbory městského úřadu/odbor finanční/dokumenty/Po-

skytování dotací z rozpočtu města Světlá nad Sázavou.
Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ

Poskytování dotací z rozpočtu města na rok 2020

Kotlíkové dotace

Upozorňujeme žadatele o  kotlíkové dotace, že příjem žá-
dostí pro 3. kolo dotací bude spuštěn 23. října 2019. Občané, 
kteří mají zájem získat informace o podrobnostech výzvy či 
zkonzultovat svoje konkrétní dotazy, mají možnost obrátit 
se na linku poskytovatele dotace 564 602 888 nebo své do-
tazy zaslat na kotliky@kr-vysocina.cz. Rovněž je možné 
navštívit stránky www.kr-vysocina.cz/kotliky, kde jsou ak-
tuální informace průběžně zveřejňovány.

Ve 3.  kole Kotlíkových dotací v  Kraji Vysočina budou pod-
porovány následující zdroje tepla splňující parametry Eko-
designu:
• kondenzační plynový kotel – 75 % dotace, max. 95 000 Kč

• kotel na biomasu s  ručním přikládáním  – 80  % dotace, 
max. 100 000 Kč

• automatický kotel na biomasu  – 80  % dotace, max. 
120 000 Kč

• tepelné čerpadlo – 80 % dotace, max. 120 000 Kč

Podpora bude navýšena o  7 500 Kč při realizaci výměny 
zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedná se 
o obce Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec, Hradec, Kožlí, 
Ledeč nad Sázavou a Ostrov.

Blanka Sedláková,  
tisková mluvčí MěÚ

Týden pěstounství v Kraji Vysočina
I v letošním roce bude realizován projekt Týden pěstoun-

ství, který organizuje Kraj Vysočina.
Cílem Týdne pěstounství je zejména zvýšit povědomí veřej-

nosti o náhradním rodičovství a oslovit potenciální zájemce 
o pěstounskou a hostitelskou péči. Akce se uskuteční v termí-
nu od 14. 10. 2019 do 18. 10. 2019.

V termínu od 14. 10. 2019 do 16. 10. 2019 je vymezen pro-

stor pro společné i jednotlivé aktivity subjektů pomáhajících 
ohroženým dětem v místních ORP. Na Městském úřadu 
Světlá nad Sázavou, odbor sociálních věcí, proběhne dne 
14. 10. 2019 od 8:00 hod do 17:00 hod den otevřených dveří. 
Zájemci o pěstounskou péči budou blíže seznámeni s institu-

tem pěstounské péče. Budou informováni o tom, kde podat 
žádost, jak probíhá příprava pěstounů před přijetím dítěte do 
rodiny, jak je realizován proces schvalování nebo zamítnutí 
žádosti a jak dlouho se čeká na přijetí dítěte do rodiny. Rov-

něž jim bude předán propagační materiál Kraje Vysočina, kte-

rý obsahuje příručku pro zájemce o pěstounství a odkazy na 
organizace se sídlem v Kraji Vysočina, které poskytují služby 
pěstounům.

Na den 16. 10. 2019 je naplánována konference k náhradní 
rodinné péči s názvem „Život bez rodičů není jejich volba“, 
a to v čase od 9:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu 
Kraje Vysočina.

Dne 17. 10. 2019 v čase od 15:00 hod proběhne v nákupním 
centru Citypark Jihlava propagační a osvětová akce s dopro-

vodným programem pro děti a dospělé s názvem: „Táhneme 
za jeden provaz“.

Na den 18. 10. 2019 v čase od 14:00 hod do 19:00 hod je 
naplánováno setkání pěstounských rodin v Rodinném parku 
Robinson v Jihlavě.

Na všechny shora zmiňované akce je srdečně zvána široká 
veřejnost, která se o tématiku náhradní rodinné péče zajímá.

Bc. Miloslava Fikarová
úředník OSV

Z odboru sociálních věcí
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Městský úřad Světlá nad Sázavu, odbor životního prostředí 
a TBS Světlá nad Sázavou, p. o. oznamují občanům Světlé nad 
Sázavou, že ve dnech 7. října 2019 – 24. října 2019 se uskuteční 
podzimní svoz objemného odpadu. Svoz bude probíhat tak, že 
odpad bude ve svozový den, v určenou dobu a na určeném mís-

tě odkládán do přistavených kontejnerů.
Svoz bude prováděn na území města a jeho místních částech 

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 14.00–20.00 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 kte-

rých 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 odpa-

dů pocházejících od fyzických osob s trvalým pobytem 
na území města Světlá n/S. a jeho místních částí, dále na 
odpad pocházející od osob, které vlastní na území města 
a v jeho místních částech stavbu sloužící k individuální re-

kreaci, 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, počítače, 

sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v nerozebra-

ném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpětného odbě-

ru elektrozařízení

V rámci svozu odpadů se nesmí odkládat
• drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice
• biologicky rozložitelný odpad a jiné organické odpady
• tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny, 

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. 774 162 050 nebo na odbor životního prostředí  
tel. č. 569 496 644.

Den svozu, stanoviště kontejnerů
Pondělí 7. 10. 2019
• 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 8. 10. 2019
• 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 9. 10. 2019
• 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 10. 10. 2019
• Dolní Bohušice – u Špejcharu
• Horní Bohušice – náves u rybníka
• Lánecká ulice – za bytovkou č. p. 700, proti MŠ
• Čapkova ulice – parkoviště u sokolovny

Pondělí 14. 10. 2019
• Leštinka – náves
• Mrzkovice – náves u kapličky
• Sázavská č. 921 u kontejnerů
• Komenského – parkoviště u hřbitova

Úterý 15. 10. 2019
• Horní Dlužiny – u sběrného hnízda
• Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka
• Nádražní ulice – u ZEMOSu
• Na Sídlišti – pod tratí vedle č. p. 594

Středa 16. 10. 2019
• Dolní Březinka – pod č. p. 34 – obora
• Benetice – náves
• Na Bradle – proti č. p. 965
• Jelenova – parkoviště proti ZŠ

Čtvrtek 17. 10. 2019
• Lipnička – za hospodou na návsi
• Radostovice – u č. p. 22
• Malostranská ulice – u parkoviště
• Nové Město – u č. p. 945

Pondělí 21. 10. 2019
• Závidkovice – náves nad kulturním domem
• Na Rozkoši u parkoviště TBS
• Kolovratova ulice – u křižovatky s Nádražní ulicí, napro-

ti ZUŠ
• Na Bradle – parkoviště před COOP – Diskont

Úterý 22. 10. 2019
• 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 23. 10. 2019
• 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 24. 10. 2019
• 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 2019
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Sběrný dvůr je umístěn na východním okraji města Svět-
lé nad Sázavou v areálu střediska odpadového hospodářství. 
Provozovatelem jsou Technické a bytové služby Světlá nad 
Sázavou, p.o. V oploceném areálu je umístěna rovněž sklád-

ka ostatních odpadů, která tvoří se sběrným dvorem funkční 

i sběrný dvůr má svá pravidla

celek  jak po stránce nakládání s odpady, tak i po stránce 
technické a provozní. 

Sběrný dvůr je otevřen pro občany Světlé nad Sázavou 
kaž dý pracovní den a vždy první sobotu v měsíci. Abychom 
vyšli vstříc Vám, občanům, umístili jsme navíc před brány 
dvora kontejnery na ukládání komunálního odpadu a biood-

padu v době mimo provozní dobu. Během jednoho víkendu 
se však kontejnery a jejich okolí přeplnily směsí odpadu vše-

ho druhu – včetně nebezpečného, separovaného a elektro-

zařízení, což ohromně ztěžuje práci pracovníkům sběrného 
dvora.

Chtěli bychom tímto požádat všechny Světeláky, aby dodr-
žovali pořádek a pravidla u těchto kontejnerů a s případným 
odvozem odpadů, jež do kontejneru nepatří, počkali do ote-

vírací doby sběrného dvora. Od 7. 10.  do 24. 10. 2019 bude 
navíc opět probíhat podzimní svoz objemného odpadu. 

Závěrem bychom chtěli upozornit, že ukládání odpa-

du mimo místa tomu určená znamená porušení vyhlášky 
č. 1/2015 a bude trestáno. Stejně tak se bude trestat ukládání 
nebezpečných odpadů a elektrozařízení do kontejnerů před 
sběrným dvorem.

Vedení města

Pozor na neoficiální rejstříky, 
které nabízejí zápis za peníze

Jste-li začínající podnikatel nebo se teprve chystáte na 
úřad zažádat o živnost, zpozorněte.

Stále se stává, že po vyřízení živnostenského oprávnění 
najde po několika dnech nový podnikatel ve schránce do-
pis, který nabízí registraci například do „Rejstříku obcho-
du a  živností“ a  složenku na bezmála 2 000 Kč. Takováto 
korespondence se tváří jako úřední, avšak jde pouze o ko-
merční nabídku společností, jež nabízejí zápis do soukro-
mého rejstříku a je tedy pouze na podnikateli, zda o danou 
službu bude mít zájem či nikoliv.

Jediným oficiálním registrem je Registr živnostenské-
ho podnikání (RŽP), který vede Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR a z jeho veřejné části lze zdarma čerpat na 
stránkách www.rzp.cz. Zápis do tohoto živnostenského 
rejstříku probíhá automaticky poté, co živnostenský úřad 
zpracuje žádost podnikatele a  potvrdí správnost a  úpl-
nost všech náležitostí. Nevíte-li si přesto rady, neváhejte 
kontaktovat odbor Správní, školství a  živnostenský, kde 
Vám zaručeně poradí.

Blanka Sedláková,  
isková mluvčí MěÚ
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rubrika čtenářů

Dobrý den,
v souvislosti s probíhajícími úpravami okolo nové sportovní 

haly bych se chtěla zeptat, zda a v jakých místech je pláno-

ván přechod pro chodce přes ulici Komenského v této oblasti. 
V těchto místech jsou autobusové zastávky, občané z Nové 
čtvrti zde musí přejít, žáci ZŠ Lánecká tudy přecházejí do LŠU 
a na zimní stadion, a proto je tu velký pohyb chodců. Silnicí 
zároveň projíždí velké množství aut, rovinka za kolejemi zde 
svádí řidiče k vyšší rychlosti, a proto si myslím (a také rodiče 
ostatních dětí, které dojíždějí či docházejí tímto místem do ZŠ), 
že přechod pro chodce je zde nutností.

Předem děkuji za zodpovězení dotazu a jeho zařazení do nej-
bližšího čísla Světelského zpravodaje.

Jana Ptáčníková

Dobrý den,
přechod pro chodce v ul. Komenského je pro realizaci příjez-

dové komunikace ke sportovní hale v rámci projektu stavby zru-

šen bez náhrady. Před kolaudací stavby bude v ul. Komenského 
osazeno dopravní značení omezující rychlost jízdy na 30 km/
hod, na zvážení Dopravního inspektorátu Policie ČR je dáno 
umístění výstražného značení Pozor děti.

S výstavbou přechodu pro chodce v ul. Komenského bude 
počítáno v roce 2020, nejprve však bude třeba nechat zpracovat 
projektovou dokumentaci přechodu pro chodce, vč. nasvětlení 
a zajistit povolení Dopravního inspektorátu Policie ČR, následně 
MěÚ Světlá nad Sázavou, odboru dopravy a povolení MěÚ Svět-
lá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování.

Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru majetku,  
investic a regionálního rozvoje

Výzva občanům
Pro Světelský zpravodaj, popř. pro další použití v souvislosti s oslavami 30. výročí 17. listopadu – Dne boje za svobodu a de-
mokracii, Vás žádáme o zaslání svých příspěvků na téma Listopad 1989 ve Světlé nad Sázavou. Příspěvky se mohou pojit 
se vznikem Občanského fóra, manifestacemi ve Světlé nad Sázavou i  v Praze, ale i s dobovými všedními událostmi, které 
ovlivňovaly běžný život.

Pokud máte dobové dokumenty nebo fotky, prosíme o jejich zapůjčení, obratem je ofotíme 
a vrátíme Vám je. Příspěvky prosíme buď zanést do Infocentra, nebo zaslat v elektronické 
podobě na adresu redakce@svetlans.cz do 20. října 2019.

Z činnosti městské policie

Městská policie v  srpnu 2019 řešila celkem 60 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 52 
přestupků, 8 bylo oznámeno správním orgánům k přijetí dal-
ších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostat-
ních orgánů. Provedli jsme odchyt 8 psů. V odchytovém zaří-
zení nemáme k 31. 8.  žádného psa. Touto cestou bych chtěl 

upozornit zájemce o psy, že si mohou zvířata po domluvě 
s městskou policií prohlédnout v odchytovém zařízení a pří-
padně si nového pejska zadarmo převzít. 

V srpnu jsme provedli 8 měření rychlosti vozidel. 

Zdeněk Novák, velitel městské policie

Vloupání do rodinného domu
Dne 2. 9. 2019 v 9:45 hod. vyjížděli policisté zdejšího od-

dělení na oznámení o vloupání do rodinného domu. Na místě 
bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel v přesně neustano-

vené době nejméně od 16:00 hodin dne 30. 8. 2019 do 9:00 ho-

din dne 2. 9. 2019 překonal oplocený pozemek neobydleného 
domu v ul. Nové město ve Světlé nad Sázavou a následně se 
násilně vloupal do domu, kde odcizil různé předměty. Majitel-
ce domu způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 44 200 Kč. 
Neznámý pachatel se svým jednáním dopustil přečinu krá-

deže vloupáním a porušování domovní svobody, za což mu 
v případě jeho zjištění a prokázání viny hrozí trest odnětí svo-

body až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věcí.

Posprejování vagonu osobního vlaku
Dne 8. 9. 2019 bylo v 3:55 hod. oznámeno na služebnu PČR 

OOP Světlá nad Sázavou, že dosud neznámý pachatel na ná-

draží ČD ve Světlé nad Sázavou posprejoval vagon odsta-

veného osobního vlaku. Na místě bylo následně zjištěno, že 
neznámý pachatel v době od 23:30 hodin dne 7. 9. 2019 do 
03:45 hodin dne 8. 9. 2019 posprejoval z venkovní strany část 
osobní zde odstavené vlakové soupravy, a to barevným nápi-
sem o rozměru 30 m2, čímž způsobil poškozené společnosti 
České dráhy, a. s. škodu ve výši nejméně 15 000 Kč. Vzhle-

dem k tomu, že v letošním roce dochází na vlakovém nádraží 
ve Světlé nad Sázavou opakovaně k uvedené trestné činnosti 
sprejerství (ve 2 případech přistiženi a zjištěni pachatelé), je 
ze strany Policie ČR v současné době prováděno intenzivní 
šetření a prověřování s cílem zjištění osoby pachatele či pa-

chatelů, kteří se svým jednáním a „uměleckou činností“ do-

pouštějí přečinu poškození cizí věci. V případě prokázání 
viny jim hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz 
činnosti nebo propadnutí věci.

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 2019
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Z hiStOrie
120 let měšťanské školy ve Světlé n. Sáz.
II. část
Město se stavbou nové školní budovy příliš neotálelo. 

Okresní školní rada schválila vybraný pozemek v dnešní 
Komenského ulici. V té době mezi náměstím a hřbitovem 
nebyla žádná zástavba ani železniční trať. Nic nebránilo 
tomu, aby byl v květnu 1900 položen základní kámen a stav-

ba mohla začít. Jak bylo tehdy zvykem, byl v soutěži vybrán 
stavebník, kterým se stal Karel Seiner, ředitel světelského 
velkostatku a velký mecenáš světelských škol. Vlastní stav-

bu realizoval místní stavitel Jan Zeman, který o rok dříve 
dokončil výstavbu měšťanské školy v Ledči a v roce 1903 
provedl přestavbu obecné školy v Dolním Městě. Stavba svě-

telské měšťanky stála i s vnitřním zařízením 54 000 rakous-

kých korun.
Než byla škola postavena, uběhl další školní rok a měšťan-

ce přibyla další třída a další učitel. Obě třídy setrvávaly stále 
v budově obecné školy, jejíž dvě třídy musely hledat azyl 
v jiných budovách. Konečně bylo všechno hotové a v neděli 
22. září 1901 bylo možné vykonat akt slavnostního vysvě-

cení školy. Byla to okázalá slavnost, které se zúčastnili jak 
obyvatelé Světlé i okolních obcí, tak tehdejší celebrity. Ne-

chyběl poslanec Eduard Brzorád1, okresní hejtman a předse-

da okresní školní rady v Ledči Václav Bouma, okresní školní 
inspektor Václav Svoboda či okresní starosta Josef Kolář.

Program slavnosti byl následující:
Před svěcením:
1. Hudební budíček a zastaveníčko před novou školní bu-

dovou.
2. O 9. hodině dopolední shromáždí se městské zastupitel-

stvo, místní školní rada a pozvaní hosté v radnici.
3. Ve čtvrt na deset seřadí se průvod u radnice v následu-

jícím pořádku: školní mládež se svými pány učiteli, hudba, 
místní spolky, obecní zastupitelstvo a místní školní rada, 
učitelstvo, zvaní hosté, duchovenstvo, ostatní účastníci slav-

nosti. Průvod se odebere do chrámu Páně, kde bude ducho-

venstvo intonovat Veni sancte. Pak půjde průvod ke škole.

Při svěcení bude program pokračovat takto:
1. Žáci zapějí chorál „Svatý Václave“
2. Slavnostní řeč
3. Odevzdání klíčů od budovy
4. Svěcení školní budovy
5. Podepisování přítomných hostů do pamětní knihy

Po vysvěcení odchází průvod opět do kostela na slavné Te 
Deum.

Vlastní vysvěcení budovy vykonal místní děkan a vikář 
P. František Chaloupka, který dva roky předtím, 24. září 1899, 
konal svěcení měšťanské školy v Ledči.

Po nezbytném trojím provolání slávy panovníkovi předal 
starosta města Václav Červenka klíče od školy řediteli. Žáci 

zazpívali „Kde domov můj?“, pan děkan vysvětil ještě kříže, 
které visely v každé učebně, a následovalo avizované pode-

pisování.
Škole, původně jen chlapecké, stačilo pouze jedno poscho-

dí. V přízemí byl větší byt pro ředitele a menší pro školníka, 
šatny a tělocvična. Byla to první tělocvična ve městě a až do 
postavení sokolovny v roce 1922 v ní pilně cvičili nejen žáci, 
ale po večerech i členové Sokola a Dělnické tělovýchovné 
jednoty. V poschodí byly tři učebny, kreslírna, ředitelna, 
sborovna a kabinet. Za školou fungovala školní zahrada, na 
niž se chodily učit i děti z obecné školy, jejíž školní zahrada 
byla zrušena. Škola měla od školního roku 1901–1902 tři tří-
dy a kolem 120 žáků.

Ku cti tehdejších světelských „otců města“ je nutné při-
psat, že se nespokojili s tím, že možnost získat lepší vzdělání 
dostali chlapci, ale chtěli ji poskytnout i místním dívkám. 
V únoru 1905 byla podána žádost o povolení měšťanské ško-

ly dívčí. O rok později se městská rada usnáší, že na svém 
záměru trvá a konečně 5. září 1906 starosta čte radním tele-

grafickou zprávu, že „měšťanská škola dívčí dnes povolena 
byla.“ Vlastní úřední výnos zemské školní rady je datován 
až 18. prosincem 1906.

První třída dívčí měšťanské školy začala s vyučováním již 
7. ledna 1907, měla 55 žákyň. Třída byla umístěna v budově 
obecné školy, třídní učitelkou a první členkou učitelského 
sboru dívčí školy byla slečna Anna Voráčková. Umísťování 
tříd měšťanky do obecné školy značně ztěžovalo její provoz. 
Proto ve školním roce 1907–1908, kdy už existovaly dvě dív-

čí třídy, byly umístěny v budově měšťanky. Jedna v tělocvič-

ně, druhá v jedné z chlapeckých tříd, jejíž původní obyvatelé 
byli přesunuti do kreslírny. Toto provizorium nemohlo trvat 
dlouho, a tak již 10. června 1908 schvaluje okresní školní 
rada přístavbu dalšího patra. Stavba, kterou za 61 000 korun 

Uč se, synu, moudrým býti!
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poděkování Vdovského a sirotčího fondu za sbírku peněz. 
Úleva nastala na podzim 1918. Válka skončila, zaniklo i Ra-

kousko – Uhersko, začala nová doba. Jak je u nás obvyklé, 
začalo se změnou názvu školy. Z měšťanské se stala občan-

ská škola (znělo to jistě demokratičtěji), ale tato změna dlou-

ho nevydržela a už za dva roky nastává návrat k zažitému 
označení. Podobně krátkou dobu trvalo i přejmenování míst-
ních školních rad na výbory.

Ale nastaly i změny skutečné a podstatné. Školy se zbavily 
přetrvávajícího vlivu katolické církve a výuka náboženství 
byla nadále nepovinná. Objevily se nové učebnice, do školy 
vstupují fenomény tehdejší doby, např. rádio a návštěvy so-

kolského biografu. Od roku 1923 vznikl při chlapecké škole 
jednoroční učební kurz ve formě IV. ročníku. Takto hodno-

tí uplatnění absolventů školy Monografie měšťanských škol 
chlapecké a dívčí: „Většina absolventů věnuje se zeměděl-
ství, průmyslu, živnostem a obchodu… V průmyslu uplatňu-

jí se žáci našich škol jako kvalifikovaní dělníci ve sklářství 
a kamenictví. Mnoho žáků měšťanských škol zdejších odešlo 
na studie, kde velmi dobře prospívali hlavně na odborných 
školách (obchodních akademiích v Karlíně a později v Kolí-
ně, vyšších průmyslových školách a na učitelských ústavech). 
Z dívek absolventek vyrostly nám většinou výborné manželky 
a matky, z nichž mnohé kromě vedení domácnosti a výchovy 
dětí jsou výdělečně činné a zdárně uplatňují se v povolání 
svých manželů.“

Mraky stahující se nad Evropou po pouhých dvaceti letech 
míru přinesly pohromu okupace a 2. světové války. Opět 
jsou žáci školy zneužíváni pro podporu válečného úsilí, ten-

tokrát Velkoněmecké říše. Škola mění v roce 1941 název na 
„hlavní škola“. Přicházejí ale vážnější změny. Nejdříve zmi-
zeli ze školy židovští spolužáci, které už nikdo nikdy nespat-
řil, od roku 1942 i tzv. židovští míšenci.

Národní 
listy  

17. 9. 
1899

Národní 
listy  

27. 9. 
1899

Národní 
politika 

6. 9. 
1906

Psalo se

provedla firma stavitele Roberta Schmitta z Hradce Králové, 
byla hotová za půl roku (červenec – prosinec 1908). Podle 
tehdejších zvyklostí existovaly formálně chlapecká a dív-

čí škola odděleně, každá měla svůj učitelský sbor, ale byly 
umístěny v jedné budově a s jedním ředitelem, kterým zů-

stával Alois Moravec. Oficiální název také zněl „měšťanské 
školy chlapecká a dívčí.“

K zajímavé epizodě došlo při vybavování dívčí školy 
novým nábytkem. Ukazuje na složité národnostní vztahy 
v tehdejších Čechách. 17. ledna 1909 jednala městská rada 
o článku v „Hlasech z Posázaví“, „v němž se uvádí, že měst-
ská rada zakoupila lavice pro školu od čistě německé fir-

my. Budiž dožádán pan pisatel o oznámení českých firem 
na školní nábytek… vše bylo objednáno co dodatek pro dvě 
třídy, an již pro čtyři třídy nábytek před více roky zakoupen 
byl.“ Prostě důvodem nákupu byla snaha města mít ve všech 
třídách nábytek od stejného výrobce. Heslo „Češi kupujte 
u Čechů!“ bylo tehdy velmi populární, ale světelská městská 
rada takovému „vlastenčení“ zřejmě nepodlehla. Není divu, 
když oblíbený mecenáš škol a dlouholetý předseda místní 
školní rady a školdozorce Karel Seidler, Němec jako pole-

no, patřil k těm, kteří se o vznik měšťanky zasloužili nejvíc. 
Když v roce 1911 zemřel, do školní kroniky bylo vepsáno: „… 
jeho přičiněním byly měšťanské školy ve Světlé n. S. zřízeny 
a sám osobně o svolení u politických obcí za zřízení dívčí 
školy měšť. s ředitelem intervenoval. Škole zemřel přítel, pří-
tel upřímný, obětavý, který nešetřil nikdy ani námahy, ani 
oběti!“

Uběhlo několik let a do života školy stejně jako do živo-

ta celé společnosti nemile zasáhlo vypuknutí světové války. 
Pochmurný byl konec školního roku 1914–1915. Na shro-

máždění žactva v kreslírně ředitel věnoval tichou vzpomín-

ku deseti padlým bývalým žákům školy. Tehdy nikdo netušil, 
kolik desítek jich ještě přibude.

Učitelé i žáci byli zapojováni do válečného úsilí říše. Ško-

la obdržela za svou pomoc různá ocenění, např. poděkování 
okresního hejtmana za „akci na opatření vojska a vojen-

ských nemocnic ovocnými a zeleninovými konzervami“ či 
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ŠKOlStVí
MC rolnička, Sázavská 598

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

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

Stálý program

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

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

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

• 10:30–11:30 hod. – Cvičení s maminkami

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

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

Plánované akce:
• hOMeOPatie: neMOCi POdZiMU, iMUnita, na-

ChlaZení… – Zuzana Nová: 9. 10. 16:00
• hÁČKOVÁní – Andrea Fišerová: 16. 10. 16:15
• JaK JednOdUŠe na ZdraVÉ StraVOVÁní – Pavlína 

Kocmanová: 23. 10. 16:00

Těšíme se na Vás

Vysvětlivky
1 Eduard Brzorád (1857–1903), havlíčkobrodský rodák, 

působil jako advokát ve svém rodném městě, kde byl 
starostou Sokola a angažoval se i v  jiných vlastenec-
kých spolcích. Byl zvolen starostou města i  okres-
ním starostou, za mladočeskou stranu byl v  letech 
1891, 1897 a  1901 opakovaně zvolen poslancem Říš-

ské rady ve Vídni. V letech 1892–1903 byl i poslancem 
Českého zemského sněmu.

2 V řadách Národní stráže působili učitelé Karel Seiner, 
Josef Kačírek, Záviš Pultar, Josef Rybář, Otakar Čer-
mák a Alois Novotný.

Konec války přinesl další potíže, např. nedostatek uhlí 
vedl k tomu, že se po Vánocích 1944 nevyučovalo, navíc 
od konce ledna 1945 zabrala obecnou i měšťanskou ško-

lu německá armáda. Nakonec ale všechny hrůzy skončily 
a v květnu 1945 nastal opět mír. V hektických květnových 
dnech učitelé – muži vzali do rukou zbraně a v řadách Ná-

rodní stráže se podíleli na hlídkové službě, střežení němec-

kých zajatců a jiných nutných úkolech.2

Škole se vrátil nakrátko její název rozšířený o slovo újezd-

ní, ale první poválečné měsíce byly charakteristické nedo-

statkem všeho včetně uhlí, takže v zimě 1945–1946 byla ško-

la většinou zavřená, až od 11. března 1946 bylo vyučování 
zase pravidelné.

Na začátku roku 1948 nastává další politická změna, která 
se projevuje ve škole výměnou ředitele, přeložením někte-

rých učitelů a zaváděním takových novinek, jako bylo úder-
nické hnutí, pionýrská organizace, kontrola soukromí učitelů 
(jaké čtou noviny, zda chodí do kostela apod.) Samozřejmě 
se mění opět název školy. Od roku 1949 se z obecné ško-

ly stává národní škola I. stupně, z újezdní měšťanské ško-

ly střední škola II. stupně. Víceletá gymnázia jsou zrušena. 

Poslední ránu dosavadní systém škol obdržel v roce 1953. 
Bývalé obecné a měšťanské školy byly spojeny do jednoho 
subjektu a nazývány osmiletá střední škola. A tak rokem 
1953 končí i historie měšťanské školy ve Světlé nad Sázavou. 
I její nástupkyně (dnes jsou dokonce dvě) si vedly a vedou 
úspěšně a patří k chloubě města.

Na těchto stránkách není místo, abychom si připomněli 
jména všech pedagogů, kteří na světelské měšťance vycho-

vávali celé generace místní mládeže, ale můžeme si připo-

menout alespoň jména ředitelů, kteří v letech 1899–1953 
školu řídili.

Moravec Alois… 1899–1926
Bělík Josef… 1926–1927
Kostelecký Antonín… 1927–1936
Šedivá Antonie… 1936–1938
Růžička Leopold… 1938–1941
Henzl Václav… 1941–1948
Seiner Karel… 1948–1953

Text: Josef Böhm 
Foto: archiv Jana Šafránka
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V září jsme se zdatnými turisty, žáky naší školy, vyrazili do 
východních Krkonoš. Krátce po příjezdu do Špindlerova Mlýna 
jsme se vydali do nám známého penzionu Enzián ve Svatém 
Petru. Zde máme na tři dny zajištěné skvělé ubytování u man-

želů Malkrabových. Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí 
jsme se velice rychle rozhodli hned první den zdolat Sněžku. 
Povedlo se a z výšky 1603 metrů byl pohled na okolní krajinu 
dechberoucí. Druhý den bohužel prší, a tak se vydáváme pouze 
na patnáctikilometrovou túru v okolí Špindlerova Mlýna. Oka-

mžitě nás obklopí atmosféra autentického horského střediska. 
Každý dům slouží turismu – restaurace, obchody, Krakonoš, 
strážce hor, prostě vše, co potřebuje turista k životu! 

Raději rychle městečko opouštíme a vydáváme se směrem 
k dolní části Labského vodopádu. Výšlap končíme koupáním 
ve Vojenské zotavovně Bedřichov. Poslední den za krásného 
počasí šlapeme od Šmídovy vyhlídky po Masarykově silnici na 
Zlaté návrší. Přes Harrachovy kameny a Růženčinu zahrádku 
přicházíme k pramenu Labe. V symbolickém prameništi, stejně 
jako loni, není ani kapička vody. Cesta nás vede do Polska k Vi-
olíku a k boudě Wawel u Sněžných jam. Z mohutných ledovco-

vých karů na severním a východním svahu Vysoké pláně je pře-

krásný výhled do Čech na Krkonoše. Cestou zpět na Vrbatovu 

boudu obdivujeme Pančavský vodopád z Ambrožovy vyhlídky. 
Na závěr jsme si náležitě užili hřiště na horní stanici lanovky na 
Medvědín. Je neuvěřitelné, jak nám rychle turistický kurz opět 
uběhl. Nezapomenutelné dny.

Mgr. Jiřina Dvořáková

Šlapat, šlapat a šlapat po Krkonoších

Více než dvouleté plánování podoby sociálních služeb v regionu 
Světelska dospělo ke svému konci. Od listopadu 2017 se scházeli 
zástupci měst a obcí, Krajského úřadu Kraje Vysočina a nezisko-

vých organizací poskytujících sociální služby, aby naplánovali 
fungování sociálních služeb na následující 3 roky. Realizaci pro-

jektu koordinovala MAS Královská stezka v partnerství s městem 
Světlá nad Sázavou.

Hlavním cílem projektu bylo stanovení priorit v oblasti rozvo-

je sociálních služeb na území ORP Světlá nad Sázavou v letech 
2019 – 2021. Členové pracovních skupin společně zformovali 
jednotlivé priority, opatření a aktivity, které jsou obsahem hlav-

ního výstupu projektu – Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v ORP Světlá nad Sázavou na období 2019 – 2021. Dále 
byl zpracován Akční plán na roky 2019 – 2020 upřesňující finan-

cování jednotlivých aktivit popsaných ve strategickém plánu. Oba 
dokumenty získaly podporu Rady a Zastupitelstva města Světlá 
nad Sázavou a jsou veřejně dostupné na webu MAS Královská 
stezka a webu města.

Vytvořením plánu ovšem proces nekončí, naopak. Nyní nastává 
realizační fáze, tzn. naplňování vytyčených cílů. Členové reali-
začního týmu projektu se budou i nadále scházet za účelem moni-
torování a vyhodnocování dosahování stanovených cílů, opatření 
a aktivit strategického plánu.

MAS Královská stezka děkuje členům realizačního týmu pro-

jektu za jejich aktivní účast při tvorbě komunitního plánu a těší se 
na další spolupráci.

Projekt Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP 
Světlá nad Sázavou, r. č. CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/16_063/0006515 je 
financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Ope-

račního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt plánování sociálních služeb v OrP Světlá n. S. je u konce
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Čí bude Národní 
cena tentokrát?

O Národní cenu za studentský 
design každoročně soupeří de-

sítky vybraných prací studentů 
z celé republiky. Každý si samo-

zřejmě může podat přihlášku sám 
za sebe, ale často výběr provedou 
výtvarní pedagogové školy. O to 
je pak větší radost, když se práce 
líbí odborné mezinárodní porotě. 
Soutěž je dvoukolová a účastník 
se následně stává nominovaným 

– pokračuje dál. Jeho práce je pak 
prezentována na několika výsta-

vách v Plzni, Praze a Brně.

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

Tento rok nominovali pedagogové výtvarné sekce Umělec-

koprůmyslové akademie ve Světlé nad Sázavou, Lada Slavíč-

ková a Michael Franče, studentku bytového designu Simonu 
Krytinářovou a její realizaci závěsného systému pod názvem 

„Vrstvení“.
Simona původně ztvárnila několik originálních kresebných 

návrhů závěsného systému. Posléze byl vybrán k realizaci 
ten nejlepší. Studenti měli následně vyrobit model závěsného 
systému ve zmenšeném měřítku nebo 1:1 v daném materiálu. 
Simona si vybrala tu nejtěžší cestu a ztvárnila jak model, tak 
funkční závěsný systém 1:1. Práce se vyplatila. Nyní je jisté, že 
Simona je nominována na cenu za studentský design pro rok 
2019. Kompletní výsledky budou známy až v listopadu. Teď 
tedy můžeme už jen držet palce.

MgA. Michael Franče,
Ateliér keramiky a porcelánu

Výstava studentských prací v Čáslavi je zahájena 
a potrvá do 6. října 2019

9. září se konala za hojné účasti veřejnosti vernisáž výsta-
vy, která je umístěna ve výstavní síni na náměstí Jana Žiž-
ky z Trocnova 1 v Čáslavi. 

Prezentují se zde díla studentů světelské akademie.

Výtvarný plenér druhých ročníků
Ještě než nás podzimní počasí na dlouhé měsíce zavře do atelié-

rů, proběhl v druhém zářijovém týdnu tradiční plenér pro student-
ky a studenty druhého ročníku výtvarných oborů. Schéma akce 
bylo stejné jako vloni, tedy každodenní výjezdy ze školy do okolí 
s návratem v odpoledních hodinách, což je systém oproti dříve 
realizovanému pětidennímu pobytu v lipnickém školním areálu 
logisticky úspornější a i u studentů se setkává s pozitivní odezvou.

Příjemné počasí babího léta umožnilo každý den práci pod 
širým nebem, a tak se studentky a studenti pod vedením všech 
pedagogů výtvarných oborů (každý den vedli lekci dva až tři z ve-

doucích ateliérů) mohli věnovat rozličným zadáním, od skicování 
městských scenérií, studií architektonického detailu, po ztvárnění 
výjevů z přírody. Vyzkoušeli si též skupinovou práci na společ-

ných kresbách a seznámili se s postupy land artu (krajinné tvorby).
Součástí plenérového programu byla též návštěva pondělního 

slavnostního zahájení školní výstavy v Čáslavi, kde si druháci 
mohli prohlédnout vybrané 
práce svých starších kolegyň 
a kolegů z výtvarných obo-

rů. Snad pro ně bude setkání 
s tvorbou spolužaček a spolu-

žáků z vyšších ročníků pozi-
tivním impulsem a motivací 
k vlastní práci, jíž mají na za-

čátku druhého ročníku před 
sebou ještě mnoho…

MgA. Marek Škubal,  
Ateliér kamenosochařství
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Pro všechny zájemce o studium na středních školách, kteří 
budou nastupovat do prvního ročníku ve školním roce 2020–
2021, jsme připravili celou řadu aktivit. Stejně jako v roce 
minulém i letos nabízíme možnost otestovat si znalosti a do-

vednosti předem, případně se zdokonalit pomocí našich kurzů 
matematiky a českého jazyka.

Talentovky nanečisto – 4. 11. 2019, 18. 11. 2019 
v rozmezí 9,00–16,00 hodin v ateliérech školy
Při talentovkách nanečisto si zájemci mohou vyzkoušet kres-

bu, modelování a nechat si ohodnotit domácí práce. K dispozici 
budou výtvarníci školy. Je třeba si s sebou vzít kreslicí potřeby, 
ostatní materiál poskytne škola.

Zájemce prosíme, aby se registrovali na koterova@aka-

demie-svetla.cz Registrace k ničemu nezavazuje, nám však 
umožní připravit příjemné prostředí a dostatečný počet pracov-

ních míst.

Přijímací zkoušky nanečisto, 1. kolo
Akce proběhne ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 14.30 hodin v po-

sluchárně ve II. patře školy (od hlavního vchodu vás povedou 
směrovky). Po krátkém úvodu začnou samotné zkoušky, a to 
z matematiky a českého jazyka. Počtem a typem úloh i časo-

vou dotací budou odpovídat skutečným přijímacím zkouškám. 
Je třeba vzít si s sebou psací a rýsovací potřeby, jiné pomůcky 
nejsou povoleny.

Zájemce prosíme, aby se zaregistrovali předem na zadino-

va@akademie-svetla.cz. Při registraci uveďte prosím své jmé-

no, případně i navštěvovanou ZŠ. Registrace není povinná, na 
kurzy mohou přijít i zájemci neregistrovaní.

Registrace vás k ničemu nezavazuje, nám však umožní při-
pravit dostatečný počet testovacích sešitů. Další výhodou regis-

trace je to, že vám v průběhu roku budeme přeposílat informace 
Cermatu i MŠMT, které se jakkoliv týkají přijímacího řízení. 
Tak budete mít jistotu, že vám neunikne žádná důležitá infor-
mace.

Přijímací zkoušky nanečisto, 2. kolo
Akce proběhne ve čtvrtek 6. 2. 2020 od 14.30 hodin. Budou 

použity cvičné ilustrační testy z matematiky a českého jazyka 
připravené přímo Cermatem. Registrovaným zájemcům pošle-

me pozvánku s podrobnějšími informacemi týden předem.

Bezplatné přípravné kurzy
Kurzy z matematiky a českého jazyka budou navazovat na 

druhé kolo přijímaček nanečisto. Jednotlivé lekce budou za-

čínat ve 14.30 hodin, budou trvat 90 minut a začnou v lednu 
2020. Termíny budou upřesněny na webových stránkách školy.

Registrovaným zájemcům vždy pošleme připomínku, obsah 
lekce i jméno vedoucího kurzu.

Bc. Helena Kotěrová, 
studijní referent

Prezentovali jsme se v Želivě aneb Den 
otevřených dveří u premonstrátů

V pátek 13. 9. 2019 si premonstrátský klášter v Želivě při-
pomněl výročí 880 let od založení. Při této příležitosti jeho 
obyvatelé připravili pro školy i veřejnost den otevřených dveří 
s animačními programy v areálu kláštera.

My jsme nabídku využili a zavítali tam hned s dvěma autobu-

sy našich žáků, abychom si páteční program náležitě vychutna-

li. Ale nejen to, zástupci naší školy se zároveň stali i těmi, kdo 
se podíleli na celém programu. V živých obrazech z dějin kláš-

tera jako herci vystoupili naši studenti Michal Hájek, František 
Hajda a další jejich kamarádi ze skupiny Majky a spol.

V přilehlé opatské zahradě pak návštěvníci mohli sledovat 
ukázky práce našich keramiků, truhlářů a kameníků vedených 
mistry odborného výcviku nebo si nakoupit výrobky ze školní 
produkce. A mnozí si i zkusili svou zručnost na hrnčířském 
kruhu.

Pěkné počasí přispělo k úspěchu celé akce a na tvářích ná-

vštěvníků byla vidět spokojenost. 
A spokojeni byli i studenti, s nimiž jsme areál navštívili a kte-

ří po prohlídce řešili ještě vědomostní  kvíz. Za odevzdané vy-

plněné pracovní listy dostali v infocentru drobné dárky a suve-

nýry. Shodli jsme se, že do Želiva jistě zavítáme znovu.
Mgr. Lenka Zadinová, 

vedoucí učitelka gymnázia

Příprava na přijímací řízení – přijímačky 
a talentovky nanečisto
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Příjemný závěr prázdnin si užili hosté Zahradní slavnosti, 
kterou připravili klienti, zaměstnanci a dobrovolníci v komu-

nitním bydlení ve Světlé nad Sázavou v Haškově ulici 692, kte-

ré je součástí Domova Háj – jehož cílovou skupinou jsou osoby 
s mentálním, nebo s kombinovaným postižením.

V úvodu bohatého programu vystoupily děti ze souboru Šku-

bánek, a navodily skvělou atmosféru celého odpoledne – zpíva-

ly, tančily, a zasloužily si dlouhý potlesk a drobný dárek. V ná-

sledující části mohli zájemci tvořit ve výtvarné dílně nebo si 
vybrat z některé zahradní hry – např. u šipek bylo stále plno. 
Zájem byl i o výstavu výrobků, kdy většina z hostů si i některý 
vybrala a zakoupila.

Klienti domu pozvali zájemce ke komentované prohlídce 
zázemí, ve kterém žijí. Hosté akce se zajímali o běžný život 
klientů, který jim přiblížil i originální kvíz, který si pro ně 
pořadatelé připravili na zahradě domu. Informace k procesu 
transformace Domova Háj, a záměrům výstavby dalších domů 

ve Světlé nad Sázavou a dalších lokalitách, zodpovídal vedoucí 
pobytových sociálních služeb Mgr. František Čapek.

Akce se koná pravidelně – letos již šestým rokem. Jejím cílem 
je seznámit veřejnost s tím, jak žijí lidé v komunitním bydlení, 
a zapojují se do života města, ve kterém bydlí. Hosté akce měli 
možnost získat informace, v jakém rozsahu potřebují klienti 
podporu. Dnes již hodně obyvatel Světlé nad Sázavou o exis-

tenci komunitního bydlení ví, ale o životě v něm většinou ne-

mají dostatek informací, pořadatelé akce měli tedy zájem, aby 
si návštěvníci zažili domácí atmosféru života v tomto druhu 
bydlení, a mohli získat informace, které je zajímají, případně 
také mluvit i o svých obavách, a porovnat je s realitou.

Další z osvětových akcí, kterou připravují zaměstnanci Domo-

va Háj, bude setkání 9. 10. 2019 od 15: 00 do 17: 00 hodin na Měst-
ském úřadě ve Světlé nad Sázavou. Budeme rádi, když se přijdete 
zeptat na to, co vás o transformaci sociálních služeb zajímá.

Andrea Šeredová

Příjemný závěr prázdnin na zahradní slavnosti v komunitním  
bydlení ve Světlé nad Sázavou

V neděli 18. 8. 2019 jsme byli již potřetí pozváni na tradiční 
Zámeckou pouť do DpS Proseč Obořiště. Naši klienti si pouť 
užili, jaksepatří a celé odpoledne strávili v příjemné společ-

nosti za doprovodu své oblíbené dechové hudby.
Léto jsme zakončili Kavárnou, která se uskutečnila ven-

ku u altánku, tentokrát jsme neměli tradiční zákusek a kávu, 
ale grilovaná kuřata. Celé odpoledne se neslo v příjemném 
duchu za hudebního doprovodu pana Sukdoláka. Děkujeme 
všem zaměstnancům, kteří se na této akci jakýmkoliv způ-

sobem podíleli.
I v měsíci srpnu nás navštívili naši psí kamarádi z caniste-

rapeutického sdružení Kamarád.
Již v minulosti jsme byli zařazeni do projektu Kraje Vy-

sočina Letní škola seniorů. V rámci letní školy se v našem 
domově uskutečnily tři přednášky. Všechny tři přednášky 
jsme zařadily do naší Univerzity slunečního věku. Senioři 
absolvovali velmi zajímavé a poutavé přednášky. Dle ohla-

sů se přednášky velmi líbily a byly přínosem i obohacením. 
Součástí naší univerzity byly tyto přednášky:

7. 8. přednáška “Rozhýbejme svoje klouby a tělo pomocí 
vývojových metod“. Přednášejícím byl pan Aleš Chytil.

21. 8. přednáška „Zahrádka pro radost i pro zdraví“. Před-

nášejícím byl pan Peter Gajdoštin.
4. 9. přednáška „Jak si doma upéct kváskový chleba“. Před-

nášejícím byla paní Gabi Hradecká.

Září se u nás nese vždy ve znamení oslav. Letos jsme sla-

vili 19. výročí otevření našeho domova. Je již zvykem, že 
u příležitosti tohoto výročí pořádáme tematický den pro naše 
klienty a klienty z dalších zařízení. V tomto roce den nesl 
název „Z pohádky do pohádky“. Soutěžící plnili různé úkoly 
zaměřené na známé klasické české pohádky. Poznávali posta-

vy a určovali, ke které pohádce patří, poznávali známé písně 
z pohádek, zdobili perníčky, vedoucí svého družstva oblé-

kali do pohádkové postavy, vysvobozovali princeznu, hráli 
s čertem karty a mnoho dalších. Tohoto dne se zúčastnili 
klienti z domova pro seniory z Havl. Brodu, DpS Reynkova 
a DpS U Panských, Humpolce a Proseče Obořiště. Dále se 

Z domova pro seniory
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našeho dne zúčastnili 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 pracovníků, 
paní Adély Šenkové, paní Ivany Jarošové a slečny Moniky 
Kremlové. Výše uvedené soutěže měly své vítěze i poraže-

né. Třetí místo obsadili klienti z Komunitního bydlení ulice 
Haškova, druhé místo patřilo seniorům z DpS v Humpolci 
a první místo obsadilo družstvo seniorů z DpS Proseč Obo-

řiště. Naše mužské družstvo obsadilo 4. místo a družstvo žen 
se umístilo na místě 6. Všem našim soutěžícím děkujeme 
za reprezentaci našeho domova. A jak se říká, není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se. O odpolední hudební doprovod se 
postarala hudební skupina Č. A.S.S., která nás navštěvuje již 
roky. Touto cestou jim děkujeme za čas, který nám pravidel-
ně věnují.

Tento den by se neuskutečnil bez vydatné podpory zaměst-
nanců Sociálního centra města Světlá nad Sázavou, proto 
touto cestou děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na hladkém průběhu celé akce.

V sobotu 14. 9. 2019 jsme pořádali již pátý ročník Rodin-

ného dne – setkání rodinných příslušníku a našich klientů. 
O hudební doprovod se tento den postarala hudební skupina 
HUBERT.us., za což jim patří velký dík.

Rodinný den by se nemohl uskutečnit bez zaměstnanců 
Sociálního centra města Světlá nad Sázavou, kterým touto 
cestou velmi děkujeme. Dále děkujeme všem, kteří jakkoliv 
podpořili tuto akci.

 Text: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Foto: Zuzana Uhrová
Adéla Šenková
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KUltUra
Kulturní zařízení KytiCe připravuje

8. listopadu od 19 hod. v kinosále

román pro pokročilé
Komedie, Česko, 2019, 95 min, přístupný od 12 let

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exman-
želkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich mo-
rálku a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (M. Vašut), noblesní 
šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou mi-
lostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměs-
ta do venkovského hotelu, který vlastní se svým prostopáš-
ným bratrem Arnoštem (M. Etzler). Rozladěn nastalou situací 
zmítá se Rudolf mezi odhodláním usadit se v klidném mono-
gamním vztahu, a svody, jež mu denně servíruje notorický fla-
mendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest nestačila kocovina, 
musejí se pánové vypořádat i s protivnou a všeho schopnou 
majitelkou sousedního hotelu (J. Čvančarová), které tak nějak 
omylem vyhlásili válku. Díky vytrvalému výchovnému působe-
ní hotelové recepční Nikoly (B. Kohoutová) se Rudolf ovšem 
přece jen pokusí navázat monogamní vztah, z něhož se ke vše-
obecnému překvapení vyvine vážná známost. Svět je ale malý 
a lež má krátké nohy. Obzvláště když role „deux ex machina“ 
připadne Rudolfově exmanželce Marii (V. Hybnerová). Stranou 
dění ovšem nezůstane ani Rudolfův a  Mariin podivínský syn 
Bohdan (V. Navrátil), který svým rodičům nedaruje vůbec nic.

Jednotné vstupné 80 Kč. Prodej pouze na místenky.

Předprodej vstupenek od 18. 10. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. Telefonické a online rezerva-
ce vstupenek v první den předprodeje od 9 hodin.

9. listopadu od 15 hod. v kinosále

Psí veličenstvo

Animovaný, Belgie, 2019, 92 min

Rex je nejoblíbenějším psem v  britském královském paláci. 
Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dobro-
družnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu 
opravdové lásky a přátelství.

Jednotné vstupné 50 Kč. Prodej pouze na místenky.

Předprodej vstupenek od 21. 10. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. Telefonické a online 
rezervace vstupenek v první den předprodeje od 9 hodin.

13. listopadu od 19 hod. v divadelním sále

4tet
Již téměř 16  let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěvec-
kými, ale i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 
4TET. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podíva-
nou. Verze V., kterou připravil se 4TETem stejný tým jako verze 
předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo, je 
umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev vo-
kálního seskupení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí 
a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepře-
hlédnutelný design kostýmů Marie Markové a  Jana Boušky, 
překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Ji-
řího Škorpíka i  temperamentní herecké až „taneční“ výkony 
některých aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá nikoho 
chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty s neo-
pakovatelnou atmosférou.

Vstupné: 690, 650 a 590 Kč.

Předprodej vstupenek probíhá v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.
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Výstava obrazů  
v Galerii na Půdě

23. 10. – 17. 11. 2019

Petr Křivský 

„Moje malování začalo už na základce, ale hlavní zkouš-
ka trpělivosti probíhala u lepení modelů veteránů z ča-
sopisu ABC. 

Postupně jsem začal lepení modelů kombinovat s ob-
kreslováním různých motivů z časopisů či knížek a po-
stupně jsem přešel na kresbu. V tu chvíli jsem si pořídil 
první chytrou knihu o malbě a začal pomalu zkoušet, 
jak mi to půjde. Pak už se moje chuť malovat odvíjela 
od volného času a poznávání nových malířů. 

Základními vzory byly většinou mařákovci včetně sa-
motného pana Mařáka a taky Mánesové, Chitussi, Pur-
kyně a další, na které si zrovna nevzpomínám. K těm 
vzorům je třeba připočítat i francouzské, holandské 
i anglické velikány malířského umění. 

Jejich výtvory mě inspirovaly, ale bohužel nedostatek 
času, a tak trochu i zápal do mého řemesla mi nedovo-
lili víc trénovat. Tak jsem tak trochu ustrnul na polovič-
ním stupni vývoje malíře. I když možná i ten poloviční 
stupeň je přecenění mého dosavadního malířského 
vývoje. 

To je asi tak vše z života amatérského výtvarníka Petra 
Křivského.“

Na titulní straně byly použity fotografie obrazů z archivu 
Petra Křivského.
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Milí příznivci kapely Fernet

Jistě si pamatujete na  krásné  country bály, pořádané ka-
ždým rokem v  Havlíčkově Brodě na Ostrově, kde kapela 
Fernet byla 22 let nezapomenutelnou součástí tohoto dění. 
Protože se množí dotazy, kde zase Fernet bude hrát, aby se 
u toho dalo i „mrsknout škrpálem“, pokusíme se splnit vaše 
přání a 30. 11. 2019 pořádáme I. country bál ve Světlé nad 
Sázavou. V programu zbylo i místo pro různá překvapení. 

Místo: Taneční sál ve Společenském domě ve Světlé nad Sá-
zavou, čas: 19. 30. 

Pokud chtějí naši skalní fanoušci získat podrobnější 
informace o naší činnosti, otevřete si naše stránky:  
www.fernet-country.webnode.cz
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Výběr z říjnových novinek

Beletrie
Jaroslava Černá: Dům v podhradí
– Která ze sester se rozhodne bydlet v domě po zemřelé mat-

ce, přestože žádná nemá na dětství ty nejlepší vzpomínky? 
Která jako první zažije neuvěřitelné příhody, zvláštní zá-

žitky a životní zvraty, jaké by nikdy nepředpokládala? Obě 
sestry musí projít nevysvětlitelnou částí života, aby pocho-

pily, čím pravděpodobně prošla i jejich matka.

Barbara Erskinová: Strom duchů
– Po otcově smrti Ruth vyklízí dům a objeví diář a dopisy, 

psané jejím předkem – Thomasem Erskinem. Ruth je Tho-

masovým příběhem zcela pohlcena a pomalu pociťuje ne-

jen jeho reálnou přítomnost, ale i přítomnost jeho nepřátel.

Václav Gruber: Hlavně, ať ti udělá dítě
– Primářka chirurgického oddělení Erika touží po dítěti tak 

moc, že je ochotná vzdát se i úspěšné kariéry. Je však te-

prve devatenáctiletý Lukáš tím pravým mužem, se kterým 
by měla rodinu založit? Přestože jsou bláznivě zamilovaní, 
i Lukáš chce ve své profesi něčeho dosáhnout. Obdrží pra-

covní nabídku ze zámoří, která se neodmítá…

Sally Hepworthová: Rodina odvedle
– Milující manžel, krásný dům v dobré čtvrti, skvělá babička, 

která se ve svých vnoučátkách vyžívá. Essie má prostě per-
fektní život. Co vše se ale odehrává za na první pohled bez-

chybnou fasádou? Jednoho dne se do sousedství přistěhuje 
Isabelle, která se časem sblíží s Essie a začíná být jasné, že 
Isabellino přistěhování nebylo jen pouhou náhodou.

Jana Klimečková: Pod zelenou bránou
– Je druhá polovina 19. století. Terka má konkrétní předsta-

vy o svém životě, má odpovídající vzdělání, věno, stává 
se majitelkou obchodu s látkami… Její osud se ale vyví-
jí jinak, než si představovala. Nehodlá být jen příštipkem 
svého muže. Manželství ji nenaplňuje tak, jak očekávala, 
proto využije jak svůj vzhled, tak společenský šarm a in-

teligenci…

Denis Mukwege: Lékařem v africkém pekle
– Když lékař a pastor Denis Mukwege podal roku 2006 svě-

dectví o systematickém sexuálním násilí páchaném na že-

nách ve východním Kongu, jeho život se ocitl v nebezpečí. 
Ale ani krvavé, barbarské útoky na jeho dům a nemocnici 
ho neodradily.

Nora Robertsová: Povolené ztráty
– Onen osudný večer byla pro Simone návštěva kina s kama-

rádkou lékem na zlomené srdce. Pro Reeda jen další přivý-

dělek na brigádě. V tom zazněly výstřely. Na zemi zůstaly 
ležet desítky nevinných lidí. Časem začne Simone s Re-

edem spojovat více než jen krutý okamžik, který přežili. 
Vrah se ale chystá znovu zaútočit.

Steve Ross: Střepy života – z Osvětimi se neodchází
– Strhující příběh o neskutečné vůli žít, příběh malého chlap-

ce, který zažil to, co by žádné dítě v žádné době zažít ne-

mělo. Autor se narodil v Polsku, prošel tábory v Osvěti-
mi a Dachau a jen šťastnou shodou náhod několikrát unikl 
smrti.

Wilbur Smith: Na leopardí skále
– Wilbur Smith prožil dobrodružný život, nezřídka se ocitl 

téměř na prahu smrti – napadli ho lvi, ohrožovali žraloci, 
zůstal v africké buši bez vody. Líčení jeho vlastních zážit-
ků je mimořádně zajímavé, místy úsměvné a vtipné, přede-

vším však poutavé jako jeho knihy.

Dana Stabenow: Chladný den pro vraždu
– Kate Shugaková se vrací do rodného kraje na odlehlém se-

veru Aljašky, aniž by tušila, že vzápětí dostane příležitost 
prokázat své detektivní schopnosti. Se zmizením jednoho 
z rangerů si místní nedělají velkou hlavu. Jenže pak beze 
stopy zmizí i Katein bývalý kolega, který se rangera vydal 
hledat, a to Kate nemůže nechat jen tak…

Naučná literatura
Marcela Kotová: Rozhýbej svůj jazýček
– zábavné hry pro rozvoj řeči – Pomozte svému předškoláko-

vi zlepšit výslovnost. Jak? Hrou! Rozvoj mluvidel, jemné 
a hrubé motoriky i pohybových a komunikačních schop-

ností, to jsou hlavní cíle tohoto sborníku cvičení a úkolů.

Anita Michajluková: Dítě, které se v životě neztratí
– Vydejte se na objevnou cestu za nalezením vlastního fun-

gujícího přístupu ke svým dětem. S respektem k tomu, jaký 
jste rodič a jaké je vaše dítě. Podíváme se pod povrch toho, 
co se v nás rodičích často děje. Například proč jsme někdy 
hysteričtí a třeba na svoje děti křičíme, i když jsme se za-

řekli, že už to dělat nebudeme.

Knihy pro děti a mládež
Jana Čekelová: Na světě je krásně
– Svět je všude kolem nás a je takový, jak ho vidíme, slyšíme 

a cítíme nebo jak si ho dovedeme vytvořit. Krásně je nám 
doma i venku, s hračkami i ve světě fantazie. A protože 
světy fantazie můžeme sdílet, otevřete knížku a čtěte nebo 
naslouchejte… M/1

Iva Gecková: Kamarádi ze záhrobí
– Hrobové ticho? Nálada jako na funuse? Na tomhle hřbitově 

ani omylem! Smrtí zkrátka nic nekončí. Přátelství i nesvá-

ry jdou někdy až za hrob. Pro všechny nebojácné děti jsou 
tu velmi podivuhodné příběhy z útulného hřbitova v Ma-

linově. M/2

Petra Martišková: Léto na maximum
– Izabela má všeho plné kecky – její kamarád leží po úrazu 

v nemocnici a ji čeká po prázdninách stěhování na inter-
nát do Prahy. Alespoň tam uteče před nekonečnými hádka-

mi rodičů. Chce si tohle léto užít, a netuší, že jí do života 
vstoupí záhadný Nik. M/3

Zuzana Pospíšilová: Příhody veselých prvňáčků
– Adam půjde po prázdninách do školy. Zatím neví, co ho 

tam čeká, a tak se sice těší, ale taky má trochu strach. Jeho 
obavy se ale brzy rozplynou. O prázdninách se do jejich 
domu přistěhuje Lucka, se kterou se hned skamarádí. Na-

víc se ve škole sejdou ve stejné třídě, a tak spolu stráví 
spoustu času a zažijí mnohá dobrodružství. M/2

Eva Kodýmová
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CO VÁS ZaJíMÁ

lečnosti pro obchod obilím, s. r. o., později se majitelem stal 
Krajský výkupní podnik Jihlava, pak Zemědělský nákupní 
a zásobovací podnik Hradec Králové, v roce 1962 dům převza-

ly Státní lesy Hradec Králové, lesní závod Světlá n. S. a dnes 
je v majetku města. V rámci půdní vestavby byla v roce 1992 
atika s římským bohem Merkurem na rohu budovy odstraněna 
a nahrazena plastikou Rozsévačka od přibyslavského akade-

mického sochaře Romana Podrázského.
V loňském roce dostal dům novou fasádu na straně do Ná-

dražní ulice, letos v polovině září se pracovníci TBS Světlá nad 
Sázavou, p. o. pustili do práce na straně do Kolovratovy ulice. 
Dům tak nabude jednotného vzhledu, na němž se značnou mě-

rou podílejí nové šambrány lemující okenní otvory.
Až ještě soukromý investor dokončí rekonstrukci domu na 

protější straně Kolovratovy ulice, bude i tato část města upra-

vená a podstatně krásnější.
Text a foto: Jaroslav Vála

nová fasáda na domě čp. 185

V roce 1969 byla v souvislosti s výstavbou nové sklárny po-

stavena ocelová lávka z Nádražní ulice přes řeku Sázavu. Nyní, 
po padesáti letech, probíhá její rekonstrukce. Od poloviny srp-

na jste mohli každý všední den vidět pracovníky TBS Světlá 
nad Sázavou, o. p., kteří zde čistili celou konstrukci, následně 
ji natírali a staré pozinkované pochůzné rošty postupně nahra-

zovali novými. V důsledku toho byla lávka vždy od 8.00 do 
11.00 hod. pro veřejnost zcela uzavřena.

Dokončení prací bude záviset na počasí, takže se může stát, 
že potrvají do jara příštího roku. Lávka bude samozřejmě plně 

funkční, a v závěru prací bude na rošt namontován střední ple-

chový pás usnadňující nejen chůzi žen s obuví na podpatcích, 
ale i čtyřnohých mazlíčků.

Přestože se v této lokalitě v budoucnu předpokládá výstavba 
plnohodnotného mostu pro automobilovou dopravu, lávku bylo 
vzhledem k jejímu havarijnímu stavu nutno opravit. Její další 
využití by mohlo být v podobě přemostění Sázavy od zimního 
stadionu v Pěšinkách k supermarketu Billa…

Test a foto: Jaroslav Vála

lávka pro pěší přes Sázavu

Rohový dům stojící na křižovatce Nádražní a Kolovratovy 
ulice, kterému pamětníci neřeknou jinak než Obila. Původně 
patřil Eduardu Müllerovi, obchodníku obilím, který s rodinou 
skončil v koncentračním táboře. Od roku 1941 patřil dům Spo-
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Jak jinak zakončit prázdniny než velkou zábavou. Poslední 
srpnovou sobotu se proto v Josefodole konala „NECKYÁDA“. 
Počasí bylo nádherné, a tak bylo kolem koupaliště živo. Divác-

ká podpora byla úctyhodná. Na start závodu na čas se posta-

vilo pět plavidel. Vítězná posádka zdolala připravenou trať za 
3,07 minut. Po celou dobu závodu probíhalo divácké hlasování 
o „NEJ… plavidlo“. A věřte, že některá plavidla byla vskutku 
originální. Na vítězné posádky čekala odměna. Poté byla vy-

hlášena soutěž ve střelbě na terč v kategoriích děti, ženy a muži. 
I zde se nejlepší střelec každé kategorie mohl těšit z odměny. 
Všechny děti, které soutěžily nebo jen povzbuzovaly své kama-

rády, se dočkaly překvapení v podobě nanuků zdarma. Pak už 

se všichni těšili na grilovaná kuřata, která se celé odpoledne 
točila v krbu a lákavě voněla. Po chutném občerstvení násle-

dovala pyžamová párty pro malé i velké. A večerních úborů se 
zde sešlo opravdu hodně. Tančilo se, zpívalo a vůbec nikomu se 
nechtělo jít spát, i když se už večer pomalu přehoupl v noc. Vše 
ale musí jednou skončit. Díky všem, kteří pomáhali s organiza-

cí celého dne a všem, kdo přišli. Snad jste se dobře bavili a zase 
někdy při nějaké jiné zábavě na viděnou.

Velké díky patří městu Světlá nad Sázavou za finanční pod-

poru, bez které by nebylo možné zajistit občerstvení a odměny 
pro soutěžící. Děkujeme.

Osadní výbor Josefodol

Konec prázdnin v Josefodole
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SPOrt

Hned tři mladí atleti trénující u trenéra Jozefa Foťka na tarta-

nové dráze v Komenského ulici ve Světlé nad Sázavou reprezen-

tovali východočeský atletický klub Hvězda Pardubice na Mist-
rovství Čech družstev starších žáků skupiny B, které se konalo 
14. září v Pardubicích. Dva ze světelské trojice atletů pomohli 
pardubickému klubu svými medailovými výsledky k pěknému 
čtvrtému místu z deseti startujících družstev. Petr Kasal zís-

kal důležité body za druhá místa v bězích na 150 m a 300 m, 
Vojtěch Prášek byl třetí na trati 1 500 m. Třetím ze světelských 
atletů byl Roman Sváček, který soutěžil ve sprintech na 60 m, 
150 m, a ve skoku dalekém.

150 m:  
1. Jan Ullman, A. C. Kladno, 17.43 sec. 
2. Petr Kasal, Hvězda Pardubice, 18.87 sec.

300 m:  

1. Jan Ullman, A. C. Kladno, 36.74 sec. 
2. Petr Kasal, Hvězda Pardubice, 37.72 sec.

1 500 m:  
1. Martin Zeman Hvězda Pardubice 4:52.00 min 

2. Lukáš Bobek, A. C. Mladá Boleslav, 5:16.17 min. 
3. Vojtěch Prášek, Hvězda Pardubice, 5:18.30 min.

Text a foto: jiv

Ze světelského tartanu na Mistrovství Čech starších žáků

Dvakrát druhý na Mistrovství Čech družstev  
starších žáků Petr Kasal
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Soutěže družstev
Již třináctý ročník ligové soutěže družstev v moderních šip-

kách na Vysočině byl zahájen už první víkend v září. Ppo dvou 
kolech jsou v čele úřadující mistři Melouni Světlá následovaní vi-
cemistry Bandity z Humpolce. Další světelský tým Halůzáci jsou 
o skóre na 4. místě. Statistikám jednotlivců zatím vévodí Josef 
Rezek (Melouni). Také bylo rozlosováno osmifinále ligového po-

háru, kde se proti sobě utkají světelské týmy Lepáci vs Melouni 
B, D.C. Hornets Světlá pak bude hostit havlíčkobrodský Bowling. 
Halůzáci a Melouni mají volný los a postupují do čtvrtfinále.

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

Liga RŠS 2019/20
# Družstvo Kol V VP PP P K Skóre Body

1 Melouni Světlá n/S. 2 2 0 0 0 0 30:6 6

2 Banditi Humpolec 2 2 0 0 0 0 30:6 6

3 Klobáci Ledeč n/S. 2 2 0 0 0 0 25:11 6

4 Halůzáci Světlá n/S. 2 2 0 0 0 0 24:12 6

5 ŠK Bowling Havlíčkův Brod 2 1 1 0 0 0 27:10 5

6 DC Buldoci Knyk 2 1 0 1 0 0 23:14 4

7 Melouni B Světlá n/S. 2 1 0 0 1 0 23:13 3

8 Kladiváři Havlíčkův Brod 2 1 0 0 1 0 19:17 3

9 D.C. Goblins Humpolec 2 1 0 0 1 0 19:17 3

10 ŠK Horní Krupá 1 0 0 0 1 0 7:11 0

11 Smrťovka Havlíčkův Brod 1 0 0 0 1 0 4:14 0

12 D.C. Hornets Světlá n/S. 2 0 0 0 2 0 8:28 0

13 Vršovičáci Havlíčkův Brod 2 0 0 0 2 0 6:30 0

14 Lepáci Světlá n/S. 2 0 0 0 2 0 5:31 0

15 Rebelové Světlá n/S. 2 0 0 0 2 0 3:33 0

Mistrovství Vysočiny
V sobotu 31. 8. 2019 se v Havlíčkově Brodě konalo jubi-

lejní 10. mistrovství Vysočiny pod hlavičkou RŠS. Vítězem 
turnaje a Mistrem Vysočiny pro rok 2019 se stal  světelský 
hráč Ondřej Bareš. Ve finále mu byl za soupeře vítěz pravé 
strany Lukáš Daňo. 

V odvetě se Ondrovi zadařilo a po výsledcích 2:0 a 2:1 se 
mohl radovat ze svého druhého titulu, poprvé od roku 2016. 
Třetí se umístil a titul 2. vicemistra získal překvapivě, ale 
určitě zaslouženě domácí borec Michal Bílek, pro kterého to 
bylo vůbec první umístění na stupni vítězů v životě. Nejlepší 
ženou a Mistryní Vysočiny se stala Lucie Barešová. Jediné 
bingo (171) a nejvyšší zavření turnaje v podobě 107 bodů si 
do statistik zapsal Ondřej Bareš.

Turnaj dvojic byl vysloveně v režii obhájců vítězství To-

máše Dvořáka a Josefa Rezka, kteří po loňském prémiovém 
triumfu opět ovládli mistrovství bez jediné prohry. 

Ve finále si poradili s párem Lucie Barešová a Ondřej Ba-

reš. Třetí místo obsadili domácí hráči Ivo Rückl a Luboš 
Staněk.

Open Air Terasa 2019
Desátý ročník venkovního házení pod „širým nebem“ se 

tentokrát z důvodu nepříznivého počasí odehrálo ve vesti-
bulu městského kina. Za dekádu se tak stalo teprve podruhé.

Turnaj dvojic se hrál ve hře 701 DO na 1 displej, což vedlo 
ke spoustě vyrovnaných a hlavně překvapujících výsledků. 
Skvěle hrála dvojice Jiří Vopěnka a Josef Luža, kteří vyhráli 
pravou stranu a čekali na soupeře ve finále. Levou stranu 
vyhráli Tomáš Dvořák a Ondřej Bareš, když porazili „duo 
Martinů“, Rosenberga a Vágnera 2:1. 

Samotné finále pak musel rozhodnout až leg „náhlé smr-
ti“, kde se více dařilo Tomášovi s Ondrou a mohli tak slavit 
první vítězství na tomto turnaji. Bingo hodili Petr Čámský 

Šipky

 Mistři a vicemistři soutěže dvojic 

Mistrovství Vysočiny
 Nejlepší hráči Mistrovství Vysočiny:  

nahoře Lukáš Daňo (2.), Michal Bílek (3.) a Pavel Prášek (4.) 
dole Mistři Lucie Barešová a Ondřej Bareš
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a Ondřej Bareš (oba 180).  V doplňkovém turnaji Mistr stře-

dař, který se hrál mezi dvojicemi a jednotlivci, zvítězil Josef 
Luža. 

Turnaj jednotlivců měl od začátku skvělou úroveň. Hned 
v prvních zápasech v prvním legu byly k vidění skvělé ná-

hozy. 
První maximum v jednotlivcích hodil Jaromír Váňa (180) 

proti Martinovi Rosenbergovi, o chvilku později padlo dal-
ší v utkání Josef Luža a Ondřej Bareš, kde druhý jmenova-

ný hodil opět 180. Ondra poté přidal 135, 140 a mohl zavřít 
11. šipkou D20. 

Nakonec se mu povedlo zavřít D10 dvanáctou šipkou, 
a nejrychlejší zavření v historii Open Air bylo na světě. 
Ondra pak dokázal nakonec i přes jednu prohru celý turnaj 
vyhrát, když ve finále porazil v odvetě Petra Čámského po 
výsledcích 2x 2:0. 

Třetí skončil po pěkném výkonu Rosťa Fikar, který porazil 
celkově čtvrtého Jaromíra Váňu. Nejvyšší zavření 116 bodů 
si připsal Radek Lebruška.

Pohár starosty města
Tradiční turnaj v elektronických šipkách a jeho 9. ročník 

se uskuteční v termínu 8.–9. listopadu opět v krásném Ta-

nečním sále Společenského domu ve Světlé nad Sázavou. 
Turnaj bude rozdělen do dvou hracích dnů – pátek večer 
a sobota celý den. 

Více informací na webových stránkách akce – pohar-sta-

rosty.blogspot.com. Na Vaši účast a návštěvu se těší pořada-

telé…

Ondřej Bareš

 Nejúspěšnější dvojice turnaje Open Air Terasa 2019 – nahoře 
Martin Rosenberg, Martin Vágner (3.), Josef Luža a Jiří 

Vopěnka (2.); dole šampioni Tomáš Dvořák a Ondřej Bareš
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Tenkrát, 20. září loňského roku, při slavnostním poklepání na 
základní kámen budoucí sportovní haly slíbili zástupci firmy 
PKS stavby Žďár nad Sázavou, která je zhotovitelem stavby, že 
halu předají do užívání do konce října 2019. Vzhledem k veli-
kosti objektu to bylo dost odvážné. Dnes je již pravděpodobné, 
že tento slib bude dodržen. Do roka a do dne hala stojí, dokon-

čeny jsou šatny včetně sociálních zařízení, klimatizace s vytá-

pěním, osvětlení, pracuje se na terénních úpravách okolí haly. 
Potvrzením, že jde stavba sportovního stánku do finiše, bylo 
položení umělého sportovního povrchu Taraflex na podlahu, 
pod kterou je ukryt dvouvrstvý dřevěný rošt, zajišťující dosta-

tečnou pružnost podlahy, která by měla mimo jiné chránit klou-

by sportovců. Pokud půjde vše podle plánu, měla by kolaudace 
proběhnout v posledním týdnu října letošního roku, a na sobotu 
16. listopadu se připravuje Den otevřených dveří pro veřejnost.

Text a foto: jiv

Otevření sportovní haly přede dveřmi

Hustá je síť na taraflexovém koberci. To budou lajny  
pro jednotlivé sporty.

Pohled na halu od Komenského ulice

Koberec Taraflexu položený pracovníky polské firmy TOP 
SPORT. Uprostřed hrací plochy bude v červeném hřišti znak 

města Světlá nad Sázavou

28



Dne 15. září se konal v Kopřivnici, městě legendární Tatry, 
závěrečný turnaj Masters okruhu prestižní tenisové baby tour 
v ČR Babolat. Pro ty méně znalé značka Babolat s logem dvo-

jité čáry je jedna z nejstarších světových společností orientují-
cích se především na vybavení pro tenisty. Babytenis je odnož 
skutečného tenisu pro začínající tenisty ve věku do devíti let. 
Babytenisová Babolat tour měla 11 kvalifikačních turnajů (je-

den se hrál též ve Světlé nad Sázavou) a závěrečné Masters, na 
které se kvalifikovali ti nejúspěšnější. Na turnaji v Kopřivni-
ci uspěli malí tenisté TK Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 
David a Marek Mikešovi, prvně jmenovaný celý turnaj vyhrál 
a mladší Marek skončil v semifinále, kde prohrál právě s brat-
rem Davidem. A jak bratři Mikešovi procházeli kopřivnickým 
turnajem? Oba vyhráli své základní skupiny, když Marek po-

razil Valkoviče z Vratimova 4:1 a Valu z Ostravy 4:2. David 
zvítězil ve skupině nad Kocem z Brna 4:3 a Vence z Humpolce 
porazil 4:2. Postoupili tak do čtvrtfinálového turnajového pa-

vouka, kde se hrálo již vylučovacím způsobem. Marek vyřadil 
Konderlu z Českého Těšína 4.1 a David zase Baara z Klánovic 
4:3. Oba se potom setkali v semifinále, kde starší David vyhrál 
4:3. Marek potom v boji o třetí místo podlehl Bubovi z Havířo-

va 2:4, skončil čtvrtý a David hrál finále s Antonínem Výtiskem 
z Ostravy a zvítězil hladce 4:0. Jako vítěz turnaje získal smlou-

vu v hodnotě 10 000 Kč na sportovní vybavení značky Babolat 
a malou zlatou raketu od sponzora turnaje.

Text: jiv
Foto: O. Mrózek

Znamenitý úspěch tenisových adeptů ze Světlé 

Na snímku jsou vítězové turnaje kategorií dívek a chlapců: 
Barbora Fialová z Příbrami a světelský David Mikeš se 

zástupci sponzora turnaje
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