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Z radniCe
Zastupitelstvo města:

 1. Schválilo přípravu prodeje pozemku parc. č. st. 1015, je-
hož součástí je stavba občanského vybavení, bytového 
domu č. p. 546 v ulici Sázavská ve Světlé n. S. jako celku. 
Kompletní zajištění prodeje bytového domu v ul. Sázavská 
č. p. 546 včetně sestavení záměru prodeje provede KVB ad-
vokátní kancelář, s. r. o., Pardubice.

 2. Schválilo odkup nemovitostí v areálu bývalého koupaliště, 
ul. Pěšinky, za dohodnutou kupní cenu ve výši 8 066 465 Kč 
(vč. DPH) od spol. RELAXA, a. s., Ždírec.

 3. Schválilo odkup pozemku parc. č. st. 1591 (zastavěná plo-
cha a nádvoří o celkové výměře 884 m2, jehož součástí je ro-
zestavěná stavba bez způsobu využití) v obci a v k. ú. Světlá 
n. S., vše za dohodnutou kupní cenu ve výši 4 138 200 Kč 
(vč. DPH), a to formou Budoucí kupní smlouvy a smlou-
vy o zrušení služebnosti s tím, že řádná Kupní smlouva 
a smlouva o zrušení služebnosti na výše uvedený poze-
mek bude uzavřena nejpozději k 30. 9. 2019 se spol. RELA-
XA, a. s., Ždírec.

 4. Schválilo Statut městského fondu rozvoje bydlení města 
Světlá n. S. platný od roku 2017.

 5. Schválilo Zásady pro použití účelových prostředků Měst-
ského fondu rozvoje bydlení města Světlá n. S. pro rok 2017.

 6. Schválilo vyhlášení 2. kola výběrového řízení na posky-
tování zápůjček z Městského fondu rozvoje bydlení města 
Světlá n. S. pro rok 2017 s termínem pro ukončení podání 
žádostí do data 16. 11. 2017.

 7. Schválilo uzavření smlouvy o zápůjčce č. 01/2017 mezi 
městem Světlá n. S. (zapůjčitel) a panem M. Š. (vydlužitel) 
za účelem zapůjčení částky ve výši 100 000 Kč na zřízení 
vytápění pomocí technologie na biomasu a tepelného čer-
padla.

 8. Schválilo uzavření smlouvy o zápůjčce č. 02/2017 mezi 
městem Světlá n. S. (zapůjčitel) a paní M. N. (vydlužitel) za 
účelem výměny oken v hodnotě 40 000 Kč a za účelem re-
konstrukce bytového jádra v hodnotě 50 000 Kč.

 9. Potvrdilo usnesení rady města č. 404/2017 ze dne 11. 9. 2017, 
ve kterém rada města neschválila záměr prodeje pozemku 
parc. č. 26 o výměře 1953 m2, pozemku parc. č. 27 o vý-
měře 137 m2 a části pozemku parc. č. 29/1 část o výměře 
cca 80 m2 – vše v obci Světlá n. S. a v k. ú. Benetice u Světlé 
n. S.

 10. Potvrdilo usnesení rady města č. 408/2017 ze dne 11. 9. 2017, 
ve kterém rada města neschválila záměr prodeje části po-
zemku parc. č. 93/1 o výměře cca 5 500 m2, části pozem-
ku parc. č. 87/2 o výměře cca 1 600 m2 a části pozemku 
parc. č. 91/1 o výměře cca 2300 m2 – vše v obci Světlá 
n. S. a v k. ú. Opatovice u Světlé n. S.

 11. Potvrdilo usnesení rady města č. 345/2017 ze dne 30. 7. 2017, 
ve kterém rada města neschválila záměr prodeje pozem-
ků parc. č. 25/1 o výměře 2111 m2, parc. č. 29/1 o výměře 
1494 m2, parc. č. 29/4 o výměře 144 m2, parc. č. 30/1 o vý-
měře 7305 m2, parc. č. 30/2 o výměře 124 m2, parc. č. 31/4 

o výměře 15 m2, parc. č. 33/4 o výměře 338 m2 – vše v obci 
Světlá n. S. a v k. ú. Benetice u Světlé n. S.

 12. Schválilo přijetí daru vlastnického podílu id. 1/8 pozemku 
parc. č. 85/2 o výměře 360 m2 v k. ú. Mrzkovice a obci Svět-
lá n. S. z vlastnictví pana J. K. do vlastnictví města Světlá 
n. S.

 13. Schválilo úhradu nákladů za materiál pro provedení opravy 
účelové komunikace č. 080005u na pozemku parc. č. 1206/1 
v k. ú. Dolní Březinka panu V. B. ve výši 7 115 Kč.

 14. Schválilo změnu zřizovací listiny TBS Světlá nad Sázavou, 
p. o., týkající se rozšíření doplňkové činnosti o provozování 
osobní dopravy, tzv. služby SENIOR TAXI, s účinností od 
1. 10. 2017.

 15. Souhlasilo se zařazením akce Chodník Panuškova do roz-
počtu města na rok 2018, a to vzhledem ke společné akci 
tří investorů i v případě nezískání dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury.

 16. Schválilo uzavření směnné smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. a Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, za úče-
lem směny pozemků.

 17. Souhlasilo se zařazením akce Prodloužení veřejné části ka-
nalizační přípojky v lokalitě průmyslové zóny do 2. oblasti 
rozpočtu na rok 2017 ve výši 100 000 Kč.

 18. Souhlasilo se zařazením akce Dětské hřiště Dolní Březinka 
na pozemku parc. č. 816/1, k. ú. Dolní Březinka, ve výši fi-
nančních prostředků 350 000 Kč do rozpočtu města na rok 
2017.

 19. Schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce 
č. 1/2014 a k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce č. 1/2014 
mezi městem Světlá n. S. a Římskokatolickou farností – dě-
kanstvím Světlá n. S., který se týká prominutí části splátky 
půjčky.

 20. Schválilo Program pro poskytování dotací právnickým 
a fyzickým osobám v oblasti kultury na rok 2018.

 21. Schválilo Program pro poskytování dotace právnickým 
a fyzickým osobám v oblasti péče o zdravotně postižené 
a jinak znevýhodněné občany na rok 2018.

 22. Schválilo Program pro poskytování dotací právnickým 
a fyzickým osobám v oblasti prevence sociálně patologic-
kých jevů na rok 2018.

 23. Schválilo Program pro poskytování dotací právnickým 
a fyzickým osobám na podporu jejich sportovních aktivit 
na rok 2018.

 24. Schválilo Dohodu o způsobu úhrady dluhu uzavřenou mezi 
městem Světlá n. S. a sl. D. V. a za účasti TBS Světlá n. S.

 25. Zvolilo pí Marii Radilovou přísedící Okresního soudu v Ha-
vlíčkově Brodě.

 26. Souhlasilo s investičním záměrem předloženým firmou Au-
rum – Crystal, s. r. o., Jihlava, v průmyslové zóně města 
Světlá n. S., ul. Zámecká, za podmínky odsouhlasení změ-
ny územního plánu pro umožnění logistiky v ploše průmys-
lové zóny.

Jan Tourek, starosta města

Zasedání zastupitelstva 27. září
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Rada města:
 1. Schválila ceník služeb denního stacionáře, ceník služeb v do-

mově pro seniory SC města Světlá n. S. a ceník služeb pečo-
vatelské služby s účinností od 1. 11. 2017 (změna se týká na-
výšení částek v položkách za stravu).

 2. Schválila poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postiže-
ných v České republice z. s., místní organizaci Světlá n. S., ve 
výši 1 000 Kč.

 3. Neschválila poskytnutí finančního daru J. D.
 4. Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 112 ve výši 

6 000 Kč mezi městem Světlá n. S. a Šachovým klubem Svět-
lá n. S.

 5. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování tech-
nické studie Propojení silnice II/150 a II/347 Zámecká – Ná-
dražní s firmou Transconsult, s. r. o., Hradec Králové.

 6. Vzala na vědomí poskytnutí dotace ve výši 491 100 Kč od mi-
nisterstva zemědělství z programu 12966 – Údržba a obno-
va kulturních a venkovských prvků na akci Oprava kapliček 
v místních částech.

 7. Schválila uzavření nájemní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. (jako pronajímatelem) a UDANAX, s. r. o., Hruškové 
Dvory (jako nájemcem), za účelem pořádání akce Sázavafest 
2018 v termínu od 18. 7. 2018 do 1. 8. 2018.

 8. Schválila uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž her-
ních prvků na akci Dětské hřiště Dolní Březinka mezi měs-
tem Světlá n. S. jako objednatelem a firmou Bonita Group 
Service, s. r. o., Koráb, jako zhotovitelem.

 9. Souhlasila s uzavřením Smlouvy zakládající právo provést 
stavbu Novostavba truhlárny – Truhlářství Dušek na pozem-
ku parc. č. 590/19 v k. ú. Světlá n. S. včetně přípojek vody, ka-
nalizace, elektřiny mezi městem Světlá n. S. (zástupce strany 
jednající) a Janem Duškem, Světlá n. S.

 10. Schválila pronájem části pozemku parc. č. 370/35 o výměře 
60 m2 v obci a v k. ú. Světlá n. S. panu J. R. s platností od 

2. 10. 2017 za účelem užívání části pozemku jako odstavné 
parkovací stání nákladního automobilu za celkovou cenu ná-
jemného ve výši 540 Kč/rok.

 11. Vzala na vědomí poskytnutí dotace ve výši 32 459 Kč od mi-
nisterstva zemědělství z programu 12966 – Údržba a obno-
va kulturních a venkovských prvků na akci Přístřešek Dolní 
Dlužiny.

 12. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 
č. FV02046.0005 mezi Krajem Vysočina jako poskytovate-
lem dotace a městem Světlá n. S. jako příjemcem dotace na 
realizaci akce Rozšíření veřejného osvětlení v místních čás-
tech Lipnička a Radostovice ve výši 52 279 Kč.

 13. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakázku 
Veřejné osvětlení Sázavská ulice – garáže, Světlá n. S., mezi 
městem Světlá n. S. a firmou ELEKTRO MED, s. r. o., Praha 
2 – Vinohrady.

 14. Vzala na vědomí poskytnutí příspěvku ve výši 48 000 Kč od 
Ministerstva kultury ČR z programu Obnova památek pro-
střednictvím obcí s rozšířenou působností na akci Oprava 
mostku v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou.

 15. Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci Revitalizace náměstí Trčků z Lípy, projektová doku-
mentace DUR, s firmou TRANSCONSULT, s. r. o., Hradec 
Králové.

 16. Schválila aktualizaci sazebníku cen za pronájem nemovi-
tostí – pozemků pod rybníky a hrázemi ve vlastnictví města 
Světlá n. S. s platností od 1. 1. 2018 na částku 0,60 Kč/m2/rok 
z důvodu sjednocení výše cen za pro nájmy.

 17. Schválila změnu v systému dárků určených pro vítání občán-
ků, kdy bude předáván věcný dar, složený z více dílčích dár-
ků (deka, příbor, jídelní souprava, kniha, fotografie) v celko-
vé hodnotě max. 2 000 Kč.

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 2. října

Rada města:
 1. Vzala na vědomí informace Správy železniční dopravní ces-

ty, státní organizace o zahájení přípravy rekonstrukce osob-
ní železniční stanice Světlá n. S., Nádražní 569 – příprava 
rekonstrukce bude probíhat od roku 2018.

 2. Schválila uzavření smlouvy zakládající právo provést stav-
bu mezi městem Světlá n. S. a Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizace za účelem Rekonstrukce nástupišť 
na zastávkách trati Světlá n. S. – Čerčany – zastávka Dolní 
Březinka. Předpokládaný termín realizace: 2. polovina roku 
2018.

 3. Souhlasila s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distri-
bučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi 
městem Světlá n. S. a společností ČEZ Distribuce, a. s. Jedná 
se zde o provedení přeložky stávajícího kabelového vedení 
NN 1 kV v ulici V Polích v rámci stavební akce Chodník 
Panuškova, Světlá n. S., kdy bude nově vybudován chodník, 
veřejné osvětlení a provedeno přeložení vedení sdělovacího 
kabelu a kabelu NN v ulici Panuškova a V Polích.

 4. Souhlasila s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distri-
bučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi 

městem Světlá n. S. a společností ČEZ Distribuce, a. s. Jedná 
se o odstranění starého rozpadlého pilíře s kabelovou skří-
ní NN 1 kV – zbytek obvodové zdi kdysi zbouraného domu 
v ulici Pěšinky na pozemku parc. č. 1785 v k. ú. Světlá n. S. – 
pro plánované pozemkové úpravy tohoto pozemku.

 5. Schválila uzavření Smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor (malá zasedací místnost MěÚ) mezi městem Světlá 
n. S. (jako pronajímatelem) a Všeobecnou zdravotní pojiš-
ťovnou České republiky (jako nájemcem) za účelem využití 
těchto prostorů pro pravidelný servis VZP ČR určený obča-
nům města Světlá n. S. a přilehlých místních částí – jedná 
se o rozšíření otevírací doby každé pondělí od 8:00 do 11:00 
a od 12:00 do 16:00 hodin s účinností od 1. 1. 2018.

 6. Souhlasila s přijetím účelově určeného daru od firmy TEM-
PISH, s. r. o., – dar ve formě florbalového vybavení ve výši 
6 165 Kč bude přijat prostřednictvím Základní školy Světlá 
n. S., Lánecká 699 a bude využit v rámci výuky tělesné vý-
chovy a dalších sportovních aktivit pořádaných školou.

 7. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ve 
výši 15 tis. Kč, který je poskytován Základní škole Světlá 
n. S., Lánecká 699 za umístění v krajském kole dopravní 

Schůze rady 23. října
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Svatováclavská pouť 2017
Jak všichni dobře víme, ve dnech 23. a 24. září 2017 se v našem 

městě konala tradiční Svatováclavská pouť, která se právem pova-
žuje za největší v regionu. Každoročně přiláká tisíce návštěvníků, 
kteří jsou natěšeni na pravou pouťovou atmosféru. Donedávna 
byla tato akce největší kulturní událostí v našem městě, ale v po-
sledních letech ji překonal Sázavafest, který se konal na začátku 
srpna v zámeckém parku.

Instalace atrakcí pro velké i malé návštěvníky probíhala na ná-
městí Trčků z Lípy od pondělí 18. 9. 2017. Atrakce byly také již 
několikátým rokem umístěny i na soukromém pozemku v Pěšin-
kách. Jistě si zde každý našel svou oblíbenou atrakci z minulých let.

Stalo se již hezkou tradicí, že ve čtvrtek dopoledne je umožně-
no bezplatné svezení zdravotně postiženým ze sociálních ústavů, 
obyvatelům místního Sociálního centra a nejmenším dětem z ma-
teřské školky. Tak i oni ve čtvrtek dopoledne mohli zažít atmosféru 
pouti, když jim bylo otevřeno velké občerstvení a stánky s cukro-
vinkami. Pro ostatní návštěvníky byla většina atrakcí spuštěna ve 
čtvrtek 21. 9. 2017 odpoledne. V týdnu vyrazili na pouť především 
rodiče s malými dětmi, kteří využili toho, že bývá na pouti méně 
lidí, než o víkendu.

Samotné atrakce a stánky, jejichž sortiment byl široký (prodával 
se výborný burčák, medovina, trdelník, perníková srdce, turecký 
med, pražené oříšky, keramika, květiny, hračky, občerstvení, textil 
a další sortiment, neodmyslitelně patřící k pouti), nebyly jediným 
lákadlem do Světlé. V neděli nabízelo Infocentrum KyTICe pro-
hlídky Světelského středověkého podzemí, které se určitě setkaly 
s velkým zájmem. Dalším doplněním víkendového programu byla 
pouťová zábava v kulturním domě, dále pak v klubu Bazén tradič-
ní diskotéka.

Protože se jedná o velkou akci zabírající náměstí Trčků z Lípy 
a části ulic Lánecká, Komenského a celou Nádražní ulici, byl pou-
ťový týden od středy 20. 9. 2017 ve znamení uzavírek a objízdných 
tras. Uzavírky byly řešeny tak, aby co nejméně omezovaly řidiče 
a zároveň byla zajištěna bezpečnost návštěvníků poutě, objízdné 
trasy byly řádně vyznačeny. Ještě měsíc před touto akcí nebylo 
známo, zda objížďky v okolí umožní delší variantu pouti, kdy 
stánkový prodej probíhá až po fotbalový stadion v Nádražní ulici. 
Rok od roku je těžší zařídit, aby se samotná pouť konala v prosto-
rách náměstí. Přece jenom tudy vede silnice II. třídy patřící kraji, 
po níž je vedena řada objízdných tras v letních měsících.

Úklid náměstí a přilehlých ulic zajišťovaly po celou dobu pou-
tě a bezprostředně po ní Technické a bytové služby města Světlá 
n. S. Atrakce byly v noci z 24. 9. 2017 na 25. 9. 2017 sklizeny, takže 
kdo šel v pondělí ráno do města, mohl spatřit pouze pár demonto-
vaných atrakcí a bezchybně uklizené náměstí.

O každé pouti je nejdůležitější počasí, které letos té naší Svato-
václavské moc nepřálo. Páteční chladné večerní počasí vystřídal 
v sobotu po obědě vytrvalý déšť, který pokračoval až do nočních 
hodin. Mnoho návštěvníků to však ani přes déšť neodradilo pouť 
navštívit. Snad neděle, která byla zamračená, ale bez deště, dala 

(co se týče prodeje) stánkařům zapomenout na ne příliš vydařené 
víkendové počasí.

Rád bych touto cestou poděkoval lidem, kteří mi pomáhali s pří-
pravou a organizací stánkového prodeje, dále pracovníkům úřadu 
a městské policii, kteří měli o pouti službu. Velké díky také pat-
ří technickým a bytovým službám za výpomoc při vyznačování 
míst pro stánkaře, značení uzavírky i za samotný úklid během 
pouti. Mimořádné poděkování patří p. Kristýně Čuříkové, která 
mi organizaci plánované poutě v létě předala v bezchybném stavu.

Už se můžeme pomalu, ale jistě chystat k přípravě dalšího roč-
níku Svatováclavské pouti. Právě přípravy na další ročník začínají 
již s příchodem nového roku, kdy trhovci začínají zasílat své při-
hlášky. Snad nám okolnosti budou více přát a počasí bude opět 
slunečné jako v předchozích letech. Přesto je letošní pouť z po-
hledu organizátora hodnocena kladně. Po celou dobu trvání pouti 
nedošlo k žádným závažným konfliktům, které by bylo třeba řešit.

Myslím si, že je hezké, když v dnešní uspěchané době zůstává 
naše pouť důvodem příjemných a vzácných setkání rodin a jejich 
přátel. I když se nám zejména v týdnu před poutí množí stížnos-
ti na uzavírky, objízdné trasy, různá další omezení, tak v závěru 
týdne jsou určitě všichni rádi, že si k nim jejich známí cestu našli, 
že se všichni setkají a vyrazí do města užít si tu pravou pouťovou 
atmosféru. Ať si každý z nás vzpomene na to, jak očekával příjezd 
pouti, když byl sám malý. Vždyť přeci úsměv na tváři dětí a vnou-
čat, jiskra a radost v jejich očích jsou ty nejkrásnější chvíle v našem 
životě. Sám za sebe jsem rád, že tu pouť každoročně máme a jsem 
pro, tuto krásnou tradici zachovat.

Na závěr bych pro zajímavost uvedl pár čísel, která se týkají le-
tošní Svatováclavské pouti:

• 346 248 Kč uhradil pan Lagron za prostory náměstí pro umís-
tění atrakcí

• 459 130 Kč se vybralo od stánkařů za užívání veřejného pro-
stranství

• 805 378 Kč je celkový příjem z letošní poutě
• 100 000 Kč jsou přibližné náklady spojené s poutí (organiza-

ce stánkového prodeje, pořadatelská služba, propagace, ná-
jem mobilních WC, úklid ze strany TBS)

• přes 200 je přibližný počet prodejců s různým sortimentem, 
kteří byli letos na pouti umístěni

Jiří Adam, úředník FO

Z finančního odboru

soutěže Mladý cyklista. Poskytovatelem daru je Kraj Vyso-
čina. Finanční prostředky jsou určené k zakoupení výuko-
vých materiálů pro dopravní výchovu.

 8. Schválila uzavření smlouvy o technické podpoře počítačo-
vých aplikací TED a CSA mezi městem Světlá n. S. a firmou 
OBIS, s. r. o.

 9. Rozhodla o tom, aby vyúčtování dopravní obslužnos-
ti prováděl dopravce – firma ARRIVA VÝCHODNÍ ČE-
CHY, a. s. – jednotlivým obcím v působnosti pověřeného 
MěÚ Světlá n. S. samostatně. Toto provést uzavřením nové 
smlouvy s účinností od 1. 1. 2018.

Jan Tourek, starosta města
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Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí zápůjček 
z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2017
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27. 9. 2017 v návaz-

nosti na Zásady pro použití účelových prostředků Městského fondu 
rozvoje bydlení města Světlá n. S. v roce 2017 vyhlašuje druhé kolo 
výběrového řízení pro rok 2017 pro příjem přihlášek za účelem zís-
kání zápůjčky z Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad 
Sázavou – usnesení č. 90/2017-VI.

Přihlášky (žádosti) lze předkládat v termínu do 16. 11. 2017. Ve 
druhém kole výběrového řízení pro rok 2017 budou poskytnuty 
zápůjčky v celkové výši 1 810 000 Kč. Bližší informace a plné 

znění Zásad pro použití účelových prostředků Městského fondu 
rozvoje bydlení města Světlá n. S. pro rok 2017 obdržíte na od-
boru majetku, investic a regionálního rozvoje Městského úřadu 
Světlá n. S. od Bc. Jaroslavy Duškové, tel. 596 496 624, e-mail:  
duskova@svetlans.cz a od Ilony Císařové, DiS., tel. 569 496 656,  
e-mail: cisarova@svetlans.cz, dále je znění Zásad pro použití úče-
lových prostředků Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá 
n. S. pro rok 2017 zveřejněno na webových stránkách města Světlá 
n. S. www.svetlans.cz v sekci Městský úřad, Odbory městského 
úřadu, Odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, Dokumenty.
 Bc. Jaroslava Dušková, úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Poděkování všem dobrovolným dárcům potravin a ošacení
Sociální pracovnice města Světlá n. S. se při poskytování pod-

pory rodinám a jednotlivcům ohroženým sociálním vyloučením 
často setkávají se situacemi, kdy nepostačují zdroje ze sociálních 
dávek vyplácených Úřadem práce ČR nebo pro nějaká pochy-
bení či opomenutí, pramenící většinou z dlouhodobé zátěžové 
situace, klienti na tuto pomoc nedosáhnou. Zejména pokud jsou 
v rodině nezletilé děti, které žádný podíl na vzniklém nedostatku 
nemají, snaží se sociální pracovnice tento deficit vyrovnat z ji-
ných zdrojů. O spolupráci s Potravinovou Bankou Vysočina, z. s., 
v Ledči nad Sázavou jsme již psali v minulém období. Dalším 
zdrojem jsou dárci – fyzické osoby. Ti, s kterými spolupracuje-
me, pomáhají druhým z pouhé touhy pomáhat nebo vracejí dru-
hým bezplatnou pomoc, které se jim v minulosti dostalo. Někdy 
chtějí dokonce i zůstat v anonymitě, protože za svoje charitativní 
chování netouží po žádném vděku nebo ocenění okolí.

Např. v roce 2016 oslovila odbor sociálních věcí Městského 
úřadu Světlá n. S. paní Renata T. s nabídkou potravinové pomoci 
pro sociálně slabé spoluobčany našeho města. Velmi oceňujeme 
její lidský přístup. Paní Renata je naší první dárkyní potravin 

pro osoby v tíživé životní situaci v našem městě. Poskytování 
pomoci a četnost intervencí je zcela individuální. Dárkyně se na 
odbor sociálních věcí Městského úřadu Světlá n. S. dostaví vždy 
dle svého vlastního uvážení a sdělí, zda distribuci potravin pone-
chá zcela v režii sociálního pracovníka, nebo se rozhodne svou 
pomoc směřovat pro určitou cílovou skupinu, jako jsou například 
rodiny s dětmi nebo osoby bez přístřeší. Výběr osob, ke kterým 
je tato pomoc směrována, je prováděn sociálními pracovníky na 
obci na základě jednání s Úřadem práce ČR, kde je zjišťováno, 
zda se jedná o osoby, kterým, z určitého specifického důvodu, 
nebyl vyplacen příspěvek na živobytí, nebo se z jiného důvodu 
ocitly ve složité finanční situaci. Vždy se však jedná o osoby ži-
jící ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad 
Sázavou. Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Renatě T. za 
její dobročinnost, lidský přístup a ochotu pomoci spoluobčanům 
v tíživé životní situaci.

Na závěr bychom také rádi poděkovali i všem ostatním dár-
cům z řad našich kolegů a veřejnosti, kteří ochotně poskytli na-
šim klientům vyřazené ošacení, nábytek i peřiny.

Bc. Jana Cípová, úředník OSV

Z odboru sociálních věcí

Školství – sběr výkazů
V měsíci říjnu probíhal sběr výkazů ze základních a mateř-

ských škol, ze základních uměleckých škol, z domu dětí a mláde-
že a ze střediska volného času. Všechny organizace, které spadají 
pod náš úřad s rozšířenou působností ve Světlé n. S., odevzdávaly 
Výkaz P1 – 04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v re-
gionálním školství za období 1.–3. čtvrtletí a Výkaz P 1c – 01 
o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství. Výkaz 
S1 – 01 o mateřské škole odevzdávaly, jak už z názvu vyplývá, 
pouze organizace mateřských škol. Dále probíhal sběr Výkazu 
R 13-01 o ředitelství, který se týkal základních a mateřských škol, 
a v neposlední řadě i Výkaz o základní škole M3 podle stavu 
k 30. 9. 2017.

Z Výkazu S1-01 podle stavu k 30. 9. 2017 víme mimo jiné i in-
formace o počtu dětí v běžných třídách s celodenním provozem. 
V MŠ Lánecká Světlá n. S. je 81 dětí ve 3 třídách, v MŠ Na Sídlišti 
ve Světlé n. S. je 106 dětí ve 4 třídách. Ledeč n. S. má mateřskou 
školu rozdělenou ve třech budovách a z výkazu je nám známo, že 
MŠ 28. října má 48 dětí ve dvou třídách, MŠ Stínadla má 101 dětí 

ve 4 třídách a MŠ Družstevní má 40 dětí ve dvou třídách. MŠ 
v Leštině u Světlé má jednu třídu s 28 dětmi, MŠ v Dolním Městě 
má jednu třídu s 26 dětmi, MŠ v Hněvkovicích má 28 dětí v jedné 
třídě, v MŠ v Sázavce je 18 dětí v jedné třídě, v MŠ v Nové Vsi je 
25 dětí v jedné třídě, v MŠ Kožlí je 49 dětí ve dvou třídách a v MŠ 
v Malčíně je 16 dětí v jedné třídě.

Dle Výkazů o základní škole M3 podle stavu k 30. 9. 2017 je 
nám známo, že ZŠ Lánecká Světlá n. S. má 22 tříd se 473 žáky. 
ZŠ Komenského Světlá n. S. má 247 žáků ve 14 běžných třídách 
a 9 žáků v jedné speciální třídě. ZŠ Ledeč n. S. má 594 žáků ve 
24 běžných třídách a 21 žáků ve čtyřech speciálních třídách. ZŠ 
Dobrnice má 19 žáků v jedné třídě, ZŠ Hněvkovice má 36 žáků 
ve dvou třídách, ZŠ Nová Ves má 15 žáků v jedné třídě a ZŠ Kožlí 
má 29 žáků ve dvou třídách. ZŠ Dolní Město má 40 žáků ve třech 
třídách a ZŠ Sázavka má 26 žáků v jedné třídě.

V porovnání se sběrem matričního výkazu ke dni 30. 9. 2016 
vzrost počet žáků v základních školách o 21. V mateřských ško-
lách je oproti loňskému roku o 15 dětí méně.

Alena Křížková, DiS., úředník OSŠaŽ

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského
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Změna Územního plánu Světlá n. S. – 
informace o průběhu pořizování
Dne 20. 9. 2017 proběhlo veřejné projednání Změny č. 2 

Územního plánu Světlá n. S. Dne 27. 9. 2017 doběhl termín pro 
podávání námitek a připomínek a po této lhůtě odbor stavební-
ho úřadu a územního plánování jako pořizovatel územního plá-
nu a následné změny ve spolupráci se zhotovitelem, kterým je 
Ing. arch. Martin Dobiáš, a s vedením města vyhodnotil zaslaná 
stanoviska dotčených orgánů a podané námitky a připomínky.

Z výsledků projednání vyplynula potřeba úpravy návrhu 
změny územního plánu a jeho následné projednání v opako-
vaném veřejném projednání. Lhůta pro opakované projednání 
byla stanovena po uzávěrce vydání tohoto zpravodaje a pro její 
zjištění je třeba sledovat veřejnou úřední desku městského úřa-
du a stránky územního plánování.

Na tomto jednání bude přítomen zhotovitel Ing. arch. Martin 
Dobiáš, který provede odborný výklad k návrhu Změny č. 2.

S upraveným návrhem Změny č. 2 Územního plánu Světlá 
n. S. je možno se seznámit v kanceláři č. 320 Městského úřa-
du Světlá nad Sázavou. Upravený návrh Změny č. 2 Územního 
plánu Světlá nad Sázavou je zveřejněn též způsobem umožňují-
cím dálkový přístup na www.svetlans.cz v sekci Městský úřad 
/ Územní plánování a ÚAP / Územní plánování → související 
odkazy Světlá nad Sázavou / Změna č. 2.

Vzhledem k širokému okruhu účastníků nebudou navrhova-
telé změn obesíláni jednotlivě. Doporučujeme proto pravidelně 
sledovat úřední desku nebo web www.svetlans.cz.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Výstava „PASTI, KTERÉ ZABÍJEJÍ – 
MŮŽEME TO ZMĚNIT!“
Městský úřad Světlá n. S., odbor životního prostředí, ve 

spolupráci s organizací Český nadační fond pro vydru Tře-
boň pořádal zajímavou výstavu „PASTI, KTERÉ ZABÍJEJÍ – 
MŮŽEME TO ZMĚNIT!“, která byla umístěna od 2. 10. do 
13. 10. 2017 v přízemí radnice. Výstavu navštívili žáci základ-
ních škol, studenti Akademie Světlá n. S. a veřejnost. Informo-
vala o nástrahách, které lidstvo připravilo živočichům: o frag-
mentaci krajiny, o otravách zvířat, o provozu a nebezpečí na 
silnicích, prosklených plochách, vodičích elektrického vedení, 
zateplování a rekonstrukcích budov, otrávených návnadách 
a železných pastech, odpadcích v přírodě, zbytečném zachra-
ňování zvířat, pastech v domě a za humny. Těmto problemati-
kám se bude odbor ŽP výhledově věnovat v některých dalších 
číslech Světelského zpravodaje. V rámci města výstava ještě na 
týden putovala z městského úřadu do Akademie Světlá n. S.

Mgr. Martina Šotolová, úředník OŽP

Z odboru životního prostředí

Registr řidičů v roce 2017
V letošním roce do konce měsíce října bylo nově uděleno od-

borem dopravy Městského úřadu Světlá n. S. 528 řidičských 
oprávnění. Nejpočetnější skupinou udělených oprávnění před-
stavuje skupina „B“, a to celkem 131 oprávnění. Naopak do 
konce měsíce října došlo k odnětí řidičského oprávnění ze zdra-
votních důvodů v 11 případech, z důvodu ztráty odborné způso-
bilosti došlo k odnětí řidičského oprávnění v 5 případech. Počet 
pozbytých řidičských oprávnění z důvodu trestu nebo sankce 
byl celkem 38. Z důvodů vybodování byla odňata 3 řidičská 
oprávnění. Celkový počet odnětí řidičských oprávnění z důvo-
du dosažení dvanáctibodové hranice je u 42 řidičů. Počet vyda-
ných mezinárodních řidičských průkazů byl dosud 54. Jedná 
se o řidičské průkazy, které neplatí na území Evropské unie. 
V současné době evidujeme v registru řidičů na ORP Světlá nad 
Sázavou celkem 12 562 řidičů. Celkem z této početné skupiny 

má 1025 uděleny body. Nejmladšímu řidiči v této kategorii je 
18 let a nejstaršímu je 80 let. Nejpočetnější skupinou dle věku 
je věková kategorie 40 let, ve které je 312 řidičů a z těchto má 
35 řidičů uděleny body.

Další statistickou skupinou je věková kategorie 52 let, 36 let, 
31 let. Všechny tyto věkové kategorie spojuje jedno: nejvíce 

„vybodovaných řidičů“. Určitě je zajímavé, že z celkové skupiny 
12 562 řidičů má 366 řidičů dva body, tedy body za překročení 
nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní 
značkou o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci, nebo 
o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec, případně 
držení telefonního přístroje, nebo jiného hovorového nebo zá-
znamového zařízení v ruce, nebo jiným způsobem při řízení 
vozidla.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Z odboru dopravy 
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Podezření z poškození cizí věci
Dne 13. 10. bylo policejním inspektorem započato prověřová-

ní dle ust. § 158 odst. 1 trestního řádu ve věci písemného ozná-
mení o podezření z poškození cizí věci u zemědělské usedlosti 
u obce Nová Ves u Světlé. Oznamovatelka má podezření na pá-
chání přečinu poškození cizí věci a omezování vlastnických práv 
k nemovitosti. Vzhledem k tomu, že u dané nemovitosti se jedná 
o komplikované rodinné vztahy spolumajitelů – dědiců nemovi-
tosti a v současné době probíhá soudní řízení ke spoluvlastnictví 
nemovitosti a vzájemnému majetkoprávnímu vypořádání, tak 
bude nutné ze strany policejního orgánu v rámci prověřování ke 
konečnému meritornímu rozhodnutí a právní kvalifikaci případ-
ného protiprávního jednání vyžádat vyjádření ostatních spoluma-
jitelů nemovitosti a taktéž zajistit dostupné pravomocné podklady 
soudu ve věci předmětného trestního řízení.

Krádež peněženky v domě s pečovatelskou službou
Dne 17. 10. v 13:50 hod. vyjížděli policisté OOP Světlá nad Sáza-

vou k nahlášené krádeži peněženky v bytě seniorky v Domě s pe-
čovatelskou službou ve Světlé nad Sázavou, Na místě bylo zjištěno, 
že do bytu třiaosmesátileté ženy se pod záminkou předání sušenek 
od faráře a donášky letáků vloudil okolo 13:30 hod. neznámý muž, 
který využil její nepozornosti a z televizního stolku jí odcizil pe-

něženku s platební kartou a hotovostí 800 Kč. Po uvedeném zjiš-
tění bylo hlídkou okamžitě provedeno šetření v okolí místa činu 
a bylo zjištěno, že neznámý muž se pod stejnou záminkou dostal 
i do sousedního bytu, kde však nic neodcizil. Hlídkou PČR bylo 
po řádném zadokumentování provedeno ve spolupráci s měst-
skou policií dle získaného popisu pátrání po neznámém pachateli, 
avšak s negativním výsledkem. V dané věci byly poté policejním 
inspektorem zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 
trestního řádu pro přečin „neoprávněné opatření, padělání a po-
změnění platebního prostředku porušování domovní svobody“ dle 
ust. § 234 odst. 1 trestního zákoníku a v případě zjištění pachatele 
mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákazem činnosti 
nebo propadnutí věci.

Vzhledem k uvedenému případu okradení seniorky tímto žádám 
seniory, ale i ostatní spoluobčany a zaměstnance domovů pro seni-
ory, domovů s pečovatelskou službou, aby v případě výskytu a po-
hybu podezřelých osob v okolí těchto zařízení ihned informovali 
a předali poznatky Policii ČR na linku 158 nebo přímo na PČR 
OOP Světlá nad Sázavou – mobil 725 292 404. Nebuďte lhostejní 
ke svému okolí! Za spolupráci předem děkuji.

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

Zpráva Policie čr Světlá nad Sázavou s přehledem trestné činnosti  
za měsíc říjen 2017

Z činnosti městské policie

Městská policie v září 2017 řešila celkem 51 přestupků. Z  to-
hoto počtu bylo na místě řešeno v  příkazním řízení 49 pře-
stupků, 2 byly oznámeny správním orgánům k  přijetí dalších 
opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostatních orgá-
nů. Provedli jsme odchyt 3 psů. V odchytovém zařízení máme 
k 30. 9. jednoho psa. Touto cestou bych chtěl upozornit zájem-
ce o psy, že si mohou zvířata po domluvě s městskou policií pro-
hlédnout v odchytovém zařízení a případně si nového pejska 
zadarmo převzít. Jejich aktuální fotografie jsou umístěny na 
www.svetlans.cz/odchytove-zarizeni/ds-1032.

První den školního roku strážníci v odpoledních hodinách pro-
váděli hlídkovou službu v parku. Na jedné z laviček uviděli dvě 

slečny, které samou radostí z toho, že konečně začal školní rok, 
popíjely víno. Po přečtení etikety, Ryzlink rýnský ročník 2000 
oblast Znojmo, viniční trať Šobes“ bylo jasné, že slečny jsou 
gurmánky. Po krátké úvaze, zda se přidat a sdílet radost z nové-
ho školního roku, bylo rozhodnuto, že ne. Poté už to byla rutina, 
prokázání totožnosti, dechová zkouška – pozitivní, oznámení 
na OSPOD, k přijetí dalších opatření. Dne 14. září v ranních ho-
dinách strážníci zastavili v ulici Sázavská řidiče vozidla, o němž 
věděli, že má soudem vyslovený zákaz řízení motorových vozi-
del. Na místo byla přivolána policie ČR a celá záležitost jí byla 
předána. V září jsme provedli šest měření rychlosti vozidel.

Zdeněk Novák, velitel MP

 

rekonstrukce silnice mezi Pavlíkovem a leštinkou

V současné době probíhá stavební řízení a Kraj Vysočina má požadavek na povolení stavby v rozmezí I.–IV. čtvrtletí 2018.
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Z hiStorie

 

Stalo se

V Čechách

• před 670 lety 21. listopadu 1347 Karel IV. založil klášter 
Na Slovanech (benediktinů východního obřadu povola-
ných z Dalmácie), aby přispěl k odstranění rozporu mezi 
západní a východní církví

• před 620 lety 10. listopadu 1397 založila polská královna 
Hedvika na pražské univerzitě kolej pro studenty z Pol-
ska a Litvy; studovali na ní však převážně Češi

Ve světě vědy a techniky

• před 470 lety v roce 1547 vyšlo dílo Jana Dubravia „De 
piscinis“ o českém rybnikářství

• před 160 lety v roce 1857 se začal pokládat transoceán-
ský kabel pro telegrafní spojení mezi Evropou a Ameri-
kou (dokončeno 1866)

Ve Světlé nad Sázavou

• před 230 lety v roce 1787 žili v městečku Světlé 1082 
obyvatelé ve 137 domech

• před 190 lety v roce 1827 byla vedena soudní pře mezi 
vrchností a děkanstvím o robotní povinnosti Horní 
(Zádušní) Březinky k děkanství a vyřízena ve prospěch 
církve

Josef Böhm

V letech existence meziválečného Československa se volby 
do Poslanecké sněmovny konaly čtyřikrát. Největších úspě-
chů dosahovali agrárníci1, kteří ve volbách v roce 1920 získali 
13,6 % (40 mandátů), 1925 13,7 % (46 mandátů), 1929 15 % (46 
mandátů) a 1935 14,3 % (45 mandátů).2

Podle volebního zákona z r. 1920 se volilo jednokolově 300 
poslanců. Složení sněmovny bylo velice pestré, v roce 1920 se 
do ní dostali zástupci 17 stran. Vedle demokratických stran do 
parlamentu posílali voliči i zástupce stran, které měly v úmyslu 
demokratické Československo zničit. Byli to komunisté, fašisté 
a některé slovenské, německé a maďarské nacionalistické strany.

Do senátu, horní komory Národního shromáždění, se volilo 
150 senátorů.

Dalším voleným orgánem bylo České zemské zastupitelstvo, 
okresní zastupitelstva a občanům nejbližší obecní zastupitelstva.

Výsledky voleb na Světelsku nekopírovaly výsledky celo-
státní. Průmyslová oblast s velkým počtem lidí živících se ná-
mezdní prací v lomech, sklárnách, granátnických dílnách apod. 
přinášela volební úspěchy kandidátům komunistické strany.

Typickým příkladem jsou výsledky voleb v roce 1935 v Mrz-
kovicích a Dolní Březince. Z kroniky obce Mrzkovice se do-
zvídáme, že předsedou volební komise byl p. Václav Dolejší, 
volby se konaly v neděli 19. května a z 242 zapsaných voličů 
(122 mužů a 120 žen) nevolilo 14 osob.3 Volilo se do Poslanecké 
sněmovny a Senátu, o týden později do zemského a okresního 
zastupitelstva. Výsledky byly následující:

Poslanecká 
sněmovna

Senát
Zemské 

zastupitel-
stvo

Okresní 
zastupitel-

stvo
Strana republikánská 41 36 52 52
Sociální demokracie 46 40 46 44
Národní socialisté 15 13 11 11

Jak volili naši předkové ii

KSČ 92 76 68 70
Strana lidová 12 11 6 5
Strana živnostenská 5 3 3 4
Národní sjednocení 10 9 0 4
Fašisté 6 6 0 14

V Dolní Březince byly výsledky voleb dosti podobné:

Poslanecká 
sněmovna

Senát
Zemské 

zastupitel-
stvo

Okresní 
zastupitel-

stvo
Strana republikánská 51 43 71 73
Sociální demokracie 52 43 34 27
Národní socialisté 6 5 7 9
KSČ 66 58 60 72
Strana lidová 13 15 7 6
Strana živnostenská 7 5 10 2
Národní sjednocení 10 10 10 11
Fašisté 3 1 0 1

Podobně v obou obcích dopadaly volby do obecního zastu-
pitelstva. Komunistického starostu míval i Druhanov a Nová 
Ves.

Ve Světlé bývaly výsledky voleb poněkud odlišné. Jiné slo-
žení obyvatelstva se muselo projevit. Přesto ne vždy přinesly 
volby kýžený výsledek, kterým je zvolení starosty a městské 
rady. Ve Světlé takový zvláštní stav nastal v roce 1926. Pamět-
ní kniha města Světlé zaznamenala, že „7. března odbývaly se 
v naší obci volby do obecního zastupitelstva. Zvoleno bylo 12 
zástupců stran občanských4, 11 zástupců strany komunistické 
a 7 zástupců čs. strany socialistické. 20. března rezignovali 
nově zvolení zástupci stran občanských, jelikož nebylo docíle-
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vysvětlivky
1 Oficiálně se strana od roku 1922 nazývala Republikán-

ská strana zemědělského a malorolnického lidu, před-
tím od založení v r. 1899 Česká a od r. 1905 Českoslovan-
ská strana agrární. Po roce 1945 byla strana zakázána.

2 Více hlasů získala pouze v roce 1920 Sociální demokra-
cie (25,7 %, 74 mandátů) a v roce 1935 Sudetoněmecká 
strana (15,2 %, 44 mandátů).

3 Volby byly v  té době povinné a  zákon umožňoval jen 
málo výjimek. V neděli se volilo vždycky.

4 Za občanské strany byly v  letech předmnichovské re-
publiky považovány strany s  demokratickým progra-
mem, např.  strana lidová, agrární, národně demokra-
tická, socialistická, sociálně demokratická apod. Jejich 
protějškem byly strany fašistické, nacionalistické a ko-
munistické.

5 Josef J. Staněk (1922–1992) žil do roku 1990 v emigra-
ci v  Nizozemsku, byl prvním světelským starostou po 
obnovení demokracie v Československu; zemřel na ná-
sledky těžké autonehody.

no dohody stran nového starosty města…“ Kronika chlapecké 
měšťanské školy čtenáře informuje, že „následkem hromadné 
resignace nově zvolených členů stran občanských nepotvrdila 
okresní správa politická v Ledči nově zvolené obecní zastupi-
telstvo. V květnu jmenovala šestičlennou správní komisi, z níž 
Josef Podpěra ustanoven předsedou.“

Rozbouřená atmosféra ve městě, stranické i veřejné schůze 
i rezoluce příznivců KSČ vedly k sepsání protestu proti zamýš-
lenému nařízení hejtmanství, ale ruku pro něj zvedli v měst-
ské radě jen tři komunisté a stejný počet socialistů. Správní 
komise s omezenými pravomocemi pak setrvala v čele města 
až do 23. července následujícího roku, kdy byl zvolen starostou 
národní socialista MUDr Alfréd Weinstein.

Kronika města Světlá n. Sáz. zaznamenala i výsledky voleb 
do obecního zastupitelstva, konaných 27. září 1931.

Počet hlasů Počet mandátů v obecním zastupitelstvu
Národní socialisté 343 8
KSČ 295 7
Strana živnostenská 196 5
Národní demokraté 152 3
Republikánská strana 117 3
Sociální demokracie 122 2
Lidová strana 99 2

Poslední téměř demokratické volby se konaly v roce 1946. 
Směly se jich zúčastnit jen čtyři politické strany. Vedle ko-
munistů sociální demokraté, národní socialisté a lidovci. Po 

vítězství KSČ se předse-
dou vlády stal Klement 
Gottwald, který republi-
ku dovedl k únoru 1948.

Od roku 1948 se nedá 
o volbách hovořit, protože 
byla voličům předkládá-
na jedna kandidátka bez 
možnosti jakékoli alter-
nativy. A tak teprve rok 
1990 přinesl svobodné 
volby parlamentní i obec-
ní. Připomeňme si jejich 
výsledky. Tehdy se ještě 
volilo do dvoukomorové-
ho Federálního shromáž-
dění. Volby do Sněmovny 
lidu přinesly drtivé ví-
tězství Občanského fóra 
(3 851 172 hlasy, 53,15 %), 
do Sněmovny národů to 
dopadlo podobně (3 613 513 hlasů, 49,96 %).

A co obecní volby ve Světlé? Konaly se 24. listopadu 1990 
a z 23 mandátů získala koalice složená z OF, Strany sociali-
stické a Zelených 10, Čs. Strana lidová 7 a KSČM 6 mandá-
tů. Voleb se zúčastnilo dnes neuvěřitelných 83,5 % voličů. 
Na svém prvním zasedání 6. prosince městské zastupitel-
stvo zvolilo starostou kandidáta koalice nezapomenutelného 
J. J. Staňka.5

Josef Böhm

Josef J. Staněk

 

ŠkolStví
Jak jsme slavili Evropský den jazyků
Evropský den jazyků každoročně slavený 26. září je dnem 

podpory jazykového vzdělávání v Evropě. I naše škola se roz-
hodla tomuto dni věnovat náležitou pozornost a uskutečnit pro-
jektový den s názvem Rallye po Evropě. V rámci této rallye děti 
zavítaly do Velké Británie, Itálie, Maďarska, Polska, Rakouska 

a Ruska. Žáci zemi představili svým spolužákům formou krát-
ké, ale velmi výstižné a vtipné prezentace. Pozornost kamarádů 
ihned vyzkoušeli testem či soutěží. Se zrádnou slovenštinou 
a cizím jazykem češtinou se „poprali“ na chodbě. Bezchybné 
odpovědi byly zařazeny do slosování o padesát hodnotných cen. 
Celý den probíhal za velikého zájmu žáků i jejich učitelů. Třídy 

rallye po evropě
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MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Iva Vosyková 724 564 289 
Petra Hanousková 776 340 936 
www.hb.charita.cz

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 15:00–18:00 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

byly vyzdobeny obrazovým materiálem, suvenýry, nechyběly 
ochutnávky z vlastních zdrojů, upečených, uvařených nebo 
koupených. Na konci projížďky po šesti zemích Evropy jsme si 
všichni s elánem zazpívali na schodech, jak bývá na naší škole 
zvykem. Celá akce byla příspěvkem do netradičního způsobu 
výuky dle nových školních vzdělávacích plánů. Co dodat závě-
rem… Za rok na shledanou, všichni budete u nás srdečně vítáni!

Mgr. Jiřina Dvořáková
Foto: Mgr. Hana Kubínová
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Poslední pátek v červenci jsme se přesunuli společně se čtyřiceti 
osmi dětmi, osmi vedoucími, dvěma kuchařkami a zdravotnicí do 
tábořiště v Mlýnku u Velin nedaleko města Holice, kde jsme již 
po čtvrté ve spolupráci s DDM Světlá n. S. pořádali čtrnáctidenní 
dětský tábor především pro děti ze Světelska, ale přivítali jsme i tá-
borníky z jiných částí naší republiky.

Tábořiště se nachází ve velmi klidném a příjemném prostředí 
mezi vesnicemi Veliny a Borohrádek, je obklopené borovými lesy 
skýtajícími spoustu možností táborového vyžití a také chovnými 
rybníky. Přivítání proběhlo u táborového ohně, na jehož stavbě 
se podílelo celé osazenstvo tábora. Zazpívali jsme uvítací píseň, 
opekli si k večeři špekáčky a děti se daly do hledání tajenek, které, 
pokud je vyluštily, dovedly je k místu, kde se nacházely ukryté 
knihy – atlasy. Tato hra byla plněna ve večerních hodinách, a tak 
si děti zároveň hned první den splnily „Bobříka odvahy“.

Letošní tábor byl ve znamení Vikingů. Děti, udatní bojovní-
ci, během celotáborové hry prokazovaly svoji mrštnost, chyt-
rost, zdatnost, odvahu, vytrvalost, a to v nejrůznějších soutěžích, 
kvízech a různých úkolech. Jejich um vařit na přírodním ohništi, 

připravovat dříví a stavět ohniště, oblékat se do šatů z přírodních 
materiálů, stavět lodě, účastnit se biatlonu, florbalu i vybíjené, ře-
šit úkoly logické i jinak zapeklité, to už chce pořádně zdatný tým. 
A my jsme jich na táboře měli hned šest. Byli to Varjagové, Thó-
rové, Kliďasové, Bezzubky, Škyťáci a Asgarďané. Již podle zvole-
ných jmen, která jsou opravdu dílem dětí, je jasné, že se nikdo na 
táboře nemohl nudit a že jsme zažili spoustu legrace. Počasí nám 
přálo, a tak jsme si to všichni parádně užívali.

Společně jsme také navštívili zámek Nové Hrady a prošli jsme 
se v Toulovcových maštalích, kde jsme zkoušeli překonávat pří-
rodní překážky. Ne vždy to bylo jednoduché. Někdy jsme potřebo-
vali i vzájemnou výpomoc, která ovšem byla vynikající a nikomu 
se tedy nic nestalo.

Ani večer jsme se nenudili. Vedoucí nás překvapovali i letos, kdy 
se nám předvedli v televizní soutěži Tvoje tvář má známý hlas 
nebo v Partičce, nechyběly ani diskotéky vedoucího Špáči.

A kdo zvítězil? A není to jedno? Myslím, že všichni, protože být 
celých čtrnáct dní bez rodičů, odkázaný sám na sebe a zdolávat 
všechny nástrahy tábora, to je samotné vítězství.

Chtěly bychom tímto poděkovat celému týmu za skvělou partu 
a těšíme se na příští shledání.

Veronika Krajíčková a Petra Kotěrová
Foto: Kateřina Sedláková

ltd Mlýnek u velin 2017
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Hospodaření s odpady je stále významnějším problémem 
naší současné společnosti a je na nás všech, abychom si nutnost 
správného hospodaření s nimi uvědomili. Žáci naší školy proto 
postupně prochází třemi etapami výchovy k zodpovědnému za-
cházení s odpady. První etapou je aktivizační a motivační hodi-
na, při které jsou jim představeny odpady jako významná suro-
vina, naučí se jednotlivé typy odpadu rozlišovat a dozví se, jak 
správně odpady třídit. Tato aktivita probíhá přímo ve třídách 
prvního ročníku v rámci hodiny biologie, základů přírodních 
věd či jiného přírodovědného předmětu.

Druhou etapou je pro žáky našich prvních ročníků návštěva 
areálu Skládky a sběrného dvora Rozinov na jihovýchodním 
okraji našeho města. Letos se exkurze konaly v rozmezí 18. září 
až 5. října. Na vlastní oči tak žáci viděli, jak se s odpady, které 
občané Světlé vytřídí do sběrných kontejnerů, případně přive-
zou přímo na sběrný dvůr, dále nakládá. Navštívili také prostor 
skládky, kde viděli osud odpadu, který nelze dále materiálově 
využít, případně mu jeho „majitelé“ nedali další šanci tím, že 
ho bez třídění nasypali do směsných odpadových nádob. Pan 
Fikar, vedoucího zdejšího pracoviště, podal žákům k odpadové 
problematice podrobný výklad jak z hlediska ekonomického, 
tak z hlediska ochrany životního prostředí. Všechny zúčast-
něné překvapila čistota areálu, náročná práce v malé třídírně 
odpadových plastů, množství produkovaných odpadů a samo-
zřejmě překvapením byla i návštěva samotného tělesa skládky.

Třetí etapou naší odpadové trilogie je potom exkurze dru-
hých ročníků do Jihlavy, kde se ve firmě ASMJ seznámí s dal-
ším osudem vytříděného odpadového papíru a plastů i z našeho 
regionu a během prohlídky firmy Enviropol pak poznají tech-
nologii nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči. Exkurze do 

Jihlavy proběhly ve středu 20. září a ve čtvrtek 21. září. Žáky 
pěti tříd naší školy doplnila ještě výprava žáků ze ZŠ Komen-
ského, kterou doprovázela paní učitelka Jana Chladová. Tato 
akce byla součástí školního projektu STOPPA – doprava byla 
žákům financována z projektu a stejně tak i výukový program 
v ZOO Jihlava s názvem Biodiverzita, který exkurzi v našem 
krajském městě v odpoledních hodinách završil.

Touto třetí akcí samozřejmě výchova k odpovědnému odpa-
dovému hospodářství nekončí – teorii je třeba přenést do pra-
xe a poznatky uplatňovat v každodenním třídění odpadových 
materiálů. Doufejme, že zmíněná odpadová trilogie bude pro 
zúčastněné studenty přínosem a odpadové doporučení „reduce 

– reuse – recycle“ (zmenši množství – znovu použij – recykluj) 
budou naši žáci aktivně používat ve svém dalším životě.

Text a foto: Mgr. Eva Bernadová

Žáci II.G sledují cesty elektroodpadu ve firmě ENVIROPOL

Miroslav Kain (31) a Lenka Králová (43) žijí v Domově Háj 
u Ledče n. S. Domov poskytuje péči zhruba 70 lidem s men-
tálním a kombinovaným postižením. Příští rok čeká Mirka 
a Lenku velká změna. V rámci procesu transformace se budou 
stěhovat do malého domku v nedaleké Světlé n. S. Oba se moc 
těší. Znamená to pro ně mnohem větší samostatnost, ale také 
zodpovědnost.

Uvařit, umýt nádobí, vyprat, vyžehlit, vyluxovat… běžné 
činnosti, které zdravá většinová populace zvládá. Pro klienty 
pobytových sociálních služeb to ale taková samozřejmost není. 
Třeba už jen proto, že život v ústavu něco takového dříve vů-
bec neumožňoval. Naštěstí velké domy se širokými chodbami, 
připomínající nemocnici, se už pomalu stávají minulostí.

Za lepším domovem

Cesty odpadů na světelské akademii

Odpad, nebo surovina?Žáci I.G v areálu sběrného dvora Rozinov
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Ve středu 20. 9. jsme navštívili Domov pro seniory Reynkova 
v Havl. Brodě, kde jsme se jako diváci zúčastnili pěvecké sou-
těže „Umím, umíš, umíme“.

Ve čtvrtek 21. 9. jsme dopoledne navštívili tradiční Svato-
václavskou pouť a vyzkoušeli několik atrakcí. V pátek jsme 
si potom napekli pouťové koláče, abychom měli co nabídnout 
o pouťovém víkendu návštěvám.

Jelikož byly lesy plné hub, tak i my jsme vyrazili do lesa na 
houby. Z nasbíraných hub jsme si odpoledne usmažili houbové 
řízky a udělali smaženici.

V pátek 29. 9. jsme navštívili Světelskou zahrádku, kde jsme 
s obdivem shlédli úrodu místních zahrádkářů.

Ve středu 4. 10. se u nás konal Den otevřených dveří, kdy si 
široká veřejnost mohla prohlédnout naše zařízení.

V pátek 6. 10. jsme se zúčastnili Společenského plesu, na kte-
rý nás pozvali klienti a zaměstnanci Domova Háj.

V úterý 10. 10. se u nás konala další přednáška v rámci Uni-
verzity slunečního věku. Tentokrát na téma „Z Indie do Nepálu 
a zpátky do Indie“ v podání paní Zdenky Strykové.

Ve čtvrtek 12. 10. jsme po roce opět navštívili Dýňový svět 
v Nové Vsi u Leštiny. Zde jsme mezi dýněmi strávili příjem-
né odpoledne. Několik dýní jsme si zakoupili a hned v pondě-
lí jsme si z nich uvařili polévku, dýňový koláč, slanou pizzu 
a jednu dýni jsme si upekli. Několik dýní jsme vydlabali a vy-
zdobili si s nimi domov.

Text: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Foto: Martina Cimburková

Z domova pro seniory

„Přemýšleli jsme, jak klientům přechod z ústavu do komunit-
ního bydlení co nejvíce usnadnit. Taková změna, byť k lepšímu, 
je pro ně velmi náročná. Zjistili jsme, že je možnost požádat si 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost o dotaci 
na pořízení domácích spotřebičů. S žádostí jsme uspěli,“ popi-
suje projektová manažerka Pavlína Dvořáková.

Od letošního roku se tak Mirek s Lenkou spolu s dalšími kli-
enty seznamují s tím, jak funguje pračka, sušička, sušák, žeh-
lička, žehlicí prkno, vysavač, sporák s troubou, myčka, mikro-
vlnka a ruční mixér. „Každý klient má vytvořený individuální 
plán a trénuje podle svých schopností a možností,“ vysvětluje 
projektová manažerka. Tím, že si mohou klienti všechno vy-
zkoušet dopředu před samotným stěhováním, jsou mnohem 
klidnější.

Mirek rád vaří, stejně jako Lenka. Možná zrovna společná 
láska k jídlu je dala dohromady. „Luxování a žehlení mě už ale 
tolik nebaví,“ přiznává Lenka. Možnost připravit si jídlo, na 
které má člověk zrovna chuť, je pro klienty asi nejlákavější. 

„Někteří byli ale trochu překvapení, když zjistili, že to ale také 
znamená umýt použité nádobí, což už tak příjemná činnost 
není,“ dodává s úsměvem Pavlína Dvořáková.

Bydlení v rodinném domku v městské zástavbě přinese 
klientům řadu dalších pozitiv: kontakt s okolím, se sousedy, 
možnost si kdykoliv nakoupit, blízkost služeb… Domov Háj 
se nachází zhruba pět kilometrů za městem, uprostřed lesa, 
zcela obklopen vysokými stromy. Je tu božský klid, autobus 
sem zajíždí jednou denně. Lidem zvyklým na ruch velkoměs-
ta to určitě přijde jako skvělé místo pro odpočinek. Pro život 
to ale už taková idylka není. „Někteří klienti ten klid vnímají 
opravdu špatně. Chybí jim společnost, přijdou si izolovaní,“ 

podotýká metodik Domova Háj František Čapek. A právě to je 
cílem transformace – aby lidé s postižením amohli žít život co 
nejvíce podobný životu jejich vrstevníků.

Mirek s Lenkou už odpočítávají dny do stěhování. Finišují 
také stavební práce – domek je nutné uzpůsobit jejich obyvate-
lům a vytvořit zázemí pro pracovníky, kteří je budou podporo-
vat. O jejich pomoc totiž klienti stěhováním nepřijdou. Kromě 
Mirka a Lenky budou v domku bydlet další čtyři klienti.

Jedno komunitní bydlení ve Světlé n. S. již funguje, žije 
v něm šest lidí. Postupně přibude dalších deset domácností 
v celkem pěti městech na Havlíčkobrodsku. Proces transfor-
mace skončí v roce 2020 – a nemocniční chodby Domova Háj 
už zůstanou prázdné.

Mgr. Adéla Pobořilová
Ministerstvo práce 

a sociálních věcí
Foto: Karel Borek, DiS.
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kultura
kulturní zařízení kytiCe připravuje

11. prosince od 19 hod. v divadelním sále

koncert Bratří ebenů

Bratři Ebenové – kapela tří bratří Ebenových (Marek, Kryštof, 
David) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, 
Jaromír Honzák, Jiří Veselý a Jiří Zelenka). Koncertně hrají 
průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až 
po poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem čím dál 
tím aktuálnější. Synové významného hudebního skladatele 
Petra Ebena dostali klasické hudební vzdělání, zároveň však 
vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky. 
Svou schopností čerpat ze všech těchto zdrojů a umění po-
užívat různé neobvyklé hudební nástroje, vytvořili absolut-
ně netradiční, na české scéně nenapodobitelný „ebenovský 
zvuk“. Navíc ve spojení s výjimečnými texty Marka byli a do-
posud jsou Bratři Ebenové na české hudební scéně jedineční.

Vstupné: 550, 490 a 430 Kč. Předprodej probíhá v Infocentru ve 
Světlé n. S., tel. 775 653 884, info@svetlans.cz. 

13. prosince od 9 a 10.30 hod. v divadelním sále

nad Betlémem svítí hvězda

Klasický vánoční příběh o putování Josefa a Marie do Betlé-
ma a o narození Ježíška. Nechybí zde ani Tři králové, anděl, 
pasáčci či zlý král Herodes. Toto představení pohladí po duši 
a připomene jak dospělým, tak dětem, proč vlastně slavíme 
Vánoce. Příběh je provázen živě hranými koledami, které si 
mohou diváci s námi zazpívat. Účinkuje Divadlo eMILLion 
z Větrného Jeníkova.

16. prosince od 15 hod. promítání v městském kině

Zootropolis: Město zvířat 

Animovaný / Mysteriózní / Dobrodružný / Krimi / Komedie / 
Rodinný, USA, 2016, 108 min

Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné 
jiné. Jen v Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je Soused-
ství Sahara nebo chladný Tundrov. Je to velkolepé velkoměs-
to, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Je 
to metropole, kde můžete být kýmkoli bez ohledu na to, zda 
jste obří slon nebo malá myška. Když však do města dora-
zí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním 
králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není 
žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má, 
skočí po první příležitosti řešit náročný a záhadný případ, 
i když to znamená vzít do party upovídaného a všemi mastmi 
mazaného lišáka Nicka Wilda.

Jednotné vstupné 50 Kč. Předprodej vstupenek od 27. 11. v Info-
centru ve Světlé n. S., tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. Vstu-
penky na místě bude možné zakoupit půl hodiny před začátkem 
promítání v pokladně kina.

Plesy v tanečním sále

10. listopadu – maturitní 
Hraje: Miroslav Sklenář 
Pořadatel: tř. 4.G  

– Gymnázium, Světlá n. S.
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Heřmanův Městec, městečko zasazené do malebné krajiny na 
samém úpatí Železných hor, je místem narození a současné tvorby 
Jaroslavy Tomiškové. Při olejomalbě abstrakcí, zátiší a krajin vyu-
žívá tajů olejových barev, do kterých byla zasvěcena v Lidové ško-
le umění v Pardubicích. V začátcích tvorby jí byl cennou oporou 
pan Jiří Šimek – malíř, sochař, loutkář – hlinecký rodák působící 
do roku 2016 v Pardubicích.

V současné době si jde autorka svojí vlastní cestou. Cílem její 
tvorby není šokovat, ale malovat – jak sama říká – srozumitelnou 
řečí nejenom pro radost svoji. Osobitou tvorbou, prosycenou svět-
lem a pozitivní energií dokazuje, že krása a síla světla doopravdy 
existují. Ve spojení s barvou světlo ovlivňuje naše tělo a je neoddě-
litelnou součástí lidského žití. Každý člověk však má svůj svět, svá 
pravidla, proto existují velké rozdíly ve vnímání a pochopení ze-
jména abstrakcí. Autorka absolvovala množství úspěšných výstav 
po České republice a její tvorba se těší zájmu mnoha zahraničních 
klientů z Německa, Francie či USA.

Načerpat pozitivní energii z jejích obrazů můžete od 2. do 
19. 11. 2017 v Galerii Na Půdě.

AH, zdroj: www.jaroslavatomiskova.cz

Světlo v obrazech 
Jaroslavy tomiškové 

(abstrakce – zátiší – krajiny)
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Co je to… dixieland?

Dixieland označuje veškerou tradiční jazzovou hudbu jak 
Afroameričanů, tak bělochů, jež se hrála v americkém New 
Orleans kolem roku 1900 a postupně se odtud rozšířila do 
Chicaga a New Yorku. Jedná se o první etapu historie jazzu, 
která vytyčila směr jeho dalšího vývoje. Dixieland charakteri-
zovala zejména kolektivní improvizace klarinetu, trubky (pří-

padně kornetu) a pozounu. Rytmiku zde tvořilo piano a bicí. 
Vedle Louise Armstronga začínali u dixielandu (nebo z  něj 
vycházeli) i Benny Goodman, Glenn Miller, Duke Ellington 
a řada dalších. V Čechách z této tradiční hudby těžil kromě 
Jaroslava Ježka také Suchý se Šlitrem nebo populární Ivan 
Mládek.

Na začátku byl sen, v tomto případě sen kapelníka, zahrát si 
po téměř padesáti letech dixieland. Ale protože na Humpolec-
ku nikdy nic takového neexistovalo, bylo jedinou možností si 
takový band založit. 

Nabízí se otázka, kde sehnat pět dobrých muzikantů, kteří 
budou mít čas a hlavně chuť pustit se do takové práce, kde je 
odměnou „jen“ vlastní potěšení a občas i nějaký ten potlesk 
diváků?

Dnes již, po více než čtyřech letech práce, musíme říci, že se 
věc podařila. Kapela odehrála již několik desítek vystoupení 
a získala si velké množství obdivovatelů. Mezi nejvýznamnější 
vystoupení patří koncert v Jazz klubu Horáckého divadla v Jih-
lavě a účast na celostátním dixielandovém festivalu v Dobři-
chovicích u Prahy. 

Kapela se zaměřuje na modernější, tzv. anglickou dixielan-
dovou školu, vznikající především v anglických souborech 
50.–60. let minulého století. Mezi nejvýznamnější orchestry 
této školy se řadí orchestry Chris Barbera, Acker Bilka, Kenny 
Balla a další.

„Naší snahou je dělat muziku, která fanoušky tohoto žánru 
osloví, přinese jim radost a potěšení, ale hlavně bude společně 
pro nás všechny tím opravdovým hudebním sanatoriem.“

Vstupné: v předprodeji 80 Kč, na místě 120 Kč.
Předprodej vstupenek probíhá v Infocentru ve Světlé n. S., 

tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. 

AH, zdroj: www.humpoleckydixieland.webnode.cz

humpolecký dixieland
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listopadové knižní novinky

Beletrie
Anna Bolavá:
Ke dnu
– V době prvních mrazů na konci listopadu je v močálech na 

kraji města nalezeno mrtvé tělo manželky lékaře Marka Di-
više. Mezi obyvateli se začíná roztáčet kolotoč úvah, speku-
lací a pomluv. Osudy postav se kříží a praskají jako dráty 
elektrického vedení stožárů v polích za městem.

Jan Cimický:
Kamarádi
– Dramatický příběh o síle a touze člověka i o potřebě a pev-

nosti přátelství. Dlouho jen tak proti sobě sedí každý na 
svém břehu řeky, dva rybáři, co chytají ryby a neznají se. 
Poznali se až v dramatickém okamžiku, kdy je spojily jejich 
profese. Mladý chirurg a mladý kriminalista. Jejich osudy 
se zkřížily a od té chvíle začalo jejich chlapské přátelství.

Marie Formáčková:
Desatero pro holky v nejlepších letech
– Fenomén tzv. časného stáří není u nás pro ženy „v nejlep-

ším věku“ vůbec zpracován. Jako by se čas dámského věku 
magicky zastavil u číslice 40+. Na český knižní trh pro-
to přicházejí se svou novinkou spoluautorky a dlouholeté 
profesní i životní přítelkyně Marie Formáčková a Michaela 
Zindelová. V několika kapitolách se zabývají např. otázkou, 
jak naplnit nový, svobodnější čas, nevyhýbají se psycholo-
gickému vypořádání se s úředním termínem „starobní čas“, 
nejrůznějším tipům na aktivity nebo zaměstnání, láskám 
ani sexu.

Václav Křístek:
Cesta na poledne
– Historický román zachycuje životní osudy mladého Jakuba 

Krčína z Jelčan v 50. letech 16. století. Sebevědomý a ambi-
ciózní Krčín se po ukončení studia matematiky na Karlově 
univerzitě vydává na Veliš u Jičína, panství Viléma Trčky 
z Lípy, který jej jmenoval správcem. Než zde může uplatnit 
své schopnosti, je nešťastně vtažen do ozbrojeného konflik-
tu jičínských měšťanů a příslušníků rodu Valdštejnů s nej-
mocnějším mužem v Podkrkonoší, majitelem dolů a hutí. 
Svým zásahem si znepřátelí obě strany sporu a hrozí mu 
zatčení a soud.

Benjamin Ludwig:
Ginny Napořád
– Odzbrojující román o autistické dívce, která si se světem 

nerozumí, přestože se o to snaží celým svým srdcem. Gin-
ny je třináct a bydlí v adoptivní rodině. K snídani musí mít 
přesně devět kuliček hroznového vína, všechno chápe do-
slovně a zbožňuje seznamy. Na předním místě jejího nejdů-
ležitějšího seznamu stojí: Utéct zpátky k mámě a postarat 
se o panenku, kterou před čtyřmi lety nechala v kufru pod 
postelí.

Laura Madeleineová:
Cukrářova dcera
– Londýn 1988, Paříž 1909 a vyhlášená cukrárna Patisserie 

Clermont. Dva zdánlivě nesouvisející příběhy se nečekaně 
protnou, když studentka Petra Stevensonová pátrá po mi-

nulosti svého dědečka a při tom odkrývá příběh zakázané 
lásky mezi chudým cukrářským učněm Guillaumem a bo-
hatou Jeanne Clermontovou, dcerou nejznámějšího cukrář-
ského mistra v Paříži.

Clare Swatmanová:
Než odejdeš
– Láska někdy přichází pozvolna. Zoe a Ed se znali od mládí, 

vždy si byli poblíž, ale nikdy spolu. Až po letech se jejich 
budoucnost začne ubírat po stejné cestě. Jednoho obyčejné-
ho dne Zoe řekne svému manželovi pár zlostných slov. Toho 
dne, který je Edův poslední. Zoe je zlomená žalem a lítostí 
nad tím, co Edovi řekla a co mu naopak říct nestihla. Pak 
ale dostane zázračnou šanci postavit se s ním znovu na za-
čátek. Poučí se ze svých chyb?

Naučná literatura
Michal Kamp:
Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku
– Autorem je historik a zaměstnanec muzea Michal Kamp. 

Kniha obsahuje krátké shrnutí vývoje květnových dní roku 
1945 v okrese Havlíčkův Brod a celkem 627 dobových fo-
tografií. Obsah každé z nich autor podrobil pečlivé analý-
ze a doplnil snímky odborným komentářem o zobrazených 
událostech, dobové technice či osobnostech.

Sofie Meysová:
Tvoříme z betonu
– Objevte kouzlo betonu na zahradě i v interiéru také vy! Pře-

konejte nechuť k jeho používání! Budete se při čtení této 
knihy divit, jaké krásné výrobky z něj lze vyrobit, a nemusí 
to být jen dlaždice či obrubníky záhonů.

Knihy pro děti a mládež
Jitka Komendová:
Neplechy medvídka Matýska
– Matýsek je úplně obyčejný medvědí kluk. Rád si hraje, cho-

dí do školky, ale občas také trochu zlobí a neposlouchá. Za-
žívá proto spoustu dobrodružství, která jsou jednou veselá, 
jindy zas pořádně napínavá. Třeba jako tehdy, když zablou-
dil a pak hledal cestu domů.

Ivona Březinová:
Ďasík a Ďáblík – zvou na výpravu do dávné Prahy
– Kdo jsou ta pitvorně šklebící se stvoření, co právě sestoupi-

la na zem z Prašné brány? Ďasík a Ďáblík, oživlé kamenné 
sochy, které se dovedou přenést do dávných dob! Dvojčata 
Berenika a Bertík jsou v Praze na školním výletě a nemohla 
si přát lepší průvodce než tyhle dva rozverné chrliče.

Petra Dvořáková:
Každý má svou lajnu
– Sourozence Adama a Kateřinu pojí s ostatními nejen ži-

vot na malém městě, společná škola a přátelství, ale přede-
vším florbal. Trénují několikrát týdně a doufají ve vítězství 
v krajském poháru. Sportovní úspěch však zdaleka není je-
jich jedinou starostí. Doma to houstne, rodiče se hádají a Ri-
chardova parta volí stále drsnější praktiky.

Eva Kodýmová
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Výstavu můžete navštívit v Galerii Na Půdě v období od 
5. 12. 2017 do 14. 1. 2018. Budou zde vystaveny práce havlíč-
kobrodských patchworkářek, klubu HaBa patchwork, který 
funguje pod záštitou Mateřského centra Zvoneček a Oblastní 
charity v Havlíčkově Brodě. Klub vznikl v roce 2006 ze „skal-
ních“ návštěvnic patchworkových kurzů, pořádaných Mateř-
ským centrem. Od té doby se děvčata pravidelně scházejí a od 
r. 2012 vystavují například v Havlíčkově Brodě, Humpolci a ve 
Světlé. Letošní výstava ve Světlé bude již jejich šestou v pořadí.

Do svého keramického světa andělů a zvířátek vás pozve Re-
nata Soušková. Její výrobky se rodí z čisté víry a lásky k pří-

rodě, kterou se inspiruje. Při jejich tvorbě nechává v každém 
dílku znít přirozenou krásu hlíny, kterou případně decentně 
dobarvuje. Ráda také snoubí drsnou hlínu se stále fascinujícím 
sklem. „Snažím se, aby každý můj výtvor promlouval k lidem 
svojí čistotou a krásou myšlenky, aby přinášel radost a jakousi 
nadčasovost. Aby se lidé zamýšleli nad podstatou a smyslem 
našeho života a vraceli se ke kořenům,“ těmito větami přibli-
žuje svoji tvorbu autorka Renata Soušková.

O kráse všech výrobků se můžete přesvědčit a také si je za-
koupit od 5. 12. 2017 do 14. 1. 2018 v Galerii Na Půdě.

AH, zdroj: www.zandelskehovrchu.cz

Prodejní vánoční výstava patchworku a keramiky z andělského vrchu

Co je to... patchwork?

Patchwork představuje starodávné krejčovské řemeslo, kte-
ré v  posledních letech zaznamenalo velké znovuobjevení 
a těší se značné oblibě u žen (ale i mužů) po celém světě. Dů-
kazem toho jsou četné mezinárodní výstavy a vznik celých 
průmyslových odvětví, zaměřených na výrobu látek, šicích 
strojů a speciálních pomůcek pro šití patchworku, které prá-
ci zrychlují a usnadňují. 

Materiálem pro patchworkové výrobky je převážně 100% 
bavlna. Nutno bohužel konstatovat, že náš textilní průmysl 
ve výrobě kvalitní bavlněné metráže poněkud zaostává a zá-
kladní surovinou se tak nutně stávají dovozové látky, cenově 
poměrně náročné.

Název této velmi staré textilní techniky vznikl z  anglické-
ho „patch“ záplata a „work“ práce. V  knihách bývá defino-

ván jako spojování malých, různobarevných odstřižků do 
jednoho kusu. Ve skutečnosti se jedná o přesnou, časově 
náročnou precizní práci, za použití celé škály technik, kte-
rá vyžaduje značnou trpělivost a cit pro barvy. Po vytvoření 
tzv. vrchního „topu“ následuje prošívání čili quilting, kterým 
se spojují tři vrstvy materiálu, tj. vrchní top, vatelín a spodní 
látka v  jeden celek. Tímto způsobem vzniká celá škála vý-
robků, od dek, přikrývek, ubrusů, polštářů, prostírání, tašek, 
dětských hraček, až po oděvní součásti. Jedná se o techniku 
velmi kreativní a variabilní. Patchworkové výrobky lze využít 
jak v moderních, tak v retro interiérech.

Na závěr dlužno podotknout, že patchwork je krásný i uži-
tečný koníček, kterým patchworkářky přináší radost sobě 
i svému okolí.
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kulturní zařízení kytiCe připravuje vhodnÉ dÁrkY Pod StroMeček

Předprodej vstupenek probíhá od 1. 11. 2017 v Infocentru Světlá n. S., tel. 775 653 884, info@svetlans.cz. 

15. ledna 2018 v divadelním sále Společenského domu

Marie rottrová
Exkluzivní galakoncert jedné z  nejoblíbenějších českých 
zpěvaček, která se ve svých 75 letech vrátila na koncertní 
pódia! Za svou kariéru Marie Rottrová nazpívala více než 
šest stovek písní a vydala více než dvacet autorských alb. 
Mezi její nezapomenutelné hity patří To mám tak ráda, 
Řeka lásky, Zřejmě letos nikde nejsou kytky, Večerem 
zhýčkaná, Lásko, Markétka, Lásko voníš deštěm, Střapatá 
nohatá, Řekni, kde ty kytky jsou a řada dalších…

1. února 2018 v divadelním sále Společenského domu

kutloch aneb i muži mají své dny
Velmi komická černá komedie plná ironie o  těžkém údělu 
muže v současném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vzta-
hy jsou v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou 
v  krizi! Přicházejí postupně o  svá poslední výsadní práva 
a pozice neohrožených vládců vesmíru. Jedno z posledních 
míst mužského sebevědomí a sebeurčení se nachází v kotel-
ně pod supermarketem Happycentrum. Schází se zde kaž-
dou sobotu čtyři stateční muži schovaní před svými shoppin-
gujícími manželkami. Na pár hodin se stávají opět pravými 
chlapy. Kouří, pijí pivo a koukají se na fotbal. Podaří se jim 
uhájit tento ostrůvek svobody? A jsou tu opravdu ještě sami 
sebou, nebo se tu jen zbaběle schovávají před faktem, že 
svůj boj o důstojné místo ve společnosti už prohráli?

16. března 2018 v divadelním sále Společenského domu

rockopera Malý Princ
S rockovou operou Malý Princ RockOpera Praha pokračuje 
ve své tradici autorských adaptací děl klasické literatury. 
Zpracování románu Antoine de Saint-Exupéryho je navíc 
její první rodinnou rockovou operou, ze které si divadelní 
zážitek s rockovou emocí odnesou děti i dospělí.

Příběh pojednává o  letci, který ztroskotá v  poušti. Když 
opravuje svůj letoun, objeví se Malý Princ, který po něm 
chce, aby mu nakreslil beránka, a vypráví mu o svých zážit-
cích z putování vesmírem. O tom, na jakých podivných pla-
netách byl a co na nich viděl. Kvůli cestování opustil svoji 
rodnou planetku, kde se zamiloval do růže.

V  pořadí již devátá inscenace RockOpery Praha je opět 
vystavena na základě rockové hudby Milana Steigerwalda, 
který se při jejím komponování rozhodl ukázat zvukoma-

lebnější stránku své tvorby. Kromě Kamila Střihavky v hlavní roli mohou diváci v nové rockové opeře vidět uměleckou skupi-
nu Rataj Art & Colores Heroes, která kombinuje malbu s tancem, a dětský herecký soubor RockOpery Praha.

Vzhledem k tomu, že se divák stává součástí představení, jedinečnost a neopakovatelnost divadelního zážitku tak vynikají 
mnohem víc.
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Co vÁS ZaJíMÁ
Promítání, besedy, den otevřených dveří, turnaje… To vše a ješ-

tě mnohem více si nachystal nízkoprahový kluby při Oblastní cha-
ritě Havlíčkův Brod na celorepublikový Týden nízkoprahů, který 
se letos uskutečnil od 18. do 22. září.

Hned v pondělí 18. září se ve světelském eNCéčku – nízkopra-
hovém centru pro děti a mládež promítaly dokumenty o problema-
tice šikany. Do klubu mohli zavítat jak jeho klienti, tak i zájemci 
z široké veřejnosti. „Nejprve jsme pustili videa o tom, jak vidí šika-
nu agresor a jak ji vidí oběť. Dále jsme pokračovali s promítáním 
vyprávění slečny Heleny, která si sama šikanou prošla. Následoval 
dokument o šikaně, v němž se o své zkušenosti podělili další mladí 
lidé. Důležitou součástí byla i společná diskuze především o tom, 
jak se šikaně bránit,“ vylíčila vedoucí eNCéčka Mgr. Jana Teklová 
s tím, že hosté projevili zájem o další podobné setkání, tentokrát 
na téma anorexie a bulimie. Úterý 19. září pak v eNCéčku patřilo 
dnu otevřených dveří.

Takzvaný „nízkoprah“ je sociální služba pro děti a mladé lidi, jež 
se podílí na prevenci rizik spojených s dospíváním i díky nabídce 

smysluplných volnočasových aktivit, přičemž důležitou součástí 
je anonymní poradenství. Havlíčkobrodská Charita provozuje dva 
nízkoprahy, a to eNCéčko ve Světlé nad Sázavou a Nízkoprahový 
klub BAN! v Havlíčkově Brodě.

Pro více informací se můžete obracet na:
Aneta Slavíková, PR, tel.: 777 736 063
e-mail: slavikova@charitahb.cz, web: www.hb.charita.cz
Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod

enCéčko se na týden nízkoprahů otevřelo veřejnosti
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Jednou z nejagilnějších zájmových organizací ve Světlé n. S. je 
Český svaz zahrádkářů Světlá n. S. Jejich tradiční podzimní 
výstava Světelská zahrádka každoročně přiláká do tanečního 
sálu Společenského domu mnoho obdivovatelů. A bylo tomu 
tak i o letošní výstavě, která se konala po tři dny od 29. září 
do 1. října. Třicet vystavovatelů, a nejen ze Světlé, se chlubilo 
svými zajímavými pěstitelskými úspěchy. Opět byly vidět nád-
herné kolekce paprik, feferonek (a byly mezi nimi i ty opravdu 
ostré), různé druhy kořenové i listové zeleniny, z ovoce potom 
rozličné odrůdy jablek, hrušek, švestek, obří dýně a dokonce 
i vodní melouny. Z květin si vysloužily obdiv především hrn-
kové chryzantémy, begonie a z těch řezaných nádherné obří 
pestrobarevné květy jiřin, astry a gladioly. Svoji expozici tam 
měli i včelaři. Jak se již na této prezentaci zahrádkářů stalo 
zvykem, návštěvníci měli opět možnost si koupit různé druhy 
hrnkových květin, především chryzantém, mošty, med a hned 
několik odrůd pravého českého česneku. Během tří dnů výsta-
vu zhlédla asi tisícovka návštěvníků. Nejvíce jich přišlo v pátek, 
to prý jich bylo podle pořadatelů nejméně pět set. A že se výsta-

va líbila, potvrzovala slova chvály v knize návštěv. Jeden zápis 
za všechny od návštěvníků z Kutné Hory: „Obdivujeme pořa-
datele, kterým se i v letošním ne příliš dobrém roce podařilo 
shromáždit a působivě uspořádat řadu nádherných výpěstků.“

Text a foto: Jiří Víšek

Zahrádkáři se opět chlubili svými výpěstky

výzvaZubní pohotovost 

Zájemci o otisknutí PF 2017 či poděkování zákazníkům 
a obchodním partnerům v prosincovém čísle Světelského 
zpravodaje mohou je zasílat na adresu redakce@svetlans.
cz. Provedení – textové ve Wordu, grafické v JPG, PDF, Co-
rel. Do formátu A5 (včetně) zdarma. Uzávěrka příjmu pří-
spěvků je 15. listopadu!

redakce

Sobota, neděle, svátek 9–12 hod.

4.–5. 11. MUDr. Brixi Martin, Dobrovského 2023,  
  Havl. Brod, tel.: 569 426 112 
11.–12. 11. MUDr. Jáchym Pavel, Lánecká 970,  
  Světlá n. S., tel.: 569 452 569 
17.–19. 11. MUDr. Vosiková Veronika, Lánecká 970,  
  Světlá n. S., tel.: 606 136 302 
25.–26. 11. MUDr. Pospíšilová Jitka, Koželská 222,  
  Ledeč n. S., tel.: 776 100 171

Dům čp. 6, stojící takřka na samém začátku Nádražní ulice, 
dostal během uplynulého měsíce novou slušivou fasádu. 

Na rozdíl od sousedního domu čp. 27, který je v soukromém 
vlastnictví, patří městu a o jeho nový vzhled se postarali pra-
covníci příspěvkové organizace TBS Světlá nad Sázavou

Text a foto: Jaroslav Vála

o jeden hezčí dům více
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▶

Na stupních vítězů nejlepší posádky kategorie H3. Zleva druzí 
J. Fischer, A. Thul (Německo), vítězná dvojice J. Doubrava 

(Světlá n. S.), K. Baťa (Lučice) a třetí A. Šojsl, L. Blažek 
(Horní Radouň)

Startuje posádka J. Marek, R. Daněk z Havlíčkova Brodu 
s vozem Škoda Fabia S 2000. V celkovém pořadí  

dokončili na 51. místě

Medailisté třídy A2. Zleva druzí Poláci J. Stebel, M. Banon, 
Vítězná dvojice této třídy manželé Karel a Lucie Zenklovi 

(Mariánské Lázně) a bronzoví opět Poláci P. Ochnicki 
a J. Krukowski

S č. 50 startuje polská posádka J. Stebel, M. Banon s vozem 
Honda Civic. V celkové klasifokaci 22. místo  

v třídě A2 2. místo

SPort

Mezinárodní motoristický podnik Rallye Světlá každoročně 
na podzim zviditelňuje město Světlou nad Sázavou, a to ne-
jen tím, že ho má ve svém názvu. V sobotu 14. října se tato 
automobilová soutěž započítávaná do Volného poháru České 
republiky konala ve Světlé a jejím okolí již po šestnácté. Na 
soutěžní posádky čekaly tři rychlostní zkoušky, každá z nich 
se jela třikrát. RZ Chlum – Okrouhlice měřila 7.1 km, RZ Oleš-
nice – Příseka 7.6 km a RZ Světlá nad Sázavou – Dolní Město 
byla dlouhá 6.1 km. Soutěžní posádky tak absolvovaly během 
soutěže 62.4 měřených kilometrů po úzkých silnicích v čle-
nitém terénu, které dokonale prověřily umění řidičů a jejich 
sehranost se spolujezdci. Startovní listina měla 76 soutěžních 
posádek, osm z nich bylo z Polska a jedna z Německa, v deseti 

vozech seděly na místě spolujezdců odvážné ženy. Automobily 
byly rozděleny do jedenácti soutěžních tříd podle obsahu mo-
torů a typu pohonu. Vedle pořadí v jednotlivých třídách bylo 
též vyhlášeno celkové pořadí bez rozdílu tříd. A jak to dopad-
lo? V celkovém pořadí skončily na prvních čtyřech místech 
nejsilnější vozy třídy A4 (nad 2000 ccm) Mitsubishi Lancer 
EVO. Vítězem Rallye Světlá se stala polská posádka L. Janusz, 
R. Chlebowsky, 2. P. Gajar, P. Vanický (Pardubice), 3. O. Ši-
mek, J. Horáček (Praha), 4. D. Loskot, D. Vodák (Řevníčov), 
5. P. Omelka, V. Valný /1. ve třídě H4 – nad 1600 ccm, Ford 
Escort Cosvorth/ Uherské Hradiště. Vítězem třídy H3 /1201 – 
1600 ccm/ se stal Jaromír Doubrava ze Světlé nad Sázavou se 
spolujezdcem Karlem Baťou z Lučice s vozem Škoda 130 RS, 

Xvi. ročník rallye Světlá
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▶ v celkovém pořadí skončili na 25. místě. Ještě jeden Světelák 
startoval v letošní Rallye Světlá. V celkovém pořadí na 14. mís-
tě byla klasifikována posádka Lukáš Drašnar z Havlíčkova Bro-
du se spolujezdcem Janem Špitzem ze Světlé nad Sázavou na 
voze Lancia Delta HF Integrále. Ve své třídě H4 skončili na 
4. místě. Při slavnostním ceremoniálu vyhlášení vítězů byla též 
oceněna nejlepší smíšená posádka. Na 8. místě celkového po-

řadí bez rozdílu tříd a na 2. místě třídy A3 /1601 – 2000 ccm/ 
dojela dvojice Tomáš Uher, Markéta Kuderová s vozem Škoda 
Octavia KitCar z Brna. Letošní soutěž provázely nepříjemné 
havárie, při kterých zasahovala rychlá záchranná služba, ale 
podle slov ředitele soutěže Zdeňka Seckého byli všichni zraně-
ní po ošetření v nemocnici mimo ohrožení života.

Text a foto: jiv

divizní stolní tenisté začali dobře

Když v březnu skončila dizní soutěž pingpongu Vysoči-
ny 2016/2017 a družstvo TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. fi-
gurovalo ve dvanáctičlenné tabulce na 10. místě, těsně nad 
hranicí sestupu, zvažovali v oddíle, zda do příštího roční-
ku divize družstvo přihlásit nebo hrát nižší Krajský přebor 
I. třídy. Zvláště poté, co tým oslabil odchod třináctiletého 
Filipa Karla do HB Ostrov Havlíčkův Brod. Nakonec se 
světelským stolním tenistům podařilo úzký kádr „áčka“ po-
sílit zkušeným hráčem s ligovými zkušenostmi, kterým je 
Oldřich Stehlík z Jiskry Havlíčkův Brod. A tak se nakonec 
A tým TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. v divizní společnosti 
Kraje Vysočina objevil. Po pěti kolech nového ročníku di-
vize 2017/2018 měli Světelští na svém kontě tři výhry a dvě 
prohry a to je zařadilo na šesté místo průběžné tabulky, když 

do konce soutěže zbývalo sedmnáct kol. Po pěti kolech byl ve 
dvouhrách ze světelské sestavy opět nejúspěšnější Ladislav 
Vosyka s poměrem vyhraných a prohraných dvouher 13:6 
a zdárně mu v tom sekundovala letošní posila Oldřich Steh-
lík, který měl skóre 11:6. Třetím hráčem Světlé s aktivním 
poměrem vyhraných a prohraných dvouher byl Radek Vo-
syka 10:7. Vedle této trojice hrají v divizním týmu ještě Jan 
Růžička a Tomáš Tecl. Pokud by si družstvo Světlé udrželo 
takovou výkonnost i ve zbývající části soutěže, nemuselo by 
se o svou další divizní příslušnost obávat. V dalším ročníku 
by potom mohlo oslavit jubilejní desátou divizní sezonu, ale 
do toho je ještě daleko.

Text a foto: jiv

A mužstvo stolních tenistů TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou. 
Zleva Jan Růžička, Oldřich Stehlík, Ladislav Vosyka, Radek 

Vosyka. Na snímku chybí Tomáš Tecl

Nový hráč divizního týmu Oldřich Stehlík
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