
Světlá nad Sázavou je klidné a příjemné měs-
tečko ležící na rychlíkové trase Brno – Praha. 
Proto je škola velmi snadno dostupná i pro 
studenty ze vzdálenějších lokalit. 

Světelská akademie je umístěna v krásném 
prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybu-
dovaná cyklostezka. V areálu školy s parkovou 
úpravou a sochařskou výzdobou jsou nově 
zrekonstruované a zmodernizované budovy. 
Součástí celého komplexu jsou i domov mlá-
deže, sportovní areál, FIT centrum a moderní 
jídelna s kantýnou. Výuka probíhá v moderně 
vybavených učebnách. Jednotlivé obory mají 
své vlastní dílny a ateliéry se speciálním vyba-
vením. Součástí školy je také školní sklářská 
huť a čtyři výstavní galerie. V celém areálu a 
budovách jsou vystaveny práce studentů. Obo-
ry zabývající se kamenem a umělečtí kováři 
mají dílny v odloučeném pracovišti v krásném 
prostředí pod hradem Lipnice nad Sázavou.

Škola je státní a je jednou ze tří uměleckých 
škol v ČR s akreditací MŠMT k výuce vyso-
koškolských uměleckých oborů. Kromě VOŠ, 
čtyřletého Gymnázia a oboru Sociální činnost 
a Ošetřovatel je orientována na výuku výtvar-
ných (designových) oborů a uměleckých 
řemesel.

Původně šlo o sklářské učiliště. To už je ale 
dávná minulost! Sklo se zde stále vyučuje, pro-
tože jeho zpracování v tomto kraji je třeba pod-
porovat. Ale k němu přibyly i další materiály. 
V současné době si lze kromě skla zvolit např. 
keramiku, dřevo, kámen nebo kov. U kovu 
chlapci většinou volí obor umělecký kovář, 
dívky zase obor zlatník a klenotník. 

Všechny materiály se vyučují jak v tříletém 
oboru, tak ve čtyřletém uměleckořemeslném 

nebo výtvarném (designovém) maturitním 
oboru. Mezi uchazeči o studium jsou velmi 
žádané obory bytový architekt, průmyslový 
design i aranžér-propagační grafi k. Absolven-
ti se dostávají na vysoké školy a velmi dobře 
se umisťují v republikových i mezinárodních 
soutěžích. Nedávnou absolventkou školy je 
i  Lucie Horáková, vysokoškolačka, která zís-
kala titul Best in Design 2019 v mezinárodní 
soutěži designérů.

Součástí světelské školy je také Gymnázium, 
které má kromě všeobecné větve ještě další 
zaměření. Jazyková větev uspokojí uchazeče, 
kteří se chtějí věnovat jazykům, pedagogické 
zaměření si vybírají uchazeči se zájmem o prá-
ci především s dětmi. 

Každý student dostává k dispozici i pro osob-
ní užívání notebook, sportovní kurzy (lyžařský, 
cykloturistický a vodácký) jsou samozřejmos-
tí, stejně jako prospěchové studium, cenově 
zvýhodněná autoškola nebo jednodenní i více-
denní exkurze a zájezdy. Četní absolventi svě-
telského gymnázia se stali a stávají výbornými 
lékaři, právníky, učiteli a vědci. 

Profese, která je dnes na trhu práce velmi 
žádaná, je zaměřená na sociální služby. Prá-
vě ve světelské akademii jsou připravováni i 
studenti na toto zaměstnání. Zvolit si mohou 
tříletý obor Ošetřovatel, nebo čtyřletý obor 
maturitní, zaměřený na pečovatelskou čin-
nost, příp. sociálně správní činnost. A o tom, že 
absolventi těchto oborů jsou stále více dobře 
uplatnitelní, není pochyb. 
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Rodák z Moravy byl Učitelem...
(Dokončení ze str. 9)

Učenec doslova do posledního svého 
dne pracoval na dosud největším pan-
sofi ckém díle Obecná porada o nápra-
vě věcí lidských. Nestihl jej dokončit. 
Před smrtí zapřísahal svého syna a pří-
tele, aby tak učinili oni. Těm se to však 
nepodařilo.

Jan Amos Komenský zemřel 15. lis-
topadu 1670 ve věku 78 let. Je pohřben 
v Naardenu. V životě se třikrát oženil 
a všechny své mladé manželky přežil. 
Zůstaly po něm tři dcery a syn. V USA 
dosud žije potomek J. A. Komenské-
ho. Jmenuje se Jan Ferdinand Kallik 
a je devátou generací z rodu Alžběty 
(* 1629), dcery Učitele národů.

Dodnes je záhadou, kde se J. A. 
Komenský vlastně narodil. I po o 428 
letech se oborníci přou, a tak se uvádí 
na jihovýchodní Morava. 

O toto prvenství se dohadují obce 

Nivnice, Komňa i město Uherský Brod. 
Pro každou z možností existují důkazy, 
a ty si místní patrioti nenechají vyvrátit.

Mezi obcemi Komňa a Nivnice ovšem 
leží vesnice Bystřice pod Lopeníkem. 
Na jejím webu můžeme nalézt zajíma-
vou verzi sepsanou Liborem Velanem, 
autorem pojednání o J. A. Komenském. 

Je založená na místní pověsti, předá-
vané mezi lidem ústně. Říká, že v lesíku 
Kopce byl údajně kámen, který ozna-
čoval místo narození J. A. Komenské-
ho. Pověst mluví o tom, že Komňané jej 
rozbili, aby jim nebylo ukradeno prven-
ství. Zbytky památného kamene měli 
být použity do základu kapličky, jež sto-
jí na místě  dodnes. 

„Byla by ovšem malichernost považo-
vat za to nejdůležitější místo narození, a 
nikoliv nadčasové myšlenky a odkaz J. A. 
Komenského budoucím generacím,“ dodá-
vá autor. -lko-

Lázeňské město Jeseník a tamní způ-
sob zajištění technických služeb je pro 
žďárskou radnici vzorovým příkladem 
pro údržbu veřejné zeleně a místních 
komunikací.

Žďár sbírá zkušenosti i z okolních 
měst, kde ovšem technické služby 
města nikdy nezrušili, tak jako se v 90. 
letech stalo ve Žďáru. 

„To byla strategická chyba. Technické 
služby města se rozdělily a postupně zpri-
vatizovaly. Pak se ukázalo, že být závislý 
na externích dodavatelích není pro město 
ideální cestou,“ konstatuje starosta Mar-
tin Mrkos (Žďár-Živé město). 

Na mysli má třeba tolik kritizované 
sečení města. Soutěž na zakázku tehdy 
vyhrál dodavatel služby, který zásadním 
způsobem podstřelil cenu, ale nedoká-
zal zajistit kvalitu služby. Po všech těch 
zkušenostech a stížnostech od obča-
nů chce nyní radnice zkusit model, 
kdy bude mít dispečink a management 
zakázek město více v režii. 

„Při návštěvě Jeseníku jsme zjistili, že 
mají mnohem širší portfolio služeb a fi r-
ma (TSM) je velkým zaměstnavate-
lem. Na údržbě jejich města je to poznat. 
V rámci celé koalice si myslíme, že toto je 
ta správná cesta,“ uvádí místostarosta 
Josef Klement (KDU-ČSL).

Žďárští radní dali loni v srpnu výpově-
di smluv oběma stávajícím fi rmám. Jak 
na zajištění letní a zimní údržby komu-
nikací, tak i na zajištění služby údržby 
veřejné zeleně mimo sečení. Obě výpo-

vědi běží. Údržba zeleně s aktuální fi r-
mou Purum s.r.o. končí k 31. 5. 2020 a 
Stako Pitka končí letní a zimní údržbu 
komunikací 30. 6. 2020.

Odbor komunálních služeb měl sice 
původně připravit nové výběrové říze-
ní na fi rmy, ale to si rada rozmyslela a 
v únoru své usnesení revokovala. Zastu-
pitelé napříč politickými kluby se shod-
li, že problematiku dostane za úkol dis-
tribuční společnost Sa� , která již pár 
měsíců patří městu. 

Vedoucí odboru KS Daně Wurzelo-
vé zadali radní úkol, aby ve spoluprá-
ci s ředitelem Sa� u Petrem Scheibem 
navrhli způsob zajištění služeb. Řešení 
mají předložit radě 23. března. Ve hře 
je vznik tzv. malých technických služeb 
města, které bude spol. Sa�  dispečersky 
řídit. 

„U obou vypovězených služeb nám dis-
pečerská služba opravdu chyběla,“ kon-
statuje místostarosta Klement. Sa�  sice 
zatím nemá ve své struktuře lidi, kteří 
by službu vykonávali, ale může si nají-
mat dodavatele prací a jejich služby pro 
město outsourcingovat, tedy externě 
zajišťovat.

Jak vysvětluje starosta Mrkos, nový 
dispečer musí dodržet současný rozpo-
čet na dané služby. Na ten jdou z měst-
ské kasy tyto prostředky: letní úklid 4,5 
mil. Kč, zimní úklid 4,5 mil. Kč, údržba 
zeleně 5,3 mil. Kč. Ještě zvlášť mimo 
toto řešení je sečení, na které jde ročně 
6,7 mil. Kč. -lko-

Údržbu města chtějí zlepšit

Poznejte nás, navštivte nás!


