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15. března 2017, divadelní sál

NÁvŠtěvNÍ DeN U MIlOSlAvA ŠIMkA
Pásmo písniček, povídek, scének a vyprávění…

Zábavný pořad ve stylu legendárních „Návštěvních dnů“ Šimka 
a Grossmanna, v němž se představí řada bývalých spolupracovní-
ků Miloslava Šimka, kteří připomenou nejznámější scénky, povídky 
a písničky.

16.  února  2014 tomu bylo 10  let, co zemřel Miloslav Šimek. Při 
této příležitosti uspořádali v divadle Semafor s laskavým svolením 
pana Jiřího Suchého speciální představení - vzpomínkový večer, na 
kterém se sešla řada jeho bývalých spolupracovníků. Šlo o  jeden 
z těch divadelních večerů, na které se nezapomíná. Po jeho skon-
čení bylo hercům i divákům líto, že tím všechno končí. A tak vzniklo 
toto představení.

„Těší mě, že se bývalá Slávkova parta dala opět po letech dohro-
mady, a chce tak připomenout divadelní večery, na kterých se kdysi 
podílela,“ řekla k představení vdova Magdalena Šimková.

Hrají a zpívají:
Luděk Sobota, Jiří Krampol, Miluška Voborníková, Petr Jablonský, Viktor Sodoma, Jana Svobodová 
a Adriana Sobotová, případně další hosté…
Ze záznamu hovoří a zpívají: Miloslav Šimek, Jiří Grossmann, Jiří Šlitr a Miloslav Balcar

Vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 330 Kč.
Předprodej vstupenek od 8. 2. 2017 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.



▶

Rada města:
 1. Schválila pořádání akce Ocenění sportovců za rok 2016 

dne 27. 1. 2017 od 17:00 hodin v kinosále Společenského 
domu ve Světlé n. S.

 2. Souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 
vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vy-

dání rozhodnutí o umístění stavby Vodovod Radostovice 
mezi městem Světlá n. S. a firmou Vodohospodářský ateli-
ér, s. r. o., Brno – Soběšice.

 3. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akceschopnost 
jednotky požární ochrany města Světlá n. S. pro rok 2017.

 4. Schválila uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Svět-
lá n. S. (jako propachtovatelem) a panem J. N., Opatovice 
(jako pachtýřem).

 5. Schválila uzavření Dohody o úhradě za bezesmluvní uží-
vání pozemků mezi městem Světlá n. S. (jako propachto-

vatelem) a společností Agroprodukt plus, a. s., se sídlem 
Závidkovice (jako pachtýřem) s účinností od 1. 1. 2017.

 6. Souhlasila s uzavřením příkazní smlouvy na administraci 
zadávacího řízení na akci Novostavba pavilonu MŠ Lánec-

ká, Světlá n. S. s firmou IS engineering, s. r. o., Přibyslav.
 7. Vzala na vědomí informace o Státním programu na pod-

poru úspor energie pro rok 2017, Dotačním titulu EFEKT 
2, Výzvě č. 2/2017, aktivitě 1 A Opatření ke snížení ener-
getické náročnosti veřejného osvětlení.

 8. Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na 
akci Chodník Panuškova – DSP a DPS s firmou AF-CITY-

PLAN, s. r. o., Praha 4. Zároveň souhlasila s podílem na 
úhradě nákladů na vybudování dešťové kanalizace ve výši 
50 % z ceny dešťové kanalizace.

Mgr. Jan Tourek
starosta města

Schůze rady 16. ledna 2017

Výše poplatku za komunální odpad  

v roce 2017 je 540 Kč na 1 obyvatele.
Stejně jako v předchozích několika letech, i v roce 2017 bu-

dou obyvatelé s trvalým pobytem ve Světlé nad Sázavou a ma-

jitelé staveb sloužících k individuální rekreaci za svoz komu-

nálního odpadu platit 540 korun. Výši poplatku schválilo na 
svém zasedání zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou dne 
7. 12. 2016. Splatnost poplatku za rok 2017 je stanovena na 
31. březen 2017. Od roku 2013 musí být zpoplatňováni i cizinci 
s přechodným pobytem delším než 3 měsíce, dále domy a byty, 
kde dosud nebyl nikdo přihlášen, a to poplatkem za 1 osobu ve 
výši 540 Kč.

Výpočet výše poplatku vychází podle zákona z údajů roku 
2015. V tomto roce byly celkové náklady na komunální od-

pad (tříděný i separovaný) 5 897 tis. Kč. Z toho náklady na 
sběr, svoz a uložení netříděného komunálního odpadu činily 
3 407 tis. Kč a ostatní náklady (sběrný dvůr) byly 2 490 tis. Kč. 
Na místním poplatku se každoročně vybere asi 3 500 tis. Kč, to 
znamená, že město v roce 2015 doplatilo na systém ze svého 
rozpočtu asi 2 397 tis. Kč.

Celkové náklady na komunální odpad (tříděný i netříděný) na 
počet poplatníků 6 855 v roce 2015 (6 664 obyvatel a cizinců 

s trvalým pobytem + 191 rekreačních objektů) na rok 2015 čini-
ly 860 korun na osobu a rok.

Odhad výše nákladů na komunální odpad v roce 2017 je vyš-

ší z různých důvodů (např. vyšší ceny vstupů), proto i odhad 
nákladů na jednoho obyvatele v roce 2017 je vyšší a pohybuje 
se okolo 956 Kč na jednoho obyvatele. Rozdíl mezi schválenou 
sazbou poplatku a náklady na komunální odpad uhradí město 
ze svého rozpočtu.

Výše poplatku je stanovena ve vyhlášce města č. 3/2016, která 
upravuje zpoplatnění nakládání se směsným komunálním od-

padem od občanů.
Poplatek lze uhradit několika způsoby. Při převodu na účet 

městského úřadu (19-0002621521/0100) je nutné vždy uvádět 
správný variabilní symbol poplatníka. V případě nesprávného 
variabilního symbolu nemůže být platba zaúčtována a popla-

tek bude považován za neuhrazený. Informace o variabilních 
symbolech bude poskytnuta na telefonním čísle 569 496 632, 
případně dotazem na e-mailové adrese vankatova@svetlans.cz. 
Další možností úhrady je složení hotovosti na pokladně měst-
ského úřadu, případně bezhotovostní platba platební kartou.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z finančního odboru

Jednání Týmu pro děti a mládež  
pro koordinaci preventivních aktivit
Dne 11. 1. 2017 se na Městském úřadu Světlá nad Sázavou 

uskutečnilo jednání Týmu pro děti a mládež pro koordinaci 
preventivních aktivit. Hlavním bodem programu bylo pro-

jednání žádostí o dotace z dotačního programu v oblasti pre-

vence sociálně patologických jevů. Tým doporučil orgánům 
města rozdělit částku 120 000 Kč mezi 4 žadatele – obě ZŠ 
Světlá n. S., Akademii Světlá n. S. a Spektrum Žďár nad 
Sázavou.

Z těchto prostředků jsou financovány preventivní aktivi-
ty na školách i mezi uživateli návykových látek a veřejností. 

Jedná se např. o besedy s dětmi a mládeží na téma protipráv-

ní jednání, sexuální a reprodukční zdraví, protidrogová pre-

vence, bezpečně na netu, násilí ve společnosti, finanční gra-

motnost, rizikové faktory dospívání, semináře s etopedem 
pro sborovnu na téma práce s dětmi s výchovnými problémy.

Ze závěrečné zprávy o realizaci programů Spektra – kon-

taktního a poradenského centra v oblasti drogové problema-

tiky (Kolpingovo dílo ČR, z. s.) vyplývá, že:
• Terénní program je realizován ve Světlé n. S. již od 

června 2011. V roce 2016 dojížděli pracovníci Spektra 
do exponovaných lokalit města cca 2x do měsíce, cel-

Z odboru sociálních věcí
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▶ kem tedy proběhlo 23 terénů po 4,5 hod. Byl zazname-

nán nárůst kontaktů s klienty o 52 % ve srovnání s před-

chozím rokem. Během roku proběhlo 24 výměn a bylo 
vydáno 2 270 setů, včetně sekundárních výměn (zpro-

středkování materiálu jiným uživatelům bez osobního 
kontaktu). Pracovníci Spektra odhadují, že jsou v kon-

taktu (i sekundárním) s cca 30 uživateli drog. Kromě 
tohoto výměnného programu, významného pro preven-

ci šíření infekčních onemocnění mezi obyvatelstvem, 
provádí testování na infekční choroby (HIV, žloutenka) 
a těhotenské testy.

• Spektrum realizuje programy primární prevence pro ZŠ 
a Akademii ve Světlé n. S. V roce 2016 proběhlo 14 pro-

gramů na téma Pouta (ne)závislosti, 6 programů Láska 
(ne)bezpečně, 4 programy Umím (se) rozhodnout. Při 

kontaktech s dětmi a mládeží bylo zaznamenáno zejmé-

na toto rizikové chování – alkohol a energetické nápoje 
u nezletilých především v domácím prostředí, nevhod-

né chování mezi spolužáky, vztah k rizikovým subkul-
turám, užívání sociálních sítí bez ochranných pravidel, 
prozkoumávání Dark webu, nenastavení hranic ze stra-

ny rodičů, tolerance k alkoholu u dětí.
Realizované preventivní aktivity vycházejí z aktuálních 

potřeb prevence sociálně patologických jevů a mají půso-

bit do budoucna ke snížení nevhodného sociálního chování 
dospívající populace. Zástupci Týmu velmi oceňují přístup 
volených zastupitelů měst, kteří tyto preventivní aktivity 
podporují napříč celým politickým spektrem.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Statistika obyvatel Světlé nad Sázavou

Počet obyvatel k 31. 12. 2016 6 512
Počet obyvatel podle částí obce:

Část obce
Občané s platným trvalým pobytem

celkem muži ženy

Benetice 21 10 11

Dolní Březinka 238 115 123

Dolní Dlužiny 17 9 8

Horní Březinka 62 36 26

Horní Dlužiny 36 20 16

Josefodol 129 69 60

Kochánov 46 20 26

Leštinka 33 18 15

Lipnička 102 55 47

Mrzkovice 147 74 73

Opatovice 49 25 24

Radostovice 55 29 26

Světlá nad Sázavou 5448 2680 2 768

Závidkovice 97 48 49

Žebrákov 32 16 16

Celkem 6 512 3 224 3 288

Narození: 43 dětí; z toho: muži – 25, ženy – 18
Úmrtí: 71 osob; z toho: muži – 33, ženy – 38
Počet sňatků:  37

Průměrný věk:  44,06 roku
Nejstarší občan:  99 let
Nejstarší občanka:  101 let

Průměrný věk podle částí obce ke dni 31. 12. 2016

Část obce
Občané s platným trvalým pobytem

celkem muži ženy

Benetice 56,79 47,85 64,91

Dolní Březinka 44,93 44,77 45,08

Dolní Dlužiny 57,22 51,64 63,48

Horní Březinka 37,30 36,09 38,98

Horní Dlužiny 40,47 39,37 41,84

Josefodol 45,71 41,07 51,04

Kochánov 50,24 47,75 52,15

Leštinka 42,94 42,21 43,83

Lipnička 43,70 44,47 42,80

Mrzkovice 41,16 41,19 41,13

Opatovice 37,49 35,92 39,13

Radostovice 50,81 47,64 54,35

Světlá nad Sázavou 44,04 42,52 45,51

Závidkovice 42,06 40,78 43,31

Žebrákov 47,45 44,25 50,66

Celkem 44,06 42,53 45,56

Věková struktura v obci ke dni 31. 12. 2016

Věk
Občané s platným trvalým pobytem

celkem muži ženy

0 – 6 376 185 191

7 – 18 686 355 331

19 – 30 872 462 410

31 – 40 929 507 422

41 – 50 943 481 462

51 – 60 945 442 503

61 – 70 1 065 535 530

71 – 80 463 201 262

81 – 90 207 51 156

91 – 100 25 5 20

101 a více 1 0 1

Celkem 6 512 3 224 3 288

Eva Pejcharová
matrikářka MěÚ

Z odboru správního, školství a živnostenského
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▶

Bezplatné energetické poradenství
V dnešním příspěvku přinášíme informaci o činnosti Asociace 

energetických specialistů, z. s. (AES), která je nezávislou nezis-

kovou organizací sdružující energetické specialisty, kteří jsou za-

psaní pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. K založení AES 
vedla snaha sjednotit energetické specialisty působící v oblasti 
projektování a poradenství ve stavebně energetických otázkách 
za účelem docílit vysoké kvality práce, pomoci si vzájemně při 
řešení běžných provozních problémů a dosáhnout možnosti spo-

lečným postupem snížení nákladů na činnost.
Pro poradenskou činnost jsou zřízeny poradny, tzv. „Energe-

tická konzultační a informační střediska EKIS“, která poskytu-

jí bezplatné energetické poradenství pro občany, zástupce veřejné 
správy, podniky a podnikatele. Poradenství zde vykonávají kvali-
fikovaní energetičtí poradci vybraní pro daný kalendářní rok Mi-
nisterstvem průmyslu a obchodu. Konzultační střediska mají za-

stoupení ve všech krajích ČR. Všechna střediska jsou otevřena 
pro veřejnost každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin. Termín 
návštěvy vybraného střediska EKIS doporučujeme domluvit pře-

dem.
Vedle osobních konzultací poskytují EKIS také telefonické 

konzultace a zejména konzultace prostřednictvím internetové po-

radny i-EKIS. Odborné dotazy střediskům neposílejte emailem, 
ale výhradně prostřednictvím on-line formuláře poradny i-EKIS.

Mezi témata, která je možné s těmito specialisty konzultovat 
patří oblast úspory energií, obnovitelných zdrojů energií, dotací, 
auditů a posudků, zateplování, úsporných opatření v průmyslu, 
energie v obcích, městech a regionech apod.

Bližší informace lze najít na webových stránkách AES
– www.asociacees.cz, nebo na stránkách EKIS
– www.mpo-efekt.cz/cz/ekis.

Ing. Vladimír Bárta, vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Čistá Vysočina
I v letošním roce se uskuteční jarní úklid přírody, veřejných 

prostranství a okolí silnic na Vysočině „Čistá Vysočina“, který 
vyhlašuje Kraj Vysočina a bude probíhat v termínu od 10. dub-

na do 23. dubna 2017.
Každoročně se do této akce zapojuje i město Světlá n. S. díky 

občanům Světlé n. S. a místních částí města, žákům základních 
a středních škol a členům některých zájmových spolků jako 
např. rybáři, turisté.

Zájemci ze Světlé n. S. a místních částí, kteří se chtějí za-

pojit do akce a pomoci přírodě zbavit se nashromážděných 

odpadků, se mohou přihlásit do 20. 2. 2017 na odboru život-
ního prostředí MěÚ Světlá n. S., kancelář č. dveří 318 nebo  
na tel. 569 496 644 (Jitka Gögeová), e-mail: gogeova@svetlans.cz.

Odbor životního prostředí zajistí přihlášení účastníků na 
stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/cistavysocina, 
předání pytlů na odpadky a případně poskytne další informace 
k této akci.

Odvoz pytlů s odpadky mimo město zajistí Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny.

Jitka Gögeová, DiS.
referent OŽP

Z odboru životního prostředí

Rok 2017 a výměna řidičských průkazů
Řidičských průkazů s platností deset let bylo v České repub-

lice vydáno v roce 2007 celkem 1 146 518. V průběhu letošního 
roku bude tedy nutné tyto doklady vyměnit. Podle údajů z roku 
2007 končí platnost největšího počtu řidičských průkazů v mě-

sících březnu, říjnu a listopadu.
Jak to je s platností, výměnou, poplatky a lhůtami?
Zákon o silničním provozu:
§ 110
(1) Řidičský průkaz vydá držiteli řidičského oprávnění pří-

slušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průka-

zu, vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 
řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti 
o vydání řidičského průkazu.

(3) Řidičský průkaz vydaný podle odstavce 2 platí pro řízení 
motorových vozidel po dobu

a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské 
oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, 
D nebo D+E,

b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.
(4) Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho plat-

nosti se provádí bezplatně. Žádá-li držitel řidičského oprávnění 

o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, než je lhůta uvede-

ná v odstavci 2, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních 
dnů po úhradě správního poplatku ve výši 500 Kč.

(5) Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský 
průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na zá-

kladě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností. Je-li držiteli řidičského oprávnění vy-

dáván řidičský průkaz podle § 109 odst. 2 písm. d), e) nebo f), 
je držitel řidičského oprávnění povinen zároveň s převzetím 
řidičského průkazu odevzdat neplatný řidičský průkaz nebo 
řidičský průkaz členského státu nebo poškozený řidičský prů-

kaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem 
nebo řidičský průkaz obsahující již neplatné údaje.

(6) Držitel řidičského oprávnění nesmí mít více než jeden 
platný řidičský průkaz řidičský průkaz členského státu nebo 
řidičský průkaz vydaný cizím státem.

(7) Držitel řidičského průkazu ani jiná neoprávněná oso-

ba nesmí v řidičském průkazu provádět žádné zápisy, změny, 
opravy nebo úpravy.

(8) Prováděcí předpis upraví způsob nakládání s tiskopisy ři-
dičských průkazů při vydávání řidičských průkazů.

K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít s platným 
průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou pů-

Z odboru dopravy 
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▶ sobností (podle místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu 
průkazovou fotografii a současný řidičák.

Dosud největší výměna řidičských průkazů proběhla v letech 
2010–2013, kdy musely být postupně vyměněny všechny řidi-

čáky vydané mezi lednem 1994 a dubnem 2004. K této výměně 
došlo z důvodu zavedení jednotného evropského formátu řidič-

ských průkazů.
Ing. Miroslav Peroutka, vedoucí OD

Maření výkonu úředního rozhodnutí
Dne 3. 1. v 09:55 hod. kontrolovala hlídka Policie ČR Obvodní-

ho oddělení Světlá nad Sázavou v ulici Nádražní osobní motoro-

vé vozidlo zn. Nissan Primera, kdy v rámci kontroly bylo zjiště-

no, že 37 letý řidič vykonal s vozidlem jízdu minimálně od BČS 
Benzina v obci Habry do Světlé nad Sázavou do místa kontroly 
a to i přesto, že uvedený řidič má rozhodnutím Městského úřadu 
v Kolíně uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení moto-

rových vozidel v období od 27. 1. 2016 do 27. 1. 2017. Na základě 
zjištěných skutečností bylo v dané věci policejním inspektorem 
zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu Maření 
úředního rozhodnutí a vykázání a ve věci bylo vedeno zkrácené 
přípravné řízení.
Podvodného jednání při prodeji mobilního telefonu
Dne 17. 1. byly policejním inspektorem zahájeny úkony trest-

ního řízení ve věci přečinu podvodu, kdy na Policii ČR Obvodní 

oddělení Světlá nad Sázavou bylo oznámeno podezření z podvod-

ného jednání na internetovém portálu www.bazos.cz při koupi 
mobilního telefonu, neboť poškozený si prostřednictvím předmět-
ného internetového portálu objednal od prodejce mobilní telefon 
zn. SAMSUNG GALAXY A5, který mu byl následně doručen 
prostřednictvím České pošty, a. s., kde za tento poškozený zaplatil 
smluvenou částku a po otevření krabice zjistil, že mu byl zaslán 
jiný mobilní telefon téměř bez hodnoty. 

Poškozený zaslal tedy obratem dopis odstoupení od smlouvy, 
kdy tento se mu jako nedoručený vrátil zpět a prodávající již odmí-
tá věc s poškozeným řešit, čímž tedy poškozenému vznikla škoda 
ve výši nejméně 5 000 Kč.

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 leden 2017 

Městská policie v roce 2016 řešila celkem 741 přestupků. Z to-

hoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 620 přestupků, 
121 bylo oznámeno správním orgánům k přijetí dalších opatření. 
Doručili jsme 15 písemností na žádost ostatních orgánů. Ve dvou 
případech nás požádaly o součinnost soudy a také exekutoři. Pro-

vedli jsme odchyt 29 psů. Z tohoto počtu je 25 psů zpět u svých 
majitelů, 4 jsme převezli do útulku v Lysé nad Labem. V odchyto-

vém zařízení aktuálně nemáme žádného psa.
Rychlost jsme v uplynulém roce měřili 65 krát. Nejvyšší namě-

řená rychlost na povolené padesátce byla 104 km/h. Úseky, kde 
máme Policií ČR schválená místa k měření, jsou ulice Lánecká, 
Sázavská, Komenského a Nádražní. Dále jsou to místní části Jose-

fodol, Lipnička, Mrzkovice, Leštinka, Radostovice a Závidkovice. 

Máme uzavřené tři veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kynice, Vi-
lémovice a Nová Ves u Světlé. V roce 2016 jsme měřili rychlost 
vozidel v obci Kynice.

Provedli jsme 9 kontrol, zda není podáván alkohol osobám mlad-

ším osmnácti roků. Policii ČR jsme předali tři pachatele trestných 
činů. Ve 3 případech jsme podali oznámení orgánům péče o dítě. 
Z ulic v našem městě jsme zařídili odstranění pěti vraků a odsta-

vených vozidel. Nařídili jsme odtah jednoho vozidla.
K příjemnému zpestření naší práce patří návštěvy základních 

škol v našem městě, především žáků čtvrtých a osmých tříd, dále 
výuka dětí na dopravním hřišti ve Světlé n. S. V tomto roce jsme 
navštívili také základní školy v Dolním Městě a v Dobrnicích.

 Zdeněk Novák, velitel MP

Z činnosti městské policie

Z hIStOrIe
Před sto lety, na začátku roku 1917, vstupovala Evropa a s ní 

značná část zbytku světa již do čtvrtého roku světové války, 
které se později začalo říkat Velká a ještě později 1. světová. 
Obyvatelstvu všech zúčastněných zemí přinesla válka spoustu 
smutku a utrpení, neboť výkvět a naděje národů, jejich mládež, 

hynula na bojištích. Uskrovňovat se museli i lidé v zázemí, ale 
v dohodových zemích1 netrpěli úplným nedostatkem základních 
životních potřeb. Potraviny i suroviny se dovážely ze zámoří. 
Ústřední mocnosti2 tuto možnost neměly, neboť jejich přístavy 
blokovala dohodová loďstva.

hladové roky I
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Ani obyvatelstvo Světelska nebylo válečných strastí ušet-
řeno. Problémy se objevily brzy po vypuknutí války. Většina 
brusíren granátů, skláren i kamenolomů ukončila nebo omezila 
činnost, protože ztratily odběratele, a dělnické rodiny zůstaly 
bez prostředků. Pamětní kniha Dolní Březinky o tomto obdo-

bí říká: „Mužové, kteří nebyli povoláni na vojnu a nebyli znalí 
selské práce, byli nezaměstnaní, protože továrny a dílny zasta-

vily práci. Protože granátníci žádný majetek ani úspory nemě-

li a drahota stoupala, měli nezaměstnaní hlad a bídu. Okresní 
hejtmanství v ten čas učinilo u starosty3 dotaz, zdali jsou v obci 
nezaměstnaní…“

Také světelská městská rada tento nepříznivý stav projednáva-

la již 14. září a konstatovala, že ve městě je bez práce 86 dělníků.
Dolnobřezinský kronikář pokračuje: „Hejtmanství rozhodlo, 

aby se stavbou silnice ze Světlé do Leštinky ihned započato, což 
se také stalo… Stavbu silnice si pronajal Bašta z Koutů, avšak 
poněvadž mzdy stoupaly, prodělal na stavbě té.“

Tato tzv. „nouzová silnice“ byla na počátku války spásou pro 
mnoho nezaměstnaných z okolí. Podařilo se ji dokončit až téměř 
za pět let, protože nové a nové odvody způsobily brzy nedosta-

tek pracovníků. Obšírněji se o nouzových stavbách zmiňuje kro-

nika měšťanské školy ve Světlé n. Sáz. „Na odpomoc zásluhou 
zejména zdejšího okresního hejtmana pana Karla Šprongla4 do-

stalo se státních subvencí silničním projektům v okolí, aby lid 
našel nové zaměstnání a obživu. Tak počala se stavěti silnice 
Světlá – Opatovice za státní podpory 40.000 K, Světlá – Mrzko-

vice za podpory 22.000 K, Dolní Město – Lipnička za podpory 
17.000 K a dlažba silnice ve Světlé n. S. za podpory 20.000 K.“

Jak se stát staral o rodiny vojáků? Jakmile byl živitel rodiny 
odveden na vojnu, jeho manželka a děti začaly pobírat vyživo-

vací příspěvek. Podle kroniky obecné školy ve Vlkanově to bylo 
pro dítě do osmi let 42 ½ haléře a pro ostatní 85 haléřů denně. 
Obrovská inflace ovšem tento příspěvek rychle znehodnocovala.

Velice brzy se začal projevovat nedostatek potravin, proto je-

jich cena stále rostla a pro řadu rodin se stávaly stále nedostup-

nějšími. Již v říjnu 1914 městská rada ve Světlé projednávala 
potřebu nákupu brambor pro chudé obyvatelstvo.

Od roku 1915 se objevovala stále častěji nejrůznější omeze-

ní, protože celé Rakousko – Uhersko přecházelo na válečné, 
tzv. vázané hospodářství, založené na přídělovém systému. Ve 
své soukromé a na fakta velmi bohaté kronice píše Josef Štros5, 
že se „nesmělo péci bílé pečivo u žádného pekaře, od 1. března 
(1915) pekli všude munzemle6 z válečné mouky, kus za 4 hal. Bílý 
chléb se také nepekl. Od začátku dubna pekaři pekli jen jednou 
za den malé bochníčky chleba z kukuřičné mouky… Jeden chle-

ba ve váze 1 kg byl vyroben ze směsi 70 % mouky žitné, 10 % 
mouky ječné, 10 % mouky kukuřičné, 10 % mouky bramborové. 
Prodával se pouze na lístky za 50 hal.“ Tyto lístky, tzv. chleben-

ky7, se zaváděly od roku 1915. „Do srpna pro obyvatele větších 
měst, od srpna i na venkově. Na osobu připadalo 1,4 kg mouky 
týdně“, informuje nás kronika obecné školy v Druhanově.

Úřady chtěly mít veškeré zdroje potravin pod kontrolou, a tak 
se u rolníků začalo s rekvírováním (zabavováním) obilí. Jak se 
píše v kronice obce Smrdova8, „rekvizice prováděly se hojně 
(zprvu i za asistence vojska), takže zbylo obyvatelstvu jen to nej-
nutnější na výživu sebe i dobytka. To ovšem nutilo hospodáře, 
aby část svých zásob tajně uchovávali… Pro hospodáře zave-

deny mlecí a šrotovací výkazy a mlynářům pod velikou pokutou 
zakázáno mlít bez výkazu. Ve mlýnech konány časté prohlídky 
a revize.“

K tomuto tématu se v kronice Dolní Březinky dočteme, že 
„v našem mlýně u Antonína Novotného byl jmenován za dozorce 
Kadleček Tomáš z Horní Březinky. Mlynář Novotný pod „dozo-

rem“ Kadlečka mlel každému, jak mohl. Po udání na okresní 
hejtmanství byl Kadleček suspendován, mlynáři vyměřována 
pokuta za pokutou, až mlýn uzavřel.“

Kronika obecné školy ve Vlkanově podotýká, že „24. dub-

na 1915 vydáno císařské nařízení, kterým dávají se pod závěru 
všechny zásoby obilí a kukuřice jakož i mlýnských výrobků vše-

ho druhu.“ Podle kroniky obecné školy v Ovesné Lhotě se obilí 
od října 1914 do března 1915 rekvírovalo za cenu metrického 
centu u ovsa 19 K, ječmene 19 K, žita 22 K a pšenice 31 K.

Jak zaznamenal Josef Štros, vláda v roce 1915 omezila vaření 
piva na 55 %.

Od začátku války byly pro potřebu armády rekvírovány sel-
ské vozy a potahy. Vlkanovská školní kronika připomíná tako-

vou událost v lednu 1915. O rok později byli odváděni i větší psi, 
kteří nahrazovali koně a muly v horách na italské frontě. Stalo 
se tak 25. března 1916 v Německém Brodě. „Vojenská správa 
dávala za jednoho psa až 200 K“, píše ve své kronice Josef Štros.

S pokračující válkou se začínal projevovat nedostatek surovin 
pro zbrojní průmysl. Chyběly hlavně barevné kovy, nedostávalo 
se i surovin pro textilní průmysl. A tak začaly nejprve dobrovol-
né a pak povinné sbírky. Vlkanovská školní kronika konstatuje, 
že „v polovině dubna 1915 byla nařízena sbírka kovů (měď, mo-

saz, bronz, cín, zinek, nikl, olovo…). V červnu 1916 nařízena již 
podruhé sbírka vlny a kaučuku… Sbíralo se ostružinové a jaho-

dové listí jakožto náhražky čajové hlavně pro zajatecké tábory, 
také kopřivy a vřes (náhražka krmiva).“

Josef Štros zmiňuje, že „27. dubna 1915 sbíraly školní děti po 
domech ve Světlé kovy na válečné účely, v květnu se zapisovaly 
všechny mosazné kliky u dveří. 29. 9. sbíraly děti staré šatstvo 
a látkové odpadky.“ Podobné sbírky se konaly po celou válku 
ve všech obcích i osadách Světelska. Náhražky se objevovaly 
všude. Z kopřiv se šily uniformy pro armádu, vojákům se roz-

padaly boty, protože kůži nahrazovala náhražka na bázi papíru. 
V druhanovské školní kronice se dočteme, že děti i dospělí nosí 
válečnou obuv s dřevěnými podešvemi.

(Pokračování příště) 
Josef Böhm

 

Vysvětlivky:
1 Původní Trojdohodu tvořily Francie, Velká Británie a Rus-

ko. V průběhu války se k nim přidaly z evropských stá-

tů Srbsko, Černá Hora, Belgie, Itálie, Rumunsko, Řecko 
a Portugalsko, z mimoevropských Japonsko, Čína, USA 
a některé jihoamerické země. Součástí francouzského 
a britského impéria byly i četné kolonie v Africe a Asii, 
Kanada a Austrálie.

2 Původní Trojspolek se skládal z Německa, Rakouska – 
Uherska a Itálie, která se ale v roce 1915 přidala k Dohodě. 
Nahradily ji Turecko a Bulharsko.

3 Starostou Dolní Březinky byl v té době Jindřich Říha. 
Dolní Březinka se stala samostatnou obcí na konci roku 
1913, do té doby byla osadou obce Mrzkovice.

4 Karel Šprongl byl okresním hejtmanem v Ledči n.Sáz. do 
jara 1918, 20. dubna jej vystřídal Jaroslav Mann.

5 Josef Štros (1861 – 1939) byl holičem a vlásenkářem ve 
Světlé n.Sáz.

6 Dobový výraz pro žemli (z německého die Semmel).
7 V dubnu 1915 zavedla vláda přídělový systém nejen na 

chléb, ale i mouku, cukr, sádlo, maso, brambory, mléko, 
uhlí, šatstvo atd. Vázané hospodářství bylo zrušeno až 
československou vládou 1. července 1921.

8 Obec Smrdov se od roku 1964 nazývá Sázavka.
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Stalo se

V Čechách

• před 690 lety v únoru 1327 vojenským tažením do Slez-
ska Jan Lucemburský podrobil na více než 400 let Horní 
a většinu Dolního Slezska české koruně

• před 240 lety 6. února 1777 stanovil dvorský dekret, že 
knihy z jezuitských knihoven mají být včleněny do nově 
zřízené pražské Univerzitní knihovny (jezuitský řád byl 
zrušen bulou papeže Klimenta XIV. v r. 1773)

Ve světě vědy a techniky

• před 660 lety v roce 1357 byla v Praze zahájena stavba 
Karlova mostu, který měl nahradit most Juditin zničený 
povodní

• před 180 lety v roce 1837 vynalezl Le Roy – Tribon tzv. 
„francouzský klíč“

• v tomtéž roce byla ve Vítkovicích zapálena první kokso-
vá pec na výrobu surového železa

Ve Světlé nad Sázavou

• před 550 lety v roce 1467 byl Burian I. Trčka z Lípy na 
Světlé n. S. jmenován hejtmanem Čáslavského kraje

• před 160 lety v roce 1857 žilo ve Světlé 1715 obyvatel ve 
203 domech

• před 110 lety 7.  ledna 1907 začala výuka v měšťanské 
škole dívčí ve Světlé n. S.

Josef Böhm

MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Iva Vosyková 724 564 289 
Petra Dočkalová 605 212 590 
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

Čtvrtek 18:00–19:00 hodin:
• „Powerjóga pro dospělé“ – s lektorkou Petrou Dočkalovou.

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
• každý pátek – keramické maličkosti pro radost

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

materskecentrum.rolnicka

 

ŠkOlStvÍ
Vážení rodiče,
v letošním roce dochází ke změně termínu zápisu dětí a to jak 

do mateřské školy, tak do 1. tříd základních škol.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpra-

vidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne páté-

ho roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je 
předškolní vzdělávání povinné, není-li v zákoně stanoveno ji-
nak (§ 34 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb., dále jen „školský zákon“).

Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 
se koná v období od 2. května do 16. května 2017.

Podle § 36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce po-

vinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to 

v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má 
dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pro Základní školu Komenského 234 a pro Základní školu 
Lánecká 699 Světlá nad Sázavou je termín zápisu stanoven na 
čtvrtek 6. dubna a pátek 7. dubna 2017.

Mateřská škola Světlá nad Sázavou stanovila termín zápisu 
na 4. května pro budovu školky „Na Sídlišti“ a na 3. května pro 
budovu školky „Lánecká“.

Podrobnosti o zápisech do obou škol i mateřské školy budou 
uveřejněny na webových stránkách škol a v březnovém čísle 
Světelského zpravodaje.

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí odboru SŠaŽ

Změna termínu zápisů do škol
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Vánoce jako nejkrásnější svátky v roce se snažíme prožít 
i s dětmi v mateřské škole.

Děti se aktivně zapojují do příprav – pečení cukroví, vý-

zdoba ve třídách, výroba přání a dárečků pro rodiče. Nácvik 
básniček, písniček a koled na vystoupení pro rodiče. Téměř ve 
všech třídách společné vánoční vyrábění. Trošku nás zaskočila 
chřipka, tak jsme si „vánoční besídku“ dali až po vánocích, děti 
svoje básničky nezapomněly a nikdo se nezlobil, když Ježíšek 
naděloval v lednu.

Kromě našich běžných aktivit rádi přijmeme pozvání na akce, 
které pro nás pořádají děti ze základních škol „Vánoční dílny“ 
v ZŠ Jelenova, „Vánoční koncert sborů“ ZŠ Lánecká. Velké 
díky dětem i p. učitelkám.

Ale i školkové děti umí svým vystoupením udělat radost. Sta-

lo se pravidlem, že svůj besídkový program chodí předvést ba-

bičkám a dědečkům do Domova pro seniory.
Musím ještě napsat o návštěvě Mikuláše se svým doprovo-

dem, která se letos studentům z Akademie mimořádně povedla, 
i jim patří poděkování.

Na závěr bych ráda popřála dětem zdraví, štěstí, spokojenost 
a hodné rodiče a rodičům hodné a spokojené děti, které rády 
chodí do té „své“ školky.

Poděkování patří i p. učitelkám za práci a rodičům, za spolu-

práci s mateřskou školou.
J. Chládová

Adventní čas v mateřské škole

Ve středu 11. 1. jsme se vydali vlakem na exkurzi do výrobní-
ho závodu Pleas, který se nachází v Havlíčkově Brodě. Na úvod 
nás přivítala milá paní a provedla nás postupně provozy jako je 
např. pletárna, barvírna, střihárna nebo balírna. Všichni jsme 
žasli nad velkými stroji, které stojí i půl milionu a více a rozleh-

lým prostorem podniku. Na závěr jsme si mohli vyrobit nějaký 
předmět z látek na památku. Jako poučení pro nás z exkurze 
plyne, že práce v provozu je velmi náročná a budeme se muset 
řádně učit, abychom nemuseli takto těžce pracovat.

5. A ZŠ Lánecká

Návštěva výrobního závodu Pleas

A opět nám napadl krásně bílý a zářivý snížek. A co jiného 
dělat? No přece lopatovat a lyžovat! 5. 12. jsme si na ZŠ Lánec-

ká pěkně sportovní den všichni užili. Sportování v bílé nadílce 
byla velká zábava. Lyžovali jsme, lopatovali jsme, dělali andě-

líčky, váleli sudy. Lyžaři se mohli ohřát a občerstvit v bufetu 
– děkujeme moc Urbánkům a za skvěle upravený kopec Kadle-

čák děkujeme světelskému oddílu. žáci 2.A ZŠ Lánecká 
Foto: Jiří Víšek

lyžujeme, sáňkujeme, ze sněhu na ZŠ lánecká se radujeme
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Dne 9. a 10. ledna  2017 naše škola využila sněhové nadíl-
ky a vypravila děti na dopolední lyžovačku na místní kopec 
Kadlečák. První den lyžovaly malé děti z I. stupně, které uká-

zaly, jak jsou zdatní lyžaři a druhý den patřil kopec dětem z II. 
stupně. Oba dva dny se vydařily a už se budeme těšit na další 
lyžařské radovánky.

Žáci 5. třídy ZŠ Komenského
Foto: Mgr. Eva Dušková, Ing. Hana Kasalová

hurá na svah
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Projekt Adopce afrických dětí na dálku znamená, že si zá-

jemce vybere z databáze dětí, které čekají na pomoc a tzv. ho 
řádnou smlouvou adoptuje. Nadace Centrum Narovinu pak po-

skytne veškeré informace o dítěti, o rodině, o životním prostředí, 
o škole, kterou bude dítě navštěvovat, a o tom, kam půjde jaká 
část peněz, které adoptivní rodič posílá. Vybrané dítko je pak 
3x ročně vyfoceno s vysvědčením, školními pomůckami, školní 
uniformou a s případnými dárky od adoptivního rodiče.

Naše ZŠ Lánecká má už sedmým rokem adoptovanou Caro-

line Akinyi, 14letou dívku z Keni. Na fotografiích ve vestibulu 
školy je vidět usmívající se děvče, které díky nám může chodit 
do školy, a my sledujeme, jak roste a prospívá.

Naší Caroline ale můžeme vidět nejen na fotkách, ale i „na-

živo“ – stačí zajet do Keni. Koordinátoři z Centra Narovinu se 
spojí s koordinátory v Nairobi a setkání zprostředkují. A tak 
se i stalo. Dva Světeláci, Jonáš Lebeda (náš bývalý žák) a Lu-

káš Zahradníček navštívili svého kamaráda Ervína Hausvatera, 
který studuje v Nairobi. Všichni tři jsou zapojeni do iniciativy 
Show Your Help – www.facebook.com/showyourhelp – a tak 
při té příležitosti navštívili i naši Caroline, aby ji pozdravili 
a předali dárky. Při setkání doprovázel Caroline její bratranec, 
14letá dívka ani v Keni necestuje sama (foto 1). Setkání proběhlo 
u oběda v příjemné atmosféře, Caroline měla ze solární kalku-

lačky, bonbónů, medu a dalších drobností radost. Poté se jí Jonáš, 
Lukáš a Eny poptali na koníčky a zájmy a dozvěděli se, že ráda 
hraje fotbal. A tak s ní došli do „opravdového“ Bati, kluci jí kou-

pili boty na fotbal a Caroline zaslzela dojetím.
Takže – Keňa je země mnoha možností. Člověk tady může kr-

mit žirafy, jít se podívat na vrchol vyhaslé sopky (foto 2) nebo si 
tu třeba na dálku adoptovat dítě, které potřebuje pomoc (foto 3).

PhDr. Zdenka Lebedová, ZŠ Lánecká

Adopce na dálku – tentokrát zblízka

Na čtvrtek 12. ledna uspořádala naše škola soutěž o nejlep-

ší sněhovou stavbu. Do tvoření se zapojil celý druhý stupeň 
a pátý ročník. Jelikož byly tento den ideální sněhové podmínky, 
vyrostlo v zámeckém parku během dvou hodin několik zajíma-

vých výtvorů. Jako nejzdařilejší musíme uvést díla s názvem 
Pohovka, Gilotina nebo Tank. Podle nadšení většiny zúčastně-

ných se tato akce vydařila, také počasí nám vyšlo na jedničku. 
Do školy jsme se vrátili sice promáčení, ale se zdravou barvou 
ve tvářích. Vítězné stavby byly poté oceněny sladkou pochout-
kou. Nyní již můžeme jen doufat, že počasí umožní všem lidem 
ještě dlouhou dobu obdivovat naše sněhové sochy v zámeckém 
parku.

Hana Kubínová a žáci 7. A
Foto: Hana Kubínová

Sněhové stavby v zámeckém parku

2

3

1
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Rok plný Smysluplných Tvořivých Odpovědných 
Přírodě Prospěšných Aktivit
Projekt, který na naší škole vznikl v měsících září a říjnu 

na základě výzvy Kraje Vysočina v rámci grantového progra-

mu na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 
„Životní prostředí 2016“, uspěl u řídícího výboru grantového 
programu Fondu Vysočiny a z rozhodnutí Rady Kraje Vy-
sočina usnesením č. 2169/40/2016/RK byl vybrán k přidě-
lení dotace z Fondu Vysočiny v plné výši. Téměř 82 000 Kč 
tak můžeme investovat do aktivit směřujících ke zvýšení po-

vědomí našich žáků o dějích v okolní přírodě, o vlivu člověka 
na životní prostředí a k povzbuzení spoluodpovědnosti za bu-

doucnost.
Vnímavost a všímavost k živému i neživému okolí je zákla-

dem pro citlivé chování a jednání. Znalost faktů a porozumě-
ní vztahům umožňují správně se rozhodovat při řešení envi-
ronmentálních problémů, schopnost komunikace a vcítění se 
do různých rolí umožňuje orientaci v environmentálních kon-

fliktech. Všechny tyto vlastnosti, schopnosti a dovednosti by 
náš projekt rád rozvíjel nejen u žáků naší školy, ale přiměřeně 
věkovým zvláštnostem i u dětí ze světelských MŠ a ZŠ a do-

spělých, kteří by se účastnili našich akcí určených pro veřejnost.
Projekt se věnuje třem oblastem. První oblastí je hospo-

daření s odpady. Naším cílem je představit problematiku od-

padového hospodářství pokud možno komplexně a motivovat 
tak žáky k co nejinformovanějšímu a nejzodpovědnějšími 
přístupu ve svém osobním životě.

Druhou oblastí je pokračující revitalizace našeho přírod-
ního areálu. Snahou projektu je zpestřit druhovou diverzitu 
a rozšířit spektrum stávajících biotopů výsevem pásů květ-
naté louky a vysázením keřového lemu okolo plotu v JZ rohu 
školního areálu. Zároveň by měl vzniknout dvoukomorový 
kompost, který by pomohl redukovat množství bioodpadu pro-

dukovaného v našem areálu, „recyklovat ho“ a znovu využít.
Třetí oblastí je vlastní pobyt ve volné přírodě, pozorování 

rostlin i živočichů v jejich přirozeném prostředí, hledání vzta-

hů mezi společenstvy, poznávání života různých ekosystémů 
(lesa, louky, vodních toků i stojatých vod), a to vše různými 
formami – od exkurzí v rámci hodin přírodovědných předmě-

tů, programu lesní pedagogiky, mimoškolních akcí, výuko-

vých programů v nedaleké Stanici Pavlov, o. p. s. až po ex-

kurze do vzdálenějších lokalit. O získané poznatky bychom se 
chtěli podělit i s dětmi z MŠ, pro které bychom rádi připravili 
tvořivé a hravé programy na témata ze života okolního ptactva 
a organismů z řeky Sázavy, i se žáky okolních ZŠ, pro které 
bychom chtěli zpracovat jmenovaná témata opět přiměřeně je-

jich věkovým zvláštnostem.
Rok 2017 tedy bude organizačně náročný, ale snad i plný 

zajímavých akcí a setkání, při kterých si žáci naší školy i děti 
z okolních škol budou moci uvědomit svou „stopu“, kterou 
svým jednáním na krajině a přírodě zanechávají, a záro-

veň naopak otiskne „stopu“ v jejich paměti – „stopu“, kte-

rou vytvoří nové zkušenosti, nečekané souvislosti, setkání 
s neznámými organismy ze svého okolí, nové zážitky a pro-

žitky.
Text a foto: Mgr. Eva Bernadová, realizátor projektu

Na Akademii startuje projekt StOPPA

Předvánoční období nám přišly zpestřit děti z MŠ Lánecká 
se svým vánočním vystoupením. Za jejich milou návštěvu ješ-

tě jednou děkujeme. Jak je již u nás zvykem před Vánocemi 
máme vždy Vánoční kavárnu, kde si společně zazpíváme kole-

dy, připomeneme si pár vánočních zvyků a obyvatelům, kteří 
se během roku podílejí na hladkém provozu domova nebo na 
jeho reprezentaci jsou předány drobné dárky. Den před Štěd-

rým dnem jsme si společně upekli vánočky. I Štědrý den jsme 
slavili společnou večeří a Ježíšek u nás na nikoho nezapomněl. 
Se starým rokem jsme se rozloučili již 30. 12., kdy jsme si dopo-

ledne připravili spoustu dobrot a odpoledne jsme je při hudeb-

ním doprovodu p. Sukdoláka a p. Somberga snědli. Společně 
jsme si přiťukli šampaňským a popřáli si vše nej do nového 
roku. V pátek 6. 1. jsme se definitivně rozloučili s Vánocemi 
a sklidili vánoční výzdobu. V poledne nás svou návštěvou po-

ctili Tři Králové.
Text: Lucie Coufalová, sociální pracovnice

Foto: Monika Kremlová

Z domova pro seniory
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Milí čtenáři Světelského zpravodaje,
svět se neustále mění a změny se nevyhýbají ani naší – vaší Pe-

čovatelské službě. Proto bychom chtěli o těchto změnách postupně 
informovat vás, čtenáře.

Když se řekne pečovatelská služba, většina lidí si ji spojí s do-

vozem obědů a nákupů, úklidem či praním prádla. To je ale vel-
ký omyl. Pečovatelky nejsou pradleny, ani uklízečky, jak se často 
mnozí domnívají. Rozvážíme sice obědy, ale zaměřujeme se i na 
zajištění dietních jídel, které nejsou běžně v restauracích k dostání. 
Naším cílem je poskytovat zejména takovou péči, která by pomoh-

la uživatelům pečovatelské služby zůstávat v domácím prostředí 
co nejdéle. Jedná se např. o pomoc při osobní hygieně, oblékání, 
krmení, koupání či udržování domácnosti v čistotě. Našim klien-

tům pomáháme i při jednání na úřadech a při návštěvách léka-

řů. Zároveň jim poskytujeme poradenství v různých oblastech, 
např. vyřízení příspěvku na péči, zapůjčení kompenzačních po-

můcek, zajištění běžně dostupných služeb atd. Takto se nám již 
podařilo, a ne jednou, udržet klienta v jeho domácnosti, kterou 
díky nám nemusel opustit. V současné době však většina klientů 
pečovatelské služby využívá jen několik málo služeb, které po-

skytujeme. Ano, je dobré zdůraznit, že poskytované služby jsou 
hrazené přímo uživatelem, což bývá kámen úrazu.

V budoucnu bychom se však chtěli zaměřit zejména na pomoc 
klientům, kteří potřebují komplexní péči, poskytnout podporu li-
dem upoutaných na lůžko nebo v rekonvalescenci, zajistit bezpeč-

nou péči občanům postižených demencí (např. Alzheimerova cho-

roba). Pečovatelská služba začíná jít trochu jiným směrem. Plánů 
a námětů je hodně. Všechno nepůjde hned, ale pracujeme na tom 
a věříme, že se nám bude dařit a že opravdu uspějeme.

Vám všem přejeme pevné zdraví, zachování si optimistické my-

sli a pevnou vůli.

Za celý kolektiv PS Marie Prchalová
Foto: Lucie Coufalová

Zprávy z Pečovatelské služby Sociálního centra města Světlá n. S.

kUltUrA

Plesy v tanečním sále

11. března – lyžařský 
Hraje: Vysočina z Ledče n. S. 
Pořadatel: Lyžařský klub Kadlečák

17. března – absolventský večer 
Slavnostní rozloučení žáků devátých tříd ze ZŠ v Ko-
menského ul. Začátek je v 17 hod. Hrají: Jiří Doležal 
a Zdeněk Coufal. Pořadatel: ZŠ v Komenského ul.

15. dubna – hokejistů 
Hraje: Melodie z Ledče n. S. 
Pořadatel: Fan club HC Světlá n. S.

Jako každý rok, i letos nastal čas připomenout neprofesionál-
ním výtvarníkům Světelska blížící se tradiční výstavu, na které 
se mohou svými díly představit občanům i návštěvníkům města. 
Letošní ročník se uskuteční v termínu od 24. dubna do 14. květ-
na v tanečním sále Společenského domu ve Světlé n. S. Možnost 
prezentovat svá díla mají nejen pravidelní účastníci, ale také noví 
zájemci, kteří jsou ochotni svá díla ukázat návštěvníkům výstavy. 
Tito noví zájemci se musí přihlásit v kanceláři oddělení kultury 
kulturního zařízení KyTICe (v prostoru šaten pro účinkující v bu-

dově kina) nebo na e-mailu: hrochova@svetlans.cz.
Za oddělení kultury KZ KyTICe Adéla Hrochová
(tel. 569 496 660), za výtvarníky Petr Křivský (tel. 724 716 585).

tradiční výstava neprofesionálních výtvarníků Světelska se blíží
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ZrUŠeNO

kulturní zařízení kytICe připravuje
promítání v městském kině

10. března od 19 hod.  

Nechte zpívat Mišíka
Dokumentární / Hudební 
Česko, 2017

Režisérka Jitka Němcová představuje ve svém celovečerním 
dokumentu životní příběh Vladimíra Mišíka, vynikajícího muzi-
kanta, člověka, který si vždycky stál za svým a nenechal se zko-
rumpovat ani mocí a metály, ani komercí. Vladimír Mišík patří 
k zásadním osobnostem české populární hudby. Svou tvorbou 
ovlivnil celou generaci umělců z hudebního, výtvarného i lite-
rárního světa. Je spoluzakladatelem (s kytaristou Radimem 
Hladíkem) kapely Blue Effect a přes čtyřicet let hraje s kapelou 
Etc. Filmový příběh Vladimíra Mišíka je složen z mozaiky jeho 
vzpomínání, písní, dobových i osobních archivů, z rozhovorů s  
kolegy, blízkými přáteli a rodinou. Střídání fiktivního prostoru 
na „Mišíkově planetce“ s realitou na planetě Zemi vnáší do fil-
mu rytmus, vtip, hravost a vřelou lidskost. Součástí Vladimíro-
va osudu je i téma nepoznaného otce, amerického vojáka, po 
němž zbyly jen matčiny vzpomínky a dvě fotografie. Snaha 
dozvědět se o něm něco bližšího dlouho nevedla k žádným vý-
sledkům, ale Vladimírův syn Adam za pomoci českých i americ-
kých historiků pátrání po rodinných kořenech nevzdal…

25. března od 15 hod.  

hledá se Dory
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný 
USA, 2016, 103 min

V animovaném filmu od studií Disney Pixar Hledá se Dory se na 
stříbrná plátna vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spo-
kojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale 
Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. 
Společně s Marlinem a Nemem se vydá na strhující dobrodruž-
ství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária v Ka-
lifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové. Při hledání ma-
minky a tatínka potkává Dory tři svérázné obyvatele Mořského 
akvária: První je Hank, nerudný chobotničák, který úspěšně 
uniká zřízencům; druhý je Bailey, samec běluhy, který sám sebe 
přesvědčil, že mu nefunguje echolokace, a třetí je krátkozraká 
velryba jménem Naděje. Při prohledávání moderního akvária 
dojde Dory se svými kamarády k poznání, že své blízké máme 
nejraději kvůli jejich nedostatkům, a že to nejdůležitější na svě-
tě je přátelství a rodina.

Zrušené divadelní představení

Divadelní představení kytice, které bylo plánováno  
na 14. března 2017, je zrušeno. 

Zakoupené vstupenky vraťte v místě jejich nákupu,  
vstupné vám bude vráceno.

Jednotné vstupné 50 Kč. Vstupenky bude možné zakoupit půl hodiny před začátkem promítání v pokladně kina.
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Ač byl pátek a 13. ledna 
k tomu, v Galerii Na Půdě 
byla slavnostně zahájena veli-
ce zajímavá výstava, nazvaná 
Užitečné předměty?, kterou 
se svými výrobky chlubí žáci 
a studenti světelské Akade-

mie. Úvodní slovo při ver-
nisáži měl vedoucí ateliéru 
kovu akademický sochař Jan 
Tomešek, když přítomné se-

známil se způsoby práce stu-

dentů s materiálem, ať již jde 
o kov nebo keramickou hlí-
nu. Jeho vyprávění doplnila 
učitelka odborného výcviku 
Bc. Petra Sedlmajerová, která 
přiblížila dobrodružné vypa-

lování keramiky v polní peci milířového typu. Žáci a studenti 
kovářských oborů a uměleckořemeslných oborů vystavují ko-

vové plastiky, z keramiky potom točené nádoby, repliky his-

torických hraček a drobné dekorativní předměty. Asi nejvzác-

nějšími exponáty výstavy jsou ve vitrínách uloženy unikátní 
polotovary damascenských nožů a meče, zhotovené klasickou 
technikou svařování několika druhů materiálů v ohni. Vyráběly 
se tak od nepaměti nejkvalitnější bodné a sečné zbraně. Zasvě-

ceně o tom vyprávěl student Erik Šnajdr, který si po maturitě 
přidal ještě další dva roky studia na Akademii. Výstava potrvá 
do 21. února.

Text a foto: Jiří Víšek

Zajímavá výstava v Galerii Na Půdě

Erik Šnajdr popisuje  
postup práce při výrobě 

damascenských nožů

Repliky sošek bůžků (Mexiko)

Účastníci slavnostní vernisáže výstavy Precizně vypracovaná užitá keramika je již na pohled krásná

To jsou ty skvosty, nože z damascenské oceli

Akademický sochař Jan Tomešek a Petra Sedlmajerová 
při zahájení výstavy

Kovaná plastika Lukáše Zadražila Medúza

15



16



17



horácko zpívá a tančí

tradiční folklorní festival 
se nezadržitelně blíží. 

letošní 11. ročník  
proběhne ve dnech   
26. a 27. května 2017.

Dne 26. 12. 2016 se ve Světlé n. S. uskutečnily 2 koncerty 
tradiční vánoční rybovky, ale prvně v benefičním kabátě. Po-

řadatelé Petr a Jiří Trtíkovi byli z celkového výsledku a prů-

běhu nadšení. S pomocí 2 x „vyprodané“ kapacity světelského 
kostela a podporou místních podnikatelů se jim společně po-

dařilo vybrat pro dětské oddělení nemocnice Havlíčkův Brod 
26 500 Kč. Na první ročník benefičních koncertů je to ohromný 
úspěch a již se těší na přípravu následujícího ročníku.

Petr Trtík

výsledek vánočních benefičních koncertů
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Nabídka knih na zimní večery

Beletrie
Barbara Nesvadbová:
Laskonky
– Povídky o nešťastné zamilovanosti a šťastných flirtech. Lás-

konky jako Laskonky. Krátké texty pro dlouhé večery od 
Barbary Nesvadbové, doprovázené tvorbou Pasty Onera.

Anna Tůmová:
Miluju tě jak svý boty
– Humorná knížka o lásce, přátelství a hlavně o naději pro ženy 

bez rozdílu věku. Prý se vám v životě věci nepřihodí dva-

krát stejně! Tak to je tedy pěkná hloupost. Juliana je toho dů-

kazem. Dvakrát se zamilovala do stejného muže, jemuž říká 
Podvodník, hlavně proto, že je to podvodník, a ten jí dvakrát 
zlomil srdce. Ovšem když máte kolem sebe dobré kamarádky, 
s nimiž to táhnete v dobrém i zlém už od dětství, dá se i nad-

vakrát zlomené srdce přežít. Juliana má naštěstí po ruce nej-
lepší přítelkyni Danielu, která i ty největší průšvihy komen-

tuje s humorem a nadhledem, a před sebou nové výzvy, nová 
setkání a novou naději, že ji v životě čeká ještě spousta věcí. 
A také dojde k poznání, že v lásce můžete chvilku prohrávat, 
ale nikdy to nesmíte vzdát. A kdybyste už opravdu nevěděly 
kudy kam – kupte si nové boty. Protože to je ten nejlepší lék 
na všechny smutky.

Petra Zhřívalová:
O fous líp
– Středobodem Jitčina života je její manžel a děti. Když ji man-

žel opustí, zjišťuje, že si nejspíš nesežene práci, protože nemá 
žádnou pořádnou praxi. Nezbývá jí než přijmout místo v Pa-

láci jógy, ačkoli tamní zaměstnanci na ni působí podivínsky 
a jejich vidění světa jí není ani trochu blízké. Než se Jitka 
rozkouká, její život, vybočený z lety vyjetých kolejí, se otočí 
o 180 stupňů…

Lenka Chalupová:
Tyrkysové oko
– Náramek s ozdobou v podobě tyrkysového oka osudově spo-

jil dvě sestřenice – Elišku Abrhámovou a Justýnu Jansovou. 
Co se vlastně skrývá za příběhem rodiny, jejíž předci byli 
zlatníci? Kdo k nim i po letech upíná svou nenávist a proč? 
Detektivka s názvem Tyrkysové oko rozkrývá staré rodinné 
křivdy, které měly zůstat zapomenuty. avšak nezůstaly. Ožily 
ve chvíli, kdy se Eliška a Justýna – vnučky prvorepublikové 
šperkařky – rozhodly prodat vzácnou sochu z tyrkysu, kte-

rá byla jejich dědictvím. Mohly ji zpeněžit až ve chvíli, kdy 
se ocitnou v krizi a budou nutně potřebovat peníze. A to se 
právě stalo. Jedna z nich porodila nemanželské dítě, druhá se 
rozvádí, obě jsou na životním rozcestí a hledají směr. Jenže 
jejich cesty životem někdo bedlivě sleduje… a nic dobrého 
jim nepřeje.

Naučná literatura
Markéta Skládalová:
Mámo, už to zvládnu samo!
– Samostatné, sebevědomé, spokojené. Je to báječný pocit, 

když vidíte, že vaše dítě je schopné zvládat životní situa-

ce, navazovat vztahy, překonávat překážky, zažívat úspěch, 
rozvíjet svůj talent, samostatně se rozhodovat, nebýt závis-

lé, užívat si svůj život. Autorka nám ukazuje, jak správnou 
výchovou vybavit naše děti vším, čím můžeme, aby v živo-

tě obstály bez nás. Dát jim možnost dělat to, co už ve svém 
věku zvládnou, i když si myslíme, že výsledek možná nebu-

de úplně dokonalý.

Knihy pro děti a mládež
Zdeněk Svěrák:
Buřtík a Špejlička – Cesta do Žatce
– Veselý příběh neobyčejných kamarádů, pana Buřtíka a pana 

Špejličky, napsal Zdeněk Svěrák nejen pro děti, ale i pro je-

jich rodiče, aby se společně zasmáli. Vydejte se spolu s obě-

ma rozpustilými chlapíky do Žatce za velkým výdělkem!

Ilona Fišerová:
Pejsek Dar – Případ ztraceného papouška
– Darovi se splnil sen – stal se hlídačem v zoo. Chtěl se stát ra-

ději psím detektivem, brzy ale zjistil, že i v zoo se děje plno 
záhadných věcí, které je třeba vyřešit. V zoologické zahradě 
se chystá oslava. Všechna zvířátka se radují z nové obyva-

telky – krásné samičky papouška kakadu. Pejsek Dar, opi-
čák Jožin a klokan Ferda chystají pro novou kamarádku uví-
tací hostinu, když vtom se strhne poprask. Klec je prázdná 
a papoušek je fuč. Vypadá to, že pejsek a jeho kamarádi mají 
nový případ!

Blanka Čapková:
Jak jsem si udělal sochu
– Jednoho dne Kubova paní učitelka přijde s báječným nápa-

dem – celá čtvrtá třída pojede na výlet do kamenické ško-

ly. A tam si každý vytesá svou první sochu! Kubu okamžitě 
napadne, že vytesá kamarádku Marcelu. Ale než k tomuhle 
dojde, čeká ho pozoruhodná cesta autobusem, zkouška odva-

hy v nočním parku a spousta rošťácké zábavy při ubytování 
i v dílně.

Lenka Dostálová:
Dcery světla a temnoty – Démon stínů
– Lea a Sára jsou sestry – dvojčata. Celý život táhly za jeden 

provaz a nikdy by je nenapadlo, že jejich pouto dokáže někdo 
přetrhnout. Když se Sára dozví, že má čarodějnické schop-

nosti a že je součástí magického světa, o jehož existenci ne-

měla dosud potuchy, rozhodne se, že před ním svoji sestru 
uchrání. Pod vedením svého nového učitele, strážce Lukáše, 
se začne učit používat kouzelnou moc. Dřív, než své nadání 
ovládne dokonale, však zasáhne zlo. Její sestru napadnou dé-

moni a dívky jsou vtaženy do víru boje mezi světlem a tem-

notou. Do světa plného stínů, tajemství a zla, ze kterého ni-
kdo nedokáže odejít bez šrámů na duši.

Veronika Válková:
Karel IV. – Únos v Paříži
– Když Bára na půdě domu, kam se s rodiči přestěhovali, našla 

starý atlas, vůbec netušila, jaká skrývá tajemství. S jeho po-

mocí se dostala na francouzský královský hrad ve 14. století, 
seznámila se s výrostkem, z něhož se vyklubal budoucí císař 
Karel IV., a dokonce se zapletla do únosu s velmi překvapi-
vým rozuzlením.

Eva Kodýmová
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CO vÁS ZAjÍMÁ
Právě uplynulý leden dělal čest svému jménu a ukázal nám, jak 

má vypadat správná zima. Mráz barví tváře dočervena a sněhu 
a ledu je všude dostatek. Letos jsme opět po několika letech ko-

ledování pocítili tu pravou zimu a pořádně promrzli. Celodenní 
mráz, který sbírku provázel, naštěstí neovlivnil odhodlání ma-

lých i velkých koledníků, a tak jste mohli potkat během pátku 
a soboty ve Světlé nad Sázavou a okolních obcích 30 skupinek 
králů.  Když tento počet vynásobíme čtyřmi (3 malí králové + 
1 dospělý doprovod) dostaneme číslo 120. Tolik dobrovolníků 
z našeho okolí se zapojilo do celostátní Tříkrálové sbírky a za-

slouží si tak velký dík a obdiv, protože odhodlání některých bylo 
natolik veliké, že dokonce oželeli i školní dopolední lyžování na 
Kadlečáku se slovy, že lyžovat můžou jít jindy, ale tříkrálovka je 
jen jednou za rok. Takže je obdivuji a ještě jednou děkuji.

Jako každý rok, tak i letos nás při rozpečeťování překvapi-
la štědrost lidí, protože se nám podařilo opět zvednout „skóre“ 
a z pokladniček jsme získali neuvěřitelných 115 899 Kč, což je 
o 8 649 Kč víc než loni a za to vám všem patří dík. Tyto peníze 
využije Charita Havlíčkův Brod především na nákup rehabili-
tačních a kompenzačních pomůcek do půjčovny, jejíž služby 

tříkrálová sbírka 

může využít kdokoli z nás. Další peníze poputují na terapie kli-
entů charitních zařízení a také na jejich přepravu. 

Děkuji za to, že podporujete koledníky nejen příspěvkem do 
kasičky, ale i svým úsměvem a vlídnými slovy, a tak se kolední-
ci cítí vítaní a jsou ochotni se zapojit i v dalších letech. 

Jana Ptáčníková
Foto: Jiří Víšek

Občanská poradna ve Světlé n. S. 
má novou otevírací dobu

Občanská poradna při Oblastní charitě Havlíčkův Brod 
mění otevírací dobu ve Světlé n. S.

Lidé, kteří se ocitli v těžké situaci, potřebují znát svá prá-
va a  povinnosti, neví, jak sepsat konkrétní žádost, nebo 
netuší, na koho se vzhledem ke svému problému obrátit, 
mohou vyhledat odborné poradenství ve Světlé n. S. na 
adrese Sázavská 598 vždy v lichém týdnu v úterý od 9 do 
12 hodin. „Objednaní uživatelé mají přednost, ale v přípa-
dě, že se nikdo předem neobjedná nebo se objednaný na 
daný termín nedostaví, přijmeme zájemce, který si termín 
předem nezarezervoval,“ vysvětlila vedoucí Občanské po-
radny Vendula Prokšová, DiS.

Občanská poradna poskytuje svým uživatelům odborné 
sociální poradenství k  vyřešení jejich nepříznivé životní 
situace, a to v různých oblastech. Jedná se například o ob-
last bydlení, rodinných a  mezilidských vztahů, pracovně-
právních vztahů, dluhové problematiky, ochrany spotře-
bitele či o oblast sociálních dávek. „Službu poskytujeme 
bezplatně, nezávisle, nestranně a diskrétně,“ dodala Ven-
dula Prokšová.

Aneta Slavíková, PR
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Po dvou zimách chudých na sníh jsme se letos dočkali poměrně 
bohaté sněhové nadílky, což lyžaři na rozdíl od řidičů kvitují s po-

vděkem. Zimní údržbu komunikací a chodníků provádějí v našem 
městě pracovníci TBS Světlá nad Sázavou, p. o. Je-li sněhu více, 
je třeba ulice nejen prohrnovat, ale sníh i nakládat a odvážet, aby 
se zlepšila průjezdnost ulic a město bylo připraveno na případné 
další sněžení. Odklízení a odvoz sněhu z ulic, kde je rušný provoz, 
jako je například Nádražní nebo Čapkova, probíhá ve večerních 
hodinách a ve spolupráci s městskou policií, která reguluje či za-

stavuje dopravu. Naopak tam, kde je větší koncentrace obyvatel, 
jako jsou ulice U Stromečku, Sklářská či Havlíčkova s řadovými 
rodinnými domy, se sníh odklízí za dne. Podle slov ředitele TBS 
Romana Hůly jsou majitelé aut ve většině případů ohleduplní a do-

držují zákazové značky rozmístěné v zimním období v některých 
ulicích, čímž umožňují jak pravidelnou údržbu komunikací, tak 
přístup těžké techniky k nakládání a odvozu sněhu. Nákladní auta 
jej vyvážejí na volná prostranství u řeky, Bohušického rybníka 
a v lokalitě lidově zvané Na Fialkách.

Text a foto: -jv-

Odvoz sněhu

Nakládání sněhu ve dne

Nakládání sněhu v nociOdklizený sníh na břehu Bohušického rybníka

Když v polovině ledna pracovníci TBS Světlá nad Sázavou, 
p. o., při zjišťování tloušťky přírodního ledu naměřili patnáct 
až dvacet centimetrů, pustili se v pátek 20. ledna na Bohušic-

kém rybníku do vyklízení sněhu. Nikoli však s hrably a lopa-

tami uhelkami, ale s dvěma sněhovými frézami, takže práce 
jim šla od ruky – radost pohledět (a vyfotit). Netrvalo dlouho 
a vzniklo velké přírodní kluziště, na kterém se nejen vydovádě-

jí děti, ale zabruslí si i mnozí dospělí.
Text a foto -jv-

Přírodní kluziště
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SPOrt

Vážení čtenáři!
Ve svém posledním rozhovoru ve Světelském zpravodaji 

v září roku 2015 jsem slíbila, že Vám představím svého nástup-

ce. Nyní nadešel čas a je k tomu, řekla bych, dokonce i vhodná 
chvíle. Tím nejpovolanějším, koho jsem zvolila, a kdo může pro 
objasnění nejstarších dějin Světlé udělat nejvíce, je nynější ředi-
tel SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem PhDr. Michal 
Řezníček.

Tento kout Posázaví je mu velmi blízký, dějiny světelského 
kostela nacházíme již v jeho studentských pracích. Na Karlově 
univerzitě totiž v letech 1997 – 2003 studoval obor české dějiny 
se zaměřením na církevní dějiny raného novověku. Již od těch-

to dob je mým rádcem, stálým spolupracovníkem a právě jemu 
vděčím a děkuji za většinu překladů stěžejních latinsky psaných 
středověkým textů z nejstarších církevních pramenů lucembur-
ské doby.

Jeho nejnovější vklad dějinám Světlé najdete v posledním, 
30. čísle vlastivědného sborníku Havlíčkobrodsko. Zde v odbor-
né stati nazvané Šternberkové ve Světlé nad Sázavou na zákla-

dě historických pramenů definitivně vyvrátil regionální historií 
opakovaně uváděný omyl o Šternbercích jako majitelích Světlé. 
V případě potřeby bude určitě nápomocen i v odhalení pravdy 
týkající se dalších problematických tvrzení z nejstarších dějin dě-

kanského kostela i města, neboť podobných kostlivců ve skříni 
skrývá regionální literatura zabývající se Světlou víc. Věřím, že 
autoři budoucích publikací vezmou výsledky jeho odborné práce 
vážně a Světlá se tak brzy zbaví nesprávností a polopravd, které 
o ní kdy byly napsány, a stále se opakovaně znovu a znovu vracejí.

Co se mne týče, děkanskému kostelu sv. Václava a jeho nejstar-
ším dějinám se jako badatelka budu věnovat i nadále a s panem 
Michalem Řezníčkem maximálně spolupracovat.

Mgr. Alena Křivská

Nadešel čas...

Soutěž neregistrovaných hokejistů Světelská hokejová liga 
patří každoročně do programu zimního stadionu Sportovní-
ho centra Pěšinky. Do sedmého ročníku ligy 2016/2017 se 
přihlásilo jedenáct týmů, když opět nechybí tradiční účast-
níci, finalisté posledních dvou ročníků Zlodějka Havlíčkův 
Brod a Hurtova Lhota. Na soupiskách jedenáctky startujících 

týmů je více jak 120 neregistrovaných hokejistů, nejstarším 
z nich je šedesátiletý Zdeněk Říha z Dolní Březinky. Základ-

ní část soutěže, která začala již 26. září, se hrála jednokolově 
každý s každým a po pětapadestáti utkáních vykrystalizo-

valo pořadí: 1. Hurtova Lhota, 2. Litrpůl, 3. Zlodějka HB, 4. 
Rybník, 5. Dolní Město, 6. Sršni Kejžlice, 7. HC Kámen, 8. 

Světelská hokejová liga, to je tradice
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Před podzimním startem I. A třídy se předseda FK Bohemia 
Světlá nad Sázavou Tomáš Bárta svěřil, že by se „áčko“ mělo 
pokusit o rychlý návrat do krajského přeboru. Na druhé straně 
trenér Míla Kafka převzal mužstvo s podmínkou, že zůstane 
do konce podzimu a potom se uvidí. Po čtrnácti odehraných ko-

lech jsou fotbalisté Světlé na druhém místě tabulky se ztrátou 
pěti bodů na vedoucí Košetice. Zimní přípravu zahájili fotba-

listé A mužstva v úterý 17. ledna v tělocvičně. Hned při prvním 
tréninku zažil trenér Kafka, který u mužstva zůstal, zklamání. 
Na trénink do tělocvičny bývalé zemědělské školy přišlo 8 fot-
balistů, když jedním z nich byl sám předseda klubu Tomáš Bár-
ta. Dále to byli Jan Vaňásek, Luboš Rezek, Lukáš Vodička, Jiří 
Valenta, Pavel Čuřík, Jan Pohnětal, a Tomáš Hradecký. „Před 
zahájením zimní přípravy jsem oslovil dvaadvacet fotbalistů, 
čtyři z nich se mi z různých důvodů omluvili, osm jich přišlo. 
To je trochu málo,“ svěřil se trenér. Na úvod prvního tréninku 
předstoupil před hráče a seznámil je s plánem zimní přípravy 
a k tomu předeslal, že pokud by mělo na tréninky chodit tak 
málo hráčů, potom to nemá smysl. Od 20. do 22. ledna by chtěl 

trenér Kafka s mužstvem absolvovat krátké soustředění v do-

mácích podmínkách. Na únor zajistil mužstvu účast na zimním 
turnaji v Čáslavi, během kterého by sehrálo 5 utkání s muž-

stvy z jiných krajů. V březnu by měl tým odehrát tři přípravná 
utkání, s Tháyou (Rakousko), s A týmem Chotěboře a vedou-

cím týmem krajského přeboru Tatranem Ždírec nad Doubravou. 
Start do jara si mužstvo odbyde v neděli 2. dubna doma proti 
Sokolu Havlíčkova Borová, když na podzim tam svěřenci tre-

néra Kafky zvítězili 1:0. Při zahájení zimní přípravy se trenér 
svěřil: „Uvidím, jak budou hráči k přípravě přistupovat, zákla-

dem všeho je fyzická kondice. Ať budeme hrát jakýkoliv systém, 
bez fyzičky se nedá hrát nic. Hráči budou mít dost šancí, aby 
dokázali, že chtějí hrát krajskou soutěž. Byl bych rád, kdyby 
k přípravě lépe přistupovali hráči B mužstva, případně i do-

rostu. Na podzim to stálo na třinácti hráčích. Jsem přesvědčen, 
že pokud by hráči na sobě tvrdě pracovali a zúčastňovali se 
tréninků, potom by mohli o ten postup bojovat. Ale museli by 
pro to udělat maximum.“

Text a foto: jiv

Fotbalové jaro s otazníky

Torzo A mužstva zahájilo přípravu na jaro Trenér Miloslav Kafka před hráči 
při zahájení zimní přípravy

Montraz, 9. P. I.V.O., 10. Dolní Březinka, 11. Kunemil. Po té 
byla družstva rozdělena na I. a II. Ligu, v obou skupinách se 
hraje dvoukolově opět každý s každým. Závěrečná část sou-

těže se bude hrát vyřazovacím způsobem o konečné umís-

tění. Na snímku je druhý tým po základní části, hrající pod 
názvem Litrpůl, složený převážně z amatérských hokejistů 
Světlé n. S. a Havlíčkova Brodu. Zleva jsou: Jan Ruml, Pavel 
Just, Tomáš Dvořák, Roman Domkář, Jakub Štraus, Patrik 
Vlk, Josef Plachý, Petr Coufal, Karel Beránek, Joef Novák, 
vedoucí družstva Radek Tichý a Jiří Valenta. Na druhém 
snímku je nejstarší hráč soutěže Zdeněk Říha.

Text a foto: jiv

23



LIGA SOUTĚŽE DRUŽSTEV 2016/2017
Po odehraném 14. kole jsou na čele stále světelské týmy. 

V 1. lize vedou soutěž Melouni A, ale v novém roce ještě nevy-

hráli jediný zápas (prohry s Tajfunem a XXXL) a čelo tabulky 
se tak vyrovnalo. Tajfun Darts Havlíčkův Brod ztrácí 3 body, 
třetí Banditi Humpolec 4 body. Halůzáci Světlá jsou momen-

tálně na pátém místě a stále drží naději na postup do skupiny 
o titul, kam postupuje právě pět nejlepších týmů tabulky (na 
šestém místě XXXL ztrácejí 1 bod). Ve druhé lize Melouni 
B okupují nejvyšší příčku již o 5 bodů před brodským Bowlin-

gem a rezervou Tajfunu a jako první si zajistili účast ve sku-

pině o titul 2. ligy. Bodování 1. ligy stále vévodí Filip Menšík 
(Banditi Humpolec), druhý je Václav Vacek (Halůzáci) a třetí 
Josef Rezek (Melouni). Ve druhé lize je v čele bodování Bo-

humil Pleskač (Tajfun Darts B), nejlepší ze světelských hráčů 
pak Dominik Novotný (Melouni B) na sedmém místě.

Byla rozlosována soutěž Poháru ligových družstev Absolut-
ní kategorie, kde se v osmifinále utkají Melouni s Tajfunem 
(odehraje se do soboty 11. 2. 2017). Do finále II. kategorie 
nepostoupili Melouni B přes Smrťovku Havlíčkův Brod, když 
prohráli 7:21 a celkově tak skončili na děleném jedenáctém 
místě.

Podrobné informace, tabulky, výsledky, novinky apod. na-

leznete na webových stránkách soutěže www.hlv-sipky.cz.

1. liga

Družstvo
Počet 

kol
V VP PP P Body

1. Melouni Světlá n/Sázavou 14 10 1 1 2 33

2. Tajfun Darts Havlíčkův Brod 13 10 0 0 3 30

3. Banditi Humpolec 14 9 1 0 4 29

4. Kačeři Humpolec 13 9 0 1 3 28

5. Halůzáci Světlá n/Sázavou 14 8 1 0 5 26

6. XXXL Kostky Havlíčkův Brod 14 8 0 1 5 25

7. DC Buldoci Knyk 13 5 0 1 7 16

8. Klobáci Ledeč n/Sázavou 13 3 0 0 10 9

9. Diamonds Team Koňkovice 14 1 1 0 12 5

10. Lepáci Pohoda Světlá n/Sázavou 14 1 0 0 13 3

2. liga

Družstvo
Počet 

kol
V VP PP P Body

1. Melouni B Světlá n/Sázavou 14 11 0 0 3 33

2. Bowling Havlíčkův Brod 14 9 0 1 4 28

3. Tajfun Darts B Havlíčkův Brod 13 7 0 1 5 22

4. D.C. Goblins Humpolec 14 6 1 2 5 22

5. Caffé Bar Darts & Fun Havl. Brod 12 6 0 0 6 18

6. Smrťovka Havlíčkův Brod 13 6 0 0 7 18

7. Kladiváři Havlíčkův Brod 13 5 0 2 6 17

8. ŠK Horní Krupá 13 4 2 0 7 16

9. Nerozhodní Rafani Přibyslav 14 5 0 0 9 15

10. Božíci Žolík Havlíčkův Brod 14 2 3 0 9 12

VYSOČINA TOUR 2017
Po novém roce se opět rozjel kolotoč šipkových turnajů Vy-

sočina Tour v Pivním baru Meloun. Aktuálně vedoucím hrá-

čem místního žebříčku je stále Jaromír Váňa (Halůzáci Svět-
lá), na druhém místě je Petr Malinský, který je zároveň v čele 
celkového žebříčku, a třetí Josef Rezek (oba Melouni Světlá). 
Nejlepší mezi ženami je stále Lucie Barešová na pátém místě 
v místním žebříčku, respektive na šestém místě v celkovém 
žebříčku. Výsledky z turnajů ze všech hracích míst, žebříč-

ky atd. naleznete na www.vysocina-tour.cz.

POZVÁNKA NA ŠIPKOVÝ TURNAJ
V sobotu 4. 2. 2017 se v Pivnici Na Zastávce ve Světlé koná 

šipkový turnaj jednotlivců a dvojic. Prezence do turnajů bude 
probíhat od 12:30 hod. Začátek turnaje dvojic je naplánován od 
13:00 hod. Turnaj jednotlivců odstartuje cca v 15:00 hod. Po-

háry pro nejlepší hráče a hráčky, ceny za bingo, nejvyšší a nej-
rychlejší zavření a losované ceny (zvěřina, věcné a konzumační 
ceny…). Navíc pro každého účastníka zvěřinový guláš v ceně 
startovného. Přijďte se pobavit a zahrát šipky v nekuřáckém 
prostředí. Těší se na Vás pořadatelé Petr Malinský, Dominik 
Novotný a hlavní rozhodčí Ondřej Bareš (tel. 731 453 249).

IV. CÁPŮV POHÁR
Již podeváté se v prosinci uskutečnil vánoční šipkový tur-

naj v Baru na Terase, počtvrté pod názvem Cápův pohár jako 
vzpomínka na našeho přítele 
a kamaráda Davida „Cápu“ Pej-
chara.

Do turnaje se přihlásilo cel-
kem 29 hráčů, z toho 23 mužů 
a 6 žen. Turnaj se hrál systémem 
501 Double Out na straně nepo-

ražených a 301 DO na straně po-

ražených. Nejlepší ženou turnaje 
se stala Lucie Barešová, která 
dokázala porazit „domácí“ hráč-

ku Zdeňku Jirákovou. Třetí místo 
pak obsadila Pavla Fišerová. Cel-
kové třetí místo v turnaji vybo-

joval po skvělém výkonu Lukáš 
Vrána (Melouni B), který dokázal 
porazit i obhájce vítězství On-

dřeje Bareše. Ve finále se utkali 
Pavel Půža (XXXL Havl. Brod) 
a Josef Rezek (Melouni). Pevněj-
ší nervy na doublech měl nakonec 
Pepa a po výsledcích 2x 2:1 tak 
mohl slavit vítězství v turnaji. Je-

diné bingo (180) v turnaji hodil 
Ondřej Bareš spolu s nejvyšším 
zavřením, které mělo hodnotu 
krásných 140 bodů.

Velké poděkování patří všem 
zúčastněným hráčům a budeme 
se těšit na další ročník. Ať to 
lítá…

Ondřej Bareš

Šipky
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