
SvětelSký
zpravodajkvěten 2017

ce
na

 1
3 

k
č

Fo
to

: J
iř

í V
íš

e
k

Měsíc květen a rybářské závody na rybnících ve světelském zámeckém parku, to patří k sobě po mnoho let.

Z radnice
• Schůze rady  str. 3
• Cestujeme do zahraničí  str. 5

Z historie
• Hladové roky IV  str. 8
• Stalo se  str. 9

Školství
• Co se děje v DDM  str. 12
• Z domova pro seniory  str. 14

kultura
• KyTICe připravuje  str. 14
• Výstava neprofesionálů  str. 15

Co vás zajímá
• Český den proti rakovině  str. 20
• WoodSlack Festival   str. 22

Sport
• Běh cyklostezkou  str. 24
• Volejbal  str. 28



Prostor p
ro vaši  

reklamu

Prostor p
ro vaši  

reklamu



▶

Zubní praxi ukončil MUDr. Jiří Pexa. Město bude v případě zá-
jmu dalšího lékaře ochotně spolupracovat, obsazení chybějící 
praxe je však v  kompetenci zdravotních pojišťoven, zejména 
Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ordinace ostatních stomato-
logů budou v našem městě dále fungovat beze změn.

24. 4. se konalo společné setkání s obyvateli domu Sázavská 
č. p. 546. Prosincové zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji 
bytů, neboť končí dvacetiletá udržitelnost projektu podkrov-
ní přístavby. V současné době vlastní město cca 200 bytů, pro 
potřeby města naší velikosti je dostatečná přibližně polovina.

Pondělní setkání odstartovalo řadu jednání a  schůzek, které 
budou řešit prodej konkrétních bytových jednotek. V nejbližší 
době se budou připravovat znalecké posudky, aby byl prodej 
bytů transparentní a konečná cena stanovena podle zásad rov-
ného zacházení. Město si plně uvědomuje složitost a citlivost 
situace, proto bude pravděpodobně celý proces trvat déle 
a konečné návrhy budou zastupitelstvu předloženy až v druhé 
polovině roku.

Jan Tourek 
starosta města

Z radniCe

Rada města:
 1. Schválila celkový počet zaměstnanců města zařazených do 

Městského úřadu Světlá n. S. na 59, což představuje navýšení 
počtu funkčních míst v rámci odboru majetku, investic a re-

gionálního rozvoje o 1 místo s účinností od 1. 9. 2017.
 2. Schválila krátkodobý pronájem nebytových prostor – kultur-

ního domu č. p. 40 v místní části Závidkovice dne 10. 6. 2017 
panu T. S. za cenu 800 Kč včetně DPH.

 3. Vzala na vědomí poskytnutí dotace ve výši max. 
20 616 584,82 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na 
akci Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá n. S.

 4. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na doplnění jednoho 
sloupu veřejného osvětlení v Lipničce a doplnění tří slou-

pů veřejného osvětlení v Radostovicích v rámci grantové-

ho programu Fondu Vysočiny Rozvoj vesnice 2017 s roz-

počtovými náklady 105 158,98 Kč, realizace akce do 
31. 10. 2018.

 5. Schválila vydání souhlasu s užíváním veřejného prostran-

ství - zřízení venkovního posezení v termínu od 1. 5. 2017 do 
30. 9. 2017 v prostorách před provozovnou Dublin bar, v pro-

storách terasy v ulici Sázavská 598 (Sport bar), v prostorách 
před restaurací - pivnicí Malý Honza a v prostorách před pro-

vozovnou Pivní bar – Meloun.
 6. Schválila poskytnutí finančního daru spol. Viktorky z Vyso-

činy ve výši 2 tis. Kč.
 7. Schválila zápisy do kronik obcí Dolní a Horní Dlužiny a Hor-

ní a Dolní Březinka za rok 2016.
 8. Schválila poskytnutí finančního daru Tělocvičné jednotě SO-

KOL Světlá n. S. ve výši 20 tis. Kč.
Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 10. dubna

Přehled schválených dotací z rozpočtu města 
neziskovým organizacím v roce 2017
Město Světlá nad Sázavou je svou působností v oblasti kultu-

ry, sportu a dalších volnočasových aktivit tradičním a přirozeným 
centrem s bohatou historií, kulturními památkami, sportovním 
a kulturním životem se širokou nabídkou kulturních a sportovních 
aktivit. V současné době na území města působí mnoho sportov-

ních oddílů, kulturních, tělovýchovných a volnočasových organi-
zací a spolků, které nabízí vyžití nejen mládeži, ale i dospělým.

Zastupitelé města proto každoročně zařazují do rozpočtu nema-

lou finanční částku na podporu této oblasti života ve Světlé.
Také v roce 2017 zastupitelé města schválili poskytnutí finanč-

ních prostředků z vlastních zdrojů města na činnost občanských 
sdružení, spolků a dalších neziskových organizací. Všechny do-

tace byly schváleny jako účelové, tzn., že prostředky poskytnuté 
městem musí být použity podle stanovených podmínek. Nejvyš-

ší finanční částka je směrovaná do oblasti tělovýchovné činnosti, 
kde je určeno k rozdělení 2 000 tis. Kč, z toho je zatím rozděleno 
1 880 tis. Kč, pro soubory v oblasti kultury je určeno 230 tis. Kč 
(rozděleno 133 tis. Kč), pro oblast péče o zdravotně znevýhodněné 
občany bylo přiděleno 180 tis. Kč, v rámci programu prevence so-

ciálně patologických jevů bylo rozděleno 120 tis. Kč (program je 
určen pro školy ve Světlé n. S.). Zbytek finančních prostředků ve 
výši 160 tis. Kč je určen mezi další sdružení a spolky, které působí 
ve Světlé (rozděleno zatím 50 tis. Kč).

Podle Pravidel o poskytování dotací z rozpočtu města musí být 
dotace řádně vyúčtovány. V případě nedočerpání dotace jsou or-
ganizace povinné nepoužitou část dotace vrátit. Stejně tak v pří-
padě nedodržení účelu poskytnuté dotace bude dotace vrácena 
poskytovateli.

Přehled dotací poskytnutých městem Světlá nad Sázavou 
neziskovým organizacím v roce 2017

Název organizace výše dotace v Kč

TJ Sklo Bohemia - oddíl ASPV 2 000

TJ Sklo Bohemia - oddíl stolního tenisu 50 000

S.U.D. Světlá nad Sázavou 20 000

TJ Sklo Bohemia - oddíl volejbalu 40 000

TJ Sokol Světlá nad Sázavou 80 000

Tenisový klub Sklo Bohemia 95 000

Šachový klub Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 60 000

Z finančního odboru
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▶

nePŘeHlÉdněte!

Poplatek za komunální odpad pro rok 2017

Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad pro 
letošní rok ve výši 540 Kč za osobu platí každý občan (včet-
ně dětí, důchodců, studentů), který je přihlášen k trvalému 
pobytu ve Světlé n. S. nebo v místních částech. Majitelé chat 
a rekreačních chalup hradí poplatek ve výši 540 Kč za kaž-
dou stavbu.

Poplatek byl splatný dle vyhlášky města Světlá n. S. do 31. 3. 
2017. Poplatek uhraďte v  hotovosti nebo platební kartou 
v pokladně městského úřadu. Upozorňujeme občany, že za 

včas nezaplacený poplatek vyhláška ukládá vyměřovat pe-
nále.

Poplatek za psy pro rok 2017

Upozorňujeme držitele psů, že dle vyhlášky o místních po-
platcích mají povinnost zaplatit poplatek za psy do 30.  6. 
2017. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!

MěÚ Světlá n. S. 
 finanční odbor

Lyžařský klub Kadlečák 50 000

Klub českých turistů Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 8 000

TJ Sklo Bohemia Florbal 210 000

HC Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 630 000

Fotbalový klub Bohemia Světlá nad Sázavou 600 000

Akademie bojových umění 35 000

Folklorní soubor Škubánek 81 000

Smíšený pěvecký sbor GAUDEAMUS 32 000

WoodSlack Festival 2017 20 000

Vlastivědný spolek Světelsko 15 000

Bohemia Machine, s. r. o. 20 000

Spolek přátelé zámku Světlá 15 000

Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 27 000

Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 23 000

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium, SOŠUP 30 000

Kolpingovo dílo Žďár nad Sázavou 40 000

Centrum pro zdravotně postižené Havlíčkův Brod 5 000

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Středisko rané péče 50 000
Oblastní charita Havlíčkův Brod - Mateřské centrum 
Rolnička

25 000

Fokus Vysočina 22 000

Domov Háj 22 000

Háta, o. p. s. – Centrum denních služeb Barborka 15 000

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 25 000

Potravinová banka Ledeč nad Sázavou 15 000

Střed z.ú. Třebíč 1 000

Celkem 2 363 000

Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO
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Cestujeme do zahraničí
Cestovní pas se vydává:

• ve lhůtě 30 dnů (je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, 
ve lhůtě 120 dnů)

• ve lhůtě 6 pracovních dnů, pokud občan požádá o vydání ces-

tovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů,
• občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, obča-

nům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti 
cestovního pasu nelze prodloužit.

Žádosti jsou podávány v elektronické formě, fotografii pořizuje 
pracovnice přepážkového pracoviště při zpracování žádosti. To se 
týká i pasů vydávaných ve zkrácené lhůtě.

Vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez 
nosiče dat s biometrickými údaji bylo zrušeno.

Občanovi, který potřebuje urychleně vycestovat do zahraničí, se 
vydá za zvýšený správní poplatek plnohodnotný cestovní pas se 
strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě 
6 pracovních dnů. Žádosti o vydání cestovního pasu pro zahranič-

ní cestu plánovanou na druhý den bohužel nelze vyhovět.
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno.
Kde lze cestovní pas převzít:
Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost 
o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, který občan uvedl v žádosti.

Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů 

lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
u kterého občan podal žádost o jeho vydání.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů lze převzít u zastupi-
telského úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo 
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho 
vydání, pokud to občan uvede v žádosti; zastupitelský úřad může 
předat cestovní pas občanovi rovněž prostřednictvím vedoucího 
honorárního konzulárního úřadu.

Správní poplatky
• Vydání cestovního pasu 600 Kč
• občanům mladším 15 let 100 Kč
• Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 4 000 Kč
• občanům mladším 15 let 2 000 Kč

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.
Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, 

pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u ji-
ného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek 
zaplatí před převzetím cestovního pasu.

Cestování na občanský průkaz mimo Evropskou unii
Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestám do 

některých států, které nepatří do Evropské unie nebo do Schen-

genského prostoru. Jedná se o tyto státy:
• Albánská republika
• Bosna a Hercegovina
• Černá Hora
• Gruzie
• Makedonská republika
• Moldavská republika (akceptuje pouze občanské průkazy 

se strojově čitelnými údaji)
• Srbská republika

K těmto cestám lze použít všechny typy občanských průkazů:
• občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
• občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 

elektronickým čipem
• občanský průkaz bez strojově čitelných údajů

Na občanský průkaz je možno do uvedených států cestovat jak 
pozemními dopravními prostředky, tak letecky. Cestovat na něj 
mohou i občané mladší 15 let. Ministerstvo vnitra doporučujeme 
nepoužívat k cestám občanské průkazy typu knížka, které byly 
vydány občanům narozeným před 1. lednem 1936 bez omezení 
doby platnosti, protože od jejich vydání došlo ke změně podoby 
držitele.

Před využitím občanského průkazu jako cestovního dokladu 
pro cestování do výše uvedených zemí ministerstvo vnitra dů-
razně doporučuje ověřit možnost využití konkrétního typu ob-
čanského průkazu (zejména občanského průkazu bez strojově 
čitelných údajů), jakož i minimální vyžadovanou dobu zbývající 
do konce jeho platnosti, dotazem na velvyslanectví jednotlivých 
shora uvedených států, případně dotazem na Ministerstvo za-
hraničních věcí České republiky (http://www.mzv.cz/).

Šťastnou cestu Vám přeje
Bc. Bohuslava Vondrušová, vedoucí OSŠaŽ

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Klíčové změny od 1. 6. 2017 v souvislosti s novelou 
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích
Od shora uvedeného data přicházejí větší změny pro vlastníky 

motorových vozidel. První velkou změnou je, že odpadá místní 
příslušnost. Tedy již nebude třeba jako v současnosti provádět 
změnu u vozidla pouze tam, kde je registrované, ale bude toto 
možné na každém pověřeném úřadu obce s rozšířenou působností. 
Pro lepší srozumitelnost: dnes musel při prodeji původní vlastník 
a nový kupující pouze tam, kde bylo registrováno vozidlo na pů-

vodního vlastníka a vše tam vyřídit. Toto se tedy s účinností od 
1. 6. 2017 mění. Nový vlastník vozidlo koupí např. v Praze, ale 
může za splnění všech dalších podmínek (zelená karta, evidenční 
kontrola, plná moc s úředně ověřeným podpisem), které se nemění, 
zaregistrovat vozidlo na sebe např. ve Světlé n. S. Druhou důleži-
tou změnou je, že v současné době byla platná evidenční kontrola 

pouze 14 dnů, od 1. 6. 2017 bude při převodu vozidla evidenční 
kontrola platná 30 dnů. Třetí změna bude u vyřazení vozidla, tj. po 
staru „DEPOZIT“. Zde vlastník vozidla nemůže využít zrušení 
místní příslušnosti a v případě ukončení depozitu musí vlastník 
vozidla k tomu úřadu, kde vozidlo uložil do depozitu. Trvá-li de-

pozit déle než 12 měsíců, je povinnost vlastníka vozidla nahlásit 
úřadu místo, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití. 
Uvedené se zapíše do technického průkazu a vyznačí do Centrální 
evidence vozidel. V případě nesplnění této povinnosti hrozí vlast-
níkovi pokuta až do výše 50 000 Kč. Čtvrtou důležitou změnou 
je, že již nebude při zániku (likvidaci vozidla) silničního vozidla 
požadován doklad o ekologické likvidaci u přípojných vozidel.

V případě nejasností nebo dalších otázek ohledně registrace vo-

zidel se můžete obrátit na náš odbor dopravy.
Ing. Miroslav Peroutka

vedoucí OD

Z odboru dopravy 
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Revize údajů vedených v katastru nemovitostí
Katastrální úřady zahájí v roce 2017 postupně na území 

celé České republiky revize katastrálního operátu. Revize 
budou katastrální úřady provádět po jednotlivých katastrál-
ních územích a předpokládá se jejich dokončení na celém 
území ČR do roku 2030.

Revizi katastru provádí katastrální úřad podle § 35 zá-

kona č. 256/2013 Sb. (katastrální zákon) a § 43 vyhlášky 
č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška). Cílem revizí je zajiš-

tění co největšího souladu údajů katastru nemovitostí se sku-

tečným stavem v terénu a zejména pak odstranění nesouladů 
druhu pozemků se skutečným stavem, nesouladů způsobu 
využití pozemku se skutečným stavem, nesouladů způsobu 
využití staveb se skutečným stavem a nesouladů zobrazení 
obvodu budov se skutečným stavem. Při revizích katastru se 
neprovádí zjišťování vlastnických hranic a neprovádí se ani 
žádné měření v terénu.

Katastrální úřad zjišťuje nesoulady katastru nemovitostí 
s reálným stavem nejprve s využitím platných katastrálních 
map a ortofota a s využitím informací poskytnutých orgány 
veřejné moci. Při zjištění nesouladů provádí pracovníci ka-

tastrálního úřadu pochůzku v terénu (bez účasti vlastníků 
nemovitostí, v případě potřeby za účasti pracovníků staveb-

ního úřadu nebo orgánu ochrany životního prostředí). Pra-

covníci katastrálního úřadu provádějící pochůzku v terénu 
se v případě potřeby prokazují služebním průkazem. Pokud 
jsou zjištěny nesoulady, katastrální úřad je nejprve projedná 
s příslušným stavebním úřadem, s orgánem ochrany život-
ního prostředí a s orgánem územního plánování. Teprve ve 
druhém kroku projedná nesoulady s vlastníky nemovitostí, 
u kterých byly nesoulady zjištěny. K projednávání s vlast-
níky přistupuje katastrální úřad tak, aby byli co nejméně 
revizemi zatěžováni. Při projednání pracovníci katastrální-
ho úřadu podrobně informují jednotlivé vlastníky o způsobu 

odstranění nesouladů. V případě, kdy u nemovitostí nejsou 
zjištěny žádné nesoulady, k jednání vlastníků s pracovníky 
katastrálního úřadu nedochází.

Zjištěné nesoulady jsou podle typu nesouladu a s ohledem 
na platné právní předpisy v katastru nemovitostí odstraněny 
takto:

1) katastrální úřad provede zápis změny z moci úřední, 
tj. bez potřeby dalších podkladů a pouze vlastníka informuje 
o provedení změny

2) katastrální úřad si vyžádá potvrzení příslušných orgánů 
veřejné moci podle § 39 písm. c) katastrálního zákona a ná-

sledně provede zápis změny a vlastníka informuje o prove-

dení změny,
3) katastrální úřad vyzve vlastníka k předložení podkladů 

a k ohlášení změny údajů k zápisu do KN.
Vlastníkům nemovitostí vyplývají z ustanovení § 37 kata-

strálního zákona zejména následující povinnosti:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo 

na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru tý-

kající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich 
vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li 
se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo 
k zápisu do katastru nemovitostí,

c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny 
pro zápis do katastru.

 

S vlastníky nemovitostí budou pracovníci katastrálního 
úřadu jednat individuálně v průběhu provádění revizí. Zá-

kladní informace o nemovitostech evidovaných v katastru 
nemovitostí a o souladu evidence katastru se skutečným sta-

vem je možno získat bezplatně na webových stránkách Čes-

kého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz)  
v aplikaci „Nahlížení do katastru“. V době konání revize lze 

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Řeka a příroda jsou uklizené
V dubnu probíhaly úklidové akce „Čistá řeka Sázava“ a „Čistá 

Vysočina“, kdy rozmanité skupiny dobrovolníků pomáhaly čistit 
koryto a břehy řeky Sázavy a jejích přítoků, okolí silnic a lesů, 
veřejná prostranství atd. Ve Světlé n. S. a jejím okolí se do úkli-
du zapojily jako každý rok obě základní školy, studenti Akade-

mie, turisté, rybáři, občané Světlé n/S a místních částí Josefodol, 
Závidkovice, Horní Dlužiny, Benetice, Opatovice a Lipnička. 
Odvoz odpadů zajistila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
a Technické a bytové služby Světlá n. S. Ačkoliv tyto úklidové 
akce probíhají již několik let a každoročně se množství sesbí-
raného odpadu snižuje, objevují se stále nové odpady a černé 
skládky, proto je úklidu stále třeba, jelikož pohozené odpady 
nejenže hyzdí přírodu, ale mohou uvolňovat i škodlivé látky.

Všem účastníkům obou akcí děkujeme za kus odvedené 
práce a věříme, že všechny nepotřebné věci a odpady budou 
všichni odkládat tam, kam patří, tj. do kontejnerů, popelnic, na 
sběrný dvůr či skládku odpadů. 

Jitka Gögeová, DiS.
úředník OŽP

Z odboru životního prostředí

Pro zajímavost uvádíme přibližnou dobu rozkladu někte-
rých druhů odpadů vyhozených v  přírodě. Na její délku 
má vliv, kde odpad leží, vlhkost, sluneční světlo, přístup 
vzduchu.

Druh odpadku Přibližná doba rozkladu

PET lahve 100 let

Potraviny V řádech dnů, maximálně měsíců

Papíry 4 měsíce

Sklo Tisíce let, možná nikdy

Plechovky 15 let

Igelitové tašky, sáčky 25 let

Jednorázové pleny 250 let

Pneumatiky Stovky let

Elektronika 200 až tisíce let

Stavební materiál (polystyren) Desetitisíce let, možná nikdy

Vlasec na ryby 600 let

Nedopalky cigaret 15 let
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možné získat informace také při návštěvě Katastrálního pra-

coviště Havlíčkův Brod v úředních dnech (pondělí a středa 
od 8:00 do 17:00 hodin, č. dveří 101).

Pro rok 2017 je z obvodu ORP Světlá nad Sázavou naplá-

nováno provádění revizí pouze ve 3 katastrálních územích 
(Opatovice, Horní Dlužiny a Dolní Dlužiny), předpokládané 
zahájení ze strany katastrálního úřadu je postupně v období 
červen/červenec, předpokládané požadavky na součinnost 

stav. úřadu a odboru životního prostředí září- listopad 2017. 
V dalších letech lze očekávat významně vyšší počet katas-

trálních území s prováděnou revizí.
Zdroj: Katastrální úřad pro Kraj Vysočina, Katastrální 

pracoviště Havlíčkův Brod.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí OSÚ a ÚP

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá n. S.
Projekt Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá n. S. je 

spolufinancován Evropskou unií
Registrační číslo projektu: 
CZ.06. 2. 67/0.0/0.0/15_013/0000504
Název operačního programu: 
Integrovaný regionální operační program
Název strukturálního fondu EU: 
Evropský fond pro regionální rozvoj
Specifický cíl: 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti
 infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Číslo výzvy: 14
Název výzvy: 
14. výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Datum zahájení realizace projektu: 
předpoklad červenec 2017
Datum ukončení realizace projektu:  30. 9. 2018
Celkové způsobilé výdaje projektu: 22 907 316,47 Kč
Dotace:

• z toho Evropský fond pro regionální rozvoj
 19 471 218,99 Kč
• z toho národní zdroje 1 145 365,83 Kč
• z toho spoluúčast města Světlá n. S. 2 290 731,65 Kč

Stručný obsah projektu:
Vybudování dvoupodlažního pavilonu s dvěma odděleními - 

1 oddělení pro 24 dětí ve věku 3 až 7 let a 1 oddělení jeslí pro 
děti do 3 let. Nový pavilon bude s bezbariérovým přístupem 
a bude vybaven nábytkem a zařizovacími předměty. V parteru 
MŠ budou upraveny plochy pro parkování, příjezd a chodníky, 
budou pořízeny dětské herní prvky (dle věkových skupin), re-

konstrukce oplocení. Provedena bude rekonstrukce stávající 
plynové kotelny.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacity mateřské školy. 

Dalšími cíli projektu jsou vybudování chybějícího zařízení pro 
děti do 3 let věku (jesle) a zkvalitnění výuky v mateřské škole 
(příjemné prostředí, nové vybavení).

Ing. Jana Satrapová
úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Spolupráce města Světlá n. S. 
s Potravinovou bankou Vysočina, z. s.
V roce 2016 město Světlá n. S., odbor sociálních věcí, navá-

zal spolupráci s Potravinovou bankou Vysočina, z.s. V loňském 
roce byly odebrány potraviny z potravinové banky dvakrát, 
v celkové hodnotě 6 548 Kč. Potravinová pomoc byla poskyt-
nuta jedné rodině s dětmi žijícími ve Světlé n. S., a to v celkové 
hodnotě 6 548 Kč. Jednalo se o rodinu s více dětmi ve velmi 
tíživé sociální situaci.

Během prvního čtvrtletí roku 2017 byla poskytnuta potravi-
nová pomoc celkem pěti rodinám a čtyřem jednotlivcům. Jedna-

lo se o rodiny s nízkými příjmy, kterým nebyly vyplaceny dávky 
pomoci v hmotné nouzi. V případě jednotlivců se většinou jed-

nalo o osoby bez přístřeší. 
Potravinová pomoc byla poskytnuta dvěma osobám jednorá-

zově, ve zbývajících případech se jednalo o opakované kontakty. 
Hodnota potravin odebraných z Potravinové banky Vysočina, 
z.s., které byly následně distribuovány sociálními pracovníky 
občanům našeho města a okolí, činila celkem 27 206 Kč.

Město Světlá n. S. a Potravinová banka Vysočina, z. s., mají 
uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z roz-

počtu města Světlá nad Sázavou. Na rok 2017 byla poskytnuta 
této organizaci, na doporučení komise sociální, zdravotní a pro 
výběr obyvatel do DD, dotace ve výši 15 000 Kč na provozní 
náklady. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpoč-

tu města včetně její dotace byla řádně schválena orgány města 
Světlá nad Sázavou.

Jak vlastně funguje spolupráce s potravinovou bankou?
Potraviny z potravinové banky přebírají sociální pracovníci. 

Ti potraviny dále distribuují do rodin, které se nachází v tíživé 
sociální situaci. Většinou se jedná o rodiny či osoby s nízký-

mi příjmy, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi nebo 
se jedná o osoby, které nejsou z různých důvodů zabezpečeny 
dávkami, popř. se jedná o osoby bez přístřeší. Potraviny si po-

třební nemohou přebírat osobně přímo v potravinové bance. Po-

moc osobám v tíživé sociální situaci je poskytována na základě 
spolupráce se sociálním pracovníkem, který potraviny osobně 
přebírá v potravinové bance. Potravinová pomoc je sociálními 
pracovníky poskytována v rámci celého územního obvodu obce 
s rozšířenou působností Světlá n. S. Touto cestou bychom rádi 
poděkovali Potravinové bance Vysočina, z. s. za spolupráci.

Bc. Jana Cípová, úředník OSV

Z odboru sociálních věcí
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Výtržnictví a ublížení v baru
Dne 6. 4. byly policejním inspektorem PČR OOP Světlá n. S. za-

hájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu 
výtržnictví a ublížení na zdraví, kterého se dopustil osmadvace-

tiletý muž ze Světelska tím, že v baru TEQUILA pod vlivem al-
koholu po předchozí hádce fyzicky napadl návštěvnici baru, které 
svým jednáním způsobil zranění kolena. Toto zranění si vyžádá 
dobu léčení nejméně 3 týdny s chůzí o berlích.

Krádež tabletu z bytu
Dne 9. 4. byla v 17:30 hod. na služebnu Policie ČR OOP Svět-

lá n. S. nahlášena krádež tabletu zn. LENOVO 80NR. Policisté 
na místě činu zjistili, že dvaatřicetiletý muž ze Světelska dne 
9. 4. v době od 11:30 hod. do 14:00 hod. v nepřítomnosti majitele 
bytu, kde pobýval se svolením majitele, nezjištěným předmětem 
odemkl uzamčené dveře do obývacího pokoje a následně prošel 
z obývacího pokoje neuzamčenými dveřmi do ložnice, kde z noč-

ního stolku odcizil volně položený tablet, čímž způsobil majiteli 
škodu ve výši nejméně 5 500 Kč.

Obtěžování ve vlaku
Dne 10. 4. bylo ve 23:10 hod. na Policii ČR ve Světlé n. S. ozná-

meno obtěžování v jedoucím vlaku mezi železničními stanicemi 
Havlíčkův Brod a Světlá n. S. Dle prvotního oznámení neznámý 
muž v době od 22:30 do 22:48 hodin obtěžoval cestující ženu, kte-

rou tuto opakovaně slovně vyzíval, že by si spolu „mohli něco užít“ 
a když chtěla vystupovat, tak jí v tomto zpočátku bránil. Při vystu-

pování však ženu nijak nepronásledoval ani jí během cesty fyzicky 
nenapadal. Na základě uvedeného oznámení a získaného popisu 
neznámého muže bylo Policií ČR provedeno okamžité šetření 
k osobě pachatele. Ve spolupráci s hlídkou Policejní stanice Gol-
čův Jeníkov byl podezřelý muž téhož večera vypátrán v místním 
baru a bylo zjištěno, že se jedná o pětadvacetiletého muže z Je-

níkovska, který se dle jeho slov chtěl s dívkou „pouze seznámit“. 
Uvedené jednání bylo na Policii ČR evidováno jako přestupek pro-

ti občanskému soužití a věc bude k dalšímu projednání oznámena 
na příslušný správní orgán Městského úřadu Světlá n. S.

npor. Bc. Luboš Pejchar, vedoucí Obvodního oddělení  
Světlá n. S. Policejní stanice Ledeč n. S.

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

Z činnosti městské policie

Městská policie v   březnu 2017 řešila celkem 107 přestup-
ků. Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 
83 přestupků,  24 bylo oznámeno správním orgánům k při-
jetí dalších opatření. Doručili jsme 4 písemnosti na žádost 
ostatních orgánů, v jednom případě jsme spolupracovali se 

soudem. Jednu osobu jsme převezli do PZS v  Jihlavě. Pro-
vedli jsme odchyt 4 psů, všechny jsme  předali jejich  majite-
lům. V odchytovém zařízení nemáme k 31. 3. žádného pejska. 
Rychlost jsme měřili jedenáctkrát. 

Zdeněk Novák, velitel MP

Z HiStorie
Hladové roky iv

V posledních dvou válečných letech postihovala bída většinu 
obyvatelstva. Příděly potravin na potravinové lístky se postupně 
snižovaly a úměrně s tím narůstala nespokojenost žen, na jejichž 
bedrech ležela veškerá starost o rodinu. Strach o vlastní děti při-
spíval k jejich radikalizaci a vedl je k stále ráznějším způsobům 
řešení svízelné situace. První veřejné vystoupení nespokojených 
žen na jaře 1917 líčí Josef Štros. „Na svátky velikonoční byla daná 
mouka jak obyčejně na lístky ¼ kg pšeničné, ale ženské nebyly 
s tím spokojené a sešlo se jich asi okolo 100 na náměstí a že mu-
sejí dostat na svátky ½ kg mouky. Musel přijít četník a mouka 
se nevydávala a od obce musel p. tajemník týž den jeti do Ledče 
k p. hejtmanovi a řekl, jaká jest situace skrze mouku. Pan hejtman 
řekl, že nemůže ničeho na tom měniti, že jest to nařízení odshora. 
A tak druhý den se dostalo jen jako obyčejně na osobu ¼ kg mouky 
a klidně to ženské přijaly.“

Netrvalo dlouho a důvod k nespokojenosti se objevil znovu. 
3. července 1917 na schůzi městské rady „pan měšťanosta1 ozna-

muje, že obyvatelstvo ohražuje se se vším důrazem proti snížení 
dávky chleba, nutno intervenovati v té věci v Ledči, aby se docílilo 
zlepšení. Do Ledče odjede náměstek starosty p. Kratochvíl s ta-
jemníkem.“

Josef Štros celou událost vylíčil velmi podrobně. „2. července 
byla od hejtmanství vyhláška, že od 3. července se bude dostávati 
na chlebový lístek jen půl bochníčku chleba na týden. Druhý den 
přišlo několik set ženských na náměstí a nebyly s tím spokojené. 
Vůbec to nepřijaly a šly k panu purkmistrovi2, aby to bylo odvolané. 
Jelikož pan měšťanosta nemohl sám v tom nic učiniti, ujednaly se 
ženské, že půjdou hned do Ledče k p. hejtmanovi a také týž den 
sešly se o jedné hodině odpoledne na náměstí v počtu okolo 600 
a šlo se do Ledče. Některé šly pěšky a některé jely ve 3 hodiny 
lokálkou. S nimi jeli p. Kratochvíl Jan, radní a zástupce starosty, 
a p. Čáslavský, městský tajemník. Ty, co šly pěšky, čekaly v Ledči 
na zastávce, až přijedou ostatní. Když pak přijely, spojily se. Byl to 
velký průvod, samé ženské, jen 5 mužských.3 V Ledči všude vybí-
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hali, nevěděli, co se činí, mysleli, že snad bude nějaký velký rámus, 
ale vše se odbylo v nejlepším pořádku a tichosti. Pan radní a pan 
tajemník a deputace asi 15 ženských šli k panu hejtmanovi a jemu 
všechno řekli, že s tím nejsou spokojeni. Pan hejtman to zrušil 
a řekl, že zase bude se dostávati celý bochníček chleba na týden.“

Josef Štros zmiňuje i „hladový“ pochod světelských žen do 
Ledče v dubnu 1918. „25. dubna 1918 šlo několik set ženských do 
Ledče na hejtmanství, aby byl dán chleba a mouka a bylo jim ře-
čeno, že do 15. května musejí se uskrovnit s malou dávkou a že po 
15. květnu budou dostávati obvyklou dávku.“ S tímto řešením ženy 
rozhodně spokojeny nebyly, a tak na druhý den došlo k událostem 
daleko dramatičtějším. Podle Josefa Štrose „druhý den, 26. dub-
na, o 9. hodině vezli z Malého mlýna dvě fůry mouky na dráhu 
a ženské čekaly, až mouku povezou, a zastavily povozy a mouku 
rozebraly. Hned odpoledne i příští dny hledali u lidí četníci dotyč-
nou mouku a kde našli a nebo se lidé přiznali, tak museli mouku 
odevzdat na radnici a byli podáni k soudu a byli odsouzeni od 
24 hodin až do 3 dnů.“

Velkou pozornost věnovala incidentu městská rada 6. května. 
„Projednání výnosu c. k. okr. hejtmanství – žádá se vysvětlení 
a ospravedlnění, že ze strany obce při násilných činech 26. 4. 1918 
byla rozebrána mouka ženami z povozů pana Koláře z Kochánova 

- ani jediný pokus o zavedení pořádku a uklidnění lidu se nestal 
a zástupcové i úředníci obce při demonstraci chovali se nečinně.

Dále výnosem tím žádá se o podání zprávy, kdo z nadřízených 
orgánů dal rozkaz k vybubnování demonstračního průvodu dělnic 
ze Světlé do Ledče obecním strážníkem.

Vyšetřením této záležitosti provedeno a seznáno, že obec ničeho 
nezavinila. Jakmile oznámení na městský úřad, učiněné kočím, že 
jemu bylo ženami shozeno několik pytlů mouky, učiněno, vyslal 
ihned městský tajemník strážmistra Práška, aby záležitost vyšetřil. 
Na místě činu strážník nikoho nezastihl. Dle udání kočího z vozu 
rozebráno 8 pytlů mouky. Strážník povoz se zbylou moukou 15 
pytlů vypravil na nádraží a svoji manželku poslal na c. k. četnictvo. 

Že jede více povozů, strážník nevěděl, neboť kočí o tom se ne-

zmínil. Z druhých povozů byl pak jeden vůz o celý náklad připra-

ven, aniž o tom strážník, dozírající na prvý povoz, zvěděl.
Při násilných činech nebyl přítomen žádný zástupce obce ani 

úředník téže, proto nemohla obec zakročiti k odvrácení násilného 
činu, jehož plně lituje. Čin byl proveden rychle bez povyku.

Vybubnování průvodu žen ze Světlé do Ledče stalo se bez vě-

domí obecních představených. Městský strážník Josef Prášek byl 
dožádán o vybubnování pí Annou Laňkovou a Bertou Voženílko-

vou a provedl vybubnování, aniž o tom oznámení učinil. Provádí 
se s ním disciplinární řízení.“

Pomalu přicházelo poslední válečné léto. V roce 1918 trpěli 
hladem všichni, dokonce i vojáci na frontě. Přesto hladová a ne-

spokojená císařská armáda stále odolávala přesile italských vojsk 
podporovaných Brity a Francouzi. Tento nerovný zápas skončil na 
podzim. Habsburská říše se zhroutila a konečně nastal vytoužený 
mír. Trvalo ale ještě dlouho, než se v nové republice podařilo vy-

řešit problémy, jako zaměstnání stovek tisíc mužů vracejících se 
z front, nasycení trhu s potravinami apod. Ale nejdůležitější byl 
mír!

Pokud se týče výše zmíněného problému se zaměstnáním na-

vrátilců z války, ve Světlé byl velmi silný. Městská rada projedná-

vala 17. prosince 1918 „vyřízení došlých žádostí za vydání stvrzení 
vrátivším se vojínům, že bez viny své vůbec žádného výdělečného 
zaměstnání získati nemůže a že jest nemajetný.“ Následuje seznam 
85 jmen místních mužů. Bohužel, poslední měsíce války byly po-

znamenány i na Světelsku řáděním španělské chřipky4. Od září do 
prosince 1918 zemřelo ve Světlé 13 a ještě na začátku roku 1919 
jeden obyvatel, jednotlivé oběti epidemie (celkem 8) jsou zazna-

menány i v Dolních Bohušicích, Nové Vsi, Přísece, Mrzkovicích, 
Opatovicích, Kochánově a Josefodole.

Vysvětlivky:
1 Měšťanosta byl dobový výraz pro starostu. V letech 1. světo-

vé války byl starostou ve Světlé Josef Podpěra.
2 Purkmistr – zde použil autor velmi archaické označení hlavy 

města.
3 Muži se na podobných demonstracích neobjevovali z prosté-

ho důvodu. Za trest mohli být povoláni k vojenské službě.
4 Španělská chřipka v letech 1918–1920 zabila nejméně pětkrát 

víc lidí, než jich zahynulo na bojištích světové války. Této 
pandemii, která se z Asie, kde byla zaznamenána již v r. 1917, 
dostala s dohodovými vojáky přes USA do Evropy, podlehlo 
nejméně 50 milionů lidí.

Josef Böhm

  

Stalo se

V Čechách

• před 110 lety v květnu 1907 volby do říšské rady kona-
né podle nového volebního zákona skončily v Rakous-
ku vítězstvím sociální demokracie (v Čechách byla 
druhá za mladočesko – staročeskou koalicí)

• před 70 lety 5.  května 1947 byla ukončena platnost 
retribučního dekretu, dle něhož byli souzeni Němci, 
zrádci a kolaboranti z okupace; v době platnosti bylo 
713 osob odsouzeno k trestu smrti, 741 k doživotnímu 
žaláři a 19 888 k dočasným trestům na svobodě

Ve světě vědy a techniky

• před 80 lety v roce 1937 je v Německu pod vede-
ním Wernhera von Brauna a Waltera Dornbergera 

budována první pokusná raketová střelnice v Pee-
nemünde

• před 410 lety v roce 1607 L. Tancredus vyrobil první 
umělý led v Evropě (v Orientě byl znám o několik sto-
letí dříve)

Ve Světlé nad Sázavou

• před 410 lety v roce 1607 byl utrakvistickým (kališnic-
kým) farářem ve Světlé Tomáš, šlechtic z Kráskova

• před 280 lety v roce 1737 byla hrabětem Černínem 
vystavěna východní část světelského zámku, kde do 
té doby stával pivovar

Josef Böhm

Severní strana náměstí v posledních letech monarchie
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 ŠkolStví
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 8:30–11:30 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

Příjemné odpoledne si pro své rodiče na 5. dubna 2017 při-
pravily děti a paní učitelky z Berušek. Pro navodění velikonoč-

ní atmosféry je ve své třídě v MŠ Sídliště přivítaly krátkým 
programem zakončeným veselou hrou s padákem, do které se 
s chutí zapojili i rodiče. A potom už se tvořilo a vyrábělo. Děti 
si za pomoci maminek a tatínků ozdobily kraslice a vytvořily 
jarní dekorace.

Těšíme se na další setkání.
Učitelky MŠ, „Berušky“

Foto: Veronika Zvárová, DiS.

Jarní vyrábění v MŠ ve třídě „Berušky“

V pondělí 10. 4. 2017 jsme ve třídě U Obláčků přivítali paní 
lektorku Janákovou na akci „Tvořivá dílnička pro rodiče – drát-
kování velikonočních vajíček“. Odvážné maminky si prakticky 
vyzkoušely práci s drátkem, popustily uzdu fantazii a využi-
ly k dozdobení svých výtvorů i barevných korálků. Nakonec 
všichni domů odcházeli nejen s vajíčkem, ale i s ozdobným zá-

pichem a slušivými šperky. 
Už dnes se těšíme na podzimní setkání při drátkování krmí-

tek pro ptáčky.
Text a foto: Jana a Kristýna – učitelky MŠ

drátkování
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Za úspěšné lze označit tažení chlapeckého školního týmu 
ZŠ Lánecká 15. ročníkem fotbalového turnaje Coca – Cola 
Cup. V kvalifikaci nejprve narazili v domácím prostředí na 
celek ZŠ Ledeč nad Sázavou, který porazili 8:0.

Obvodní kolo zaválo družstvo Lánecké do Humpolce, kde 
se postupně utkalo s družstvy základních škol z Pacova, 
Humpolce a Pelhřimova. V tomto turnaji hráči navázali na 
slibný výkon z kvalifikace a všechna svá utkání zaslouženě 
vyhráli / Světlá n. S. – Pacov 4:0, Světlá n. S. – Humpolec 
3:0, Světlá n. S. – Pelhřimov 3:0.

Pořadatelství regionálního kola bylo přiděleno Světlé nad 
Sázavou, která 10. 4. 2017 přivítala týmy ZŠ Sady Havlíč-

kův Brod, ZŠ Bartůškova Třebíč a ZŠ Mohelno. I v tomto 
turnaji žáci z Lánecké ostudu neudělali. Turnaj zvládli bez 
jediné porážky. Ve všech zápasech se prezentovali pohled-

ným kombinačním fotbalem. Postupně remizovali s favori-
zovaným mužstvem z Havlíčkova Brodu 2:2, poté si poradili 
s týmem z Mohelna 7:1 a v posledním zápase porazili i celek 
z Třebíče 3:1. O osudu celého turnaje tak rozhodlo celkové 
skóre, které nakonec vyznělo pro ZŠ Sady. Za předvedené 
herní výkony a vzornou reprezentaci je nutno všem hráčům 
poděkovat.

V zápasech nastoupili následující hráči: Michal Sladkov-

ský, Pavel Boudník, Tomáš Kratochvíl, Adam Böhm, Jan 
Čálek, Tomáš Čálek, Tomáš Prokop, Adam Skalický, Petr 
Spáčil, Robin Hubáček, Vojtěch Lebeda, Jan Peca, Pavel 
Piskač, Jakub Jecha a Patrik Hoke.

Pavel Ešner, ZŠ Lánecká
Foto: Jiří Víšek

Úspěch fotbalistů ZŠ lánecká

V týdnu od 20. března do 24. března 2017 probíhal v ZŠ Ko-

menského ulice program zaměřený na zdravý životní styl PÁR-

TY SE ZDRAVOU 5. Byl zaměřen na všechny ročníky druhé-

ho stupně a uskutečnil se ve školní kuchyňce. Vyučovací blok 
pro jednu třídu trval dvě vyučovací hodiny. V dvouhodinovce 

„vaření“, respektive přípravy studeného pohoštění se naši žáci 
dozvěděli užitečné informace o kombinaci zdravých potravin, 
naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně a zvládli i zá-

sady správného stolování. Sami si připravili občerstvení, na 

kterém si nakonec báječně pochutnali. Nezbyl ani drobeček! 
Co se skrývá pod PÁRTY SE ZDRAVOU 5? 5x denně vyrov-

naná strava a fyzická aktivita!  Program ZDRAVÁ 5 je celore-

publikový vzdělávací program pro základní školy zaměřený na 
zdravý životní styl v oblasti zdravého stravování. Nadační fond 
ALBERT poskytuje tento program školám zdarma.

Mgr. Jiřina Dvořáková 
Foto: Ing. Hana Kasalová

Párty se zdravou 5
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V pondělí 3. dubna 2017 nás 
navštívil poslanec Parlamentu 
ČR a primář gynekologicko-

-porodnického oddělení ne-

mocnice v Havlíčkově Brodě 
Pavel Antonín. Nejprve si 
společně s místostarostkou 
Havlíčkova Brodu Ivanou 
Mojžyškovou prohlédli naše 
komunitní bydlení ve Světlé 
n. S., kde nahlédli do života 
zdejších uživatelů. Poté se 
Pavel Antonín přesunul na 
hlavní budovu do Háje u Led-

če n. S. Prohlédl si organizaci, 
seznámil se s naší současnou 

činností i budoucími záměry a cíli. Poté následovala beseda se za-

městnanci. Pan poslanec velmi ocenil jak současnou péči o naše 
klienty, tak i plánované transformační záměry Domova Háj.

Text a foto: Karel Borek, DiS.
aktivizační pracovník Domova Háj

Poslanec Pavel antonín v domově Háj

Obyvatelé našeho domova se připravují na proces transformace, 
který jim umožní více se začlenit do běžného života. Podstatnou 
dovedností je i umět si uvařit a právě tyto schopnosti rozvíjí klienti 
za pomoci projektu Umíme si uvařit, aneb scukněme se s cuketou, 
čili cuketové hody. Poslední březnovou středu projekt vyvrcholil 
přípravou několika pokrmů, které nakonec složily celé téměř pro-

fesionální menu.
Klienti Domova Háj celý program vtipně zahájili písní Cukety 

jdou, následně se rozdělili do pěti skupin a každá z nich připravo-

vala jeden pokrm. Cuketové hranolky s česnekem a parmazánem 
představovaly předkrm, polévka byla cuketová s opečenými kru-

tony a sýrem, hlavní chod se podával v podobě cuketových kar-
banátků se šťouchanými brambory, nechyběl zákusek – cuketový 
dort s tvarohovým krémem a k tomu všemu se podávala limonáda 
z cuketové šťávy, jejíž tvůrci získali pěkný dárek.

Porota, ve které zasedli např. zástupci Kraje Vysočina v čele 
s náměstkem hejtmana Petrem Fraňkem, místostarostka Ledče 
n. S. Hana Horáková, starosta Vilémovic Václav Vacek, vedou-

cí pečovatelské služby a denního stacionáře Sociálního centra ve 
Světlé n. S. Markéta Dvořáková a také ředitelka SVOŠS Jihlava 

Marcela Křivánková, neměla jednoduchý úkol. Až závěrečné loso-

vání rozhodlo o tom, že absolutním vítězem realizovaných receptů 
se stal tým, který připravil osvěžující cuketovou limonádu.

Klienti domova připravovali svá menu za podpory pracovníků 
organizace v rámci nácviku samostatnosti a schopnosti naučit se 
vařit ze zdravých surovin. Součástí akce se stala i ukázka přípra-

vy stolování a nácviku slavnostního prostření stolu. V rámci do-

provodného programu si mohli všichni návštěvníci prohlédnout 
všechny prostory Domova Háj a nahlédnout do rukodělné dílny, 
ve které se v danou chvíli vyráběly kroužky na ubrousky.

Projekt studentek druhého ročníku dálkového studia SVOŠS 
Jihlava oboru sociální péče cuketovými hody nekončí, naopak 
bude pokračovat ve vytvoření kuchařky se všemi shromážděnými 
recepty, které přivezli hosté a návštěvníci akce i přátelé domova. 
Důležité je, aby byly recepty jednoduché, ideálně pro šestičlennou 
domácnost našich klientů a také složené ze surovin, které jsme si 
schopni na zahrádkách vypěstovat.

Kolektiv pracovníků Domova Háj
Foto: Karel Borek, DiS.

Cuketové hody v domově Háj
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V březnu se u nás uskutečnily dvě přednášky v rámci Univer-
zity slunečního věku. První přednáška byla na téma Indonésie 
a přednášejícím byla paní Zdeňka Stryková. Druhá přednáška 
byla též o cestování a nesla úsměvný název „Z kanclu kolem 
světa aneb stop otlačeným zadkům“. Přednášejícím byl pan 
Karel Štěpánek a jeho přítelkyně, se kterou se seznámil právě 
na svých cestách. Naši „studenti“ byli z přednášky i z předná-

šejícího nadšeni a při odchodu o odpoledni stráveném na této 
přednášce mluvili jen v superlativech. Oběma přednášejícím 
touto cestou děkujeme. 

V březnu nás navštívili opět naši psí kamarádi z Canistera-

peutického sdružení Kamarád a konala se u nás tradiční Kavár-
nička s kávou, drobným občerstvením a hudbou v podání pana 
Sukdoláka a pana Buška. 

Jaro už je tu. A tak se u nás přesazují a sází květiny. Také naši 
klienti spolu s klienty denního stacionáře se vyrazili podívat do 
zahradnictví Starkl v Čáslavi. 

Na začátku dubna jsme si upekli velikonoční perníčky, zú-

častnili se farmářských trhů a udělali jsme si velikonoční od-

poledne, kdy jsme malovali vajíčka a pletli pomlázky. Veliko-

noční přípravy jsme zakončili pečením velikonočních mazanců. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Zdenkovi (klient 
komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou) za pomoc při ple-

tení pomlázek. Děkujeme za ochotu jak klientovi, tak personá-

lu komunitního bydlení. 

Lucie Coufalová, sociální pracovnice
Foto: Monika Horáková, Martina Cimburková

Z domova pro seniory

kulturní zařízení kytiCe připravuje

kultura
21. června proběhne ve Světlé n. S.  
již šestnáctý ročník tradičního 

Svátku hudby!
Hlavní myšlenkou Svátku hudby je podní-
tit nejen profesionální, ale i amatérské hudebníky a milovní-
ky hudby, aby se setkali ve veřejném prostoru a proměnili na 
jeden den ulice ve spontánní živou hudební slavnost. Všich-
ni účinkující vystupují bez nároku na honorář, vstup na celý 
program je zdarma. 

Oddělení kultury kulturního zařízení KyTICe proto zve hu-
debníky Světelska, amatéry i profesionály, dospěláky i děti, 
soubory i jednotlivce, udělejme tedy i letos v úterý 21. červ-
na na jeden den ze Světlé opět živé hudební město! 

Jak se stát součástí tradiční hudební slavnosti pod širým ne-
bem?

Stačí se přihlásit na mail: hrochova@svetlans.cz. Následně 
dostanete informace, kdy a kde můžete vystoupit. Hlavní 
scéna (s ozvučením v době cca od 13 do 18 hod.) je na hu-

dební oslavy připravena na náměstí před radnicí, plánujeme 
ale také možnost vystoupení v baru Na Terase. 

Tato kulturní akce musí být pořadatelem nahlášena na pří-
slušných místech, proto je potřeba, abyste nám o sobě dali 
vědět včas. Je to nejen v zájmu hladkého průběhu programu, 
ale také proto, abychom vás mohli uvést na webových strán-
kách a na plakátech, případně vám poradili, jak se nejlépe 
k oslavám připojit. Přihlásit se můžete do 19. května.

V průběhu celého léta na parkovišti za kinosálem

letní kino 
Program letního kina zveřejníme na stránkách www.kyti-
cesvetla.cz nebo na www.facebook.com/kyticesvetla. Za-
čátek promítání cca ve 21:30 hodin. Vstupenky bude mož-
né zakoupit na místě půl hodiny před začátkem promítání. 
V případě nepříznivého počasí se promítání přesouvá do 
kinosálu. Změna programu vyhrazena. Občerstvení zajiš-
těno.
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V každoroční bohaté nabídce kulturních akcí ve Světlé n. S. má 
své pevné místo dnes již tradiční Výstava výtvarníků neprofesio-

nálů, která se zrodila před pětapadesáti lety. Je určitě zajímavé, že 
malíř, který stál u zrodu výstavy, svojí účastí nevynechal jedinou, 
byť se výstavy nekonaly každoročně. A jeho obrazy mohou ná-

vštěvníci obdivovat i na té letošní výstavě, která potrvá do neděle 
14. května. Tím doyenem mezi pravidelnými účastníky světelské 
přehlídky neprofesionálních malířů je osmdesátiletý Ladislav 
Láznička. Dnes sice žije v Zelenči u Prahy, ale před tím bydlel 
pětadvacet let ve Světlé nad Sázavou. A tak bylo na místě u příle-

žitosti výstavy zapříst s panem Lázničkou krátký rozhovor.

Pane Lázničko, jak jste se vy dostal k malování?
Když mi bylo asi sedmnáct, tak jsem byl v Praze a poprvé v Ná-

rodní galerii. A když jsem viděl ty nádherné obrazy, tak jsem měl 
pocit, že se zachvěla zem a bylo mně jasné, že malování bude můj 
osud.

Učil jste se ve svých začátcích nebo později od slavných malířů, 
jakými byli pro Světlou J. Panuška nebo Fr. A. Jelínek?

Základům kresby a malby jsem se začal učit u pana profesora 
Jiřího Toroně z Ostravy, známého restaurátora, grafika, malíře 
a ilustrátora. Dále u akademické malířky Pohribné a jejího muže 
Dr. Arséna Pohribného, poté u akademického malíře profesora 
Františka Nedvěda a později jsem začal ve Světlé nad Sázavou na-

vštěvovat malířské kurzy vedené Fr. A. Jelínkem.
Byl jste u začátku světelské výstavy amatérských malířů. Jak 

se dnes již tradiční výstava zrodila?

ladislav láznička a výstava výtvarníků neprofesionálů

To bylo tak. Když Mistr Je-

línek pro vysoký věk a špatný 
zdravotní stav skončil s vý-

ukou, využil jsem toho, že 
jsem měl z Prahy vysvědčení, 
že mohu pracovat jako vedoucí 
výtvarných kroužků, došel za 
panem Holanem z Osvětové 
besedy a vyjednal, že budeme 
pokračovat. A protože po celý 
život bylo mým velkým koníč-

kem navštěvovat galerie a vý-

stavy nejenom u nás, ale i v za-

hraničí, bylo logické, že jsem 
také chtěl vystavovat. A opět 
mi pan Holan vyšel ochotně 
vstříc. Nakoupil plátno, my 
s manželkou jsme potáhli sta-

ré rámy výstavních panelů, ručně napsal plakáty a první výstava 
v roce 1962 mohla začít. Bohužel jsme již jenom dva pamětníci - 
pan Oldřich Sýs a já. Přiznám se, že jsem nadšený z toho, jak za ta 
léta tradice výstavy zakořenila. Myslím, že to, co má Světlá v této 
výstavě, mohou ostatní města jen tiše závidět.

Děkuji za rozhovor a k vašemu životnímu jubileu přeji hodně 
zdraví.

Text: jiv
Foto: archiv Ladislava Lázničky
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čtení pro májové dny

Beletrie
Rowan Colemanová: 
Všichni jsme utkáni z hvězd

 – Stella Careyová je provdána za válečného veterána Vin-

centa bojujícího s traumatickými vzpomínkami. Aby 
unikla před neutěšenou realitou domova, bere si Stella stá-

le více nočních směn v hospicu, kde rozmlouvá s pacienty 
a vnímá, jak je pro umírajícího člověka důležité urovnat 
a uzavřít vztahy s blízkými.

Miloš Hoznauer: 
Stařec na čekané 
– Kniha, kterou máte právě v ruce, je o stárnutí a stáří.  Stár-

nutí a stáří je dvojího druhu. Mysli a těla. Duševní a fyzic-

ké. Oba tyto pochody mohou probíhat nezávisle na sobě. 
Fyzickému stárnutí jakkoliv zabránit nelze. Probíhá s ča-

sem, někdy rychleji, někdy pomaleji, ale probíhá. Duševní 
stárnutí se v určitém punktu někdy zastaví. To je případ 
Miloše Hoznauera. Tělo stárlo, ale jeho duch se v tomto těle 
usadil v době, kdy jako zralý muž získal humorný nadhled 
nad děním kolem sebe i nad sebou samým. A už tak zůstal. 

Dana Kellnerová: 
Řasnatci

 – Hlavní hrdinka dosáhne věku, kdy se velmi intenzivně 
začnou ozývat její biologické hodiny. Právě v tuto chvíli 
potká muže svých snů, který je krásný, inteligentní, citlivý 
a okouzlující. Brzy otěhotní a zdá se, že vysněnému rodin-

nému životu nic nebrání. Tragikomický příběh je ukázkou, 
jaké následky může mít přílišná zamilovanost a naivita.

Irene Kellyová: 
Matčiny hříchy 
– Kniha pojednává o pobytech autorky v irských sirotčin-

cích vedených katolickou církví v druhé polovině minu-

lého století, o týrání, ponižování a sexuálním zneužívání, 
které tam tehdy bývaly běžné, o autorčině marné snaze 
o potrestání viníků a o psychických následcích, jimiž po 
zbytek života trpěla

Ayse Kulinová: 
Poslední vlak do Istanbulu 
– Dcera jednoho z posledních osmanských pašů Selva se za-

miluje do syna židovského dvorního lékaře a odletí s ním 
do Paříže. Po nacistickém vpádu do Francie se odmítne 
svého židovského manžela vzdát. Mladý pár využije plánu 
tureckých diplomatů na záchranu tureckých Židů žijících 
ve Francii a se svým malým synkem se vydá na strastipl-
nou cestu vlakem do bezpečí. Společně musejí projít vál-
kou rozervaným kontinentem a riskovat všechno v zoufalé 
snaze získat svobodu.

Alena Mornštajnová: 
Hana 
– Je zima roku 1954 a devítiletá Mira i přes zákaz rodičů 

spadne z ledové kry do vody. Je za to potrestána tím, že 
na rodinné oslavě nedostane zákusek. Následuje tragédie, 
která ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní 
tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou historii. Příběh vy-

chází ze skutečných událostí.

Marit Reiersgardová: 
Závěje 
– Jednoho lednového dne zmizí beze stopy pětiletá Oda. Té-

hož dne se najde mrtvé tělo místní malířky Vibeke Han-

senové. Rozbíhá se vyšetřování, policie začne vyslýchat 
místní obyvatele. Všichni se tu znají, každý má nějaké 
problémy a něco skrývá, dokonce samotní vyšetřovatelé 
mají svá střežená tajemství. Dny ubíhají, v případu stále 
není jasno, a tak se Odina zoufalá matka rozhodne vzít 
věci do vlastních rukou.

Naučná literatura
Vilém Sacher: 
Nebeská brigáda 
– Vilém Sacher ve své knize zachycuje vznik 2. čs. samostat-

né paradesantní brigády v Sovětském svazu v době, kdy byl 
náčelníkem jejího štábu. Popisuje i její další osudy, tedy roz-

poruplné bojové nasazení v Karpatech, komplikovanou, ale 
úspěšnou účast v SNP a strádání v Nízkých Tatrách po po-

rážce povstání. Text je doplněn mnoha zajímavými doku-

menty a fotografiemi, z nichž některé nebyly dosud publi-
kovány.

Fiona Hayesová: 
51 věcí, které si můžeš vyrobit z papírové role 
– Od strakatého hada a nevrlého krokodýla až po rakety, 

traktory a letadla. Buďte kreativní a využijte nepotřebné 
roličky od toaletního papíru. Jednoduché instrukce krok 
za krokem vás provedou 51 inspirativními projekty, podle 
kterých si vyrobíte krásné hračky i dekorace.

Knihy pro děti a mládež
Ludmila Šnajderová: 
Dobrodružství malého zajíčka 
– Zajíček Ušáček chce maminku překvapit a udělat jí ra-

dost, proto se vypraví pro kytičku polních květů. Je to pro 
něj složitá a možná i nebezpečná cesta, ale zajíček potká 
spoustu hodných přátel ochotných mu pomoci. Knížka 
upoutá svými ilustracemi a umožní dětem i samostatné 
čtení pomocí obrázků a velkých tiskacích písmen.

Lenka Rožnovská: 
Táta za tři skleněnky 
– Malý Ondra žije jen s maminkou a babičkou, tátu nemá. 

A to ho trápí. Vždyť jeho kamarádka Anička má rovnou 
tatínky dva! A tak se jednoho dne rozhodne, že si tátu 
zkrátka opatří. Zajde do lékárny, přinese tam ten správný 
recept a bude to! Vtipný příběh pro předškolní děti a prv-

ňáčky o tom, že když se chce, všechno jde.

Danny Wallace: 
Hamish a Světokazi 
– Co byste dělali, kdyby se celý svět naráz zastavil jako v po-

hádce o Šípkové Růžence? Ptáci by strnuli uprostřed letu, 
letadla by nehybně visela ve vzduchu, lidé by se nehýbali 

- všichni kromě vás! Přesně tohle se stane desetiletému Ha-

mishovi. Na svědomí to mají Světokazi, kteří chtějí ovlád-

nout svět a nesnášejí děti.

Eva Kodýmová 
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vysočinka - charitativní koncert

V neděli 21. 5. proběhne ve Světlé nad Sázavou další ze sé-
rie charitativních koncertů Českého rozhlasu Region. Od 
15.00 hodin v tanečním sále Společenského domu vystou-
pí humpolecká dechová kapela Vysočinka.

Vstupné na koncert je symbolické – 49 Kč. Celá výše vstup-
ného bude věnována do sbírky Světluška Nadačního fon-
du Českého rozhlasu, která pomáhá nevidomým v  celé 
České republice.

Koncert se koná za podpory Kulturního zařízení KyTICe 
Světlá nad Sázavou a Českého svazu žen, pobočný spolek 
Světlá nad Sázavou.

Co váS ZaJíMá

Již dávno není v našich řekách tolik pstruhů jako za dob Oty 
Pavla v Berounce. A tak aby měli rybáři v pstruhové sezoně co 
chytat, musí být tyto lososovité ryby často do řek dosazová-

ny. Své o tom vědí členové místní organizace ČRS Světlá nad 
Sázavou, když každoročně před zahájením pstruhové sezony 
vysazují do svých revírů větší množství pstruhů duhových a si-
venů. A bylo tomu tak i před letošním 16. dubnem, kdy jako 

každoročně pstruhová sezona startovala. Například do pstru-

hového revíru na Sázavě pod Smrčnou vypustili 150 kilogra-

mů těchto dravých krasavců a když byli v průměru tři do kila, 
muselo jich být nejméně 450. I díky tomu, že letošní zahajovací 
den pstruhové sezony vyšel na velikonoční neděli, čeřily vodu 
Sázavy od Smrčné do Stvořidel od časného rána davy nedočka-

vých rybářů. Text a foto: jiv

Pstruzi a siveni putovali do Sázavy

výzva

20. března ve 12.30 hodin vlastní vinou vběhla jedenáctile-
tá vnučka v Lánecké ulici u křižovatky s ulicí Na Sídlišti do 
dráhy skůtru. Došlo ke střetu, kdy Barča utrpěla zlomeninu 
pažní kosti a na lýtku velkou a hlubokou tržnou ránu. V šoku 
odeběhla na chodník kde zůstala stát. Řidič skůtru přibrzdil, 
vznesl nelichotivý dotaz a se slovy „máš čepici na ulici“ odjel.

otazníky a prosba: Proč řidič nezastavil, vždyť dítě bylo od-
mrštěno? Dále prosím řidiče dvou osobních aut, kteří viděli 
incident vedle svých vozů, aby se přihlásili s  dodatečným 
svědectvím.

Poděkování: Celou věc postřehl ve zpětném zrcátku pan 
Krajanský, okamžitě zastavil a běžel dítěti na pomoc. Čepi-
ci sebral on, dítě v šoku a zraněné nebylo schopno pohybu. 
V náručí ji nesl kolem školky Na sídlišti, kde se jich ujaly za-
městnankyně kuchyně. Ty okamžitě zavolaly záchranku, po-
licii a pan Krajanský informoval rodinu.

Proto všem ještě jednou moc děkuji a zároveň prosím řidiče, 
aby se „pochlapili“ a dodatečně se přihlásili se svědectvím.

Vladimír Pohanka
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S příchodem jara se přibližuje datum konání celorepublikové 
akce Český den proti rakovině. Letos to bude 10. května, kdy se 
můžeme zakoupením žlutého kvítku měsíčku lékařského zúčast-
nit již dvacátého prvního ročníku sbírky Ligy proti rakovině Praha.

Tématickým zaměřením letošní sbírky je prevence nádorových 
onemocnění hlavy a krku.

Tyto nádory postihují orgány dutiny ústní, hltanu, hrtanu, nos, 
vedlejší dutiny nosní, slinné žlázy, rty, kůži obličeje. Dohromady 
představují asi 5 % všech onkologických onemocnění. Příčinou 
tří čtvrtin těchto nádorových onemocnění je kouření a nadměrná 
konzumace alkoholu, špatná hygiena dutiny ústní, nedostatečná 
péče o chrup a lidský papiloma virus. Vzhledem k tomu, že jde 
o nádory vysoce preventabilní, rozhodla se LPR věnovat tomuto 
tématu celý letošní rok a opakovaně upozorňovat především na 
možnosti prevence. Bližší informace získáte na www.lpr.cz nebo 
www.denprotirakovině.cz.

V našem městě se Květinový den letos uskuteční opět pod pat-
ronací kulturního zařízení KyTICe. Ve středu 10. května od 8.00 
do 17.00 budete moci potkávat dvojice studentek z místní Akade-

mie, které budou nabízet kytičky s modrou stužkou a letáčky. Až 
vás osloví nebo si je sami vyhledáte, vložte prosím do označené 
pokladničky finanční příspěvek minimálně 20 Kč za jeden kvítek. 
Přispívat můžete též na sbírkový účet Českého dne proti rakovině 
(6500065/0300) nebo posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 
30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87777. Cena 
jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Výtěžek sbírky je určen na nádorovou prevenci, zlepšení kvali-
ty života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, 
výzkum a vybavenost onkologických center.

Generálním partnerem letošního ročníku sbírky zůstává Česká 
pošta, proto se budou pokladní vaky odevzdávat v jejích vybra-

ných pobočkách.
V minulém roce bylo ve Světlé nabídnuto 1 650 květů, prodalo 

se 1 404 květů a na konto sbírky jsme přispěli částkou 36 376 Kč. 
V celé České republice se podařilo získat 18,26 mil. Kč. Připojíte 
se i vy k hrdým nositelům kvítku měsíčku lékařského a postaráte 
se, aby Světlá letos žlutě rozkvetla?

Eva Kodýmová

český den proti rakovině 

Poděkování Mgr. Evě Pejchalové – 
světelský folklorní soubor Škubánek.

Chtěl bych touto cestou poděko-

vat a ocenit velkou zásluhu paní 
učitelky Evy Pejchalové za dlouho-

leté vedení světelského folklorního 
souboru Škubánek. Jsem jeden z ro-

dičů (současně nejmladších členů) 
a jsem právem hrdý na to, že moje 
dcera navštěvuje již od tří let tento 
zájmově umělecký soubor písní, tan-

ců a hlavně lidové tradice z našeho 
i okolních krajů. Jde podle mého 
názoru o zachování národního cítě-

ní, patriotizmu a čisté lidské duše 
v tomto současném, ne moc doko-

nalém světě. Světelský soubor Šku-

bánek odchoval již několik generací 
a dnešní doprovázející maminky ra-

tolestí jsou vlastně i bývalé členky 
souboru. Myslím, že mezi všemi čle-

ny souboru dochází i k jakési zdravé 
asociaci pochopení a pomoci mezi 
sebou a zvládnutí tak všeho. Cel-
ková činnost okolo souboru je tak 
trochu časově náročnější, a proto si 
myslím, že to je i příčinou, že pozbý-

vá takový zájem o nové členy a ja-

kousi kontinuitu. Ostatně jakýkoliv 
zájmový kroužek je časově náročný 
a vidím v této

době, že je pro rodiče zcela jed-

nodušší zakoupit ratolesti třeba tab-

let, „posadit“ jej za počítač a mít 
tak čas pro sebe. Ačkoliv přicházím 
v mém zaměstnání každý den s mo-

Poděkování
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Dne 27. 5. 2017 se dožívá vzácných 90 let paní 

Marie Johnová
bývalá učitelka MŠ a vychovatelka školní družiny ve 

Světlé n. S.

Hodně zdraví a samé hezké dny přeje dcera Majka, 
vnoučata Marie, Zdeněk, Luboš, Kateřina a Magdalena 
s rodinami včetně 10 pravnoučat: Lucka, Ondra, Terka, 

Barča, Bělča, Alička, Venoušek, Lucie, Barunka 
a Fanoušek. 

Máme tě rádi, babičko.

derní technikou do styku a věnuji se jí, ve svém osobním 
životě jsem tak trochu puritán, proto tyto věci maličko od-

suzuji. Díky všem úspěšným vystoupením po naší republice 
i v zahraničí si děti i rodiče rozvíjejí obzor ve svém vidění 
a představách o světě a lidském dění. Každá moje účast (jako 
doprovod) na zkouškách a pak i na jednotlivých vystoupení je 
takové duševní

uklidnění a především srdeční radost, že tu naši dceru k ně-

čemu lidskému vedeme. A na závěr hrozně velké poděkování 
Evě Pejchalové s úctou a pokorou.

Text a foto: Jaromír Štukheil
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Třetí ročník sportovně-kulturního WoodSlack Festivalu se ne-

zadržitelně blíží. Letos jsme se na vás nachystali a připravili pro-

gram, který je v rámci našich možností našlapaný od sklepa až po 
půdu. Naším přáním je, abyste se vy, veřejnost více zapojila do ce-

lého fungování festivalu. Chceme abyste si ho užili stejně jako my, 
a proto jsme letos přišli s několika vychytávkami, které vás snad 
více propojí s duší festivalu. Novinky v podobě kurzů, které jsou 
zcela zdarma a přístupné všem v určených časech (viz program), 
jsou letošním lákadlem.

Kurzy povedou zkušené lektorky, které vlastní trenérské nebo 
lektorské certifikáty. V rámci festivalu si můžete vyzkoušet zákla-

dy jógy s úžasnou Jankou, která přivítá jednotlivce i rodiny s dětmi. 
Formou hry můžete spolu se svými ratolestmi přijít na chuť této 
meditační formě sportu, která posiluje nejen tělo, ale i duši (dopo-

ručujeme karimatky s sebou). Pokud se našeho festivalu účastníte 
pravidelně a slackline vás oslovil, líbí se vám s jakou ladností lze 
chodit po popruhu o šířce 2,5 cm nebo jaké kousky na slackline lze 
provádět a láká vás to zkusit, jen jste ještě nenašli odvahu, neva-

dí. Připravili jsme pro vás letos jedinečné kurzy slackline s usmě-

vavou profesionální slacklinerkou Aničkou. Anička vás provede 
základy slacklinu, pomůže vám s prvními krůčky, aktivuje vaše 
vnitřní svalstvo a probudí ve vás touhu udělat další a další kroky. 
Nebojte se, kurz je určen opravdu všem, nezáleží na věku, pouze 
na vaší odvaze a chuti zažít nový druh sportu. Přijďte celá rodina 
a uvidíme, kdo udělá první krok – mamka, taťka, babička či vnou-

čata? Poslední kurz, který jsme si připravili, je kurz výroby bare-

footových/bosonohých sandálů. Ano, myslíme to vážně! Můžete si 
vyrobit pod dohledem fantastické Janky své vlastní sandálky a ty 
si potom odnést domů. I tento kurz je zdarma. Jediná nevýhoda 
je, že kurz je kapacitně omezen. Maximální počet účastníků je 
25 lidí. Proto zde platí pravidlo, kdo dřív příjde, ten si vyrobí své 
vlastní sandále. Kurz výroby barefootových sandálů je během fes-

tivalu pouze jeden. V rámci bosonohého kurzu si povíte základní 
informace k pohybu naboso. Tvořit budete z plastové ševcovské 
plotny a parašňůry, naučíte se základní úvaz, který obstojí při ka-

ždodenním nošení i chůzi v lehkém terénu. Materiál pro výrobu 
barefootových sandálků dostanete při zahájení kurzu a taktéž je 
zcela zdarma.

Novinkami ovšem nekončíme. Místo pouhých tří dnů jsme fes-

tival protáhli na dny čtyři. Těšíme se na vás tedy již ve čtvrtek 
25. 5. 2017 opět pod širým nebem. Oficiální zahájení festivalu je 
v 17:00 a poté nás již čekají našlapané dny plné filmů, kapel, ob-

líbeného trickline závodu, speedline závodu, kurzů, malého spor-
tovního dne, dobré nálady a pohody s přáteli. Příjďte nás i letos 
podpořit, ať festival roste a můžeme vám rok od roku přinášet více 
komfortu, kvalitnějšího zázemí a zajímavého programu. Stejně 
jako předešlé dva ročníky i tento ročník festivalu je zdarma. Pokud 
se vám ale festival bude líbit, budeme rádi za dobrovolný přispě-

vek do kasičky, která bude na místě. Rovněž budete moci přispět 
i dobrovolnou částkou do kasičky projektu Show your help. Více 
informací o projektu Show your help na místě festivalu nebo na 
facebookových stránkách.

Nakonec mi dovolte poděkovat všem, kteří se na realizaci fes-

tivalu podíleli a podílejí. Pouze se zápalem pro danou věc by se 
nám nikdy nepodařilo vytvořit takový multižánrový festival, kte-

rý si dal za cíl propojit sport s kulturou a pohodou. Bez podpory 
města Světlá nad Sázavou, sponzorů (Uni credit leasing, Air cle-

aning technologies, slack.cz, Singing rock a jiných), rodiny, přátel 
a nadšenců jako my bychom zůstali pouze u onoho nápadu, pojď, 
uděláme festival :)“. Největší díky tedy patří všem, kteří nám jsou 
oporou a s nadšením nám zcela nezištně pomáhají.

Těšíme se na každého z vás.

WoodSlack team

Woodslack Festival vol. 3 2017
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SPort

Dobrovolné sdružení sportovců AZ tým Světlá nad Sázavou 
uspořádalo v sobotu 1. dubna ve spolupráci s Tenisovým klu-

bem Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou a Sportovním zaříze-

ním města, s. r. o. ve Světlé n. S. 2. ročník běžeckého závodu 
pro veřejnost Běh cyklostezkou, dlouhý 5000 m. Samotné po-

řadatele překvapil tak velký zájem o start, vždyť se prezento-

valo 112 sportovců. Věkově bylo startovní pole opravdu pestré. 
Nejmladšími účastníky byli desetiletí Jakub Malina a Ondřej 
Trtík, oba ze Světlé n. S., a nejstarším jedenasedmdesátiletý Ja-

roslav Málek z Chotěboře. Na start se postavilo i 30 žen. Závod 
odstartoval u tenisové haly v Sázavské ulici sám starosta města 
Jan Tourek, který věnoval zvláštní cenu pro toho, kdo překo-

ná čas loňského vítěze Petra Miláčka z Ledče n. S. 18:22.00 
min a vytvoří nový rekord trati. Pod tento čas se dostala hned 
čtveřice prvních běžců v cíli a byl mezi nimi i loňský vítěz. 
Pořadí prvních pěti běžců v cíli 2. ročníku Běhu cyklostezkou: 

1. J. Exner (Jihlava) 17:31.19 min., 2. J. Brychta (Nové Město 
n. M.) 17:46.08, 3. P. Miláček (Ledeč n. S.) 17:57.55, 4. R. Ko-

cúrek (Jihlava) 18:20.25, 5. M. Pecha (Čáslav) 18:48. 47. Při 
slavnostním vyhlášení vítězů pořadatelé odměnili vždy prvni 
tři nejlepší v každé věkové kategorii. Kategorie M1 - do 34 let 
(v závorce za jménem je uvedeno pořadí v celkové klasifikaci): 
1. J. Exner (Jihlava, 1.), 2. R. Kocúrek (Jihlava, 4.) 3. M. Pecha 
(Čáslav, 5.). Kategorie M2 – 35 až 49 let: 1. J. Brychta (Nové 
Města n. M., 2.), 2. P. Miláček (Ledeč n. S., 3.), 3. T. Mocek 
(Pardubice, 6.). Kategorie M3 – 50 až 59 let: 1. F. Tichý (Svět-
lá n. S., 9.), 2. M. Svoboda (Pardubice, 11.), 3. J. Bělohlávek 
(Chotěboř, 20.). Kategorie M4 – 60 a více let: 1. J. Schwarz 
(Havlíčkův Brod, 26.), 2. A. Pavlas (Přibyslav, 31.), 3. M. Ota-

wa (Zruč n. S., 61.). Kategorie žen Ž1 – do 39 let: 1. A. Frolí-
ková (Polná, 24.), 2. S. Pytlíková (Jihlava, 37.), 3. P. Vrbková 
(Ledeč n. S. 51.). Kategorie Ž2 – 40 a více let: 1. J. Poborská 

Běh cyklostezkou přilákal 112 běžců

Starosta Jan Tourek předává cenu za vytvoření nového 
rekordu trati vítězi závodu Jakubu Exnerovi z Jihlavy

Nejrychlejší žena v cíli závodu  Andrea Frolíková, v celkové 
klasifikaci byla 24.

Vítěz závodu Jakub Exner v cíli závoduStarosta Jan Tourek odstartoval 2. ročník Běhu cyklostezkou
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▶

Od neděle 26. března uplynulo již nejméně šest týdnů, ale 
úspěch hokejistů HC Světlá nad Sázavou za tu dobu rozhodně 
nezevšedněl. Ten den hokejisté z Pěšinek porazili v pátém fi-

nálovém utkání tým HC Kohouti Česká Třebová na jeho ledě 
a stali se tak vítězi Krajské ligy mužů Pardubického kraje 
2016/2017. Cesta k tomuto titulu nebyla vůbec lehká, o to si ho-

kejisté v modrobílých dresech tohoto vítězství mohou více vážit. 
A jaká byla soutěž, znamenající pro vítěze třiačtyřicet těžkých 
utkání? Základní část soutěže se hrála dvoukolově každý s kaž-

dým, pro každého účastníka 20 utkání. Pořadí na prvních třech 
místech po této části. 1. HC Kohouti Česká Třebová 50 bodů, 
2. HC Světlá nad Sázavou (15 vítězství, 5 proher) 45 bodů, 3. 
Slovan Moravská Třebová 40 bodů. Pro druhou část se tabul-
ka rozdělila, prvních šest týmů hrálo opět dvoukolově každý 

s každým a výsledky z první části se započítávaly. Pro každého 
z této šestice to znamenalo dalších deset utkání a vykrystalizo-

valo následující pořadí, které zároveň určilo dvojice pro play off. 
1. HC Kohouti Česká Třebová, 2. Slovan Moravská Třebová, 3. 
HC Světlá n. Sázavou, 4. Spartak Choceň, 5. HC Chrudim, 6. 
HC Hlinsko. Poté přišlo očekávané atraktivní play off, hrané 
na tři vítězství. Hokejisté Světlé ve čtvrtfinále lehce vyřadili 
hokejisty Hlinska, když doma zvítězili 5:3, v Hlinsku 5:1 a opět 
doma 8:5. Semifinále s Moravskou Třebovou bylo pro svěřence 
Jiřího Přibyla a Jakuba Kořínka mnohem těžší. Začínalo se na 
ledě soupeře a tam Světlá na úvod prohrála v prodloužení 6:7. 
Po domácí prohře 0:5 by na hokejisty z Pěšinek nikdo nevsadil 
ani pětník. Ale přišel obrat, Světlá vyhrála v Moravské Tře-

Hokejisté mají titul přeborníků Pardubického kraje

Ze zisku poháru se radují dva nejzkušenější,  
kapitán Ondřej Včela a Jaroslav Žák

Společné foto všech hráčů a realizačního týmu s pohárem 
pod kotlem světelského fanklubu na zimním stadionu v České 

Třebové

Na stupních vítězů první tři v kategorii M3. Zleva M. Svoboda 
z Pardubic, vítěz kategorie světelský F. Tichý a J. Bělohlávek 

z Chotěboře

Nejmladší účastník závodu desetiletý Ondřej Trtík ze Světlé 
nad Sázavou. V celkové klasifikaci skončil 96. v čase 

31:14.92 min.

(Čáslav 52.) 2. L. Vermešová (Světlá n. S., 57.), 3. A. Filippi 
(Světlá n. S. 74.). Znamenitá organizace závodu a masová účast 
startujících daly signál tomu, že se ve Světlé nad Sázavou rodí 
další sportovní tradice. A právem, vždyť běh je nejpřirozeněj-
ším a nejmasovějším sportem, který se dá provozovat všude 

a v každém věku. Pořadatelé touto cestou děkují Městskému 
úřadu Světlá nad Sázavou, ochotným sponzorům a všem, kteří 
při uspořádání závodu pomohli. Jsou si vědomi, že bez jejich 
pomoci by závod v takovém rozsahu nemohli uspořádat.

Text a foto: jiv

25



▶

Od pátka do neděle jsme byli s Astorkem v Roudnici nad La-

bem na kvalifikačních závodech na republiku, které se budou 
konat na podzim. Po příjezdu jsem zjistil, že bude postupovat 
30 psů ze 127, propozice jsem tak nějak nečetl. Tak jsem si ří-
kal, no to těžko asi postoupíme mezi elitu ČR, ale to nevadí, 
my si jedeme zaběhat a pořádně si ty závody užít, hlavně bez 
nervů. V sobotu dva běhy a v neděli taky. Základ úspěchu je 
čistě doběhnout. První běh… čistě a pro nás parádní 14. místo. 
Druhý opravdu složitý běh, jedna chyba a pro nás překvapení. 
15. místo. Prostě jak to bylo těžké, ostatní soupeři chybovali víc. 
Večer mi bylo sděleno, že jsme v součtu na 5. místě, to jsem 
teda fakt nečekal. Dal jsem si večeři, pět pivek a šel se poctivě 
vyspat na neděli. Dopoledne se nám běh taky povedl, dokonce 
na krásném 8. místě a po doběhnutí ostatních mi sdělují, že se 

posouváme na průběžné 1. místo. Tak to mi teda nervovou sou-

stavu opravdu rozhodilo. No nic, došel jsem si na lehký oběd 
a zařekl se, že ten poslední běh prostě zaběhneme. Nervozitu 
jsem naštěstí hodil za hlavu a šel vysmátý na start posledního 
běhu. Poslední běh se nám povedl nejlépe, bylo z toho krásné 
6. místo a konečné 1. místo v součtu, dokonce s velkým násko-

kem. Stalo se něco… prostě bomba… Jsou za tím čtyři roky 
poctivého trénování s Astorkem. Momentálně si uvědomuji, 
že můj koníček přestává být opravdu sranda, protože tohle už 
něco znamená. Od uznávaných českých agiliťáků jsem dostal 
gratulace jako superman víkendu, hrdina víkendu, ne hrdina, 
ale geroj víkendu. Tak nevím, co dál napsat… to už je vlastně 
všechno.

Luboš, Astorek a Letinka

dobrý den, ahojky a agility zdar

Základní částí dorostenci florbalového oddílu TJ Sklo Bohemia 
Světlá nad Sázavou projeli doslova jako nůž máslem, když v 21 
zápasech pouze vítězili. S každým soupeřem druhé ligy doros-

tenců, skupiny Vysočina, jsme se utkali třikrát, přičemž jediným 
vážným konkurentem byl tým FBŠ Jihlava. Kanadské bodování 
ovládl s nedostižným počtem 100 bodů Ondřej Holoubek (72 gólů 
a 28 asistencí), hned za ním skončil Jaroslav Krátký se 70 body (27 
+ 43), jako šestý se umístil kapitán David Kváš s 44 body (27 + 17), 
mezi gólmany patřil k nejlepším Tomáš Hlava.

Konečné pořadí základní části:

1) TJ Sklo Bohemia Světlá n/S 63 bodů, 2) FBŠ Jihlava 52 bodů, 
3) PSKC Okříšky B 36 bodů, 4) Hippos Žďár n/S 29 bodů, 5) Sni-
pers Třebíč 27 bodů, 6) SED Havlíčkův Brod 18 bodů, 7) Florbal 
Telč 13 bodů, 8) Žďár n/S Benjamins 3 body.

V Jihočeském kraji si obdobně počínalo družstvo FBC Došwich 
Milevsko, se kterým jsme se poprali v dubnové baráži hrané na 
dva zápasy, kdy se sčítalo skóre. První duel v Milevsku před dvě-

ma sty diváky jsme i přes mírnou převahu ve hře prohráli 3:6. 
Odveta se hrála o Velikonocích v ledečské hale, kde se tísnilo na 
130 fanoušků z obou měst. K pekelné atmosféře přispělo i něko-

Florbaloví dorostenci na první ligu nedosáhli

bové 5:3, potom doma zcela jasně 6:2 a bylo rázem vyrovnáno 
2:2 na vítězství a rozhodovalo se na ledě v Moravské Třebo-

vé. Světlá tam zvítězila 3:1 a byla ve finále s Kohouty z České 
Třebové. Začalo to slibně, vítězství 3:2 u soupeře, potom doma 
druhá výhra 4:3. Ale soupeř se nevzdával, Kohouti zvítězili 
doma 8:6 a v Pěšinkách 2:1 v prodloužení. K rozhodujícímu 
zápasu se jelo opět do Třebové, ale tentokrát České. Hokejisté 
HC Světlá nad Sázavou tam zvítězili 4:1 a mohli pít šampaňské 
z poháru pro vítěze. Každá správná hokejová bilance musí mít 
svoji statistiku. Zde jsou tedy aspoň základní hokejové počty. 
V dresu Světlé se vystřídalo 26 hokejistů. Brankáři M. Koub-

ský a J. Zvolánek. Hráči v poli: R. Křišťan, J. Žák, P. Blažek, 

M. Dolinský, P. Včela, O. Včela, Jaroslav Doležal, Jakub Do-

ležal, J. Svoboda, J. Kořínek, M. Kopecký, J. Venc, J. Kubát, 
O. Špatenka, O. Šíma, J. Štros, J. Fibikar, T. Dušátko, J. Štros, 
O. Urban, Vl. Křišťan, J. Tůma, F. Březka, J. Šimák. V kanad-

ském bodování hned tři hráči nasbírali 50 a více bodů za góly 
a asistence. Radim Křišťan 54, Jaroslav Žák 52 a Pavel Blažek 
50. V tabulce vstřelených gólů má Světlá čtyři hokejisty, kteří 
dali více než dvacet branek. Petr Včela 24, Pavel Blažek 24, 
Radim Křišťan 22, Michal Dolinský 22.

Text: jiv
Foto: Jan Borek
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Zleva stojící: vedoucí družstva Jiří Moravec, Jaroslav Krátký, 
Ondřej Holoubek, Adam Mašín, Martin Kučírek,  
Dominik Šimůnek, Ondřej Kalenský, Petr Filippi,  

trenér Tomáš Rosecký
Klečící zleva: David Kváš, Tomáš Kohout, Roman Liška, 

Andrej Čapek, Adam Böhm, Tomáš Kratochvíl, Jakub Egart
Dole: Matyáš Kozák, Tomáš Hlava

lik bubnů v obou táborech. První třetina skončila vedením 4:1 pro 
Milevsko, když hosté využili každou šanci ke vstřelení gólů po 
našem nedůrazu před bránou. Ve druhé třetině se kluci vybičovali 
k skvělému výkonu, kdy jasně Milevsko přehrávali. Bohužel pak 
hosté opět několikrát udeřili z brejků a pojistili si postup do první 
ligy vítězstvím 10:5.

Sestava: Tomáš Hlava, Matyáš Kozák – David Kváš, Roman 
Liška, Martin Kučírek, Adam Mašín, Jakub Egart – Jaroslav 
Krátký, Dominik Šimůnek, Ondřej Holoubek, Andrej Čapek, 
Petr Filippi, Tomáš Kohout, Adam Böhm, Tomáš Kratochvíl, 
Ondřej Kalenský.

„Před sezónou bych určitě neřekl, že budeme v základní části tak 
suverénní, že vyhrajeme všech jednadvacet zápasů. V baráži jsme 
narazili na podobně úspěšný celek z Milevska, který se netajil po-
stupovými ambicemi. Celkově jsme v poli byli určitě lepším týmem 
my, ale Milevsko nás porazilo skvělou produktivitou a úspěšnými 
brejky. Určitě se tito kluci v budoucnu stanou oporami v mužském 
týmu, několik z nich může klidně hrát i vyšší soutěže. V sezoně mi 
jako vedoucí družstva i asistent trenéra skvěle pomohl Jiří Mora-
vec,“ uvedl hlavní trenér dorostenců Tomáš Rosecký.

Tomáš Rosecký, trenér mládežnických družstev florbalového 
oddílu TJ Sklo Bohemia Světlá n/S

Foto: Jiří Víšek

Po základní části, kdy celkem 15 družstev starších žáků bylo 
rozděleno do dvou skupin, následoval finálový turnaj čtyř nej-
lepších mužstev. V Bystřici n/P se tedy v sobotu 8. 4. předsta-

vily tyto týmy: PSKC Okříšky, Hippos Žďár n/S, Spartak Pel-
hřimov a Sklo Bohemia Světlá n/S, které se utkaly systémem 
každý s každým. Vítězné družstvo zároveň dostalo šanci se 
kvalifikovat na Mistrovství České republiky. Po úvodní smolné 
prohře s pozdějším vítězem (1:3 s PSKC Okříšky) se kluci skvě-

le pochlapili a dvěma výhrami (6:3 nad Hippos Žďár n/S a 3:2 
nad Spartakem Pelhřimov) si zajistili stříbrnou příčku.

Sestava: Matyáš Kozák, David Coufal – Adam Mašín, Mar-
tin Kučírek, Jakub Egart, Jan Hofman – Milan Tvrdík, Josef 
Smejkal, Martin Pavelka, Patrik Hoke, Adam Böhm, Petr Balo-

un, Luboš Brzoň, Tomáš Končel, Matouš Mendl. V sezóně dále 
nastupovali: Pavel Boudník, Matyas Fišer, Josef Kahoun.

„Letošní sezona v podání kluků je neuvěřitelná. Po vítězství 
dorostu v Lize Vysočiny přišel podobný úspěch. V minulých 
dvou letech jsme skončili ve starších žácích vždy těsně za po-
stupem do finálové čtyřky, ale letos jsme si to pořádně užili. Už 
jenom postoupit z naší velmi vyrovnané skupiny B byl úspěch, 
takže celkové druhé místo z patnácti družstev celé Vysočiny je 
až takový malý zázrak. A to jsme ještě vítězi z Okříšek velmi 
zatápěli. Mám radost z toho, že do sezony se zapojilo i mnoho 
nových kluků, kteří letos odehráli svou první závodní sezonu 
a vedli si velmi dobře. V brance nás vždy skvěle podrželi gól-
mani Matyáš Kozák a David Coufal. Hlavními tahouny týmu se 
stali Adam Mašín, Martin Kučírek a Adam Böhm, který se na-
štěstí včas vrátil do týmu po prodělané nemoci. Již letos se uká-
zalo, že pro příští rok budou těmi klíčovými hráči Martin Pavel-
ka, Josef Smejkal a Milan Tvrdík. Na tomto výrazném úspěchu 
se podílely i začínající trenérky Ivana Kohoutová a Kateřina 
Poláková, které by si měly vzít na starost tuto kategorii v příš-
tím roce. Dále mi jako vedoucí družstva několikrát pomohla 
Lenka Boudníková. Po celou sezonu jsem nemusel s kluky ře-
šit žádné větší problémy, proto i závěrečná oslava stříbra na 

bowlingu proběhla jen a jen v radostném duchu. Ale asi úplně 
nejvíc si cením toho, jak zvládáme se vyrovnat mnohem větším 
oddílům s dlouhou tradicí a lepším zázemím,“ spokojeně zhod-

notil sezonu starších žáků hlavní trenér Tomáš Rosecký.
Konečné pořadí Přeboru starších žáků Vysočiny ve florbalu:
1) PSKC Okříšky, 2) Sklo Bohemia Světlá n/S, 3) Spartak Pel-

hřimov, 4) Hippos Žďár n/S, 5) Orel Nové Město na Moravě), 6) 
ASK Bystřice n/P, 7) SED Havlíčkův Brod, 8) SK JeMoBu, 9) 
FBŠ Jihlava, 10) Snipers Třebíč, 11) Juvenis Přibyslav, 12) ZŠ 
Jaroměřice, 13) SK Jihlava, 14), Hippos Žďár n/S Benjamins, 
15) KC Okříšky.

Tomáš Rosecký, trenér mládežnických družstev florbalového 
oddílu TJ Sklo Bohemia Světlá n/S

Foto: Kateřina Poláková

Starší žáci florbalového oddílu druzí na vysočině

Stojící zleva: trenérka Ivana Kohoutová,  
trenér Tomáš Rosecký, Matyas Fišer, Adam Mašín,  

Martin Kučírek, Adam Böhm, Martin Pavelka, Milan Tvrdík
Klečící zleva: Jakub Egart, Luboš Brzoň, Josef Smejkal, 

 Jan Hofman, Tomáš Končel
Dole: Matyáš Kozák, David Coufal
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Starší žákyně své účinkování v KP ukončily na 3. místě 
za Jihlavou a Novým Veselím, z 12 účastníků KP. O koneč-

ném pořadí na druhém a třetím místě rozhodoval až poslední 
turnaj 19. 3. 2017 právě ve Světlé n. S. Bohužel těsná prohra 
právě s Novým Veselím nás odsunula z celkového druhého 
místa, které zajišťovalo postup do 1. kola MČR. Před soutěží 
byl cíl probojovat se do první šestky, což se nám bohatě spl-
nilo, z regionální skupiny jsme postupovaly z 2. místa právě 
za Jihlavou společně s Havl. Brodem z místa třetího. Z dru-

hé skupiny postoupily Nové Veselí, Bedřichov a Třebíč.
Celkové pořadí: 1. Demlova Jihlava, 2. S. Nové Vese-

lí, 3. Světlá n. S., 4. Havl. Brod, 5. S. Bedřichov, 6. Třebíč. 
Družstvu nastupovaly tyto hráčky: Boudníková Jana, Buňa-

tová Verča, Dvořáková Dáša, Jiříková Eliška, Pecová Kris-

týna, Svobodová Sára, Surovcová Štěpánka, Vellinga Natka, 
příležitost dostaly i náhradnice z ml. žákyň Válová Štěpán-

ka, Dejmalová Verča, Benešová Alena a Danihelová Míša.   

Většina děvčat ze základu nastupovala ještě v soutěži KP 
kadetek. V této soutěži byla pouze 4 družstva. Naše děvčata 
celou soutěží prošla bez jediného prohraného zápasu s 27 ví-
tězstvími a ztrátou pouhých 3 setů.

Krajský přebor kadetky

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety míče body

1. TJ Sklo Bohemia 
Světlá nad Sázavou

27 24 3 0 0 54:3 1381:739 78

2. TJ Jiskra Havlíčkův 
Brod

27 13 0 6 8 32:28 1251:1199 45

3. TJ Spartak Pelhřimov 27 11 3 0 13 28:29 1135:1092 39

4. TJ Náměšť nad 
Oslavou

27 0 0 0 27 0:54 616:1353 0

21. 4.–23. 4. 2017 se konala kvalifikace o postup do I. Ligy 
kadetek, kterého se zúčastnila družstva bojující o udržení 

v lize a vítězové Krajských přeborů ve třech šestičlenných 
skupinách. Postup si zajišťovala družstva na 1. a 2. místě ve 
skupinách. Světlá n. Sáz. byla zařazena do skupiny, která se 
hrála v Jihlavě. Vedle družstev ŠSK Demlova Jihlava a Žďá-

ru n. Sáz., která bojovala o udržení, byly vítězové krajů, Ba-

ník Příbram, SB Světlá n. Sáz., Třebín (České Budějovice), 
Orion Praha. Světelačkám se povedl husarský kousek. Pouze 
jediná prohra 3:2 s Příbramí a čtyři výhry znamenaly postup 
ze skupiny z druhého místa společně právě s Příbramí do 
I. Ligy kadetek. Velkou měrou k tomuto úspěchu přispěly 
i hostující odchovankyně oddílu Šárka a Veronika Seme-

rádovi, které hrají 1. ligu juniorek(od nové sezony EX) za 
KCTM Vysočina. 

další úspěšná sezona dívčího mládežnického volejbalu

Spodní řada: Válová, Vellinga, Buňatová, Dejmalová V., 
Jiříková. Horní řada: Benešová, Dvořáková, Svobodová, 

Pecová, Boudníková, Surovcová

Surovcová, Dvořáková, Dejmalová S., Boudníková, Kukeňová, 
Jiříková, Buňatová, Vellinga, chybí Kubíčková

Kadetky: Kukeňová, Dejmalová, Buňatová, Dvořáková, 
Surovcová, Kubíčková, Pecová, vleže Vellinga.  

Chybí: Jiříková, Boudníková
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Mladší žákyně – celkové 2. místo z 12. účastníků. Po vý-

hře v základní skupině bez problémů postoupily do finálové 
skupiny o 1. – 6- místo.

Krajský přebor mladší žákyně - skupina o 1. - 6. místo
p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety míče body

1. TJ Sokol Nové 
Veselí A

20 17 2 1 0 39:4 1022:630 56

2. TJ Sklo Bohemia 
Světlá nad Sázavou

20 10 2 4 4 28:18 999:898 38

3. TJ Jiskra Havlíčkův 
Brod B

20 7 4 2 7 24:22 898:958 31

4. TJ Jiskra Havlíčkův 
Brod A

20 7 3 1 9 21:23 913:938 28

5. ŠSK Demlova Jihlava 20 4 3 4 9 18:29 932:981 22

6. TJ Žďár nad Sázavou 20 1 0 2 17 4:38 662:1021 5

Hráčky nastupovaly ve složení: Benešová Alena, Dejmalová 
Verča, Danihelová Míša, Pecová Kristýna, Vavrochová Alice, 
Válová Štěpánka, svůj křest v šestkovém volejbale si odbyly 
Dibelková Tereza., Matějková Nela a Tvrdá Nikola

Děvčata ještě absolvovala 22. 4.–23. 4. 2017 v Novém Veselí 
1. kolo MČR v kategorii ml. žákyň. Postup z osmičlenné sku-

piny, kde do finálových bojů na MČR postupují pouze 2. druž-

stva, bylo velice obtížné. Třetí místo za suverénním Studio 
Sport Praha a domácím S. Novým Veselým bylo velice dobré. 
Naše děvčata předvedla na turnaji snaživý výkon, ale na postup 
do druhého kola MČR to nestačilo.

Všechna družstva od Minivolejbalu po kadetky trénuje 
a v zápasech vede Jarka Holoubková.

Jarka Holoubková

Do divizní sezony 2016/2017 vstupovali stolní tenisté TJ Sklo 
Bohemia Světlá nad Sázavou s oslabeným týmem, proto neoče-

kávali umístění v popředí dvanáctičlenné tabulky při závěreč-

ném účtování. Nakonec z toho bylo, stejně jako v předcházející 
sezoně, 10. místo, tedy těsně nad hranicí sestupu. Divizi opouš-

tí týmy na 11. a 12. místě TJ Jiskra Havlíčkův Brod B a TJ Sla-

voj Polná A. Z dvaadvaceti utkání dokázali stolní tenisté Světlé 
pětkrát zvítězit, uhráli tři remízy a čtrnáctkrát opouštěli stoly 
poraženi. Nejúspěšnějšími hráči družstva byli bratři Ladislav 
a Radek Vosykovi, kteří jako jediní měli ve dvouhrách aktivní 
skóre vyhraných a prohraných utkání. Ladislav ve dvouhrách 
vyhrál 42 zápasů a 25 prohrál, Radek měl poměr 34:25. V zá-

kladní sestavě družstva ještě hráli Jan Růžička a dorostenec 
Tomáš Tecl. Z B družstva vypomáhali Jan Kubíček, Tomáš Ple-

citý, Martin Karel a Milan Kruml. Vzhledem k úzkému kádru 
A mužstva jsou v oddíle na rozpacích, zda hrát divizi nebo ra-

ději nastoupit do nižší soutěže Krajského přeboru I. třídy. Podle 
lídra týmu Ladislava Vosyky o tom rozhodne až květnová schů-

ze oddílu. Optimističtější hodnocení sezony bylo v oddíle ping-

-pongu u B družstva, které vyhrálo Regionální soutěž 1. třídy 
(okresní přebor) a po roce se tak vrací do Krajského přeboru III. 

třídy. Z osmnácti utkání prohráli světelští pouze jednou, v prv-

ním kole v Chotěboři s CHS Chotěboř D. V úspěšném B týmu 
Světlé nastoupili: Tomáš Plecitý, Jan Kubíček, Tomáš Tecl, Mi-
lan Kruml, Martin Karel, Daniela Růžičková a Luboš Hort.

Text a foto: jiv

osmá divizní sezona světelského ping-pongu

Foto z předávání stříbrných medailí Matějková, Danihelová, 
Vavrochová, Benešová, Válová, Dejmalová

V meziokresním přeboru v minivolejbale - Liga Vysočiny jsme 
měli 1. družstvo. Konečné 6. místo z 36 účastníků je výborné 
umístění, zvláště s ohledem na skutečnost, že jsme se jednoho 

turnaje nemohly z důvodu onemocnění hráček zúčastnit. Tvrdá 
Nikola, Matějková Nela, Dibelková Tereza a Danihlelová 

Michaela, to je toto družstvo.
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

 práce v truhlářské dílně
 broušení
 myt výrobků
 balení a podobné práce

Nástup dle dohody.

Možnost částečného úvazku.

Řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou.

Čistý trestní rejstřík.

Kontakt: 

drevomaxcz@seznam.cz

tel.: 606 621 515

Prostor p
ro vaši  

reklamu

Prostor p
ro vaši  

reklamu
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