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▶

Jaro či léto, to je oč tu běží

Je začátek června a  před námi se rýsuje léto, dny prázd-
nin a dovolené, nejkrásnější chvíle roku. Je to ale skutečně 
tak? Není tím nejkrásnějším obdobím právě jaro, které už 
máme za sebou? Trošku si to zrekapitulujme. Jarní měsíce 
jsou březen, duben a květen navzdory tomu, že první jarní 
den je až 21. března. Tímto dnem začíná jaro astronomické, 
my však mluvíme o tom pozemském, klimatickém. V břez-
nu si opravdu jara příliš neužijeme. Někdy ještě v půlce mě-
síce leží sníh a první jarní den provázejí plískanice. Krajina 
je šedivá a bezbarvá, z kytiček se ukáží pod sněhem snad 
jedině sněženky a  bledule. V  dubnu už to je trochu lepší. 
Naše oko může potěšit i zelená travička, s jarními květina-
mi se roztrhne pytel a dokonce začínají kvést ovocné stro-
my. Pupeny raší a na širé okolní luhy a háje je stále hezčí 
pohled. Ovšem pořád to není to pravé ořechové. Teprve 
květen dokáže rozehrát tu nejkrásnější partii. Vše se topí 
v záplavě květů, všude okolo se vznáší nádherná vůně, i ko-
runy stromů lahodí oku svou zelení. Je to vskutku nejkrás-
nější období, které nemohou zkazit ani zmrzlí muži. Nabízí 
potěchu všem smyslům, předkládá nám to nejlepší, co si 
jen můžeme přát. Ze všech jarních měsíců teprve květen je 
tím nejpůvabnějším a nejkrásnějším časem.

Jak je to ale s  létem? Červen, červenec, srpen. Čas her 
a  malin nezralých, jak praví klasik. Začátek léta si nezadá 
s  nádherným květnem. Všude je zeleno, voňavo, sluneč-
ní paprsky nám něžně, někdy až trochu horce hladí tváře. 

Záplava květů pokračuje, tráva je ještě šťavnatá a  hebká. 
A svatojánská noc plná kouzel a světlušek nám připadá jako 
div světa. To první prázdninový měsíc červenec už láká ke 
koupání, louky voní senem. Člověk by měl skoro chuť říct: 
Co víc si ještě mohu přát? Ale ejhle, svatá Anna, chladna 
zrána. Už koncem měsíce se objevuje kaz na kráse. A sešup 
po šikmé ploše zvolna pokračuje. V  srpnu nás čeká svatý 
Vavřinec  – první podzimec. Bývá sice horko možná větší 
než v  červenci, ale dny se nám začínají krátit, sluníčku se 
již podařilo ze šťavnaté trávy vytvořit shluky vysušených 
stébel. Sečou se otavy a sklízí obilí. Jakmile začne foukat 
ze strnišť, je to známka, že se nezadržitelně blíží podzim.

V našich zeměpisných šířkách máme jenom pět měsíců, kdy 
nám dělá radost skutečně pěkné počasí a  všechno je ze-
lené. Snad se mnou budete souhlasit, že z  těchto měsíců 
je bez černého puntíku na kráse jedině červen. Ve všech 
ostatních měsících nám hrozí mrazíky, chladna z rána nebo 
podzimní povětří.

Dnes se před námi červen rozprostírá jako nepopsaná kni-
ha. Může nám přichystat spoustu nádherných okamžiků, 
nejkrásnější chvíle z  celého roku. Proto vám všem přeje-
me, abyste nastávající překrásné období prožili co nejlépe, 
s láskou v srdci i v duši.

Eva Kodýmová

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou dne 26. 4. 2017 roz-
hodlo o odkupu pozemků a nemovitostí v areálu bývalého kou-
paliště v Pěšinkách od majitelů spol. R E L A X A, a. s., a to za 
celkovou částku 10 086 500 Kč. Zároveň město zakoupilo sou-
sedící pozemek, na kterém se nachází vstup do světelského 
podzemí. Po dvouletém jednání, během kterého se podařilo 
především dospět k ceně, která je pro město akceptovatelná, 
se tak dostaly pozemky v centru zpět do majetku města.

V  tuto chvíli není rozhodnuto o  funkci nebo funkcích, které 
bude areál v budoucnu plnit. Jedná se o strategickou investici, 
o poslední volné pozemky v centru města. Prostor navazující 

na náměstí bude součástí plánu revitalizace náměstí a z toho 
také vyplyne jeho další uplatnění. Může být upraven např. pro 
koupání, jako parkoviště či příjemný lesopark.

V současnosti se připravuje jednání se současným majitelem 
o provozu v nejbližší době, správou bylo pověřeno Sportovní 
zařízení města Světlá nad Sázavou, s. r. o. Perspektiva areálu 
bude pečlivě a uvážlivě plánována a definitivně o ní rozhodne 
v budoucnu opět zastupitelstvo města.

Jan Tourek 
starosta města

Z radniCe

Zastupitelstvo města:
 1. Vzalo na vědomí investiční záměry společnosti PFK GLARI-

ON, s. r. o., Praha 1, a společnosti BJS Czech, s. r. o., Humpo-

lec, v průmyslové zóně města v ul. Zámecká.
 2. Schválilo odkup pozemků a nemovitostí v areálu bývalého 

koupaliště, ul. Pěšinky od majitelů spol. R E L A X A, a. s., 
Ždírec, a to dle nabídky v celkové hodnotě 10 086 500 Kč 
bez DPH, a to jednorázovou platbou nejpozději do 
30. září 2017. DPH ve výši 2 118 165 Kč uhradí město Svět-
lá n. S.

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

 4. Schválilo uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. (prodávající) a panem P. M. (kupující) za účelem prode-

je pozemku parc. č. 279/2 o výměře 457 m2 a pozemku parc. 
č. 337/52 o výměře 133 m2, oba v k. ú. Světlá n. S. (podnika-

telská zóna).
 5. Schválilo uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá 

n. S. (prodávající) a paní I. Ch. (kupující) za účelem prodeje 

Zasedání zastupitelstva 26. dubna
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▶ nového pozemku parc. č. 5/2 v k. ú. Dolní Bohušice a obci 
Světlá n. S. a za účelem zřízení věcného břemene – služeb-

nosti.

 6. Potvrdilo usnesení č. 154/2017 Rady města Světlá n. S. ze dne 
10. 4. 2017, ve kterém rada města neschválila záměr prodeje 
části pozemku parc. č. 1065/1 – ostatní plocha, ostatní komu-

nikace o výměře cca 560 m2 v k. ú. Světlá n. S.
 7. Schválilo uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá 

n. S. (prodávající) a panem Ing. J. H. a panem V. P. (kupující) 
za účelem prodeje pozemku parc. č. 207/16, pozemku parc. 
č. st. 52, jehož součástí je stavba: vodní dílo, hráz ohr., nové-

ho pozemku parc. č. 207/15 a nového pozemku parc. č. 207/14, 
vše v k. ú. Žebrákov u Světlé n. S.

 8. Schválilo změnu Přílohy č. 3 Zdroje požární vody k Obec-

ně závazné vyhlášce č. 2/2014 Požární řád města Světlá 
n. S. z důvodu změny vlastníka zdroje požární vody vedené-

ho v obci Žebrákov. Jako vlastník zdroje požární vody – ryb-

ník v obci Žebrákov – bude uveden pan Ing. J. H.
 9. Neschválilo uzavření zástavní smlouvy s bankou Sberbank 

CZ, a. s., Praha 5, jejímž předmětem je zřízení zástavního 
práva k tíži pozemku ve vlastnictví města Světlá n. S. č. parc. 
837/20 a to k zajištění úvěru kupujícího tohoto pozemku pana 
J. M.

 10. Potvrdilo usnesení č. 157/2017 Rady města Světlá n. S. ze dne 
10. 4. 2017, ve kterém rada města neschválila záměr prodeje 
pozemku parc. č. 441/2 o výměře 2 388 m2 v obci a k. ú. Nová 
Ves u Světlé.

 11. Potvrdilo usnesení č. 156/2017 Rady města Světlá n. S. ze dne 
10. 4. 2017, ve kterém rada města neschválila záměr prodeje 
části pozemku parc. č. 37/1 o výměře 250 m2 v k. ú. Dolní 
Bohušice.

 12. Potvrdilo usnesení č. 158/2017 Rady města Světlá n. S. ze dne 
10. 4. 2017, ve kterém rada města neschválila záměr prodeje 
části pozemku parc. č. 93/1 – vodní plocha, zamokřená plocha 
o výměře cca 5 500 m2, části pozemku parc. č. 345 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 700 m2, části po-

zemku parc. č. 87/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
cca 1 600 m2 a části pozemku parc. č. 91/1 – trvalý travní po-

rost o výměře cca 2 300 m2, vše v k. ú. Opatovice u Světlé n. S.
 13. Schválilo odkup nově vzniklého pozemku parc. č. 951/22 

o výměře 1 258 m2 v obci a v k. ú. Hulice od společnos-

ti Úpravna vody Želivka, a. s., Praha 10, za celkovou cenu 
62 900 Kč.

 14. Schválilo uzavření kupní smlouvy mezi městem Svět-
lá n. S. (kupující) a panem Z. Ř. a paní E. Ř. (prodávající) 
za účelem odkupu podílů nového pozemku parc. č. 656/2, 
k. ú. Dolní Březinka.

 15. Schválilo uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. (kupující) a paní M. B., paní V. S. a panem Ing. L. V. (pro-

dávající) za účelem odkupu podílů nového pozemku parc. 
č. 669/6, k. ú. Dolní Březinka.

 16. Schválilo úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích 
parc. č. 590/10, 590/28, 590/29, 613/25, 613/26, 613/19, vše 
v k. ú. Světlá n. S. v rozsahu 429 bm formou jednorázové ná-

hrady ve výši 50 634 Kč plus DPH.
 17. Schválilo zřízení bezúplatného věcného břemene – služeb-

nosti spočívajícím ve zřízení práva služebnosti inženýrské 
sítě spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat inženýr-
skou síť – kanalizační šachtu v jihovýchodním rohu pozem-

ku parc. č. 724/242, k. ú. Světlá n. S. pro odvodnění ulice Ze-

lená.
 18. Schválilo úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti na 

pozemcích parc. č. 1054/6, 855/1 a 855/11, vše v k. ú. Světlá 
n. S., v rozsahu 36 bm formou jednorázové náhrady ve výši 
1 000 Kč plus DPH.

 19. Schválilo bezúplatné zřízení služebnosti na pozemku parc. 
č. 517/1 v k. ú. Lipnička na dobu, po kterou bude oprávněným 
(městem Světlá n. S.) provozována stavba na pozemku vlast-
níka – název stavby: Veřejné osvětlení Františkodol – Maria-

dol.
 20. Schválilo úplatné zřízení věcného břemene – služebnosti na 

pozemku parc. č. 1168/2 a parc. č. 1168/1, oba v k. ú. Světlá 
n. S., v rozsahu 4 m2 formou jednorázové náhrady ve výši 
1 000 Kč bez DPH.

 21. Schválilo Zásady pro použití účelových prostředků Městské-

ho fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou pro rok 
2017 v celkové výši 2 000 000 Kč, doplněné o nový účel: Zří-
zení zdroje pitné vody včetně úpravny vody v částech města, 
kde není veřejný vodovod – horní hranice zápůjčky do 70 tis. 
Kč, úrok 1 %, doba splatnosti 5 let + změna výše úroku na 
1 % u zápůjčky pod kódem č. 14a – Oprava fasády domů na 
náměstí Trčků z Lípy.

 22. Schválilo demolici objektu č. p. 561 (bývalá klubovna spol-
ku Junák), jež je součástí pozemku parc.č. st. 552 o výměře 
99 m2 v obci a v k. ú. Světlá n. S.

 23. Schválilo úplatné zřízení věcného břemene na pozemku parc. 
č. 1069/1 v k.ú. Světlá n. S. v rozsahu 14 bm formou jednorá-

zové náhrady ve výši 5 000 Kč plus DPH.
 24. Zvolilo pí Jaroslavu Zmrhalovou, pí Jaroslavu Šejnostovou 

a pí Lenku Arnotovou přísedícími Okresního soudu v Ha-

vlíčkově Brodě.

Jan Tourek

starosta města

Rada města:
 1. Souhlasila se vstupem Mateřské školy, Lánecká 698, Světlá 

n. S., do šablonového projektu Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání.

 2. Vzala na vědomí zápisy ze schůzek osadních výborů Bene-

tice, Dolní Březinka, Dolní Dlužiny, Horní Bohušice, Hor-
ní Březinka, Horní Dlužiny, Josefodol, Kochánov, Leštinka, 
Lipnička, Mrzkovice, Opatovice, Závidkovice a Žebrákov.

 3. Schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malé-

ho rozsahu, stavební práce Odvlhčení stravovacího objektu 
ZŠ Lánecká a oprava kanalizace vně objektu.

 4. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakázku 
Prodloužení inženýrských sítí v lokalitě podnikatelské zóny, 
ulice Průmyslová, Světlá n. S., mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou EVOS – HYDRO, s. r. o., Ledeč n. S.

 5. Schválila umístění reklamní tabule (s informací o výuce bo-

jového umění Aikido v Humpolci) o rozměru 1x2 m na zá-

bradlí v ulici Haškova ve Světlé n. S. za cenu 2 500 Kč/rok na 
dobu neurčitou paní M. Š.

 6. Schválila uzavření nájemní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. (jako pronajímatelem) a panem L. P. (jako nájem-

cem) na pronájem části pozemku parc. č. 51/3 o výměře 

Schůze rady 3. května
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▶

Rekonstrukce ulice Školní ve Světlé n. S. 
V měsíci červenci letošního roku budou zahájeny práce na 

provedení rekonstrukce ulice Školní. Jedná se o stavební úpra-

vy účelové komunikace, včetně úprav napojení sjezdů k okol-
ním nemovitostem. Vozovka bude provedena o celkové délce 
cca 104 m a šířce 5,5 m s krytem z asfaltobetonu. V soubě-

hu s novou komunikací bude vybudován nový chodník a dále 
bude provedena rekonstrukce stávajících chodníkových ploch. 
Na konci komunikace bude vybudováno obratiště formou mi-

niokružní křižovatky zajišťující bezpečné a plynulé otáčení 
vozidel. Podél komunikace a podél venkovního schodiště u zá-

kladní školy Lánecká bude vybudováno nové veřejné osvětlení.
Rekonstrukci ulice Školní bude provádět firma STRABAG, 

a. s., Tovární 3, 620 00 Brno, jako zhotovitel vybraný výběro-

vým řízením, cena prací 4 213 541,68 Kč, předpoklad ukončení 
prací do konce měsíce srpna 2017.

Jana Vaňková
úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Vývoj inkasa sdílených daní a daně 
z nemovitosti v letech 2009–2016

Daňové příjmy jsou základním zdrojem příjmů města. Inkaso 
daní je upraveno zákonem o rozpočtovém určení výnosů někte-

rých daní územním samosprávným celkům.
Výkonnost ekonomiky se projevuje i v rozpočtech měst. 

V důsledku toho měl příjem daní do rozpočtu města od roku 
2009 klesající tendenci. V těchto letech došlo k podstatnému 
poklesu výběru daní, zejména daně z příjmu právnických 
osob. Jedná se o daň, která v minulosti vždy meziročně rost-
la a zajišťovala rozvoj města. Objemově nejvýznamnější pro 
město je daň z přidané hodnoty, u které došlo v posledních 
letech k výraznému nárůstu jednak v souvislosti se změnami 
zákona zvýšením obou sazeb DPH, jednak s oživením výkon-

nosti ekonomiky a na to navazující vyšší spotřebou domác-

ností.

Výrazný nárůst v inkasu jsme zaznamenali i u daně z nemo-

vitosti, kde byla v roce 2010 zdvojnásobena sazba daně u staveb 
a některých pozemků.

Následkem nižší daňové výtěžnosti v letech 2009–2012 se 
městu nedostávaly peníze na významnější investice do rozvoje 
města. Řešením bylo hledání dalších zdrojů v příjmové části 
rozpočtu a hledání úspor v provozu města a zřízených příspěv-

kových organizacích.
Řešením pro města a obce byl i nový model sdílených daní 

pro obce platný od roku 2013. Záměrem předkladatelů bylo, aby 
střední a menší obce získaly více peněz z daňových výnosů, a to 
na úkor čtyř největších měst a tím se snížil současný rozdíl pří-
jmů na obyvatele mezi „nejchudšími“ a „nejbohatšími“ obcemi.

Starý systém rozdělování daňových příjmů obcím způso-

boval, že ze sdílených daní dostávaly nejméně na 1 obyvatele 
města a obce velikosti 1000–10000 obyvatel. Do této kategorie 

Z finančního odboru

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje vysočina, o.p.s.

CNN kraje Vysočina, o. p. s., informuje o poskyto-
vání svých služeb ve městě Světlá nad Sázavou. 

Služby jsou poskytovány každé 1. a 3. POndělÍ 
v MěSÍCi od 9.00 do 11.00 v Sociálním centru 

města Světlá nad Sázavou – pečovatelská služba na adre-
se U Rybníčků 1044. 

Dále také každé 1.  a 3. POndělÍ v  MěSÍCi od 12:00 do 
13:00 v Sociálním centru města Světlá nad Sázavou – do-
mov důchodců na adrese Na Bradle 1113.

Zároveň je možné po předchozí domluvě na telefonním čísle 
607 947 986 (J. Beneš) zajistit tyto služby terénní formou.

CNN kraje Vysočina, o. p. s., poskytuje v rámci doplňkových 
služeb údržbu sluchadel, výměny hadiček ke sluchadlům, 
vyčištění olivek, servis sluchadel, distribuci příslušenství 
ke sluchadlům (především prodej baterií), čištění sluchadel 
a další. Zároveň zajišťuje zprostředkování zapůjčení kom-

penzačních pomůcek, poradenství a zprostředkování tlu-
močnických služeb ve Světlé nad Sázavou a blízkého okolí.

6000 m2 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Radostovice u Lip-

ničky.
 7. Souhlasila s nákupem materiálu na opravy a údržbu městské-

ho majetku v hodnotě do 20 000 Kč z finančních prostředků 
osadního výboru Josefodol.

 8. Schválila poskytnutí finančního daru Volejbalovému klubu 
Havlíčkův Brod, o. s., ve výši 12 500 Kč.

 9. Schválila poskytnutí finančního daru Stadion klubu S-11, 
Světlá n. S., ve výši 3 250 Kč.

 10. Schválila poskytnutí finančního daru Sboru dobrovolných 
hasičů Světlá n. S., ve výši 10 000 Kč.

 11. Schválila poskytnutí finančního daru Českému rybářskému 
svazu, z. s., Světlá n. S. ve výši 3 000 Kč.

 12. Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 105 ve výši 
4 000 Kč mezi městem Světlá n. S. a TJ Sklo Bohemia Světlá 
n. S., z. s. – oddíl volejbalu.

 13. Odvolala paní Jaroslavu Novákovou z funkce člena bytové 
komise a pana Zbyška Fučíka z funkce člena komise pro vý-

stavbu a rozvoj města ke dni 4. 5. 2017.
 14. Jmenovala pana Václava Beránka členem bytové komise 

a pana Karla Borka členem komise pro výstavbu a rozvoj 
města s účinností od data 5. 5. 2017.

 15. Schválila zápis do kroniky města Světlá n. S. za rok 2016.

Jan Tourek

starosta města
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▶

(v tis. Kč)

Pol.

číslo

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Popis Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost

1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 11185 11049 11647 10841 14204 14335 14733 17295

1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících 876 1273 951 704 1428 1247 1840 1336

1113 Daň srážková 933 928 1001 1172 1474 1381 1540 1730

1121 Daň z příjmu právnických osob 11552 9725 9866 11586 14246 15926 16311 18545

1211 Daň z přidané hodnoty 21907 23670 23850 23389 30824 32579 33131 34010

Celkem sdílené daně 46453 46645 47315 47692 62176 65468 67555 72916

1511 Daň z nemovitosti 2803 3517 3767 3821 3667 3862 3944 4025

Celkem přijaté daně ze státního rozpočtu 49256 50162 51082 51513 65843 69330 71499 76941

spadá i město Světlá nad Sázavou. Města velikosti nad 5 tisíc 
obyvatel poskytují veřejné služby (provoz ztrátových zařízení – 
divadla, knihovny, kina, stadiony, další sportovní a kulturní za-

řízení, sociální služby, školství apod.) i pro obyvatele okolních 
obcí. Ztrátu z provozu těchto služeb platí ze svého rozpočtu, 
okolní obce na ně nepřispívají.

Z níže uvedené tabulky je patrné, že změna rozpočtového ur-
čení daní přinesla městu Světlá nad Sázavou finanční přínos ve 

zvýšeném inkasu daní téměř o 14 mil. Kč v roce 2013, v roce 
2016 to činilo 26 mil. Kč ve srovnání se starým systémem roz-

dělování daňových příjmů obcím.
Daňová výtěžnost města v roce 2016 byla 11 542 Kč na jed-

noho obyvatele. Dostaneme tak ve srovnání s minulými roky 
asi o 4 000 Kč na 1 obyvatele více než v letech před reformou.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí OF

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  po-
kladně městského úřadu. Upozorňujeme občany, že za včas 
nezaplacený poplatek vyhláška ukládá vyměřovat penále.

Poplatek za psy pro rok 2017

Upozorňujeme držitele psů, že dle vyhlášky o  místních 
poplatcích mají povinnost zaplatit poplatek za psy do 
30. 6. 2017. Upozornění: složenky nerozesíláme!

MěÚ Světlá n. S., finanční odbor
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Následující příspěvek je určen všem budoucím 
novomanželům, kteří mají v úmyslu uzavřít občanský 
sňatek před matričním úřadem Světlá n. S.
Vážení snoubenci,
v průběhu celého roku probíhají před matričním úřadem 

Světlá n. S. svatební obřady. Dny stanovené radou města pro 
konání svatebních obřadů jsou každý pátek v době od 8.00 do 
15.00 hodin a každou sobotu v době od 8.00 do 12.00 hodin. 
V těchto dnech a hodinách jsou svatební obřady v obřadní 
místnosti Městského úřadu Světlá nad Sázavou zdarma. Sva-

tební obřady lze uskutečnit i mimo obřadní místnost, a to na 
základě povolení, za jehož vydání je podle zákona o správ-

ních poplatcích stanoven poplatek 1 000 Kč. Pokud se jedná 
o sňatky venku, je třeba počítat s nepřízní počasí. Vzhledem 
k tomu, že obřadů se během jednoho dne mnohdy odehrává 
více, obřady na sebe musí navazovat a musí být dostatečný 
čas na přesuny mezi nimi, není možné spoléhat na to, že bu-

dou při nepřízni počasí přesouvány na jiná místa, neboť to-

muto úkonu musí předcházet nové povolení.
Pokud je to v možnostech úřadu, lze ve výjimečných pří-

padech a s dostatečným časovým předstihem povolit uza-

vření manželství i mimo dobu stanovenou radou města. Je 
třeba počítat s tím, že vydání povolení mimo tuto dobu není 
vymahatelné a závisí výhradně na časových a personálních 
možnostech úřadu.

Pokud uvažujete o uzavření manželství, je nezbytně nutné, 
abyste nejprve navštívili matriku a zamluvili si termín, 
neboť nikde jinde není ucelený přehled o volných termínech 
svatebních obřadů. Berte prosím na vědomí, že ani nikdo 
z oddávajících, případně majitelů nebo zaměstnanců zámku 
ve Světlé n. S. nemá přehled o volných termínech a není tedy 
možné termín obřadu domlouvat s oddávajícími ani majiteli 
či zaměstnanci zámku bez vědomí matrikářky, která může 
zajišťovat svatbu bez vazby na výše uvedené, např. před ne-

matričním úřadem.
Vzhledem ke stoupajícímu počtu svatebních obřadů do-

poručuji zamluvit si termín s dostatečným časovým před-

stihem. Pokud byste postupovali opačně – tisk svatebního 
oznámení, zajištění místa oslavy, hudby, fotografa atd., mů-

žete být zklamáni, že Vámi zvolený termín na matrice není 
k dispozici.

Veškeré podrobné informace získáte na Městském úřadu 
Světlá n. S., tel. 569 496 685, email: pejcharova@svetlans.cz, 
nebo v úřední dny a hodiny (pondělí a středa 8.00–17.00 ho-

din, pátek 8.00–15.00 hodin, polední přestávka 11.30–
12.15 hodin) osobně v 1. poschodí budovy č. dv. 212 – Eva 
Pejcharová, matrikářka. Nejvhodnější je předchozí telefonic-

ká domluva.
Eva Pejcharová

matrikářka MěÚ Světlá nad Sázavou

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Nový dotační program – Dešťovka
V minulých letech zažila Česká republika během letních 

měsíců velká sucha, která se velice negativně promítla do sta-

vu podzemních a povrchových vod. Ukazuje se, že je potřeba 
začít vodu využívat daleko efektivněji a začít hospodařit se 
srážkovými, ale i odpadními vodami. Z tohoto důvodu mi-
nisterstvo životního prostředí vyhlásilo dne 27. 4. 2017 pro-

střednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu 
pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory.

Cílem této výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obyt-
ných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vo-

dou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrcho-

vých a podzemních zdrojů.
Dotace z programu mohou čerpat vlastníci i stavebníci 

všech obytných domů, s výjimkou domů rekreačních. Podpo-

rovány jsou tři typy projektů: zachytávání srážkové vody na 
zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování 
WC a zálivku a využití přečištěné odpadní vody jako vody 
užitkové. Dotace se skládá z pevné částky + dotace podle 
velikosti nádrže (3 500 Kč/m3 nádrže), maximálně však 50 % 
z celkových způsobilých výdajů.

Nejjednodušší systém, který bude dotován fixní částkou 20 
tisíc korun (plus dotací dle velikosti nádrže), je systém vyu-

žití srážkové vody pouze na zálivku zahrady. Tyto systémy 
budou podporovány jen u stávajících domů v oblastech vý-

razně postižených suchem, například tam, kde bylo v posled-

ních třech letech zásobování vodou nutné zajistit cisternami, 
nebo platil zákaz zalévání a napouštění bazénů. Tuto skuteč-

nost bude třeba doložit.

Na pořízení systémů, které budou srážkovou vodu využívat 
nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety, bude 
poskytována fixní dotace 30 tisíc korun (plus dotace dle veli-
kosti nádrže) a její čerpání není nijak územně omezeno.

Kdo se rozhodne pro instalaci komplexního systému na re-

cyklaci vody, získá fixní dotaci ve výši až 45 tisíc korun.
Ty nejdokonalejší systémy, které budou recyklovat šedou 

vodu a současně využívat i vodu srážkovou, budou podpo-

řeny fixní dotací až 60 tisíc korun (plus dotace dle velikosti 
nádrže).

Své žádosti mohou zájemci o dotace elektronicky podá-

vat od 29. května 2017 až do vyčerpání stomilionové aloka-

ce, která byla vyčleněna z rozpočtu Státního fondu životní-
ho prostředí ČR. Aplikace pro elektronický příjem žádostí 
a další podrobné informace o programu budou pro žadatele 
k dispozici na webových stránkách programu www.dotace-

destovka.cz.
Žádosti se budou administrovat na 13 krajských pracoviš-

tích SFŽP ČR, kam žadatelé následně doloží žádost a její pří-
lohy v listinné podobě. Stejně jako u programu Nová zelená 
úsporám bude platit pravidlo 3 týdnů. Žadatel se do tří týdnů 
po podání elektronické žádosti dozví, zda je žádost v pořád-

ku, nebo je něco potřeba doplnit. Tři týdny jsou potřeba na 
kontrolu doložení realizace projektu. Jakmile bude žádost 
schválena, bude žadateli do tří týdnů od uzavření smlouvy 
odeslána dotace na účet.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování
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Položením věnce nebo květin u pamětní desky na budově 
radnice, u památníku na levém břehu Sázavy, v Dolní Březince 

a v Mrzkovicích uctilo vedení radnice oběti obou světových válek.
Foto: KyTICe

Soutěž AKTIVNÍ OBEC startuje
Město Světlá n. S. se zapojilo do soutě-

že ve sběru elektrospotřebičů AKTIVNÍ 
OBEC, kterou vyhlásila společnost ASE-

KOL. Bude hodnocena výtěžnost sběru 
odložených spotřebičů za období květen – 
červen 2017 do červených kontejnerů, pro-

pagace zpětného odběru elektrozařízení 
a navýšení průměrné výtěžnosti sběru 
v červených kontejnerech.

Podpořte naše město, vytřiďte doma 
staré elektro a vhoďte ho do nejbližšího 
červeného kontejneru – Na Bradle, Dolní 
ulice, Nádražní ulice u sokolovny.

Co získá vítěz?
Vítězem se stane obec, která získá v rámci soutěže nejvíce bodů. 

Hlavní cenou je šek na 20 000 Kč určených na zlepšení nakládání 
s elektrospotřebiči a odpady v obci. Navíc nejlepší obci v každém 
kraji bude předán dárkový balíček s propagačními předměty.

Každá vítězná obec získá certifikát o podpoře pro Národní radu 
osob se zdravotním postižením České republiky.

Proč je důležité třídit staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme, co se sta-

rým papírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají 
při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují ne-

bezpečné látky, jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se 
na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují 
tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červe-

ných kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich 
pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály 
ke znovuvyužití.

Kde jsou červené kontejnery, zjistíte rychle na www.cervene-

kontejnery.cz.
Věděli jste, že:
• Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné kon-

vice?
• V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů vhazovali 

do červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 2005?
• Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 1,67 kg elek-

tra? V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní re-

kordmani. Například v Norsku činí roční zpětný odběr elek-

trozařízení až 30 kg na osobu.

• Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke sníže-

ní produkce nebezpečných odpadů o 36 kilogramů. Stejné 
množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 9 do-

mácností.
• Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12–18 měsí-

ců?
• Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozaří-

zením do směsného odpadu a má také největší spotřebu bate-

rií. Tomu odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nej-
kupovanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí 
elektronickou hračku jednou za rok.

• Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníko-

vých plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů CO
2
. 

Stejné množství CO
2
 vyprodukuje automobil, který ujede 

vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.
Co patří do červených kontejnerů?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace;
• přehrávače mp3, diskmany, rádia;
• notebooky, klávesnice, myši;
• baterie a nabíječky,
• kalkulačky, budíky;
• elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, dr-

tiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.

Jitka Gögeová, DiS.
úředník OŽP

Z odboru životního prostředí

Host z Intervenčního centra na jednání Týmu
Dne 10. 5. 2017 se uskutečnilo na Městském úřadu Světlá 

n. S. zasedání Týmu pro děti a mládež pro koordinaci preventiv-

ních aktivit. Členové Týmu se na svém jednání zabývali návrhem 
objemu finančních prostředků na prevenci sociálně patologických 
jevů pro rok 2018, které by mohly být, po schválení orgány města, 
čerpány v rámci programové dotace, která se pro tuto oblast vy-

hlašuje každoročně na podzim. Pro rok 2016 činily prostředky pro 
tuto programovou dotaci 90 000 Kč a pro rok 2017 již 120 000 Kč. 
Tým se shodl na návrhu objemu pro rok 2018 ve výši 123 000 Kč.

Hostem na jednání Týmu byla Mgr. Jana Volná, vedoucí In-

tervenčního centra v Jihlavě, které poskytuje bezplatné služby 
osobám ohroženým násilným chováním ze strany osob blízkých 
nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí. Cílovou skupinu 
představují nejen dospělé osoby, zejména ženy, ale i děti starší 
3 let. Územní působnost má Intervenční centrum pro celý Kraj 
Vysočina.

Mgr. Volná promítla členům Týmu norský animovaný film 
„Zuřivec“ s tématikou domácího násilí a poskytla k němu výklad. 
Snímek, který vypráví o chlapci Bojovi a jeho prožívání atmo-

sféry domácího násilí ve vlastní rodině a nalezení pomoci, vznikl 
na základě spolupráce s norskými dětskými oběťmi nebo svědky 
domácího násilí.

O službách Intervenčního centra Jihlava budeme informovat 
podrobněji v následujícím vydání.

Ing. Věra Weingärtnerová, vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí
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▶

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 11. 5. 2017 město Havlíčkův Brod pořádalo oblastní kolo 

Dopravní soutěže mladých cyklistů. Uvedená akce měla pomo-

ci především zvýšit informovanost žáků základních a praktic-

kých škol o provozu a úskalích, které na ně mohou číhat na 
silnicích. Soutěž se konala na zimním stadionu v Kotlině, kde 
bylo postaveno mobilní moderní dopravní hřiště. Na žáky zde 
číhalo několik nástrah v podobě kruhového objezdu či želez-

ničního přejezdu.
Celkem se v soutěži představilo ve dvou věkových kategori-

ích 68 žáků z bývalého okresu Havlíčkův Brod, kteří soutěžili 
v pěti disciplínách – test z pravidel provozu na pozemních ko-

munikacích, praktická část z pravidel provozu na pozemních 
komunikacích, jízda zručnosti, zásady poskytování první po-

moci a práce s mapou.
Tato dopravní soutěž má pevná pravidla, která stanovuje Mi-

nisterstvo dopravy ČR, a na tyto dohlížejí nejen rozhodčí z řad 
úředníků odborů dopravy Městských úřadů Havlíčkův Brod, 
Světlá n. S. a Chotěboře, ale i z řad příslušníků Policie ČR DI 
Havlíčkův Brod a také z řad Městské policie Havlíčkův Brod.

V kategorii družstev si první místo v mladší kategorii odvez-

la ZŠ Komenského Světlá nad Sázavou (ve složení: Tereza Ří-
hová, Michaela Dušková, Matěj Vavrda, Ondřej Papež), druhé 
místo ZŠ Lánecká Světlá n. S. a třetí příčku obsadila ZŠ Nusel-
ská Havlíčkův Brod. V kategorii mladších žáků se zúčastnilo 
deset družstev, tedy velmi silná konkurence, a je potěšující, že 
žáci našeho ORP tak dobře uspěli.

Ve starší kategorii první místo vyhrála ZŠ Lánecká (ve slože-

ní Tereza Vacková, Tereza Ptáčníková, Patrik Novák, Vojtěch 
Kotěra), druhé místo ZŠ Lipnice nad Sázavou, třetí místo pak 

patřilo ZŠ Komenského Světlé n. S. V kategorii starších žáků 
se účastnilo sedm družstev. V kategorii praktických škol se zú-

častnili zástupci tří škol – Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, 
Chotěboř.

Uvedené oblastní kolo soutěže je svým rozsahem jedno z nej-
větších v Kraji Vysočina a patří tedy zaslouženě poděkování 
všem, kteří se ho účastnili. Především však patří poděková-

ní paní učitelce Mgr. Haně Lacinové ze ZŠ Lánecká Světlá 
n. S. a paní učitelce Mgr. Haně Štercové ze ZŠ Komenského 
Světlá n. S., které mají největší podíl na výborných výsledcích 
našich žáků na oblastním kole této dopravní soutěže.

Vítězové jednotlivých kategorií byli nominováni do krajské-

ho kola „Cyklista Vysočiny“, které se koná ve dnech 8. 6. 2017 
v nedalekém Humpolci. Předpokládám, že ani zde se naši zá-

stupci neztratí.
Ing. Miroslav Peroutka

vedoucí OD

Z odboru dopravy 

rekonstrukce komunikace ii/347 ul. Čejovská v Humpolci

V termínu od 22. 5. 2017 do 16. 11. 2017 dojde k úplnému 
uzavření silnice č. II/347 v Humpolci z důvodu celkové rekon-
strukce vozovky v ul. Čejovská a stavby okružní křižovatky 
na této ulici. Uvedenou opravu a celkovou rekonstrukci pro-
vede fy. Chládek a Tintěra, a. s., Havlíčkův Brod. Objízdná 
trasa pro osobní vozidla a nákladní vozidla do 12 t je vedena 
po ulici Nerudova, Na Závodí, Spojovací a Lužická  na silnici 
III/34771. Dále přes obce Světlice a Malý Budíkov do obce 

Kejžlice. Objízdná trasa je vedena obousměrně. Objízdná 
trasa pro nákladní dopravu nad 12 t je vedena z Humpolce 
po silnici I/34 do Havlíčkova Brodu a dále po silnici II/150 
do Světlé nad Sázavou. Autobusová doprava je vedena pro 
směr Světlá n. S. ulicí Na Závodí, Spojovací, Lužická, Raisova, 
Arbesova, U Jízdárny nazpět na silnici II/347.

Ing. Miroslav Peroutka 
vedoucí OD

Vloupání do domu

Dne 1. 5. v odpoledních hodinách vyjížděli policisté PČR 
OOP Světlá nad Sázavou k nahlášenému vloupání do rodinné-

ho domu ve Světlé n. S., ul. Lánecká. Dosud neznámý pachatel 
v době od 13:30 do 16:30 hodin vstoupil otevřenou brankou na 
pozemek u rodinného domu, po vyháknutí bočních zajištění 
přiotevřeného okna vedoucího do garáže domu vnikl do prostor 
garáže a poté prošel chodbou po schodišti do obytných prostor 
domu, kde následně odcizil finanční hotovost, šperky a kera-

mickou sošku, přičemž svým jednáním způsobil majiteli domu 
celkovou škodu ve výši nejméně 7 500 Kč.

Řídil pod vlivem alkoholu
Dne 2. 5. v 6:53 hodin byl ve Světlé n. S. v ul. Zámecká při 

namátkové kontrole zastaven řidič vozidla zn. Hyundai. U řidi-
če byla v rámci kontroly provedena orientační dechová zkouš-

ka na alkohol s pozitivním výsledkem 1,18 promile alkoholu 
v dechu. U řidiče byly hlídkou policie provedeny opakované 
dechové zkoušky taktéž s pozitivním výsledkem, a tak byl ři-

Zpráva Policie Čr Světlá nad Sázavou s přehledem trestné činnosti  
za měsíc květen 2017
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▶

Z HiStOrie
Stanislav vydrář i

I v našem městě se narodili 
lidé, kteří ve svém životě do-

kázali víc než ostatní. Najde-

me mezi nimi malíře, sochaře, 
sportovce, podnikatele, politi-
ky i vojáky. Mezi ty poslední 
patří Stanislav Vydrář, o němž 
je bohužel mezi obyvateli 
našeho města velice malé po-

vědomí. V odborné literatuře 
je zmiňován v publikacích 
o našich letcích v RAF, jeho 
jméno nalezneme na památní-
ku letců Písecka. V regionální 
literatuře se o něm zmiňuje 
článek v 1. dílu „Vlastivědné-

ho sborníku Světelsko“, ale 
kdo z obyvatel města ho četl? 

Využijme proto dvacátého výročí jeho úmrtí, které připadá na 
8. červen, ke vzpomínce na jeho osudy.

Místem jeho narození byl dům č. p. 251, stojící na levé straně 
silnice pod železničním přejezdem u světelského nádraží. Kdo 
byli jeho rodiče? Otcem byl Josef Vydrář, rodák z Nové Vsi, mat-
ka Marie se před sňatkem jmenovala Bělohlávková a narodila se 
ve Vilémovicích. Šťastní rodiče uslyšeli křik právě narozeného 
Stanislava 11. listopadu 1915.

Vydrářovi bydleli v našem městě jen několik let a odstěhovali 
se do jihočeského Písku. Tam Stanislav absolvoval měšťanskou 
školu a Čs. státní reálku Dr. Adolfa Hejduka. Po maturitě v roce 
1934 nastoupil prezenční vojenskou službu a armáda se mu stala 
domovem na dlouhých dvanáct let.

V armádě předmnichovské Československé republiky sloužil 
téměř čtyři roky, neboť po skončení prezenční služby zůstal 
ve vojsku jako důstojník v záloze v další činné službě. Začínal 
u dělostřelectva, konkrétně u dělostřeleckého pluku 3051, kde 
absolvoval školu na důstojníky v záloze pro funkci pátrač a po-

dič na základě dechových zkoušek řádně vyzván k provedení 
lékařského vyšetření spojeného s odběrem biologického mate-

riálu, s čímž řidič souhlasil a toto bylo provedeno v Nemocnici 
Havlíčkův Brod. Uvedenému řidiči byl na místě zadržen řidič-

ský průkaz a byla mu ze strany Policie ČR zakázána další jízda 
s vozidlem. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení dle 
ust. § 158 odst. 3 trestního řádu a řidič je podezřelý ze spáchá-

ní přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 
odst. 1 trestního zákoníku.

 

Další podnapilý řidič byl hlídkou PČR OOP Světlá nad Sá-

zavou kontrolován dne 6. 5. ve 12:25 hod. ve Světlé n. S., na 
sil. II/150 u Dolní Březinky. Provedená orientační dechová 
zkouška na alkohol byla s pozitivním výsledkem 2,16 promile 
alkoholu v dechu. Vzhledem ke stavu podnapilého řidiče byl 
tento hlídkou PČR na místě zajištěn a převezen k vystřízlivění 
na Protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě. Ve věci byly tak-

též policejním inspektorem zahájeny úkony trestního řízení pro 

přečin ohrožení pod vlivem návykové látky a v dané věci bylo 
vedeno zkrácené přípravné řízení.

Vloupání do rekreačních chalup
Dne 4. 5. bylo ve 14:15 hod. oznámeno na služebnu PČR 

OOP Světlá nad Sázavou vloupání do rekreační chalupy v obci 
Dolní Město. Dosud neznámý pachatel se násilně vloupal do 
3 rekreačních chalup, které prohledal a odcizil zde různé věci, 
čímž způsobil majitelům chalup celkovou škodu ve výši nejmé-

ně 2 120 Kč. Dále bylo dne 6. 5. nahlášeno vloupání do rekre-

ační chalupy v obci Dolní Město – Dobrá Voda Lipnická. Dle 
předmětu zájmu a doby spáchání je předpoklad, že uvedených 
vloupání se dopustil stejný pachatel a v současné době probíhá 
důkladné prověřování a intenzivní šetření s cílem objasnit uve-

dené případy.
npor. Bc. Luboš Pejchar

vedoucí Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou 

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Z činnosti městské policie

Městská policie v dubnu  2017 řešila celkem 48 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 38 
přestupků,  10 bylo oznámeno správním orgánům k přijetí 
dalších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostat-
ních orgánů. Provedli jsme odchyt 2 psů. V odchytovém za-
řízení máme k 30. 4.  jednoho psa. Touto cestou bych chtěl 
upozornit zájemce o psy, že si mohou zvířata po domluvě 
s městskou policií prohlédnout v odchytovém zařízení a pří-
padně si nového pejska zadarmo převzít. Jejich aktuální fo-

tografie jsou umístěny na http://www.svetlans.cz/odchyto-
ve-zarizeni/ds-1032.

 V dubnu jsme provedli jednu kontrolu, zda není podáván al-
kohol osobám mladším osmnácti roků, vše bez závad. Rych-
lost jsme měřili pětkrát. 

Zdeněk Novák 
velitel MP

Stanislav Vydrář  
v uniformně RAF
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Stalo se

V Čechách

• před 260 lety 18. června 1757 byl v bitvě u Kolína po-
ražen pruský král Fridrich II. rakouským maršálem 
Leopoldem Daunem; celá tzv. sedmiletá válka však 
v roce 1763 skončila porážkou Rakouska, české krá-
lovství ztratilo Slezsko

• před 50 lety v červnu 1967 byla na IV. sjezdu Svazu 
československých spisovatelů zpochybněna vedoucí 
úloha KSČ a požadována autonomie kultury

Ve světě vědy a techniky

• před 390 lety v roce 1627 byl v banskobystrických 
dolech Kašparem Weindlem uskutečněn první po-
kus na světě o odstřel horniny střelným prachem

• před 190 lety v roce 1827 plul kolesový parník „Cu-
racao“ poprvé z Evropy do Ameriky výlučně na par-
ní pohon

Ve Světlé nad Sázavou

• před 260 lety v červnu 1757 padl v bitvě u Kolína 
syn majitele světelského panství důstojník kyrysnic-
kého pluku Filip Krakovský z Kolovrat; pohřben byl 
22. června v kryptě světelského kostela

• před 140 lety 3. června 1877 byl položen základní ká-
men ke stavbě nové obecné školy v Jelenově ulici

Josef Böhm

zorovatel. V srpnu 1936 byl podporučíkem, po přeložení k dě-

lostřeleckému pluku 3032 se přihlásil do kurzu pro pozorovatele 
letectva3 a v květnu 1937 byl přeložen od dělostřelectva k 6. let-
ce leteckého pluku 1 „T. G. Masaryka“4, odkud byl k 1. březnu 
1938 propuštěn do zálohy.

Po odchodu z armády následovalo krátké působení u státní 
policie v Litoměřicích. Vliv bývalých kolegů z letectva byl ale 
stále silný, a tak Stanislav Vydrář jako stovky dalších letců od-

chází do emigrace s představou, že brzy vypukne válka a on 
bude mít příležitost bojovat proti Německu. 22. července 1939 
se přihlásil u Československé vojenské skupiny v Krakově.5

1. září 1939 začala 2. světová válka. První obětí se stalo Pol-
sko, na jehož území vpadla ze západu německá a o něco později 
z východu sovětská armáda. Stanislav Vydrář patřil mezi zhru-

ba stovku československých letců, kteří vstoupili do polského 
letectva již v červenci a srpnu, ale až na několik výjimek neměli 
v Polsku možnost do bojů zasáhnout. Rychlý ústup před Němci 
je dovedl až do sovětského zajetí. V sovětské internaci strávil 
Stanislav Vydrář téměř rok a půl. Až po dohodě mezi českoslo-

venskou exilovou vládou v Londýně a Moskvou bylo internova-

ným vojáků povoleno opustit SSSR. V únoru 1941 je Stanislav 
Vydrář prezentován u československé jednotky v Haifě.6 Pobyt 
v exotickém prostředí Palestiny byl krátký, brzy následovala 
plavba kolem Afriky do Velké Británie.

Tam začala Vydrářova služba v RAF VR7, kam byl přijat 
v hodnosti P/O8, zanedlouho získal i hodnost poručíka v zá-

loze československé armády. Protože měl z předválečné doby 
pozorovatelský výcvik, byl zařazen k 311. bombardovací peruti 
RAF.9 Musel ovšem zvládnout mnohem složitější techniku, než 
na jakou byl zvyklý, proto absolvoval EANS10 a později školení 
v 5. AOS.11 Ještě v únoru 1943 nastoupil k další výcvikové jed-

notce.
V listopadu 1942 přežil těžkou havárii letounu, který spolu 

s britským pilotem přelétával na jiné letiště. Při pádu do moře 
utrpěl sice jen lehčí zranění, ale jeho celkový zdravotní stav ne-

byl dlouhodobě dobrý, a proto nebyl schopen zúčastňovat se bo-

jových operací. V té době měl již britskou hodnost F/Lt12 a čes-

koslovenskou hodnost nadporučíka.

Vysvětlivky:
1 Dělostřelecký pluk 305 vznikl 1. 1. 1923 přejmenováním 

těžkého moždířového pluku stejného čísla. Pluk sídlil do 
září 1932 v Českých Budějovicích, odkud se přestěhoval 
do Tábora.

2 Dělostřelecký pluk 303 vznikl stejným způsobem jako 
pluk 305, jeho posádkou bylo Vysoké Mýto. Oba tyto dě-

lostřelecké pluky byly 
vyzbrojeny moždíři 
vz. 1916 ráže 30,5 cm 
soustavy Škoda a byly 
vyráběny v Plzni v le-

tech 1916–18 a nově 
1920–21.

3 Tyto kurzy probíhaly 
ve vojenském letec-

kém učilišti v Prostě-

jově.
4 Letecký pluk 1 vzni-

kl v září 1920. Veli-
telství se nacházelo 
do roku 1925 v Čer-
nínských kasárnách 
(dnes ministerstvo za-

hraničí), pak na kbel-
ském letišti v Praze, 
od ledna 1938 v Hrad-

ci Králové. 6. letka patřící ke II. peruti byla od dubna 1933 
umístěna v Milovicích.

5 Zahraniční vojenská skupina československá vznikla 
v Krakově 30. dubna 1939, vedl ji nadporučík Jiří Král, od 
června podplukovník Ludvík Svoboda. Shromažďovala 
dobrovolníky a připravovala obdobu legií z 1. světové vál-
ky.

6 Československá vojenská skupina na Středním východě 
působila v Palestině od roku 1940. Organizovala výcvik 
dobrovolníků i transport hlavně letců do Velké Británie.

7  RAF VR – Royal Air Force Voluntery Reserve – dobrovol-
nická záloha Královského letectva, ve které byli zařazeni 
všichni čs. letci v RAF.

8  P/O - Pilot Officer – důstojnická hodnost v RAF odpovída-

jící čs. hodnosti poručík.
9  311. bombardovací peruť byla jednou ze čtyř perutí RAF, 

jejichž létající a částečně pozemní personál tvořili čs. letci. 
Kromě ní to byly ještě 310., 312. a 313. stíhací peruť.

10 EANS – Empire Air Navigation School - Imperiální letec-

ká navigační škola.
11 AOS – Air Observer School – letecká navigační škola.
12 F/Lt – Fligt Lieutenant – důstojnická hodnost v RAF odpo-

vídající čs. hodnosti kapitán.
(Pokračování příště)

Josef Böhm
Foto: archiv a Jiří Víšek

Jméno Stanislava Vydráře najdeme  
na památníku letců Písecka
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 Město Světlá nad Sázavou (dále Světlá) sice neleželo na histo-

rických významných poštovních trasách a tudíž ani na trasách 
poštovních dostavníků, ale přesto mělo založenou první „poštu“ 
poměrně časně.

Historicky totiž první poštovní úřady (postamty) vznikaly 
nejdříve při kurzech (trasách), které byly pro panovníky nejdů-

ležitější svojí polohou na nejpotřebnějších pro ně trasách, tj. při 
„císařských silnicích“. Přes Světlou vedlo prokazatelně prvé 
poštovní spojení sice koncem srpna roku 1648, kdy si vojen-

ská situace vynutila změnu poštovní trati z Vídně do Lince, ale 
bylo to spojení jen jednorázové. Toto prozatímní poštovní spo-

jení bylo zřízeno přes Třeboň, Jihlavu, Německý Brod, Světlou, 
Ledeč, Sázavu a Kostelec nad Černými lesy do Prahy.

První listovní sběrna ve Světlé nad 
Sázavou (Briefsammlung) byla zřízena 
až k 1. 6. 1847, když předtím byl ustaven 
první listovní sběrný (Briefsammler) 
Heinrich Adler a obvod této kartovací lis-

tovní sběrny. To „kartovací“ je zdůrazněno 
proto, že tento první poštovní úředník již 
mohl používat poštovní razítko na znám-

ky, ač jinak to bylo vyhrazeno až poštmis-

trovi, který však byl ve Světlé ustaven až 
6. 5. 1873. Listovní sběrný totiž mohl jinak používat jen řádkové 
gumové razítko mimo známky. Jako důkaz kartovací sběrny ve 
Světlé je ukázka jednookruhového razítka z 19. 10. 1869.

Budova prvé pošty ve Světlé nad Sázavou se nacházela v SV 
rohu náměstí (dům č. p. 32), kde byly ve dvoře stáje pro přepřa-

hání koní a od 1. 6. 1847 listovní sběrna a později spolu s ní i zá-

jezdní hostinec. V roce 1895 se stává majitelem první c.k. pošt-
mistr Václav Červenka, jmenovaný do funkce poštmistra již 
6. 5. 1873, který později po zakoupení domu č. p. 22 do něho 
přestěhovává i poštu. V roce 1911 přestavuje původní budovu 
pošty na hotel „Na poště“. Později se z této budovy stává ná-

kupní středisko a v roce 1950 dům po demolici mizí a uvolňuje 
průchod na náměstí. Současná budova pošty ve Světlé sídlí již 
ve čtvrté budově.

Ke zřízení pošty ve Světlé existuje ve Státním archívu v Ha-

vlíčkově Brodě následující dochovaná nóta č. N 5102 C.k. České 
vrchní poštovní správy městskému soudu ve Světlé:

„Nota ctěnému městskému soudu ve Světlé
V městě Světlá v čáslavském okrese v Čechách dnem 1. červ-

na 1847 vstupuje v činnost
Samostatná kartovací sběrna dopisů s denním řetězovým 

spojením s c.k. poštovním úřadem v Německém Brodě jak s ko-

respondencí zahrnující menší jízdní poštovní zásilky až do váhy 
2 libry, tak listovní zásilky s c.k. poštovními úřady v Němec-

kém Brodě, Čáslavi, Kolíně, Jihlavě jízdní poštou, ale v bez-

prostředním denním kartovacím spojení pouze s c.k. poštovním 
úřadem v Německém Brodě. Poštovní spojení mezi c.k. sběrnou 
dopisů ve Světlé a c.k. poštovním úřadem v Německém Brodě 
se uskuteční tak, že posel vyjíždí denně ze Světlé v 5 hodin ráno, 
tak aby v 8.30 hodin ráno dorazil do Německého Brodu, odkud 
pak po pečlivém předání a převzetí poštovních zásilek v 11 ho-

din dopoledne nastoupí zpáteční cestu, aby se ve 14.30 hodin 
odpoledne vrátil do Světlé. Tímto se dává ctěnému městskému 
soudu na vědomí s žádostí, aby laskavě zdejší obyvatelstvo 
o tom bylo vyrozuměno.

C.k. Česká vrchní poštovní správa 
Praha dne 20. května 1847 Podpis“

Zajímavý je i vývoj názvu pošty, zejména potom v němčině, 
který se několikrát měnil:

Rakousko-uherská ustavovací listina listovní sběrny 
k 1. 6. 1847 uvádí název Swietla

V roce 1868 se název mění na Swětla
1874  Světlá
1888  Swietla – Světlá
1899  Swětla – Světlá
21. 12. 1904 Světlá nad Sázavou – Swětla an der Sazawa
1918  Světlá nad Sázavou
1939 Swietla ob der Sasau – Světlá nad Sázavou
1945  Světlá nad Sázavou
1. 1. 1973 582 91 Světlá nad Sázavou

Jako doklad změny názvů pošty je přiložena níže kopie do-

poručeného dopisu.
V letošním roce proběhlo i 150. výročí pošty v Lipnici nad 

Sázavou, kde pošta vydala speciální R-nálepku k tomuto výročí 
a v loňském roce proběhlo 180. výročí pošty ve Žďáru nad Sá-

zavou, kde pošta vydala dokonce příležitostné razítko s tímto 
údajem. Necháme se překvapit, co udělá k této příležitosti poš-

ta ve Světlé nad Sázavou.
Kdo se bude chtít dozvědět více z historie poštovnictví vůbec 

a z vývoje pošty ve Světlé nad Sázavou, tak se to dozví z vyda-

né publikace 170 let pošty ve Světlé nad Sázavou, kterou lze 
zakoupit v místním knihkupectví.

František Morávek

170 let pošty ve Světlé nad Sázavou

Ukázka doporučeného dopisu s první R – nálepkou, kde 
se název pošty na ní neshoduje již s časově používaným 

poštovním razítkem (SWĚTLA – SVĚTLÁ x Swietla- Světlá).
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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

Sportovní dopoledne

Dne 3. května se předškolní děti z MŠ Lánecká a MŠ Na 
Sídlišti zúčastnily sportovního dopoledne na fotbalovém hřišti 
ve Světlé nad Sázavou. Byla pro ně připravena spousta disciplín. 
Děti si sportovní dopoledne velice užily a odnesly si s sebou 
domů i sladké odměny. Tímto chceme poděkovat za perfektní 
organizaci a za krásné prožití sportovního dopoledne.

Tvořivé dílničky u Sluníček
Děkujeme rodičům, kteří přišli ve čtvrtek 11. května na tvo-

řivé dílničky ke, Svátku matek“. Děti si společně s rodiči vyro-

bily malé dárečky.

Učitelky MŠ Na Sídlišti
Foto: Eva Švandová

Z MŠ lánecká a MŠ na Sídlišti

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se ve třídě u Delfínků sešly maminky a ba-

bičky na společném vyrábění ke Dni matek. Paní učitelky společně 
s dětmi připravily výrobu kytiček a motýlků, které pak ozdobily 
okna naší třídy. Děti nacvičily krátký program, do kterého zapojily 
i maminky. Na závěr ještě děti připravily malé pohoštění v podobě 
zdravých jednohubek, ovoce a zeleniny. Ve třídě panovala dobrá 
vyráběcí nálada a už teď se těšíme na další společné setkání s rodiči. 
 Paní učitelky od „Delfínků“

Foto: Marcela Mikulová

vyrábění ke dni matek v MŠ na Sídlišti  
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V sobotu 13. května se zámecký park ve Světlé n. S. promě-

nil v pirátskou zátoků plnou pokladů. Dům dětí a mládeže ve 
spolupráci s místním divadelním a hereckým spolkem Majky 
a spol. tam pro děti letos společně přichystaly odpoledne plné 
pirátů. Každý návštěvník, který se chtěl dostat až k truhle s po-

klady, musel nejdříve obejít několik soutěžních stanovišť, na 
kterých plnil nejrůznější úkoly, které si piráti připravili. Ať 
už se jednalo o zapeklité hádanky, házení mincí na přesnost 
nebo šermování na kládě, vždy si děti poradily výborně a na-

konec kapitán pirátů musel odjet domů s prázdnou pokladni-
cí. U stánku s občerstvením bylo k ochutnání několik druhů 
sladkých buchet a děti je snědly do posledního drobečku. Pro 
ty, kterým nestačil pirátský okruh, byla připravena výtvarná 
dílnička, ve které si mohly děti namalovat třeba pirátskou loď 
nebo pravý poklad. Odpolední program byl plný her a tancová-

ní, takže se nikdo rozhodně nemohl nudit. Celý den s piráty pak 
zakončilo vystoupení šermířů. Nechyběla ani ukázka pravých 
mečů a drátěné košile, která vážila přes 15 kg. Počasí se sice 
dost měnilo, ale nakonec vyšlo pirátské odpoledne na výbornou 
a pořadatelé se už teď mohou těšit na příští rok. Za úspěšný 
průběh akce náleží poděkování všem, kteří program připravili, 
a také městu Světlá n. S. a TBS za zápůjčku stanu a stánků.

Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM

Co se děje v ddM

O tom, že jsou učitelé především na základních školách naši-
mi vzory, máme k nim přirozený respekt a formují náš přístup 
ke vzdělávání, není třeba diskutovat. Na druhou stranu, pokud je 
jejich práce výjimečná, více než 30 let učili psát a počítat stovky 
žáků, kteří o nich mluví jako o svých vzorech, vzpomínají na spo-

lečné roky a těší se, až jejich PANÍ učitelka bude učit jejich děti, 
pak si zaslouží ocenit alespoň poděkováním a vyjádřením velkého 
obdivu. A přesně tak se stalo i v případě paní učitelky Luďky Ve-

selé, která působí na Základní škole Lánecká ve Světlé n. S.
Pozvání radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže 

a sportu Jany Fialové adresované paní učitelce Luďce Veselé bylo 
iniciované ze strany rodičů dětí. Za více než třicet let její praxe na 
Základní škole Lánecká ve Světlé n. S. jí lavicemi prošly stovky 
dětí, dnes už jsou velké a mají své rodiny a paní učitelka seznamu-

je se světem další generaci. „Moc bych si přála, aby veřejnost vě-

děla více o práci pedagogů, více se o ní mluvilo, zviditelňovaly se 
výsledky jejich práce a aby tu bylo více prostoru pro hledání řeše-

ní problémů, se kterými se v práci denně potkávám. Přála bych si 

více prostředků pro sport, pro organizaci volného času dětí, přála 
bych si, aby moji mladší kolegové a kolegyně měli více nástrojů 
i prostředků pro motivaci dětí. Vidím, že se situace hodně zlep-

šuje, ale stále je co napravovat. Rok od roku roste administrativa, 
lidé spolu méně napřímo komunikují a ztrácí se vztahy. Může za to 
trochu i technika,“ říká sympatická paní učitelka Luďka Veselá, 
kterou do sídla Kraje Vysočina doprovodili rodiče i žáci. 

„Paní učitelka Veselá je srdcařka, má jasno, co od dětí chce, ví, 
jak je to naučí, jak je zabaví a jak si získá jejich důvěru. Velice 
krásně mluvila o svých kolegyních na základní škole, o své práci, 
na kterou nikdy nezanevřela a věnovala jí každou volnou chvilku. 
Mám radost, že jsem se mohla s paní učitelkou potkat, poslechnout 
si její životní příběh a moc bych si přála, aby v našich školách 
takových pozitivních lidí, kteří vychovávají novou generaci, bylo 
víc. Ale jsem optimista, ono jich JE víc,“ říká Jana Fialová, radní 
Kraje Vysočina.

KÚ

luďka veselá – paní učitelka s velkým respektem a uznáním

Poděkování

Vzhledem k tomu, že paní učitelka učí i mého syna, ráda 
bych se za další spokojené rodiče k uznání připojila a paní 
učitelce popřála do další pětiletky (končí nyní pátou třídu 
a po prázdninách ji čekají další prvňáčci) vše dobré. Naše 
děti vede k tradičním hodnotám: k píli, pracovitosti, k lás-
ce k přírodě, buduje v nich vztah k místu kde žijí: městu, 
zemi, národním hodnotám, historii. Svoji profesi bere vel-
mi poctivě a  v  dnešní uspěchané přetechnizované době 
děti podporuje v utváření základních lidských principů za-
ložených především na vztahu člověka k člověku, což jako 
klasičtí zaměstnaní rodiče velmi oceňujeme a máme paní 
učitelku Veselou z tohoto důvodu ve velké úctě.

DP
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Dne 2. a 3. května se uskutečnil již čtvrtý studijní pobyt na-

šich žáků v německy mluvících zemích. Po Vídni, Horní a Dol-
ní Lužici, Švýcarsku jsme pro letošní rok připravili dvoudenní 
pobyt v Salzburgu a Berchtesgadenu. Prohlídku „Říma seve-

ru“, Salzburgu, který je zapsán na seznamu UNESCO, jsme 
absolvovali s místním průvodcem. Vyjeli jsme na pevnost Ho-

hensalzburg, navštívili nádherné zahrady zámku Mirabell, po-

chutnali si na ručně vyráběných Mozartkugeln v Café-Kondito-

rei Fürst. Samozřejmě jsme se prošli jednou z nejstarších uliček 
města Getreidegasse, kde stojí Mozartův rodný dům. Druhý 
den patřil nejstaršímu solnému dolu na světě v malebném kelt-
ském městečku Hallein. Sůl se zde těžila do 90. let minulého 
století. Do podzemní stanice jsme dojeli vláčkem a poté pěš-

ky postupovali štolami do útrob hory Dürrnberger. V polovině 
cesty přišla na řadu úžasná atrakce, třicetimetrová historická 
dřevěná skluzavka, po které jsme se řítili v záklonu do hlubin 
dolu. „Vyplivla“ nás kousek od podzemního Solného jezera. 
V rozlehlé jeskyni zněla tiše hudba, světla zvýrazňovala solné 
žíly na zdech a my jsme se pomaloučku přesouvali přes 70 me-

trů dlouhé jezero na protější břeh. Po celou prohlídku dolu nás 
provázela postava arcibiskupa Wolfa Dietricha von Raitenau, 
který právě v letech 1578–1612 přeměnil Salzburg v barokní 
klenot. Celý pobyt jsme uzavřeli u jezera Königsee, jednom 

z nejkrásnějších míst v Německu. Tyto studijní pobyty vý-

znamně obohacují nejen výuku německého jazyka, ale i mnoha 
dalších předmětů (zeměpis, literatura, dějepis…) a jsou pří-
spěvkem k všeobecnému rozhledu našich žáků.

Mgr. Jiřina Dvořáková
Foto: Petr Proněk

Salzburg a Berchtesgaden

Pro obyvatele našeho domova jsou jarní měsíce tradičně ob-

dobím plným zajímavých aktivit. Začátkem dubna se zúčastnili 
naši stolní tenisté Jarního turnaje ve stolním tenise pro sportov-

ce s hendikepem v Novém Bydžově, odkud přivezli dvě bronzo-

vá umístění. Poté se dvacítka našich klientů vydala do Vilémo-

vic na divadelní komedii „Jo, není to jednoduché“, která byla 
plná konverzačního humoru a vtipných scén. V dubnu se ještě 
uživatelé zapojili do akcí „Čistá řeka Sázava“ a „Čistá Vysoči-
na“. Uklidili levý břeh řeky Sázavy mezi Ledčí nad Sázavou 
a Sluneční zátokou a dále okolí pozemní komunikace vedoucí 
k Háji. Kromě brigády, zahradních prací a několika výletů na-

vštěvovali svoje příbuzné ve východních Čechách.
Klienti světelského komunitního bydlení završili oblíbenou 

plesovou sezonu tradičním velikonočním hokejovým plesem. 
Děkujeme členům Fan Clubu HC Světlá nad Sázavou, že klien-

ty srdečně berou mezi sebe. Tradicí je rovněž prodej vlastních 
výrobků v rámci farmářských trhů. Díky tomu, že už začalo 

krásné skoro letní počasí, vyrážejí klienti každé 3 týdny na 
výlet pěšky nebo vlakem za památkami, či pěší turistikou. Na 
tyto výlety rádi přivítají každého, kdo by se k nim chtěl připojit. 
Pokud byste rádi vyrazili na výlet společně s nimi, kontaktujte 
pracovníky komunitního bydlení.

Na Krajském úřadě v Jihlavě se 3. května uskutečnila pre-

zentace krajských organizací poskytujících sociální služby i se-

tkání jejich obyvatel a zaměstnanců s názvem Srdce na dlani 
2017. Klienti komunitního bydlení navázali na podzimní akci 

„Přijďte se k nám posadit“ a malované židle použili jako kuli-
su pro scénku s názvem „Domku, domečku, kdo v tobě bydlí“. 
V té s humorem představili budoucí stěhování ostatních klientů 
do nových domků postavených v rámci transformace domova. 
Tuto scénku potom prodloužili a vystoupili s ní též o 14 dní 
později na krajské soutěžní přehlídce dramatické tvorby Nit-
rianský Oskar ve slovenských Kozárovcích.

Karel Borek, DiS., aktivizační pracovník Domova Háj

Jarní akce v domově Háj
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Domov Háj se postupně mění z „ústavu“ pro lidi s mentálním 
postižením na moderní sociální službu – obyvatelé Domova 
Háj se přestěhují do rekonstruovaných nebo nově postavených 
rodinných domů na Havlíčkobrodsku. Pro čtenáře Světelské-

ho zpravodaje jsme přichystali další odpovědi na často klade-

né otázky související s transformací naší služby – začali jsme 
v dubnovém čísle zpravodaje, dokončíme v některém příštím.

Kdo se bude starat o dům a zahradu, kdo bude uklízet, 
prát a vařit?

Každý obyvatel společné domácnosti se do péče o sebe 
a o domácnost zapojí podle svých schopností. Někdo zvládne 
víc, někdo méně. Například někdo dokáže uvařit celé jídlo, ně-

kdo třeba jen pomůže s uložením nádobí do myčky nebo pro-

střením stolu, někdo se nebude moci podílet vůbec. Co nezvlád-

nou uživatelé služby sami, s tím pomůže personál.
Někteří lidé s mentálním postižením neměli během svého ži-

vota možnost naučit se starat o sebe – vždycky to někdo udělal 
za ně. Personál proto bude podporovat uživatele v tom, aby se 
do péče o sebe a domácnost co nejvíc zapojili.  Personál je bude 
učit, jak se co dělá.

Nebude to pro postižené lidi ve městě nebezpečné?
Každý domek bude mít zahradu – to bude bezpečný prostor, 

kam budou moci obyvatelé domu kdykoli vyjít. Samostatné 
chození po městě může být pro lidi s mentálním postižením ne-

bezpečné, pokud nemají odpovídající schopnosti a dovednosti 
(neumí třeba bezpečně přejít silnici).

U každého uživatele služby pracovníci posoudí riziko, které 
by mu hrozilo při samostatném pohybu po městě. Takže nej-

dřív chodí společně 
a ověřují si, co kdo 
zvládá (bezpečné 
přecházení, reakce na 
jiné lidi ve městě, ori-
entace ve městě,…). 
Když se zjistí, že by 
riziko bylo moc velké, 
pak by měl uživatel 
chodit do města jen 
s asistencí personá-

lu, dokud se nenaučí 
cestovat sám. Někteří 
lidé zvládnou třeba 
jen jednu cestu, která 
bude bezpečná (např. 
do obchodu, kdy ces-

tou nemusí přecházet 
silnici). Někteří lidé 
úplné samostatnosti 
v pohybu po městě nedosáhnou – vždycky budou potřebovat 
pomoc.

Další otázky a odpovědi zase příště. Kompletní informace 
o transformaci Domova Háj najdete na našich nových webo-

vých stránkách na adrese http://domovhaj.cz. Najdete tam i po-

zvánky na naše akce nebo informace o akcích proběhlých.
Bc. Radek Kalfus

sociální pracovník Domova Háj

Jak se žije bez ústavu – část ii.

V dubnu 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. Tuto Kavárničku nám přišly svým vystoupením 
zpříjemnit děti z kroužku moderního tance Tancujeme s Luc-

kou pod vedením paní Lucie Jelínkové. Za jejich milé vystou-

pení děkujeme.
Další přednáška v rámci Univerzity slunečního věku byla na 

téma Stopem a dodávkou po Novém Zélandu a přednášejícím 
byl pan Martin Koref. Panu Korefovi touto cestou děkujeme za 
čas a ochotu přijít mezi naše studenty.

Začátkem května jsme neopomněli navštívit tradiční výstavu 
obrazů Světelských amatérů neprofesionálů, která se nám jako 
vždy velmi líbila.

Květen je dobou maturit a ani letošní rok u nás nebyl vý-

jimkou. Studenti místní Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠ 
uměleckoprůmyslová – obor Sociální činnost, u nás skládali 
praktickou zkoušku dospělosti za pomoci našich klientů. Tímto 
bychom chtěli všem našim odvážným klientům poděkovat za 
spolupráci.

Text: Lucie Coufalová, sociální pracovnice
Foto: Monika Kremlová, Martina Cimburková

Z domova pro seniory
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kultura

V neděli 14. května skončila v tanečním sále Společenského 
domu tradiční Výstava výtvarníků neprofesionálů, která neodmy-

slitelně patří ke kulturní nabídce v měsíci květnu ve Světlé n. S. Že 
byl o tuto výstavu zájem, svědčí téměř osm stovek návštěníků bě-

hem tří týdnů jejího trvání. Výstavu navštívili i žáci světelských 
škol, ale též milovníci umění ze širokého okolí. V knize návštěv 
se objevily například zápisy návštěvníků z Čáslavi, Havlíčkova 
Brodu a Chotěboře. Za jakých podmínek se výstava v roce 1962 
zrodila, se v minulém čísle Světelského zpravodaje vyjádřil jeden 
ze dvou žijících zakladatelů Ladislav Láznička. Tím druhým ne-

profesionálním malířem, který pamatuje její první ročník před 
pětapadesáti lety, je pětasedmdesátiletý Oldřich Sýs. Ten k výsta-

vě již dříve pro Světelský zpravodaj napsal: „Zájemce o malování 
z řad občanů, hlavně mladých, do určité míry ovlivnila přítomnost 
akademických malířů Jaroslava Panušky a Františka Antonína 
Jelínka, kteří zde svá díla vystavovali. Nejprve někteří výtvarníci 
navštěvovali soukromě ateliér malíře Fr. A. Jelínka, nebo i ma-

lovali v plenéru společně. Postupně jich přibývalo a měli snahu 
o nějaké další vedení ve svých výtvarných začátcích. Tak vznikl vý-

tvarný kroužek při Osvětové besedě. Jak přibývalo množství obra-

zů a kreseb z činnosti kroužku a svých prací doma namalovaných, 
přišla myšlenka ukázat své práce na veřejnosti formou výstavy. 
Tak začaly pravidelné jarní výstavy v Dělnickém domě, které měly 
přispět k májovým oslavám ve městě.“ Za zmínku určitě stojí, že 
dva dny po slavnostní vernisáží letošní výstavy oslavil krásné ži-

votní jubileum 80 let Ladislav Láznička, který ani letos nechyběl 
mezi vystavovateli. To neušlo pozornosti organizátorů výstavy, 
a tak jubilant při zahájení výstavy obdržel krásnou kytici a slova 
blahopřání od ředitelky Kulturního zařízení města Světlá nad Sá-

zavou KyTICe Jany Kupčíkové a starosty města Jana Tourka.
Text a foto: jiv

neprofesionální výtvarníci vystavovali

Malíř jubilant Ladislav Láznička při zahájení výstavy  
s Janou Kupčíkovou a starostou města Janem Tourkem

Hojná byla účast návštěvníků při slavnostním  
zahájení výstavy

Dva žijící pamětníci prvního ročníku výstavy  
Oldřich Sýs a Ladislav Láznička.  

Jejich obrazy nechyběly ani na letošní výstavě
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kulturní zařízení kytiCe připravuje

14. července od 21.30 hod. promítání v letním kině

Pohádky pro emu 
Romantický / Komedie 
Česko, 2016, 112 min

Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. 
Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný 
telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobod-
ná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka 
svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. Petr je naprosto šoko-
ván. Musí jít o nějaký omyl. Nemá děti a ani netouží je mít. 
Přesto nedokáže nad situací jen tak mávnout rukou. Co když 
je Ema opravdu jeho dcera a on je její jediná šance, jak se vy-
hnout dětskému domovu? Chlapovi, který byl do padesáti let 
zvyklý žít sám a rozhodně si nechce komplikovat život emo-
cemi, převrátí soužití s  osmiletou holčičkou život doslova 
vzhůru nohama. A navíc je mu v patách nesmlouvavá sociální 
pracovnice, a tak Petr musí učinit zásadní rozhodnutí: Pokud 
se chce stát právoplatným rodičem, je nutné najít pro Emu 
matku! Ve stejné chvíli se seznamuje s Marií, která podobně 
jako Petr žije pro svou práci a téměř ztratila naději na to, že 
ji potkají obyčejné radosti 
života. Marie se rozhodne 
oběma pomoci. Je třeba ne-
milosrdné úřednici předložit 
uvěřitelnou historku. Začíná 
hra na lásku... Ale jak skončí? 
I zázraky se občas dějí.

28. července od 21.30 hod. promítání v letním kině

Muzzikanti
Romantický / Hudební 
Česko, 2017, 109 min

Muzzikanti jsou film 
plný písniček a me-
lodií od folklorních 
kořenů až po mladou 
rockovou současnost, 
odehrávající se na čes-
koslovenskopolském 
trojmezí, v drsném, 
ale půvabném kraji 
Těšínského Slezska, 
kde slovo chlapa má 
stále svou sílu, půvab 
žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné 
místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné, a přece 
něčím osobité a hlubokou lidskostí protkané příběhy s dob-
rým koncem...

Vstupenky za 50 Kč bude možné zakoupit na místě půl hodi-
ny před začátkem promítání. V případě nepříznivého počasí se 
promítání přesouvá do kinosálu. Změna programu vyhrazena.
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21. června proběhne ve Světlé n. S. již šest-
náctý ročník tradičního Svátku hudby! Jeho 
hlavní myšlenkou je podnítit nejen profesio-

nální, ale i amatérské hudebníky a milovníky 
hudby, aby se setkali ve veřejném prostoru 

a proměnili na jeden den ulice ve spontánní živou hudební slav-

nost. Všichni 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 ve středu 21. června 
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 hudební oslavy 
připravena na náměstí před radnicí, plánujeme ale také mož-

nost vystoupení v baru Na Terase. 
Tato kulturní akce musí být pořadatelem nahlášena na pří-

slušných místech, proto je potřeba, abyste nám o sobě dali vě-

dět včas. Je to nejen v zájmu hladkého průběhu programu, ale 
také proto, abychom vás mohli uvést na webových stránkách 
a na plakátech, případně vám poradili, jak se nejlépe k oslavám 
připojit. 

Adéla Hrochová

Svátek hudby 
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knižní tipy na červen

Beletrie
Eva Bacigalová:
Slzy otců
– Skutečný příběh o mateřské lásce, která ničí dětské duše. 

Zdá se vám normální, že po rozvodu rodičů se děti setkávají 
s matkou i otcem? Některým ženám bohužel ne! Šokující 
skutečný příběh o tom, čeho všeho jsou schopné slovenské 
matky, které se mstí svým bývalým manželům přes děti.

Linda Castillo:
Střípky ticha
– Slabaughovi jsou přímo vzorová rodina amišských farmářů, 

tvrdě pracují, mají čtyři děti a se širokým příbuzenstvem 
skvěle vycházejí. Idylka skončí, když jedno z jejich dětí 
přivolá pomoc. Kate Burkholderová, policejní náčelnice 
z Painters Millu, objeví v nádrži na hnůj chlapcovy rodiče 
a strýce, všechny mrtvé. Zpočátku vše nasvědčuje tomu, že 
šlo o nešťastnou nehodu, během pitvy však koroner zjistí, že 
jedna z obětí utrpěla před smrtí úder do hlavy. Je zřejmé, že 
došlo k vraždě. Nikdo si nepřeje vypátrat vraha tolik jako 
Kate, která rovněž vyrůstala v amišské rodině, proto si pří-
pad bere poněkud osobně.

Ben Kane:
Orlové ve válce
– Napínavý příběh inspirovaný slavnou bitvou v Teutobur-

ském lese z roku 9, kde Římané utrpěli od germánských 
kmenů drtivou porážku. Tři římské legie, které se pod ve-

lením guvernéra v provincii Germánie Publia Vara a centu-

riona Lucia Tulla vracely do zimního tábora na východ od 
Rýna, přepadli germánští bojovníci v čele s Arminiem. Ten 
byl sice spojencem Říma, ale už od dětství snil o tom, že 
kruté nájezdníky ze své země vyžene.

Shari Lapena:
Manželé od vedle
– Vaše sousedka nechce, abyste vzali své šestiměsíční dítě na 

slavnostní večeři. Nic osobního, ale rušilo by pláčem. Váš 
manžel prohlásí, že to nevadí. Bydlíme přece hned vedle. 
Zapneme dětskou chůvičku a každou půl hodinu ho přijde-

me zkontrolovat. Vaše dcerka spala, když jste ji viděli napo-

sledy. Teď stoupáte po schodech do svého mrtvolně tichého 
domu a vaše nejhorší noční můry se naplnily. Dítě je pryč.

Ruta Sepetys:
Sůl moře
– Druhá světová válka je téměř u konce. Statisíce Němců pr-

chají před postupující Rudou armádou. Stejně jako Joana, 
Emilia a Florian, jejichž cesty se zkřížily na lodi, která sli-
bovala spásu a cestu ke svobodě. Donuceni okolnostmi drží 
při sobě, ale když se zdá záchrana na dosah, udeří tragédie.

Katie Marsh:
Moje všechno
– V den, kdy se Hana chystá oznámit manželovi, že od něj 

odchází, ho najde v ložnici na podlaze, vyděšeného a ne-

schopného se pohnout. Dostal mrtvici. A jejich život se ve 
vteřině změní. Haně nezbývá než odložit všechny své plá-

ny, aby se mohla starat o manžela, kterého byla připravená 
opustit. Tom nemůže chodit, není schopen základních úko-

nů. Po měsících vzájemného zanedbávání a partnerského 
odcizení nastává dlouhé období rehabilitace, během nichž 
má Tom čas pohlédnout na svůj život z nové perspektivy, 
aby ho mohl přehodnotit. Podaří se Tomovi překonat nemoc 
a zachránit manželství?

Miloš Urban:
Závěrka aneb Ztížená možnost happy-endu
– Půvabná mladá žena Věra si neuvědomuje svou fotogenič-

nost. Tento její dar objeví Matěj, ale má zásadní problém: 
neumí fotit. Přesto začne Věru fotografovat a jeho snímky 
jsou překvapivě dobré. Vzbuzují pozornost, obdiv, ale i od-

souzení, protože jsou nepokrytě erotické, až sexistické. Ne-

fotografa i jeho nemodelku dostihne internetové renomé, 
snad i sláva, ale čím větší je jejich úspěch, tím hůř k sobě 
nacházejí cestu.

Naučná literatura
Pavel Taussig:
Neznámí hrdinové
– Žijí mezi námi a vždy žili - skuteční hrdinové, na které se 

velmi brzy zapomnělo, či zůstali dosud úplně neznámými. 
Je však též mnoho vpravdě překvapivých hrdinských příbě-

hů ze života poměrně známých osobností či příběhů oprav-

dových hrdinů, kteří stáli na okraji dějinných událostí, ale 
zůstali téměř neznámými.

Iveta Toušlová:
Toulavá kamera 24
– Nejnovější pokračování ediční řady obsahuje tradičních pa-

desát reportáží, doplněných fotografiemi, mapami a prak-

tickými informacemi.

Knihy pro děti a mládež
Nele Moost:
Havran nezbeda
– Tenhle malý havran je pěkný vykuk. Říká, že být hodný 

a nezlobit, přeci dokáže každý. On chce být ale jiný a nedě-

lat to, co ostatní. Chce zkrátka zlobit. A tak zlobí.

Eliška Fojtová:
Tajemství staré pumpy
– Jednoho dne se Markétce splní sen - dostane nový domov. 

Doposud žila v dětském domově a teď má konečně rodiče, 
staršího bratra i babičku. Co chtít víc? Ale v babiččině krás-

né zahradě je stará pumpa. Když jednou holčička zapumpu-

je a bezděky vysloví ta správná slova, objeví se kulaťoučký 
skřítek a nabídne jí splnění pěti přání.

Ivona Březinová:
Pomeranče v podprsence
– Medard Koukol má dvě slabosti – chemii a spolužačku Mar-

kétu. Ve své utajené laboratoři zkoumá nejen chemické 
sloučeniny, ale taky svoje zamilované srdce. Zatímco v ká-

dinkách a zkumavkách to tajemně bublá, v Medardově hla-

vě to přímo vře. Jak vyjít se starší sestrou? Jak se vyrovnat 
s maminčinou nemocí? A hlavně jak získat krásnou Marké-

tu? Zdá se, že láska je tvrdší oříšek než chemická rovnice. 
A obzvlášť když se jmenujete Medard.

Eva Kodýmová
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CO váS ZaJÍMá
22. dubna se v Kamenném sále zámku v Třebíči uskutečnilo 

slavnostní ocenění tří propagátorů tradičních lidových řemesel 
na Vysočině. Zastupitelstvo Kraje Vysočina udělilo titul Mistr 
rukodělné výroby Kraje Vysočina Haně Šmikmátorové z Telče 
za malování velikonočních kraslic, Jindřichu Tomanovi z Pel-
hřimova za výrobu štípaných holubiček ze dřeva a Jindřichu 
Holubovi z Pohledě za udržování ruční výroby tradičního šin-

dele. Při této příležitosti poslankyně Poslanecké sněmovny Čes-

ké republiky, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast 
kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních 
vztahů Jana Fischerová uvedla: „Věřím, že oceňování mistrů 
řemesel bude mít v Kraji Vysočina i v budoucnu své nezastupi-
telné místo. Je skvělé, že můžeme podpořit a slavnostně ocenit 

ty, kteří svůj volný čas věnují krásným aktivitám souvisejícím 
s kulturou a tradičními hodnotami. Jindřich Holub z ruiny Mi-
chalova statku postupně a s použitím původních řemeslných 
postupů a materiálů vytvořil selské muzeum.“ A jaká byla slova 
Jindřicha Holuba při slavnostním ocenění? “Jsem pyšný na to, 
že se nám podařilo statek obnovit a ten se stal národní kulturní 
památkou.“ Hodnota a zajímavost práce Jindřicha Holuba byla 
zvýrazněna, když byl 4. května pozván do sídla Kraje Vysočina 
na Kulturní den, určený především zaměstnancům krajského 
úřadu, aby tam předvedl, jak se tradiční štípané šindele vyrábí.

Text: jiv
Foto: Jiří Víšek a Ondřej Rázl

významné ocenění pro Jindřicha Holuba z Pohledě

Jindřich Holub předvádí výrobu šindele

Ze slavnostního ocenění na zámku v Třebíči.  
Zleva: Alena Jindrová z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, 

Jindřich Holub a Jana Fischerová

Veřejné telefonní automaty ve formě tradičních telefonních 
budek začínají být s rozmachem mobilních telefonů nerenta-

bilní. Proto jejich zřizovatelé postupně snižují jejich počty na 
nejnutnější minimum, zejména pro zachování tísňových volá-

ní. Jedna taková telefonní budka, která stála po dlouhá léta na 
světelském náměstí Trčků z Lípy, kde střežila prostranství pod 

kostelem sv. Václava u novinového stánku, zmizela. Zájemci si 
z ní mohli zatelefonovat naposledy ve čtvrtek 27. dubna 2017 
dopoledne. Ve Světlé n. S. tak zůstávají v provozu ještě dva 
veřejné telefonní automaty. Jeden v horní části náměstí u ná-

kupního střediska a ten druhý na nádraží ČD u bývalého hotelu.
Text a foto: jiv

Z náměstí navždy zmizela telefonní budka
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Mladé nadějné členky SDH Světlá nad Sázavou – Karolí-
na Nedělková, Lenka Nováková a Kristýna Horáková se ve 
dnech 3. 3. až 5. 3. 2017 zúčastnily preventivně výchovného 
programu pro děti HASÍK CZ ve Zlínském kraji.

Hasík CZ je program, který populárně naučnou formou 
seznamuje děti ve školách s problematikou požární ochra-

ny a ochrany obyvatelstva. Projekt byl oficiálně spuštěn již 
v roce 1998, ale vznikl mnohem dříve. Iniciátory a školite-

li jsou Bohdan Mikulka, Štěpán Mikulka a Miroslav Piňos. 
V současné době působí v devíti krajích: Zlínském, Moravsko-

slezském, Jihomoravském, Královehradeckém, Libereckém, 
Ústeckém, Plzeňském, Středočeském a hl. m. Praha. Ve Svět-
lé n. S. probíhala praxe s dětmi ve druhých a šestých ročnících 

základních škol Lánecká a Komenského. Děti tato tématika 
velmi zaujala a nadšeně se zapojovaly do připraveného pro-

gramu. Formou scének si mohly vyzkoušet volání na tísňo-

vou linku, chování při požáru u nich doma nebo popřemýšlely 
o dalších nebezpečích, která by je mohla potkat. Vyslechly si 
signál „Všeobecné výstrahy“ a naučily se, jak mají v takovém 
případě postupovat.

Všechny tři školitelky by rády dětem do budoucna popřá-

ly hodně štěstí a zejména to, aby nikdy nemusely nic z nově 
nabytých vědomostí použít. Doufají, že Hasík CZ najde i na 
Vysočině brzy své místo. Každý by měl totiž vědět, jak se 
zachovat při mimořádných událostech.

Dráček Hasík a SDH Světlá n. S.

Hasík CZ pomáhá informovat děti

První sobota v květnu je tradičně vyhrazena pro pořádání 
rybářských závodů na rybnících v zámeckém parku. Neji-
nak tomu bylo i letos, kdy Místní organizace ČRS ve Světlé 
n. S. uspořádala rybářské klání dospělých i mládeže. Před zá-

vody bylo do revíru nově vysazeno 2100 kg kapra a 400 kg lína. 
Kvalitní zarybnění revíru přilákalo ráno 82 dospělých účast-
níků, kteří si při prezentaci vylosovali svá stanoviště pro oba 
poločasy. Počasí bylo příznivé, a tak ryby ihned po zahájení 
braly velmi solidně a rozhodčí měli plné ruce práce. Po čtyřech 
hodinách lovu si celkové vítězství vybojoval domácí závodník 
Jiří Klement ml. s celkovým součtem 986 cm, 2. místo obsa-

dil rovněž domácí závodník Michal Bláha s 929 cm a třetí byl 
Martin Komárek z Havlíčkova Brodu součtem 887 cm. Nejú-

spěšnější ženou byla Kristýna Kukeňová (Světlá n. S.) s 695 cm, 
čímž obsadila celkové 6. místo. V konečném hodnocení pouze 
čtyři závodníci zůstali bez ulovené ryby.

Odpoledne pak soutěžily na stejném revíru děti do 15 let, 
kterých se sešlo rovných 50. Pozvání na naše závody přijal 
i rybářský kroužek z Prahy – Chuchle a dalších míst. Všechny 
soutěžící děti pak obdržely drobné občerstvení a všichni si na-

konec odnesli věcné ceny. Celkovým vítězem se stal Adam Ho-

tovec z Trhového Štěpánova s 510 cm, 2. místo obsadil Adam 
Vágenknecht z Pardubic s 266 cm a 3. místo Nikola Tvrdá ze 
Světlé s 234 cm.

MO ČRS ve Světlé n. S. tímto děkuje všem sponzorům, kteří 
věnovali ceny v hodnotě cca 50 000 Kč a členům Stadionklubu 
S-11 Světlá n. S. za zajištění občerstvení účastníků. Po skon-

čení závodů zazněla pochvala na adresu pořadatelů a většina 
účastníků vyslovila své přesvědčení: „Na příští závody přije-

deme do Světlé velmi rádi!“
 Mgr. Jaroslav Beránek, předseda  MO ČRS Světlá n. S.              

Foto: Pavel Kotan    

rybářské závody Světlá n. S. 2017  
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Ve středu 10. května jsme se všichni mohli opět zapojit do 
21. ročníku sbírky Ligy proti rakovině Praha, která se konala 
v celé naší republice. Za uplynulá léta se malá žlutá kytička 
stala symbolem programu boje proti zhoubným nemocem.

Kytičku se stužkou modré barvy a letáček informující o pre-

venci rakoviny hlavy a krku bylo možné zakoupit i ve Svět-
lé nad Sázavou. Počasí nám letos opravdu přálo, bylo krásně 
slunečno a vítr foukal čerstvý, ale ne nepříjemný. Asi proto se 
našlo mnoho lidí, kteří chtěli svůj oděv ozdobit žlutým kvítkem.

Jelikož se Český svaz žen letos v realizaci sbírky osamostat-
nil, nabídli jsme našim občanům o něco méně kytiček než loni. 
Bohužel, v prodeji jsme byli mnohem méně úspěšní, z 1 450 
kytiček nám jich 507 zbylo. Následkem toho zaslala místní 
pobočka České pošty na konto LPR jenom 23 790 Kč. Přesto 
byli dárci štědří, protože průměrná částka na kytičku 25,23 Kč 
se řadí ke třem nejvyšším částkám od roku 2007. Je vidět, že 
lidé mají velkou snahu pomoci a nejsou lhostejní k onemocnění, 
které se týká mnoha našich spoluobčanů. Heslo Tiká v každé 
rodině je čím dál pravdivější.

Díky podpoře květinových sbírek může LPR Praha financo-

vat preventivní osvětové kampaně zaměřené na péči o vlastní 
zdraví, zlepšovat péči o nádorově nemocné, provozovat nádo-

rovou telefonní linku, organizovat dotované rekondiční pobyty, 
vydávat preventivní poradenské brožury a publikace, podporo-

vat výzkum, výuku a investiční dovybavení kompletních onko-

logických center. Bližší informace o využití sbírky lze získat 
na adrese www.denprotirakovine.cz, kde bude též uveřejněn 
konečný výsledek letošního dne.

Posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo DMS 
KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87777 můžete do 30. 9. 
2017, cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší po-

moci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Přispívat lze též na sbírkový 
účet Českého dne proti rakovině (č. účtu 65 000 65/0300) do 
31. 11. 2017.

Údaje o činnosti Ligy, o přímé podpoře onkologického pro-

gramu a o dalších aktivitách tohoto občanského sdružení mů-

žete vyhledat na internetové adrese: www.lpr.cz.
Poděkování patří těm, bez jejichž dnes již tradiční nezištné 

pomoci a ochoty by tato akce nemohla proběhnout: studentkám 
a studentům místní Akademie a také p. učitelce Janě Lacinové, 
která dobrovolníky ve škole zajišťuje. Organizaci sbírky i letos 
vzala pod svou patronaci KyTICe – Kulturní zařízení Světlá 
nad Sázavou.

Další velké poděkování patří všem, kdo si kytičku koupili, 
svou lidskostí a účastí podpořili tuto významnou preventivní 
akci a naplnili motto, které již řadu let provází druhý květnový 
týden: Kup kvítek jak sluníčko – pomoz aspoň maličko! 

Eva Kodýmová

Český den proti rakovině

Fotofór

aneb humor  
na cyklostezce

S letošním jarem se na cy-
klostezce ze Světlé ke ku-
kuřičnému mlýnu, kousek 
před čističkou odpadních 
vod, objevila na jednom ze 
stromů cedule s cimrma-
novsky vše vypovídajícím 
textem.

Text a foto: jiv
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SPOrt

Zámek Světlá nad Sázavou vás srdečně zve na

* žhavou novinku letošní sezony: únikové místnosti exit ga-
mes ve stylu starořeckých bájí, které jsou od června otevře-
ny pro širokou veřejnost.  Rezervace je nutná.

* akci den slavnosti baroka, která proběhne v  zámeckém 
areálu v  sobotu 1.  7. 2017 s  fantastickým bohatým progra-

mem, který se ponese v  duchu lidového i šlechtického ba-
roka.

Rezervaci a bližší informace najdete na www.zameksvetla.
cz, na facebook.com/zameksvetla, 
info@zameksvetla.cz, 778 075 588, 569 333 558.

Dopravní hřiště u ZŠ Lánecká bylo v sobotu 15. dubna dě-

jištěm jubilejního desátého závodu RC Rally Světlá - rádiem 
řízených aut v měřítku 1/10. Původně se mělo ve Světlé závodit 
18. března, ale počasí posunulo soutěž do apríla. Zřejmě i díky 
usilovným modlitbám všech aktérů vše klaplo, povětrnostní 
podmínky byly příznivé a drobně pršet začalo až po projetí 
posledního jezdce cílem! Na start se i díky sloučení RC Rally 
Tábor s mistrovstvím České republiky, postavilo rekordních 72 
jezdců. Díky tomu bylo nutné startovat do jednotlivých RZ /
rychlostní zkouška/ v půlminutových intervalech, takže závod 
velmi slušně odsýpal a diváci měli stále co sledovat. Do závo-

du se přihlásili i tři světeláci. Míša, KAPI“, Péťa, PETARDA“‚ 
a otec Vašek Balounovi. O otci se nebudeme rozepisovat, byl 
v poli spíše do počtu a, mladé pušky“ mu předváděly, jak se 
závodí! Míša bojoval ve třídě Junior+ /do 13 let/ velmi srdnatě, 
dokázal se vyrovnat s nedobrou kondicí své pohonné baterie 
ve dvou RZ a vybojoval se svým žlutým Mitsubishi parádní 
stříbro. Vítězem se stal Ondra Rada se Subaru Impreza WRC, 
třetí byl nejmladší jezdec Ayrton, Alex“ Pavlát /4 roky/ Péťa 
Baloun jel ve třídě Junior /do16 let/ a jak už je jeho zvykem, ve 
Světlé opět s pronajatým vozem od Petra Jaroše a jeho Týmu 
PB Pepettoni. Loňské zlato s Corollou WRC letos obhajoval 
s Lancií Delta Hf Integrale. V polovině soutěže s přehledem 
vedl, ale uražené kolo v 5. RZ ho srazilo výsledkovou listinou 
zpět. A začala neuvěřitelná stíhačka! Jízdou na hranici možnos-

tí šel po osmé RZ zpět do čela a jako bonus porazil na poslední 
a nejdelší RZ /1200metrů/ týmového šéfa o pouhou 1 sekundu. 

Obhajoba se zdařila! Celková délka závodu byla 7 800 metrů. 
Vítězem se stal Petr Pavlát s VW polo R-WRC, otec malého 
Alexe. F2 /vozy s poháněnou jednou nápravou/ vyhrál Ondra 
Daniel se Škodou Fabií R2. Již tradičně patří velký dík městu 
Světlá n. S. za podporu a věcné ceny pro soutěžící, ZŠ Lánecká 
za poskytnutí skvělého zázemí a hřiště a firmě GLASSPO Po-

spíšil za parádní poháry pro juniory i za pamětní plakety. Dě-

kuji i divákům, kteří přišli v hojném počtu podpořit tento sport 
a snad se i inspirovat, jak se dá trávit volný čas. Více k výsled-

kům i fotogalerii najdete na www.rc-tabor.com.
Vašek Baloun

rC rally Světlá
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Po základní části Ligy dorostenek, kdy jsme obsadili druhé 
místo z osmi celků, 1) FBŠ Jihlava, 2) Světlá n/S, 3) SK Jihla-

va, 4) Slovan Jindřichův Hradec, 5) FBK Tábor, 6) FBC Štíři 
České Budějovice, 7) SK Meťák České Budějovice, 8) Sokol 
Písek, jsme dostali šanci vybojovat si v baráži účast na Mist-
rovství České republiky. V neděli 23. 4. na nás v hale v Dolní 
Cerekvi čekal druhý tým Hradeckého a Pardubického kraje, 
tým Jablonné nad Orlicí. Po výhrách 4:1 a 6:2 jsme postoupili 
na dvoudenní turnaj do Jičína, kde se představilo jen 8 nejlep-

ších družstev z celé republiky, přičemž tuto soutěž v letošní 
sezóně hrálo 57 oddílů.

Sestava: Sadílková, Vančurová – Špatzová, Titzová, Kaut-
ská, Kudrnová – Kapcová, Tlustá, Franclová, Tlapáková, Ze-

lingerová, Škarydová, Rumanovská, Jiříková, Boudníková 
a Kořánová.

Ve čtvrtfinále jsme se utkali s Herbadentem Praha, kterému 
jsme podlehli 1:9 a 1:6. Pro naše holky to byla první pořádná 
prověrka v kariéře s tak kvalitním soupeřem, který především 
v prvním zápase prokázal vyšší kvalitu. Pozitivem se staly dvě 
třetiny odvety, neboť jsme dokonce vedli 1:0. Bohužel v po-

slední třetině jsme dostali šest branek a neudrželi nadějné ve-

dení.
Po přespání v rekreačním areálu Pařez na nás čekal v pa-

vouku o 5. až 8. místo další florbalový velkoklub, Chodov Pra-

ha. První třetinu jsme byli moc ustrašení a jen díky skvělým 
zákrokům brankářky bylo skóre pouze 0:3. Od druhé třetiny 
se výkon rapidně zlepšil, přesto Chodov přidal další dvě bran-

ky. Třetí třetinu jsme favorita notně potrápili, po gólu Kláry 
Kapcové jsme měli i další šance. Nakonec zápas skončil naší 
prohrou 1:6.

V posledním zápase o 7. místo nás vyzvalo pořádající druž-

stvo, FBK Jičín. Po vyrovnané první třetině jsme dokázali vsítit 
tři branky a přes snížení Jičína dovést zápas k vítěznému konci.

Konečné pořadí M ČR dorostenek: 1) FBC Liberec, 2) FBC 
Tempish Vítkovice, 3) Herbadent Praha, 4) FBS Olomouc, 
5) Chodov Praha, 6) FBŠ Jihlava, 7) Sklo Bohemia Světlá n/S, 
8) FBK Jičín

Do turnaje jsme vstupovali jako naprostý outsider, neboť 
los play-off nám pro první tři zápasy přisoudil největší favo-

rity, které těžko můžeme porážet. Ale cením si toho, jak jsme 
k zápasům přistoupili a neutrpěli nějaké velké debakly. Člověk 
musí být v tomto ohledu soudný, pro Herbadent i Chodov by 

případná porážka s námi byla velkou ostudou. Pro náš velmi 
mladý tým to byla cenná zkušenost do budoucna. A na závěr 
přišla skvělá tečka sezóny v podobě výhry nad Jičínem. Chvá-

lit musím všechny holky za jejich výkony, ale přeci jen chci 
vyzdvihnout naše dvě kvalitní gólmanky, Adélu Sadílkovou 
a Natku Vančurovou. Pro mě bylo velká radost z toho, jak jsme 
schopni hrát pouze se svými odchovankyněmi krásná utkání 
s mnohem většími městy. Sice v našem oddílu nehrají jen hol-
ky ze Světlé, ale i z Golčova Jeníkova a Ždírce nad Doubravou, 
ale to je pořád málo na možnosti krajských měst. Navíc pořád 
nám chybí vlastní zázemí pro rozvoj florbalu ve Světlé nad 
Sázavou, takže máme docela komplikované možnosti k tré-

ninkům. Přesto jsme letos skončili sedmí v republice, což je 
neuvěřitelný úspěch pro náš oddíl.

Tomáš Rosecký
trenér mládežnických družstev florbalového oddílu  

TJ Sklo Bohemia Světlá n/S
Foto: Petr Kořán

dorostenky florbalového oddílu Sklo Bohemia Světlá n. S.  
obsadily sedmé místo v republice

Stojící zleva: Lenka Zelingerová, Eliška Jiříková, Aneta 
Rumanovská, Daniela Kořánová, Michaela Škarydová, Jana 

Boudníková, Kristýna Tlustá, trenér Tomáš Rosecký
Klečící zleva: Adéla Sadílková, Lenka Titzová, Barbora 
Špatzová, kapitánka Leona Franclová, Klára Kapcová, 

Tereza Kautská, Lucie Kudrnová, Lenka Tlapáková a Natálie 
Vančurová.

Fotbalový dětský den pro školky
Ve středu 3. května se na fotbalovém stadionu ve Světlé konal 

již třetí ročník dětského dne pro školky. O organizaci se posta-

rali trenéři mládeže ve spolupráci s dalšími dobrovolníky nejen 
světelského fotbalu. Ráno před půl desátou se stadion poma-

lu začínal plnit dětmi ze školky Sídliště, Lánecká a Bambíno, 
které si následně trenéři a asistenti rozdělili do skupinek. Děti 
poté postupovaly podle hodinových ručiček po jednotlivých 
stanovištích, kde na ně čekaly zábavné soutěže, prolézačky, do-

vednostní cvičení s balónem anebo třeba skákací hrady. Počasí 
se i letos vydařilo, takže zhruba přes sto dětí spolu s učitelka-

mi mohlo strávit příjemné slunečné dopoledne s úsměvem na 

Z fotbalu
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13. května se konalo v Ostravě otevřené mistrovství světa bojo-

vých umění Dragon Cup 2017 za účasti více než dvou stovek spor-
tovců z 11 zemí. Byli mezi nimi například vyznavači bojových 
umění z USA, Ruska, Ukrajiny, ale také Iránu nebo Jordánska 
a také výprava Akademie bojových umění Dragonstyl ze Světlé 
n. S. V disciplínách Semi contact (lehký styl) a Light contact (tvr-
dý souboj) získali světelští bojovníci v mládežnických kategoriích 
hned sedm medailí a patřili tak na ostravském šampionátu k těm 
nejúspěšnějším výpravám. A kdo že si ty medaile vybojoval? 
V kategorii dětí do 12 let v disciplíně Semi contact stříbro získal 
Dominik Dlouhý a Daniel Icko bronz. V kategorii juniorů (12 až 
15 let) vybojoval Andrej Čapek hned dvě medaile, zlato v Semi 
contact a bronzovou medaili v disciplíně Light contact. Ve stejné 
věkové kategorii v disciplíně Semi contact získal Adrian Icko stří-

Mají medaile z mistrovství světa

rtech a nakonec si i něco vysloužit za sportovní výkony, včetně 
letáčku na nábory do fotbalové školičky. Jakožto trenéři mláde-

že tímto chceme poděkovat všem pomocníkům na stanovištích 
a školkám za účast. Budeme se těšit na další ročník 2018!

Organizátoři Patrik Cenek a Hana Štrosová
Foto: p. Šafránek, p. Pospíšil

Úspěch světeláků na E.ON Capu 2017

E.ON Junior Cup je jeden z nejprestižnějších turnajů fotba-

listů do 10 let v republice. Počet kvalifikačních turnajů byl pro 
rok 2017 stanoven na 10, každý v jiném městě a do každého za-

sáhlo 24 mužstev. Z kvalifikačních turnajů, se postupovalo do 
velkého finále. Světeláci se zúčastnili právě jednoho z těchto 
turnajů a to v neděli 7. května v Humpolci. Dokázali, že fotbal 
je opravdu baví, nejen, že si celý turnaj náramně užívali, ale 
probojovali se až do finálové skupiny. V základní skupině po-

razili jak Znojmo, Brno Heršpice, Velký Beranov, Havlíčkův 
Brod, tak i Bedřichov a se samými výhrami si zajistili první 
pozici ve skupině A. Zvládli i další boje proti fotbalové škole 
Třebíč, Vrchovině a Velké Bíteši. Ve finálové skupině narazili 
až na velmi kvalitního soupeře z Velkého Meziříčí, útěchou 
jim mohl být alespoň jediný gól, který Meziříčí za celý turnaj 
inkasovalo právě od Světlé. O třetí místo se borci utkali opět 
s Velkou Bíteší a prohráli až ke konci boje 4:2. I tak 4. místo 
z 24 týmů je velký úspěch. Turnaj posloužil i pro porovnání 
ostatních týmů z jiných krajů a pro všechny zúčastněné to byl 
perfektní zážitek. Chci tímto kluky moc pochválit za před-

vedené výkony nejen na tomto turnaji a poděkovat rodičům 
za podporu i přes zimní období. Doufám, že naše spolupráce 
bude i nadále přinášet ovoce.

Trenérka Hana Štrosová
Foto: p. Pešek

Dole: gólman Jakub Filippi
Dolní řada zleva: Jan Sárkány, Jakub Burkoň, Jan Šťastný, 

Bruno Michalčík, Tomáš Špéra
Horní řada zleva: trenérka Hana Štrosová, Ondřej Trtík, 

Viktor Pešek, Vojtěch Vondra, Šimon Ostatnický, Huong Le 
Guang, Jakub Malina, asistent Jan Šťastný

Účastníci ostravského šampionátu. Zleva Jakub Černý, Daniel 
Bačkovský, Matěj Klusáček, Dominik Dlouhý, Daniel Icko, 

Adrian Icko, Andrej Čapek, trenér Vladimír Honkyš

Hoši při tréninku v tělocvičněTrenér Vladimír Honkyš s jedním z mnoha pohárů,  
který získali jeho svěřenci
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bro. Dva cenné kovy zacinkaly pro Světlou v kategorii kadetů (15 
až 17 let) v Light contactu. Stříbro vybojoval Daniel Bačkovský, 
když mu zlato uniklo o pouhý bod, ale nejcennější medaili zlatou 
v Ostravě vykutal Jakub Černý. Na mistrovství světa ještě soutěžili 
v kategorii dětí do 12 let Matěj Klusáček a Václav Pelc. Medaile 
z ostravského šampionátu nejsou jedinými kovy ze soutěží. Těch si 
světelští bojovníci z různých mezinárodních soutěží během sedmi 
let přivezli nespočet. Však mají svoji tělocvičnu ve Sportovním 

centru Pěšinky vyzdobenou mnoha poháry, diplomy a zlatými 
pásy mistrů. Ve světelské Akademii bojových umění Dragonstyl 
se nevěnují pouze Kung-fu, ale i ostatním asijským bojovým dis-

ciplínám, stejně tak tam netrénují pouze muži nebo chlapci, ale též 
ženy. Mistr (trenér) Vladimír Honkyš si tak trochu posteskl, že za 
dobu své činnosti přivezli mladí bojovníci tolik medailí, jako má-

lokterý sportovní oddíl, a přesto se o tom ve Světlé nad Sázavou 
málo ví. Text a foto: jiv

Liga soutěže družstev 2016/2017  
– Melouni slaví titul vicemistra

Jubilejní desátý ročník Regionální šipkové ligy na Vysočině 
skončil a rekordní osmý titul získali hráči z týmu Tajfun Darts 
H. Brod. Historického úspěchu dosáhli Melouni Světlá, kteří po 
překvapivém vítězství v základní části a postupu do Extraligy ne-

polevili a vybojovali titul vicemistra ligy! Na třetím místě skončili 
nakonec humpolečtí Kačeři, kteří měli výbornou právě poslední 
část soutěže. Druhý světelský tým v Extralize Halůzáci obsadili 
konečnou čtvrtou příčku.

Extraliga – O TITUL:
Poř. Družstvo Kol V VP PP P K Skóre Body

1. Tajfun Darts H. Brod 16 13 0 0 3 0 180:108 39

2. Melouni Světlá 16 9 1 2 4 0 154:137 31

3. Kačeři Humpolec 16 8 0 1 7 0 139:150 25

4. Halůzáci Světlá 16 4 1 0 11 0 130:159 14

5. Banditi Humpolec 16 3 1 0 12 0 120:169 11

V boji o udržení 1. ligy se nedařilo Lepákům z Pohody a spolu 
s Diamonds Koňkovice a Klobáky Ledeč sestupují do druhé ligy 
příštího ročníku. Skupinu vyhráli DC Buldoci Knyk před XXXL 
Kostky H. Brod, kteří naopak své týmy pro příští sezonu udrželi 
v nejvyšší soutěži.

1. liga – O UDRŽENÍ:
Poř. Družstvo Kol V VP PP P K Skóre Body

1. DC Buldoci Knyk 16 14 0 0 2 0 205:83 42

2. XXXL Kostky H. Brod 16 11 0 1 4 0 188:101 34

3. Klobáci Ledeč 16 9 0 0 7 0 146:142 27

4. Diamonds Team 
Koňkovice

16 4 1 0 11 0 119:170 14

5. Lepáci Pohoda 
Světlá

16 1 0 0 15 0 63:225 3

Ve 2. lize slaví vítězství tým Smrťovka H. Brod a po dvou letech 
se vrací do 1. ligy. Druzí skončili hráči Bowlingu H. Brod a jediný 
zástupce Světelska Melouni B vybojovali krásné třetí místo a prá-

vo hrát příští sezonu nejvyšší soutěž.
2. liga – O TITUL:
Poř. Družstvo Kol V VP PP P K Skóre Body

1. Smrťovka H. Brod 16 12 0 0 4 0 173:115 36

2. Bowling H. Brod 16 12 0 0 3 1 165:123 33

3. Melouni B Světlá 15 6 0 0 9 0 126:144 18

4. Tajfun Darts 
B H. Brod

16 6 0 0 10 0 127:161 18

5. D.C. Goblins 
Humpolec

15 3 0 0 12 0 111:159 9

Vítězství v Přeboru si zajistili nováčci z Horní Krupé.
Přebor – O UMÍSTĚNÍ:
Poř. Družstvo Kol V VP PP P K Skóre Body

1. ŠK Horní Krupá 13 9 2 0 2 0 143:93 31

2. Nerozhodní Rafani 
Přibyslav

14 8 0 0 6 0 125:127 24

3. Kladiváři H. Brod 13 7 0 2 4 0 120:116 23

4. Božíci Žolík H. Brod 14 1 0 0 13 0 100:152 3

5. Lepáci Pohoda 
Světlá

16 1 0 0 15 0 63:225 3

Ligový pohár družstev 2017 – Melouni 
získávají stříbrné double
Ve finálovém turnaji FINAL FOUR, kde se utkaly nejlepší 4 

týmy letošního ligového poháru družstev, byli blízko ke svému 
prvnímu titulu v této soutěži Melouni Světlá. V semifinále porazili 
Bandity z Humpolce 21:15 a ve finále je čekal tým XXXL Kostky 
H. Brod, který ve druhém semifinále zvítězil nad Halůzáky 21:6. 
Ve finále byli Melouni mírně lepším týmem, avšak vítězí tým, 
který dosáhne první 21. bodu, a to se nakonec povedlo jedinému 
zástupci z našeho okresního města, když dokázal zvítězit až v pro-

dloužení, tzv. týmové hře, po výsledku 21:20. Celkové druhé místo 
je však pro světelské Melouny skvělým výsledkem a po druhém 
místu v ligové soutěži tak získávají podruhé stříbro v obou nejvyš-

ších soutěžích! Vítezství v Malém finále nakonec obhájili Banditi 
Humpolec, když porazili Halůzáky 11:7.

Vysočina tour 2017 – zlato a 2x stříbro do světlé
V sobotu 13. května v kulturním sále v Knyku vyvrcholil 

5. ročník seriálu šipkových turnajů Vysočina Tour 2017. Turnaje 
se hrály celkem na deseti hracích místech včetně hracího místa 
ve Světlé nad Sázavou, konkrétně v Pivním baru Meloun. Seriál 

Šipky

Zleva nahoře: Tomáš Dvořák, Ondřej Bareš, Petr Malinský 
Dole: Martin Rosenberg, Josef Rezek
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▶ čítal 30 turnajů, tzn. 30 týdnů pravidelného šipkování, a vítězem 
místního žebříčku ve Světlé se stal po roční pauze Jaromír Váňa 
(Halůzáci Světlá). Nejlepší ženou na hracím místě byla již tradičně 
domácí hráčka Lucie Barešová, která v celkovém žebříčku skonči-
la na 6. místě. Vítězem celkového žebříčku ze všech hracích míst 
a novým rekordmanem v počtu odehraných turnajů (celkem 142!), 
získaných bodů (6948 bodů) a vítězství v turnajích (57 vyhraných 
turnajů) se stal Petr Malinský (Melouni Světlá), který tak zvítězil 
v Mistrovství Havlíčkobrodska pro rok 2017.

Samotného finále se zúčastnilo celkově 158 hráčů, kteří odehráli 
své turnaje na 13 terčích! V hlavním turnaji mužů, kde se předsta-

vilo 79 hráčů, dosáhl skvělého osobního úspěchu Martin Rosen-

berg (Melouni Světlá), který až ve finále nestačil na svého soupeře 
z týmu Tajfun Darts Františka Veverku, který tak mohl slavit svůj 
prémiový triumf na tomto turnaji. Třetí skončil spoluhráč vítězné-

ho hráče David Bártl, čtvrtý Petr Čámský (Banditi) a na děleném 
5. místě duo z Melounů Josef Rezek a Ondřej Bareš. Mezi ženami 
obhájila své vítězství z loňského ročníku humpolecká hráčka Petra 
Balnohová, která ve finále zvítězila těsně poměrem 3:2 nad troj-
násobnou vítězkou Lucií Barešovou, třetí skončila Hana Málková 
z Jihlavy.

V Malém finále si spravil chuť trojnásobný vítěz hlavního turna-

je Jan Stoklasa, který dokázal v konkurenci 51 hráčů zvítězit bez 
porážky. Poraženým finalistou se stal Jaroslav Kaňkovský (Caffé 
Bar HB), třetí pak skončil Vladimír Fišara (Tajfun Darts). Nejlep-

ším hráčem ze Světlé byl Jaromír Váňa na 13. místě.
V turnaji Juniorů zvítězil Tomáš Zámostný před Ondřejem 

Tykalem a Davidem Málkem.Pro světelské hráče to byl úspěšný 
turnaj a i celý ročník v podobě zlata za celkový žebříček (Petr), 
dvojnásobného stříbra (Martin + Lucka) a dvou pátých míst (Pepa 
+ Ondra).

Pozvánka na VI. Meloun cup
V sobotu 24. 6. 2017 se v Pivním Baru Meloun ve Světlé koná 

již 6. ročník Meloun Cup, 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. V případě časové rezervy se uskuteční dopro-

vodný turnaj. Poháry pro nejlepší hráče a hráčky, ceny za bingo, 
nejvyšší zavření a losované ceny. Přijďte se pobavit a zahrát šipky. 
Těší se na Vás početný tým Melounů a hlavní rozhodčí Ondřej 
Bareš (tel. 731 453 249). Ondřej Bareš

Před dvaceti roky měl světelský tenis v soutěžích družstev čtyři 
týmy. Dospělí hráli II. celostátní ligu smíšených družstev, doros-

tenci Oblastní soutěž I. třídy východních Čech, družstvo starších 
žáků bylo účastníkem Žákovské ligy ČSOB Kadet Tour a mladší 
žáci hráli Oblastní přebor východních Čech. V letošním roce hraje 
družstvo dospělých TK Sklo Bohemia Světlá n. S. třetí nejvyšší 
soutěž Východočeského oblastního tenisového svazu Pardubic-

kou krajskou soutěž I. třídy. Z mládežnických kategorií zastupují 
v soutěžích družstev Světlou n. S. pouze ti nejmenší, družstvo mi-
nitenisu dětí do 6 let. V této věkové kategorii se začíná světelskému 
tenisu blýskat na lepší časy. V Memoriálu Zdeňka Koc mana Par-
dubického kraje, ve kterém hraje v osmi skupinách 32 družstev te-

nisových adeptů, hraje tým Světlé vedený trenérkou Soňou Mike-

šovou. Družstvo trénuje na kurtech v Sázavské ul. 2x týdně, stejně 
jako druhá skupina tenisových začátečníků pod vedením trenérky 
Zuzany Uhrové, a tak se na kurtech u Sázavy v odpoledních ho-

dinách pohybuje dvanáct i více začínajících tenistů. To už dlouho 
světelský tenis nepamatuje, lze si jen přát, aby to dlouho vydrželo. 
A to není vše, trenérka Soňa Mikešová ještě jednou týdně vede 
tenisový kroužek při ZŠ Komenského. V osobách dvou mladých 
trenérek má starší trenérka Marcela Vašáková své nástupce.

Text a foto: jiv

Světelskému tenisu se blýská na lepší časy

Družstvo minitenisu hrající soutěž. S trenérkou Soňou 
Mikešovou jsou zleva: David Mikeš, Dorotka Vavřičková, 

Marek Mikeš, Hana Prášková, Eliška Janková,  
Natálka Zatočilová

Děti z tenisového kroužku se učí hrou základům této hry Trenérka Zuzana Uhrová s tenisovými začátečníky
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