
SvětelSký
zpravodajčervenec–srpen 

2017

ce
na

 1
3 

k
č
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▶

Smrčná

Objekt bývalého Domova důchodců ve Smrčné koupil sou-
kromý majitel, který z něho chce udělat penzion se 14 ma-
lometrážními byty s malou pečovatelskou službou. Správce, 
který by tam mohl 
bydlet, by odvážel 
klienty k lékaři, na 
nákupy, za kultu-
rou apod. V  sou-
časné době se pra-
cuje na projektové 
dokumentaci a na 
venkovních a te-
rénních úpravách.

Foto: Jiří Víšek

Náměstí

Revitalizace, tedy rozsáhlá úprava náměstí Trčků z Lípy ve 
Světlé, je v současné době ve fázi vytváření projektové do-
kumentace. Rozsah prací na celkové změně náměstí je ob-
rovský a je nutná kooperace s Krajskou správou a údržbou 
silnic a je také náročný finančně (cca 45 mil. Kč). Postupná 
rekonstrukce bude trvat přibližně 2 roky. Nejprve je nut-
né zajistit součinnost všech účastníků a také dotace, které 
v dnešní době nejsou na tyto stavby vyhlášeny. Předpoklá-
dáme, že s revitalizací náměstí se začne hned po dokončení 
výstavby nové sportovní haly.

Nová převlékárna

Možnost koupání pro veřejnost jsme chtěli řešit vytvořením 
přírodního biotopu Na Bradle. Bohužel tento náš záměr ne-
byl schválen Krajem Vysočina při změnách územního plánu. 
Na přání mnoha občanů jsme 
tedy vylepšili alespoň koupá-
ní u rybníka za parkem. Proto 
na jeho břeh navezly Technic-
ké a bytové služby nový písek, 
a tak vznikla malá pláž. U hrá-
ze pak TBS postavily dřevěnou 
převlékárnu. K  zajištění celko-
vého komfortu město pronajalo 
i WC-TOI. O odstraňování pylu, 
listí a větviček ve vodě se sta-
rají TBS v rámci svých možností. 
Světeláky navštěvující toto mís-
to prosíme o udržování pořád-
ku. Doufáme, že prostředí, kte-
ré jsme zde vytvořili, zůstane 
dlouho příjemné a čisté.  

Josef Hnik 
místostarosta města 

Foto: KyTICe

Z radNiCe

	 1.	 Vzala	se	souhlasem	na	vědomí	rozsah	omezení	a	přerušení	
provozu	Mateřské	školy	Světlá	n.	S.,	Lánecká	698,	v	měsí-
cích	červenci	a	srpnu	2017	(od	17.	do	30.	7.	2017	bude	ma-
teřská	škola	zcela	uzavřena).

	 2.	 Souhlasila	 s	 podáním	 žádosti	 o	 poskytnutí	 podpory	 na	
nákup	domácích	kompostérů	pro	občany	Světlé	n.	S.	do	
68.	výzvy	vyhlášené	MŽP	v	rámci	OPŽP	prioritní	osa	3,	
specifický	cíl	3.1	Prevence	vzniku	odpadů,	aktivita	3.	1.	1:	
Předcházení	vzniku	komunálního	odpadu	o	rozpočtových	
nákladech	649	350	Kč	 s	DPH	na	pořízení	100	ks	kompo-

stérů	o	objemu	1050	 litrů	 a	50	ks	kompostérů	o	objemu	
650	litrů	s	realizací	projektu	v	roce	2020.

	 3.	 Schválila	 uzavření	 smlouvy	 o	 poskytnutí	 dotace	 mezi	
Krajem	Vysočina	jako	poskytovatelem	dotace	a	městem	
Světlá	n.	S.	jako	příjemcem	dotace	na	realizaci	akce	Ob-

nova	a	zprovoznění	Tureckého	pavilonu	ve	Světlé	n.	S.,	
I.	etapa.

	 4.	 Schválila	 uzavření	 Smlouvy	 o	 poskytnutí	 dotace	 mezi	
Krajem	Vysočina	 jako	poskytovatelem	dotace	a	městem	
Světlá	n.	S.	jako	příjemcem	dotace	na	zajištění	akceschop-

nosti	sboru	dobrovolných	hasičů	obce.
	 5.	 Vzala	 na	 vědomí	 informace	 o	 průběhu	 zadávacího	 říze-

ní	na	realizaci	akce	ZŠ	Lánecká	–	Rekonstrukce	podlahy	
v	tělocvičně.

	 6.	 Souhlasila	 s	uzavřením	smlouvy	o	dílo	na	akci	Výměna	
22	ks	radiátorů	v	tělocvičnách	ZŠ	Lánecká	spolu	s	napoje-

ním	nového	připojovacího	potrubí	Cu	mezi	městem	Světlá	
n.	S.	jako	objednatelem	a	p.	Petrem	Lorencem	jako	zhoto-

vitelem.
	 7.	 Vzala	na	vědomí	pořadí	uchazečů	na	realizaci	akce	Rekon-

strukce	ulice	Školní	ve	Světlé	nad	Sázavou	dle	doporučení	
hodnotící	komise.

	 8.	 Souhlasila	s	uzavřením	smlouvy	o	dílo	na	stavební	zakázku	
KULTURNÍ	CENTRUM	–	STAVEBNÍ	ÚPRAVY,	objekt	

Schůze rady 22. května 2017

V úterý 27. června uctili u radnice představitelé města 
památku JUDr. Milady Horákové, která byla v rámci 
komunistických politických procesů 27. června 1950 

popravena. Den její smrti se stal Dnem památky všech obětí 
komunistického režimu.

Text a foto: KyTICe
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▶ č.	p.	986	–	Městská	 restaurace,	Světlá	n.	S.	mezi	městem	
Světlá	n.	S.	a	firmou	WANDEL	CZECH,	s.	r.	o.,	Ledeč	n.	S.

	 9.	 Souhlasila	s	uzavřením	smlouvy	o	dílo	na	stavební	zakáz-
ku	Odvlhčení	stravovacího	objektu	ZŠ	Lánecká	a	oprava	
kanalizace	vně	objektu	mezi	městem	Světlá	n.	S.	a	firmou	
BONAPART	–	GROUP,	s.	r.	o.,	Kobylnice.

	10.	 Souhlasila	s	uzavřením	smlouvy	o	dílo	na	stavební	zakáz-
ku	MŠ	Na	Sídlišti,	SO	01	Školní	pavilon	–	rekonstrukce	
hygienického	zázemí	mezi	městem	Světlá	n.	S.	a	firmou	
ATOS,	spol.	s	r.	o.,	Ledeč	n.	S.

	11.	 Souhlasila	s	uzavřením	smlouvy	o	dílo	na	stavební	zakázku	
Rekonstrukce	plynové	kotelny	objektu	KyTICe	mezi	měs-
tem	Světlá	n.	S.	a	firmou	QATROSYSTEM,	spol.	 s	 r.	o.,	
Havl.	Brod.

	12.	 Schválila	uzavření	smlouvy	o	užívání	části	pozemku	parc.	
č.	1260/5	v	obci	Světlá	n.	S.	a	v	k.	ú.	Horní	Bohušice	za	
účelem	 umístění	 reklamní/informační	 tabule	 mezi	 měs-
tem	Světlá	n.	S.	(jako	poskytovatelem)	a	společností	UNI-
VERZÁL	BOHEMIA,	s.	r.	o.,	Josefodol	(jako	uživatelem).

	13.	 Schválila	uzavření	veřejnoprávní	smlouvy	č.	106	ve	výši	
18	240	Kč	mezi	městem	Světlá	 n.	 S.	 a	TJ	 Sklo	Bohemia	
Světlá	n.	S.,	z.	s.	–	oddíl	florbalu.

	14.	 Schválila	poskytnutí	finančního	daru	Základní	organizaci	
ČSŽ,	Světlá	n.	S.,	pobočný	spolek,	ve	výši	4	000	Kč.

	15.	 Schválila	 poskytnutí	 finančního	 daru	 organizaci	 Linka	
bezpečí,	z.s.,	Praha,	ve	výši	5	000	Kč.

	16.	 Odvolala	pana	Miroslava	Časara	z	funkce	člena	bytové	ko-

mise	ke	dni	23.	5.	2017.
	17.	 Jmenovala	pana	Jana	Koláře	členem	bytové	komise	s	účin-

ností	od	data	24.	5.	2017.
	18.	 Souhlasila	 se	 zapojením	Základní	 školy	Světlá	n.	S.,	Lá-

necká	 699,	 do	 projektu	 Kraje	 Vysočina	 financovaného	
z	Operačního	programu	potravinové	a	materiální	pomoci	
na	pozici	partnera	s	finančním	příspěvkem.

	19.	 Vzala	na	vědomí	informace	ohledně	vývoje	situace	ve	věci	
zajištění	CZT	ve	městě	Světlá	n.	S.	 a	 řešení	vypořádání	
sporného	majetku	mezi	městem	Světlá	n.	S.	a	ČEZ	Ener-
go,	s.	r.	o.

	20.	 Schválila	 bezúplatné	 využití	 zámeckého	 parku	 pro	 akci	
Den	dětí,	která	se	uskuteční	dne	2.	6.	2017	a	kterou	pořádá	
Základní	škola	Světlá	n.	S.,	Komenského	234.

Jan Tourek
starosta města

Závěrečný účet města Světlá n. S. za rok 2016
Hospodaření	města	za	rok	2016	bylo	zakončeno	závěrečným	

účtem,	který	byl	ve	lhůtě	od	12.	června	do	28.	června	zveřejněn	
na	úřední	desce	městského	úřadu.	V	návaznosti	na	to	dne
28.	6.	2017	zastupitelstvo	města	vyjádřilo	souhlas	s	celoroč-

ním	hospodařením	města	a	závěrečný	účet	města	za	 rok	2016	
včetně	výsledku	inventarizace	a	zprávy	auditora	o	výsledku	pře-

zkoumání	hospodaření	města	za	rok	2016	schválilo	bez	výhrad.

Pro informaci přinášíme základní údaje o hospodaření v loň-
ském roce.
Celkové	 skutečné	 příjmy	 v	 roce	 2016	 činily	 154	120	tis.	

Kč,	 to	 je	 98	%	 rozpočtovaných	příjmů,	 skutečné	výdaje	byly	
138	673	tis.	Kč,	tj.	90	%	výdajového	rozpočtu.
Celkové	 saldo	 finančního	 hospodaření	 města	 skončilo	 pře-

bytkem	hospodaření	ve	výši	15	744	tis.	Kč,	přičemž	 rozpočet	
na	rok	2016	byl	schválen	se	schodkem	8	646	tis.	Kč,	(tj.	stav	fi-

nančních	prostředků	na	běžných	účtech	k	31.	12.	2015	na	vyrov-

nání	rozpočtu).	Účetně	jsme	tedy	dosáhli	lepšího	výsledku,	a	to	
tím,	že	nebyly	vyčerpány	všechny	rozpočtované	výdaje,	zejmé-

na	ve	2.	oblasti	rozpočtu.	Dalším	důvodem	kladného	výsledku	
je	to,	že	některé	skutečné	příjmy	byly	překročeny,	např.	příjmy	
z	prodeje	pozemků	na	rodinné	domy	v	lokalitě	Pod	Vodárnou,	
vyšší	bylo	inkaso	daní	a	do	rozpočtu	byly	zapojeny	vyšší	výno-

sy	z	podílu	na	prodeji	elektrické	energie	vyrobené	ve	fotovol-
taické	elektrárně	v	Lipničce.

A. Rozpočtové příjmy:
1.	Z	 rozpočtových	 příjmů	 jsou	 nejvýznamnější	daňové pří-

jmy.	V	 roce	 2016	 vzrostlo	meziročně	 inkaso	 sdílených	 daňo-

vých	 příjmů	 o	 3,2	mil.	 Kč	 jako	 pokračující	 důsledek	 změny	
rozpočtového	určení	daní.	Město	získalo	výnos	72	916	tis.	Kč	
ze	sdílených	daní	a	4	025	tis.	Kč	z	daně	z	nemovitosti.
Daň	z	přidané	hodnoty	dosáhla	výše	34	010	tis.	Kč,	meziroč-

ně	vzrostla	o	880	tis.	Kč.	Významná	je	daň	z	příjmu	ze	závislé	

činnosti	(17	294	tis.	Kč,	v	roce	2015	14	733	tis.	Kč)	a	daň	z	pří-
jmu	právnických	osob.	Město	dostalo	na	této	dani	18	545	tis.	Kč	
(v	roce	2015	–	16	311	tis.	Kč).
U	 „menších“	 daní	 dochází	 již	 několik	 let	 k	 poklesu	 nebo	

stagnaci	u	daně	z	příjmu	fyzických	osob	podnikajících	a	daně	
srážkové	–	v	absolutních	hodnotách	se	inkaso	pohybuje	okolo	
1	500–1	800	tis.	Kč	ročně.
Daň	z	nemovitosti	se	ve	100	%	výši	převádí	na	účty	města,	

není	sdílená.	Plnění	je	od	roku	2010	výrazně	vyšší	než	v	minu-

losti	(4,025	mil.	Kč	v	roce	2016),	je	to	způsobeno	zdvojnásobe-

ním	sazby	daně	z	pozemků	v	roce	2009.
Do	daňových	 příjmů	patří	 i	místní	 poplatky.	Nejdůležitější	

je	poplatek	za	komunální	odpad	 (3	424	tis.	Kč),	významný	 je	
i	poplatek	za	užívání	veřejného	prostranství	zejména	v	souvis-
losti	s	každoročním	pořádáním	poutě	(774	tis.	Kč).	Na	inkasu	
daňových	příjmů	se	výrazně	podílely	i	příjmy	ze	správních	po-

platků	–	v	roce	2016	se	vybralo	3	503	tis.	Kč.
2.	Z	nedaňových příjmů	jsou	nejdůležitější	příjmy	z	proná-

jmu	bytů	a	nebytových	prostor.	Významným	nedaňovým	pří-
jmem	je	příjem	z	podílu	na	výrobě	elektrické	energie	ve	foto-

voltaické	elektrárně,	který	v	roce	2016	činil	5	032	tis.	Kč	před	
odvodem	DPH.
3.	Kapitálové příjmy činily v roce 2016 3 921 tis. Kč. Kapi-

tálové	příjmy	kladně	ovlivnil	prodej	pozemků	na	rodinné	domy	
v	lokalitě	Pod	Vodárnou.	V	roce	2016	nebyl	prodán	žádný	kapi-
tálový	finanční	majetek.
4.	Dotace	jsou	v	současné	době	vedle	daňových	příjmů	další	

významný	příjem	města	–	celkem	 jsme	obdrželi	v	 rámci	 růz-
ných	dotačních	titulů	30	497	tis.	Kč,	z	toho
a.	investiční	dotace	činily	3.044	tis.	Kč.

•	Dotace	MŽP	na	vybudování	studny	v	Radostovicích
	 421	959	Kč

•	Dotace	SFŽP	na	vybudování	studny	v	Radostovicích
	 24	821	Kč

•	 Dotace	EU	na	konsolidaci	IT	–	doplatek	 2	278	992	Kč

Z finančního odboru
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b.	 neinvestiční	 dotace	 činily	 27	453	tis.	 Kč,	 z	 toho	 největší	
podíl	 je	 určen	na	výkon	 státní	 správy	 (asi	 13,5	mil.	Kč).
Příklad	neinvestičních	dotací	mimo	výkon	státní	správy:
•	 dotace	na	provozní	náklady	Sociálního	centra 
	 8	440	000	Kč

•	 dotace	na	akceschopnost	jednotky	požární	ochrany 

	 217	500	Kč
•	 dotace	pro	školy	a	DDM	od	Kraje	Vysočina	 314	678	Kč
•	 dotace	na	Sportoviště	2015	 23	287	Kč

Na	výkon	státní	 správy	v	oblasti	 sociální	 jsme	v	 roce	2016	
obdrželi	 3	183	116	Kč,	 v	 oblasti	 lesů	 993	159	Kč	 a	 125	635	 do	
zastupitelstva	kraje.

B. Rozpočtové výdaje
Město	vydalo	celkem	138	376	tis.	Kč,	z	toho
1.	běžné	výdaje	byly	108	mil.	Kč
a.	příspěvky	zřízeným	příspěvkovým	organizacím	–	přes	
41	476	tis.	Kč,

b.	dotace	sportovnímu	zařízení	–	3,75	mil.	Kč
c.	 běžné	 výdaje	 na	 činnost	MěÚ,	 zastupitelstvo,	městská	

policie,	 hasiči,	 pojištění	 majetku,	 náklady	 na	 volby,	
ochrana	obyvatelstva	–	přes	32	mil.	Kč,

d.	údržba	majetku	města	–	10	mil.	Kč
e.	příspěvky	a	dary	neziskovým	organizacím,	další	výdaje	
17	mil.	Kč.

2.	kapitálové	výdaje	činily	29	897	tis.	Kč,	např.
a.	rekonstrukce	parkovacích	míst	 

a	chodníků	na	Bradle		 7	619	tis.	Kč

b.	rekonstrukce	komunikace	U	Dílen		 5	458	tis.	Kč
c.	oprava	hřiště	u	ZŠ	Komenského		 1	154	tis.	Kč
d.	rekonstrukce	tenisové	haly		 3	457	tis.	Kč
e.	stavební	úpravy	MŠ	Lánecká		 1	164	tis.	Kč

Dluhová služba byla	3,42	%,	přičemž	přípustná	hodnota	je	
15	%.	Dluhová	základna	(tj.	daňové	příjmy	+	nedaňové	příjmy	
+	souhrnný	dotační	vztah)	je	154	420	tis.	Kč,	splátky	leasingu,	
úroků	i	splátky	jistiny	byly	4	888	tis.	Kč.
Zůstatek	úvěrů	k	31.	12.	2016	činil	10	643	tis.	Kč,	z	toho	zů-

statek	úvěru	na	zimní	stadion	činí	5	549	tis.	Kč,	zůstatek	úvě-

ru	na	ZTV	PZ	1	093	tis.	Kč	a	zůstatek	úvěru	na	odkup	zámku	
4	mil.	Kč.

C. Stav majetku města k 31. 12. 2016 je	1	188	mil.	Kč	(po-

řizovací	hodnota).
Ve	vztahu	k	r.	2016	jsme	zaznamenali	meziroční	nárůst	hod-

noty	majetku	o	41	mil.	Kč.
D. Přezkoumání hospodaření města za rok 2016
bylo	provedeno	auditorskou	firmou	EKMA	HB,	s.	r.	o.,	Štáf-

lova	2003,	Havlíčkův	Brod.	Zpráva	o	přezkoumání	hospodaření	
města	je	zakončena	výrokem	bez	výhrad.

E. Hospodaření příspěvkových organizací města	–	7	orga-
nizací	mělo	kladný	výsledek	hospodaření,	1	organizace	hospo-

dařila	se	ztrátou.
F. Hospodaření Sportovního zařízení města Světlá 

n. S., s. r. o., skončilo	v	roce	2016	kladným	výsledkem.
Ing. Jaroslava Žáčková

vedoucí FO

Rekonstrukce fasády městské 
restaurace, náměstí Trčků z Lípy 
V	měsíci	 červenci	 letošního	 roku	budou	 zahájeny	 práce	 na	

provedení	rekonstrukce	fasády	budovy	městské	restaurace,	ná-
městí	Trčků	z	Lípy	čp.	986.	V	rámci	rekonstrukce	bude	realizo-

vána	výměna	výplní	otvorů,	dále	zateplení	fasády	z	jihozápad-

ní	strany,	provedena	bude	nová	omítka	celého	objektu.

Rekonstrukci	fasády	městské	restaurace	bude	provádět	firma	
WANDEL	CZECH,	s.r.o.,	Havlíčkova	408,	584	01	Ledeč	nad	
Sázavou,	cena	díla	vzešlá	z	výběrového	řízení	je	2	960	531,27	
Kč.	Stavební	práce	by	měly	být	ukončeny	do	konce	měsíce	srp-

na	2017.
Ing. Vladimíra Krajanská

vedoucí OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Rekreační zařízení, letní dětské tábory a objekty 
k rekreaci v ORP Světlá nad Sázavou
Ledeč	nad	Sázavou	–	Podhájí,	Zlatá	zátoka,	Smrčná,	Lipnička,	

Kochánov	–	Malý	Mlýnek,	Světlá	nad	Sázavou	–	pozemky	APS,	
Mariadol,	Stvořidla,	Nová	Ves	u	Světlé	–	RS	Radost	–	Ředkovec,	
Chřenovice,	Kožlí	–	Podhradí…,	
to	jsou	některá	z	míst,	která	jsou	ve	většině	případů	pravidelně	

v	provozu	v	období	července	a	srpna,	kdy	slouží	jako	letní	dětské	
tábory	a	rodinná	rekreační	zařízení.	Z	pohledu	krizového	řízení	
a	požární	ochrany,	kdy	důvodem	je	přehled	o	počtu	obyvatel,	které	
je	třeba	zabezpečit	v	případě	mimořádné	události	nebo	krizového	
stavu,	jsou	v	těchto	místech	prováděny	kontroly.	

Ideální	 však	 je	 zvyklost,	 jejíž	 dodržování	 se	 bohužel	 vytrácí,	
a	to	oznamování	provozovatelů	jednotlivých	zařízení	o	jejich	vyu-

žití,	zejména	pokud	jde	o	dětské	tábory…	počty	ubytovaných	dětí,	
počty	turnusů	s	uvedením	období	a	nejlépe	i	telefonního	spojení	
na	 vedoucí	 jednotlivých	 táborových	 turnusů.	 V	 případě	 mimo-

řádných	situací	pak	máme	k	dispozici	aktuální	informace,	které	
usnadní	práci	záchranných	složek.	
Poskytnuté	informace	o	táborech	eviduje:
paní	Jaroslava	Zatočilová,	tel.	724	167	206;	569	496	697,	
e-mail:	zatocilova@svetlans.cz.	

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí OSŠaŽ

Z odboru správního, školství  a živnostenského

Oznámení

Ke dni 30. 9. 2017 ukončuje svoji činnost MUDr. Zdeněk Fírek. 
Tímto bychom mu chtěli poděkovat za jeho dlouholeté a kva-
litní služby, které poskytoval občanům ve Světlé nad Sázavou 
a okolí. Ambulance bude pro pacienty fungovat i nadále, pouze 

od 1. 10. 2017 převezme lékařskou praxi MUDr. Kateřina Lepeš-
ková, 33 let, bytem Mrzkovice,  která dosud pracovala jako vo-
jenský lékař u 14. pluku logistické podpory v Pardubicích.

KL
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Informace o Intervenčním centru v Jihlavě
V	minulém	čísle	jsme	informovali	čtenáře	o	účasti	Mgr.	Jany	

Volné,	vedoucí	Intervenčního	centra	v	Jihlavě	(IC),	na	jednání	
Týmu	pro	děti	 a	mládež	pro	koordinaci	preventivních	aktivit	
a	 přislíbili	 podrobnější	 informace	 o	 činnosti	 IC.	 Intervenční	
centrum	poskytuje	krizovou	pomoc	osobám	ohroženým	domá-
cím	násilím	na	území	Kraje	Vysočina.	Do	cílové	skupiny	ale	
patří	nejen	osoby	přímo	ohrožené	násilným	chováním	ze	strany	
osob	blízkých,	 ale	 i	 ostatní	osoby	žijící	 s	nimi	ve	 společném	
obydlí.	IC	v	Jihlavě	je	výjimečné	tím,	že	pomoc	poskytuje	i	dě-

tem,	které	jsou	starší	3	let.	Oběti	nebo	svědci	domácího	násilí	
jsou	společně	označovány	jako	osoby	ohrožené.
Klienty	IC	jsou:
•	 osoby	 ohrožené	 násilným	 chováním	 osoby	 vykázané	 na	
základě	vydání	policejního	záznamu	o	vykázání,

•	 osoby	 ohrožené	 domácím	 násilím,	 které	 požádaly	 o	 po-

moc	IC,	a	to	i	bez	předchozího	vykázání	osoby	násilné,
•	 osoby	 ohrožené	 domácím	 násilím,	 které	 IC	 kontaktuje	
bezprostředně	poté,	co	se	o	ohrožení	osoby	násilným	cho-

váním	dozví,
•	 osoby	hledající	informace	o	domácím	násilí,
•	 osoby	doprovázející	osobu	ohroženou,	která	si	přeje	jejich	
přítomnost	při	osobní	konzultaci	 a	konzultant	nazná,	 že	
účast	této	osoby	bude	pro	osobní	konzultaci	přínosná,

•	 osoby,	které	byly	v	minulosti	ohroženy	domácím	násilím	
a	tento	fakt	má	negativní	dopad	na	kvalitu	jejich	života.

•	 osoby	ohrožené	nebezpečným	pronásledováním	ze	strany	
bývalého	partnera,	případně	blízkých	osob,	které	s	osobou	
ohroženou	 dříve	 sdílely	 společnou	 domácnost,	 případně	
byly	v	intimním	vztahu	(stalking).

Kontakty	na	IC:
INTERVENČNÍ	CENTRUM
Masarykovo	náměstí	47,	586	01	Jihlava
Kontakt	 je	 možný	 prostřednictvím	 telefonu	 567	215	532	

nebo	 606	520	546,	 popřípadě	 e-mailem	 ic.vysocina@psycho-

centrum.cz,	a	to	každý	pracovní	den	8:00–18:00	hodin.

Městský	úřad	Světlá	nad	Sázavou,	odbor	sociálních	věcí,	po-

skytl	v	minulosti	IC	a	klientům,	pro	něž	byla	z	objektivních	dů-

vodů	problematická	doprava	do	Jihlavy,	prostor	pro	společnou	
schůzku	v	chráněném	prostředí	a	je	ochoten,	na	základě	indivi-
duálních	požadavků	tomuto	přání,	dle	svých	možností,	vyhovět.
O	rozsahu	služeb	IC	Jihlava	budeme	informovat	podrobněji	

v	následujícím	vydání.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí

Vážení	spoluobčané,	rád	bych	se	Vám	představil	v	roli	nového	
síťaře	v	projektu	Ministerstva	práce	a	sociálních	věcí,	Systémový	
rozvoj	a	podpora	nástrojů	sociálně-právní	ochrany	dětí“.	Projekt	je	
realizován	v	období	od	1.	1.	2016	do	30.	6.	2019.	Jeho	hlavním	cílem	
je	podpora	výkonu	sociálně-právní	ochrany	dětí	na	všech	úrovních	
a	další	 zkvalitnění	 a	 zefektivnění	práce	všech	zapojených	účast-
níků.	Projekt	by	měl	přispívat	a	věřím,	že	příspívá	k	tomu,	aby	se	
nadále	snižoval	počet	dětí,	které	musí	svoji	rodinu	opustit	a	aby	
pro	děti,	které	se	dostávají	do	systému	náhradní	rodinné	péče,	byla	
zajištěna	co	nejkvalitnější	individuální	péče.
Klíčová	aktivita	tohoto	projektu	je	zaměřena	na	podporu	a	posí-

lení	kapacit	OSPOD	(orgán	sociálně-právní	ochrany	dětí)	a	rozvoj	
místní	i	krajské	sítě	služeb	pro	ohrožené	rodiny	s	dětmi.	V	rámci	
této	aktivity	se	jako	lokální	síťař	budu	snažit	podporovat	spoluprá-
ci,	komunikovat	s	příslušnými	aktéry	v	rámci	sítě	služeb	pro	ohro-

žené	rodiny	a	děti	a	průběžně	zvyšovat	informovanost	o	procesu	
síťování	u	všech	aktérů	sítě	služeb.	Do	aktivity	je	zapojeno	celkem	
11	krajů	České	republiky	a	více	než	120	ORP	(obcí	s	rozšířenou	
působností).
Pozici	 nového	 lokálního	 síťaře	 pro	 ORP	 Světlá	 nad	 Sázavou	

a	ORP	Chotěboř	zastávám	od	1.	května	2017.	Co	se	týče	vydefino-

vání	pojmu	lokálního	síťaře,	jedná	se	o	projektového	pracovníka,	

který	externě	posílí	kapacity	OSPOD	v	oblasti	síťování	a	místní	
podpory	služeb	na	úrovni	obcí	s	rozšířenou	působností.	Cílem	jeho	
činnosti	v	území	je	udržitelně	propojit	aktéry	sítě	služeb	tak,	aby	
navzájem	znali	své	možnosti	a	potřeby	a	uměli	efektivně	spolupra-
covat	při	řešení	konkrétních	případů	ohrožených	dětí	a	rodin	bez	
ohraničení	rezortní	příslušnosti.
Moje	práce	zahrnuje	síťování	a	podporu	služeb	mimo	jiné	v	úze-

mí	ORP	Světlá	nad	Sázavou,	kdy	se	jedná	o	služby	v	oblasti	soci-
álních	služeb,	dále	služby	poskytované	v	rámci	pověření,	v	rámci	
rezortů	školství,	zdravotnictví,	preventivní	služby,	komunitní	ak-
tivity	atd.	Rád	bych	podotknul	důležitý	fakt,	že	jsem	nezávislým	
aktérem	 sítě,	 vytvářím	 prostor	 pro	 spolupráci	 ostatních	 aktérů	
a	fungování	sítě	jako	celku.
Cílem	celého	projektu	 je	zefektivnit	a	podpořit	 systém	služeb	

pro	ohrožené	děti	a	rodiny	v	těsné	spolupráci	s	orgány	sociálně-
-správní	ochrany	dětí	k	jejich	prospěchu	s	ohledem	na	co	nejlepší	
péči	a	rozvoj	cílové	skupiny.

Mgr. et Bc. Libor Zadina
Lokální síťař pro ORP Chotěboř a Světlá nad Sázavou

Systémový projekt MPSV „Systémový rozvoj a podpora 
nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“

E-mail: libor.zadina@mpsv.cz

Nový lokální síťař OrP Světlá nad Sázavou

Výstava „POMÁHÁME PŘÍRODĚ. 
KDE? NO PŘECE DOMA!“
Městský	 úřad	 Světlá	 nad	 Sázavou,	 odbor	 životního	 pro-

středí,	ve	spolupráci	s	organizací	Občanské	sdružení	Zelené	

Z odboru životního prostředí

srdce,	z.	s.,	pořádal	zajímavou	výstavu	„POMÁHÁME	PŘÍ-
RODĚ.	KDE?	NO	PŘECE	DOMA!“,	která	byla	umístěna	od	
22.	 5.	 do	 2.	 6.	 2017	na	 šesti	 panelech	 ve	 vestibulu	 radnice	
Městského	úřadu	Světlá	n.	S.	Výstavu	navštívili	žáci	základ-
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Novela stavebního zákona
V	letošním	roce	došlo	k	posunu	v	projednávání	a	schvalo-

vání	dlouho	diskutované	a	širokou	odbornou	i	laickou	veřej-
ností	sledované	novely	stavebního	zákona.	Pro	připomenutí	
tzv.	 nový	 stavební	 zákon	 č.	 183/2006	 Sb.	 ze	 dne	 14.	 břez-

na	2006	o	územním	plánování	a	stavebním	řádu	(stavební	zá-

kon)	nabyl	účinnosti	dnem	1.	ledna	2007	a	ke	dnešnímu	dni	
byl	 již	 sedmnáctkrát	 novelizován,	 včetně	 tzv.	 velké	novely	
č.	350/2012	Sb.,	která	přinesla	razantní	změny	od	1.	1.	2013.
Tento	zákon	spadá	do	kompetence	ministerstva	pro	místní	

rozvoj	a	v	nyní	chystané	novele	si	klade	za	cíl	další	zjedno-

dušení	a	zrychlení	povolovacích	řízení.	Má	umožnit	sloučení	
nyní	odděleného	územního	řízení,	stavebního	řízení	i	posu-

zování	vlivu	na	životní	prostředí,	 takzvané	EIA.	Zjednodu-

šení	a	zrychlení	by	se	mělo	projevit	jak	pro	malé	stavebníky,	
tak	pro	velké	investory.
V	dubnu	 letošního	 roku	byl	 návrh	novely	 schválen	posla-

neckou	sněmovnou.	Novela	s	sebou	přináší	změnu	více	jak	
čtyřiceti	jiných	zákonů	a	v	první	fázi	se	ve	sněmovně	sešlo	
přes	 300	 pozměňovacích	 návrhů.	 Přestože	 schvalování	 ne-

bylo	jednoduché,	dle	vyjádření	ministryně	pro	místní	rozvoj	
Karly	 Šlechtové	 byl	 způsob	 schválení	 návrhu	 novely	 i	 její	
podoba	dobrá	a	na	ministerstvu	pozitivně	přijatá,	 i	když	je	
výsledek	kompromisem	původního	návrhu	a	mnoha	pozmě-

ňovacích	návrhů.
Na	začátku	června	postoupilo	schvalování	do	senátu,	kde	

se	 však	 další	 postup	 zkomplikoval,	 když	 návrh	 neprošel	
schválením	 v	 horní	 komoře	 parlamentu	 a	 senátoři	 novelu	
vrátili	do	sněmovny.	Senátoři	diskutovali	o	řadě	pozměňova-

cích	návrhů,	kterých	bylo	dohromady	okolo	třiceti.	Předmě-

tem	neshod	se	stala	mimo	jiné	i	otázka	zachování	dosavadní	
míry	účasti	spolků	v	řízeních.	Nadále	trvá	kritika	ekologic-

kých	organizací,	které	se	obávají,	že	veřejnost	přijde	o	právo	
účastnit	se	připomínkování	staveb	v	Česku.
Další	vývoj	z	hlediska	postupu	schválení	i	obsahové	strán-

ky	novely	stavebního	zákona	je	tedy	odložen	a	bude	předmě-

tem	dalších	úprav	a	jednání.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Uzavírky komunikací na ORP Světlá nad Sázavou
Odbor	 dopravy	 vypracoval	 soubor	 uzavírek,	 která	 jsou	 na	

ORP	Světlá	nad	Sázavou,	případně	se	našeho	obvodu	týkají	a	za-
sahují	do	běžného	provozu	na	komunikacích.	Uvedená	data,	tedy	
hlavně	konce	uzavírek,	jsou	jen	orientační,	důvodem	prodlouže-

ní	muže	být	nepřízeň	počasí,	nenadálá	změna	stavby	z	důvodu	
např.	změny	technologického	postupu	případně	jiných	změn.

•	OBEC	HUMPOLEC	–	VÝSTAVBA	OKRUŽNÍ	KŘIŽO-

VATKY 

Uzavírka	kom.	č.	II/347	v	Humpolci	od	22.	5.	2017	do	
16.	11.	2017

•	 REJČKOV	–	DOLNÍ	MĚSTO 

Rekonstrukce	sil.	č.	III/13016	od	2.	5.	2017	do	16.	8.	2017
•	OSTROV	–	PAVLOV 

Rekonstrukce	sil.	č.	III/01832	od	18.	4.	2017	do	31.	7.	2017
Další	předpokládaná	uzavírka	bude	od	srpna	v	Ledči	nad	Sá-

zavou,	a	to	oprava	a	rozšíření	komunikace	č.	II/150	pod	viaduk-
tem	u	benzinové	pumpy.	Termín	uzavírky	je	plánován	cca	na	dva	
měsíce.
Přeji	 příjemnou	 letní	 dovolenou,	 jestli	 vyrážíte	 do	 zahraničí,	

prostudujte	si	silniční	zákony	jaké	platí	v	uvedené	zemi	a	jaké	Vás	
mohou	postihnout	pokuty	v	případě	nedodržení	těchto	předpisů.

Ing. Miroslav Peroutka, vedoucí OD

Z odboru dopravy 

Z činnosti městské policie

Městská policie v květnu 2017 řešila celkem 57 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 43 
přestupků, 14 bylo oznámeno správním orgánům k  přijetí 
dalších opatření. Doručili jsme 3 písemnosti na žádost ostat-
ních orgánů. Provedli jsme odchyt 1 psa. V odchytovém zaří-

zení nemáme k 31. 5. žádného psa. V květnu jsme provedli 9 
měření rychlosti vozidel.

Zdeněk Novák 
velitel MP

ních	škol	a	veřejnost,	pojednávala	o	životě	na	zahradě,	šetře-

ní	s	vodou,	ohleduplném	vaření,	o	respektu	k	našemu	okolí	
a	dopadech	našeho	jednání.	Jednoduchá	a	srozumitelná	for-
ma	výstavy	posloužila	jako	návod,	co	lze	relativně	jednodu-

še	 ovlivnit	 přímo	 u	 sebe	 doma.	Odbor	 životního	 prostředí	
děkuje	Městu	Ledeč	 nad	Sázavou	 za	 zapůjčení	 výstavních	
stojanů.

Mgr. Martina Šotolová, úředník OŽP
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Vloupání do rekreační chalupy 
a porušování domovní svobody
V	měsíci	červnu	policisté	Obvodního	oddělení	Světlá	n.	S.	ve	

spolupráci	s	policisty	Služby	kriminální	policie	Územního	od-

boru	Havlíčkův	Brod	prováděli	 intenzivní	šetření	ve	věci	pře-

činu	porušování	domovní	 svobody	a	vloupání	do	několika	 re-

kreačních	objektů	a	chalup	v	obci	Dolní	Město,	kdy	na	základě	
vyhodnocených	kriminalistických	stop,	šetřením	na	místě	činu	
a	z	osobní	znalosti	byl	natipován	pachatel,	a	to	dvacetiletý	muž	
ze	Světelska,	který	se	následně	při	prováděném	výslechu	k	uve-

deným	činům	doznal	a	v	současné	době	jsou	policejním	inspek-
torem	 prováděny	 další	 úkony	 trestního	 řízení	 pro	 podezření	
ze	 spáchání	 přečinu	 krádeže	 a	 porušování	 domovní	 svobody.	
V	případě	uznání	viny	před	soudem	hrozí	pachateli	trest	odnětí	
svobody	až	na	3	roky.

Nebezpečné pronásledování a loupež
Dne	 6.	 6.	 v	 07:15	 hod.	 bylo	 na	 služebnu	 PČR	OOP	Světlá	

n.	S.	ohlášeno	fyzické	napadení	a	ohrožování	ženy	od	bývalého	
přítele	v	obci	Josefodol.	Na	místo	okamžitě	vyjela	hlídka	PČR,	
která	na	základě	oznámení	a	popisu	pachatele	poblíž	místa	činu	
zadržela	čtyřiatřicetiletého	muže	z	Frýdeckomístecka,	který	se	
vůči	své	bývalé	přítelkyni	dlouhodobě	dopouštěl	nebezpečného	
pronásledování,	 vyhrožování	 a	 vše	 vyvrcholilo	 pokusem	 lou-

peže.	Po	zadržení	následovalo	jeho	umístění	do	policejní	cely	
a	věc	si	k	dalšímu	prověřování	převzal	policejní	komisař	Služ-
by	kriminální	policie	a	vyšetřování.	V	rámci	provádění	dalších	
úkonů	trestního	řízení	byl	na	uvedeného	násilníka	podán	návrh	
na	uvalení	vazby,	což	bylo	soudcem	Okresního	soudu	v	Havlíč-

kově	Brodě	akceptováno	a	uvedený	muž	byl	po	rozhodnutí	sou-

du	eskortován	do	Vazební	věznice	Hradec	Králové.

Vloupání do cukrárny
Dne	 11.	 6.	 v	 08:48	 hod.	 vyjížděli	 policisté	 OOP	 Světlá	

n.	S.	k	nahlášenému	případu	vloupání	do	cukrárny	–	pekárny	
ve	Světlé	nad	Sázavou,	kdy	v	tu	chvíli	neznámý	pachatel	se	ne-

zjištěným	způsobem	vloupal	do	cukrárny	–	pekárny	v	ul.	Nové	
Město,	kde	následně	odcizil	cukrovinky,	láhev	vína	a	dotykový	
displej	od	EET,	čímž	způsobil	majiteli	celkovou	škodu	ve	výši	
nejméně	4	497	Kč.	Provedeným	šetřením	policistů	OOP	Světlá	
nad	Sázavou	byl	po	několika	dnech	zjištěn	pachatel	uvedené-

ho	vloupání.	Jedná	se	o	osmnáctiletého	mladíka	ze	Světelska.	
V	 současné	 době	 probíhá	 dokumentace	 spisového	 materiálu	
a	další	úkony	trestního	řízení,	kdy	ve	věci	bude	policejním	in-

spektorem	vedeno	zkrácené	přípravné	řízení.
Vzhledem	k	tomu,	že	se	blíží	čas	letních	prázdnin	a	doba	do-

volených,	tak	bych	prostřednictvím	Světelského	zpravodaje	za	
Policii	ČR	apeloval	na	spoluobčany,	aby	při	svém	odjezdu	na	
dovolenou	řádně	zajistili	své	domy,	nemovitosti	a	z	důvodu	pre-

vence	zajistili	od	svých	známých	kontrolu	domů	s	vybíráním	
poštovních	 schránek,	 neboť	 zejména	 plná	 poštovní	 schránka	
je	pro	potencionálního	zloděje	jasným	znakem,	že	majitel	není	
delší	dobu	doma	a	nemovitost	je	zřejmě	prázdná	a	tudíž	nijak	
nehlídána	a	nezajištěna.	Samozřejmě	všem	spoluobčanům	přeji	
krásnou	letní	dovolenou	plnou	sluníčka	a	šťastný	návrat	domů.

npor. Bc. Luboš Pejchar
vedoucí Obvodního oddělení Světlá n. S.

Zpráva Policie čr Světlá nad Sázavou o trestné činnosti  
za měsíc červen 2017

Z hiStOrie

  

Stalo se

V Čechách

• před 590 lety 4.  srpna 1427 byla u Tachova poražena 
čtvrtá křižácká výprava proti husitským Čechám tábor-
ským, sirotčím a pražským svazem, kterému velel Pro-
kop Holý

• před 560 lety v roce 1457 byla v Kunvaldě založena Jed-
nota bratrská stoupenci učení Petra Chelčického a tá-
borských kazatelů

• před 390 lety 31. července 1627 Ferdinand II. nařídil ne-
katolickým stavům buď přestoupit na katolictví, nebo 
odejít ze země

Ve světě vědy a techniky

• před 380 lety v roce 1637 J. Hevel v Gdaňsku sestrojil 
pozemní periskop (lodní byl použit až o 250 let poz-
ději)

• před 150 lety v roce 1867 Švéd Alfréd Nobel získal pa-
tent na dynamit

• před 110 lety v roce 1907 byla založena Pražská továr-
na na automobily, ze které se po dvou letech vyvinula 
automobilka Praga

Ve Světlé nad Sázavou

• před 270 lety v srpnu 1747 ovdovělá hraběnka Černíno-
vá zřídila v městském špitále založeném Trčky z Lípy pů-
vodně pro pět „špitálníků“ další tři místa

• před 100 lety 3. července 1917 se ve Světlé sešlo na 500 
žen, které se vydaly do Ledče n. Sáz. a před okresním 
hejtmanstvím tichým protestem vyjádřily svůj postoj 
k válce a hladu

Josef Böhm
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▶

Stanislav vydrář ii

Na	podzim	1943	byl	Stanislav	Vydrář	převelen	k	letecké	zpra-
vodajské	službě.	Absolvoval	další	kurz,	 tentokrát	zpravodajský,	
a	 pracoval	 v	 oddělení	 pro	 zpracování	 leteckých	 fotografií.	Vý-

sledkem	jeho	práce	bylo	odhalení	 toho,	že	bárky	plující	po	ně-

meckých	vnitrozemských	kanálech	jsou	ve	skutečnosti	kamuflo-

vanými	částmi	ponorek	dopravovanými	do	Bremenhavenu.	Ještě	
důležitější	byla	jeho	metoda	vyhledávání	odpalovacích	ramp	ně-

meckých	střel	V	–	1.	Na	leteckých	snímcích	evropské	pevniny	
hledal	 krátery,	 o	 kterých	 se	 dalo	 předpokládat,	 že	 vznikly	 ná-
sledkem	selhání	málo	spolehlivých	střel.	Na	konci	spojnice	na-
rýsované	mezi	místy	dopadu	střel	mohla	být	odpalovací	rampa.	
V	obou	případech	se	o	zničení	cílů	postaralo	britské	bombardo-

vací	letectvo.
Válka	skončila,	českoslovenští	vojáci	a	letci	ve	Velké	Británii	

se	začali	chystat	na	cestu	do	vlasti.	Stanislav	Vydrář,	už	jako	
kapitán,	byl	od	RAF	přemístěn	k	Inspektorátu	československé-

ho	letectva	v	Londýně.1	Dostal	za	úkol	podílet	se	na	přesunu	
pozemní	 techniky	 letectva	 do	 vlasti.	 Byl	 zástupcem	 velitele	
kolony	a	do	Prahy	dorazil	7.	září	1945.	27.	března	1946	je	již	
podruhé	v	životě	propuštěn	z	vojenské	činné	služby.
Z	 války	 si	 přinesl	 řadu	 vyznamenání.	 Kromě	 českosloven-

ských	„Za	chrabrost“	a	„Za	zásluhy	I.	stupně“	to	byla	britská	
„Africa	Star“	(Africká	hvězda),	„Deffence	Medal“	(medaile	za	
obranu	Británie)	a	„War	Medal“	(válečná	medaile).
Stanislav	Vydrář	byl	od	srpna	1942	ženatý,	jeho	manželkou	

se	 stala	 Jean	Margaret	Monks,	která	za	ním	 i	 s	dětmi	přijela	
do	Československa.	Politické	směřování	republiky,	osobní	zku-

šenost	z	pobytu	v	SSSR	a	pochopitelná	starost	o	rodinu	vedly	
k	 tomu,	že	 již	na	začátku	roku	1946	zařídil	odjezd	manželky	
a	dětí	do	Británie	a	sám	se	za	nimi	brzy	vypravil	také.	Po	zís-
kání	 britského	 občanství	 začal	 používat	 jméno	 Viktor	 Kent.	
V	nové	vlasti,	které	pomohl	vyhrát	válku,	si	vedl	velmi	úspěšně.	
Zabýval	se	obchodem	a	pak	výrobou	spojovací	techniky.	Na	to,	
odkud	pochází,	nezapomínal	a	angažoval	se	v	emigrantských	
organizacích	 Sokol,	 Svaz	 letců	 svobodného	 Československa	
a	Československá	obec	legionářská.
Jeho	 stará	 vlast	 ho	 stejně	 jako	 stovky	dalších	 válečných	hr-

dinů	zavrhla.	Byl	zbaven	důstojnické	hodnosti	a	jeho	příbuzní	
pociťovali	zášť	vládnoucího	režimu.	Na	návštěvu	svých	příbuz-
ných	se	mohl	vydat	až	po	roce	1989.
Do	Čech	se	vypravil	v	 létě	1992,	hlavním	cílem	jeho	cesty	

byla	třídenní	návštěva	bratra	žijícího	v	Písku,	ale	našel	si	i	čas	
navštívit	 své	příbuzné	v	Nové	Vsi,	odkud	pocházel	 jeho	otec.	

Vlakem	 přijel	 do	 svého	 rodiště	
Světlé	 nad	 Sázavou	 a	 celý	 den	
strávil	 u	 Vydrářových	 v	 Nové	
Vsi.	Ti	mají	 ještě	 v	 živé	 paměti,	
že	 svého	 slavného	 příbuzného	
hostili	 českou	 národní	 pochout-
kou	řízky,	ale	anglická	manželka	
vegetariánka	 si	 dala	 jen	 zeleni-
nový	salát.
Česká	 republika	 v	 té	 době	 za-

čala	konečně	splácet	velký	dluh,	
který	měla	 k	 těm,	 již	 nasazova-
li	 životy	 na	 různých	 bojištích	
světové	války,	ale	odměnou	 jim	
byl	 často	 kriminál	 a	 dokonce	
i	 popraviště.	 Victoru	 Kentovi	
byla	 udělena	 hodnost	 plukovní-
ka	 a	 jeho	 jméno	 je	 uvedeno	 na	
památníků	 letců	 z	 Písecka	 od-

haleného	 8.	 května	 2006.	 Toho	
se	však	 již	Stanislav	Vydrář	 ali-
as	 Victor	 Kent	 nedožil.	 Zemřel	
8.	června	1997.
Asi	50	km	od	Londýna	v	Bro-

okwoodu	je	velký	spojenecký	válečný	hřbitov,	kde	má	svůj	pro-

stor	každá	země,	jejíž	piloti	se	na	půdě	Velké	Británie	zapojili	
do	války.	Najdeme	tam	i	řadu	hrobů	padlých	československých	
letců,	 kterých	 ve	 válce	 zahynulo	 zhruba	 500.	Ostatky	 česko-

slovenských	letců,	kteří	válku	přežili,	ale	po	únoru	1948	dali	
přednost	svobodnému	životu	v	cizině,	jsou	uloženy	v	jiné	části	
hřbitova,	 zakoupené	 Svazem	 letců	 svobodného	 Českosloven-

ska	v	Londýně.	Jsou	zde	uloženy	i	ostatky	světelského	rodáka	
Stanislava	Vydráře,	F/Lt	RAF	a	plukovníka	československého	
letectva.

Vysvětlivky:
1	 Inspektorát	československého	letectva	v	Londýně	byl	vy-

tvořen	 v	 červenci	 1940.	 Plnil	 úlohu	 koordinátora	 mezi	
čs.	ministerstvem	národní	obrany	a	velením	RAF.	Gene-

rálním	inspektorem	byl	po	celou	válku	generál	Karel	Ja-
noušek,	který	získal	v	květnu	1945	britskou	hodnost	Air	
Marschal	(maršál	letectva).	Byl	to	jediný	maršál	v	historii	
československé	armády.

 

ŠkOlStví
Dne	30.	5.	2017	se	děti	ze	třídy	„	Delfínků“	z	MŠ	Na	Sídlišti	

vydaly	na	celodenní	výlet	do	Ledče	nad	Sázavou,	kde	si	v	ho-

telu	Kaskáda	zahrály	bowling	a	překonávaly	překážky	v	dětské	
herně.	Děti	ještě	navštívily	Kavárnu	Kovárnu,	kde	si	každý	vy-

bral	zmrzlinu	podle	své	chuti.	Cesta	vlakem	byla	pro	děti	dal-

ším	zážitkem.	Velké	poděkování	patří	našim	paním	kuchařkám	
za	připravené	balíčky	na	cestu.	Dětem	po	takovém	sportování	
moc	chutnalo.
Červen	je	v	mateřské	škole	nabitý	akcemi.	Děti	se	vydají	na	

Cestu	za	pokladem,	společně	s	 tatínky	oslavíme	Den	otců	na	

delfínci a jejich dobrodružství
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▶ naší	malé	zahradní	slavnosti,	kterou	zakončíme	přespáním	sta-
tečných	dětí	ve	školce.	Podíváme	se	na	policejní	stanici	a	k	ha-
sičům.	Poslední	akcí	je	slavnostní	rozloučení	s	předškoláky,	kde	
děti	zahrají	pohádku	o	Zlatovlásce	a	na	úplný	závěr	budou	pře-

dány	šerpy	a	vysvědčení.
Děkujeme	rodičům	za	bezva	spolupráci	a	účast	na	akcích	po-

řádaných	školkou	
p. učitelky od Delfínků

Foto: Marcela Mikulová

V	pátek	19.	května	jela	naše	třída	na	školní	výlet	do	Kutné	
Hory.
Vyjeli	jsme	rychlíkem	ze	Světlé	nad	Sázavou	již	v	7,15	hod.	

a	cesta	 trvala	asi	 tři	čtvrtě	hodiny.	Na	hlavním	nádraží	 jsme	
přestoupili	na	lokálku	do	města.	Odtud	jsme	šli	starými	ulička-
mi	a	kolem	vinic	a	vyhlídek	až	k	chrámu	svaté	Barbory.	Dozvě-

děli	jsme	se,	že	je	postaven	v	gotickém	slohu	(později	jsme	se	
o	gotice	učili	i	ve	vlastivědě),	obdivovali	jsme	nádhernou	klen-

bu,	oltář	a	veliké	varhany.	Někteří	z	nás	si	zde	koupili	drobné	
suvenýry.
Venku	jsme	si	dali	malou	svačinu	a	potom	jsme	šli	na	Hrá-

dek	do	Muzea	stříbra.	Tady	jsme	si	oblékli	bílé	pláště	s	kapucí	
a	na	hlavu	jsme	dostali	bílé	přilby	se	svítilnou.	Sestoupili	jsme	
po	více	než	160	schodech	do	dolu	a	dozvěděli	 jsme	se	spous-
tu	informací	ohledně	těžby	a	zpracování	stříbra	ve	středověku.	
Podzemí	bylo	super.

Ve	Vlašském	neboli	italském	dvoře	jsme	se	dozvěděli,	jakým	
způsobem	 se	 stříbro	 zpracovávalo	 na	 Pražské	 groše.	 Bývalo	
zde	prý	čtrnáct	mincoven.	Pustili	nám	tam	film	o	tom,	jak	to	
tenkrát	bylo	s	penězi	a	cenou	lidské	práce.	Soutěžili	jsme	také	
o	pražské	groše,	které	nakonec	vyhráli	Míša	Dušková	s	Micha-
lem	Pechou.
Potom	jsme	si	udělali	přestávku	na	svačinu,	paní	učitelka	nás	

vyfotila	před	sochou
T.	G.	Masaryka	a	šli	jsme	si	prohlédnout	náměstí	a	hlavně	kou-

pit	zmrzlinu,	protože	sluníčko	svítilo	a	začínalo	odpolední	vedro.
Standa	Mühlfait:	„Cestou na náměstí jsme objevili pod pod-

loubím pouliční piano. Když jsem dolízal zmrzlinu, šel jsem si 
na něj zahrát Stín katedrál, Titanic, Vyšehrad, písničky Slaví-
ci z Madridu, Eliška, Okoř a nakonec zazněla i celá Červená 
Karkulka. Kdo ze třídy tyhle písničky znal, tak zpíval se mnou. 
Měli jsme spoustu kolemjdoucích posluchačů nejen z Čech, ale 
hlavně z Japonska a Německa. Když jsme po více než půlhodi-
ně skončili, jedna velmi milá Japonka po náramném potlesku 
a společném fotografování nám muzikantům dala 200 korun 
na zmrzlinu.“
Nás	devět,	kteří	jsme	zpívali,	plus	Standa,	jsme	si	koupili	vý-

bornou	zmrzku	a	zbytek	peněz	dostal	Standa,	kterého	všichni	
posluchači	obdivovali	za	jeho	skvělou	hru	na	piano.
Škoda,	že	jsme	nemohli	pobýt	v	Kutné	Hoře	déle.	Je	to	oprav-

du	nádherné	město	plné	tajemství	a	krás	z	dob	dávno	minulých.
Po	návratu	domů	jsme	si	říkali,	že	to	byl	krásný	výlet,	stejně	

jako	všechny,	na	kterých	jsme	se	třídou	byli.
Ema Machková, Stanislav Mühlfait, Kristýna Bendová,

Žofie Stejkozová, Michal Pecha
Žáci 4. třídy ZŠ Komenského

Foto: Hana Štercová

Školní výlet do kutné hory
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V	pondělí	29.	května	2017	jsme	byli	pozváni	paní	Práškovou	
do	zámku	ve	Světlé	nad	Sázavou,	kde	jsme	hráli	únikovou	hru.
Rozdělili	jsme	se	do	dvou	skupin	a	ta	naše	šla	do	Minotauro-

va	labyrintu.	Na	únik	jsme	měli	šedesát	minut.	Snažili	jsme	se	
spolupracovat,	 ale	 přitom	každý	 dělal	 něco	 jiného.	 Přes	 vysí-
lačky	nám	třikrát	poradila	paní	Prášková,	protože	jsme	museli	
splnit	lehčí	i	dost	těžké	úkoly,	abychom	se	ze	zavřené	místnosti	
dostali	ven.
Našemu	druhému	týmu	byly	přiděleny	úkoly	nazvané	Zlaté	

rouno.	Byli	 jsme	 zavřeni	 v	místnosti	 s	 velikou	 lodí	Agro,	 se	
dvěma	 starodávnými	 truhlami,	 s	 nádherným	 obrazem	 draka,	
s	kulatým	stolem	a	dalšími	věcmi,	pomocí	kterých	jsme	se	měli	
dostat	ven.	Po	dvojicích	jsme	si	rozdělili	úkoly,	u	každého	úko-

lu	bylo	číslo.	A	začali	jsme	luštit…	Některé	úkoly	se	nám	ale	
nepodařilo	splnit	a	my	jsme	byli	stále	uvnitř.	Potřebovali	jsme	
trochu	pomoci,	stejně	jako	první	tým,	který	se	už	hlasitě	rado-

val	při	otevírání	dveří.
Nakonec	jsme	se	podívali	do	zámeckého	skleníku	a	společně	

jsme	se	tady	vyfotili.	Potom	jsme	se	vrátili	zpět	do	školy,	kde	
jsme	napsali	tento	článek	do	Zpravodaje.

Únikové hry – exit games 

A	závěr?	Bylo	to	super!	Děkujeme	tímto	paní	Práškové	a	paní	
učitelce	za	prima	strávený	čas	v	prostorách	zámku	a	těšíme	se	
na	případné	další	setkání.

Žáci 4. ročníku ZŠ Komenského
Foto: Hana Štercová

Po	úspěšném	vystoupení	hudebního	kroužku	prvního	stupně	
ZŠ	Komenského	 na	 školní	 akademii	 předvedly	 děti	 30.	 květ-
na	2017	minioperu	z	dílny	Zdeňka	Svěráka	a	Jaroslava	Uhlíře	
Červená	Karkulka	v	Sociálním	centru	ve	Světlé	nad	Sázavou.
Nezapomenutelným	zážitkem	pro	malé	zpěváčky	bylo	setká-

ní	s	babičkami	a	dědečky,	kteří	vděčně	naslouchali	a	sledovali	

celé	naše	představení.	Za	svůj	výkon	jsme	sklidili	obrovský	po-

tlesk	a	odměnou	nám	byla	vyrobená	kytička	a	úsměv	na	tvářích	
posluchačů.

E. Dušková, H. Štercová
ZŠ Komenského Světlá nad Sáz.

Foto: J. Zikmundová

červená karkulka
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Na	 konec	 května	 připravila	 paní	 učitelka	 Hana	 Zajícová	
pro	 deváťáky	 exkurzní	 den.	 Nejprve	 jsme	 zamířili	 na	 sklád-

ku	 a	 sběrný	 dvůr	 TBS	 Světlá	 nad	 Sázavou	 v	 Rozinově,	 kde	
byl	 naším	 průvodcem	 pan	 Zdeněk	 Fikar.	 Dozvěděli	 jsme	 se,	
že	skládka	a	sběrný	dvůr	soustřeďuje	odpady	vytříděné	z	ko-

munálního	odpadu	a	následně	je	odváží	k	dalšímu	zpracování	
případně	k	likvidaci.	Přestože	na	naší	škole	třídíme	odpad,	co	
paměť	sahá,	zaskočily	nás	hromady	odpadu,	byť	i	vytříděného.	
V	odpoledních	hodinách	byl	naším	průvodcem	geolog	Marek	
Chvátal.	Seznámil	nás	s	geologickou	mapou,	poodhalil	 tajem-

ství	 vzniku	Stvořidel.	Během	 společné	 vycházky	 do	Smrčné	
rozšířil	 znalosti	 z	 hodin	 přírodopisu.	 Se	 zaujetím	mládež	 vy-

slechla	informaci	o	tom,	že	Stvořidla	nejsou	dílem	sporu	cha-
lupníka	s	čertem,	ale	jsou	výsledkem	neustávající	práce	přírody	
a	 lidské	 činnosti.	Obě	 části	 exkurzního	 dne	 spojila	 návštěva	
výstavy	Pomáháme	přírodě	ve	vestibulu	MÚ	Světlá	nad	Sáza-
vou.	Došlo	i	na	lehkou	turistiku,	cestu	z	Pavlíkova	do	Stvořidel	
a	ze	Stvořidel	do	Světlé	nad	Sázavou	jsme	prošli	pěšky.	Podě-

kování	 za	 zdařilou	 akci	 patří	 nejen	oběma	pánům,	 ale	 i	 paní	

Mgr.	Evě	Bernadové	z	gymnázia	ve	Světlé	nad	Sázavou,	kte-

rá	 nám	ochotně	pomáhá	při	 organizování	 akcí,	 které	 formují	
vztah	dětí	k	přírodě	a	k	životnímu	prostředí.

Mgr. Jiřina Dvořáková
Foto: Petr Proněk

exkurzní den deváťáků ZŠ komenského

V	 rámci	 akce	 „První	 pomoc	 do	 škol“	 k	 nám	 1.	 6.	 zavítaly	
paní	Jana	Laudátová	a	Ilona	Brožková.	Obě	jsou	učitelkami	na	
zdravotnické	škole	v	Havlíčkově	Brodě.	Naučily	nás	vše	o	prv-

ní	pomoci	a	také	jsme	si	mohli	vyzkoušet	resuscitovat.	Věděli	
jste	třeba,	že	při	tom	není	nutné	dýchání	z	úst	do	úst?	Na	konci	
jsme	si	napsali	menší	test,	abychom	si	otestovali	naše	znalosti.	
Potom	k	nám	také	dorazili	 Jiřina	Čápová	a	Pavel	Zdražil,	zá-
chranáři	z	Ledče	nad	Sázavou,	a	naše	znalosti	v	tomto	ohledu	

doplnili.	Třeba	to,	že	pokud	neposkytnete	první	pomoc,	může-

te	jít	do	vězení.	Asi	nejzajímavější	pak	byla	prohlídka	sanitky	
a	veškerého	jejího	vybavení	spolu	s	názornými	ukázkami.	Na	
závěr	nám	při	odjezdu	k	naší	všeobecné	radosti	také	předvedli	
houkačku.	Naučili	 jsme	se	spoustu	užitečných	věcí,	díky	kte-

rým	můžeme	někomu	zachránit	život.
A. Pajerová a M. Prášková, 8. třída ZŠ Komenského

Foto: Jan Prášek, David Krpálek

Záchranáři
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Ve	školní	družině	při	ZŠ	Lánecká	patřil	květen	hledání	Su-

per	holky	–	Super	kluka	ŠD.	Přestože	víme,	 že	všechny	děti	
jsou	super,	 tak	děvčata	si	vyzkoušela,	co	hravě	zvládají	kluci	
a	ti	si	zase	zkusili	činnosti	vhodné	spíše	pro	dívky,	jako	třeba	
chůze	s	knihou	na	hlavě	po	lavičce,	navlékání	jehly,	zaplétání	
copu…	Napřed	proběhla	soutěž	v	jednotlivých	odděleních	a	ví-
tězové	postoupili	do	finále.	To	se	uskutečnilo	25.	května.	Zde	
na	finalisty	čekaly	úkoly	zaměřené	na	komunikativnost,	šikov-

nost	a	postřeh.	Super	holkou	ŠD	se	stala	Adélka	Švorcová,	na	
druhém	místě,	 tedy	Super	klukem	ŠD	se	stal	Honzík	Rouček	
a	o	 třetí	místo	se	podělila	Natálka	Petrová	s	Kubíkem	Altma-
nem.	Poděkování	patří	všem	soutěžícím,	porotě	i	dětem,	které	
své	kamarády	povzbuzovaly.

Vychovatelky ŠD

Super holka – super kluk Šd

Téměř	každý	rok	je	na	naší	škole	zvykem	připravit	akademii	
s	 rozloučením	devátých	 tříd	a	vystoupením	pěveckého	sboru.	
Letos	jsme	se	nechali	inspirovat	hudebním	festivalem	ve	Světlé	
nad	Sázavou,	SÁZAVAFESTEM.	Přípravy	byly	 velice	 nároč-

né	a	dlouhé,	ale	nás	 to	bavilo	a	užili	 jsme	si	 spoustu	 legrace.	
Termín	připadl	na	1.	6.	 ,	Mezinárodní	den	dětí.	Právě	při	pří-
pravách	se	ukázalo,	jaký	jsme	kolektiv,	jak	umíme	táhnout	za	
jeden	provaz	a	zvládnout	emocionálně	náročné	situace.
U	vstupu	všechny	příchozí	vítaly	hostesky	a	hlídali	je	body-

guardi.	Diváci	obdrželi	na	památku	náramky	s	názvem	Lánec-

káfest	2017	a	mohli	se	jít	usadit	do	hlediště.
Akademie	se	zúčastnila	skoro	celá	škola,	nejtěžší	to	měly	paní	

učitelky	dětí	z	prvních	tříd,	které	na	jevišti	měly	premiéru.	Vy-

učující	z	I.	stupně	v	nacvičování	nenechali	pouze	své	žáky,	ale	
sami	připravili	představení	 „Holky	z	naší	 školky“,	které	 skli-
dilo	největší	potlesk.	Na	našem	festivalu	se	představilo	mnoho	
hudebních	 a	 sportovních	 vystoupení.	Nechyběl	 ani	 adrenalin	
v	podobě	parkouru.	Zrychlený	tep	diváků	uklidnil	svou	panto-

mimou	náš	pan	školník	a	pěvecký	sbor,	který	zároveň	ukončil	
Akademii	a	začalo	Rozloučení	devátých	tříd.
Žáci	 9.	 B	 na	 jeviště	 nastoupili	 ve	 společenských	 oděvech	

a	zatancovali	valčík,	což	dojalo	celý	kinosál	i	zákulisí.	Po	spo-

lečenském	tanci	nastoupila	9.	A	se	svým	tanečním	soubojem,	
který	rozproudil	krev	v	žilách	nejen	divákům.	Nakonec	se	obě	

devítky	 spojily	a	předvedly	závěrečný	 tanec,	po	kterém	 jsme	
se	všichni	posadili	na	schody	na	 jevišti,	poslechli	si	proslovy	
zástupců	 tříd,	 poděkovali	 třídním	 učitelům	 a	 dalším	 zaměst-
nancům	 školy	 a	 zhlédli	 naše	medailonky.	 Pomyslnou	 třešnič-

kou	na	dortu	byla	společná	píseň	od	Chinaski	Drobná	paralela.	
Při	písni	jsme	si	uvědomili,	že	společně	strávené	chvíle	pomalu	
končí	a	naše	cesty	se	nadobro	rozdělí.	Se	slzami	v	očích	a	za	
mohutného	potlesku	jsme	se	rozloučili	s	diváky.
Láneckáfest	se	vydařil	podle	našich	představ	a	budeme	na	něj	

dlouho	vzpomínat.
Žáci devátých tříd ze ZŠ Lánecká

Foto: Mgr. Petra Vondrová

akademie 2017 aneb lÁNeCkÁFeSt
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Poděkování

Dobrý den, chtěla bych za všechny moje školní děti (I.C) ve-
lice poděkovat za pěkné, vtipné a  zajímavé PASOVÁNÍ NA 
ČTENÁŘE dne 30. 5. 2017, které pro nás připravila paní Jiřina 
Roženská za pomoci pana Michala Maška a obyvatel Domo-
va Důchodců Světlá n. S. Ti pro děti připravili krásné dárečky! 
Chci ale také poděkovat ostatním paním knihovnicím a  pra-
covníkům informačního centra za fundovaný přístup k lidem, 
neboť jako letitý pedagog vím, jak náročné je být v neustálém 
kontaktu s lidmi a dětmi. Díky, nejen za školní děti…

JR, ZŠ Lánecká

Chtěly bychom touto cestou poděkovat za děti z  I.C a II.C   
(ZŠ LÁNECKÁ) rodině Kolářové za úžasnou prohlídku KU-

KUŘIČNÉHO MLÝNU v Mrzkovicích s příjemným výkladem 
a přijetím – i   celý program s opékáním buřtů! Jen to ved-
ro nás malinko zaskočilo, proto nám cestu zpět   zpříjemnil 
a urychlil  vláček....  („Druháčci“ ještě využili pohostinnosti 
paní Kopecké za houpacím mostem.) 

Děkujeme, třídní učitelky  
Mgr. Jana Rejnková  
a Mgr. Alena Filippi

Dne	8.	6.	2017	se	v	Humpolci	konalo	krajské	kolo	mladých	
cyklistů,	 kterého	 se	 zúčastnili	 vítězové	 oblastních	 kol.	 Tato	
soutěž	se	skládá	z	pěti	částí:	zdravověda	(základy	první	pomo-

ci),	 jízda	na	dopravním	hřišti,	 jízda	zručnosti,	práce	s	mapou	
a	testy	pravidel	silničního	provozu.	Týmy	soutěžily	ve	dvou	ka-
tegoriích,	a	to	v	kategorii	mladší	(10–12	let)	a	starší	(13–16	let).
Mezi	pravidla	této	soutěže	patří	hlavně	neporušovat	pravidla	

pohybu	na	pozemní	komunikaci	a	neohrožovat	jiné	účastníky	
silničního	provozu.	Hlavním	cílem	soutěže	je	naučit	děti	školou	
povinné	pravidla	silničního	provozu,	aby	na	silnicích	neohro-

žovaly	okolí	ani	sebe.
My	jsme	se	krajského	kola	zúčastnili	ve	složení	Vojtěch	Ko-

těra,	 Patrik	Novák,	Tereza	Ptáčníková	 a	Tereza	Vacková.	ZŠ	
Lánecká	postoupila	do	krajského	kola	již	po	sedmé,	jsme	tedy	

pravidelným	a	stálým	účastníkem	této	soutěže	a	dovolujeme	si	
i	přes	všechnu	skromnost,	co	je	do	nás	od	malička	vštěpována	
nejen	rodiči,	ale	i	učiteli,	podotknout,	že	jsme	i	poměrně	silnou	
konkurencí	pro	ostatní	družstva.	Naše	úspěchy	nejsou	 jenom	
naším	nadáním,	ale	i	poctivým	tréninkem,	díky	kterému	jsme	
získali	jistotu	na	překážkách	při	jízdě	zručnosti	a	před	figuranty	
při	zdravovědě.	Právě	díky	tréninku,	našemu	snažení	a	hlavně	
snažení	paní	učitelky,	která	měla	vždy	hodně	trpělivosti	a	mož-
ná	právě	proto	se	nám	povedlo	vybojovat	druhé	místo.
Jako	nejtěžší	disciplínu	bychom	označili	asi	jízdu	zručnosti,	

která	byla	 sestavena	opravdu	obtížně,	a	 tak	nám	všem	dělala	
problémy.	 Jako	 obtížnou	 disciplínu	 můžeme	 označit	 i	 práci	
s	mapou.	 Jelikož	 nám	byla	 oproti	 oblastnímu	 kolu	 zpřísněna	
pravidla,	byl	to	pro	nás	také	trochu	oříšek.	O	něco	lehčí	potom	
byla	zdravověda,	při	které	 jsme	si	vylosovali	 lísteček,	na	kte-

rém	bylo	napsané	zranění.	Poté	jsme	se	přesunuli	k	figurantovi,	
který	měl	určité	zranění	a	měli	jsme	za	úkol	ho	ošetřit.	Mezi	ty	
lehčí	disciplíny	bychom	mohli	zařadit	testy	pravidel	silničního	
provozu	a	jízdu	po	dopravním	hřišti.
Souběžně	se	soutěží	týmů	probíhala	soutěž	jednotlivců,	kte-

rá	oceňovala	nejlepšího	chlapce	 a	nejlepší	dívku	v	 rámci	 jed-

notlivých	kategorií.	Ceny	byly	opravdu	lákavé.	Nejlepší	jezdci	
a	 jezdkyně	 totiž	vyhráli	horské	 jízdní	kolo.	A	protože	máme	
v	 týmu	 velmi	 nadaného	 chlapce,	 jehož	 jméno	 je	Vojtěch	Ko-

Mladí cyklisté ze ZŠ lánecká po sedmé v krajském kole
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těra,	podařilo	 se	do	Světlé	dovézt	kromě	cen	za	druhé	místo	
i	jedno	krásné	černo-modré	horské	kolo.	Ale	ani	zbytek	týmu	
nedopadl	špatně.	Patrik	Novák	se	umístil	na	4.	místě,	Tereza	
Ptáčníková	byla	pátá	a	Tereza	Vacková	byla	osmá.
Závěrem	 bychom	 chtěli	 poděkovat	 paní	 učitelce	 Lacinové	

za	to,	že	s	námi	měla	trpělivost	a	sílu	nás	krotit.	Dále	bychom	
chtěli	poděkovat	paním	učitelkám	za	to,	že	nás	pouštěly	z	ho-

din,	abychom	mohli	trénovat.	V	neposlední	řadě	bychom	chtěli	
poděkovat	panu	školníkovi	za	to,	že	nám	půjčoval	kola.

Tereza Vacková, Vojtěch Kotěra, Patrik Novák, žáci 8.A, 
a Tereza Ptáčníková, žákyně 9.A

Foto: Mgr. Hana Štercová

Ve	 čtvrtek	 8.	 června	 2017	 jsme	 se	 zúčastnili	 (Tereza	Řího-

vá,	Michaela	Dušková,	Ondřej	Papež	a	Matěj	Vavrda)	dopravní	
soutěže	v	Humpolci.	Bylo	to	krajské	kolo,	ve	kterém	soutěžilo	
pět	mladších	a	pět	starších	družstev.	Soutěž	zahrnovala	 jízdu	
zručnosti,	jízdu	po	dopravním	hřišti	se	zastávkami	na	určených	
stanovištích,	 zdravovědu	 –	 poskytování	 první	 pomoci,	 testy	
z	pravidel	silničního	provozu	a	práci	s	mapou.
Počasí	nám	přálo,	takže	jsme	si	to	užívali.	Když	jsme	absol-

vovali	všechny	disciplíny,	měli	jsme	chvíli	na	oběd	a	také	čas	
na	 odpočinek.	 Poté	 přišlo	 vyhlášení	 výsledků	 a	 to	 bylo	 napí-
navé.	My	jsme	nakonec	obsadili	skvělé	druhé	místo	v	mladší	
kategorii.	Vyhráli	jsme	různé	ceny	a	peníze	pro	školu.	Potom	se	
vyhlašovali	nejlepší	jednotlivci	v	obou	kategoriích,	pro	vítěze	
bylo	připravené	jízdní	kolo.
Po	skončení	soutěže	jsme	si	zašli	na	zmrzlinu	a	jeli	jsme	auto-

busem	domů.	Takže	super	den,	který	jsme	si	velmi	užili!
Tereza Říhová, 6. a ZŠ Komenského

Foto: Hana Štercová

krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Uměleckoprůmyslová akademie prezentovala řemesla

Minifestival	řemesel	–	seriál	přehlídek	výsledků	celoročních	
aktivit	 žáků	 odborných	 technických	 a	 zemědělských	 oborů	 –	
akce	pořádaná	Krajem	Vysočina	ve	spolupráci	s	Hitrádiem	Vy-

sočina	se	konala	po	celý	druhý	červnový	týden	v	jednotlivých	
okresních	městech	regionu.	Stejně	jako	v	loňském	roce	se	jí	též	
zúčastnili	i	žáci	uměleckořemeslných	oborů	světelské	Umělec-

koprůmyslové	akademie.

První	den,	tedy	v	pondělí	15.	června	se	žáci	vydali	prezento-

vat	svou	zručnost	do	Havlíčkova	Brodu,	v	dalších	dnech	pokra-
čovali	v	Třebíči,	Žďáru	nad	Sázavou	a	Pelhřimově.	Akce	byla	
zakončena	deštivým	pátkem	na	jihlavském	náměstí.
Svou	 práci	 přiblížili	 během	 celého	 týdne	 návštěvníkům	

a	zájemcům	Minifestivalu	zástupci	několika	vybraných	oborů	
z	mnoha	na	Akademii	vyučovaných.	Ve	všech	městech	tak	bylo	
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Další	přednášky	v	rámci	Univerzity	slunečního	věku	byly	na	
téma	Studentem	v	Keni	a	přednášejícím	byl	pan	Ervín	Hausva-
ter	 a	 Jaro,	 lásky	čas	v	podání	pracovnic	ZOO	Jihlava.	Všem	
přednášejícím	touto	cestou	děkujeme	za	čas	a	ochotu	přijít	mezi	
naše	studenty.
V	rámci	folklorního	festivalu	Horácko	tančí	a	zpívá	nás	v	do-

mově	navštívil	se	svým	vystoupení	ostravský	folklorní	soubor	
Holúbek.	V	rámci	Řemeslných	 trhů	 jste	si	mohli	zakoupit	vý-

robky	našich	klientů	a	klientů	Denního	stacionáře.
Je	 již	 tradicí,	 že	 vyrábíme	 dárky	 na	 akci	 pořádanou	Měst-

skou	 knihovnou	 ve	 Světlé	 nad	 Sázavou	 „Pasování	 prvňáčků	
na	čtenáře“.	Ani	letos	tomu	nebylo	jinak.	Na	konci	května	naši	

Z domova pro seniory

možné	potkat	zlatníky	a	kamenosochaře.	Propagaci	sklářských	
oborů	 pak	 zajišťovaly	 a	 návštěvníkům	 ukázaly	 zručné	 vitrá-
žistky,	malířky	i	rytečky	skla.
Celý	 týdenní	maraton	byl	provázen	nejen	prezentacemi	 jed-

notlivých	zúčastněných	škol,	ale	i	kulturními	vložkami	a	hud-

bou.

Doufejme,	že	návštěvníci	z	řad	žáků	základních	škol	objevi-
li	kouzlo	řemesla	a	zatouží	třeba	po	práci	s	kamenem,	kovem	
nebo	sklem.

Helena Kotěrová
Foto: Lenka Kratochvílová

Ve	 světelském	Novém	Městě	 stojí	 bývalá	 trafika,	 na	 které	
dnes	 visí	 nápis	 Domeček.	 Vedle	 ní	 jsou	 velká	 plechová	 již	
trochu	rezavá	vrata.	Kdo	se	dostane	za	ně	a	ještě	kousek	dál,	
ocitne	se	v	krásné	zahradě,	téměř	jako	v	pohádce.	Dne	1.	6.	se	
tato	 vrata	 otevřela	 všem	 dětem	 a	 zahrada	 se	 stala	 skutečně	
pohádkovou.	Sice	zde	nebyla	mluvící	velryba	v	bazénku,	ale	
děti	zde	ryby	lovit	mohly.	Nikdo	se	nemusel	bát	zlomyslného	
kocoura,	ale	všichni	si	mohli	užít	soutěže,	 tvoření,	malování	
keramiky	a	nakonec	opékání	buřtů	a	zpívání	u	táboráku.	Dět-
ské	odpoledne	pro	všechny	připravili	pracovníci	a	klienti	Ko-

munitního	bydlení	Domov	Háj	a	KyTICe	–	Kulturní	zařízení	
Světlá	n.	S.	Špekáčky	darovala	firma	MBCOMP.	Všichni	kdo	
přišli,	si	užili	zábavu	a	odpočinek	v	příjemném	stínu	ovocných	
stromů.
Zahradu	 a	 přilehlé	 objekty	 koupil	 Kraj	 Vysočina,	 aby	 zde	

mohl	vybudovat	dílny	a	zázemí	pro	vedení	Domova	Háj.	Do-

mov	Háj	 díky	 postupné	 transformaci	 v	 příštích	 letech	 opustí	
velkou	 ústavní	 budovu	 v	Háji	 v	Ledči	 nad	Sázavou.	Všichni	
klienti	 by	 se	 v	 budoucnu	měli	 nastěhovat	 do	 domků,	 jako	 je	
Komunitní	bydlení	v	Haškově	ulici	692.	Do	tohoto	domku	se	

můžete	již	tradičně	přijít	podívat	v	závěru	prázdnin	na	Zahrad-

ní	 slavnost.	Během	zahradní	 slavnosti	 v	 neděli	 3.	 9.	 2017	od	
14	do	 16	 hodin	 si	 prohlédnete	 prostory	Komunitního	bydlení	
i	zahrady.	Pro	všechny	bude	připravena	tvořivá	dílna	a	opékání	
špekáčků,	pro	děti	pak	zahradní	hry.	Hudební	doprovod	nám	
přislíbila	kapela	Veseláci.	Všechny	srdečně	zveme	na	návštěvu.

L.Š.
Foto: Dušan Pelúch

Odpoledne v zahradě
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klienti	a	klienti	Denního	stacionáře	dělaiy	dětem	v	knihovně	
publikum	 a	 za	 jejich	 snahu	 a	 píli	 jim	 rozdávali	 vlastnoručně	
vyrobené	výrobky.
V	pondělí	29.	5.	2017	jsme	se	vydali	na	výlet	do	Hutě	Jakub	

Tasice,	kde	jsme	shlédli	tamní	sklárnu	a	seznámili	se	s	její	his-
torií	i	současností.
V	květnu	nechyběla	ani	naše	tradiční	Kavárna	za	hudebního	

doprovodu	pana	Sukdoláka.	Součástí	této	Kavárny	bylo	vystou-

pení	dětí	ze	ZŠ	Komenského	s	pohádkou	o	Červené	Karkulce.	
Našim	klientům	se	vystoupení	moc	 líbilo,	 a	 tak	 touto	cestou	
děkujeme	za	milou	návštěvu	a	vystoupení	v	našem	domově.

Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Foto: Martina Cimburková, Vladimíra Paďourková

Ač	 se	 svátek	Mezinárodní	 den	 hudby	 slaví	 na	 celém	 světě	
21.	června,	ve	Světlé	nad	Sázavou	si	užili	posluchači	k	tomuto	
svátku	hodnotný	předkrm	o	tři	dny	dříve,	v	podobě	společného	
koncertu	pěveckých	sborů	Zvonek	a	Zvoneček	Základní	školy	
Lánecká	 a	 smíšeného	pěveckého	 sboru	Gaudeamus	v	kostele	
sv.	Václava.	V	první	polovině	koncertu	 se	představily	dětské	
sbory	Zvonek	a	Zvoneček	za	řízení	sbormistryň	Petry	Kotěrové	
a	Jany	Syslové	s	pásmem	lidových	písní.	V	druhé	polovině	pro-

gramu	zpíval	Gaudeamus	vedený	sbormistryní	Petrou	Špačko-

vou	a	jeho	program	byl	pestrý,	vždyť	vedle	skladeb	takových	
velikánů,	jakými	jsou	G.	F.	Händel	nebo	Leoš	Janáček,	zazně-

la	 například	 známá	 francouzská	 lidová	Batalion	v	úpravě	bý-

valého	 světelského	 sbormistra	Milana	Bohanese	 pod	názvem	
Markytánka	a	nechyběly	ani	lidové	písně.	Závěr	koncertu	byl	
milým	překvapením,	když	všechny	tři	sbory	zpívaly	společně.	
Nejprve	lidovou	Široký,	hluboký	a	potom	nádhernou	skladbu	
hudebního	 skladatele	 a	 bývalého	významného	 spolupracovní-
ka	rozhlasu	v	pořadech	pro	děti	Pavla	Jurkoviče	Ptačí	koncert.	
Odměnou	pro	malé	i	velké	zpěváky	byl	dlouhý	potlesk	od	po-

sluchačů,	kteří	si	jím	vyžádali	přídavek.	Klavírní	doprovod	ce-

lého	koncertu	provedla	Šárka	Baštová.
Text a foto: jiv

Pěvecké sbory k mezinárodnímu dni hudby

Dětské sbory Zvonek a Zvoneček zpívaly společně Smíšený pěvecký sbor Gaudeamus Světlá nad Sázavou se 
sbormistryní Petrou Špačkovou
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kulturní zařízení kytiCe připravuje

11. srpna od 21 hod. promítání v Letním kině

Zpívej 

Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný 
USA, 2016, 110 min

Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední 
šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno 
vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou 
soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně jako je pestré slo-
žení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich repertoár, který 
se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga. Možná by ta Bus-
terova talentová show nebyla tak velkolepá, kdyby se jeho 
věrná sekretářka slečna Crawlyová (chameleónka s velmi 
neposednýma očima) nespletla ve výši finanční odměny pro 
vítěze na letácích, jimiž pak zaplavila město. A tak se v den 
soutěže před Busterovým divadlem dlouho před jejím zahá-
jením vytvoří dlouhatánský had snílků, kteří věří ve vítězství. 
Mezi nimi čekají i očividné talenty, jimž ve hvězdné kariéře 
dosud bránil osud. V případě opičáka Johnnyho má podobu 
jeho otce, proslulého gangstera, který synův zpěv neuzná-
vá, protože banka se s ním vykrást nedá. Rosita je zase tak 
zaměstnaná řáděním svých malých prasátek, že si může zpí-
vat maximálně v kuchyni u dřezu, a hlasově dokonalá slonice 
Mína ze sebe před lidmi nedokáže vydat ani hlásek. Jenže 
když máte sen, měli byste za ním jít, i kdybyste měli při svém 
snažení na chvíli padnout. Jak říká Buster Moon: „Na tom, že 
dopadnete na dno, je nejlepší to, že dál už vede cesta jenom 
nahoru.“

25. srpna od 21 hod. promítání v Letním kině

všechno nebo nic
Komedie / Romantický 
Česko / Slovensko / Polsko, 2017, 107 min

Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky 
a taky spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. 

Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru 
a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, 
veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako mag-
net, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého. 
Aktivně. V obchodě s nimi pracuje Edo, který taky touží po 
lásce na věky věků, ale jako plachý, citlivý a introvertní gay to 
má těžké. Životy téhle trojice nakonec stejně zamotá několik 
mužů. Lindě charismatický developer Jakub, který není tím, 
kým se zdá být. Vandě bývalý profesor z vysoké školy Aladar, 
jehož je ochotná si vzít, „protože ji má rád“. A Edo se už zase 
přizpůsobuje dalšímu příteli, Leovi... Nakonec ale všechno 
dopadne úplně jinak, než všichni čekali...

1. září od 21 hod. promítání v Letním kině

Špunti na vodě
Rodinný / Komedie 
Česko, 2017, 83 min

Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čer-
mák) chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec 
Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry 
napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po 
řece jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže od dob 
společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že 
Igor a David jsou ženatí a mají děti. Uvítací večeře pro On-
dru, který přijíždí se svou mladou přítelkyní Zlaticou, se ne-
zadržitelně mění v katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti, 
se dozvídá, že Ondra má dceru, o které se jí nezmínil. Igor 
své ženě Nele (Tatiana Vilhelmová) a jejich dcerám výměnou 
za pánskou jízdu slíbil rodinnou dovolenou, na kterou kvůli 
práci nemůže odjet. Davidova manželka Alice (Anna Polívko-
vá) si sice nemůže vynachválit manželovu péči o jejich čtyři 
děti, jenže jinak je její svérázný muž v domácnosti naprosto 
nepoužitelný. A tak, když slavnostní tabule mizí pod náno-
sem sazí z komína, který David opět zapomněl opravit, všem 
ženám dojde trpělivost. Zanechávají pány napospas dětem 
a vyrážejí na kolech na dámskou jízdu. Tátové se ale nevzdá-
vají a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i se všemi dětmi. 
A tak nyní již desetičlenná expedice vyplouvá na dvoudenní 
plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků...

Vstupenky bude možné zakoupit na místě půl hodiny před začátkem promítání. V případě nepříznivého počasí se promítání 
přesouvá do kinosálu. Změna programu vyhrazena.
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Prima čtení na prázdniny

Beletrie
Anne	Gesthuysenová:	
Georgette píše otci 
–	Když	se	Lilie	dozví,	že	otec	její	kamarádky	Hanny	je	těž-
ce	nemocný,	okamžitě	se	za	nimi	vydá	na	cestu	do	Dolní-
ho	Porýní,	protože	 je	považuje	 za	 svou	náhradní	 rodinu.	
Ve	svém	pařížském	bytě	ale	před	odjezdem	překvapí	lupi-
če,	který	chce	ukrást	starý	obraz.	Vetřelec	prchne	a	Lilie	
v	rámu	obrazu	najde	tajemný	dopis.

Lucie	Hušková:	
Ike – můj italský corso pes aneb psí život v Itálii 
–	Pravdivá	pohádka	o	psím	životě	a	o	psancích	v	Itálii.	Také	
o	tom,	jak	vás	italský	corso	pes	může	zruinovat,	připravit	
vás	o	přítele	a	úplně	změnit	váš	život.	Jak	jinak	než	k	lep-

šímu!	Lucie	Hušková,	původem	česká	spisovatelka	žijící	
mnoho	let	v	severní	Itálii,	napsala	půvabné	a	velmi	vtipné	
vyprávění	o	této	krásné	zemi	a	jejich	místy	rozporuplných	
obyvatelích	téměř	očima	corsího	štěňátka.	

Michael	Kardos:	
Dřív, než ji najde 
–	Jednoho	nedělního	večera	v	září	roku	1991	uspořádal	Ram-

sey	Miller	 večírek	 pro	 sousedy	 a	 potom	 zavraždil	 svou	
krásnou	 ženu	 a	 tříletou	dceru.	Všichni	 se	 ale	mýlí.	Dce-

ra	unikla.	Teď	už	jí	bude	osmnáct	a	má	plné	zuby	života	
v	utajení.	Navzdory	přísným	pravidlům	Melanie	navázala	
vztah	s	mladým	učitelem	z	místní	střední	školy,	nyní	je	de-

set	týdnů	těhotná	a	nechce,	aby	se	její	dítě	muselo	schová-
vat	jako	ona.	Vrací	se	do	Silver	Bay	a	doufá,	že	dokáže	to,	
v	čem	úřady	selhaly:	najde	svého	otce	dřív,	než	on	najde	ji.

Shannon	Kirková:	
Metoda 15/33 
–	myslel	si,	že	ONA	je	obětí,	netušil,	že	to	je	on,	kdo	se	musí	
bát.	Tento	thriller	je	o	tom,	co	se	stane,	když	oběť	je	stejně	
bezcitná	jako	únosce.	Příběh	plný	zvratů	vede	k	zamyšlení,	
kdo	je	tu	vlastně	oběť	a	kdo	agresor.

Ursula	K.	Le	Guinová:	
Kroniky západního pobřeží 
–	V	Darech	 přivádí	 autorka	 čtenáře	 do	Vysočiny,	 odlehlé-

ho	horského	kraje,	jehož	obyvatelé	jsou	obdařeni	dědičný-

mi	dary	–	mimořádnými,	ale	často	děsivými	schopnostmi.	
Děj	románu	Hlasy	se	odehrává	v	Ansulu,	městě	kdysi	vy-

hlášeném	 svou	 vzdělaností,	 nyní	 okupovaném	pouštním	
národem,	který	 považuje	 knihy	 za	 démony.	Román	Síly,	
za	 nějž	 autorka	 získala	 cenu	Nebula,	 sleduje	 osudy	mla-
dého	 otroka	 s	 dokonalou	 pamětí	 a	 schopností	 nahlížet	 do	
budoucnosti.	Romány	spojuje	řada	společných	témat	–	věk	
hlavních	 hrdinů	 a	 jejich	 dospívání	 v	 často	 nepřátelském	
prostředí,	boj	proti	společenským	konvencím	a	především	
láska	ke	svobodě,	literatuře	a	vzdělání.

Zuzana	Petráčková:	
Hledám tě 
–	Čtyři	silné	příběhy	o	tom,	že	najít	spřízněnou	duši	nebylo	
nikdy	jednoduché.	I	když	dnes	slovo	láska	může	znít	pro	
mnoho	lidí	jako	klišé,	každá	žena	ve	skrytu	duše	touží	na-
jít	toho	pravého.	Takové	hledání	není	vůbec	snadné,	ta	pra-

vá	láska	obvykle	nepřichází	sama	a	je	potřeba	o	ni	bojovat	
všemi	dostupnými	zbraněmi.

Fiona	Valpy:	
Navždy po francouzsku 
–	Sara	má	před	sebou	pět	svateb	–	jen	tu	vlastní	ne.	Snoube-

nec	Gavin	totiž	zbaběle	utekl.	Nechal	jí	na	krku	chátrající	
francouzský	zámeček,	z	něhož	chtěli	vybudovat	místo	pro	
romantické	svatby.	Bez	peněz	a	bez	přítele	v	cizí	zemi,	jak	
se	 jí	 podaří	 zvládnout	 takový	 průšvih?	Navždy	 po	 fran-

couzsku	je	dalším	setkáním	s	přáteli	z	malé	francouzské	
vesničky,	 kde	 se	 střetá	 britská	 a	 francouzská	 nátura,	 hu-

mor	a	šarm,	dojetí	i	splněné	sny.

Michal	Viewegh:	
Bůh v Renaultu 
–	Čtvrtá	povídková	knížka	nejúspěšnějšího	českého	spisova-
tele	přináší	směs	pocitů	a	nálad,	jejichž	spojnicí	je	empatie.	
Mistr	silné,	mnohdy	překvapivé	pointy	tentokrát	nechává	
svou	osvědčenou	zbraň	často	oněmělou.	Vzdává	 se	 toho,	
co	je	bezpečně	efektní,	ve	prospěch	toho,	co	je	nebezpeč-

ně	pravdivé.

Naučná literatura
Jiří	Bílek:	
Marie Terezie – cudná císařovna s hroznou pověstí 
–	 Knížka,	 kterou	 právě	 držíte	 v	 ruce,	 se	 snaží	 představit	
Marii	Terezii	nejen	jako	panovnici	spoluutvářející	tehdej-
ší	Evropu	a	reformující	zaostalou	habsburskou	monarchii,	
ale	především	ženu,	která	milovala,	byla	milována	a	snad	
ještě	víc	nenáviděna	těmi,	kteří	se	nedokázali	smířit	s	tím,	
že	na	trůn	obrovské	říše	usedla	„ženská“	a	dokázala	ji	ne-

jen	ubránit,	ale	i	přivést	k	novému	rozkvětu	a	síle.

Knihy pro děti a mládež
Říkanky pro nejmenší 
–	Veselé	a	rytmické	 lidové	říkanky	a	rozpočítadla	 jako	na-
příklad	Kolo,	kolo	mlýnský,	Oženil	se	mraveneček	či	Až	
já	 budu	 velká,	 zaujmou	 nejednoho	 kluka	 nebo	 holčičku.	
Určené	 jsou	 již	 nejmenším	 dětem,	 pomohou	 jim	 přede-

vším	s	rozšířením	slovní	zásoby,	rozvíjením	představivos-
ti,	pamětí	a	správnou	výslovností.	

Sally	Gardnerová:	
Zmizení Šimona Šťopky – vílí detektivní kancelář 
–	Známá	 vílí	 detektivní	 kancelář	Křídla	 a	 spol.	má	 několik	
pořádných	 problémů.	 Za	 prvé	 tu	máme	 nezvěstného	 obra	
Billyho	Buckla,	který	zmizel	beze	stopy	a	nechal	po	sobě	
opuštěnou	obří	dcerku.	Dále	 se	odehraje	překvapivý	výlet	
na	mořské	pobřeží,	při	kterém	vyjde	najevo	vražda	a	krádež	
diamantů.

Mark	Fearing:	
Pozemšťan! 
–	 Školní	 autobus	 jako	 školní	 autobus,	 všechny	 jsou	 žluté.	
A	tak	Bud	nasedl	do	toho	nesprávného.	Tenhle	je	plný	po-

divných	dětí	s	tykadly,	více	páry	nohou,	očí	i	dalších	čás-
tí	těla.	Jak	se	ukáže,	jde	o	mezigalaktický	školní	autobus	
a	míří	do	školy	kdesi	ve	vesmíru.		Nejhorší	ale	je,	že	všech-

ny	rasy	se	bojí	pozemšťanů.
Eva Kodýmová
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Po	 dva	 dny,	 26.	 a	 27.	 května,	 patřila	 Světlá	 nad	 Sázavou	
folklornímu	festivalu	Horácko	zpívá	a	tančí.	A	jaký	ten	festival	
byl?	Byl	vydařený,	krojovaným	tanečníkům	a	zpěvákům	přálo	
počasí,	bohatý	byl	doprovodný	program.	Již	týden	před	festiva-
lem	probíhaly	dvě	tradiční	akce.	Ve	vestibulu	zimního	stadionu	
v	Pěšinkách	byla	výstava	výtvarných	prací	soutěže	Jaký	kroj,	
tak	se	stroj	a	ve	školní	jídelně	Základní	školy	Lánecká	připravil	
kolektiv	kuchařek	týden	regionálních	horáckých	jídel.	Žákům	
obou	základních	škol	se	v	pátek	26.	líbila	vystoupení	dětských	
folklorních	 souborů	 v	 divadelním	 sále,	 stejně	 jako	 přehlídko-

vý	pořad	dětských	souborů	Pramínky	ve	stejný	den	odpoledne	
v	hale	Sportovního	centra	Pěšinky,	ve	kterém	se	vedle	souborů	
představily	dechová	hudba	 žáků	ZUŠ	Světlá	n.	S.	 a	vítězové	
krajského	 kola	 pěvecké	 soutěže	 Zpěváček	 2017.	 Znamenitý	
byl	večerní	koncert	sourozenců	Hany	a	Petra	Ulrychových	se	
skupinou	Javory	v	divadelním	sále	a	vynikající	atmosféru	měl	
další	tradiční	festivalový	pořad	Posezení	u	cimbálu,	ve	kterém	
hrála	brněnská	cimbálová	muzika	Palouček	v	Městské	restau-

raci.	Stejně	 tak	vydařený	byl	hlavní	festivalový	den	v	sobotu	
27.	 května.	 Jarmark	 lidových	 řemesel	 s	 flašinetáři	 a	 krátká	
vystoupení	 folklorních	 souborů	 na	 náměstí	 ještě	 vyšperkova-
lo	krásné	slunečné	počasí.	Do	festivalového	programu	patřilo	
slavnostní	 přijetí	 hostů	 a	 zástupců	 zúčastněných	 souborů	 sta-
rostou	města	v	obřadní	síni	radnice.	Krásné	počasí	doprovodilo	
i	odpolední	krojovaný	průvod	 folklorních	 souborů	od	zámku	
do	Pěšinek,	kde	se	uskutečnil	hlavní	festivalový	pořad	Horácko	
zpívá	 a	 tančí.	 Po	 krátkých	 proslovech	 hostů	 a	 úvodním	před-

stavení	světelského	smíšeného	pěveckého	sboru	Gaudeamus	se	
rozjelo	pestré	pásmo	tanců	a	písniček	v	podání	souborů	Kuřát-
ka	z	Chrudimi,	Studánka	ze	Žďáru	nad	Sázavou,	jihlavských	
souborů	 Šípek,	 Pramínek	 a	Vysočan.	Z	 daleka	 přijely	 soubo-

ry	ostravský	Holúbek,	Pomněnka	z	 jihomoravských	Tvrdonic	
a	Bystrzacy	z	polské	Wawolnice,	nemohl	chybět	domácí	soubor	
Škubánek.	Vše	 zakončilo	 slavnostní	 defilé	všech	 souborů	při	
společném	tanci,	doprovázené	uznalým	potleskem	publika.

Foto a text: jiv

Ohlédnutí za folklorním festivalem

Sobotní festivalový pořad zahájil pěvecký sbor Gaudeamus

Polský soubor Bystrzacy byl ve Světlé 
již podvanácté

Hlavní sobotní pořad uváděli Maruška Bartošová  
a Jaroslav Bárta, který byl členem Škubánku  

před více než dvěma desítkami let
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Při	 bilancování	 nedávno	 skončeného	 folklorního	 festiva-
lu	 si	 pořadatelé	 uvědomili,	 že	 je	 nutné	 poděkovat	 všem	 těm,	
kteří	 festival	 nějakým	způsobem	podpořili.	Vždyť	bez	 jejich	
pomoci	 by	 nebylo	 možné	 tak	 rozsáhlý	 projekt	 uspořádat.	 Je	
jich	 dlouhá	 řada	 a	 je	 třeba	 je	 jmenovat.	 Festival	 sponzorova-
li:	 Advokátní	 kancelář	 JUDr.	 Lubomír	 Málek,	 Havlíčkův	
Brod,	PKS	okna,	a.	s.	Žďár	nad	Sázavou,	SRPDŠ	při	ZŠ	Světlá	
n.	S.,	Komenského	ul.,	COOP	družstvo	Havlíčkův	Brod,	TOST.
CZ,	s.	r.	o.,	Habrek,	Ledeč	nad	Sázavou,	MITECH,	s.	r.	o.,	Jih-

lava,	 Eva	Huderová,	 Světlá	 n.	 S.,	 ADORES	 centrum	 pojiště-

ní,	s.	r.	o.,	Humpolec,	AMG	–	Karel	Pícha,	s.	r.	o.,	Světlá	n.	S.,	
ŠVEMA,	 s.	 r.	 o.,	Dolní	 Březinka,	 Ledeč	 nad	 Sázavou,	 PRO-

JEKT	SVĚTLÁ,	v.	o.	s.,	Světlá	n.	S.,	JOCHOVO,	s.	r.	o.,	Světlá	
n.	S.,	JUDr.	Jarmila	Endrlová,	Elektro	Dvořák,	Golčův	Jeníkov,	
Česká	Pojišťovna,	Ivana	Milichovská,	Světlá	n.	S.,	Pneuservis,	
Ing.	Milan	Šmíd,	Světlá	n.	S.	Festival	dále	podpořili:	Akade-

mie	–	VOŠ,	Gymnázium	a	SOŠUP	Světlá	nad	Sázavou,	Cuk-
rárna	Světlá	n.	S.	–	Z.	Vopěnková,	KONKORDIA,	spol.	s.	r.	o.,	

Světlá	n.	S.	–	Mrzkovice,	Věznice	Světlá	n.	S.,	Sociální	centrum	
města	Světlá	n.	S.,	Flašinet	pro	radost,	manželé	Všetečkovi	Pra-
ha,	Tisk	Hermann	a	spol.,	v.	o.	s.,	Havlíčkův	Brod,	Domov	Háj,	
ZŠ	Světlá	nad	Sázavou	Lánecká	ul.,	ZUŠ	Světlá	n.	S.,	Školní	
jídelna	ZŠ	Světlá	n.	S.,	Lánecká	ul.,	Sportovní	centrum	Pěšinky,	
Světlá	n.	S.,	Penzion	Maria	Světlá	n.	S.	–	M.	Hurská,	Městská	
restaurace	Světlá	n.	S.	–	M.	Jenčík,	Fotoklub	Světlá	n.	S.

Eva Pejchalová

tečka za 11. folklorním festivalem horácko zpívá a tančí

Zpěváčci 2017

Součástí pátečního vystoupe-
ní Pramínky byla i  vystoupení 
zpěváčků  – účastníků a  vítězů 
krajského kola soutěže ve zpěvu 
lidových písní. Patřily mezi ně 
i  dvě dívky ze Škubánku  – Káťa 
Kotěrová a  Zdeňka Palánová 
(obě žákyně ZUŠ Světlá nad 
Sázavou). Děvčata se účastnila 
této soutěže už po několikáté 
a vždy úspěšně hájila barvy Šku-
bánku a Světlé nad Sázavou. epe

Foto: Jiří Víšek

Stalo	se	již	tradicí,	že	týden	před	samotným	světelským	fes-
tivalem	Horácko	zpívá	a	tančí	vaří	ve	školní	jídelně	Základní	
školy	Lánecká	regionální	horácká	jídla	tak,	 jak	je	vařily	naše	
babičky.	Na	jídelníčku	se	například	objevily	koprová	omáčka,	
bramboráky,	škubánky,	jáhly	se	zeleninou,	bramborový	guláš,	
hrachová	kaše.	Horácka	jídla	byla	v	menu	školní	jídelny	i	v	pá-
tek	26.	května,	kdy	letošní	festival	začínal.	K	čočkové	polévce	
to	byly	buď	horácké	kuličky	z	chlupatého	(bramborové)	těsta	
s	kysaným	zelím	nebo	houbový	kuba.	A	co	je	třeba	k	vaření	ta-

kových	horáckých	kuliček?	To	nám	ráda	svěřila	vedoucí	školní	
jídelny	paní	Martina	Hartová.	Suroviny	pro	vaření	horáckých	
kuliček:	 50	 kg	 oškrábaných	 brambor,	 0,50	 kg	 česneku,	 3	 kg	
cibule,	26	kg	masa	(směs	uzeného	bůčku,	vepřové	plece	a	ho-

vězího	předního),	40	g	majoránky,	pepř	mletý,	16	kg	polohrubé	
mouky,	60	dkg	soli	a	80	vajec.	Je	to	prosím	recept	pro	408	porcí,	
které	si	předem	strávníci	zamluvili.

Text a foto: jiv

týden regionálních horáckých jídel

Vedoucí kuchyně Martina Hartová podává jedné žákyni talíř 
horáckých kuliček. Po její levé ruce je kuchařka  

Martina Ryšavá
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Svátek hudby pod taktovkou kytiCe

Pěvecký sbor

Na Světelském náměstí se 21. června konal tradiční Svátek hudby. Během celého odpoledne se zde vystřídala stovka hudebníků

Pokračovaly soubory základní umělecké školy. Jako první 
vystoupil Dechový orchestr

Děvčata z Kytarového souboru

Komorní soubor - smyčcový

Celý program odstartovalo vystoupení vězeňské kapely Katr-band

Pěvecký sbor - pobočka ZUŠ Golčův Jeníkov
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Vánek

Předposledními  účinkujícími byli Světelští heligonkářiPočasí letošnímu svátečnímu dni přálo

Další na programu byly irské skladby v podání Coventiny

Program na náměstí již tradičně zakončila skupina Fernet

Koncert kapely SSM - Světelský Sraz Mániček byl rockovou 
třešničkou na dortu za celodenním programem
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CO vÁS ZajíMÁ
V	neděli	dne	14.	5.	2017	proběhla	oslava	Svátku	matek	v	míst-

ní	sklárně	v	Tasicích.	Hlavní	kulturní	program	tohoto	nedělního	
dne	tvořil	světelský	folklorní	soubor	Škubánek.	K	vidění	bylo	
mnoho	zajímavého	z	oboru	sklářiny	a	to	i	té	původní,	našich	dě-

dečků	a	průkopníků	výroby	skla.	Vždyť	se	i	v	této	malé	a	nená-
padné	sklárně	natáčel	film	Synové	a	dcery	Jakuba	skláře	(1985)	
v	hlavní	roli	s	Luďkem	Munzarem.	Sklárna	funguje	v	podstatě	
neustále	a	je	využívaná	pro	tyto	nevšední	okamžiky	a	výrobu	
barevného	a	dárkového	skla	a	skleněných	upomínkových	před-

mětů.	Tato	sklárna	učarovala	i	mého	otce,	který	i	v	důchodovém	
věku	jezdil	nejenom	zaučovat	mladé	skláře,	ale	i	tvořit	zajímavé	
skleněné	předměty.	Návštěvníci	a	především	pak	i	malé	děti,	si	
zde	mohli	sami	vyzkoušet	ruční	výrobu	„dárečků“	pro	své	blíz-
ké	a	sobě	domů	na	památku.	Odpoledne	již	patřilo	zmiňované-

mu	folklornímu	souboru	Škubánek	ze	Světlé	n.	S.	pod	vedením	
paní	učitelky	Evy	Pejchalové.	Svůj	program	a	vlastní	vystoupe-

ní	zvládl	Škubánek	opět	excelentně	a	to	posledních	zhruba	dva-
cet	minut	 poměrně	vydatně	 sprchlo.	 Jednotlivým	členům	 sou-

boru	ale	i	tento	dešťový	rozmar	počasí	nezkazil	náladu	a	soubor	
bravurně	dokončil	své	připravené	vystoupení.

Text a foto: Jaromír Štukheil

 Svátek matek a jarní skláření v tasicích se ŠkUBÁNkeM
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V	sobotu	10.	června	dopoledne	obsadily	prostor	před	radnicí	
na	náměstí	Trčků	z	Lípy	historické	mopedy.	Světelský	Stadion	
klub	S11	připravil	na	ten	den	již	11.	ročník	Propagační	jízdy	Vy-

sočinou.	Do	Světlé	nad	Sázavou	se	sjeli	majitelé	„kozích	dechů“	
z	celé	 republiky,	ale	nejdelší	cestu	urazila	dvojice	Bulharů	na	
motocyklu	 IZH	350/DKV	z	 roku	1969.	 Jejich	 cesta	 do	Světlé	
měřila	něco	přes	800	km.	Do	startu	se	pořadatelům	prezentova-
lo	97	účastníků	jízdy,	marně	čekali	na	tři	další,	aby	se	počet	star-
tujících	zaokrouhlil	na	magickou	stovku.	I	tak	byl	počet	startují-
cích	do	I.	etapy	vysoký.	Zahajovací	etapa	měřila	35	km	a	vedla	
přes	Bohušice,	Druhanov,	Ovesnou	Lhotu,	Vlkanov,	Ledeč	n.	S.,	
Vilémovice,	Leštinku,	Mrzkovice	a	Závidkovice	zpět	na	světel-
ské	náměstí.	Po	krátké	pauze	na	odpočinek	a	klobásu	se	konvoj,	
ve	kterém	měly	převahu	historické	mopedy	Stadion	S11,	vydal	
do	druhé	etapy,	která	byla	o	10	km	delší.	Jelo	se	ze	Světlé	přes	
Novou	Ves,	Okrouhlici,	Chlístov,	Havlíčkův	Brod,	Veselý	Žďár,	
opět	přes	Okrouhlici,	dále	Broumovu	Lhotu	a	Závidkovice	zpět	
do	Světlé.	 Pořadatele	 potěšilo,	 že	 se	 jelo	 opět	 bez	 nehody,	 až	
na	pár	drobných	závad,	které	si	účastníci	jízdy	dokázali	opravit,	
a	co	víc,	déšť	se	celé	akci	opět	vyhnul.	 Jedenáctá	Propagační	
jízda	Vysočinou	tak	splnila	své	poslání,	sešli	se	mopeďáci	z	růz-
ných	klubů	 i	 ti	 neorganizovaní,	 vyměnili	 si	 rady,	 jak	pečovat	
o	své	miláčky,	a	navíc	poznali	krásy	naší	Vysočiny.

Text a foto: jiv

Mopedy ovládly světelské náměstí

Na start 11. ročníku Propagační jízdy Vysočinou to měla 
nejdále dvojice Bulharů s osmačtyřicet let starým motocyklem

Mezi zaparkovanými mopedy se tvořily skupinky mopedistů, 
kteří si vášnivě předávali rady na téma údržba a provoz 

mopedu

Dopoledne před startem se náměstí proměnilo na přehlídku 
historických mopedů, u některých byl rok narození 1957

Propagační jízda Vysočinou byla právě odstartována

Trojice mopedistů domácího světelského Stadionklubu S11. 
Zelva v kloboučku Josef Bašta, Pavel Pech, který právě slavil 

60. narozeniny a Mirek Dvořáček

Fotofór

Cyklostezka se dá využít pro různé pohybové aktivity. V tomto 
případě se jedná o posilování s jedním kusem Škody Felicia

MŠ
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Společnost	 Czech	 Tourism	
podporující	 cestovní	 ruch	 vyhlá-
sila	 po	 loňském	 Roku	 Karla	 IV.	
rok	2017	Rokem	českého	baroka.	
Pro	 Světlou	 nad	Sázavou	 je	 urči-
tě	 potěšující,	 že	 světelský	 zámek	
reprezentuje	 jako	 jedna	 z	 pěti	
památek	barokní	Vysočinu	vedle	
takových	skvostů,	jako	jsou	Zele-
ná	 Hora	 Jana	 Santiniho	 Aichela,	
barokní	 komplex	 kláštera	 a	 zám-

ku	 ve	 Žďáru	 nad	 Sázavou	 nebo	
zámek	 Jaroměřice	 nad	 Rokyt-
nou.	 Díky	 tomu	 se	 světelskému	
zámku	dostalo	pocty,	když	byl	ve	
dnech	 28.	 a	 29.	 června	 prezento-

ván	v	 rámci	 společného	projektu	
Czech	Tourism	a	Vysočina	Touri-
sm	 na	 Staroměstském	 náměstí	
v	Praze.	Však	si	společnost	Zámek	
Světlá	nad	Sázavou	připravila	bo-

hatý	 kulturní	 program	 s	mottem	
Baroko	 všemi	 smysly.	 První	 vý-

znamnou	akcí	zmíněného	progra-
mu	byl		v	sobotu	1.	července	Den	

Světelský zámek a rok českého baroka

slavnosti	baroka	s	vypracovaným	scénářem,	ve	kterém	nechyběly	
oblíbené	kostýmované	prohlídky	zámku.	Další	akcí	Roku	českého	
baroka	ve	světelském	zámku	bude	v	sobotu	2.	července	Dětský	
festival	Svět	hraček	a	tvoření.	Bohatý	program,	ve	kterém	budou	
například	dílničky	pro	děti,	soutěže	a	dětská	divadla.	Ve	spoluprá-
ci	se	společností	Lewrom	Music	Production	bude	uveden	muzikál	
Ferda	Mravenec,	 ve	 kterém	 se	 představí	 nezapomenutelní	 hrdi-
nové	dětských	knížek	Ondřeje	Sekory	a	k	tomu	zažijí	malí	i	vel-
cí	návštěvníci	spousty	legrace	s	pohádkovými	hrdiny.	Do	Roku	
českého	baroka	rovněž	zapadají	oba	zámecké	prohlídkové	okruhy	
Expozice	historického	skla	a	Expozice	historických	hodin,	obrazů	
a	soch	od	raného	baroka	do	poloviny	19.	století.	Novinkou	progra-
mu	světelského	zámku	je	oblíbená	populární	úniková	hra	EXIT	
GAMES,	nazvaná	Pokuste	se	uniknout	ze	zámku	za	jednu	hodi-
nu.	Zúčastněné	týmy	mají	při	hře	možnost	prověřit	své	orientační	
schopnosti,	procvičit	si	logické	myšlení	a	najít	pomocí	vyluštěné	
šifry	únik	 ze	 zamčené	místnosti.	A	 jak	pokračuje	 rekonstrukce	
zámeckých	prostor?	Koncem	května	 letošního	 roku	byla	dokon-

čena	kompletní	 rekonstrukce	východního	průčelí	zámku,	mimo-

chodem	jediného	dochovaného	barokního	křídla	zámku	v	původní	
podobě.	Na	podzim	proběhne	rekonstrukce	vnitřní	barokní	fasády	
zámku	 (nádvoří),	když	akce	bude	 spolufinancována	Krajem	Vy-

sočina,	program	OKP.	Rovněž	se	přikročí	k	záchraně	havarijního	
stavu	stropu	v	nejkrásnější	místnosti	zámku	Rytířském	sálu.

Text a foto: jiv

Vzácné barokní obrazy zapůjčilo Muzeum Vysočiny Třebíč

V původní barokní podobě se dodnes dochovalo pouze východní křídlo zámku (na snímku)

Vchod do východního barokního 
křídla zámku zdobí dřevěná 

vyřezávaná vrata

Unikátní sbírku historických hodin zapůjčilo ze svých 
depozitářů Uměleckoprůmyslové museum Praha
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Cenu Skutek roku 2016 získalo deset nominovaných

Čtyři dobrovolníci a šest právnických osob získalo ocenění v an-
ketě Skutek roku, kterou na počátku roku 2017 již po osmé vy-
hlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Aktivity a projekty, které 
v loňském roce nejvíce přispěly k rozvoji regionu, nominovala 
veřejnost. O počinech fyzických osob hlasovali obyvatelé kraje 
v průběhu března, vítězné projekty právnických osob vybrala 
odborná porota. „Hlavní myšlenkou Skutku roku je ocenit a upo-
zornit na dobrovolné aktivity osob a organizací, které bez ohledu 
na svůj prospěch vykonaly pro rozvoj území něco mimořádného 
nad rámec svých povinností,“ uvedl radní Kraje Vysočina a poli-
tik Projektu Zdravý Kraj a MA21 Martin Hyský

Výsledky ankety Skutek roku 2016 – kategorie právnické osoby:

Oblast sídel, staveb a bydlení 
Přátelé podlipnických kostelů, o. p. s. – Podlipnické kostely

Přátelé podlipnických kostelů,  o.  p.  s., získali ocenění za prá-
ci na záchraně tří podlipnických kostelů (Dolní Město, Loukov, 
Řečice) a za pořádání Dnů pro podlipnické kostely. Tři gotické 
kostely pod hradem Lipnicí stojí jako tři kamenné otazníky v sy-
rové vysočinské krajině již téměř sedm set let. Jejich skupina je 
spíš než obecně prospěšnou společností (jak praví oficiální ná-
zev) společenstvím přátel, kteří se již patnáctým rokem snaží 
odpovědět sami sobě i druhým lidem na otázku: „Čím vším jsou 
a mohou být pro nás tyto tři sakrální objekty na počátku třetího 
tisíciletí?“ KÚ

Východně	 od	města	 Ledeč	 nad	 Sázavou,	 v	 kraji	 Vysočina,	
okrese	 Havlíčkův	 Brod	 leží	 menší	 obec	 Vilémovice.	 Velkou	
turistickou	 atrakcí	 je	 v	 parku	 stojící	mohutný	 strom,	 Tis	 čer-
vený.	Mohlo	 to	 být	 snad	někdy	na	 počátku	našeho	 letopočtu,	
kdy	do	Čech	přicházely	germánské	kmeny	Markomanu.	V	hus-
tě	zarostlém	pralese,	blízko	tekoucí	vody	/	až	později	nazvané	
řekou	 Sázavou	 /	 se	 usadilo	 do	 kamenité	 země	 semínko,	 teh-

dy	zde	dosti	 rozšířeného	stromu	Tisu	červeného.	Semínko	se	
mělo	k	životu	a	brzy	z	něho	byl	statný	stromek.	Když	kolem	
roku	1120	přišli	do	 těchto	končin	kolonizovat	mniši	Benedik-
tini	z	Vilémovského	kláštera,	vykáceli	řady	stromu,	ale	 tento	
tis	zde	ponechali.	Kolem	něj	založili	osadu	a	později	ji	nazvali	
Vilímovice.	Strom	se	rozrůstal	do	nevídané	síly.	Ve	středověku	
byl	 symbolem	 smutku	 a	 smrti.	 Jako	 takový	 ho	 jako	 čaroděj-
nou	rostlinu	opředli	lidé	mnoha	bájemi	a	věřili	v	jeho	kouzlo.	
Usnout	pod	jeho	korunou	a	nadýchat	se	výparů	prý	znamenalo	
jistou	smrt.	Celý	strom	je	totiž	jedovatý,	protože	obsahuje	směs	
taxinu	a	jiných	jedovatých	látek.	Nejedovatý	je	na	stromě	pou-

ze	jeho	plod,	červený	míšek.	Ten	pojídá	mnoho	ptáku,	protože	
chutná	nasládle.	Svým	trusem	pak	rozšiřují	semena	stromu	na	
velké	vzdálenosti.	Jen	málo	z	nich	se	ale	ujme.	Otrava	je	mož-
ná	požitím	jehliček	nebo	kůry.	Má	velmi	rychlý	průběh,	který	
může	 skončit	 i	 smrtí.	 Jako	 projevy	 se	 uvádí	 bolesti	 žaludku,	
zvracení,	průjem,	křeče	a	celková	slabost	končící	bezvědomím	
a	nakonec	 i	smrtí.	 Je	nezbytné	 ihned	po	náhodném	požití	vy-

hledat	lékařskou	pomoc.
Otrava	byla	pozorována	také	u	koní,	skotu,	králíků	a	domá-

cí	 drůbeže.	V	odborných	 pramenech	 je	 uváděn	 i	 případ,	 kdy	
se	mladí	koně	při	okusování	nových	výhonku	na	místě	skáceli	
a	v	křečích	uhynuli.	Jedním	z	případů	u	zdejšího	tisu	je,	že	ze	
sousedního	stavení	odběhla	koza	a	chvíli	se	pásla	v	zámeckém	
parku.	Potom	objevila	tento	strom	a	větve,	které	byly	nízko	nad	
zemí	počala	okusovat.	Navečer,	když	hospodyně	kozu	postrá-
dala,	po	delším	hledání	ji	našla	v	koutě	zámecké	zahrady	pod	
tisem,	bez	sebemenších	známek	života.
Zdejší	 Tis	 červený	 roste	 v	 zahradě	 barokního	 zámečku,	 je-

hož	stavba	započala	roku	1743.	Stáří	stromu	odhadují	botanici	
na	1500	až	2000	let.	Řadí	se	proto	mezi	nejstarší	stromy	nejen	
v	České	republice,	ale	i	ve	střední	Evropě.	Tak	jako	všude	jinde	
památné	stromy	ovlivňují	charakter	místa,	v	nichž	se	nachází,	
tak	i	u	nás	se	podílí	tento	unikátní	strom	na	vzniku	naší	obce.	
Pradávná	historie	našeho	 tisu	a	obce	 je	založena	na	osídlová-
ní	zdejší	krajiny	a	proto	jeho	místo	také	není	náhoda.	Veškeří	

majitelé	tehdejšího	panství	po	staletí,	tak	jak	se	střídali	o	strom	
pečovali	a	nejinak	tomu	i	dnes.	Obec	a	tis	jsou	neoddělitelnou	
součástí	 zdejší	 historie,	 včetně	 současnosti.	 Je	 naším	 kleno-

tem	a	svou	existencí	a	stářím	je	pro	Vilémovice	tento	unikátní	
strom	„symbolem	věčnosti“.	Strom	je	chráněný	státem	a	chlou-

bou	zdejší	obce.	Každoročně	 se	na	něj	přijde	podívat	mnoho	
návštěvníků	od	nás	i	ze	zahraničí.
V	letošním	roce	v	anketě	„Strom	roku	2017“	postoupil	náš	tis	

do	finále	této	ankety.
Pomocí	DMS	 zprávy	 jej	můžete	 podpořit	 přímo	 z	mobilní-

ho	 telefonu.	Stačí	odeslat	DMS	STROM11	60	na	číslo	87	777.	
Cena	DMS	je	60	Kč.	Z	toho	59	Kč	půjde	na	výsadbu	a	ochranu	
stromů	v	místě,	kde	finalista	roste.	DMS	můžete	posílat	až	do	
15.	září	2017.	Je	to	rychlé	a	jednoduché	řešení	(potřebujete	pou-

ze	mobilní	telefon).	Jedna	osoba	může	poslat	DMS	víckrát.	Za	
každou	DMS	přibudou	stromu	2	hlasy.	Zapojit	větší	množství	
lidí	do	hlasování	umožňují	i	hlasovací	archy,	kde	svůj	hlas	po-

tvrdíte	svým	podpisem.	Archy	poskytuje	OÚ	Vilémovice,	hos-
poda	U	Čerta,	informační	centrum	Světlá	a	Ledeč	nad	Sázavou.
Buďme	patrioty	a	všichni	společně	prosím	hlasujme	v	anke-

tě	Strom	roku	2017	pro	Vilémovický	Tis	červený	pod	číslem	11.
Již	 předem	mnohokráte	 děkujeme	 za	 vaše	 hlasy.	 Podrobná	

pravidle	této	ankety	jsou	popsána	na:	www.stromroku.cz

starosta obce Václav Vacek

vilémovický tis červený (taxus baccata)
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SPOrt

Když	před	rokem	opustili	fotbalisté	FK	Bohemia	Světlá	nad	
Sázavou	 krajský	 přebor,	 bylo	 snahou	 vedení	 klubu	 o	 co	 ne-

rychlejší	návrat,	byť	byly	starosti	s	doplněním	týmu	a	přede-

vším	s	obsazením	 trenérského	postu.	Po	dlouhých	 jednáních	
se	nakonec	podařilo	doslova	přemluvit	Miloslava	Kafku,	aby	
se	mužstva	ujal.	 Jen	pro	 zajímavost,	 právě	 skončená	 forbalo-

vá	 sezona	 2016/2017	 pro	 něj	 byla	 již	 osmnáctou	 sezonou	 na	
trenérské	lavici	A	mužstva	světelských	fotbalistů.	A	jaká	byla	
skutečnost	v	neděli	18.	června,	kdy	skončily	krajské	fotbalové	
soutěže?	Po	odehrání	 šestadvaceti	mistrovských	utkání	 skon-

čili	 fotbalisté	Světlé	nad	Sázavou	v	I.A	třídě	na	 třetím	místě	
čtrnáctičlenné	 tabulky	 se	 ziskem	 49	 bodů	 za	 šestnáct	 vítěz-

ných	 utkání,	 jednu	 remízu	 a	 devět	 utkání	 prohraných.	Vítěz	
soutěže	Sokol	Košetice	získal	o	osm	bodů	více	a	druzí	fotbalis-
té	TJ	Dálnice	Speřice	byli	o	čtyři	body	lepší	než	Světlá.	První	
pokus	vrátit	se	do	krajského	přeboru	se	tedy	nazdařil.	Přitom	
si	 nemohli	 Světelští	 stěžovat	 na	 malou	 gólovou	 produktivi-
tu	 jako	v	předcházející	 sezoně,	vždyť	 se	 sedmašedesáti	 góly	
v	sítích	soupeřů	byli	druzí	nejlepší,	více	branek	vstřelil	pouze	
čtvrtý	Pacov,	 ten	dal	o	gól	více.	Mužstvu	prospělo,	 že	Miro-

slav	Křikava	opět	našel	své	střelecké	kopačky	a	s	osmadvace-

ti	 trefami	se	stal	nejlepším	kanonýrem	soutěže.	Jan	Pohnětal	
a	Josef	Novák	vstřelili	po	osmi	gólech,	David	Valenta	se	trefil	
pětkrát.	Během	jarní	poloviny	soutěže	se	v	mužstvu	vystřídalo	
23	fotbalistů,	když	ve	všech	třinácti	jarních	utkáních	nastoupi-
li	Jiří	Valenta,	Jan	Pohnětal.	Josef	Novák	a	Miroslav	Křikava.	
O	jeden	jarní	start	méně	měli	David	Valenta,	Martin	Karel,	Jan	
Vaňásek	a	Lukáš	Vodička.

Text a foto: jiv.

Fotbalistům se návrat do krajského přeboru nezdařil

trenér Míla kafka nechce pokračovat

Hned po skončení soutěže se tre-
nér Míla Kafka (na snímku) vyjádřil 
k tomu, zda setrvá či ne u A týmu 
FK Bohemia Světlá nad Sázavou. 

„Vzal jsem mužstvo s tím, že se ho 
pokusím vrátit do krajského přeboru. 
To se však nepodařilo, a proto nepo-
kračuji.“ A kde viděl trenér příčiny? 

„Nepodařilo se vytvořit tým, který 
by táhl za jeden provaz. Oddíl je fi-
nančně zajištěn, a tak hráči měli za 
úkol poprat se o návrat zpět do vyšší 
soutěže. Bohužel byla špatná trénin-
ková docházka a každý z hráčů ví, co 
pro přípravu udělal. Mužstvo jsem 
doslova lepil a několikrát museli po-

moci hráči, kteří již v A týmu skončili, protože vlastní odchovan-
ci neměli zájem. Proto děkuji Dvořákovi, Krupičkovi a Janotovi, 
ti mají stále vztah k světelskému fotbalu. Vážím si hráčů, kteří 
měli nejlepší tréninkovou docházku a pravidelně nastupovali: 
Lukáš Vodička, Josef Novák, Martin Karel, Jan Pohnětal, Mirek 
Křikava a David Valenta. Mužstvu chyběla osobnost, která by 
měla hráče strhnout a byla prodlouženou rukou trenéra. Opro-
ti podzimu ještě vypadl Náděje a hodně mě zklamal. V úvodu 
chyběl pro zdravotní problémy Rezek a když nastoupil, byl na 
hřišti hodně znát a pomohl k bodové šňůře mužstva. Dorosten-
ci velký zájem o místo v A týmu neměli, mimo Nováka, který již 
nastupuje v základu delší dobu a je platný. V závěru si dal říci 
i Krajanský, který by měl nastupovat také pravidelně. Jsou tu 
ještě šikovní mladíci Dibelka, Burda, Bílek a Fillipi.“

Text a foto: jiv

S míčem u levé nohy nejlepší střelec týmu Miroslav Křikava, 
vstřelil 28 branek

Odcházející trenér  
Míla Kafka

A mužstvo FK Bohemia Světlá nad Sázavou 2016/2017. 
Stojící zleva: D. Valenta, T. Hradecký, O. Burda, L. Vodička, 

J. Valenta, P. Čuřík, J. Adamec, J. Novák, M. Křikava, 
J. Pohnětal, trenér mužstva M. Kafka. V podřepu: 

M. Krajanský, J. Bílek, L. Rezek, J. Vaňásek, M. Muzikář, 
M. Karel, vedoucí mužstva D. Švecová
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Po	 rozpuštění	 ledu	 a	 položení	 umělého	 povrchu	 probíhá	 ve	
Sportovním	centru	Pěšinky	letní	provoz,	kdy	se	zde	střídá	několik	
sportů	–	florbal,	hokejbal	i	badminton.	Konají	se	i	různé	akce,	na-
příklad	v	květnu	proběhl	turnaj	ve	volejbalu	dětí	tzv.	Havlball	i	re-
publikové	kolo	Přeboru	základních	škol	v	hokejbalu.	Po	loňských	
výborných	zkušenostech	přijela	 i	na	závěrečné	soustředění	před	
mistrovstvím	světa	v	Pardubicích	mužská	hokejbalová	 reprezen-

tace.	Na	konci	května	patřily	Pěšinky	kultuře,	neboť	zde	vyrostlo	
pódium	pro	folklorní	festival	Horácko	tančí	a	zpívá.	V	červnu	se	
uskutečnil	florbalový	turnaj,	dále	finále	Hokejbalové	ligy	a	druhý	
ročník	míčového	 víceboje	 smíšených	 dvojic.	 V	 prostorách	 Pěši-
nek	se	vedly	i	ostré	souboje	nad	šachovnicemi,	neboť	místní	ŠK	
pořádal	šachovou	Extraligu	žen.	V	srpnu	dorazí	asi	sto	mladých	
hokejbalistů	z	HBC	Hostivař	Praha	i	Ježků	z	Heřmanova	Městce	
na	týdenní	soustředění.
Během	jara	došlo	i	v	Pěšinkách	k	rozšíření	služeb	pro	veřejnost,	

když	kromě	sauny	a	posilovny	nabízíme	nově	i	relaxační	masáže	
(objednávky	tel:	775	586	019).	Ceník	naleznete	na	www.pesinky.cz.
Ve	fotbalovém	areálu	proběhla	celková	regenerace	hlavního	hři-

ště	s	dosevem	trávníku.	Kvůli	nevyhovujícímu	stavu	obou	bran-

kovišť	 se	přistoupilo	k	 radikální	 změně,	 když	 se	do	brankovišť	

použila	 technologie	 tzv.	hybridního	 trávníku.	Nyní	by	se	neměl	
trávník	před	brankami	tak	lehce	vyšlapat.	Doufejme,	že	kvalitnější	
trávník	přinese	i	zlepšení	výkonů	fotbalových	družstev.
Ve	sportovním	areálu	v	Komenského	ulici	dokončila	firma	re-

konstrukci	běžeckého	oválu	a	povrchů	hřišť	na	volejbal	a	basket-
bal.	Od	příštího	školního	roku	toto	moderní	sportoviště	bude	slou-

žit	nejen	školám	při	hodinách	tělesné	výchovy,	ale	též	veřejnosti.
Tomáš Rosecký

Jednatel společnosti SZ města Světlá n/S, s. r. o.

letní provoz společnosti Sportovní zařízení města

Družstvo	dospělých	TK	Sklo	Bohemia	Světlá	nad	Sázavou	si	
v	krajské	soutěži	1.	třídy	Pardubického	kraje	smíšených	druž-
stev	vybojovalo	již	jedno	kolo	před	koncem	soutěže	postup	do	
krajského	přeboru.	V	soutěži	hrálo	8	družstev	a	 tenisté	Svět-
lé	nad	Sázavou	postupně	porazili:	venku	TC	Chrudim	B	5:4,	
doma	v	sousedském	derby	Tenisový	klub	Ledeč	nad	Sázavou	
7:2,	venku	Energetik	Chvaletice	9:0,	na	domácích	kurtech	TK	
Holice	 opět	 9:0	 a	 v	 okresním	 derby	 v	Havlíčkově	Brodě	 TJ	
Jiskra	8:0.	V	šestém	kole	se	na	kurtech	ve	Světlé	střetly	dva	
dosud	neporažené	 týmy,	domácí	TK	SB	Světlá	nad	Sázavou	
a	LTC	Vysoké	Mýto.	Po	předchozích	výsledcích	celé	soutěže	si	
vítěz	tohoto	utkání	zajistil	již	kolo	před	koncem	postup	do	kraj-
ského	přeboru	Pardubického	kraje.	Domácí	zvítězili	5:4,	když	
se	o	potřebných	pět	bodů	za	vyhraný	zápas	postarali	Tomáš	
Cakl,	Zdeněk	Štěrba,	Karel	Doucha	a	Monika	Strašíková	ve	
dvouhrách	a	rozhodující	bod,	který	překlopil	vítězství	na	stra-
nu	domácích,	uhrála	deblová	dvojice	Cakl,	Štěrba.	Na	světel-
ské	tenisty	ještě	v	soutěži	čekalo	utkání	doma	s	Rosicemi	nad	
Labem,	které	se	hrálo	po	uzávěrce	SZ	a	na	prvenství	Světlé	již	
nemohlo	nic	změnit.

Text a foto: jiv

tenisté postupují do krajského přeboru

Na snímku je vítězný tým dospělých TK Sklo Bohemia Světlá 
nad Sázavou. Stojící zleva: Zdeněk Štěrba, Monika Strašíková, 

hrající kapitán týmu Rostislav Slavík, Adéla Jansíková 
a Tomáš Cakl. V podřepu jsou Karel Doucha a Jan Ruml.
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Jmenuji	se	Natálka	Pavlíková	a	jsem	z	Úsobí.	Narodila	jsem	se	
po	velkém	očekávání	3.	8.	2014.	Můj	příchod	na	svět	byl	velice	
komplikovaný.	Maminka	mě	v	bříšku	přenášela	o	osm	dní	déle,	
než	byl	můj	původní	očekávaný	příchod	na	svět.	Ke	konci	těho-

tenství	měla	maminka	zdravotní	problémy	s	vyrážkou.	Narodi-
la	jsem	se	přidušená	v	Havlíčkobrodské	nemocnici,	kde	mě	asi	
půl	hodiny	resuscitovali.	Měla	jsem	proraženou	plíci	a	ve	velmi	
těžkém	zdravotním	stavu	mé	převáželi	do	fakultní	nemocnice	
Hradec	Králové.	 Lékaři	mi	 nedávali	 skoro	 žádnou	 naději	 na	
život.	Byla	jsem	napojena	na	plicní	ventilátor,	denně	jsem	byla	
nadopovaná	 léky.	Začali	mi	 selhávat	 životně	 důležité	 funkce	
ledvin,	plic	a	mozku.	Byla	jsem	pod	neustálým	dohledem	léka-
řů,	kteří	se	mé	snažili	zachránit.	Na	jednotce	intenzivní	péče	
jsem	strávila	tři	týdny,	kde	mě	každý	den	navštěvovali	moji	ro-

diče	od	rána	do	večera.	Po	tomto	termínu	jsem	se	přestěhovala	
z	důvodu	zlepšení	zdravotního	stavu	na	dětský	pokoj.	Mamin-

ka	se	ubytovala	v	nemocnici	a	byla	se	mnou	celý	den	od	rána	
do	večera.	Po	dalším	zlepšení	zdravotního	stavu	a	odpojení	od	
kyslíku	jsem	se	přestěhovala	na	pokoj	matky	s	dětmi.	Maminka	
se	o	mé	již	starala	celý	den	ve	dne	v	noci.	Čekala	jsem,	až	začnu	
pěkně	papat	a	těšila	jsem	se,	až	mě	pustí	konečné	domů.	Za	tři	

Natálka

jak pomoci?

 nadační fond Šťastná hvězda, číslo účtu: 2600559616/2010
 22. července bude od 12 hodin umístěna kasička v Občers-

tvení Terasa 

Zápisné z turnaje i veškerý zisk z celého odpoledne bude 
věnován také Natálce. 
Na adrese http://buldociknyk.blogspot.cz/p/turnaj_15.html 
můžete vidět jaká částka se na turnaji vybrala.

měsíce	 strávené	 ve	 fakultní	 nemocnici	Hradec	Králové	 jsem	
se	 konečně	 dočkala.	 Pustili	 nás	 s	maminkou	 domů.	Bohužel	
musím	brát	 léky	neustále	 každý	den,	 protože	 si	 lékaři	mysle-

li,	že	budu	mít	epilepsii,	což	se	nyní	potvrdilo.	Byla	mi	lékaři	
stanovena	diagnóza	dětská	mozková	obrna.	Proto	musím	každý	
den	s	maminkou	cvičit.	Dříve	jsem	asi	do	roka	cvičila	vojtovou	
metodou,	od	té	doby	cvičím	bobathovou	metodou	různé	cviky	
několikrát	denně.	Rodiče	se	mi	snaží	věnovat	maximální	péči,	
jezdím	do	Havlíčkova	Brodu	na	plavání	do	Žabiček.
Jezdím	každý	týden	na	cvičení	do	Jihlavy,	které	mám	spoje-

né	s	koupáním	ve	výřivce.	Jezdila	 jsem	na	hypoterapii,	která	
je	ale	strašně	daleko	a	finančně	náročná.	Teď	zkoušíme	se	do-

stat	na	hypoterapii	do	Havlíčkova	Brodu,	kde	je	strašně	dlouhý	
pořadník,	 tam	 jsme	 zapsáni.	Byla	 jsem	 již	 dvakrát	 v	 lázních	
v	Košumberku	a	jednou	na	rehabilitaci	v	Arpidě	v	Českých	Bu-

dějovicích.	Lázně	mám	moc	ráda	a	myslím	si,	že	mi	pomáhají.	
Moji	rodiče	by	chtěli	ještě	vyzkoušet	rehabilitaci	v	neuroreha-
bilitačním	 centru	Axon	Praha.	Slyšeli	 o	 tomto	 centru	 samou	
chválu.	Když	jsem	byla	v	Praze	na	kontrole	v	centru	zrakových	
vad	v	nemocnici	Motol,	tak	si	mě	paní	primářka	v	Axonu	pro-

hlédla,	a	naznala,	že	jsem	přesně	pacientka	pro	ně.	Na	mě	by	
měli	 být	 všechny	 zlepšení	 vidět	 na	 první	 pohled.	 Jsem	malá	
holčička	piná	chutí	do	života.	Mám	ráda	čtení	říkánek,	básni-
ček,	pohádek.	Ráda	se	koup	u,	vodu	prostě	zbožňuji.	Jsem	vese-

lá,	hravá,	mám	velkou	chuť	a	zájem	se	učit	nové	věci.	Doufám	
a	pevně	věřím,	že	mi	v	centru	Axon	pomohou	a	postaví	mě	na	
nohy,	což	si	dala	za	cíl	paní	primářka.	Proto	předem	děkuji	za	
podporu	při	tomto	velmi	složitém	a	náročném	cíli.	Děkuji	všem,	
kteří	mě	podporují	nebo	chtějí	podpořit.	
S	pozdravem	

  Natálka Pavlíková
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Téměř	 tři	 čtvrtiny	 roku	 bylo	 víceúčelové	 hřiště	 v	 Komen-

ského	 ulici	 pro	 sportovce	 nepřístupné,	 procházelo	 rozsáhlou	
rekonstrukcí.	 Původní	 umělé	 povrchy	 sportovišť	 po	 patnácti	
letech	 provozu	 dosloužily,	 bylo	 je	 třeba	 vyměnit.	 Slovenská	
firma	 specializovaná	 na	 výstavbu	 sportovišť	 s	 umělým	 povr-
chem	 provedla	 rekonstrukci	 se	 vším	 všudy,	 to	 znamená,	 že	
byly	 odstraněny	 všechny	 vrstvy	 rekonstruovaných	 sportovišť	
včetně	podkladního	štěrkového	lože.	To	bylo	nahrazeno	novým	
hrubým	štěrkem	a	po	jeho	zhutnění	byla	položena	živičná	vo-

dopropustná	vrstva,	na	kterou	se	 již	stříkal	červený	elastický	
povrch	 na	 bázi	 pryžového	 granulátu	 zvaný	 tartan.	 Jeho	 vý-

hodou	je,	že	se	na	něm	dá	sportovat	i	při	nepříznivém	počasí	
a	především	šetří	kloubní	aparát	sportovců.	Hřiště	pro	malou	

kopanou	 uprostřed	 tříproudové	 běžecké	 dráhy	 dostalo	 nový	
umělý	trávník	již	před	dvěma	roky	a	nyní	se	dočkaly	nového	
povrchu	zbývající	sektory	pro	volejbal,	basketbal	a	především	
200	m	dlouhý	běžecký	ovál.	Jaroslav	Rezek	z	odboru	majetku,	
investic	a	regionálního	rozvoje	MěÚ	Světlá	nad	Sázavou	přidal	
informace.	„Záruka na stavbu je 60 měsíců a celé dílo v hod-
notě 3 382 694 Kč včetně DPH je hrazeno z rozpočtu města.“ 

Multifunkční	sportoviště	je	využíváno	žáky	všech	světelských	
škol,	členy	sportovních	oddílů	a	téměř	dennodenně	na	běžecké	
dráze	 trénují	 členové	 tréninkové	 skupiny	 atletického	 trenéra	
Jozefa	Foťka.	Proto	 je	nepochybně	 investice	města	do	 tohoto	
sportoviště	opodstatněná.

Text a foto: jiv

Sportovní areál v komenského ulici v novém hávu

Nové štěrkové lože dostává hřiště pro volejbal

Tartan se stříkal ve dvou vrstvách

Budoucí běžecká dráha s položenou vodopropustnou živičnou 
vrstvou před stříkáním tartanu

Tartanová tříproudová dráha v novém hávu 
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Na	začátku	června	se	zúčastnilo	za	odměnu	za	letošní	výko-

ny	jádro	týmu	dorostenek,	podpořené	dvěma	posilami	ročníku	
1999,	florbalového	turnaje	NisaOpen	v	Liberci,	kde	v	kategorii	
GU	17	mělo	za	konkurenty	dalších	10	družstev	rozdělených	do	
dvou	 skupin.	 Druhou	 skupinu	 tvořily	 týmy:	 Liberec,	 polský	
tým	PUKS	Trzebinia,	Orlicko-Třebovsko,	FBC	Dobré	a	Sparta	
Praha.	V	naší	skupině	jsme	nejdříve	v	pátek	nestačili	na	Mla-
dou	Boleslav	1:2	(gól	Tlapáková),	abychom	pozdě	večer	porazili	
Ústí	nad	Labem	4:2	(hattrick	Zelingerová,	jeden	gól	Kořánová).	
V	sobotu	na	nás	čekaly	tři	duely	o	možný	postup.	Nejprve	jsme	
přes	řadu	šancí	remizovali	0:0	s	družstvem	Jablonného	nad	Or-
licí,	pak	otočili	skóre	s	Florpédo	Bratislava	a	zvítězili	2:1	(góly:	
Tlapáková,	L.	Titzová).	V	posledním	večerním	zápase	v	sobotu	
šlo	o	všechno,	když	nám	stačila	uhrát	i	remíza	proti	týmu	Vosy	
Praha.	Bohužel	i	přes	vedení	3:1	jsme	nakonec	smolně	prohrá-
li	 3:4	 (góly:	 Franclová,	Kořánová,	 Zelingerová)	 a	 nepostoupi-
li	do	nedělního	semifinále.	Společně	s	Mladou	Boleslaví	 tam	
díky	 tomuto	výsledku	proklouzlo	Ústí	nad	Labem,	které	pak	
v	 neděli	 dokonce	 celý	 turnaj	 vyhrálo.	 Jedinou	 porážku	 jsme	
jim	uštědřili	my,	o	což	je	smutnější	pohled	na	celkové	pořadí.	
Přesto	holky	s	bilancí	2	výher,	1	remízy	a	2	 těsných	porážek	
rozhodně	nezklamaly	a	turnaj	si	náramně	užily!!!	Nedělní	pro-

gram	narušil	déšť,	takže	za	zvířátky	do	ZOO	musíme	až	příště,	
pokud	na	tento	skvěle	zorganizovaný	turnaj	v	úžasném	areálu	
hokejové	arény	Bílých	Tygrů	Liberec	vyrazíme.

Sestava:	Vančurová	 –	 L.	 Titzová,	 Špatzová,	Kratochvílová,	
Kautská	–	Tlapáková,	Zelingerová,	Kořánová,	Kapcová,	Slaví-
ková,	Franclová.	Trenér:	Rosecký
V	neděli	11.	června	uspořádal	florbalový	oddíl	SK	Jihlava	ve	

své	hale	turnaj	pro	žákyně,	který	jsme	využili	jako	začátek	pří-
pravy	pro	další	 sezónu.	Hrálo	 se	na	menším	hřišti	 systémem	
3+1	každý	s	každým,	 takže	na	holky	čekalo	celkem	sedm	zá-
pasů.	Náš	oddíl	postavil	 tři	družstva,	přičemž	jedno	skončilo	
stříbrné,	 druhé	dosáhlo	 na	 čtvrtou	pozici	 a	 třetí	 tým	obsadil	
sedmou	 příčku	 v	 konkurenci	 týmů	SK	 Jihlava,	Hippos	Žďár	
n/S,	 Spartak	 Pelhřimov,	 Jiskra	 Havlíčkův	 Brod	 a	 Bulldogs	
Brno.	Do	 bojů	 zasáhlo	 neuvěřitelných	 25	 hráček	 světelského	
oddílu,	přičemž	pouze	dvě	z	nich	odchází	věkem	do	dorostenek.	
I	kvůli	 takto	početné	základně	přihlásil	oddíl	do	soutěže	pro	
příští	ročník	dvě	družstva	starších	žákyň.
Brankářky:	 Horálková,	 Machalová	 a	 M.	 Trachtová,	 v	 poli	

hrály:	 Š.	 Trachtová,	 Popelková,	 Beránková,	 Bezoušková,	 Cí-
sařová,	Fialková,	Chmelová,	Sýkorová,	Řezníková,	Cihlářová,	
Kotěrová,	 Pavlíčková,	 Časarová,	 Zikmundová,	 Urbanová,	 Či-
háková,	Fišerová,	Hořejšová,	Kodešová,	Nevímová,	Tlapáková	
a	Špatzová.	Trenéři:	Rosecký	a	Kautská

Tomáš Rosecký
Trenér florbalového oddílu 

Sklo Bohemia Světlá n/S

dorostenky i žákyně florbalového oddílu po sezóně nezahálí
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Od	úterý	13.	června	se	ve	Světlé	nad	Sázavou	konal	8.	ročník	
Česko-Slovenské	extraligy	žen.	Bojovalo	se	o	tituly	Mistra	České	
republiky	družstev	žen	a	Mistra	Slovenské	republiky	družstev	žen.	
Hrálo	se	ve	Sportovním	centru	Pěšinky.
K	bojům	o	tituly	a	medaile	nakonec	nastoupila	čtyři	družstva,	

neboť	některé	týmy	nebyly	schopny	zajistit	účast	svých	žen.	Hrálo	
se	systémem	každý	s	každým	dvakrát.	Tempo	hry	bylo	90	minut	
na	40	tahů	+	30	minut	do	konce	partie	s	přidáváním	30	sekund	na	
každý	tah	od	začátku	partie	pro	každého	hráče.
Favoritem	Česko-Slovenské	extraligy	žen	2017	byla	Beskydská	

šachová	škola,	která	se	z	vítězství	radovala	v	předchozích	čtyřech	
ročnících	v	řadě	po	sobě.	První	polovinu	turnaje	však	nejlépe	zvlá-
dl	domácí	tým.	Šachový	klub	Světlá	nad	Sázavou	porazil	v	prv-

ním	kole	Beskydskou	šachovou	školu	poměrem	2	:	1.	V	druhém	
kole	porazil	domácí	ŠK	hráčky	Liptovské	šachové	školy	poměrem	
2,5	:	0,5	a	stejným	poměrem	vyhrály	domácí	hráčky	i	nad	týmem	
Žďáru	nad	Sázavou.	BŠS	porazil	zástupce	Slovenska	i	Žďár	2,5	:	
0,5.	Duel	hráček	z	Liptovského	Mikuláše	se	Žďárem	vyhrály	Slo-

venky	2	:	1.
Do	druhé	části	turnaje	tým	z	Frýdku-Místku	posílil	a	snažil	se	

popáté	získat	extraligový	titul.	Duel	s	domácím	týmem	však	skon-

čil	remízou	1,5	:	1,5	a	Světlá	si	držela	tříbodový	náskok.	Drama	
však	slibovalo	další	kolo,	neboť	Liptovská	šachová	škola	na	duel	
s	ŠK	Světlá	též	posílila.	Domácí	hráčky	však	zabojovaly	a	s	ně-
kolikanásobným	Mistrem	Slovenska	uhrály	remízu	1,5	:	1,5,	což	
stačilo	k	udržení	první	pozice.	V	posledním	kole	vyhrály	domácí	
hráčky	na	poslední	šachovnici	a	titul	jistily	dvěma	remízami.	BŠŠ	
Frýdek-Místek	v	dalších	dvou	duelech	vyhrála	jasně	3	:	0	a	vybo-

jovala	druhé	místo.	Liptovská	šachová	škola	porazila	Žďár	i	v	od-

vetě	a	skončila	na	3.	příčce.	Žďár	nad	Sázavou	sice	nezískal	žádný	
zápasový	bod,	ale	uhrál	čtyři	partiové	body	a	byl	nebezpečným	
soupeřem	pro	všechny	týmy.
Vítězem	8.	 ročníku	Česko-Slovenské	extraligy	žen	a	Mistrem	

České	republiky	družstev	žen	pro	rok	2017	se	stal	Šachový	klub	

Světlá	nad	Sázavou.	ŠK	Světlá	hrál	v	 sestavě	Nela	Pýchová,	Si-
mona	Suchomelová	a	Šárka	Volaninová.	V	roli	náhradníka	byla	
připravena	Renáta	Brožová,	trenérem	byl	mezinárodní	mistr	Petr	
Pisk	a	vedoucím	týmu	byl	Zdeněk	Fiala.
Druhé	místo	v	Česko-Slovenské	extralize	žen	a	zároveň	druhé	

místo	v	Mistrovství	ČR	družstev	žen	2017	vybojovala	Beskydská	
šachová	škola,	která	hrála	v	sestavě:	Kristýna	Novosadová,	Mar-
tina	Fusková,	Tereza	Beluská	a	Kristýna	Laurincová.	Trenérem	
a	vedoucím	týmu	byl	Pavel	Benčo.	Třetí	místo	v	Česko-Slovenské	
extralize	 žen	 obsadila	 a	Mistrem	Slovenské	 republiky	 družstev	
žen	pro	rok	2017	se	stala	Liptovská	šachová	škola,	která	hrála	v	se-
stavě	Alexandra	Zvariková,	Karolína	Turková,	Simona	Koreňová	
a	Daniela	Ďatelová.	Trenérem	a	vedoucím	týmu	byl	Karol	Pekár.	
Čtvrté	místo	v	Česko-Slovenské	extralize	žen	obsadilo	a	bronzové	
medaile	z	Mistrovství	ČR	získalo	družstvo	TJ	Žďár	nad	Sázavou,	
které	hrálo	v	sestavě:	Zuzana	Podrázská,	Eva	Kořínková	a	Barbo-

ra	Houdková.
Nejlepší	hráčkou	na	1.	šachovnici	byla	Nela	Pýchová	z	ŠK	Světlá	

nad	Sázavou.	Nela	uhrála	5	bodů	z	6	partií	a	její	výkon	byl	na	úrov-

ni	2282.	Na	dalších	šachovnicích	uhrály	nejlepší	výsledky	hráčky	
BŠŠ	Frýdek-Místek.	Martina	Fusková	získala	na	2.	šachovnici	4	
body	a	Tereza	Beluská	na	třetí	desce	5,5	bodu.	Kristýna	Laurinco-

vá	získala	v	roli	náhradnice	2	body	ze	3	partií.
Mistrovství	bylo	realizováno	díky	finanční	podpoře	Kraje	Vyso-

čina	a	města	Světlá	nad	Sázavou.	Poháry	a	medaile	předali	nejlep-

ším	týmům	náměstek	hejtmana	Kraje	Vysočina	Ing.	Josef	Pavlík	
a	zastupitel	Kraje	Vysočina	Mgr.	Jan	Tecl,	MBA.

Ing. Zdeněk Fiala, pořadatel
Odkaz	na	výsledky:
http://chess-results.com/tnr286930.	aspx?lan=5	&	art=0	&	tur-

det=YES	&	wi=984

Fotogalerie:
http://sachysvetla.rajce.idnes.cz/CS_extraliga_druzstev_zen

Šk Světlá nad Sázavou vyhrál česko-Slovenskou extraligu družstev žen
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Sportovní aktivity ve Světlé nad Sázavou a nejbližším okolí

Světlá nad Sázavou

• Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou 
Pěšinky 971, Světlá nad Sázavou 
Tel.: 775 586 019 a 569 443 996 
E-mail: sportsvetla@pesinky.cz 
www.pesinky.cz

• Sokolovna 
Nádražní ulice 314, Světlá nad Sázavou 
 
Josef Vavroušek 
Tel.: 604 468 766 
E-mail: upiralfi@seznam.cz 
 
Jaroslava Holoubková 
Tel.: 732 836 579 
E-mail: jarka.holoubkova@seznam.cz 
 
1 kurt v sokolovně (badminton, nohejbal), 3 venkovní antukové 
kurty za sokolovnou (volejbal, nohejbal) + 1 hřiště na beachvo-
lejbal

• Fitness centrum 
Miroslav Werthaim 
náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou 
Tel.: 775 435 600 
Odpovědná vedoucí: Petra Vacková 
 
po–pá 9:00–21:00 
so zavřeno 
ne 16:00–21:00

• Dětské dopravní hřiště u ZŠ v Lánecké ulici 
Světlá nad Sázavou 
 
po-pá 8:00 – 19:00 
so-ne 9:00 – 19:00 
Rodiče s dětmi mají vstup zdarma.

• LoKo sport 
Světlá nad Sázavou 
Půjčovna lodí a koloběžek. 
Výpůjčky prosím objednávejte nejlépe na telefonu: 776 168 022 
E-mail: jhladovec@email.cz 
www.lokosport.eu

• Cyklo Sport Sedláček 
Půjčovna elektrokol 
Nové Město 68, Světlá nad Sázavou 
Tel.: 720 566 680 
E-mail: jaroslavsedlacek@seznam.cz 
 
po–pá  8:00–17:00 
so  8:00–12:00 
ne  zavřeno 
 
www.cyklo-sport.eu

• Venkovní fitness hřiště Světlá nad Sázavou 
V prostoru holandského hřiště na Sázavské ulici. Je zde umístě-
no celkem 12 venkovních posilovacích strojů.

• Workoutové hřiště na Bradle 
V prostoru u dětského hřiště v ulici Na Bradle. Workoutová 
sestava je určená k venkovnímu posilování s vlastní vahou.

• Workoutové hřiště u sportovního centra Pěšinky 
Za zimním stadionem směrem k řece Sázavě. Workoutová sesta-
va je určená k posilování s vlastní vahou.

• Penzion Kadlečák – půjčovna horských kol 
Horní Březinka 13, Světlá nad Sázavou 
Tel.: 606 239 663 
E-mail: kadlecak@centrum.cz 
www.kadlecak.cz

Blízké okolí Světlé nad Sázavou

• Opatovice – Jezdecká stanice 
Jezdecký klub 
Magdalena Kupčíková 
Tel.: 736 634 195

• FLYING HORSES – Jezdecká stanice 
Tel.: 774 183 809 
E-mail: ZuzanaKazdova@seznam.cz 
www.flying-horses.wbs.cz

humpolec

• Koupaliště Žabák – Humpolec 
Vilová 1637, Humpolec 
Tel.: 724 340 823 
E-mail: sport@tshumpolec.cz 
zabakhumpolec.webnode.cz 
 
červenec, srpen 
po–ne 10:00–19:00 
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavření areálu v případě nepří-
znivého počasí. 
2 trampolíny, 2 stoly na stolní tenis, kurt na beachvolleyball, 2 
antukové kurty na volejbal a tenis, skatepark, dětské hřiště

• Lanové centrum PAVOUK – Humpolec 
Vilová 1637, Humpolec 
Tel.: 603 183 603 
zabakhumpolec.webnode.cz 
 
červenec–srpen 
po–ne 10:00–19:00

havlíčkův Brod

• Plavecký bazén – Havlíčkův Brod 
Kotlina 
U Stadiónu 3000, Havlíčkův Brod 
Tel.: 569 424 545 
E-mail: bazen@tshb.cz 
www.tshb.cz 
Plánované letní uzavření bazénu od pátku 30. června do neděle 
20. srpna 2017 a uzavření sauny od 30. června do 31. srpna 2017. 
Zahájení provozu bazénu v pondělí 21. srpna v 6.00 hodin.

• Venkovní koupaliště – Havlíčkův Brod 
Chotěbořská 2997, Havlíčkův Brod 
Tel.: 563 031 957 
 
po–ne  9:00–19:00 
kurty – tenisový, volejbalový, kurt na beachvolejbal

jihlava

• Vodní ráj – Jihlava 
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s. r. o. 
Havlíčkova 64, Jihlava

• Provozovna: Aquapark Vodní ráj 
Romana Havelky 5a, Jihlava 
Tel: 567 230 166 
E-mail: vodniraj@smj.cz 
www.vodniraj.cz 
 
Krytá část 
po  14:00–20:00 
út–čt  10:00–20:00 
pá–so  10:00–21:00 
ne  10:00–20:00 
Venkovní část 
po–ne  10:00–20:00 
Venkovní část je otevřena pro veřejnost od 10. 6. 2017 do 
3. 9. 2017 v závislosti na počasí. 
Plážový volejbal, tenisové kurty, vířivka, sauna, parní lázeň, 
solária, masáže
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Město Světlá nad Sázavou 

hledá člověka, který by na dohodu 

prováděl 

drobné úklidové práce 

a v zimních měsících odklízel sníh 

z prostoru cca 500 m2. 

Bližší informace 

na čísle telefonu: 

778 536 833.

„Vzpomínky na tebe 
krásné máme“ 

Dne	 4.	 srpna	 2017	 jsme	
vzpomněli	 šesté	 výročí	
úmrtí	mé	milované	manžel-
ky,	 naší	 maminky,	 babičky,	
prababičky	 a	 sestry	 paní	
Zdeňky	Horké	ze	Světlé	nad	
Sázavou.

Vzpomínají	manžel	
a	děti	s	rodinami.
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