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▶

Z radniCe

Rada města:
 1. Vzala na vědomí Protokol ze zápisu do mateřské školy, 

který předložila zřizovateli ředitelka Mateřské školy Světlá 
n. S., Lánecká 698, příspěvkové organizace, pro informaci.

 2. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru 
od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. – dar bude přijat pro-

střednictvím Základní školy Světlá n. S., Komenského ul. 
a bude výhradně užit k uhrazení stravného ve školní jí-
delně pro čtyři konkrétní žáky ve školním roce 2017/2018. 
Výše daru činí 17 756 Kč.

 3. Vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol v pří-
spěvkových organizacích Sociální centrum města Světlá 
n. S., KyTICe – Kulturní zařízení Světlá n. S. a TBS Světlá 
n. S., p. o.

 4. Schválila poskytnutí finančního daru, o. p. s. Tři, Čerčany, 
ve výši 10 tis. Kč.

 5. Schválila poskytnutí finančního daru Osadnímu výboru 
Mrzkovice ve výši 2 000 Kč.

 6. Schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení s kolektivním systémem 
ASEKOL, a. s.

 7. Vzala na vědomí informace o přípravě a způsobu prodeje 
bytového domu č. p. 546 v ulici Sázavská ve Světlé n. S.

 8. Schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Kra-

jem Vysočina jako poskytovatelem dotace a městem Světlá 
n. S. jako příjemcem dotace na realizaci akce Rekonstruk-

ce hygienického zázemí u školní jídelny.
 9. Schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce Revi-

talizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé n. S., PD ve stup-

ni DUR, mezi městem Světlá n. S. a firmou TRANSCON-

SULT, s. r. o., Hradec Králové.
 10. Stanovila pro rok 2018 termín poutě ve Světlé n. S. na dny 

28.–30. 9. 2018.

Jan Tourek

starosta města

Schůze rady 26. června

Zastupitelstvo města:
 1. Schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet 

města za rok 2016 včetně výsledku inventarizace a zprávu 
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za 
rok 2016 bez výhrad.

 2. Schválilo účetní závěrku za rok 2016.
 3. Schválilo objem finančních prostředků pro programovou 

dotaci v oblasti sportu na rok 2018 ve výši 2 080 000 Kč.
 4. Schválilo objem finančních prostředků pro individuální 

dotace v oblasti sportu na rok 2018 ve výši 6 720 000 Kč.
 5. Schválilo objem finančních prostředků pro programovou 

dotaci v oblasti kultury na rok 2018 ve výši 150 000 Kč.
 6. Schválilo objem finančních prostředků pro individuální 

dotace v oblasti kultury na rok 2018 ve výši 280 000 Kč.
 7. Schválilo objem finančních prostředků pro programovou 

dotaci v oblasti péče o zdravotně postižené a jinak znevý-

hodněné občany na rok 2018 ve výši 180 000 Kč.
 8. Schválilo objem finančních prostředků pro programovou 

dotaci právnickým a fyzickým osobám v oblasti sociálně 
patologických jevů na rok 2018 ve výši 125 000 Kč.

 9. Schválilo objem finančních prostředků pro individuální 
dotace v sociální oblasti na rok 2018 ve výši 350 000 Kč.

 10. Schválilo objem finančních prostředků pro individu-

ální dotace v oblasti ostatní dotace na rok 2018 ve výši 
160 000 Kč.

 11. Vzalo na vědomí odstoupení společnosti BJS Czech, s. r. o., 
Humpolec, od záměru investování v průmyslové zóně 
města Světlá n. S. v ulici Zámecká.

 12. Souhlasilo s investičním záměrem společnosti PFK GLA-

RION, s. r. o. Praha 1, v průmyslové zóně města Světlá 
n. S. v ul. Zámecká.

 13. Souhlasilo s investičním záměrem předloženým firmou 
ZOK – systém, s. r. o., Praha 4, v průmyslové zóně města 
Světlá n. S. v ul. Zámecká.

 14. Schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z roz-

vojového fondu na akci Světlá n. S. – Prodloužení vodo-

vodu v Lipničce mezi společností Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a. s. jako provozovatelem a městem Svět-
lá n. S. jako investorem.

 15. Schválilo uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. (prodávající) a p. M. H. (kupující) za účelem prodeje 
pozemku parc. č. st. 2167 v k. ú. Světlá n. S.

 16. Schválilo uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. (jako prodávajícím) a p. J. P. (jako kupujícím) za úče-

lem prodeje pozemku parc. č. 1213 o výměře 453 m2 v obci 
Světlá n. S. a v k. ú. Dolní Březinka.

 17. Schválilo uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. (jako prodávajícím) a p. L. Z., p. J. Z. a sl. B. Z. za úče-

lem prodeje nově vytvořených pozemků parc. č. 1097/16 
o výměře 107 m2 – ostatní plocha, jiná plocha a parc. 
č. 1097/17 o výměře 99 m2 – ostatní plocha, jiná plocha, 
dále pozemku parc.č. st. 1869 o výměře 204 m2 – zastavě-

ná plocha a nádvoří, vše v obci a v k. ú. Světlá n. S.
 18. Schválilo uzavření kupní smlouvy na akci Dolní Březinka – 

kanalizace Dolní Březinka mezi městem Světlá n. S. a spo-

lečností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

Zasedání zastupitelstva 28. června
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▶  19. Schválilo bezúplatný převod nově vzniklého pozemku parc. 
č. st. 2166 o výměře 16 m2 v obci a v k. ú. Světlá n. S. z vlast-
nictví města Světlá n. S. do vlastnictví Společenství vlastní-
ků domu č. p. 930 – 933, Na Sídlišti, Světlá n. S.

Rada města:
 1. Vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti Spor-

tovní zařízení, s. r. o., za první polovinu roku 2017.
 2. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru 

od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WO-

MEN, o. p. s., pro ZŠ Komenského – dar bude výhradně 
užit k uhrazení stravného ve školní jídelně pro jednu žač-

ku ve školním roce 2017/2018. Výše daru činí 4 632 Kč.
 3. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru 

od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WO-

MEN, o. p. s., pro ZŠ Lánecká – dar bude výhradně užit 
k uhrazení stravného ve školní jídelně pro dva žáky ve 
školním roce 2017/2018. Výše daru činí 8 924 Kč.

 4. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru 
od města Golčův Jeníkov pro Dům dětí a mládeže Světlá 
n. S. – dar bude výhradně užit pro autobusovou dopravu 
dětí na tábor pořádaný DDM. Výše daru činí 7 000 Kč.

 5. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci akce 
Oprava místní komunikace Radostovice mezi městem 
Světlá n. S. jako objednatelem a firmou COLAS CZ, a. s., 
Praha 9, jako zhotovitelem.

 6. Schválila Provozní a návštěvní řád veřejného dětského hři-
ště Na Bradle, nacházejícího se na pozemku parc. č. 235/59, 
k. ú. Světlá nad Sázavou.

 7. Schválila poskytnutí veřejných prostranství pro konání 
akce Rallye Světlá v termínu 5.–7. 10. 2017.

 8. Schválila uzavření nájemní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. jako pronajímatelem a paní L. P. jako nájemcem za 
účelem pronájmu části pozemku parc. č. 303/4 o výměře 
75 m2 v obci a v k. ú. Světlá n. S.

 9. Schválila uzavření nájemní smlouvy mezi městem Svět-
lá n. S. jako pronajímatelem a panem R. M. jako nájem-

cem za účelem pronájmu části pozemku parc. č. 303/4 
o výměře 50 m2, části pozemku parc. č. 370/45 o výměře 
10 m2 a části pozemku parc. č. 370/36 o výměře 60 m2, vše 
v obci a v k. ú. Světlá n. S.

 10. Souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 
stavební zakázku 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 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 
stavební zakázku Rekonstrukce plynové kotelny objektu 
KyTICe mezi městem Světlá n. S. a firmou QATROSYS-

TEM, spol. s r. o., H. Brod.
 12. Odvolala s účinností ke dni 31. 7. 2017 pí Kristýnu Čuříko-

vou z funkce zapisovatelky komise pro koordinaci sportů 
a zapisovatelky komise bytové (nástup na rodičovskou do-

volenou) a jmenovala s účinností od 1. 8. 2017 zapisovate-

lem obou komisí p. Jiřího Adama.

Jan Tourek

starosta města

Schůze rady 31. července

 20. Zvolilo pí Jaroslavu Míchalovou a p. Mgr. Zdeňka Radila 
přísedícími Okresního soudu v Havlíčkově Brodě.

Jan Tourek

starosta města

Parkovací automaty ve Světlé n. S.
Neutěšená situace s parkováním na náměstí si vynutila řešit 

problém instalací parkovacích automatů.
O instalaci parkovacích automatů v prostorách náměstí roz-

hodlo vedení města v roce 2010.
Ohledně výše zpoplatnění parkování proběhla anketa mezi 

obyvateli města, ve které se většina občanů vyslovila pro zpo-

platnění parkování na náměstí.
Na začátku září 2011 byl proto nainstalován první parkovací 

automat v prostorách náměstí.
Placená parkovací místa byla vymezena na náměstí Trčků 

z Lípy před prodejnou COOP a protilehlé straně před radnicí.
Celkem je zpoplatněno 40 parkovacích míst.
V listopadu 2011 byl nainstalován druhý parkovací auto-

mat.
Parkovací automaty na náměstí plní svoji regulační úlohu. 

Množství vybraných finančních prostředků napovídá, že denně 
se v těchto prostorách vystřídá kolem 700 vozidel.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Přehled tržeb z parkovacích automatů na náměstí Trčků 
z Lípy v letech 2011-2017

měsíc 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

leden 15 328 12 800 13 708 14 915 10 242 13 689

únor 12 004 12 205 9 345 10 713 15 445 14 258

březen 16 627 13 996 17 030 18 857 13 260 17 155

duben 15 441 15 212 14 511 16 892 17 046 13 656

květen 15 965 17 713 11 151 10 516 11 847 16 433

červen 15 664 14 232 15 976 16 171 20 941 16 891

červenec 14 075 15 036 17 057 16 172 22 275 15 798

srpen 18 656 17 664 23 690 23 850 19 976

září 5 336 11 953 12 354 11 267 11 369 12 679

říjen 18 002 13 776 15 311 11 435 16 110 15 078

listopad 14 422 14 188 12 319 11 727 10 227 15 230

prosinec 17 229 12 292 13 418 16 296 16 148 15 126

Celkem 54 989 175 969 172 260 173 193 181 940 189 145 107 880

Vybrané částky jsou včetně DPH.

Z finančního odboru
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Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá n. S.
U projektu Novostavba pavilonu MŠ Lánecká ve Světlé 

n. S. byla v měsíci červenci uzavřena smlouva o dílo na staveb-

ní práce na výstavbě pavilonu. Bude se jednat o dvoupodlažní 
pavilon mateřské školy, ve kterém bude umístěna jedna třída 
mateřské školy o kapacitě 24 dětí a jedna třída jeslí o kapacitě 
16 dětí. Dvoupodlažní pavilon bude přímo navazovat a rovněž 
bude dispozičně propojen s hospodářským pavilonem MŠ Lá-

necká. V rámci akce Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá 
n. S., bude provedena rekonstrukce oplocení areálu mateřské 
školy včetně vstupních bran a branek. Dále bude zrekonstruo-

ván parter – nové komunikace, chodníky, parkoviště, veřejné 
osvětlení areálu a zeleň. Dodavatelem stavebních prací je firma 
ATOS, spol. s r. o., Ledeč n. S., Husovo náměstí 139, Ledeč 

n. S. Smlouva o dílo byla uzavřena na částku 17 777 780 Kč 
bez DPH, tj. 21 511 113,80 Kč. Práce na novostavbě započaly 
17. 7. 2017. Konec ukončení stavebních prací je 6. 8. 2018.

Projekt Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá n. S., je 
spolufinancován Evropskou unií. Celkové náklady projektu, je-

hož další součástí je dodávka herních prvků do parteru a vnitřní 
vybavení pavilonu nábytkem, jsou 24 040 566,80 Kč. Způsobilé 
náklady projektu jsou 19 716 596,89 Kč. Předpokládaná výše 
dotace je 17 744 937,20 Kč. Vlastní podíl města Světlá n. S. je 
6 295 629,60 Kč.

Ing. Jana Satrapová, referent OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Informace o službách Intervenčního centra v Jihlavě
V minulém čísle jsme informovali čtenáře o cílové skupině 

osob, kterým Intervenční centrum v Jihlavě (IC) poskytuje 
krizovou pomoc v souvislosti s domácím násilím. Tyto osoby 
mohou využít bezplatné služby IC, a to zejména:

• sociálně právní poradenství
• odborné psychologické poradenství
• individuální
• skupinovou terapii
• krizovou intervenci
• právní poradenství
• zprostředkování dalších služeb ohrožené osobě
• sestavení bezpečnostního plánu
• pomoc při vypracování vybraných podání k soudu

Kromě osob ohrožených domácím násilím mohou služby 
IC využít i oběti STALKINGU. Stalking čili nebezpečné pro-

následování je situace, kdy vás proti vaší vůli někdo sleduje, 
posílá vám sms zprávy, volá vám, posílá vám e-maily, ničí 
a poškozuje vám věci, ubližuje vašim oblíbeným zvířatům, vy-

hrožuje vám a vašim blízkým ublížením na zdraví, poškoze-

ním majetku, pomlouvá vás ve vašem zaměstnání nebo před 
vašimi blízkými, posílá vám nevyžádané dárky, vyhledává vaši 

přítomnost, zjišťuje si o vás informace (o tom, co děláte, kam 
chodíte, s kým se setkáváte atd.).

Stalking je trestný čin a soud může odsoudit pronásledovate-

le až na jeden rok odnětí svobody nebo zákazem činnosti. Ve 
výjimečných případech může soud odsoudit pachatele až na tři 
roky odnětí svobody.

Pachatelem může být kdokoliv. Může se zpočátku chovat 
příjemně, nemusí být ničím nápadný. Jeho jednání může být 
motivováno obdivem, ale také nenávistí a zlobou. Nemusí se 
jednat o duševně nemocnou osobu. Pachatelem může být váš 
bývalý partner, soused, nadřízený či podřízený, ale také zákaz-

ník nebo poskytovatel nějaké služby, lékař či pacient. Může to 
být i člověk, kterého osobně neznáte.

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.
Ing. Věra Weingärtnerová

vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí

Změna Územního plánu Světlá n. S.   
– informace o průběhu pořizování
Odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako poři-

zovatel územního plánu a následné změny, ve spolupráci se 
zhotovitelem, kterým je Ing. arch. Martin Dobiáš, a s vede-

ním města zajistil zpracování upraveného návrhu Změny č. 2. 
Dne 11. 8. 2017 bylo vypsáno veřejné projednání, které bylo 

stanoveno na 20. 9. 2017 na 15:00 hodin do velké zasedací 
místnosti Městského úřadu Světlá n. S.

Na tomto jednání bude přítomen zhotovitel Ing. arch. Mar-
tin Dobiáš, který provede odborný výklad k návrhu Změny 
č. 2. 

S upraveným návrhem Změny č. 2 Územního plánu Světlá 
nad Sázavou je možno se seznámit v kanceláři č. 320 Měst-

ského úřadu Světlá nad Sázavou. Upravený návrh Změny č. 2 
Územního plánu Světlá nad Sázavou je zveřejněn též způso-

bem umožňujícím dálkový přístup na www.svetlans.cz v sek-

ci Městský úřad / Územní plánování a ÚAP / Územní pláno-

vání → související odkazy Světlá nad Sázavou / Změna č. 2. 
S upraveným návrhem Změny č. 2 Územního plánu Světlá 

nad Sázavou je možno se seznámit ve lhůtě od 11. 8. 2017 do 
27. 9. 2017.

Vzhledem k širokému okruhu účastníků nebudou navrhova-

telé změn obesíláni jednotlivě. Doporučujeme proto pravidel-
ně sledovat úřední desku nebo web www.svetlans.cz.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí OSÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Všeobecné informace
Prezident České republiky vyhlásil volby do Poslanec-

ké sněmovny Parlamentu České republiky svým rozhod-

nutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb. 
a stanovil jejich konání na pátek 20. října 2017 a na sobo-

tu 21. října 2017. Hlasování začíná ve 14:00 hod. a končí ve 
22:00 hod. prvého dne voleb. Druhý den voleb začíná hlaso-

vání v 8:00 hod. a končí ve 14:00 hod.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve dru-

hý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (z tohoto konstatování 
vyplývá, že do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nemohou 
volit cizinci).

Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stano-

vené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 
(např. hospitalizace na infekčním oddělení) a zbavení způsobi-
losti k právním úkonům (pouze úplné).

Každý volič je povinen prokázat svoji totožnost a státní ob-

čanství České republiky (platným občanským průkazem, ces-

tovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Ve dnech voleb – v pátek do 22:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod. 
do 14:00 hod. bude zajištěna služba na pracovišti občanských 
průkazů, neboť pro účely výkonu volebního práva lze vydat ob-

čanský průkaz bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti 1 mě-

síc (viz § 24c zákona 328/1999 Sb.), pro jeho vydání je však třeba 
předložit 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm.

Voličské průkazy
Právo volit není vázáno na trvalý pobyt občana v obci, proto 

voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, v je-

hož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost 
voličský průkaz. Voličský průkaz umožňuje voliči volit v kte-

rémkoliv volebním okrsku na území České republiky, ale i ve 
zvláštním stálém volebním okrsku na zastupitelském úřadě.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu pouze na 

obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu, tedy v místě, kde 
je zapsán do stálého seznamu voličů. O voličský průkaz může 
volič požádat ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. 5. 2017.

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanec-

ké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. října a 21. říj-
na 2017 je možné:

• podat v listinné podobě nejpozději do 13. 10. 2017. Tato 
žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem ža-

datele o voličský průkaz. Žádost je možné zaslat i v elek-

tronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky.

• podat osobně na Městském úřadě Světlá n. S., nám. Trčků 
z Lípy 18, kancelář č. 212 (matrika, evidence obyvatel, tel. 
569 496 685), nejpozději do 18. 10. 2017 do 16.00 hod.

Vzorová žádost tvoří přílohu této informace a je zveřejněna 
i ve formulářích odboru správního, školství a živnostenského na 
www.svetlans.cz.

Na stránkách města najdete i další zveřejňované dokumenty 
týkající se voleb, které jsou rovněž zveřejňovány v tištěné podo-

bě na úřední desce. Případné dotazy Vám ráda zodpovím na tel. 
čísle 569 496 616, příp. 724 180 514.

Bc. Bohuslava Vondrušová, vedoucí OSŠaŽ

Z odboru správního, školství a živnostenského
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Městský úřad Světlá nad Sázavou
Matrika, evidence obyvatel

nám. Trčků z Lípy 18

Světlá nad Sázavou

                      

Žádost o vydání voličského průkazu
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Já, níže podepsaná/ý

Jméno:      …………………………………………………………………………………………

Příjmení:  …………………………………………………………………………………………

Datum narození:   ……………………………………………………………………………….

Trvalý pobyt:  ……………………………………………………………………………………

žádám tímto v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

o vydání voličského průkazu

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 20. a 21. října
2017.

Zároveň oznamuji, že:

*/ voličský průkaz si vyzvednu osobně.

*/ žádám o zaslání voličského průkazu na adresu (přesná adresa vč. PSČ):  

………………………………………………………………………………………

*/ voličský průkaz převezme osoba, která se prokáže plnou mocí s mým úředně ověřeným
podpisem.  

(*/ nehodící se škrtněte)

V ……………………………dne ……………………

………………………………………………….

                           podpis voliče

Místo pro úřední ověření podpisu voliče: 
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Dotační program „Dešťovka“ aneb 
„Dešťovka se vrací podruhé“
Ministerstvo životního prostředí spustilo již podruhé do-

tační program „Dešťovka“, který pošle peníze vlastníkům či 
stavebníkům rodinných a bytových domů na využití srážkové 
a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Cílem programu je 
motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k šetření vo-

dou (např. tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu 
nebo si doma přečistí vodu, která odtéká z odpadu do umyvadla 
nebo pračky – pak s ní mohou např. splachovat záchod nebo 
zalévat) a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrcho-

vých a podzemních zdrojů. Státní podpora ovšem není určená 
pro každého – nelze ji tedy využít na domy určené k rekreaci.

První vlna Dešťovky byla vyčerpána během 28 hodin a pří-
jem žádostí byl zastaven k 30. 5. 2017, celková alokace byla 
110 mil. Kč.

Druhá vlna Dešťovky byla vyhlášena 7. 8. 2017, termín pří-
jmu elektronických žádostí bude probíhat od 7. 9. 2017 od 
10:00 přes webové stránky www.dotacedestovka.cz. Alokace 
je stanovena na 240 mil. Kč (žádosti budou přijímány průběžně 
až do vyčerpání celkové alokace). Dotace bude poskytována ze 
Státního fondu životního prostředí České republiky a díky dvoj-
násobné alokaci 240 mil. Kč bude možné podpořit min. 5 tis. 
domácností. Zcela nově bude polovina financí určena výhrad-

ně pro oblasti ohrožené suchem. Typy podporovaných systémů 
i výše dotace zůstávají beze změny a mohou pokrýt až 50 % 
výdajů. Jedna domácnost si tak může přijít až na 105 tis. Kč.

Dotace je rozdělena do 3 kategorií:
1) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady – dotace 

až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže* pro stávající domy v loka-

litách zasažených akutním nedostatkem vody. Proces: zachy-

távání srážkové vody → filtrace srážkové vody → akumulace 
srážkové vody → voda na zálivku.

2) Akumulace srážkové vody pro splachování WC a záliv-

ku zahrady – dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže* pro 
stávající domy i novostavby na území celé ČR. Proces: zachy-

távání srážkové vody → filtrace srážkové vody → akumulace 
srážkové vody →řídící jednotka – přepínání zdrojů → voda na 
splachování WC → voda na zálivku.

3) Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím sráž-

kové vody – dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím sráž-

kové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové 
vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípra-

vu* pro stávající domy i novostavby na území celé ČR. Proces: 
jímání šedé vody → čištění šedé vody → akumulace přečištěné 
šedé vody → řídící jednotka – přepínání zdrojů → voda na spla-

chování WC → voda na zálivku → zachytávání srážkové vody 
→ filtrace srážkové vody → akumulace srážkové vody

*max. však 50 % z celkových způsobilých výdajů (= výdaje 
přímo spojené s realizací podporovaných opatření)

Jak na získání dotace?
Celý proces získání dotace lze shrnout do následujících 7 kro-

ků:
1) zpracování odborného posudku a projektu,
2) vyplnění a odeslání elektronické žádosti o podporu,
3) posouzení žádosti pracovníky krajského pracoviště Fon-

du,
4) realizace podporovaných opatření (do 12 měsíců od ak-

ceptace žádosti),
5) doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení 

žádosti,
6) rozhodnutí ministra životního prostředí a smlouva o po-

skytnutí podpory,
7) vyplacení podpory na bankovní účet.

Více informací je možné získat na webových stránkách:  
www.dotacedestovka.cz, na bezplatné telefonní lince: 
800 260 500 nebo na e-mailové adrese: info@sfzp.cz. Ve všech 
krajských městech je možné využít osobních konzultací na 
krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.

Bc. Eva Vránová, úředník OSÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Ve Světlé se vypouštěly zmije!
Přesně tato fáma se po Světlé n. S. šířila o letních prázdni-

nách. Mezi občany kolovaly nejrůznější zkazky na toto téma. 
Základní verze této fikce byla ta, že ochránci přírody pobíra-

jí dotace na odchov zmijí a pak je vypouštějí na území města 

Světlá n. S. a podél cyklostezky. Ve velmi krátké době došlo 
k „upřesnění“ této prvotní „informace“, že zmije jsou na území 
města a v jeho okolí vypouštěny proto, aby lovily přemnožené 
myši, že se vypouští i jedovatější cizokrajná zmije „černá“ a že 
došlo k uštknutí několika lidí. Odbor životního prostření a pra-

covníci samosprávy byli často dotazováni občany Světlé n. S., 
jak je toto možné a kdo to povolil.

Pravda je taková, že byl na městský úřad nahlášen jeden pří-
pad uštknutí člověka zmijí na území města. Zde je nutno zdů-

raznit, že onu zmiji ve městě nikdo úmyslně nevypustil – šlo 
o její přirozený a v této lokalitě spíše náhodný výskyt. Pokud 
dojde k nahlášení výskytu zmije v zastavěném území, prove-

dou ochránci přírody její odchyt a převoz mimo civilizaci, což 
je vhodné i pro samotného hada. Tzv. černé zmije nejsou žád-

ným cizokrajným druhem. Jedná se pouze o jinak barevnou 
formu v ČR běžně žijící zmije obecné.

Mgr. Jiří Semerád
vedoucí OŽP

Z odboru životního prostředí
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Úplná uzavírka – komunikace č. II/150 
pod viaduktem v Ledči n. S.
Úplná uzavírka silnice č. II/150 v km 58,982–60,140 v pro-

storu mostu ev. č. 150-014 Ledeč nad Sázavou bude v ter-
mínu od 28. 8. 2017 do 31. 10. 2017. Uvedenou stavbu bude 
realizovat fy. Strabag, a. s.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy náhrad-

ní autobusové dopravy je navržena obousměrně takto:
• z Ledče n. S. po silnici č. II/150 až po křižovatku se 

silnicí č. III/01832, dál po ní přes Ostrov a Pavlov až 
do Opatovic po křižovatku se silnicí č. III/34731, dál 
po ní přes Vlkanov ve směru Číhošť až po křižovatku 
se silnicí č. II/130, zde vlevo po ní přes Hradec až do 
Ledče n. S.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny je navržena obou-

směrně takto:

• z Ledče n. S. po silnici č. II/150 až do Světlé n. S. po 
křižovatku se silnicí č. II/347, dál po ní přes Josefodol, 
Kunemil, Bačkov až před Habry po křižovatku se silni-
cí č. II/346, dál po ní ve směru na Leštinu u Světlé přes 
Štěpánov až po křižovatku v Leštině u Světlé se silnicí 
č. II/130, zde vlevo a dál po ní přes Kynice a Hradec až 
do Ledče n. S.

Předčasné užívání silnice III/01832 
Ostrov – Opatovice

V měsíci srpnu byla dána do předčasného užívání komu-

nikace III/01832 Ostrov – Opatovice. Tato komunikace byla 
zcela rekonstruována, byl zde zhotoven nový povrch, osaze-

na zcela nová svodidla a dále pak bylo rekonstruováno něko-

lik propustků a obnoveno vodorovné značení.
Ing. Miroslav Peroutka

vedoucí OD

Z odboru dopravy 

Z činnosti městské policie

Městská policie v červnu a červenci 2017 řešila celkem 111 
přestupků. Z  tohoto počtu bylo na místě řešeno v  bloko-
vém řízení 92 přestupků, 19 bylo oznámeno správním orgá-
nům k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 3 písemnosti 
na žádost ostatních orgánů. Provedli jsme odchyt 2 psů. 
V odchytovém zařízení nemáme k 31. 7. žádného psa.

Rychlost jsme měřili devatenáctkrát. Zadrželi jsme jedno-
ho pachatele trestného činu, kterého jsme předali Policii 
ČR.

Zdeněk Novák 
velitel MP

Vloupání do autoopravny
Dne 19. 7. bylo nahlášeno vloupání do autoopravny v ul. Ná-

dražní. Dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem překo-

nal oplocení areálu autoopravny a následně násilným jednáním 
vnikl do vnitřních prostor dílny a zde z keramické pokladničky 
odcizil mince v celkové hodnotě 10 000 Kč, čímž způsobil cel-
kovou škodu ve výši 11 000 Kč.

Krádež věcí z neuzamčené garáže
Dne 31. 7. vyjížděli v odpoledních hodinách policisté na 

oznámení do Dolního Města, kde dosud neznámý pachatel vni-
kl neuzamčenou vjezdovou brankou na pozemek u rodinného 
domu a následně vstoupil nezajištěnými otevřenými dveřmi 
do prostoru garáže, kde odcizil různé věci a nářadí v hodnotě 
5 575 Kč.

Krádež nářadí k bagru
Dne 15. 8. v 16:30 hod. bylo oznámeno odcizení přídavného 

nářadí k bagru. Následným šetřením bylo zjištěno, že dosud 
neznámý pachatel v přesně neustanovené době od 9:00 hodin 
dne 7. 8. do 16:00 hodin dne odcizil z volně přístupného areálu 
zemědělského družstva v obci Příseka odložené přídavné nářa-

dí k bagru, čímž způsobil majiteli předběžnou celkovou škodu 
ve výši nejméně 50 000 Kč.

Poškrábání laku vozidla
Dne 16. 8. bylo v 9:45 hod. oznámeno poškození osobního 

motorového vozidla ve Světlé n. S., ul. Na Sídlišti, kdy na místě 
bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel v době od 15. 8. od 
19:30 hod. do 16. 8. do 9:35 hod. před panelovým domem po-

škodil poškrábáním neznámým předmětem všechny dveře 
a přední nárazník u zde zaparkovaného osobního motorového 
vozidla zn. VOLKSWAGEN TOUAREG, čímž způsobil maji-
teli vozidla celkovou škodu ve výši nejméně 50 000 Kč.

Policejní opatření Sázavafest
V měsíci srpnu od 3. 8. do 5. 8. probíhal ve Světlé n. S. v zá-

meckém parku multikulturní hudební festival SÁZAVAFEST 
2017, kdy v době konání festivalu Policie ČR dohlížela nad ve-

řejným pořádkem a bezpečností silničního provozu zejména 
v okolí konání festivalu. Během konání celého festivalu a těsně 
po jeho skončení evidovala a prověřovala Policie ČR celkem 
5 trestných činů, a to krádež notebooku, krádež mobilního te-

lefonu, krádež peněženky a mobilního telefonu a dále byli při 
silničních kontrolách zjištěni 2 řidiči, kteří řídili po požití al-
koholických nápojů a dopustili se přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.

npor. Bc. Luboš Pejchar
vedoucí Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou

Zpráva Policie čr Světlá nad Sázavou s přehledem trestné činnosti za 
měsíce červenec–srpen 2017
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Z hiStorie

  

Stalo se

V Čechách

• před 580 lety 9. září 1437 byl v Praze popraven Jan Ro-
háč z Dubé, poslední odpůrce Zikmunda Lucemburského

• před 470 lety v září 1547 Habsburkové okleštili měst-
skou samosprávu dosazováním královských rychtářů do 
čela královských měst

• před 200 lety 16. září 1817 Václav Hanka „nalezl“ ve Dvo-
ře Králové zlomek středověkého rukopisu, který velice 
povzbudil sebevědomí českého národa v době národní-
ho obrození; v roce 1886 byla zásluhou profesorů J. Geb-
auera a T. G. Masaryka zpochybněna jeho pravost

• před 80 lety 14. září 1937 zemřel T. G. Masaryk

Ve světě vědy a techniky

• před 270 lety v roce 1747 německý chemik Andreas Sig-
ismund Marggraf objevil krystaly cukru v cukrové řepě

• před 220 lety v roce 1797 si dal Francouz J. Germerin 
patentovat padák a na důkaz jeho bezpečnosti s ním se-
skočil z balonu

• před 110 lety v roce 1907 německý elektrotechnik Arthur 
Korn navrhl bezdrátový přenos televizního obrazu

Ve Světlé nad Sázavou

• před 300 lety v roce 1707 byl farářem ve Světlé jmeno-
ván P. Jan František Ehrlich z Ronova

• před 40 lety v září 1977 se začalo vyučovat v pavilonu 
pro 1.–5. ročník v Základní škole v Lánecké ulici

Josef Böhm

 

Bezesporu nejvýznamnějším světelským rodákem je hudeb-

ník, komponista, archivář, politik a český vlastenec Alois Jelen. 
Protože v říjnu letošního roku uplyne 160 let od jeho náhlého 
úmrtí, chtěl bych jeho životní osudy a veřejnou činnost připo-

menout.
Místem jeho narození se stal dům č. p. 101, to jest světelský 

špitál, v němž byla od roku 1788 umístěna farní škola a kde 
bydlel i učitel, kterým byl v té době Jan Jelen1. V Knize pokřtě-

ných městečka Světlé na straně 116 najdeme v zápise o naroze-

ní, že byl pokřtěn jako Aloysius Gellen2, že je katolické víry, 
pohlaví mužského a pochází z manželského lože. O rodičích 
se dozvídáme, že otcem je Jan Gellen, učitel, matkou Barbora, 
dcera Antonína Swobody a Anny Jonášové (v originále Jonas-

sový) ze Světlé. Kmotrem novorozence byla nejprominentnější 
osoba v městečku, ředitel panství (v originále purkrabí panství 
světelského) Jan Augustin Kalivoda3 a jeho manželka Anna. 
Jméno porodní báby je bohužel špatně čitelné. Autorem zápisu 
byl světelský koordinátor4 Amandus Spurný.

Malý Alois dlouho ve Světlé nepobyl. Již jako devítiletého 
jej otec poslal do Prahy, kde mohl získat důkladnější vzdělání, 
než na venkovské triviální škole5. Za podpory štědrých spon-

zorů (v tehdejším jazyce dobrodinců), hlavně Fr. X. Partsche6, 
vystudoval gymnázium, tzv. filozofii, což byla povinná příprav-

ka před studiem univerzity, a po ukončení vlastní univerzity 

vstoupil do státní služby, ve které zůstal až do smrti. Od roku 
1824 byl archivářem českého gubernia7, od roku 1849 vykoná-

val stejnou práci v archivu ministerstva vnitra ve Vídni. Je za-

jímavé, že jeho angažovanost v českém národním hnutí nebyla 
ve státní službě na závadu.

Je to chůze po tom světě...

Zápis ve světelské matrice o narození Aloise Jelena

Alois Jelen v pokročilém věku Místo posledního odpočinku 
Aloise Jelena  

v Brandýse nad Labem
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ŠkolStví
MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Iva Vosyková 724 564 289 
Petra Dočkalová 605 212 590 
www.hb.charita.cz

Program

Pondělí 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – Rozvoj komunikace mezi rodiči a dítětem 

pomocí neživých předmětů.
• „Krůček za krůčkem“ – Rozvoj soustředěnosti dětí, vnímá-

ní režimu a sebe sama v kolektivu.
• „Chobotnice“ – Společné aktivity dětí a rodičů podporující 

rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie.

Středa 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Krůček za krůčkem“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí

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

Pátek 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí
• „Klokánek“  – Pohybové aktivity pro rodiče s  dětmi pro 

všestranný pohybový rozvoj dítěte.

výtvarná dílnička:
• každé pondělí – výtvarné tvoření, co každý ocení
• každá středa – barevný svět stokrát jinak
• každý pátek – keramické maličkosti pro radost

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

materskecentrum.rolnicka

Alois Jelen byl přesvědčeným českým vlastencem a „národ-

ním buditelem“, proto nemohl zůstat stranou v době velkých 
politických změn v roce 1848. V tehdejších volbách kandidoval 
za tzv. Staročechy8 do nově zřízeného Říšského sněmu a byl 
zvolen poslancem za okres Vlašim.

Pro tehdy probíhající národní obrození, jehož cílem bylo oži-
vení českého jazyka a formování uvědomělého českého náro-

da, měla největší význam Jelenova hudební tvorba. Od svého 
příchodu do Prahy zpíval v různých chrámových sborech a byl 
hudebně velmi vzdělaný. Je pokládán za průkopníka českých 
čtyřzpěvů. Ve Stavovském divadle vystupoval v operách Fran-

tiška Škroupa i J. T. Krova. Byl zkušeným dirigentem a organi-
zátorem hudebního školství. Zanechal nám mnoho písní, které 
s texty Fr. L. Riegra, Fr. L. Čelakovského či D. M. Villaniho 
byly ve své době nesmírně populární.

Největší význam pro tehdejší českou společnost mělo ovšem 
založení Žofínské akademie, hudebního spolku, zabývajícího 
se popularizací klasické hudby a také vyučováním zpěvu a hry 
na klavír. Jelen ji založil v roce 1840 a do roku 1844 byl jejím 
ředitelem.

Všech těchto úspěchů na tehdejší české hudební scéně dosáhl 
přesto, že byl v tomto oboru samouk.

Alois Jelen se nedožil vysokého věku. Bylo mu 56 let, když 
při jedné z mnoha jeho cest z Vídně do Prahy zemřel 15. říj-
na 1857 ve Chvalech9. Teprve po třiceti letech byly jeho ostat-
ky z chvalského hřbitova přemístěny do hrobky Chourových10 

v Brandýse nad Labem.
Co Jelena připomíná v jeho rodném městě? Kromě Jelenovy 

ulice je to pamětní deska na rodném domě. Ta tam byla umístě-

na zásluhou světelského čtenářsko – ochotnického spolku „Sá-

zavan“ 16. července 1933. O Jelenově významu svědčí, že mezi 
slavnostními řečníky byl tehdy i vynikající znalec české hudby 
profesor Zdeněk Nejedlý11.

Ne každý ví, že všechna hlášení našeho městského rozhlasu 
začínají melodií Jelenovy písně, kterou složil na text básně Fr. 
L. Čelakovského „Pocestný“. Kdysi ji zpopularizoval „Spiritu-

ál kvintet“. Připomeňme si alespoň první a poslední sloku písně, 
která líčí strasti lidského života.

Je to chůze po tom světě A krom toho – až své pouti
kam se noha šine, přejedem a přejdem,
sotva přejdeš jedny hory, v jedné hospodě na nocleh
hned se najdou jiné. pán nepán se sejdem.

Vysvětlivky:
1 Jan Jelen pocházel z Polné, do Světlé přišel ze školy v Dol-

ní Krupé. Od roku 1804 byl rektorem školy. Zemřel ve 
Světlé v r. 1813.

2 Gellen – ve staré češtině se – g – četlo jako – j – (viz jene-

rál Laudon), samo písmeno – j – označovalo dlouhé měkké 
– í-. Alois Jelen se sám psal pouze s jedním – l – v příjmení.

3 Jan Augustin Kalivoda byl direktorem na světelském vel-
kostatku od roku 1798.

4 Kooperátor – pomocník či zástupce faráře, jinak kaplan.
5 Triviální školy, v nichž se kromě náboženství vyučovalo 

jen čtení a psaní, existovaly v Rakousku prakticky až do 
roku 1869, kdy byl vydán Říšský školský zákon zavádějící 
obecné školy.

6 Fr. X. Partsch (1760–1822) byl pianista a skladatel, uči-
tel hudby a od roku 1800 ředitel kůru v Týnském chrámu. 
Rozpoznal Jelenův talent, proto mu umožnil vzdělání od-

borné i hudební.
7 Dříve česká dvorská kancelář, od r. 1763 královské zemské 

gubernium – nejvyšší správní úřad, který měl i soudní pra-

vomoc.
8 Tato nejstarší česká politická strana se oficiálně nazývala 

Národní strana a vznikla v roce 1848. Jejími nejznámější-
mi vůdci byli František Palacký a František Ladislav Rie-

gel.
9 Chvaly u Prahy jsou od roku 1943 součástí Horních Počer-

nic, dnes Prahy 20.
10 Do rodiny Chourovy se provdala Jelenova dcera Aloisie.
11 Zdeněk Nejedlý (1878–1962), český muzikolog, literární 

historik a levicový politik. Byl ministrem školství a osvě-

ty (1945–1946 a 1948–1953) a ministrem práce a sociální 
osvěty (1946–1948), členem ÚV KSČ.

Josef Böhm
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Ve dnech 22. a 27. června se první a druhé třídy ZŠ Komen-

ského zúčastnily akce  ,,Co to žije v naší řece “, kterou pro nás 
připravila Mgr. Eva Bernardová se svými žáky. Děti si s vel-
kými pomocníky nalovily v řece planktonkami  živý materiál 
a pak živočichy zkoumaly okem, lupou, mikroskopem a podle 
klíče se je snažily určit. Program byl doplněn zábavnou hrou, 
která souvisela s řekou. Moc se nám poznávání řeky líbilo. Dě-

kujeme paní učitelce a jejím studentům za návod, jak chránit 
a poznávat přírodu.

Mgr. Jitka Nejedlá, Mgr. Eva Dušková 
Foto: Mgr. Eva Dušková

Co to žije v naší řece

Průčelí novoměstského zámku, ve kterém sídlí krajská Ho-

rácká galerie, se dočkalo zásadní proměny. V průběhu loňské-

ho roku provedl restaurátor Daniel Bartoš opravu plastických 
výtvarných prvků atiky průčelí zámku, balustrády, kartuše 
s aliančním erbem a vrcholovou korunou. Hlavní pozornost 
však byla zaměřena na dvě dominanty zámku, pískovcové vázy 
z 18. století. Při pracích restaurátoři zjistili, že jedna z nich byla 
natolik poškozena, že ji nelze vrátit na původní místo a musela 
být vytvořena její věrná kopie. Tu letos v rámci své maturitní 
práce zhotovil student světelské akademie v kamenosochař-
ském středisku v Lipnici nad Sázavou.

 

kamenosochaři ze světelské akademie vytvořili kopii  
poškozené vázy z horácké galerie

Každoročně je konec června v ZŠ Komenského kromě růz-

ných sportovních aktivit a školních výletů věnován i putování. 
Zatímco deváťáci pod vedením pana učitele Práška procházejí 
náročným vodáckým výcvikem na Vltavě, ostatní žáci pozná-

vají krásy našeho regionu. Zdatně šlapou naučnými stezkami 
Bohuslava Reynka, kocoura Mikeše a letos naučnou stezkou 
Cestou husitských hejtmanů.

Stezka nás zavedla do sídla Jana Roháče z Dubé, zříceniny 
hradu Sion, prošli jsme místem nejkrvavější husitské bitvy 

u Malešova, soustavou mlýnů na říčce Vrchlice. V městečku 
samotném jsme se seznámili s tvrzí i židovským hřbitovem 
a v místním obchodě prověřili bohatou nabídku nanuků, chut-
naly všem. Přes obec Polanka jsme se vrátili zpět do Chlísto-

vic, kde naše putování skončilo. Někteří žáci se rozhodli pro již 
tradiční túry na Stvořidla, Lipnici nebo Melechov. Z toulek se 
vracíme unavení, ale se spoustou zážitků z našeho kraje boha-

tého na historii i přírodní krásy.
Mgr. Jiřina Dvořáková

červnové toulání
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▶

Nově vytesaná váza byla vytvořena z Božanovského pískov-

ce a na její vznik dohlíželi mistři odborného výcviku Martin 
Roháček a Boleslav Dlouhý. Její instalaci provedl opět restau-

rátor Daniel Bartoš, a udělal tak finální tečku za obnovou atiky 
průčelí zámku v Novém Městě na Moravě. Původní váza, kte-

rá musela být ze střechy sejmuta, je nyní po opravě k vidění 
v prostorách Horácké galerie. Celkové náklady na restaurátor-

ské práce se vyšplhaly na téměř 387 000 korun, z nich částku 
200 000 korun pokryla dotace z Programu regenerace městské 
památkové zóny v Novém Městě na Moravě na rok 2016. Dal-
ších 75 000 korun musel Kraj Vysočina vyčlenit z rozpočtu le-

tos, a to na výrobu kopie vázy a její osazení.

KÚ

Podzemní garáže Krajského úřadu Vysočiny teď mají ne-

obvyklou atrakci. Místo fádních a neútulných šedých zdí zde 
návštěvníci narazí na působivou sbírku motýlů. Ty jsou dílem 
studentů třetího ročníku oboru Bytový architekt ze Světlé nad 
Sázavou. Díky neonovému spreji motýli v temné chodbě do-

slova svítí.
Téma, jak zvelebit své prostory, studentům zadal Krajský 

úřad Vysočiny. Z prací byl nakonec vybrán návrh studentů ze 
Světlé. Výmalbu podzemní chodby mladí umělci nedávno do-

končili.
„Kraj oslovil své střední školy a požádal je o názor, jak zají-

mavě pojmout výmalbu podzemní chodby administrativní bu-
dovy. Do soutěže jsme poslali hned několik návrhů. Favoritem 
se nakonec stali motýli, tedy kombinace motýlů a jejich detailů,“ 

uvedla Andrea Vokřálová z Ateliéru design interiéru světelské 
akademie.

Tmavá a nevlídná chodba vybízela ke světlým a jasným bar-
vám. „Proto jsme na malované motýly zvolili bílou barvu do-
plněnou neonovým sprejem, kterými jsme doplnili fotografie 
našeho pedagoga Leoše Poříze,“ doplnila Andrea Vokřálová.

Na realizaci prostor se podílelo několik skupin studentů. 
„Práce nás těšila a doufáme, že díky našim motýlům budou mít 
zaměstnanci Krajského úřadu příjemnější cestu do práce,“ do-

dala Vokřálová.
Zdroj: havlickobrodsky.denik.cz

Foto: Akademie Světlá n. S.

Šedé garáže krajského úřadu rozsvítili motýli ze Světlé

den otevřených ateliérů v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá n. S. 
a kamenosochařském středisku lipnice n. S.

Dovolujeme si pozvat širokou 
veřejnost na prohlídku školy, 
ateliérů a  dílen v  rámci Dne 
otevřených ateliérů, který se 
koná v sobotu 7. října od 8.00 
do 14.00  hodin. Škola i  areál 
Kamenosochařského stře-
diska budou po uvedenou 
dobu v provozu a návštěvníci 
mohou v  rámci akce kromě 
uměleckých ateliérů a výtvar-
ných prací pedagogů i  žáků 
zhlédnout také další odborná 
pracoviště a  pohovořit s  pra-
covníky Akademie.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pravidelně dostáváte zprávy o tom, jak žijí, co podnikají 
a vyrábějí klienti Komunitního bydlení Domova Háj v Haško-

vě ulici. Žijí tady ve Světlé podobně jako ostatní a nemusí být 
v ústavu, kde se žije spíše jako v nemocnici. A kdo z nás by 
chtěl strávit celý život v nemocnici? 

V únoru příštího roku dostane šanci na lepší život dalších šest 
dospělých mentálně postižených klientů Domova Háj. Přistěhu-

jí se do Světlé a stanou se možná vašimi sousedy. Kraj Vysoči-
na koupil v ulici Pplk. Hradeckého rodinný dům, který se nyní 
adaptuje pro účely druhého komunitního bydlení. Klienti zde 

vaši noví sousedé
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▶ budou mít své pokoje, společnou kuchyň, obývací pokoj a soci-
ální zařízení. Bude zde také zázemí pro personál, aby byl u kli-
entů stále někdo přítomen a mohl pomoci, když bude potřeba. 
Tak jako je to v jiných chráněných a komunitních bydleních, 
bude nejdůležitější náplní dne těchto klientů péče o domácnost. 
Budou se podílet na úklidu, vařit, nakupovat a udržovat svou 
zahradu. Budou se také učit prát v pračce a žehlit. Snad jim při 
tom všem ještě zbyde čas na nějaké výlety a další zábavu.

L. Š.
Foto: Dušan Pelúch

Jménem klientů Domova Háj děkujeme pořádající agentuře 
Sázavafestu za příležitost navštívit již tradiční hudební festi-
val v příjemném prostředí zámeckého lesoparku ve Světlé nad 
Sázavou. Téměř tři desítky klientů našeho domova pro osoby 
s mentálním postižením využily nabídnuté podpory formou 
volného vstupu včetně občerstvení, a získaly tak jednu ze vzác-

ných možností pobavit se společně s ostatními návštěvníky 
v běžné společnosti. Řada z nich si naživo připomněla zejména 
písně Václava Neckáře i dalších interpretů, vypila letní drink 
pod širým nebem, a zakusila tak pro ostatní všední pocit být 

obyčejným spokojeným člověkem. Obzvláště klienti světelské-

ho komunitního bydlení, kteří to měli na festival opravdu kou-

sek, využili k návštěvě různých vystoupení dle svého výběru 
snad všechny dny. Klienti organizace o zdařilé akci dosud mlu-

ví, pobrukují si známé melodie a těší se na další ročník. Ještě 
jednou velké poděkování všem, kteří jim tyto nyní již vzpo-

mínky umožnili.
Za organizaci Domova Háj

Ing. Dana Pajerová (ředitelka)
Foto: Karel Borek, DiS.

Sázavafest

alzheimer poradna vysočina

Každé čtvrté úterý v měsíci Vám v prostorách Domova pro 
seniory Světlá n. S. (Na Bradle 1113) od 12 do 16 hodin na-
bízíme odborné sociální poradenství pro nemocné i pečující. 
Poskytujeme  aktuální informace o  Alzheimerově chorobě 
včetně orientačních diagnostických testů. Seznámíme Vás 
s varovnými příznaky tohoto závažného onemocnění a mož-
nostmi prevence kognitivních deficitů. Dlouhodobě se vě-
nujeme problematice onemocnění z diagnostického okruhu 
demencí. Pomůžeme Vám zjistit, proč Vám vaše paměť ne-
slouží zcela podle vašich představ. Naučíme vás, jak správ-
ně o  svůj mozek pečovat, případně vám doporučíme další 
odbornou péči.

Poskytujeme odborné sociální poradenství v  rámci naší 
sociální služby Alzheimer poradny Vysočina. Služba je re-
gistrovaná jako jedna ze sociálních služeb Domova Ždírec, 
p. o. Tento domov disponuje i 70 lůžky domova se zvláštním 
režimem, což jsou lůžka určená výhradně pro nemocné s de-
mencí.

Značná část uživatelů naší poradenské služby žije v domácím 
prostředí. A to díky nesmírné péči rodiny i podpoře sítí so-
ciálních služeb. Především terénních pracovníků v sociálních 
službách. Velmi významnou roli v domácí péči hrají i denní 
stacionáře a odlehčovací pobytové služby. Ty značně ulehču-

jí domácí péči, ale bohužel, díky svému umístění ve větších 
městech jsou dostupné jen pro část uživatelů. A  nesmíme 
opomenout ani síť psychiatrických nemocnic, které jsou 
velmi významnou složkou péče o nemocné s dg. demence. 
A kraj Vysočina má v tomto ohledu štěstí na dvě velké psy-
chiatrické nemocnice v  Jihlavě a  Havlíčkově Brodě. Jejich 
péče o nemocné je na velmi vysoké úrovni. Naše zkušenosti 
jsou tedy jak se službou pobytovou, tak s domácí péčí.

Pomáháme domácím pečovatelům nastavit domácí péči, 
čerpat finanční i sociální podporu. Zvládat značnou psychic-
kou zátěž i nástrahy a obtíže v domácí péči a napomáháme 
nemocným žít svůj život podle jejich přání. Pokud je třeba, 
poradíme s využitím sociálních služeb, úpravou bytu i zálud-
nostmi komunikace s lidmi s kognitivním deficitem. Poradí-
me i s výběrem vhodného pobytového zařízení. Přesný čas 
konzultace je třeba si vždy domluvit. Konzultace mohou pro-
bíhat také telefonicky tel. 561 111 323 nebo tel. 733 629 018 
nebo přes email rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz. 
Poradenství je poskytováno zdarma a může být i anonymní. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Mgr. Marcela Rýpalová 
Vedoucí pracovník Alzheimer poradna Vysočina
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V měsíci červnu se u nás konala přednáška v rámci Univerzi-
ty slunečního věku na téma „Jaro, lásky čas“. S touto přednáš-

kou za námi přijely pracovnice ZOO Jihlava a celé vyprávění se 
týkalo života různých zvířat. Když jsme měli tak hezkou před-

nášku o zvířatech ze ZOO Jihlava, tak jsme neváhali a vydali 
jsme se do ZOO na výlet. Po shlédnutí ZOO nás čekal výborný 
oběd v jedné z jihlavských restaurací. Na konci června nás na-

vštívily děti z MŠ Na Sídlišti. Konkrétně předškoláčci ze třídy 
Sluníček, kteří nám předvedli své krásné vystoupení pod vede-

ním pí. učitelky Evy Švandové a pí. Mirky Matyášové.
V letních měsících se u nás konaly pravidelné Kavárničky 

a nechyběly ani návštěvy našich psích kamarádů. V červenci 

Z domova pro seniory

jsme v rámci Univerzity slunečního věku měli přednášku na 
téma „Archeologie dětství“ v podání Mgr. Pavlíny Maškové. 
V srpnu se u nás uskutečnila přednáška na téma „Bosky do 
Gruzie“, se kterou za námi přišel Ing. Petr Poupě. Oběma před-

nášejícím za jejich zajímavé povídání děkujeme.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat MUDr. Zdeňku Fír-

kovi za jeho dlouholetou zdravotní péči jak o naše klienty, tak 
i naše zaměstnance. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, 
klidu a pohody na zaslouženém odpočinku.

Text: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Foto: Monika Kremlová
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kUltUra
kulturní zařízení kytiCe připravuje

7. října od 15 hod. promítání v městském kině

Šmoulové: Zapomenutá vesnice 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy 
USA, 2017, 88 min

V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se 
Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svý-
mi nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na 
vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzel-
ných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici 
dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na 
své dramatické cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové 
na stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie!

Jednotné vstupné 50 Kč. 

Předprodej vstupenek od 18. 9. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. 
Vstupenky na místě bude možné zakoupit půl hodiny před 
začátkem promítání v pokladně kina.

13. října od 19 hod.  
v divadelním sále

vysavač
Bohumil Klepl v jedinečné ko-
mediální ONE MAN SHOW o za-
milovaném uklízeči z nákupního 
centra. Máte chuť nechat si vy-
sát každodenní starosti z hlavy? 
Přijďte se podívat na tuto roman-
tickou komedii plnou vtipných 
eskapád, neuvěřitelných hrdin-
ských kousků, trapných nárazů na 

držku a snění. Patrik Hartl, autor hitů Hvězda s Evou Holu-
bovou a režisér nejúspěšnější české one man show Caveman, 
představuje výjimečný komediální talent Bohumila Klepla 
v osvěžujícím milostném příběhu, který vás zaručeně příjem-

ně naladí.

Předprodej vstupenek probíhá v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.  
Vstupenky je možné rezervovat i online  
na www.kyticesvetla.cz.

16. října od 9 a 10.30 hod. v divadelním sále 

Jak šlo vejce na vandr
„…Ááách jo… A co teď? Asi půjdu ještě kousek ven… Á ješ-
tě kousek ven… Dobrý den! Nejsem už moc daleko? Nejsem. 

Nebo jsem? Ještě kousek za nosem…“ Veselá pohádka z re-
pertoáru Divadelní společnosti Koňmo s loutkami netradič-
ních rozměrů, loupežníky životní velikosti, jejichž ukrutnost 
je nezměrná, a velmi dramatickou hudbou. Kterak vejce Kryš-
tof a jeho povedení přátelé kohout René, osel Otokar a užov-
ka Věra putovali tam a zase zpátky.
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Bylo toho hodně a festivalová dramaturgie sestavila opravdu 
pestrý program, to své si tedy mohl vybrat každý. Na šesti scé-

nách se vystřídalo více než osmdesát kapel se svými zpěváky 
a písničkářů, ale v nabídce nebyla pouze muzika. Své fanoušky 
mělo například noční vystoupení moderátorské star Leoše Mare-

še, autorské čtení našeho předního spisovatele Michala Viewega 
nebo populární show Na stojáka s Lukášem Pavláskem. Velice 
dobře bylo postaráno i o nejmladší návštěvníky festivalu, vždyť 
Sázavafest je tradičně rodinným festivalem. Ve Family Fun Zóně 
pro ně bylo připraveno mnoho her a soutěží o ceny. Sázavafest je 
multižánrovým festivalem a jeho hlavní náplní je muzika. Čtvr-
teční odpolední program nabídl vystoupení legendy Václava Ne-

ckáře s jeho největšími nesmrtelnými hity, ty si s ním zazpívali 
návštěvníci všech věkových generací. Jiným se zase líbila vystou-

pení kapel Mandrage, Slza nebo Rybičky 48. I páteční program 
nabídl zajímavá vystoupení a těžké bylo hodnotit, kdo byl lepší. 
Co jméno, to hvězda nejen českého hudebního nebe. Michal Hrů-

za, slovenský muzikant, zakladatel kapely Elán Vašo Patejdel, Petr 
Bende, MIG 21 s Jiřím Macháčkem a noční vystoupení německé-

ho zpěváka Thomase Anderse. Sobotní program nebyl o nic chud-

ší, především na dvou největších pódiích EVROPA 2 a EP ENER-

GY TRADING se představili samí zajímaví interpreti: Barbora 
Poláková, Antea Langerová, ze Slovenska Peter Nagy, sympatická 
Dara Rolins rozezpívala publikum písničkou Zvonky štěstí, David 
Koller dokázal, že to umí nejen s kytarou, ale i za bicími a mik-

rofonem. Líbila se ukrajinská hvězda Ruslana stejně jako Vojtěch 
Dyk. Takové bylo páté zastavení Sázavafestu v zámeckém parku 
ve Světlé n. S. K tradičně příjemné atmosféře opět přispělo krásné 
letní počasí, pro návštěvníky, kteří se do Světlé sjeli z celé republi-
ky, byl v celém areálu dostatek stánků s občerstvením, mobilních 
toalet, možno bylo relaxovat v odpočinkové zóně. A kolik návštěv-

níků přišlo na festival? Festivalová manažerka pro vztahy s veřej-
ností Monika Trepešová se k tomu vyjádřila. „Rozhodli jsme se, že 
nebudeme uvádět přesná čísla návštěvnosti letošního Sázavafes-
tu. Můžeme pouze potvrdit, že návštěva byla o mnoho větší, než 
v loňském roce. A tak již nyní zveme na příští ročník Sázavafestu 
do Světlé n. S. Zaznamenejte si do diáře termín jeho konání: 26. – 
28. července 2018.“ Text a foto: Jiří Víšek

Co nabídl 17. ročník Sázavafestu

Zpěvačka a herečka Barbora Poláková populární zejména 
u dívčího publika

Věkově pestré bylo festivalové publikum a bavilo se znamenitě

Louka vedle zámeckého parku se proměnila v  obří parkoviště 
osobních automobilů

David Koller na Sázavafestu zaskočil za nemocného 
Miro Žbirku a měl ohromný úspěch, zejména s některými 

písničkami Lucie

Na pódiu právě vystupuje folkrocková kapela Čechomor

Osobnosti naší populární hudby dvacátého století Jan 
a Václav Neckářovi
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výběr z knižních novinek

Beletrie
John Boyne: 
Chlapec na vrcholu hory 
– Když osud malému Pařížanovi Pierrotovi určí, že bude žít 

u tety na vrcholu hory, nemá chlapec ještě ponětí, kam se 
svět řítí. Jenže píše se rok 1935 a tajuplný dům, kde teta 
pracuje jako hospodyně, je zlověstný Berghof, horské sídlo 
Adolfa Hitlera. Vůdce si vezme Pierrota pod svá ochran-

ná křídla a uvrhne ho do neznámého, nebezpečného světa 
moci, tajemství a úkladů – a chlapec si bude muset zvolit, 
na kterou stranu se přidá.

Martin Goffa: 
Štvanice

 – Večerní setkání s náhodným kolemjdoucím se pro Mika 
Syrového změní v tragédii, která do základů rozmetá jeho 
dosavadní život. Pachatele této nešťastné události se Miko 
rozhodne dopadnout za jakoukoli cenu a po jeho stopě se 
vydává s dalšími dvěma muži v zádech. Všichni tři jsou 
přitom již od začátku srozuměni s tím, že je při štvanici na 
uprchlíka nezastaví nejen hranice mezi státy či kontinenty, 
ale dokonce ani zákony, které až do té doby jako policisté 
chránili.

Thomas Harding: 
Dům u jezera 
– Dvacet let po své první návštěvě domu u jezera Groß Gli-

enicke se Harding vrací a zjišťuje, že dům, který byl vý-

znamně spjat s jeho rodinou, čeká demolice. Ujme se ne-

lehkého úkolu jej zachránit a začne pátrat po osudu všech, 
kteří v něm žili či dům znali. Vytváří napínavý a neobvyk-

lý příběh Berlína a celého Německa, zachycený na osudech 
jednoho domu v průběhu 20. století.

Kateřina Janouchová: 
Bosá dívka 
– Porodní asistentka Cecilie Lundová právě oslavila čtyřicítku 

a v jejím životě nastalo v posledních pár letech několik zá-

sadních změn. Rozvedla se a s bývalým manželem mají děti 
ve střídavé péči, našla si nové bydlení, začala pracovat na 
nové porodní klinice a psát sloupky pro časopis. Děti rostou 
a jsou čím dál samostatnější, puberta však s sebou přináší 
nové problémy. Tentokrát je na řadě mladší ze synů Marcus. 

Katja Kettu: 
Můra 
– Píše se rok 1937, když se patnáctiletá Finka Irga v Lapon-

sku zamiluje do sovětského agitátora. Po zbrklém útěku do 
Sovětského svazu se na mnoho let dostane do pracovní-
ho lágru ve Vorkutě. Osudy někdejších vězňů zasahují až 
do současnosti, která se v pohledu vnučky hlavní hrdin-

ky odehrává převážně v odlehlé vesnici obývané Marijci, 
menšinou, pro kterou sovětský ani ruský režim nemají vel-
ké pochopení. Tam však na dávná traumata nikdo nechce 
vzpomínat.

Hana Kolaříková: 
Pravý leopardí kožich 
– Román o ztrátě, která otevřela nebezpečnou cestu do hlu-

bin vlastní duše. Jana otěhotněla, Jana předčasně poro-

dila, Jana přišla o dítě. Co všechno z rodinné historie se 
může ukázat během šesti neděl? A je osud jedné generace 
osudem i těch dalších, jako když si lidé přehazují horkou 
bramboru? U Jany se přítomnost i budoucnost zakusují do 
minulosti jako had do svého ocasu a hlas krve nelze pře-

slechnout.

Ivan Kraus: 
Kůň nežere okurkový salát 
– Doktor filozofie se po letech vrací ze zámoří do rodné vlasti, 

právě ve chvíli, kdy se země stane nepředvídatelně svobod-

nou. Doktor mnohé chápe stejně málo jako lidé, kteří mají 
náhle pocit, že ačkoliv nikdy neopustili domov, octli se po 
náhlém zemětřesení v cizině.

William Somerset Maugham: 
Barevný závoj 
– Děj románu se odehrává v britské koloniální Číně. V cent-

ru stojí mladý manželský pár – oddaně milující introvertní 
lékař a dívka z anglické lepší rodiny, která do manželství 
vstoupila bez lásky, zato se snahou změnit prostředí a své 
společenské postavení. V důsledku náhodně odhalené 
manželčiny nevěry dojde ke krizi a oba jsou donuceni od-

jet do čínského vnitrozemí, kde propukla epidemie cholery. 
Tíživé životní podmínky boje s epidemií a všudypřítom-

nost smrti podstatně ovlivní jejich životy a vzájemný vztah.

Naučná literatura
Christa Rolfová: 
Veselý patchwork 
– Hravé a jednoduché nápady v této knize vám ukážou, jak 

na to. Díky svěžím barvám, zábavným detailům a srozumi-
telným návrhům vykouzlíte jedinečné doplňky do domác-

nosti nebo originální dárek pro vaše blízké.

Knihy pro děti a mládež
Marie Voříšková: 
O chytrém selátku 
– Selátko Pašík se vydává zdolat tříhlavého draka a zachránit 

tak slepičku s kozičkou. V tom mu nakonec pomohou ještě 
Vašík a Anička – a všechny za to potká velká odměna.

Klára Smolíková: 
Knihožrouti 
– V knihovně se děje něco podivného! Paní Růžence, která 

zde pracuje, se ztrácí knihy. Do pátrání se pustí Aleš se 
Zorkou, dva zvědaví prvňáci. Stopují knihy v regálech, po-

slouchají rozhovory čtenářů, pozorují, co podezřelého se 
v knihovně šustne. Aby záhadu rozluštili, nechají se dokon-

ce v knihovně zamknout.

Renata Šindelářová: 
Ztraceni v Rudolfínské Praze

 – Kniha vypráví napínavý příběh dvou současných dětí, 
Vojty a Klárky, které se nedopatřením ocitnou v dávné mi-
nulosti v Praze, v době vlády císaře Rudolfa II. Kombinuje 
čtení s luštěním a řešením logických úkolů, jejichž splnění 
posouvá děj dopředu.

Eva Kodýmová
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Co váS ZaJíMá

Výjimkou byl pátek 4. srpna 2017. V ten den bylo možné 
potkat ve Světlé n. S. hned tři významné politické osobnosti. 
Předseda hnutí ANO 2011 Andrej Babiš, v současné době tolik 
propíraný ve všech médiích v souvislosti se stavbou luxusní 
usedlosti Čapí hnízdo nejprve navštívil Sociální centrum města 
Světlá nad Sázavou, po té se objevil na náměstí Trčků z Lípy, 
kde besedoval s občany a podepisoval svoji knihu O čem sním, 
když náhodou spím a závěr odpoledne strávil s manželkou v do-

provodu své ochranky v zámeckém parku v roli návštěvníka 
Sázavafestu. Téměř ve stejnou dobu navštívil festivalový areál 

předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. 
Ale z očí do očí se oba politici v zámeckém parku nesetkali. Ve 
stejný den zavítal do Světlé lidovecký ministr zemědělství Ma-

rian Jurečka, který se na radnici setkal s členy rady města. Na 
úvod setkání se omluvil za malé zpoždění, které zavinil jeho 
přílet ze služební návštěvy Afghánistánu. Vždyť ten den ráno 
byl ještě na letišti v Kábulu vzdáleném od Prahy téměř pět tisíc 
kilometrů. Inu, volby do Poslanecké sněmovny České republi-
ky se blíží.

Text a foto: jiv

naše přední politiky nepotkáváme ve Světlé každý den

Ministr zemědělství Marian Jurečka (první zprava) na radnici 
při setkání s představiteli města

Andrej Babiš na náměstí podepisuje svoji knihu O čem sním, 
když náhodou spím

Milí čtenáři,
ráda bych se s Vámi podělila o zážitky na Mezinárodním fes-

tivalu ve Strážnici. Na MFF ve Strážnici jsou zvány soubory 
z celého Česka, Evropy i světa. Letos se této pocty dostalo i na-

šemu souboru. Toto pozvání je pro soubor velkým vyznamená-

ním a velmi si toho vážíme. Jsem členkou Škubánku přes deset 
let a na tento okamžik jsem se nesmírně těšila.

Naše cesta začala v pátek 23. června brzy ráno. Po třího-

dinové cestě jsme dorazili do Strážnice, kde vedoucí vyřídily 
nutné formality ohledně ubytování, stravování a organizačních 
záležitostech. Následoval oběd, rychlé vyložení věcí z auto-

busu, a protože nám ve 12 hodin začínala generální zkouška, 
přemístili jsem se do strážnického skanzenu. Absolvovali jsme 
skoro čtyřhodinovou zkoušku. Byla jsem po ní velmi vyčerpa-

ná a myslím si, že jsem nebyla sama. Po večeři jsme navštívili 
amfiteátr Bludník, kde probíhalo slavnostní zahájení festivalu. 
Všude bylo plno lidí, hudby a tance. Prostě úžasná atmosféra. 
Slavnostní zahájení začalo zpěvem hymny. Začal ji zpívat do-

mácí Danaj a Danájek. Přidal se k němu amfiteátr úplně zaplně-

ný návštěvníky. V tuto chvíli mi přebíhal mráz po zádech a asi 
na to nikdy nezapomenu.

Druhý den ráno jsme se oblékli do krojů a jeli do skanzenu 
na vystoupení. Myslím, že se nám vydařilo, sklidili jsme ve-

liký potlesk. Následoval rychlý oběd a už jsme se jeli řadit do 
průvodu. Tam jsme se zařadili jako třetí soubor a úderem třetí 
hodiny se průvod vydal na svou asi dvoukilometrovou cestu. 

Škubánek ve Strážnici
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Když jsme vyšli, spatřila jsem podél ulice mnoho lidí, kteří 
nám tleskali. Všichni ti lidé nám dodávali za tak obrovského 
horka sílu k tomu, abychom došli až do konce. Podařilo se nám 
to, ale bylo to velice vyčerpávající. Ještě jsme plnými doušky 
nasáli atmosféru festivalu a pomalu jsme se loučili. Tímto naše 
účast na MFF ve Strážnici končila a nám nezbývalo než zabalit 
věci a vydat se na cestu domů.

Tímto chci poděkovat všem báječným lidem, se kterými jsem 
prožila festival, ale hlavně chci poděkovat naší vedoucí Evě Pej-
chalové za obdivuhodnou trpělivost a obětavost, se kterou nás 
dovedla až na strážnické pódium.

Na letošní Strážnici bylo 30 tisíc lidí.

Eliška Kápičková

Milí Světeláci, dovolte, abych se vám představila. Jmenuji se 
Kateřina Kadlusová, narozena v Havlíčkově Brodě na podzim 
léta páně 1990, přičemž většinu svého mladého života jsem strá-

vila v Ledči nad Sázavou, kam se moji rodiče přestěhovali těsně 
před mým narozením.

Ráda bych se s vámi podělila o svůj příběh. Je tomu již šestnáct 
měsíců od chvíle, kdy jsme spolu s mou drahou polovičkou Fan-

dou Nyklem nakopli naši starou motorku Bramboru a vyrazili na 
cestu kolem světa. Od té doby jsme již ujeli více než 70 000 km, 
spálili asi 4500 litrů benzínu a navštívili 24 zemí v rámci Evro-

py, Asie, Severní, Střední a Jižní Ameriky. V současné chvíli 
se nacházíme na jihu Brazílie a od našeho cíle nás dělí ještě asi 
2 měsíce cesty.

Celý nápad s cestou kolem světa vznikal v našich hlavách po-

stupně. Od malička jsme oba toužili po cestování. Fanda hltal 
motorkářské cestopisy, zatímco já jezdila prstem po mapě a snila 
o dálkách. Vždy jsem si přála cestovat, bohužel finanční situace 
v rodině tomu dvakrát nepřála. A tak jsem se nemohla dočkat, až 
budu moci v osmnácti vycestovat, byť třeba jen za prací.

Jak jsem si usmyslela, tak se stalo. Sotva jsem nabyla plnole-

tosti, sbalila jsem si kufr a vyrazila na letní brigádu do Rakouska. 
Od té chvíle jsem léto co léto namísto dovolenkováním strávila 
prací v zahraničí. Spolu s Fandou jsme po dobu pěti let šetři-
li každou korunu s tím, že našetřené peníze buď procestujeme, 
anebo je v budoucnu investujeme do společného bydlení. Někdy 
na podzim 2015 pak padlo definitivní rozhodnutí vyrazit přeci 
jenom na ty cesty. Většina přátel a známých nás v té době pova-

žovali za blázny, my však svého rozhodnutí ani trochu nelitujeme.

Přípravy nakonec zabraly půl roku. Bylo nutné naplánovat trasu, 
vybavit víza, sehnat kontakty na trase, dokonale nachystat motor-
ku a především se na cestování psychicky připravit. Vždyť nikdy 
předtím jsme neopustili hranice Evropy a na motorce nedojeli dál 
než do Švýcarska. Na prvního máje 2016 jsme konečně nasedli na 
naši Bramboru (rozumějte BMW R 1150 GS) a vyrazili směrem 
na východ. Projeli jsme celé Rusko od západu k východu, navští-
vili země jako Kazachstán a Mongolsko, v Americe jsme se mimo 
jiné vydali probádat Aljašku a Kanadu, strávili jsme tři měsíce 
v Mexiku, plavili se pět dní na plachetnici Karibikem, jeli pouští 
i horami, ochutnali cvrčky, škorpiony, mravence a jiné „dobro-

ty“… Zkrátka, bylo toho za ten necelý rok a půl vážně hodně.
O tom, jaká dobrodružství nám cesta přinesla, vám po návra-

tu na Vysočinu rádi osobně povyprávíme na přednášce u vás ve 
Světlé. Do té doby nás můžete sledovat na našem blogu www.wa-

yaway.cz nebo na Facebooku (www.facebook.com/WayAwayCZ).
Díky za podporu, sousedé. A brzy na shledanou!

Kateřina Kadlusová – Na Bramboře kolem světa

rodačka z ledče na motorce kolem světa
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Zámek Světlá n. S. se v sobotu 1. července zapojil v rámci 
Roku baroka do festivalu Baroko všemi smysly zajímavou akcí, 
nazvanou Den slavnosti baroka. Po celý den se nádvořím zám-

ku procházeli příslušníci šlechty v krásných dobových kostý-

mech, atmosféru baroka dotvářela brněnská skupina šermířů 
Exulis svými ukázkami šermířského bojového umění. Všech-

ny děti pobavilo populární Kočovné divadlo Rózy Blechové, 
stánky trhovců nabízely nejrůznější řemeslné výrobky, dobové 
cukrovinky, keramiku. Děti měly možnost si z kostek postavit 
barokní stavbu a zapojit se tak do naučné soutěže o Certifikát 
barokního umělce nebo se pod dohledem šlechticů a dvorních 
dam naučit základům etiky tehdejší doby, když k tomu patřilo 
umět tančit menuet. Nechyběly ani prohlídky zámeckých expo-

zic. Pro děti byl připraven speciální dětský okruh Pohádková 
s podtitulem Putování za kouzelným barokním andílkem.

Text a foto: jiv

O tom, že se zámek ve Světlé nad Sázavou řadí mezi význam-

né historické a kulturní památky, svědčí fakt, že se o něj od 
roku 2012 již třikrát zajímali tvůrci oblíbeného pořadu České 

televize Toulavá kamera. Poprvé to bylo v roce 2012, potom 
v roce 2014, kdy již byl zámek v majetku paní Heleny Degerme, 
a třetí návštěva spojená s natáčením reportáže pro Českou tele-

vizi se uskutečnila 29. června. 
Známý redaktor a režisér v jedné osobě Radek Joklík s kame-

ramanem Martinem Geroldem se tentokrát zajímali o historii 
i současnost zámku. Filmovali ve stálé Expozici historického 
evropského skla, v novorenesančním křídle zámku byla před-

mětem jejich zájmu Expozice historických hodin, dále probíha-

jící rekonstrukce dalších prostor zámku. Televizní tvůrce zaujal 
též současný celosvětový fenomén, zvaný EXIT GAMES, což 
je dobrodružná hra ve stylu starořeckých bájí o úniku ze za-

mčené místnosti. Po celých šest natáčecích hodin byla televiz-

ním pracovníkům tím nejfundovanějším průvodcem majitelka 
zámku paní Helena Degerme. Reportáž z tohoto natáčení od-

vysílala ČT1 v neděli 30. července dopoledne v pořadu Toulavá 
kamera.

Text a foto: jiv

den slavnosti baroka na zámku

televizní toulavá kamera potřetí na světelském zámku

Děti byly okouzleny populárním Kočovným divadlem  
Rózy Blechové

Pozornost návštěvníků poutala šlechta v nádherných 
dobových kostýmech

Atmosféru barokní doby dotvářeli šermíři z Brna

Helena Degerme před kamerou Martina Gerolda
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Vlastníci a provozovatelé kulturních a historických památek 
se snaží zatraktivnit programy svých objektů a tím zvýšit jejich 
návštěvnost. Jedním takovým programem je Hradozámecká noc 
nebo noční prohlídky. Jsou to kulturní akce podporované Národ-

ním památkovým ústavem. Touto cestou se vydali i na zámku 
ve Světlé n. S. První taková akce v letošní turistické sezoně na-

zvaná Netradiční noční prohlídky zámku se uskutečnila v sobotu 
12. srpna večer. Tyto prohlídky při umělém osvětlení byly hned 
dvě a každé se zúčastnilo přes dvacet návštěvníků. Ti si na úvod 
vyslechli od zámecké průvodkyně něco z historie zámku, po té si 
prohlédli prostory zatím čekající na rekonstrukci či restaurování 
a dokonce se dostali až na zámeckou půdu, kde měli možnost vi-

dět složité opravy střešní kon-

strukce, při kterých se musely 
vyměnit těžké trámy napadené 
dřevomorkou a hnilobou, když 
před tím na půdu zatékalo. 
Poté nastalo pro účastníky ve-

černích prohlídek překvapení, 
přišla sama majitelka zámku 
paní Helena Degerme, aby hos-

ty provedla některými expozi-
cemi. Nejprve je zavedla do 
barokního východního křídla, 
ve kterém je umístěna rozsáhlá 
Expozice historického evrop-

ského skla, čítající více než 
1 100 exponátů a svojí velikostí 
je největší v celé naší republi-
ce. V empírovém jižním křídle 
měli možnost si prohlédnout 
sbírku historických hodin, za-

půjčenou z Uměleckoprůmys-

lového musea v Praze, obdivo-

vali bohatě intarzované dveře 
a štukování zdí chodeb, zavíta-

li i do největšího a nejkrásněj-
šího objektu zámku, kterým je 
Rytířský sál s bohatou štuko-

vou výzdobou.
Text a foto: jiv

netradiční noční prohlídky zámku

Zámecká paní Helena Degerme (první zleva) seznamuje 
návštěvníky s vystavenými exponáty historického skla

Majitelka zámku ukazuje 
návštěvníkům renesanční 
bohatě intarzované dveře 
z dob vlády Trčků z Lípy. 
Byla na nich ponechána 

klika s hliníkové slitiny jako 
ukázka toho, jak necitlivě se 

k památkám chovali předchozí 
obyvatelé zámku

Víte, že obrázek z titulní 
strany přináší pohled na novo-

dobé zpracování tradiční malé 
sakrální stavby – Boží muka – 
která jsou od června letošního 
roku k vidění v našem městě?

Je samozřejmě otázkou, zda 
o třítunovém žulovém mo-

numentu, který měří přes tři 
metry – doslova 333 centime-

trů – lze mluvit jako o něčem 
„malém“.

Tato kamenná Boží muka 
byla instalována i vysvěcena 
na loučce za budovou APS, 
mezi Sázavkou a železniční 
tratí, a už nyní se stala častým 
cílem procházek obyvatel i ná-

vštěvníků Světlé n. S.
V současné době jde – i po-

dle slov administrátora světel-
ské farnosti Ing. Tomáše Fialy 

– o výjimečný počin.
Boží muka jako hmotné 

připomínky víry se sice staví 
již po staletí a ta nejstarší, dře-

věná, na našem území vznikala pravděpodobně už ve 13. století. 
Nyní se ale spíše než se vznikem nových staveb setkáváme s opra-

vami a rekonstrukcí těch stávajících.
Největší zásluhu na tom, že tato půvabná a inspirativní Boží 

muka vznikla má Ing. Zdeněk Knedla, muž jenž stojí jak za sa-

motnou myšlenkou tak i za hmotným zabezpečením celé akce.
V roce 1998 přišel tento absolvent kamenosochařské průmys-

lovky v Hořicích do světelského regionu za prací, vlastně symbo-

licky do míst, odkud po válce z téhož důvodu odcházeli místní ro-

dáci za novou budoucností právě do oblasti Jeseníku. V současné 
době je ředitelem a jednatelem prosperující firmy Granit Lipnice, 
která se zabývá těžbou a zpracováním kamene – zejména lipnické 
žuly, ale i pískovce a nově mramoru.

Podle jeho vlastních slov se v případě vybudování Božích muk 
stal donátorem z více důvodů. Instalovaná variace sochy Panny 
Marie z Fatimy měla připomenout sté výročí jejího zjevení i jako 
výrazu vděku za šťastné vyústění osobní záležitosti. Zároveň 
bylo jeho přáním vytvořit a veřejnosti poskytnout místo k zasta-

vení i lidskému zamyšlení. Místo vzbuzující obdiv nad krásou 
a ušlechtilostí použitého přírodního materiálu místní provenience 

– žuly z Horky, obdiv nad řemeslnou zručností i tvůrčí invencí 
autora, v tomto případě havlíčkobrodského sochaře Radomíra 
Dvořáka.

Neposledním důvodem proč byla využita právě tato architek-

tonická podoba byla i snaha zdůraznit úctu k životu a důležitost 
návratu k tradičním morálním a křesťanským hodnotám.

JK

Boží muka

Boží muka  
v Josefodolské ulici

z roku 1907
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Zubní pohotovost

Sobota, neděle, svátek 9–12 hod.

2.–3. 9. MUDr. Saidlová Martina, Legií 1710, Chotěboř Tel.: 739 286 730 
9.–10. 9. MDDr. Šťastná Kristýna, Habrecká 450, Ledeč n. S.  Tel.: 569 721 509 
16.–17. 9. MUDr. Nováčková Jana, Dobrovského 2023, Havl. Brod Tel.: 569 424 211 
23.–24. 9. MDDr. Niklová Pavlína, Dobrovského 2023, Havl. Brod Tel.: 569 435 040 
28. 9., 30. 9, 1. 10. MUDr. Čurda Pavel, Dobrovského 2023, Havl. Brod, Tel.: 569 426 102 
7.–8. 10. MDDr. Veletová Veronika,  Habrecká 450, Ledeč n. S.  Tel.: 569 721 509

SPort

V období od 10. 6. do 17. 6. 2017 se ve slunné Itálii v přímoř-
ském letovisku Caorle konalo již 22. mistrovství Evropy v moder-
ních šipkách organizace EDU. Zúčastnilo se ho celkem přes 200 
českých šipkařů a také dva hráči reprezentující Kraj Vysočina, 
konkrétně Havlíčkobrodsko a město Světlá n. S., Ondřej Bareš 
a Lucie Barešová, hrající za místní klub Melouni. Po sobotních 
zahřívacích turnajích mužů a žen, kde umístění našich hráčů 
bylo pěkné 9. místo Lucky (61 hráček) a nelichotivé 129. místo 
Ondry (210 hráčů), následovalo dvoudenní Mistrovství Evropy 
družstev ve čtyřech kategoriích.

Skvělého výsledku dosáhla Lucka, hráčka týmu Grenela Team 
Prague (ligu žen ČR hraje za Black Shots Ohrazenice), kdy po 
nedělních skupinách (postup z 1. místa), prvním kole play-off 

a pondělních dohrávkách závěrečného DKO pavouku vybojovaly 
bronz v Eurocupech. Stopku ve finále pravé strany jim vystavily 
Chorvatky po těsném výsledku 1:2 na zápasy a ve finále levé 
strany německé hráčky po konečném skóre 0:2. Takže i letos se 
bude v našem okolí pohybovat druhá vicemistryně, tentokrát 
Evropy. Ondra s týmem Semtex Poděbrady o skóre nepostoupili 
ze skupiny kat. B a skončili na 17. místě. Zároveň tým Grenela 
skončil jako nejlépe umístěný tým z ČR.

Úterý bylo ve znamení mistrovství dvojic, kde Lucka skonči-
la spolu s Dášou Komorovou na krásném 17. místě (78 dvojic), 
když je vyřadil až náš reprezentační pár Jana Sukupová s Tere-

zou Pelíškovou. Ondra se umístil s Česťou Křepelkou na slušném 
33. místě (222 dvojic) po těsné prohře 1:2 s rakouským výběrem. 
Nejlepší českou dvojicí se stal mužský pár Josef Dlab a Martin 
Popelka, kteří padli až ve finále s finskými reprezentanty a jsou 
tak evropskými vicemistry. Bronzoví skončili čeští reprezentanti 
Vladimír Kuchta s Pavlem Drtilem. Nejlepším dámským párem 
se stala jihočeská dvojice Ivana Jakoubková s Monikou Bartošo-

vou na 7. místě.
Ve středu startovaly národní týmy a po úspěšném dni (muži ve 

finále pravé strany, ženy v semifinále levé strany) pokračovaly 
boje ve čtvrtek dohrávkami play-off. Ženy porazily chorvatské 
hráčky v prodloužení a postoupily do finále levé strany, kde však 
jejich cesta končí a po roční přestávce se vrací na stupně vítě-

zů, tentokráte třetí místo. Muži po prohře s Chorvaty prohrávají 
i s Rusy a je jasné, že titul vicemistra neobhájí, končí tak na bron-

22. Mistrovství evropy edU 2017 Caorle, itálie
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zové pozici. Dá se říci, že národní týmy mají „triple3“, jelikož 
i junioři skončili bronzoví.

Ve středu se hrály ještě mistrovské Triplemixy a nejlepší čes-

kou dvojicí byl LADA TEAM ve složení Kotláriková, Dlab, Po-

pelka na skvělém 4. místě. Čtvrtek pak byl také hrací den pro 
smíšené páry neboli Mixy, kde se ze 146, zúčastněných dvojic 
příliš nedařilo Lucce se Zdendou Houžvičkou a skončily na po-

sledním děleném 129. místě. Blízko mistrovskému titulu byla 
dvojice z reprezentace Vladimír Kuchta a Jitka Císařová, pro-

hráli až v samotném finále s chorvatským párem 2x 1:3. Titul 
vicemistra je však pro český pár skvělým úspěchem.

Posledním hracím dnem byl pátek a již tradičně královská hra 
jednotlivců 501 DO. Slušným výkonem se prezentoval Ondra, 
kterému se v zápase s maďarským hráčem povedl husarský kou-

sek, kdy za stavu 1:1 (a soupeř měl D8) předvedl poprvé v životě 
maximální zavření 170 bodů (T20, T20, BULL). Nakonec ani to 
však nestačilo na lepší než 193. místo (celkem 410 hráčů). Nejlep-

šími českými hráči v turnaji byli Daniel Barbořák a Jiří Moravec, 
kteří se shodně umístili na pěkném 9. místě. Mezi ženami zahrá-

la nejlépe Dáša Komorová, která vybojovala skvělé 5. místo (157 
hráček), když ji vyřadila ruská veteránka Valentina Vasilyeva po 
výsledku 1:2. Až v poslední den hymnu pro český národ zajistil 
Roman Benecký po vítězství v kategorii juniorů U-18.

Závěrem opět skvělé mistrovství, které Čechům hrálo medaile-

mi a také úspěch pro malý šipkařský koutek ze Světlé, kde bude 
po celý rok titul druhé evropské vicemistryně. Za to patří také dík 
městu Světlá n. S. a Kraji Vysočina za podporu na tomto turnaji.

Ondřej Bareš

Jak je již známo, ženy hrají 
2. ligu divize V. v Jihočeském 
kraji a Vysočině. Do sezóny 
2016/2017 přivítaly 2 nováčky, 
a to z Pelhřimova a ze Žďáru. 
O body se v soutěži popra-

ly s týmy Fbc Rebels České 
Budějovice, TJ Centropen, 
FBC Sokol Písek, FBC Štíři 
Č. Budějovice B, FK Slovan 
Jindřichův Hradec a již se 
zmíněnými týmy Spartak Pel-
hřimov a FBC Žďár nad Sáza-

vou, jejichž tým byl většinou 
tvořen „ženami B“ z týmu SK 
Jihlava. Velmi povzbuzující 

byl fakt, že ženy v první polovině sezóny vedly soutěžní tabul-
ku a byly tak bez jediné prohry. Po delší vánoční pauze, která 
poté nastala, přišel zlom. Velká absence hráček při klíčových 
zápasech přinesla ztrátu cenných bodů. Naštěstí bojovnost hol-
ky neztratily a dokázaly se poprat s každým týmem o body, což 
jim přineslo historické umístění na krásném 2. místě (konečná 
tabulka viz níže).

Znatelné je neustálé zlepšování holek. Důkazem je i to, že 
hned tři hráčky se umístily v top 20 kanadského bodování, 
z toho dvě dokonce v top 10, kapitánka Barbora Zahradníčková 
a benjaminek týmu Kateřina Poláková, z celkových 144 hráček. 
Dle statistik družstev je Světlá nejúspěšnější v počtu obdrže-

ných branek, což svědčí o kvalitě golmanky Barbory Sadílkové, 
která ve 21 zápasech obdržela 49 branek, což je průměrně 2,33 
branek za zápas.

„Ač jsme začátkem sezóny nastupovaly s velmi posilněným 
kádrem o několik juniorek a hráček z jiných týmů, musím říct, 
že tato sezóna patřila k těm těžším. Náš start byl opravdu pove-
dený a myslím, že historicky nejlepší za léta ženského florbalu 
ve Světlé. Ženy vedly několikazápasovou sérii neporaženy, bo-
hužel v polovině roku přišel zlom, který naše holky připravil 

o první místo. Několik kvalitních hráček bylo zraněných a špat-
ná komunikace mezi týmem žen a juniorek pak ve výsledku 
znamenala sotva 9 hráček na soupisce. Letos byl tým složen 
z tak kvalitních hráček, že to první místo nebylo tak v nedo-
hlednu jako předešlá léta. Každopádně v závěru sezóny těch 
pár zbylých bojovalo opravdu až do posledních sekund zápasu 
a konečný výsledek pak je pro nás stejně tím nejlepším, co tým 
žen potkalo. Jestli se pak mám vyjádřit k týmu jako takovému, 
myslím, že kolektiv funguje skvěle“, řekla kapitánka B. Zahrad-

níčková.

Turnaj Kralupy open
Ženy se 28. 5. 2017 zúčastnily turnaje Kralupy open 2017 

v Kralupech nad Vltavou, kde se utkaly s týmy převážně ze 
Středočeského kraje. Pro holky to byla vcelku příjemná změna 
a dobrá zkušenost, když si mohly zahrát i proti prvoligovým 
týmům. O to větší bylo potěšení, když se jim podařilo tento 
tým porazit. Z celkových 9 týmů holky vybojovaly 3. místo 
a přivezly si domů pohár.

Text a foto: Sklo Bohemia Světlá n/S, oddíl florbalu

Stříbrné florbalistky

Ženy s pohárem. Zleva nahoře: Kateřina Poláková, Zuzana 
Chládová, Ivana Kohoutová, Renata Kohoutová, Kristýna 

Kukeňová, Barbora Sadílková. Zleva dole: Barbora 
Zahradníčková, Patricie Gajdušková, Nikola Provazníková

Na fotce chybí: Aneta Tichá, Eva Tichá, Zdena Kolářová, 
Martina Prášková, Nikola Slavíková, Mirka Bártová, Kateřina 

Kubátová, Aneta Kratochvílová, Nikola Doležalová

25



Minulý týden se konal v Pra-

ze prestižní turnaj Czech open, 
kam jezdí ty nejlepší týmy 
z celého světa. Letos se tak 
hráči mohli setkat s Morou, Fa-

lunem a tradičně s nejpopulár-
nějším týmem v Praze Pixbem 
(za který hraje i češka Eliška 
Krupnová).

A letošního ročníku se v kate-

gorii Open účastnily i naše ženy 
s pomocí čtyř hráček z Florba-

lové školy Jihlava. Sestava byla následující: gólmanka Martina 
Miksová, Andrea Doležalová, Dagmar Stránská, Eva Tichá, Iva 
Vánová, Barbora Zahradníčková, Zuzana Chládová, Renata Ko-

houtová, Ivana Kohoutová, Aneta Lisová, Nikola Provazníková, 
Aneta Tichá, Pavlína Vaněčková.

V základní skupině, kterou hrál tým kapitánky Báry Zahradníč-

kové v tělocvičně Hamr na Braníku, se holky utkaly s dvěma čes-

kými a jedním slovinským týmem. První zápas s Cirkusem Pra-

ha (tým, který hraje 3. ligu žen – skupinu 3) se děvčatům podařil 
a vyhrály ho 6:1. Druhý čtvrteční zápas byl pro holky mezinárodní. 
Utkaly se totiž s účastníkem první slovinské florbalové ligy FBK 
Polanska Banda. Ten děvčatům tak dobře nevyšel. Prohrály 5:0.

Třetí zápas, který se odehrál již v pátek, holky hrály proti Pegre-

su Havířov (týmu z 2. ligy žen – skupiny 7). Ten byl asi nejméně 
povedený. Holky prohály 7:0. I tak ale bylo jasné, že postoupily 
mezi 32 nejlepších týmů celého turnaje. O postup mezi 16 nejlep-

ších se utkaly s týmem FBC Žraloci Příbram. V tomto zápase se 
vedlo dvojici Zuzana Chládová a Aneta Lisová – obě daly dva góly 
a nejvíce tak pomohly k výhře 5:2.

Do dalšího zápasu šly holky proti týmu, u kterého se prostě mu-

síme zastavit. Tým SIACT Ladies tvořily hráčky hned ze sedmi 
národností! V bráně se činila Holanďanka, která měla před sebou 
hráčky z Estonska, Finska, Česka, Německa, Nizozemska a Rus-

ka. Přijela dokonce i jedna Číňanka! Nápad utvořit mezinárodní 
tým dostal Victor de Bruin z Nizozemska, koučem byl Čech Jan 
Kratochvíl. Zajímavostí je, že hráčky se před turnajem neznaly, 
postupně se sehrávaly až v Praze. I přes tuto ne úplnou sehranost 
ale SIACT ukázaly, že florbal opravdu umí a světelská děvčata pro-

hrála 0:5. I tak se ale nemají za co stydět.
Světlá měla ještě jednoho zástupce v týmech na Czech open. Za 

tým FBC Texas si na turnaji zahrála Kateřina Poláková.
jméno hráčky ročník počet gólů počet asistencí počet bodů

Iva Vánová 1997 1 0 1

Zuzana Chládová 1996 2 0 2

Ivana Kohoutová 1997 0 1 1

Aneta Lisová 1999 5 0 5

Nikola Provazníková 1996 1 0 1

Aneta Tichá 1993 0 3 3

Pavlína Vaněčková 1999 2 3 5

Fotografie z turnaje najdete na našem Facebooku: https://
www.facebook.com/pg/florbalsns/photos/?tab=album & album_
id=1707488002892359

Více zde: http://www.florbal-sns.cz/news/zeny-na-czech-open/
Michaela Poláková, redaktorka pořadu Události, komentáře

Světelské ženy na Czech open!

Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 se konaly od 
24. do 29. června v metropoli Jihomoravského kraje Brně za účasti 
3622 mladých sportovců ze čtrnácti delegací krajů. Že se jednalo 
o významný sportovní podnik, potvrdila každodenní souhrnná 
zpravodajství v České televizi a výsledkové zprávy ve všech de-

nících. V centru olympiády hořel skutečný olympijský oheň, hry 
měly slavnostní zahajovací i ukončovací ceremoniál. Soutěžilo 
se v dvaadvaceti sportech, náš Kraj Vysočina reprezentovalo 249 
sportovců a 10 jich bylo ze Světlé nad Sázavou. V atletice starto-

vala svěřenkyně trenéra Foťka Lucie Klímová,  která ve skoku 

vysokém mladších žákyň skončila s výkonem 151 cm na 7. místě. 
Světelský florbal reprezentovali 4 sportovci. Dvě dívky, brankářka 
Natálie Vančurová a Lenka Zelingerová, a družstvo žákyň Vy-

sočiny skončilo na 4. místě. V družstvu florbalu žáků Vysočiny, 
které skončilo na 12. místě, byli ze Světlé Adam Mašín a Martin 
Kučírek. I světelský stolní tenis měl na této olympiádě zastoupení. 
Filip Karel ve dvouhře mladších žáků skončil na pěkném 5. místě 
a starší žákyně Daniela Růžičková obsadila ve dvouhře 9. místo. 
Tři zástupce měl v Brně volejbalový oddíl TJ Sklo Bohermia Svět-
lá nad Sázavou. V družstvu žáků Vysočiny to byli Jakub Němec 
a Ondřej Hroch,  pro oba  to byla již druhá olympiáda a na té letoš-

ní obsadil Kraj Vysočina 9. místo. Jedinou medaili pro světelský 
sport získala na mládežnické olympiádě volejbalistka Kristýna 
Pecová, která hrála v základní šestce na bloku a i díky ní žáky-

ně Vysočiny vybojovaly bronzové medaile. Reprezentace Kraje 
Vysočina získala 7 zlatých, 12 stříbrných a 9 bronzových medailí. 
Na snímku z archivu Kraje Vysočina jsou bronzové volejbalistky 
Vysočiny. V přední řadě první zprava je Kristýna Pecová z volej-
balového oddílu TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou

Text: jiv

Sportovci Světlé na letní olympiádě dětí a mládeže
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Při losování krajských fotbalových soutěží díky nedorozu-

mění přiřkl los fotbalistům FK Bohemia Světlá n. S. v I.A tří-
dě utkání v termínu Svatováclavské pouti na hřišti Slavoje 
Třešť. Tím by byla porušena tradice. Protože vedení světel-
ského fotbalového klubu nechtělo své příznivce o pouťový fot-
bal ošidit, požádalo soupeře o změnu pořadatelství vzájem-

ného utkání. V Třešti Světlé vyhověli s tím, že se bude hrát 
první vzájemné utkání ve Světlé, ale již v sobotu 23. září od 
15:30 hod. Díky tomu si světelští fotbalisté užijí čtyři utkání 
v řadě doma v Nádražní ulici. 17. 9. v 15:30 bude soupeřem 

Světlé Jiskra Dobronín, 23. 9. rovněž v 15:30 Slavoj Třešť, 
1. 10. v 15:00 Slovan Havlíčkův Brod B a 8. 10. od 15:00 hod. 
nynější lídr soutěže SK Telč. Ta čtyři domácí utkání v řadě 
mohou být pro fotbalisty Světlé výhodou, ale v jarní části sou-

těže se to může otočit, světelští budou zase hrát čtyřikrát za 
sebou na hřištích soupeřů. 

Je na místě, že funkcionáři FK Bohemia Světlá nad Sázavou 
myslí na své příznivce, vždyť zápasy Světlé patří v krajských 
soutěžích dlouhodobě k nejnavštěvovanějším.

Text a foto: jiv

Fotbalisté čtyřikrát doma

Je tomu už více jak rok, co jsem se zúčastnil běžeckého ult-
ra maratonu Hostýnská osma. Tehdy jsem zdolával kopce ješ-

tě jako fotograf. Snažil jsem se zachytit běžce v co nejlepším 
možném úhlu, abych se mohl s fotkou následně pochlubit na 
vyhlášené fotosoutěži. Nakonec se moje fotka stala vítěznou, 
ale místo radování z výhry, přišel šok. Hlavní výhra byla totiž 
startovné pro příští rok.

Strach ale vystřídalo odhodlání a vůle zkusit něco nového. 
A tak jsem celý rok trénoval, aby se z totálního „neběžce“ stal 
alespoň rychlejší chodec.

A dopadlo to tak, že 12. 8. 2017 jsem stál mezi šesti sty běž-

ci na startovní čáře v Rajnochovicích. Před sebou jsem měl 
65 km a 3200 výškových metrů, které sem musel ten den ujít 
a vystoupat. V první chvíli jsem si říkal, co tam vlastně dě-

lám, ale úsměv mě nepřešel ani při startovním výstřelu. První 
velká krize přišla až s prvním velkým stoupáním na Čerňavu 
(844 m n. m.), tehdy jsem pochopil, že to opravdu nebude jed-

noduché. Ale to nejhorší mělo teprve přijít, stoupák na Hos-

týnský vrch (730 m n. m.), zde se pořadatelé opravdu vyřádili. 
Ti nejlepší kopec samozřejmě vyběhli jako nic, ale já osobně 
jsem nedokázal ani pořádně jít. Na vršku kopce to dokonce 
i pár závodníku vzdalo s tím, že už dál prostě nejdou. Já měl 
za sebou ale necelých 20 km a musel jsem pokračovat dál. Vý-

stup střídal sestup, a pokud byla někde rovinka, tak to bylo 
pouze za odměnu. Na trase bylo pro závodníky připraveno pět 
občerstvovacích stanic. Ty jsem pokaždé rád viděl, protože 
zde bylo možné doplnit jak vodu, tak ztracenou energii. V po-

slední části závodu stačilo překonat dva kopce, ale bohužel 
zrovna ty nejhorší. Už jedenkrát zmiňovanou Čerňavu a dru-

hý Kelčský Javorník (865 m n. m.). To už má kolena stažená 
obvazem doslova šlapala pouze silou vůle. Do cílové rovinky 
jsem ale dobíhal za potlesku všech přítomných. V tuhle chví-
li je už každý vítěz a ti kteří doběhli, až do cíle sami dobře 

vědí jak těžké to je. Můj čas byl 15 hodin a 11 minut. Jen 
pro představu první závodník protnul cílovou pásku s časem 
5 hodin a 37 minut. Určitě ale musím poděkovat podpůrnému 
týmu, který mi fandil, když jsem to nejvíc potřeboval a všem 
kteří se mnou dokázali dokonce i část trati ujít. Díky i dvě-

ma závodníkům Pavlovi a Markétě, kteří na mě počkali v cíli. 
A velké díky mojí přítelkyni, která pro mě byla tou největší 
výhrou.

A tak se splnil jeden malý sen, překonat nejen sám sebe, 
ale ukázat všem kteří mi celou dobu tvrdili, že na to nemám 
a že to vzdám, že když se chce tak to jde. Tak pokud budete 
chtít příští rok zkusit něco podobného, určitě si najděte závod 

„Hostýnská osma“ a jak říká hlavní organizátor závodu „Pojď 
do toho a překonej Hostýnské vrchy“.

Michal Mašek

Ze Světlé až na vrchol hostýna 
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Hokejová sezona 2017/2018, pro hokejisty Světlé nad Sázavou 
na zrekonstruovaném zimním stadionu v Pěšinkách již osmá, 
je doslova za dveřmi. Od začátku září by již všechna družstva 
HC Světlá nad Sázavou měla trénovat na domácím ledě. Nej-
sledovanějším týmem je pochopitelně A mužstvo, vždyť bude 
obhajovat loňský titul přeborníka Pardubického kraje a jeho do-

mácí zápasy pravidelně plnily tribuny haly Sportovního centra 
Pěšinky. 

Trenérská dvojice Jiří Přibyl a Jakub Kořínek má před star-
tem sezony naplánováno šest přípravných utkání. 6. 9. v Čás-

lavi, 8. 9. v Pěšinkách to bude 
rozlučkové utkání s Jaroslavem 
Žákem, 13. 9. ve Velkém Mezi-
říčí, 17. 9. v Humpolci a posled-

ním testem před startem Kraj-
ské ligy mužů Pardubického 
kraje bude ve středu 20. září od 
18:30 hod. utkání doma v Pěšin-

kách proti B týmu BK Havlíč-

kův Brod. 
A jak bude krajská soutěž vy-

padat? Model soutěže je totož-

ný s tou předcházející sezonou. 
Bude tedy hrát opět jedenáct 
týmů, nejprve dvoukolově ka-

ždý s každým, poté se tabulka 
rozdělí na dvě části. Prvních 
šest účastníků bude hrát opět 
dvoukolově a stejně tak zbylých 
pět týmů druhé části tabulky. 
První šestka bude mít již jistou 
účast v play off a tu doplní dva 
první týmy B skupiny. Sou-

těž bude zahájena v neděli 1. října a hokejisté Světlé pojedou 
k prvnímu zápasu do sousední Ledče. O tři dny později, tedy 
ve středu 4. října, přivítají na domácím ledě jednoho z favoritů 
soutěže, loňského finálového soupeře, hokejisty HC Kohouti 
Česká Třebová. 

Potom se postupně na zimním stadionu v Pěšinkách 
představí v základní části KLM soupeři: 15. 10. HC Hlin-

sko, 22. 10. HC Spartak Choceň, 8. 11. HC Ledeč nad Sáza-

vou, 15. 11. Slovan Moravská Třebová, 19. 11. HC Chrudim, 
26. 11. HC Chotěboř, 3. 12. HC Litomyšl, 6. 12. BK Havlíčkův 

hokejisté z Pěšinek na prahu nové sezony

Jsou hokejové osobnos-

ti, kvůli kterým se chodí do 
hledišť zimních stadionů, 
a jednou z nich je šestatři-
cetiletý hokejista HC Světlá 
nad Sázavou Jaroslav Žák. 
Do Světlé přišel z Havlíčko-

va Brodu, kde strávil větší 
část své hokejové kariéry, 
v roce 2007, když mu bylo 
šestadvacet. Pro úplnost jeho 
působišť je třeba doplnit, že 
vedle Havlíčkova Brodu si 
tento talentovaný hokejista 
zahrál v sezoně 2002/2003 
I. ligu v SK Horácká Slavia 

Třebíč. Ihned po příchodu do Světlé si svým hokejovým umě-

ním získal srdce všech fandů hokejistů z Pěšinek. Po celých 
deset sezon v modrobílém dresu hokejistů Světlé patřil mezi 
nejlepší střelce i nahrávače týmu. Když bylo mužstvu v utkání 
nejhůře, obyčejně přišel na led hráč s číslem 9 a svým gólem 
nebo přihrávkou na gól dokázal často zvrátit nepříznivý prů-

běh utkání. O jeho důležitosti pro mužstvo hovoří například 
čísla z posledních tří sezon, ve kterých se mu povedlo vstřelit 
celkem 59 gólů, k tomu si připsat 108 asistencí a získat tak 167 
bodů v kanadském bodování. Jeho určitě nejvydařenější sezo-

nou byla ta 2013/2014, ve které dokázal vstřelit v mistrovských 
utkáních 37 branek a k tomu měl 39 asistencí, se ziskem 76 
bodů v kanadském bodování byl nejproduktivnějším hráčem 
soutěže. 

Jeho bývalý dlouholetý spoluhráč, dnes trenér mládeže svě-

telského hokeje a manažer A mužstva Jan Krajíček, o něm řekl: 
„Jardu znám od jeho hokejových začátků, vždy hokejově pře-
vyšoval své vrstevníky. V jednom týmu jsme se poprvé potkali 
v juniorské kategorii HC Rebel Havlíčkův Brod, kde se tehdy 
sešla výborná parta hokejistů včetně bratří Včelů. Poté jsme 
s Jardou nastupovali v II. lize Havlíčkova Brodu. Žakys (to je 
Jardova přezdívka) je rozený lídr. Ať hrál v jakémkoliv týmu, 
tak vždy patřil k nelepším hráčům.“ Jaroslav Žák se s dresem 
HC Světlá nad Sázavou rozloučí na zimním stadionu v Pěšin-

kách v pátek 8. září od 18:00 hod. v exhibičním utkání bý-

valých hráčů HC Světlá proti současnému účastníku Krajské 
hokejové ligy Pardubického kraje.

Text a foto: Jiří Víšek

Jaroslav Žák se bude loučit 8. září
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Brod B a 13. 12. zakončí světelští hokejisté základní část sou-

těže doma proti hokejistům Poličky. 
Ke změnám v týmu A mužstva se vyjádřil jeden z trenérské 

dvojice Jakub Kořínek: „Již na konci předcházející sezony jistě 
všichni hokejoví fandové zaznamenali konec kariéry Jarosla-
va Žáka, který tímto potvrzuji. Další nepříjemnou ztrátou pro 
mužstvo bude odchod Radima Křišťana na roční hostování do 
Čáslavi. Oba hokejisty bude těžké nahradit, vždyť každoročně 
patřili k nejproduktivnějším hráčům mužstva. Ale jejich roz-
hodnutí respektujeme a přejeme jim mnoho úspěchů do dalších 
sportovních let i v osobním životě. Naší snahou bude pochopi-
telně oba hráče co nejlépe nahradit, ale bude to obtížné. V sou-
časné době však nemohu zmínit konkrétní jména hráčů, kteří 
náš tým posílí.“

Text a ilustrační foto: jiv
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letního kina jsme si letos moc neužili

Bohužel je to tak. Z  plánovaných šesti venkovních projekcí 
jsme museli díky nepříznivému počasí většinu přesunout do ki-
nosálu. I přes to, že nám počasí nepřálo, byla na projekcích vel-
ká účast. Celkem se na letní kino přišlo podívat přes 500 diváků. 
Nejvíce diváků nalákal první film Anděl Páně 2. Děti, které nám 
přinesly kresbičku anděla nebo čerta měly vstup zdarma. Vý-
tvorů se nám sešlo několik desítek a o některé  se s vámi rádi 
podělíme. 

Děkujeme Zoo Baru za občerstvení a vám za přízeň. My ne-
zahálíme a připravujeme pro vás podzimní program. Ten 
odstartujeme 8. září českým filmem Zahradnictví: Rodinný 
přítel.

KyTICe – Adéla Hrochová
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