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Vítězný návrh sochy čerta do zámeckého parku. Autorem je Nikolas Vrána. Foto: Jiří Víšek
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Rekonstrukce elektrorozvodů a ZTI v objektu budovy ZŠ 
Komenského č. p. 234

V rámci této akce byla provedena kompletní rekonstrukce 

elektroinstalace (silnoproudé, slaboproudé rozvody) včetně re-

konstrukce ZTI (vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod) a nově byl 
zřízen vstupní a propouštěcí systém do budovy školy. Celkové 
náklady akce 1 919 770 Kč.

Stavební úpravy – sanace suterénního zdiva objektu 
domova pro seniory Světlá nad Sázavou (foto č. 9)

Byly provedeny opravy a sanace ze strany exteriéru staveb-

ních konstrukcí, detailů v místech poruch hydroizolací a zatékání 
objektu domova pro seniory. Celkové náklady akce 763 751 Kč.

Rekonstrukce střechy Sportovní centrum Pěšinky
V měsíci červnu letošního roku proběhla rekonstrukce zbý-

vající části stávající střešní krytiny nad ledovou plochou stadio-

nu. Jednalo se o práce navazující na rekonstrukci střechy z roku 
2013, kdy byla část krytiny stržena vichřicí a tato poškozená část 
střechy musela být neprodleně opravena. V rámci rekonstrukce 
střechy byla odstraněná původní krytina asfaltová lepenka, na 
stávající bednění byla provedena montáž OSB desek, netkané 
textilie FILTEK 300 a vrchní vrstvy střechy hydroizolační folie 
Dekplan 76, a to včetně příslušných klempířských prvků střechy, 
sněhových zábran a zabezpečovacího zařízení. Celkové náklady 
akce 1 478 096 Kč.

 

ZŠ Komenského - oprava hřiště na malou kopanou  

(foto č. 10)
Jedná se zde o provedení výměny stávajícího sportovního po-

vrchu typu umělá tráva na hřišti pro malou kopanou. Byl zde pro-

veden nový povrch umělá tráva III. generace – sportovní povrch 
se vsypem křemičitého písku a gumového granulátu. Součástí 
požadovaných prací bylo i lajnování hřiště pro mladší přípravku. 
Celkové náklady akce 992 749 Kč.

 

ZŠ Lánecká, bezbariérový přístup do budovy  (foto č. 11)
Jedná se o provedení stavebních úprav za účelem zajištění 

bezbariérového užívání budovy ZŠ Lánecká osobám s omeze-

nou schopností pohybu a orientace. Byla vybudována výtahová 
šachta pro následnou instalaci výtahu, opláštění závětří budovy 
a provedení bezbariérového napojení na venkovní dvůr a vnitřní 
prostory. Celkové náklady akce 3 167 730 Kč.

 

ZŠ Lánecká, nákladní výtah
Byla provedena kompletní rekonstrukce nákladního výtahu 

umístěný v provozu kuchyně základní školy. Celkové náklady 
akce 423 500 Kč.

Ošetření stromů na Napoleonském hřbitově
V měsíci květnu bylo provedeno ošetření stromů na hřbitově 

z napoleonských válek (nemovitá kulturní památka) v Dolní Bře-

zince. Bylo ošetřeno 13 lip – zdravotní a bezpečností řez a in-

stalováno 16 bezpečnostních vazeb. Náklady na udržovací práce 
byly 54 813 Kč.

Výsadba u MŠ Na Sídlišti (foto č. 12)
Po dokončení stavebních prací na MŠ Na Sídlišti byla v pod-

zimních měsících provedena výsadba stromů a okrasných rostlin. 
Náklady na výsadbu byly 94 391 Kč, náklady projektové doku-

mentace 9 680 Kč.

Dětské hřiště v Lipničce (foto č. 13)
Na návsi v místní části Lipnička bylo instalováno nové dětské 

hřiště a mobiliář – řetězová dvojhoupačka s podestou a skluzav-

kou, houpadlo na pružině, pískoviště, lavička a odpadkový koš. 
Celkové náklady akce byly 101 181 Kč.

Lavičky
V letošním roce byly nakoupeny nové lavičky, a to 2 ks k fit-

ness hřišti u cyklostezky, 2 ks k rybníčku u domova důchodců, 
2 ks k dětskému koutku Na Sídlišti, 7 ks do zámeckého parku, 
3 ks na hřbitov, 1 ks k Tureckému pavilonu, 2 ks k chodníku nad 
bytovými domy č. p. 580 – 583, 1 ks k sokolovně, 4 ks k řece do 
Pěšinek. Montáž laviček bude probíhat v následujících měsících. 
Cena pořízení 24 ks laviček byla 181 008 Kč.

Radostovice – vodní zdroj (foto č. 14)
Na základě projektu geologických prací „Radostovice – vodní 

zdroj“ byl proveden průzkumný hydrogeologický vrt o celkové 
hloubce 109 m. Celkové náklady byly 570 390,00 Kč, z toho dotace 
poskytnutá z Operačního programu životního prostředí 464 780 Kč.

Projektová dokumentace Protipovodňová opatření 
v lokalitě koupaliště – požární nádrže Josefodol

Vytvoření projektové dokumentace ve stupni pro územní roz-

hodnutí a pro stavební povolení pro stavbu protipovodňových opat-
ření v místní části Josefodol (odběrný objekt, propustek a terénní 
úpravy). Celkové náklady na pořízení projektové dokumentace 
118 338 Kč, dotace z Fondu Vysočiny 82 836 Kč.

Projektová dokumentace Regenerace panelových sídlišť 
Světlé nad Sázavou

Byla zpracována projektová dokumentace pro regeneraci panelo-

vých sídlišť Sázavská, Na Sídlišti a Na Bradle. Celkové náklady na 
pořízení projektové dokumentace ve výši 108 900 Kč.

Strategický plán rozvoje města Světlá nad Sázavou na 
období 2015 -2020

Vytvoření dokumentu důležitého pro rozvoj města a okolí. Cel-
kové náklady na vytvoření dokumentu 140 000 Kč.

Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí OMIRR

realizovaných městem Světlá n. S. v roce 2015
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Pokračování z minulého čísla

Přehled investičních akcí

V posledním utkání druhé časti krajské ligy mužů, kterým 
bylo posázavské derby s HC Ledeč nad Sázavou, vyjeli na 
led domácí hokejisté v nových dresech, i když i ty ctily tra-
diční modrobílé barvy. A  co víc, na nových dresech bylo 
i  nové logo HC Světlá nad Sázavou. Světelským hokejis-
tům šlo především získat logo klubu, které jim dosud chy-
bělo. Proto vyhlásili soutěž na logo klubu s tím, že by mělo 
prezentovat především tradici Světelska. Vybrán byl ná-
vrh Rostislava Vence, na kterém byl zachycen sklář. Vždyť 
nejdelší tradici na Světelsku má právě sklářství. Nové 
dresy s logem věnovala společnost AMANN, s. r. o., v za-
stoupení jejím jednatelem Josefem Rumlem. Tato firma je 
dlouholetým sponzorem světelského hokeje. Znak města 
Světlá nad Sázavou, který měli hokejisté na prsou svých 
původních dresů, nezmizel, pouze se přestěhoval na oba 
rukávy dresů nových. Po dohrání druhé části soutěže se 
hokejisté z Pěšinek vyhoupli na první místo tabulky, a tak 
čtvrtfinále play off začali s osmým týmem tabulky, hoke-
jisty HC Chotěboř. Další čtvrtfinálové dvojice byly: HC Slo-
van Moravská Třebová – HC Spartak Choceň, HC Kohouti 
Česká Třebová  – HC Hlinsko, HC Chrudim  – HC Litomyšl. 
Pokud se světelským hokejistům podaří přejít přes Cho-
těboř, potom na ně bude čekat z trojice zbývajících semifi-

nalistů nejhůře umístěný soupeř v tabulce po druhé části 
soutěže. Vykročili znamenitě, když v  prvním čtvrtfinále 
play off porazili doma hokejisty Chotěboře vysoko 10:0. 
Celé play off až do finále se hraje na tři vítězné zápasy 
a  vítěz krajské ligy mužů Pardubického kraje by měl být 
znám 13. března. Přinesou nové dresy svěřencům trenéra 
Jana Krajíčka štěstí v  podobě obhájení titulu krajského 
přeborníka? Na snímcích je dres s logem HC Světlá nad Sá-
zavou a obránce Jakub Venc v novém dresu s logem, jehož 
autorem je jeho otec.

Text: Jiří Víšek, foto: Pavel Kadlec

PřineSou hokejiStům  
nové dreSy ŠtěStí?



Rada města:
 1. Souhlasila se zadáním projektové dokumentace Stavební 

úpravy MŠ Lánecká, V – novostavba pavilonu pro 48 dětí, 
změna stavby před dokončením, část vybavení, firmě Qa-

trosystem spol., s r. o., Havlíčkův Brod, na základě před-

ložené cenové nabídky.
 2. Souhlasila s vyřízením žádosti o dotaci na provedení 

opravy sanačních omítek v prostorách Muzea Světelska, 
podanou společností Zámek Světlá, s. r. o., 150 00 Praha 5.

 3. Vzala na vědomí informace o stavebně technickém stavu 
lávky pro pěší mezi ulicemi Zámecká a Nádražní.

 4. Souhlasila s legalizací cesty na pozemku parc. č. 447/1 
v k. ú. Dolní Březinka dle požadavku osadního výboru.

 5. Schválila uzavření příkazní smlouvy na administraci za-

dávacího řízení veřejné zakázky RS – Světlá n. S., sídli-
ště Na Bradle, I. Etapa, s firmou IS engineering, s. r. o., 
Přibyslav (jedná se o zadání akce rozšíření parkovacích 
míst, stavební úpravy komunikací sídliště Na Bradle a na 
rekonstrukci chodníku Na Bradle).

 6. Schválila úpravu evidence majetkových účtů (účet 031 – 
pozemky org. 900), a to ponížením o částku 146 453,30 Kč 
dle předložených podkladů Lesního družstva obcí Ledeč 
nad Sázavou se sídlem v Hněvkovicích.

 7. Vzala na vědomí informace o programu Podpora materi-
álně technické základny sportu pro rok 2016 vyhlášeným 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 8. Schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 213/2 
o výměře 100 m2 v obci a v k. ú. Světlá n. S. za účelem 
využití jako zahrádka.

 9. Schválila pronájem nebytových prostorů a venkovního 
hřiště v areálu ZŠ Lánecká za účelem provozování pří-
městských táborů v období od 1. 7. 2016 do 26. 8. 2016 
Spolku Free Time Světlá za cenu nájemného 100 Kč včet-
ně DPH/den + spotřebovaná energie za použití keramické 
pece.

 10. Zrušila v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Komisi pro 
MA 21 a odvolala z funkce jejího předsedu, členy a zapi-
sovatele k datu 18. 1. 2016.

 11. Schválila bezúplatné poskytnutí zámeckého parku pro 
akci Pohádkový les konané dne 25. 6. 2016 dle žádosti 
společnosti Zámek Světlá, s. r. o., Praha 5.

 12. Souhlasila s poskytnutím výpůjčky nebytového prosto-

ru (obřadní místnosti) v Domově pro seniory SC měs-

ta Světlá n. S. 1x týdně pro Fokus Vysočina, Havlíčkův 
Brod.

Schůze rady 18. ledna

informace Finančního úřadu 
pro kraj vysočina

Územní pracoviště v Ledči nad Sázavou

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Led-
či nad Sázavou oznamuje, že bude v měsíci březnu zajišťo-
vat výběr daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
též na Městském úřadu ve Světlé nad Sázavou, v malé za-
sedací místnosti ve dnech:

úterý 1. 3., 8. 3., 15. 3. a 22. 3. 2016  
v čase 8.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00 hodin

Bližší informace lze získat přímo na FÚ  
nebo na tel. 569 712 311.

Tiskopisy jsou v omezené míře k vyzvednutí na finančních 
úřadech.

Kompletní databáze daňových tiskopisů je přístupná na 
internetových stránkách české daňové správy:  
http://www.financnisprava.cz

Opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti 

III.  část –  povinnosti opatrovníka
Úkolem opatrovníka, ať veřejného nebo soukromé fyzické 

osoby, je zejména:
• udržovat s opatrovancem spojení 
• zajímat se o něj 
• dbát o jeho zdravotní stav

• starat se o naplnění jeho práv a chránit jeho zájmy. 
Opatrovník zastupuje opatrovaného v tom právním jedná-

ní, které podle rozhodnutí soudu není schopen činit. Rozsah 
práv a  povinností opatrovníka stanoví soud. I lidé omezení 

ve svéprávnosti mohou samostatně právně jednat v běžných zá-

ležitostech každodenního života a nepotřebují k tomu svolení 
opatrovníka. Podle rozsahu svého omezení mohou opatrovanci 
bydlet v běžném bytě, rodinném domě nebo v zařízení posky-

tující sociální nebo zdravotní služby. 
Opatrovník by měl:
• znát potřeby opatrovaného 
• jeho názory, poměry, ve kterých žije 
• respektovat jeho vůli, pokud není v rozporu s jeho nejlep-

ším zájmem 
Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, 

musí mu vysvětlit srozumitelně povahu a následky rozhodnutí 
a maximálně zohlednit jeho přání. Pokud je však přání opatro-

vaného v rozporu s jeho zájmem, musí opatrovník zvolit postup, 

který je v zájmu opatrovaného.
Na činnost opatrovníka dohlíží soud, který ho ustanovil. 

Soud se zajímá zejména o správu majetku vykonávanou opat-
rovníkem a činí v tomto směru nutná a vhodná opatření. 

Opatrovník je povinen po skončení zastupování předložit sou-

du závěrečný účet ze správy majetku opatrovaného. Soud může 
opatrovníkovi uložit, aby podával pravidelné zprávy o své čin-

nosti. Soud také vyřizuje podněty a upozornění kohokoliv, do-

týkající se zájmu opatrovaného, a činí vhodná opatření. Výkon 
veřejného opatrovnictví je bezplatný.

Bližší informace k otázkám opatrovnictví je možné získat na 
tomto kontaktu:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor sociálních věcí, 
nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, 2. pat-
ro, kancelář č. 307 naproti výtahu., Šárka Zelenková, DiS., 
tel.: 569 496 678, e-mail: zelenkova@svetlans.cz; Bc. Jana Cí-
pová, DiS., tel.: 569 496 690, e-mail: cipova@svetlans.cz. 

Šárka Zelenková, DiS., referentka OSV

Z odboru sociálních věcí
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Poslanecká sněmovna schválila dne 15. září 2015 novelu, kte-

rá upravuje placení místního poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad) a rozšiřuje 
procesní ustanovení zákona o místních poplatcích.

Podle novely zákona bude povinnost za placení místních po-

platků za nezletilé poplatníky přecházet na jejich zákonné zá-

stupce, u osob s omezenou svéprávností by měla poplatková 
povinnost přejít na opatrovníka, pokud byl jmenován. Je-li zá-

konných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni poplatky 
platit společně a nerozdílně. Podle novely budou od místních po-

platků za odpad osvobozeny děti v dětských domovech a v zaří-
zeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, obyvatelé domovů 
pro zdravotně postižené a obyvatelé domovů pro seniory.

Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO

Z finančního odboru

Statistika obyvatel Světlé nad Sázavou

Počet obyvatel k 31. 12. 2015…  6 571

Počet obyvatel podle částí obce:

Část obce
Občané s platným trvalým 

pobytem
celkem muži ženy

Benetice 22 11 11

Dolní Březinka 241 118 123
Dolní Dlužiny 18 10 8

Horní Březinka 61 35 26
Horní Dlužiny 38 21 17

Josefodol 133 71 62
Kochánov 44 17 27

Leštinka 34 19 15
Lipnička 106 56 50
Mrzkovice 143 72 71

Opatovice 49 23 26
Radostovice 57 31 26
Světlá nad Sázavou 5 495 2 701 2 794

Závidkovice 98 48 50
Žebrákov 32 16 16
Celkem 6 571 3 249 3 322

Narození:  57 dětí; z toho: muži – 25, ženy – 32
Úmrtí: 65 osob; z toho: muži – 31, ženy – 34
Počet sňatků:  46
Průměrný věk:  43,63 roku
Nejstarší občan:  98 let
Nejstarší občanka:  100 let

Průměrný věk podle částí obce ke dni 31. 12. 2015

Části obce
Občané s platným trvalým 

pobytem
celkem muži ženy

Benetice 56,64 49,37 63,91
Dolní Březinka 44,97 45,22 44,73
Dolní Dlužiny 57,64 53,77 62,48
Horní Březinka 35,19 34,23 36,48
Horní Dlužiny 39,34 39,74 38,83
Josefodol 44,47 40,98 48,48

Kochánov 51,37 49,70 52,42
Leštinka 41,82 41,03 42,83
Lipnička 42,24 43,72 40,58
Mrzkovice 39,80 39,84 39,77
Opatovice 36,95 35,40 38,33
Radostovice 50,92 48,88 53,35
Světlá nad Sázavou 43,65 42,10 45,15
Závidkovice 41,28 39,94 42,56
Žebrákov 49,12 48,59 49,66
Celkem 43,63 42,17 45,06

Věková struktura v obci ke dni 31. 12. 2015

Věk
Občané s platným trvalým 

pobytem
Celkem Muži Ženy

0 – 6 395 187 208

7 – 18 688 356 332
19 – 30 918 485 433
31 – 40 965 525 440

41 – 50 913 470 443
51 – 60 1 009 469 540
61 – 70 1 009 513 496
71 – 80 433 179 254
81 – 90 220 60 160
91 – 100 21 5 16
Celkem 6 571 3 249 3 322

Eva Pejcharová, matrikářka

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Čistá Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina vyhlásil VIII. ročník úklidu ve-

řejných prostranství, přírody a okolí silnic Čistá Vysočina, kte-

rý bude probíhat ve dnech 11.–24. dubna 2016. Každoročně se 
do této akce zapojuje i město Světlá n. S. díky občanům Světlé 
n. S. a místních částí města, žákům základních a středních škol 
a členům některých zájmových spolků jako, např. rybáři, turis-

té. Zájemci, kteří chtějí pomoci přírodě zbavit se nashromáž-

děných odpadků, se mohou přihlásit do 20. 2. 2016 na odboru 
životního prostředí MěÚ Světlá nad Sázavou, kancelář č. dveří 
318 nebo na tel. čísle 569 496 644 (paní Gögeová). Odbor život-
ního prostředí zajistí hromadné přihlášení na krajském úřadě, 
předání pytlů na odpad a poskytne další informace k této akci.

Tak jako každý rok zajistí odvoz pytlů s odpadky mimo měs-

to Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Jitka Gögeová, DiS., referent OŽP

Z odboru životního prostředí
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▶

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 

bude rozdělovat Kraj Vysočina tzv. Kotlíkové dotace. Cílem je 
snížit znečištění ovzduší z tzv. lokálních topenišť využívají-
cích tuhá paliva. Od roku 2022 nebude podle platného zákona 
o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré nee-

kologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na 
český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 
to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Využijte tedy příle-

žitost a zvažte výměnu starého kotle na pevná paliva s ručním 
přikládáním.

Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby a pod-

poru lze žádat na výměnu kotle pouze v nemovitosti určené 
k bydlení (rodinný dům s max. 3 bytovými jednotkami) na úze-

mí Kraje Vysočina.

Předmětem podpory jsou:
• kotel na pevná paliva,

• kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),
• kotel na biomasu,

• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo
• související stavební úpravy s realizací nové otopné sousta-

vy nebo úpravou stávající

• služby energetického specialisty
• realizace mikroopatření do max. 20 tis. Kč
Bližší vymezení je uvedeno ve výzvě k předkládání žádostí.

Žadatelé mohou žádosti předkládat od 18. 1. 2016 
od 8:00 hod v hlavní budově Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, Jihlava. V rámci Kotlíkových dotací lze propla-

tit výdaje, které vznikly a byly uhrazeny po vyhlášení výzvy 
k předkládání žádostí, tedy po 17. 12. 2015.

Žádosti jsou k vyzvednutí v hlavní budově Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, popřípadě je lze stáhnout 
na internetových stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky, kde 
jsou také uvedeny veškeré potřebné informace.

Kontaktními osobami Krajského úřadu Kraje Vysočina,  
Odboru regionálního rozvoje jsou:

• Bc. Eva Láníková, lanikova.e@kr-vysocina.cz
• Bc. Martin Čáp, cap.m@kr-vysocina.cz
• Ing. Veronika Kamenická, kamenicka.v@kr-vysocina.cz
• Ing. Markéta Lisová, lisova.m@kr-vysocina.cz
• Ing. Aneta Marková, markova.a@kr-vysocina.cz
Kontaktní telefon pro dotazy je 564 602 888.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Dopravní přestupky za rok 2015
Odbor dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou v mi-

nulém roce řešil na úseku dopravy celkem 375 přestupků, což 
znamená oproti roku 2014 nárůst o 27 přestupků. Řidičů, kteří 
jeli bezprostředně po požití alkoholických nápojů nebo po užití 
jiné návykové látky, bylo oznámeno 26, za rok 2014 to bylo 
pouze 18 řidičů. U těchto přestupků, kde je prokázaný alkohol, 
jsou automaticky vysloveny zákazy řízení motorových vozidel 
a uloženy pokuty v rozmezí od 2 500 Kč do 50 000 Kč. Za ne-

poučitelnou skupinu řidičů lze jednoznačně označit cyklisty - 
„alkoholiky“, kterých bylo stejně v roce 2014 i 2015, a to tři. 
Počet řidičů, kteří se při kontrole přes výzvu odmítli podrobit 
vyšetření, zda při řízení vozidla nebyli ovlivněni alkoholem, 
bylo tento rok pouze 6, v roce 2014 pak 8. Velký problém, na 
který jsem již několikrát ve svých článcích upozorňoval, je ří-
zení bez řidičského oprávnění. Za tento přestupek lze v sou-

ladu s platnými právními předpisy uložit vysoké sankce od 
25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do 
dvou let. Přesto bylo v roce 2015 těchto „řidičů“ 6 a v roce 2014 
jich bylo dokonce 8, z toho jeden mladistvý. Porušení rychlos-

ti ať již v obci či mimo se dopustilo 126 řidičů, v roce 2014 
bylo oznámeno překročení rychlosti pouze v 99 případech. 
Z těchto případů se ve dvou jednalo o opravdu „rychlé řidiče“, 
kteří jeli v obci o 40 km/h více a mimo obec o 50 km/h více. 
O „parkování“ nebo porušení ustanovení § 25 zastavení a stá-

ní zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunika-

cích, by mohl být samostatný článek. V případě města Světlá 
n. S. je tento problém minimální, a to díky dobré práci pře-

devším Městské policie. V Ledči nad Sázavou je trochu jiná 
skutečnost a „parkování“ zde bylo porušeno ve 127 případech, 
kdy tyto přestupky řešil náš odbor, ale toto číslo není zdaleka 

konečné, neboť další případy řešila Policie ČR na místě bloko-

vě. Dopravní nehody, které řešil náš odbor, byly ve velké míře 
způsobeny především porušením pravidla o nedání přednosti 
v jízdě, vjíždění na pozemní komunikaci, jízda křižovatkou, 
odbočování a rychlost jízdy, předjíždění. Těchto dopravních 
nehod bylo celkem 20. Na závěr bych chtěl upozornit, že opro-

ti roku 2014, kdy náš odbor řešil pouze jedenkrát případ, kdy 
řidič požil drogy před jízdou, v roce 2015 již byly tyto případy 
4. Tato čísla neslouží k vystrašení řidičů a účastníků silničního 
provozu, ale spíše k zamyšlení a k úvaze, že zákon tu není, aby 
nás omezoval, ale chránil. Jeno porušováním nevystavuji rizi-
ku jen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.

Ing. Miloslav Peroutka
vedoucí OD

Z odboru dopravy 

Městská policie v roce 2015 řešila celkem 1066 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 932 pře-

stupků, 134 bylo oznámeno správním orgánům k přijetí dalších 
opatření. Doručili jsme 23 písemností na žádost ostatních orgá-

nů. Ve dvou případech nás požádal o součinnost soud, jednou 
exekutor. Provedli jsme odchyt 39 psů, jednoho koně a jedné 
lišky. 36 psů je zpět u svých majitelů, 3 jsme převezli do útulků 
v Kutné Hoře a Lysé nad Labem. V odchytovém zařízení aktu-

álně nemáme žádného psa.
Rychlost jsme v uplynulém roce měřili sedmaosmdesát 

krát. Nejvyšší naměřená rychlost na povolené padesátce byla 
100 km/h. Úseky, kde máme Policií ČR schválená místa k mě-

Z činnosti městské policie
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▶ ření, jsou ulice Lánecká, Sázavská, Komenského a Nádražní. 
Dále jsou to místní části Josefodol, Lipnička, Mrzkovice, Leš-

tinka, Radostovice a nově Závidkovice. Máme uzavřené tři 
veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kynice, Vilémovice a Nová 
Ves u Světlé. V roce 2015 jsme měřili rychlost vozidel v obci 
Kynice.

Za zmínku stojí i to, že jsme řešili tři řidiče, kteří řídili pod 
vlivem alkoholu, jednu osobu jsme převezli do PZS v Jihlavě. 
Provedli jsme 10 kontrol, zda není podáván alkohol osobám 

mladším osmnácti roků. Policii ČR jsme předali tři pachatele 
trestných činů a jednu osobu v celostátním pátrání. V 10 přípa-

dech jsme podali oznámení orgánům péče o dítě. Z ulic v na-

šem městě jsme zařídili odstranění dvou vraků.
K příjemnému zpestření naší práce patří návštěvy základních 

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

Za městskou policii mohu slíbit, že se budeme snažit, si tu 
práci ještě více zpestřit.

 Zdeněk Novák
velitel MP

Z hiStorie

(Dokončení z minulého čísla)
Součástí panství bylo i městečko Světlá, které mělo v roce 

1848 188 domů a žilo v něm 1626 obyvatel. I obyvatelé městeč-

ka byli poddanými. Ačkoli většina z nich kromě obchodů a ře-

mesel hospodařila také na polích a chovala hospodářská zvířata, 

nebyla od nich vyžadována robota, naopak jim byla udělována 
různá privilegia, která byla opakovaně potvrzována střídající-
mi se vrchnostmi i panovníky. Městečko se rozkládalo i rozrůs-

talo na pravém břehu Sázavy. Na levém břehu (na dnešní Malé 
straně) žili r. 1843 v třiatřiceti domech 264 obyvatelé, mezi 
nimi sedm židovských rodin, kteří tvořili tzv. zámecký okres 
a byli bezprostředně poddáni vrchnosti. Té patřila i řada budov 
ve městě. Kromě zámku, panského dvora, pivovaru a vinopalny 
na Malé straně to byly i kostel, děkanství, špitál, škola (ta v té 
době ovšem neměla vlastní budovu) a dvě panské hospody.

I měšťané měli své polnosti.

 Dominikál  Rustikál
 jitra čtver. sáhy jitra čtver. sáhy
role  39 933 225 94
luka 7 146 28 66
zahrady 0 0 5 1393
rybníky  0 750 0 0
pastviny 25 138 17 1232
lesy 50 1016 0 0
celkem 122 1383 276 1185

V témž roce vlastnili měšťané 10 koní, 119 kusů hovězího 
dobytka (vedle krav a plemenného býka i pět tažných volů), 62 
prasat, 4 kozy a 12 oslů.

Měšťané se živili hlavně řemeslnou výrobou, méně už ob-

chodem. V roce 1841 to bylo 216 lidí, z toho 76 mistrů a ji-
ných oprávněných, 15 tovaryšů a 125 učedníků a pomocníků. 
Konkrétně ve městě působili čtyři pekaři, tři hospodští, jeden 
puškař, bednář, mlynář, fajfkář, zámečník, krasobarvíř, kovář, 
provazník, šest řezníků, dva sklenáři, šest krejčích, stejně tolik 
ševců, dva truhláři, dva hrnčíři, dva koláři, pět tkalců, zedníci 
a kameníci. Řemeslníci se sdružovali do cechů, kterých bylo 
původně ve Světlé devět. Byl to společný cech kovářský, kolář-
ský, bečvářský, truhlářský a zámečnický (založen 1613), cech 
řeznický (1635), ševcovský (1638), pekařský a pecařský (1648), 
krejčovský (1713), tkalcovský (1713), tesařský (1714), zednic-

Světelsko na sklonku feudalismu

Památník zrušení roboty v roce 1848 nechal o padesát let 
později postavit Jan Tejkal nedaleko Nové Vsi.  

Foto: Jaroslav Vála 
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▶

Stalo se

V Čechách
• před 600 lety 20. února 1416 byl v Kostnici upálen je-

den z nejbližších Husových spolupracovníků Jeroným 
Pražský; na konci téhož roku kostnický koncil zastavil 
činnost pražské univerzity pro příchylnost k husitství, 
ta se však nařízení nepodřídila 

• před 170 lety 1. ledna 1846 začal v Praze novinář a sa-
tirik Karel Havlíček Borovský redigovat Pražské novi-
ny

Ve světě vědy a techniky
• před 410 lety v roce 1606 zavádí Ital Antonio Carletti 

ve Florencii první výrobu čokolády v Evropě; znalost 
čokolády přinesli z Mexika Španělé

• před 50 lety v roce 1966 byla ve francouzské Bretagni 
spuštěna první přílivová elektrárna na světě o výkonu 
240 mW

Ve Světlé nad Sázavou
• před 230 lety v roce 1786 císař Josef II. potvrdil a ob-

novil privilegia městečku Světlé
• před 170 lety v roce 1846 byla přičiněním panství ve 

Světlé zřízena sběrna dopisů, předchůdce poštovního 
úřadu    

Josef Böhm

ký a kamenický (1720) a mlynářský (1739). Ne všechny zřejmě 
existovaly až do poloviny 19. století. Nakoupit bylo možno ve 
třech obchodech se smíšeným zbožím.

Zaměstnání 38 obyvatelům poskytovaly v roce 1843 dvě leš-

tírny skla, sedm měšťanů zaměstnávalo 43 dělníky vrtáním 
granátů, dalších 44 dělníků zaměstnávali řezači drahokamů, 
kterých bylo deset.

V okolních poddanských vesnicích působili ovšem další živ-

nostníci a nebylo jich málo. Jednalo se o 110 mistrů a oprávně-

ných, kteří se se svými 28 tovaryši a 60 učedníky a pomocní-
ky zabývali také řemeslem a obchodem. Žili po celém panství, 
hlavně ve větších vesnicích vzdálených od Světlé. Bylo to dva-

náct hospodských, jeden sládek, tři vinopalníci, dva pilaři, čty-

ři řezníci, čtrnáct leštičů granátů, dvacet čtyři tkalci, jedenáct 
mlynářů, třináct kovářů, jedenáct krejčích, pět ševců, tři truh-

láři, dva koláři, jeden zednický mistr s deseti tovaryši, jeden 
tesař s osmi tovaryši, leštič skla, řezač skla, koželuh, kominík, 
kameník, pět kramářů a podomních obchodníků a čtyři, kteří 
provozovali svobodný obchod. O zdraví poddaných se staral 
vrchnostenský lékař a šest porodních babiček. Uvedený výčet 
vypovídá o tom, že panství bylo ekonomicky zcela soběstačné.

Do chodu panství prakticky nikdo z vnějšku nezasahoval, 
veřejnou správu politickou, finanční i soudní vykonával pa-

trimoniální úřad zřizovaný vrchností. Vrchnost dosazovala 
i purkmistra, který stál v čele městečka, v roce 1840 jím byl 
Jan Bresknář. Podle guberniálního nařízení z roku 1838 se svě-

telský městský magistrát skládal z purkmistra, dvou obecních 
starších, městského písaře a účetního.

***

 Do zdánlivě klidně plynoucího času, do společnosti, v níž 
měl každý již od narození přikázané svoje místo a tím předur-
čený další běh života, vpadly náhle překotné události revoluč-

ního roku 1848. Volání po svobodě, rovnosti, po zrušení pod-

danství a roboty zasáhlo celé Čechy a v Praze dokonce vyvřelo 
v ozbrojené povstání. Nové, dosud nepředstavitelné a přitažlivé 
ideje se rozšířily všude, Světelsko nevyjímaje. O konkrétních 
událostech v našem regionu toho mnoho nevíme, ale i tady, jak 
uvádí Pamětní kniha děkanství světelského, „místy došlo k ná-

silnostem, an poddaní proti vrchnostem svým pro křivdy jim 
buď skutečně, nebo toliko dle domnění činěné povstávali, jejich 
majetek ohrožovali. Tak bylo i ve Světlé; několikrát přišel lid 
vesnický před zámek a byl by dopustil se násilí, kdyby někteří 
rozvážnější a garda či obrana národní toho roku zřízená po-

řádek byli neudrželi a vzbouřené mysli neuchlácholili. Že toho 
roku zvěř, an honil a střílel každý, kdo jen chtěl, zle se měla 
a lesy, zvláště obecní, an nerozvážně jich zporáženo a propito, 
velmi trpěly, netřeba připomínati.“

Osmačtyřicátý rok však přinesl významnější události, než 
byly zplundrované lesy a rozdráždění rolníci. Jednou z nich 
byly první volby, které obyvatelé Čech zažili. Nebyly sice ještě 
všeobecné, rovné a přímé, ale byly to volby! A tak se 4. červen-

ce v celých Čechách volili poslanci Říšského sněmu, prvního 
parlamentu v historii monarchie. Volba byla nepřímá, na 500 
oprávněných voličů připadal jeden volitel, který pak jménem 
ostatních a dle jejich vůle uskutečnil vlastní volební akt. Volit 
nesměly osoby pracující za denní mzdu, osoby ve služebním 
poměru a osoby závislé na podpoře dobročinných organizací. 
Že by mohly volit také ženy, skutečně nikoho nenapadlo. Svě-

telské panství patřilo k volebnímu okresu Humpolec a tam také 
v určený den vyrazilo na voze těch několik volitelů zastupují-
cích voliče z celého panství. Volba v Humpolci skončila jedno-

značně. Češi i většina Němců zvolili svým poslancem Karla 
Havlíčka Borovského. Ten byl ale zvolen i v Benátkách nad Ji-

zerou, Říčanech a Novém Kníně, přijal však volbu v kraji, z ně-

hož pocházel a v několika svých životních obdobích pobýval. 
Jeho návštěvu Humpolce při cestě na zasedání sněmu ve Vídni 
připomíná pamětní deska na humpoleckém dolním náměstí.

Poslancem se tehdy stal i rodák ze Světlé a nebyl to nikdo jiný, 
než Alois Jelen; jeho narození nám připomíná pamětní deska 
na špitále. Byl zvolen v okrese Vlašim.

Pro rolníky mnohem důležitější bylo ale zrušení poddanství 
a roboty, o kterém sněm rozhodl 7. září 1848. Toto v dobovém 
jazyce „vyzdvižení z roboty“ nebylo sice bez náhrady, ale bý-

valí poddaní platili pouze třetinu hodnoty poddanských bře-

men, zbytek zaplatil bývalé vrchnosti stát. Na průběh tohoto 
procesu dohlížela zemská vyvazovací komise a jí podřízené 
komise okresní. Do konce roku 1851 bylo vyvázání z roboty 
ve většině případů dokončeno, v dalších dvou letech probíhalo 
ještě vykoupení z placení desátku a deputátu církvi. Rolníci se 
stali konečně svobodnými občany ekonomicky nezávislými na 
šlechtě, ta naopak přecházela na svých velkostatcích (rustikál 
si ponechali rolníci, dominikál šlechtě zůstal) na kapitalistický 
způsob hospodaření založený ne na vynucené robotě, ale na 
námezdní práci.

Se zánikem poddanství postupně mizely i další relikty feu-

dalismu. V roce 1849 byl ve Světlé zrušen patrimoniální úřad 
a veřejnou správu převzal stát; nejprve c. k. úřad, později 
c. k. okresní hejtmanství v Ledči.

V roce 1859 došlo ke zrušení cechů a tak k uvolnění svobod-

ného podnikání.
Rolnický stav si svého osvobození velmi vážil a na českých 

vesnicích můžeme často vidět památníky připomínající tuto 
událost. Pro příklady nemusíme chodit daleko. V roce 1898 
byl k 50. výročí zrušení roboty odhalen památník v Nové Vsi. 
V Kunemili si připomněli v roce 1938 nejen 20. výročí vzniku 
republiky, ale i 90. výročí zrušení roboty; k stému výročí vysa-

dili památnou lípu.
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▶

 

ŠkolStví

To už ale přicházela doba, která přinesla změny ve vlastnictví 
půdy zcela jiného rázu, a odstranila tradiční majetkové poměry 
i způsob života na českém venkově, to už je ovšem jiná kapitola.

Poznámka 1 - kategorizace rolníků
• domkář (baráčník) držitel domku bez polí, nanejvýš se za-

hradou

• chalupník držitel chalupy a nanejvýš 20 korců polí 
(cca 2877 m2)

• půlsedlák (půlláník) držitel půdy o ploše ½ lánu (cca 9 ha)
• sedlák (láník) držitel půdy o rozloze nejméně jednoho lánu 

(cca 18 ha)

Poznámka 2 - staré plošné míry

V roce 1764 byly v rámci unifikace zavedeny i v Čechách ra-

kouské míry a váhy. Platily do roku 1876, kdy nabyla platnosti 
metrická soustava.

lán = 60 korců = 17,2 ha (172 000 m2)

jitro = 2 korce = 57,55 aru (5755 m2)

korec (strych) = 1,5 míry = 28,7 aru (2877 m2)

míra (měřice) = 533 čtverečních sáhů = 19,2 aru (1920 m2)

čtvereční sáh = 3,6 m2

Josef Böhm

mC rolnička, Pěšinky 971

Kontakty:  Iva Vosyková 724 564 289  
  Tereza Lebrušková 732 538 839  
  (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, vní-

mání režimu a sebe sama v kolektivu
• „Chobotnice“  – Společné aktivity dětí a  rodičů podpo-

rující rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání 
a fantazie

Pondělí od 16 hodin:
• „Montessori kurz“ – s lektorkou Ivou Frykovou

Úterý 18:00 – 19:00 hodin: 
• „Powerjóga pro dospělé“ – s lektorkou Petrou Dočkalo-

vou

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

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

Podle průzkumu Českého zdravotnického fóra tráví dvě tře-

tiny patnáctiletých dětí u počítače tři a více hodin denně. „Děti 
jsou on-line v tak raném věku, že si už kolem jedenácti let vytvo-

řily technické dovednosti dospělých. Jenže si stále nevytvořily 
odpovídající intelektuální a emocionální zralost potřebnou ke 
správným rozhodnutím, kterým musí na internetu čelit,“ objas-

ňuje výsledky průzkumu J. R. Smith ze společnosti AVG Tech-

nologies.
V ZŠ Komenského ulici proběhly 15. 1. 2016 semináře pro 

žáky 8. a 9. tříd zaměřené na rizika virtuální komunikace u do-

spívajících. Lektorka Mgr. Jana Březinová – psychoterapeut, 
kouč a supervizor s dlouholetou praxí – zaujala žáky zejména 
praktickými příklady ze své klinické praxe. Odpoledne připra-

vila seminář také pro všechny pedagogické pracovníky. 
J. M.

rizika virtuální komunikace
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Čtyři roky utekly jako voda a to, co se zdálo jako vzdále-

ná budoucnost, je tady. Studentky a studenti 4. ročníku oboru 
sociální činnost se dočkali události, na kterou se těšili již od 
1. ročníku, maturitního plesu.

Konal se v pátek 15. ledna 2016 od 19 hodin v kulturním 
sále ve Světlé nad Sázavou. Přípravy na něj začaly už v prv-

ním ročníku – prvními plány a hlavně postupným vybíráním 
peněz, aby potom financování všech položek tolik nebolelo. Ve 
3. ročníku bylo nutné zamluvit sál a od prvních týdnů tohoto 
školního roku nastala ta pravá organizační práce. Podle slov 
studentek to občas ve třídě vřelo jako v pekelném kotli, ale na-

štěstí beze svědků z řad učitelů, tak se to nepočítá.
Samotný program plesu (moderoval ho pan Ondřej Rázl 

z Havlíčkova Brodu) byl zahájen ve 20 hodin vystoupením ha-

vlíčkobrodské taneční skupiny Zumba. Pak již následoval ori-
ginální nástup studentů, ukončený působivým příchodem paní 
třídní učitelky Miroslavy Pavlíkové a pana zástupce ředitele 
školy Michala Šimka po červeném koberci. Ti se pak ujali šer-
pování studentů a také jim předali květiny a sklenky na přípitek. 
Následoval vtipný projev studentek Zdeňky Kafkové a Veroni-
ky Votoupalové, sbírání mincí z tanečního parketu, fotografo-

vání, sólo maturantů s rodiči a pak již volná zábava. Dobře se 
tancovalo, hlavně díky kapele S.A.M. Po 24. hodině nás ještě 
studentky a studenti 4. E pobavili svým půlnočním překvape-

ním, které bychom mohli označit jako „stínový tanec“, a pak 
opět pokračoval až do tří hodin veselý rej tanečníků.

My, hosté plesu, děkujeme studentům za jeho vzornou a na-

prosto samostatnou organizaci. Návštěvníci i sami studenti se 
dobře bavili a to je největší odměna za vynaložené úsilí. Děkuje-

me také panu Michalu Šimkovi, že si jako zástupce pana ředitele 
na nás udělal čas, panu učiteli Leoši Pořízovi za krásné fotky 
a studentkám sociální činnosti ze 3. ročníku za vydatnou pomoc 
v průběhu plesu. Maturantům přejeme, aby nalezli také dostatek 
sil na závěrečnou přípravu k maturitě a aby při ní byli úspěšní.

Miroslava Pavlíková, třídní učitelka

maturitní ples třídy 4. e
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Z domova pro seniory

Vánoce a Nový rok jsou za námi. Vše jsme úspěšně a ve zdra-
ví zvládli. Obyvatelé již uklidili vánoční dekorace a pomalu 
se těší na jaro. Definitivní konec Vánoc přinesli malí tři krá-
lové, kteří nám dne 6.  1.   přišli zazpívat. Mnozí z  obyvatel 
a zaměstnanců přispěli na tříkrálovou sbírku. 

V  rámci návštěvy města Světlá nad Sázavou zavítal do na-
šeho zařízení v ten samý den pan poslanec Kaňkovský v do-
provodu zástupců města. V  rámci jeho návštěvy mu byly 
představeny služby, které sociální centrum poskytuje a také 
budova Domova pro seniory. 

V  letošním roce se budeme věnovat volnočasovým aktivi-
tám se stejnou péčí jako v tom loňském. Fotky z aktivit na-
leznete na našich facebookových stránkách. Připravujeme 
pro Vás i krátká videa pro lepší představu o tom, jakou for-
mou jednotlivé aktivity probíhají. Dále jsme pro naše malé 
návštěvníky nově zřídili dětské koutky, kde jsou k dispozici 
hračky a omalovánky. 

Naši klienti již pravidelně používají ke komunikaci s příbuz-
nými žijícími daleko od klienta Skype. Pokud máte zájem 
uskutečnit videohovor přes internet, neváhejte nás kontak-
tovat a hovor zrealizujeme. Vaše příbuzné to jistě potěší. Od 
1. 1. 2016 platí nový ceník za služby poskytované v Domově 
pro seniory. Ceník si můžete prohlédnout na stránkách Soci-
álního centra nebo na našem facebooku. 

Text a foto: Monika Horáková

kultura

Beletrie
Patricia Cornwellová
Prach
–  Tělo zabalené v nezvyklé látce a pokryté práškem, který 

podivně barevně září, se našlo přímo u bran vyhlášeného 
technologického institutu. Patřilo Gail Shiptonové, která 
soudní cestou vymáhala po bývalém finančním poradci 
sto milionů dolarů. Není divu, že Kay Scarpettová to ne-

považuje za náhodu.

Maggie La Tourelle
Dar jménem Alzheimer
–  Se zákeřnou, drtivou nemocí se lze vyrovnat s láskou, po-

chopením, laskavostí a humorem. Maggie La Tourelle 
nám předkládá dojemný příběh, ve kterém zaznamenává 
rozhovory se svou matkou Pat, trpící Alzheimerovou cho-

robou. Vyprávění v této knize často překvapuje naprosto 
nečekanými myšlenkami a náhledy do pocitů nemocného.

Tomáš Němčík
Panáček
–  Svérázná autobiografická výpověď o celoživotním boji se 

závislostí na alkoholu. Autor v knize popisuje, jak alkohol 
plíživě začal ovládat jeho život a jak z mladické revolty pře-

rostl nejprve v životní styl a poté v temného démona, který 
z něj udělal loutku a vzal mu nejen zdraví, ale i touhu žít.

Michael Punke
Zmrtvýchvstání
–  Ostřílený hraničář a zkušený traper ve službách Kožešino-

vé společnosti Skalnatých hor Hugh Glass se krátce poté, 
co byl na lovu napaden rozzuřenou medvědicí, ocitá sám. 
Zbývající členové výpravy ho zbaběle opustí a on se pla-

zí čarokrásnou panenskou přírodou poháněn vidinou, že 
musí přežít, aby se pomstil.

Robin Shilp Sharma
Rok s mnichem, který prodal své Ferrari
–  Autor čerpá z vydaných knih populární řady Mnich, který 

prodal své ferrari, z nichž vydestiloval esenci těch nejpod-

nětnějších, nejjasnozřivějších, ale současně nejpraktičtěj-
ších myšlenek, rad a poučení.

Eva Urbaníková
Nakresli mi vítr
–  Skutečný příběh Slovenky Marcely, kterou zaslepila vá-

šeň a zamilovanost natolik, že skončila ve vězení. Kniha 
o tom, jak tenká je hranice mezi správným a nesprávným, 

výběr z únorových knižních novinek
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Jako každý rok, i letos nastal čas připomenout neprofesio-

nálním výtvarníkům Světelska blížící se tradiční výstavu, na 
které se mohou svými díly představit občanům i návštěvníkům 
města. Letošní ročník se uskuteční v termínu od 25. dubna 
do 15. května v tanečním sále Společenského domu ve Světlé 
n. S. Možnost prezentovat svá díla mají nejen pravidelní účast-
níci, ale také noví zájemci, kteří jsou ochotni svá díla ukázat ná-

vštěvníkům výstavy. Tito noví zájemci se musí přihlásit v kan-

celáři oddělení kultury kulturního zařízení KyTICe (v prostoru 
šaten pro účinkující v budově kina).

Za oddělení kultury KZ KyTICe  
Adéla Hrochová  (tel. 569 496 660),

za výtvarníky Petr Křivský (tel. 724 716 585).

tradiční výstava neprofesionálních výtvarníků Světelska se blíží

kulturní zařízení kytiCe připravuje

Přednáška mgr. jany koukalové
15. března od 16 hod. v městské knihovně 
Přednáška  proběhně  v rámci Národního týdne trénování 
paměti.

SpongeBob ve filmu: houba na suchu
19. března od 15 hod. promítání v městském kině

animovaná komedie 
USA, 2015, 94 min 
Režie: Paul Tibbitt, Mike Mitchell

SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, byd-
lí v  ananasu a  dělá úžasné krabí hambáče. Jak napovídá 
název, v tomhle filmu se ocitne na souši. A přitom vše za-
čalo tak idylicky, dalším báječným ránem v podmořském 
městečku Zátiší Bikin, kde u Křupavého kraba stála dlou-
hatánská fronta na krabí burgery. Idyla skončila ve chvíli, 
kdy se trikem zmocnil návodu na ty nejlepší hambáče pirát 
Hambivous. SpongeBobovi a jeho kámošům nezbyde než 
rozpumpovat svaly, vynořit se, trochu oschnout a vybojo-
vat si recept zpátky. Jejich spravedlivý boj bude kompliko-
vat fakt, že souš je pro ně vážně nepřátelské prostředí, na 
druhou stranu získají nevídané superschopnosti.

Předprodej vstupenek od 29. 2. 2016 v turistickém infor-
mačním centru, tel. 569 496 676, info@svetlans.cz. Telefo-
nické rezervace vstupenek v první den předprodeje přijí-
máme od 9 hodin.

jak křehká je sebeláska ve srovnání s touhou po tom, aby-

chom byly milované mužem… Je o mateřské lásce, o se-

lhání i o lidské zlobě.

Naučná literatura
Zdeňka Pospíšilová
Dárkové krabičky pro každou příležitost
–  Každý má hezký pocit z toho, když může obdarovat své 

blízké pěkným dárkem. A víte, co ten hezký pocit může 
ještě znásobit? Krásná a originální krabička, v níž je milá 
pozornost zabalena. S touto knihou vám to půjde jako po 
másle! Stačí jen mít chuť a trochu času a pod rukama se 
vám budou rodit krásné dekorativní krabičky.

Stanislav Motl
Válka před válkou
–  Roku 1938 vzplál v českém a moravském pohraničí oheň 

války. Války o to ničivější, že proti sobě stáli Čechoslová-

ci. Na jedné straně statisíce německých, zpravidla fanatic-

kých stoupenců A. Hitlera a K. Henleina, podporovaných 
nacistickým Německem. Na straně druhé Češi a s nimi na-

příklad i - což se ne vždy uvádí - tisíce německých odpůr-
ců nacismu.

 

Knihy pro děti a mládež
Alois Mikulka
Barevné pohádky
–  Obrázková knížka s ilustracemi Jiřího Trnky vychází 

u nás úplně poprvé. Půvabné obrázky doprovázejí tři oblí-
bené pohádky Aloise Mikulky a další, které z původního 
námětu převyprávěla Klára Trnková. Hravé koláže a ná-

paditá grafická úprava bude děti bavit a podle mnoha ob-

rázků budou moci pohádky vyprávět i samy.

David Laňka
Barunka a malovaný svět
– Barunka chodí do třetí třídy a oplývá fantazií, kterou by 

jí mohli závidět i ti největší fantastové. A protože jen 
tomu, kdo umí s fantazií zacházet, se mohou stát fantastic-

ké věci, Barunka jednoho dne narazí na živou Tužku. Na 
obyčejnou tužku tvrdosti 9 B, která má ruce, nohy, povídá 
a všechno, co namaluje, se stane skutečným.

Eva Kodýmová
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Představení DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ se 
uskuteční v sobotu 12. března 2016 od 19 hod. v divadelním 
sále.

Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimr-
mana, sestává Dlouhý, Široký a Krátkozraký ze dvou částí – od-

borné části (formou přednášky nebo kratších referátů) o životě 
a díle Járy Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího zpra-

cování některého jeho díla – v tomto případě pohádky Dlouhý, 
Široký a Krátkozraký. První část tohoto představení tvoří roz-

sáhlejší přednáška „Cimrmanova cesta za českou pohádkou“. 
Vlastní divadelní hra pojednává o strastiplném putování, jehož 
cílem je vrátit princezně Zlatovlásce její ženskou krásu – byla 
totiž očarována zlým obrem Kolodějem. V prvním obraze při-
chází na královský zámek princ Jasoň, který zjišťuje, že jeho 
vytoužená nevěsta – princezna Zlatovláska – má (díky čárům 
Koloděje) vousy a nohu „pětačtyřicítku“. Jasoň se rozhodne 
Zlatovlásku vysvobodit ze zlé kletby a společně s ní, s jejím 
královským otcem a s Bystrozrakým se vydává za Dědem Vše-

vědem, aby jim poradil, jak na Koloděje. Vše zpovzdálí sleduje Jasoňovo dvojče – zlý princ Drsoň, který se chystá ve vhodnou 
chvíli do děje vložit a získat princeznu pro sebe.

Děd Vševěd přes silně pokročilou sklerózu poradí, aby Ko-

lodějovi vzali jeho kouzelný prsten. To se sice nepodaří pří-
mým soubojem, ve kterém Jasoň prohrává, ale lstí – Koloděje 
se povede rozplakat, takže vyndá z kapsy kapesník a prsten mu 
vypadne. Pohádka má šťastný konec – Zlatovlásce je pomocí 
ukořistěného prstenu vrácena její ženská krása.

Obsazení:
Zdeněk Svěrák nebo Miroslav Táborský j.h. – Bystrozraký
Jan Hraběta nebo Bořivoj Penc – král
Jaroslav Weigel – děd Vševěd
Petr Brukner nebo Petr Reidinger – Zlatovláska
Miloň Čepelka nebo Marek Šimon – princ Jasoň
Marek Šimon nebo Miloň Čepelka – princ Drsoň
Václav Kotek nebo Robert Bárta – pocestný

Adéla Hrochová
Zdroj: www.csfd.cz

divadlo járy Cimrmana opět ve Světlé

Plesy v tanečním sále

27. února – lyžařský 
Hraje: Vysočina z Ledče n. S. 
Pořadatel: Lyžařský klub Kadlečák

 5. března – hasičský 
Hraje: Rotace z Humpolce 
Pořadatel: SDH Světlá n. S.

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

26. března – hokejistů 
Hraje: Melodie z Ledče n. S. 
Pořadatel: Fan club HC Světlá n. S.
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Co váS Zajímá

Smíšený pěvecký sbor Gaudeamus je jedním z kamínků pest-
ré mozaiky kulturního života ve Světlé n. S. V jeho sedmatřice-

tileté historii se u něj vystřídalo pět sbormistrů a každý z nich 
na jeho uměleckém projevu zanechal svoji nesmazatelnou stopu. 
Posledním z nich byl Jiří Trtík, který stál před sborem od roku 
2011. V září loňského roku došlo u sboru k pomyslnému předání 
taktovky, když Jiřího Trtíka po jeho čtyřletém působení vystří-
dala mladičká slečna Špačková. Odcházející umělecký vedoucí 
Jiří Trtík se ke svému působení u světelského pěveckého sboru 
po provedení tradiční vánoční mše Jakuba Jana Ryby Hej mis-

tře v kostele sv. Václava vyznal: „Do sboru jako jeho dirigent 
jsem nastoupil v září 2011 a pamatuji si na svoji první zkoušku, 
na které bylo asi 8 členů. Na první koncert, při kterém jsem stál 
před sborem, si již přesně nepamatuji. Nejkrásnější pro mě ale 
bylo, vidět ten rozdíl po několika letech společného zpívání, kdy 
sbor čítal okolo 30 členů v plné formě s nacvičeným repertoá-

rem a úspěšnými koncerty. Rybovu Českou mši vánoční jsem 
ve Světlé letos (27. prosince 2015) řídil potřetí. Byl jsem mile 
překvapen, kolik přišlo na koncert posluchačů. Mám upřímnou 
radost, že zájem o tyto koncerty roste. Přiznávám, že Rybovky 
ve Světlé bývají pro mě těmi nejkouzelnějšími. Se sborem jsem 
i nadále v kontaktu a věřím, že je nyní v dobrých rukou.“ Po 

skončení Rybovy mše a doznění posledních tónů koledy Naro-

dil se Kristus Pán si Jiří Trtík a Petra Špačková podali ruce, což 
bylo symbolickým předáním té pomyslné taktovky pro řízení 
sboru. Pro světelské posluchače je nová sbormistryně smíše-

ného pěveckého sboru Gaudeamus neznámou osobností. A tak 
zde je její medailonek ve formě rozhovoru.

Slečno Špačková, představte se čtenářům Světelského zpra-

vodaje. Jaký je váš vztah k hudbě? „Vztah k hudbě mám samo-

zřejmě kladný, život bez ní si neumím představit. V naší rodině 
hraje většina z nás na nějaký hudební nástroj. Můj pradědeček 
hrál na heligonku, což vedlo k rozhodnutí mých rodičů, na jaký 
nástroj budu já hrát. Svůj první akordeon jsem dostala ve dru-

hé třídě. Hudba mě vždy naplňovala a přinášela radost, takže 
nebylo dlouho o čem přemýšlet, co budu studovat. V přípravě 
na konzervatoř mě podporovala celá rodina a pomoc jsem na-

šla i u paní učitelky na akordeon Jiřiny Hoskovcové. Na kon-

zervatoři v Pardubicích jsem se vedle akordeonu zajímala též 
o klavír. Vystupovala jsem na mnoha koncertech a na přehlídce 
konzervatoří jsem získala 3. místo.“

Jste studentkou. Na jaké škole studujete? „Nyní studuji na 
Pedagogické fakultě v Hradci Králové obory Hudební kultura 
a Řízení sboru. Chtěla jsem po konzervatoři pokračovat ve stu-

diu hry na akordeon, ale v České republice tato možnost není. 
Toužila jsem se věnovat i nadále hudbě, proto jsem zvolila prá-

vě tyto obory a určitě nelituji. Nyní se při studiu více zaměřuji 
na zpěv a klavír.“

Jak jste se dostala k řízení sboru Gaudeamus? „Právě díky 
studiu zpěvu a Řízení sboru. Spolužák z Univerzity na mě upo-

zornil Jiřího Trtíka a ten mě osobně kontaktoval s tím, zda bych 
nepřevzala jeho místo u sboru. Nebyla jsem si jistá, zda vedení 
tohoto kvalitního sboru zvládnu, ale Jirka a má rodina mne 
přesvědčili a já jsem jim nyní za to vděčná. Budu se snažit vést 
sbor správným směrem, jak nejlépe budu umět.“

Nemohu se vás nezeptat na to, jak jste si se sborem zazpívala 
v chrámu sv. Víta v Praze. „Se sborem Gudeamus jsme byli 
pozváni zazpívat si na mši mezinárodního projektu humanitár-

ního a mírového hnutí Stonožka, která se konala 4. prosince 
v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Málo komu se 
poštěstí si zazpívat v tomto posvátném prostředí, proto jsem 
vůbec nepřemýšlela, zda pojedu, či ne. Byl to krásný výlet se 
skvělými lidmi. Začátek zkoušky v samotné katedrále byl zpo-

čátku trochu chaotický, než si nás dirigent všechny porovnal, 
ale nakonec vše dobře dopadlo. Na závěr nám potřásl rukou 
samotný kardinál Dominik Duka, takže z celého dne máme 
všichni úžasné zážitky.“

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí při řízení sboru 
i v osobním životě.

Text a foto: Jiří Víšek

Gaudeamus má novou sbormistryni

Fotofór

Připraven do každého počasí. Text a foto: J. Víšek
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tři králové v mateřské škole

6. ledna, v den Tří králů, kdy se i ve Světlé n. S. konala tříkrálová sbírka organizovaná Charitou České republiky, navštívili ko-
ledníci v kostýmech Tří králů Mateřskou školu Na Sídlišti. Paní učitelka při tom dětem moc hezky vyprávěla o tradici tříkrálové 

koledy a vysvětlila, že je třeba pomáhat lidem v nouzi. Potom dětem rozdala mince, aby je koledníkům vhodily do kasičky.
Text a foto: jiv

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, 
jsou postavy z Matoušova evangelia. Bible zmiňuje, že tito 
mudrcové navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě 
a přinesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. Informace, že tito 

mudrcové byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji 
uváděná jako Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější 
tradice.

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše 
posvěcenou křídou na dveře domů zkratka K † M † B † nebo 
latinský ekvivalent C † M † B †. Zkratka se mylně vykládá jako 
iniciály tří králů (Kašpar, Melichar, Baltazar). Skutečný text 
ovšem zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí 
žehná.

Nejenom v naší republice, ale i v sousedním Německu je tato 
tradice hojně rozšířena a spojena s obdarováním. Koledníci 
roznášejí domácnostem požehnání do dalšího roku a zároveň 
přinášejí symbolické dárečky (cukřík a kalendářík), tak jako 
mudrcové v dávných dobách. Lidé oproti tomu mají možnost 
přispět na provoz a vybavení sociálních služeb, které poskytuje 
Oblastní charita Havlíčkův Brod.

V našem městě a okolí letos vyšlo 28 skupinek tříkrálových 
koledníků, což je více než stovka dobrovolníků, kterým patří 
velký dík a obdiv za to, že jsou ochotni nezištně pomoci dru-

hým a obcházet domácnosti v každém počasí. Letošní počasí 
bylo opět vlídné a štědří byli i dárci, takže po rozpečetění po-

kladniček jsme došli k celkové sumě 107 250 Kč, což je částka 
vyšší o více než 3 000 Kč než v předchozím roce.

Tímto děkuji všem, kteří vstřícně přivítali koledníčky a při-
spěli na pomoc druhým.

Jana Ptáčníková

tři králové
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Na výroční schůzi v prosinci 2015 jsme bilancovaly práci 
naší organizace za uplynulý rok. Naše organizace má 113 čle-

nek, scházíme se pravidelně měsíčně, průměrná účast na schů-

zích je 50 členek.
Pořádáme akce nejen pro naše členky, ale i pro veřejnost. 

Velký ohlas mají odborné přednášky. V květnu proběhla před-

náška Mgr. Sedláčkové s názvem Jak na děti a vnoučata. Akce 
se uskutečnila v rámci Dne pro rodinu Kraje Vysočina. Veli-
ce zajímavá a poučná byla přednáška a beseda MUDr. Pěkné 
o diabetu, která proběhla v říjnu za účasti 57 osob.

Dále pořádáme charitativní sbírky pro Diakonii Broumov, 
nabízíme kytičky při Květinovém dni  - pro Ligu proti rakovině 
jsme vybraly 4 840 Kč. Oblíbené jsou i zájezdy do lázní Kudo-

wa Zdroj v Polsku na místní tržnici a do termálních lázní Velký 
Meder na Slovensku.

Naše místopředsedkyně Marie Rauerová organizuje zajíma-

vé zájezdy. Letos to byly zájezdy do Českého Ráje, do Podkr-
konoší s prohlídkou ruční výrobny vánočních ozdob v Poniklé 
(firma Rautis) a Škodovky v Mladé Boleslavi, další byl na Mos-

tecko (Uhelné safari, přesunutý kostel v Mostě). 
V červnu se uskutečnil výlet do Prahy, byl věnován dětem 

k jejich svátku. Účastníci navštívili Policejní muzeum na Al-
bertově a představení v Divadle Spejbla a Hurvínka. 

Z činnosti Českého svazu žen

velikosti. Je to první krok k oživení a zatraktivnění parku, 
který se představitelé města rozhodli revitalizovat. Kdo zá-
mecký park navštěvuje častěji, určitě už zaznamenal změny 
k lepšímu. Park upravujeme, čistíme a chtěli bychom v něm 
vybudovat naučnou stezku, dětské hřiště s přírodními hra-
cími prvky a vytvořit v něm jakousi stálou výstavu sochař-
ských výtvorů studentů UA, ale s obměňovanými exponáty. 
Takže kromě čertíků, možná vodníků či jiných pohádkových 
postaviček budete mít možnost sledovat výtvory našich 
studentů ve formě trvalé přírodní výstavy.

A kterého čertíka jste si vybrali? Z celkového počtu 391 an-
ketních lístků získal nejvíce hlasů čertík č. 2 (foto na titulní 
straně), jehož tvůrcem je Nikolas Vrána. Gratulujeme.

Josef Hnik, místostarosta 
Foto: Jiří Víšek

Velký úspěch měla předvánoční dílna v zasedacím sále radni-
ce, kde si přítomní mohli ozdobit svíčky a barevné koule vánoč-

ními motivy. Účast byla hojná (kolem 100 osob).
Pořádáme i kulturní akce, např. zájezdy na divadelní předsta-

vení, vystoupení heligonkářů ve Společenském sále aj.
V této činnosti budeme pokračovat i v tomto roce. 

Eva Lukešová, předsedkyně
Foto: Ludmila Nevímová

Čertíci

Od 14. prosince do 18. ledna probíhala ve vestibulu radnice 
výstava čertíků, které vytvořili studenti z místní Umělecké 
akademie (UA) na objednávku města Světlá nad Sázavou. 
Součástí této výstavy byla anketa, kde jste si mohli vybrat 
podle Vás toho nejsympatičtějšího čertíka. Ten, který od 
Vás získal nejvíce hlasů, bude umístěn v zámeckém parku 
u  Čertova mostu. Vytesán bude z  kamene v  téměř lidské 

19



Vznikl v roce 1877 a patřil mezi 152 sbory k tomuto datu 
evidované v království Českém. Službu členů SDH řešil Řád 
Sboru dobrovolných hasičů Světlá nad Sázavou a to ve 27 bo-

dech, z nichž 1. bod obsahoval: „…aby při vzniklých požárech 
lepší pořádek hašení a chránění bylo možno zachovati, utvořil 
se ve Světlé n/S. s přivolením slavné obecní rady sbor hasičský. 
Jeho údové na sebe berou povinnost v pádu ohně život i majetek 
obyvatelů města a vůkol ležících obcí vším možným způsobem 
hájiti a chrániti“.

V současnosti je velitelem jednotky pan Radek Kudrna a jed-

notka má 91 členů. V loňském roce zasahovali u 36 událostí, 
z toho bylo 16 požárů. V horkých letních dnech kropili rozpá-

lené světelské náměstí a přilehlé ulice. Nechyběli ani při zajiš-

ťování Sázavafestu. Vidět je bylo také na zámku, kde pomáhali 
s organizací dětského dne. Hasiče jsme mohli potkat i v po-

hádkovém lese ve Služátkách. Ve Služátkách byla předvedena 

i technika a vybavení jednotky. V červenci jsme mohli fandit 
závodním družstvům hasičů při noční soutěži. V prosinci se 
proměnili v pekelníky, pomohli KyTici s organizací tradičního 
mikulášského dne. Požárníci potřebují krom teoretické přípra-

vy i fyzickou kondici, těžce na cvičišti, lehce na bojišti. K po-

měření výkonů slouží soutěže. 
Světeláci se zúčastnili celkem 20 soutěžních klání. Firesport 

je atraktivní disciplína, pokud byste měli zájem rozšířit naši 
sportovní základnu, jste srdečně vítáni. 

V loňském roce byla vybudována nová startovací základna 
na fotbalovém hřišti. Dobrovolní hasiči jsou nedílnou součástí 
i kulturního života. Kdo z vás si nezatancoval na hasičském 
bále? Rád bych ocenil všechny členy, protože členství ve sboru 
je koníček, který je časově náročný a bez nadšení a tolerance 
rodinných příslušníků by ho nešlo realizovat. 

Radek Kudrna

v příštím roce světelský hasičský sbor oslaví již 140. výročí založení

SPort

III. Cápův pohár
O vánočních svátcích se v hospůdce Terasa ve Světlé 

n. S. uskutečnil šipkový turnaj jako vzpomínka na našeho 
dlouholetého přítele a kamaráda Davida „Cápu“ Pejchara. Do 
turnaje se přihlásilo celkem 26 hráčů a samozřejmě nechybě-

li všichni předchozí vítězové včetně obhájce vítězství Václava 
Vacka. Jelikož byla hojná účast a k dispozici pouze dva terče, 
tak se turnaj redukoval na dva modely - na straně vítězů hra 
501 DO a na straně poražených 301 DO, vše na 2 vítězné legy. 

Skvělý výkon předvedla domácí hráčka Jana Vacková, kte-

rá se umístila celkově na 7. místě jako nejlepší žena turnaje 

a navíc dokázala zavřít parádních 127 bodů, což bylo nejvyšší 
zavření dne. Cenu za první a jediné bingo (180) v turnaji si pře-

vzal Ondřej Bareš. Na třetím místě se umístil Jan Skála, hráč 
týmu Zezulkárna Jihlava. Ve finále se utkali světelští hráči, 
předchozí vítězové Václav Vacek z týmu Halůzáci Světlá (vítěz 
2013 a 2014) a Ondřej Bareš z týmu Melouni Světlá (vítěz 2009, 
2010 a 2011).  Po výsledcích 1:2 a 2:0 se z konečného vítězství 
radoval Ondra a obdržel nejen pohár za turnaj, ale i stylový 
skleněný putovní pohár ve tvaru fotbalového hřiště se znakem 
pražské Slavie, kde bude poprvé zapsán jako vítěz třetího roč-

níku. Poháry „útěchy“ za poslední místo získali Eliška Vacková 
a Petr Dlabač.

Poděkování patří všem účastníkům turnaje, personálu Ob-

čerstvení Terasa a Aleši Vopěnkovi za výborné občerstvení 
podávané během turnaje. Takže příští ročník opět „na terase“...

Vysočina Tour 2016
Po odehraných 15 kolech je v místním žebříčku světelského 

hracího místa v Baru Meloun nejvýše stále Jaromír Váňa (Ha-

lůzáci) s náskokem 86 bodů na druhého Ondřeje Bareše (Me-

louni). Třetí je s odstupem 71 bodů Zdeněk Barták (Klobáci 
Ledeč). Celkovému žebříčku vládne Marcela Frühaufová před 
Lukášem Medem (oba Fčely Střítež u Jihlavy) a Janem Stokla-

sou (Formanský Dravci Jihlava). Výsledky z turnajů ze všech 
hracích míst, žebříčky atd. naleznete na www.slv-os.cz sekce 
VYSOČINA TOUR.

Liga družstev HLV 2015/2016
Po odehraných 13 kolech jsou ve vedení 1. ligy s téměř ne-

dostižným náskokem (stále bez jediné prohry) hráči Tajfunu 

Šipky
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Dne 27. 12. 2015 se konal již druhý ročník vánočního turnaje 
ve florbalu. V brzkých ranních hodinách jsme se všichni sešli 
ve sportovní hale v Ledči nad Sázavou, kdy po přípravě hřiště 
mohl být turnaj zahájen. Letos jsme předem zaregistrovali 49 
účastníků turnaje, bohužel kvůli velké marodce se nás sešlo 
lehce nad čtyřicet. Ani to nám ale nevzalo radost a chuť do hry. 
Rozlosovaných 6 týmů složených z amatérů ale také z „profesi-
onálů“ ukázalo obrovskou rivalitu a touhu po vítězství. Každý 
zápas byl maximálně vyrovnaný a častokrát do posledních mi-
nut nebyl znám vítěz. Vítězem celého turnaje se po napínavém 
finále stal tým v čele s Pavlem Blažkem.

Na turnaji nesmělo chybět ani vyhlášení nejlepšího střelce 
a střelkyně, jejichž kvality byly posuzovány počtem vstřele-

ných branek. Nejlepším střelcem turnaje se stal Michal Košut 
a nejvíce vstřelených branek vsítila Andrea Doležalová. Nej-
úspěšnějším hráčem dle kanadského bodování, jehož součástí 
nejsou jen branky, ale i asistence, se stal Michal Blaho. Nejlepší 
hráčkou byla vyhlášena Ivana Kohoutová. Ocenění byli i čtyři 
gólmani, kteří všechny zápasy odchytali. Celý turnaj se náram-

ně vyvedl, všichni hráči navíc slíbili účast i v příštím ročníku. 
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na realizaci turnaje 
podíleli, fotografce Lucii Dvořákové a hlavně sponzorům ce-

lého turnaje. Ski sportu Tichý a Doležal a společnostem AC 
TECHNOLOGIES, s. r. o. a Unimont J.C.K., s. r. o.

Florbalový oddíl Sklo Bohemia Světlá n/S

vánoční turnaj ve florbale

Vítězové turnaje.
Zleva nahoře: Michal Dřínovský, Pavel Blažek,  

Jan Zahradníček, Petr Novotný
Zleva dole: Kristýna Blažková, Andrea Doležalová

Foto: Lucie Dvořáková

Účastníci turnaje.
Foto: Lucie Dvořáková

Havlíčkův Brod (39 b.) se sedmnáctibodovým náskokem nad 
Kačery z Humpolce. Se ztrátou dvou bodů na druhou příčku 
jsou Halůzáci Světlá na průběžném třetím místě. 

Druhý světelský tým v nejvyšší soutěži Melouni jsou se zis-

kem 15 bodů na šestém místě. Ve druhé lize jsou na tom nejlépe 
stále Buldoci z Knyku před brodským Bowlingem a Kladiváři. 
Ze světelských týmů jsou na tom lépe Lepáci Pohoda (8. mís-

to), rezerva Melounů je na předposledním místě se ziskem 11 

bodů. V bodování jednotlivců 1. ligy po první polovině je nej-
lepším hráčem v celé lize Václav Vacek ml. (Halůzáci) s dvou-

bodovým náskokem na Zdeňka Krejcara (Kačeři B Humpolec). 
Ve 2. lize je ze světelských hráčů nejvýše Lukáš Daňo (Le-

páci Pohoda) na celkovém 6. místě, vévodí „kladivář“ Jaroslav 
Cáp. Podrobné informace, tabulky, výsledky apod. naleznete 
na webových stránkách soutěže www.hlv-sipky.cz.

Ondřej Bareš
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kadlečák přivítal lyžaře

Dlouho na sebe pořádná zima nechala čekat. Provozova-
telé lyžařského areálu na Kadlečáku začali se zasněžová-
ním již na přelomu starého a nového roku, dokonce obě-
tavě zpustili zasněžovací techniku o  silvestrovské noci, 
leč v ranních hodinách Nového roku se oteplilo a tak byl 
s výrobou technického sněhu konec. Po pár dnech začali 
na Kadlečáku se zasněžováním znovu a první lyžaři šesta-
třicáté sezony na Kadlečáku se svezli v pátek 8. ledna. Ale 
až pořádné mrazy ve třetím lednovém týdnu připravily 
ideální podmínky pro výrobu technického sněhu a kvalitní 
úpravu sjezdovky. Však toho začali využívat lyžaři a nejen 
ti světelští. Na vynikající podmínky pro lyžování na Kadle-
čáku zareagovaly i světelské školy.

Text a foto: jiv

A mužstvo fotbalistů FK Bohemia Světlá nad Sázavou je po 
podzimní části krajského přeboru Vysočiny se ziskem 14 bodů 
na jedenáctém místě čtrnáctičlenné tabulky. Pro setrvání v této 
soutěži bude pro svěřence trenéra Františka Poláka velice důle-

žitá zimní příprava, kterou zahájili v pátek 15. ledna na umělé 
trávě u Základní školy v Komenského ul. Na prvním tréninku 
se trenérovi hlásilo 16 hráčů, omluveni byli Jan Vaňásek a Jiří 
Valenta. A jaký model zimní přípravy František Polák připra-

vil? „Tréninky máme třikrát týdně, kombinujeme posilovnu ve 
Fitness centru, umělou trávu u ZŠ v Komenského ul. a naše hři-
ště v Nádražní ulici. Jak už bývá v zimě tradicí, z počátku se za-

měříme především na fyzičku a postupně budeme přecházet na 
herní činnost. Přípravu si zpestříme šesti přípravnými zápasy. 
20. února v Čáslavi se Sokolem Habry, 27. února v Pardubicích 
s SK Pardubičky (účastník I. A třídy Pardubického kraje), na 
březnovém soustředění ve Vlašimi si zahrajeme s AFK Kácov 
(I. A třída Středočeského kraje), v neděli 6. března bude teč-

kou za soustředěním ve Vlašimi přípravné utkání v Chotěboři 
s Hlinskem (účastník krajského přeboru Pardubického kraje). 
Na 12. března je připraveno utkání v Havlíčkově Brodě a gene-

rálkou na jarní část krajského přeboru bude zápas 19. března 
s TJ Dálnice Speřice. Místo a čas tohoto zápasu upřesníme až 
podle počasí. Již popáté pojedu se svými svěřenci na soustře-

dění do Vlašimi. Dvakrát jsem tam byl v minulosti s fotbalisty 
Světlé a dvakrát jako trenér Leštiny. Vždy jsme tam byli spoko-

jení, proto se tam rádi vracíme, absolvujeme tam krátkou pří-
pravu od 3. do 6. března.“

Trenére, podařilo se před jarem rozšířit kádr mužstva?
„Z pracovních důvodů nás opustil Pepa Klaus, ale již nyní 

s námi trénují Jan Miřátský z Tisu a Jan Pešek z Ledče. Jejich 
působení v našem týmu není zatím dotaženo administrativně. 
Věřím, že se nám ještě podaří někoho přivést, jednáme s další 
posilou, ale zatím nemohu být konkrétní.“

Jaro krajského přeboru odstartují fotbalisté Světlé v neděli 
27. března doma v Nádražní ulici s FC Slavoj Žirovnice.

Text a foto: jiv

Zimní příprava fotbalistů
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Ne každý sportovní oddíl ve Světlé n. S. se může chlubit tako-

vými sportovními úspěchy svých mládežnických družstev jako 
volejbalisté TJ Sklo Bohemia. Družstva mladších i starších žá-

kyň již tradičně končí sezonu na republikových šampionátech 
a tentokrát k takovému úspěchu mají blízko i mladší žáci pod 
vedením trenéra Jaroslava Hrocha. V krajském přeboru mlad-

ších žáků 2015/2016, který se hraje formou osmi turnajů, startu-

jí čtyři družstva. Po polovině soutěže, tedy po čtyřech turnajích, 
vedou tabulku mladší žáci ze Světlé n. S. Z dvanácti utkání ani 
jedno neprohráli a co víc, neztratili ani set. Proto vedou tabul-
ku s luxusním náskokem sedmnácti bodů. Do konce krajského 
přeboru zbývají ještě čtyři turnaje, ve Velkém Meziříčí, Jihlavě, 
6. března ve Světlé nad Sázavou a o poslední březnové neděli 
v Polné. Pokud se jim podaří zůstat na první příčce i po posled-

ním turnaji, potom se světelští kluci kvalifikují na Mistrovství 
České republiky. Dosavadní lídři soutěže nastupují ve složení: 
Michal Čapek, Stanislav Čech, Petr Hájek, Ondřej Hroch, Aleš 
Nečas, Vojtěch Nečas, Jakub Němec, Jakub Poříz, Jan Spěvák, 
Jan Vacek, Vincent Vellinga. Ze zdravotních důvodů do hry do-

sud nezasáhli Daniel Pavelka a Petr Piskač.
Tabulka krajského přeboru mladších žáků po polovině soutě-

že: 1. TJ Sklo Bohemia Světlá n. Sázavou 36 bodů 2. ŠSK De-

mlova Jihlava 19 3. TJ Spartak Velké Meziříčí 10 4. TJ Slavoj 
Polná 7 Na snímku družstvo mladších žáků (stojící zleva): tre-

nér J. Hroch, J. Němec, A. Nečas, O. Hroch, P. Hájek, M. Čapek. 
Dolní řada: V. Nečas, J. Spěvák a V. Vellinga.

Ve volejbalovém krajském přeboru mladších žákyň startuje 
osm družstev. Začínalo se ve dvou základních čtyřčlenných 
skupinách. Svěřenkyně trenérky Ireny Kořínkové skončily 
po dvanácti utkáních na druhém místě za družstvem TJ So-

kol Bedřichov. Na třetím místě základní skupiny se umístily 
volejbalistky TJ Spartak Pelhřimov a čtvrté bylo družstvo Jis-

kry Havlíčkův Brod. Následovalo šest utkání v nadstavbové 
skupině, ve které se již hrálo o postup do čtyřčlenné finálové 
skupiny, kam postupovala dvě první družstva z obou nadstav-

bových skupin. Světelské volejbalistky dohrály tuto skupinu 
opět na druhém místě za TJ Sokol Nové Veselí a dostaly se tak 
do finálové skupiny, ve které se bude již hrát o medaile a dvě 
postupová místa do I. kola Mistrovství ČR. Ve finálové skupině 
hrají družstva: TJ Sokol Nové Veselí, TJ Sokol Bedřichov, ŠSK 
Demlova Jihlava a TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. Soutěž končí 
závěrečným turnajem 19. března v Novém Veselí. Pod vedením 
trenérky Kořínkové nastupují hráčky: A. Benešová, V. Buňato-

vá, M. Danihelová, V. Dejmalová, K. Pecová, Š. Válová, střídali 
benjamínci T. Dibelková a N. Matějková. Na snímku družstva 

mladších žákyň jsou: Horní řada: M. Danihelová, K. Pecová, 
V. Dejmalová, V. Buňatová. Dolní řada: A. Benešová, N. Ma-

tějková, T. Dibelková, Š. Válová.
V krajském přeboru volejbalu starších žákyň Vysočiny star-

tuje čtrnáct družstev. Nejprve se hrálo ve dvou sedmičlenných 
skupinách. Vítězná družstva obou skupin postoupila přímo do 
čtyřčlenné finálové skupiny a družstva na druhých a třetích mís-

tech hrála baráž o zbývající dvě místa ve finálové skupině. Svě-

řenkyně trenérky Jarky Holoubkové skončily v základní skupi-
ně na druhém místě za Sokolem Bedřichov a měly tedy možnost 
hrát baráž s družstvy VK Třebíč, Orel jednota Červená Řečice 
a ŠSK Demlova Jihlava. Družstva skončila v baráži v pořadí: 1. 
Jihlava, 2. Světlá n. Sázavou, 3. Červená Řečice, 4. Třebíč. Jak 
přiznala trenérka Holoubková, je pro nové družstvo st. žákyň 
postup do finálové skupiny nesporným úspěchem. Finálová sku-

pina se bude hrát ve čtyřech turnajích o konečné umístění, prv-

ní dvě družstva mají zajištěn postup do 1. kola Mistrovství ČR 
družstev. Družstvo trenérky Holoubkové tvoří: J. Boudníková, 
V. Buňatová, D. Dvořáková, S. Dejmalová, E. Jiříková, K. Pe-

cová, Š. Surovcová, N. Vellinga. Finálovou skupinu KP starších 
žákyň tvoří družstva: TJ Sokol Bedřichov, TJ Sokol Nové Veselí, 
ŠSK Demlova Jihlava a TJ Sklo Bohemia Světlá n. S.

Na snímku jsou děvčata těsně po dokončení baráže, ve kte-

ré si zajistila postup do finálové skupiny o medaile. Ve směru 
hodinových ručiček jsou K. Pecová (bez čísla), 4 D. Dvořáková, 
11. J. Buňatová, 6. S. Dejmalová, 7. Š. Surovcová, 10. N. Vellin-

ga, 5. E. Jiříková, 9. J. Boudníková.
Text: jiv

Úspěchy volejbalové mládeže
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V pátek 22. ledna se v divadelním sále Společenského domu 
uskutečnilo již šestnácté slavnostní vyhlášení nejlepších spor-
tovců, sportovních kolektivů a trenérů města Světlá nad Sáza-

vou za rok 2015, které připravila Sportovní komise města spo-

lečně s kulturním zařízením KyTICe a vedením města. Poháry 
a diplomy všem oceněným předávali starosta města Jan Tourek 
a místostarosta Josef Hnik. V kategorii dospělých byli oceněni 
hráči hokejového A mužstva HC Světlá n. S. Petr a Ondřej Vče-

lovi, fotbalový brankář FK Bohemia Jindřich Adamec, stolní 
tenista Ladislav Vosyka, Jaroslav Vála z Klubu českých turis-

tů, světelská šachistka Eva Kořínková, kulturista Milan Dušek, 
brankářka florbalového oddílu Barbora Sadílková a Jan Kadlec 
z oddílu bojového umění kung-fu. Ocenění jednotlivci z řad 
mládeže: Jan Dušek a Leona Franclová z florbalového oddílu, 
hokejisté HC Světlá n. S. bratři Jakub a Tomáš Kratochvílo-

vi, fotbalista Pavel Malimánek, s mezinárodními úspěchy Fi-
lip Karel z oddílu stolního tenisu, atletka Barbora Tylichová, 

Šárka Volaninová z šachového klubu a žáci volejbalového od-

dílu Kristýna Pecová, Jakub Němec a Ondřej Hroch. Za úspěš-

nou trenérskou práci byli oceněni: šachový trenér Pavel Brož, 
Martina Hurníková – stolní tenis, trenér družstva fotbalových 
žáků Vlastimil Křivohlavý, Vladimír Honkyš – trenér kung-fu 
a trenéři školičky bruslení Kamila Štercová s Pavlem Kovan-

dou. Ocenění za zásluhy o rozvoj sportu ve Světlé nad Sáza-

vou obdrželi: Jaroslav Veselský – fotbal, hokejový funkcionář 
a trenér Jan Krajíček, zakladatel oddílu florbalu a trenér Tomáš 
Rosecký. Nejúspěšnějšími sportovními kolektivy byly vyhlá-

šeny: A mužstvo hokejistů HC Světlá nad Sázavou, A družstvo 
dospělých Šachového klubu Světlá nad Sázavou, družstvo star-
ších žákyň volejbalového oddílu TJ Sklo Bohemia Světlá nad 
Sázavou, družstvo dorostu florbalového oddílu Sklo Bohemia 
Světlá nad Sázavou a fotbalové družstvo starších žáků FK Bo-

hemia Světlá nad Sázavou. Zpestřením slavnostního obřadu 
bylo vystoupení dětí tanečního kroužku ZŠ Lánecká, akroba-

tický parkour chlapců ze stejné základní školy a vystoupení 
pana Luboše Slavíka a jeho čtyřnohých svěřenců.

Vedle ocenění sportovců a trenérů udělili nejvyšší představi-
telé města starosta Jan Tourek a místostarosta Josef Hnik Cenu 
města za rozvoj sportu. Dostalo se jí in memoriam legendě 
československého hokeje Jaroslavu Holíkovi. Hokejový mistr 
světa z roku 1972, majitel dalších pěti medailí z mistrovství 
světa, stříbrný z olympiády v Sapporu, jako hráč sedminásob-

ný mistr republiky a uznávaný trenér byl v letech 2006 až 2010 
členem zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, aktivně pra-

coval v komisi pro koordinaci sportu při Městském úřadu Svět-
lá nad Sázavou a podílel se na slavnostních obřadech ocenění 
sportovců města. Cenu převzala dcera Jaroslava Holíka, bývalá 
úspěšná tenistka, vítězka wimbledonské juniorky z roku 1985 
Andrea Musilová.

Text a foto: Jiří Víšek

ocenění sportovců 

Moderátor Martin Karel zpovídá členy oceněného  
A-týmu HC Světlá nad Sázavou.

 Andrea Musilová, dcera Jaroslava Holíka, přebírá za svého 
tatínka ocenění za rozvoj sportu udělené in memoriam.
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Po krátké a těžké nemoci zemřel 22. ledna letošního roku Pavel 
Wolf - světelský rodák, výtvarník, fotograf a publicista.

Narodil se 2. března 1946 v Lánecké ulici ve Světlé nad Sázavou, 
odkud se o pár měsíců později i s rodiči přestěhoval do Podbořan. 
V posledních letech pracoval i žil v Kadani.

Do našeho města i po přestěhování jezdíval pravidelně za ba-

bičkou a později se sem neméně pravidelně vracel ve svých vzpo-

mínkách při malování obrazů. Obrazů, které zde také několikrát 
úspěšně vystavoval a v nichž se mu - s velkým smyslem pro de-

tail – povedlo zachytit nenávratně ztracené kouzlo posázavského 
městečka sedmdesátých let.

O Světlé svého dětství a mládí i často psal a jeho vzpomínky 
na Světeláky nebo události, které mu utkvěly v paměti a které si 
poznamenal do svých deníků, jste si mohli přečíst i v některých 
předešlých číslech našeho zpravodaje.

O tom, že měl k našemu městu celoživotně hluboký vztah, svědčí 
i jeho vlastní slova, která mi napsal v jednom z posledních dopisů 
v listopadu loňského roku :

„Když mohu mluvit ze svého nitra, tak jsem měl Světlou nejraději. 
Je to město, které jsem vždycky miloval a prosazoval a na které 
často vzpomínám…“

Myslím, že i my budeme na Pavla Wolfa často 
a s úctou vzpomínat.

 Jana Kupčíková
 ředitelka KyTICe
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