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Schůze rady 9. února

Rada města:
1.  Schválila pronájem části pozemku 

parc. č. 89/2 o výměře 92 m2 v obci 

Světlá n. S. a v k. ú. Radostovice za 
cenu 368 Kč/rok paní J. H. s plat-
ností od 1. 3. 2015 za účelem užívá-

ní pozemku jako zahrádky.
2.  Schválila uzavření Smlouvy o sprá-

vě bytového a nebytového fondu ve 
vlastnictví města Světlá n. S., která 
bude uzavřena mezi městem Svět-
lá n. S. a TBS Světlá n. S., p. o., 
s účinností od data 1. 1. 2015.

3.  Souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zajištění dodávek elektřiny na-

koupené od dodavatele elektric-

ké energie mezi městem Světlá 

n. S. a firmou ČEZ Energo, s. r. o., 
Praha 8-Karlín.

4.  Souhlasila s uzavřením Dodatku 
č. 2 ke smlouvě o dílo Snížení ener-
getické náročnosti budov ZŠ Lá-

necká s firmou Stavointerier, s. r. o., 
Havlíčkův Brod.

5.  Schválila uzavření dodatku č. 23 
k pojistné smlouvě se spol. UNIQA 
pojišťovna, a. s., Praha 6.

6.  Souhlasila s podáním žádosti o do-

taci na akci Rekonstrukce soci-
álního zázemí v mateřské škole 
Lánecká (jedno z oddělení) v sou-

ladu s projektovou dokumentací 
vypracovanou firmou QATROSYS-

TEM, spol. s r. o., Havlíčkův Brod. 
Výběr oddělení bude ponechán na 

Zasedání zastupitelstva 28. ledna

lá n. S. a pozemků parc. č. 93/3 
o výměře 7332 m2, parc. č. 93/5 
o výměře 636 m2, parc. č. 105/3 
o výměře 561 m2, parc. č. 106 o vý-

měře 4318 m2, parc. č. 107 o výmě-

ře 853 m2, parc. č. 109/4 o výmě-

ře 83 m2 a parc. č. 109/5 o výměře 
264 m2 v k. ú. Opatovice a obci Svět-
lá n. S. z vlastnictví města Světlá 
n. S. do vlastnictví spol. Lesy Čes-

ké republiky, s. p., Hradec Králové 
(majetkoprávní vypořádání – Cyk-

lostezka Světlá – Smrčná). Rozdíl 
hodnoty směňovaných pozemků 
vč. úhrady jedné poloviny nákladů 
vynaložených na pořízení podkla-

dů k uzavření směnné smlouvy ve 
výši 34 600 Kč bude městu Světlá 
n. S. hrazen spol. Lesy České re-

publiky, s. p., Hradec Králové.
10. Schválilo úplatné zřízení věcného 

břemene – služebnosti spočívající 
v právu zřídit a provozovat na slu-

žebném pozemku plynárenské zaří-
zení a služebnosti spočívající v prá-

vu vstupovat a vjíždět na služebný 
pozemek v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, 
provozováním a odstraněním ply-

nárenského zařízení na pozemku 
parc. č. 67/2 v k. ú. Dolní Bohušice 
a obci Světlá n. S. ve prospěch spo-

lečnosti RWE GasNet, s. r. o., Ústí 
nad Labem, zastoupené společnos-

tí RWE Distribuční služby, s. r. o., 

Brno (oprávněný) na dobu neurči-
tou, jednorázová úplata je ve výši 
5 656,75 Kč.

11. Schválilo bezúplatný převod čás-

tí pozemků parc. č. 519/12, 1827, 
68/7, 1824, 213/1, 1822, vše v obci 
a v k. ú. Světlá n. S., Stavebnímu 
bytovému družstvu Světlá n. S. tak, 
aby byly pozemky a stavby popel-
nicových přístřešků uvedeny na 
právní stav.

12. Schválilo prodej nově vzniklé-

ho pozemku parc. č. 858/57 o vý-

měře 324 m2 a prodej pozemku 
parc. č. 858/56 o výměře 56 m2 za 
kupní cenu 160 Kč/m2, oba včet-
ně všech součástí a příslušenství 
v k. ú. a obci Světlá n. S., manže-

lům D. K. a M. K.
13. Schválilo odpis nedobytné pohle-

dávky za neplacení nájemného 
a služeb s tím spojených: V. J, část-
ka 36 355,97 Kč, dluh od roku 2001.

14. Neschválilo podání odvolání proti 
rozsudku soudu ve věci úhrady fak-

tur JSW Solar za dodanou elektric-

kou energii ze slunečního záření.
15. Schválilo úhradu nákladů soudního 

řízení ve věci sporu s paní I. T. ve 
výši 51 908 Kč. Na úhradu budou 
použity finanční prostředky vyčle-

něné na místní správu v rámci roz-

počtového provizoria města na rok 
2015.

Jan Tourek, starosta města

Zastupitelstvo města:
1. Schválilo vytvoření Strategické-

ho plánu rozvoje města pro období 
2015+ (programové období Evrop-

ské unie je plánováno 2014–2020).
2. Souhlasilo s poskytnutím finanční-

ho příspěvku ve výši 10 % z hod-

noty obnovy nemovité kulturní 
památky čp. 1 (zámek), max. ve 
výši 197 941 Kč, spol. Zámek Svět-
lá, s. r. o., na podporu stavebních 
prací. Podmínkou úhrady finanční-
ho podílu je získání dotace na obno-

vu nemovité kulturní památky od 
Kraje Vysočina.

3. Souhlasilo s prodejem částí pozem-

ků parc. č. 279/1, 279/2 a 278, vše 
v k. ú. a obci Světlá n. S., včetně 
všech součástí a příslušenství spo-

lečnosti ESA plating, s. r. o., Štěr-
boholská 1307/44, 102 00 Praha 10, 
provozovna Komenského 240, 582 
91 Světlá n. S., za kupní cenu ve 
výši 160 Kč/m2.

4. Souhlasilo s prodejem částí pozem-

ků parc. č. 278 a 276 v k. ú. a obci 
Světlá n. S. včetně všech součástí 
a příslušenství panu J. J. za kupní 
cenu ve výši 160 Kč/m2.

5. Schválilo prodej nově vzniklého 
pozemku parc. č. 854/128 o výměře 
138 m2 v k. ú. a obci Světlá n. S. za 
cenu 200 Kč/m2 panu R. N.

6. Schválilo prodej nově vzniklého 
pozemku parc. č. 311/8 o výměře 
63 m2 v k. ú. Benetice z vlastnic-

tví města Světlá n. S. do vlastnictví 
paní O. S. za cenu 80 Kč/m2.

7. Souhlasilo se zařazením nákladů 
z investičních akcí zrealizovaných 
a dokončených v roce 2014 ve výši 
19 144 865,83 Kč do evidence ma-

jetku města na účet 021 – budovy, 
stavby.

8. Souhlasilo dále se zařazením 
investičních nákladů ve výši 
8 129 398,23 Kč na účet 022 – stroje, 
přístroje, zařízení a nákladů ve výši 
915 876 Kč na účet 028, 902 – drob-

ný dlouhodobý hmotný majetek.
9. Schválilo směnu pozemků parc. 

č. 297/6 o výměře 13 751 m2 a parc. 

č. 298/1 o výměře 998 m2, vše 
v k. ú. Kochánov u Lipničky a obci 
Světlá n. S., z vlastnictví spol. Lesy 
České republiky, s. p., Hradec Krá-

lové, do vlastnictví města Svět-
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dohodě s vedením mateřské školy. 
Termín realizace rok 2016, nejpoz-

ději do 31. 8. 2016.
7.  Souhlasila s podáním žádosti o do-

taci na akci Oprava oplocení sporto-

viště Dolní Březinka v rámci gran-

tového programu Fondu Vysočiny 
Sportoviště 2015 s rozpočtovými 
náklady 58.219,45 Kč.

8.  Souhlasila se zadáním studie za-

hradních a architektonických 
úprav zahrady kostela sv. Václava 
na pozemku parc. č. 107, k. ú. Svět-
lá n. S.

9.  Souhlasila s podáním žádosti o do-

taci na pořízení učební pomůcky 
– pianina Petrof P 131 M1 pro po-

třeby výuky hudebního oboru v Zá-

kladní umělecké škole Světlá n. S.
10.  Souhlasila s uspořádáním akce 

Sportovec roku 2014 v kinosá-

le Společenského domu ve Světlé 
n. S. v měsíci březnu (termín bude 
upřesněn).

11.  Schválila podání žádosti o dotaci 
k 10. 2. 2015 v rámci Zásad Zastu-

pitelstva Kraje Vysočina pro po-

skytování dotací na podporu napl-

ňování a propagace principů místní 
Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vy-

sočina ze dne 16. 12. 2014.
12.  Souhlasila s tím, aby se město Svět-

lá n. S. připojilo dne 10. 3. 2015 
k mezinárodní kampani Vlajka pro 
Tibet vyvěšením tibetské vlajky.

13.  Souhlasila s tím, aby město Světlá 
n. S. převzalo záštitu nad Mistrov-

stvím České republiky v synchro-

nizovaném bruslení pro rok 2015, 
které se uskuteční dne 1. 3. 2015 na 
zimním stadionu ve Světlé n. S.

Jan Tourek, starosta města

Stanovisko vedení města k záměru firmy UJP Invest

Vážení Světeláci, vážené dámy, vážení 
pánové,

dne 16. února 2015 nám firma UJP In-

vest, s. r. o., oznámila, že ukončuje svoji 
činnost spojenou s vybudováním závodu 
na výrobu jaderného paliva u nás ve Světlé 
nad Sázavu (viz dopis).

Malé ohlédnutí za touto skutečností:
Na konci minulého roku nás oslovila 

společnost UJP Praha s návrhem svého 
výrobního programu. Na společné schůz-

ce její zástupci informovali vedení města 
o záměru vyrábět palivové články pro 
jaderné elektrárny. Projevili zájem o 8 ha 

v naší průmyslové zóně pro vybudování 
nového závodu, kde by bylo zaměstnáno 
asi 200 lidí (vzdělání učňovské a středo-

školské) + asi 50 odborníků (vzdělání vy-

sokoškolské). Byla domluvena prezentace 
výroby v našem městě. Od úplného počát-
ku firma upozorňovala na skutečnost, že 
nebudou stavět tam, kde je lidé nebudou 
chtít.

Přiznáme se, že po prvním malém úleku 
jsme začali získávat informace a začal se 
nám záměr UJP stále více líbit - extrémně 
prestižní obor, který nepodléhá žádné kri-
zi, žádná montovna, ale opravdové zámeč-

nické řemeslo, trvalost desítky roků, nad-

standardní platové ohodnocení, výstavba 
v řádu 2 miliard korun, dokonce i ochota 
mluvit o případném přemostění řeky u ná-

draží a dalších investicích do města.
Dále bylo domluveno, že v krátkém 

čase po prezentaci začneme na webo-

vých stránkách města a ve Světelském 
zpravodaji zveřejňovat skutečně kvalitní 
a pravdivé informace. Bylo nám jasné, že 
i když budou zodpovězeny všechny otáz-

ky, budou se někteří lidé cítit ohroženi. To 
byl také důvod, proč jsme se jako vedení 
města rozhodli, že někdy v podzimním 
období navrhneme zastupitelstvu města 
vyhlášení referenda a zároveň budeme žá-

dat zastupitelstvo o respektování výsledku, 
a to i v případě, že rozdíl nebude tak velký, 
aby byl zákonem závazný.

Rádi bychom se s Vámi podělili o pár 
postřehů:
1.  To, co se odehrálo v našem kině už 

při první prezentaci UJP, nás pře-

svědčilo o tom, že se jednalo v určité 
míře o organizovanou záležitost, kte-

rá měla velmi málo společného s kon-

struktivní diskusí. Proč?
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Z odboru sociálních věcí

Informace k průkazům osob se 
zdravotním postižením a parkovacím 
průkazům
Držitelé průkazů mimořádných vý-

hod a dočasných průkazů osob se zdra-

votním postižením (průkaz OZP), které 
byly vydány dle legislativy účinné do 
31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich 
výměnu za nový průkaz OZP v podobě 
plastové kartičky, a to v době od 1. 4. do 
31. 12. 2015. ÚP ČR proto vyzývá klien-

ty, aby nenechávali vše na poslední chví-
li a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve 
frontách na konci roku. Zároveň ÚP ČR 
upozorňuje, že v případě těch držitelů, 
jejichž průkaz má platnost delší než do 
1. 4. 2015, není nutné, aby na úřad chodi-
li už nyní. Průkazy OZP v nové podobě 
bude úřad vydávat až po tomto datu.

Když se v roce 2012 změnila legislativa 
v oblasti sociálního zabezpečení, došlo 
mimo jiné ke zrušení institutu mimořád-

ných výhod, na jehož základě dostávali 
lidé se zdravotním postižením papírové 
kartičky s označením stupně přiznaných 
výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vyda-
né průkazy jsou, bez ohledu na změny 
právních norem, platné po dobu, která je 
uvedena na jejich zadní straně, nejdéle 
však do 31. prosince 2015. K tomuto datu 
skončí platnost všech průkazů. Jejich 
držitelé už tak nebudou moci v případě, 
že si včas nezajistí jejich výměnu, vyu-

žívat žádné benefity a nároky, které jim 
z vlastnictví průkazu vyplývají, a to do 
doby vydání nového dokladu. Proto by 
si měli držitelé těchto průkazů už sami 
zajistit výměnu dosavadních průkazů za 
nové plastové kartičky podobné řidič-

skému nebo občanskému průkazu, a to 
od 1. 4. 2015.

Žadatelé musí vyplnit na příslušném 
kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR 
tiskopis s názvem „Žádost o přechod 
nároku na průkaz osoby se zdravotním 
postižením“. O nový průkaz OZP musí 
lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. 
V opačném případě jim na něj zanik-

ne nárok. Při podání žádosti o přechod 

nároku na průkaz OZP je nutné, aby si 
klienti s sebou vždy vzali průkaz mi-
mořádných výhod nebo dočasný průkaz 
OZP – na výměnu mají nárok pouze dr-
žitelé platného průkazu, který má plat-
nost delší než 1. 1. 2015. V případě, že 
má člověk průkaz mimořádných výhod, 
který mu ještě přiznal obecní úřad do 
konce roku 2011, doporučuje Úřad práce 
ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání 
mimořádných výhod. Dále je třeba do-
ložit aktuální fotografii, která odpovídá 
formátu fotografie určené na občanský 
průkaz. A v neposlední řadě, stejně jako 
při každých úředních jednáních, je po-

třeba prokázat totožnost žadatele občan-
ským průkazem.

Václav Neuvirt, DiS.
ÚP ČR – vedoucí 

kontaktního pracoviště
Světlá nad Sázavou

V souvislosti s výměnou průkazů mi-
mořádných výhod pro zdravotně posti-
žené osoby a dočasných průkazů osob 
se zdravotním postižením nebude od-

povídat doba platnosti stávajících par-
kovacích průkazů (maximální je jen do 
31. 12. 2015). Upozorňujeme proto ob-

čany též na nutnou výměnu parkovacích 
průkazů, označujících vozidlo přepra-
vující osobu těžce zdravotně postiženou. 
Stávající parkovací průkaz bude vymě-
něn po předložení občanského průkazu, 
jedné fotografie formátu 35x45 mm a no-
vého průkazu pro zdravotně postižené 
osoby – tedy nejdříve až v dubnu 2015.

Výměna parkovacích průkazů, ozna-

čujících vozidlo přepravující osobu těž-

ce zdravotně postiženou, bude probíhat 
na Městském úřadu Světlá nad Sázavou, 
odboru sociálních věcí, druhé patro - 
kancelář č. 307 proti výtahu (Bc. Cípo-

vá). Také doporučujeme občanům, aby 
výměnu nenechávali až na konec roku 
2015 a vyměnili si parkovací průkaz 
v průběhu roku, jakmile obdrží nový 
průkaz osoby se zdravotním postižením.

Bc. Jana Cípová, úředník OSV

Z finančního odboru

Poplatek za komunální odpad pro 
rok 2015

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

Poplatek je splatný dle vyhlášky města 
Světlá n. S. do 31. 3. 2015.

Poplatek uhraďte v hotovosti v po-

kladně městského úřadu. Upozorňujeme 
občany, že za včas nezaplacený poplatek 
vyhláška ukládá vyměřit penále.

Poplatek za psy pro rok 2015 
Upozorňujeme držitele psů, že dle vy-

hlášky o místním poplatku za psa mají 
povinnost zaplatit poplatek za psy do 
30. 6. 2015.

Upozornění: Složenky nerozesíláme!
Ing. Jaroslava Žáčková

vedoucí FO

2.  Jakási petice a petiční výbor? Otevře-

ná otázka, co tato petice chce? Určitě 
ne referendum, protože pokud by se 
jednalo pouze o referendum, tak sa-

mozřejmě jediným a logickým postu-

pem je dotaz na město a na zastupitel-
stvo. A to se nestalo.

Co nás mrzí:
• nebyl ponechán prostor pro podání 

opravdu kvalitních informací obča-

nům Světelska
• nevíme, jestli nabídka firmy UJP je 

dobrá, ale víme, že již nebudeme mít 
možnost to zjistit

• malá skupina lidí svým jednáním za-

mezí většině se vyjádřit

Je důležité si uvědomit, že naše součas-

ná rozhodnutí mají důsledky v budoucnos-

ti! Kdo nám bude kompenzovat škodu, až 
UJP postaví a zaměstná lidi v jiné lokalitě? 
Někdo ze zástupců petičního výboru? Po-

daří se městu najit dalšího investora, který 

je ochoten investovat 2 000 000 000 Kč do 
našeho regionu? Podaří se městu najít in-

vestora, který zaměstná 250 lidí a zajistí 
velmi slušný příjem pro jejich rodiny?

Tato nepříjemná zkušenost však může 
mít za následek zviditelnění naší průmys-

lové zóny pro případné další zájemce. Na-

ším přáním a snahou nadále zůstává získat 
pro město Světlá nad Sázavou vhodného 
investora, který by tak vytvořil nová pra-

covní místa a přispěl k větší spokojenosti 
místních obyvatel.

Přejeme hezký den.
Jan Tourek a Josef Hnik
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▶

Z odboru správního, školství a živnostenského

Finanční způsobilost „velkých“ 
dopravců od 1. 1. 2015
Finanční způsobilost je zákonnou 

podmínkou pro provozování silniční 
dopravy velkými vozidly. Velkým vo-

zidlem je vozidlo nebo jízdní souprava 
o největší povolené hmotnosti přesahu-

jící 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené 
pro přepravu více než 9 osob včetně ři-
diče. Finanční způsobilost prokazuje do-

pravce příslušnému dopravnímu úřadu. 
Pro podnikatele se sídlem v územním 
obvodu Obce s rozšířenou působností 
Světlá nad Sázavou je tímto úřadem od-

bor dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále 
jen dopravní úřad).

Prokazování finanční způsobilosti se 
od 1. 6. 2012, kdy nabyl účinnosti zákon 
č. 119/2012 Sb., kterým se změnil zákon 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů, a další sou-

visející zákony, řídí následujícími práv-

ními předpisy:
Článkem 7 Nařízení Evropského par-

lamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze 
dne 21. října 2009, kterým se zavádějí 
společná pravidla týkající se závazných 
podmínek pro výkon povolání pod-

nikatele v silniční dopravě a zrušuje 
směrnice Rady 96/26/ES § 8 zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 
znění pozdějších předpisů.

Finanční způsobilost lze prokázat 
všemi způsoby uvedenými v naříze-

ní Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1071/2009 (dále také jen „nařízení 
č. 1071/2009“). V tomto nařízení je uve-

deno, že finanční způsobilost prokazuje 
dopravce na základě ročních účetních 
závěrek, které ověřil auditor nebo jiná 
řádně oprávněná osoba. Touto jinou 
oprávněnou osobou může být dle sta-

noviska Ministerstva dopravy daňový 
poradce podle zákona č. 523/1992 Sb., 
o daňovém poradenství, ve znění poz-

dějších předpisů, anebo osoba vykoná-

vající činnost účetního poradce, vedení 
účetnictví a vedení daňové evidence 
s živnostenským oprávněním podle Pří-
lohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živ-

nostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V případě ověření roční účetní závěr-
ky daňovým poradcem nebo účetním 
poradcem s živnostenským oprávněním 
je nutno k účetní závěrce přiložit:

• osvědčení o zápisu nebo registra-

ci v seznamu daňových poradců 
podle § 4 zákona č. 523/1992 Sb., 
o daňovém poradenství a Komoře 
daňových poradců, ve znění poz-

dějších předpisů, a čestné prohláše-

ní o tom, že daňový poradce ověřil 
účetní závěrku a že není subjektem, 
který vede účetnictví kontrolované 
účetní jednotky,

• výpis z živnostenského rejstříku 
a četné prohlášení, že účetní porad-

ce ověřil účetní závěrku a že není 
subjektem, který vede účetnictví 
kontrolované účetní jednotky.

Dopravce předloženou roční účetní 
závěrkou musí prokázat, že každým ro-

kem disponuje kapitálem a rezervami 
ve výši nejméně 9 000 €, je-li používá-

no jediné vozidlo, a 5 000 € na každé 
další užívané vozidlo. Tyto částky se 
přepočítávají na Kč na základě měno-

vých kurzů zveřejněných v Úředním 
věstníku Evropské unie. Přepočet na rok 
2015 činí 247 518 Kč pro jedno vozidlo 
a 137 510 Kč pro každé další vozidlo.

Odchylně od uvedeného postupu 
může dopravce prokázat finanční způ-

sobilost předložením potvrzením, jako 
je bankovní záruka nebo pojištění, 
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Z odboru dopravy 

Změny v registraci vozidel
Od Nového roku se v souvislosti 

s novelou zákona o podmínkách pro-

vozu vozidel na pozemních komu-

nikacích změní systém převodu aut, 

zápis nových vozů do registru a další 
související dopravní agenda. Cílem 
novely je odstranit nejvýznamnější ne-

dostatky stávající právní úpravy, kte-

ré spočívaly zejména v nedodržování 

včetně pojištění odpovědnosti za ško-

du při výkonu povolání poskytnutého 
jednou nebo více bankami nebo jinými 
finančními institucemi včetně pojišťo-

ven, jímž za něj společně a nerozdílně 
ručí, pokud jde o finanční částky výše 
uvedené.

Žadatel o koncesi, který povede účet-
nictví, může finanční způsobilost proká-

zat zahajovací rozvahou nebo zahajova-

cí rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. 
Žadatel o koncesi, který povede daňo-

vou evidenci, může finanční způsobilost 
prokázat zahajovacím přehledem ob-

chodního majetku.
Trvání finanční způsobilosti proka-

zuje podnikatel v silniční dopravě pro-

vozované velkými vozidly dopravnímu 
úřadu na každý kalendářní rok nejpoz-

ději do 31. července. Požádá-li podni-
katel v silniční dopravě provozované 
velkými vozidly dopravní úřad před 
uplynutím této lhůty o její prodloužení, 
prokazuje trvání finanční způsobilosti 
nejpozději do 31. srpna kalendářního 
roku. V případě prokázání finanční způ-

sobilosti vydá dopravní úřad o této sku-

tečnosti doklad. Doklad o prokázání fi-

nanční způsobilosti vydá dopravní úřad 
na základě písemné žádosti dopravce. 
Její nezávazný vzor je uveden v příloze. 
V příloze je rovněž uveden vzor ozná-

mení změn seznamu vozidel v dokladu 
prokazujícího splnění podmínky finanč-

ní způsobilosti dopravce.
Vzhledem ke skutečnosti, že došlo 

k sjednocení podmínek při prokazo-

vání finanční způsobilosti v rámci celé 
republiky, lze z výše uvedeného shr-
nout, že místně příslušný dopravní úřad 
Krajského úřadu Kraje Vysočina po do-

pravci, který provozuje silniční dopravu 
velkými vozidly, bude od 1. 1. 2015 vy-

žadovat k prokázání pouze jednu z těch-

to možností:
1. roční účetní uzávěrku
nebo

2. bankovní záruku
nebo

3. pojištění, včetně pojištění odpověd-

nosti za škodu při výkonu povolání.

Podrobnější informace můžete získat 
na stránkách www.kr-vysocina.cz, pří-
padně Vám je podá pracovnice doprav-

ního úřadu Krajské úřadu Kraje Vysoči-
na Alena Sadílková, tel. 564 602 394.

Lenka Smítková
úředník OSŠaŽ

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Zavedení povinnosti při instalaci 
vybraných zařízení OZE
S účinností od 1. ledna 2015 platí pro 

příjemce dotací povinnost provádět in-

stalace vybraných zařízení využívají-
cích obnovitelné zdroje energie (OZE) 
osobou oprávněnou.

Tato povinnost se vztahuje na insta-

lace takových zařízení (kamen a kotlů 
na biomasu, solárních fotovoltaických 
a solárních tepelných systémů, mělkých 
geotermálních systémů a tepelných čer-
padel), která jsou financována z progra-

mů podpory ze státních nebo evropských 
finančních prostředků nebo finančních 
prostředků pocházejících z prodeje po-

volenek na emise skleníkových plynů.
Osoba oprávněná provést instalaci 

uvedených zařízení musí být držitelem 
živnostenského oprávnění (pro vodoin-

stalatérství a topenářství, pro montáž, 
opravy a rekonstrukce chladicích zaří-

zení a tepelných čerpadel, pro montáž, 
opravy, revize a zkoušky elektrických 
zařízení nebo pro kamnářství) a přísluš-

ného osvědčení o získání profesní kvali-
fikace ne staršího než 5 let.

Uvedená povinnost plyne z novely 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, konkrétně § 7 odst. 4 písm. b) 
a § 10 písm. d). Smyslem novely je zajiš-

tění kvalifikovaně provedené instalace 
vybraných zařízení vyrábějících energii 
z obnovitelných zdrojů v případech, kdy 
stát poskytuje na tato zařízení finanční 
dotace.

K problematice bylo vydáno společ-

né stanovisko Ministerstva průmyslu 
a obchodu a Státní energetické inspekce, 
které je dostupné na www.mpo.cz/doku-

ment154762.html.

Ing. arch. Bc. Marie Kastlová
úředník odboru SÚ a ÚP

Z odboru životního prostředí

Čistá Vysočina a Čistá Sázava
Ve dnech 11. a 12. dubna proběhne 

úklid veřejného prostranství a přírody 
na Vysočině, pořádaný Krajem Vyso-

čina. Přírodu a okolí silnic od odpadků 
každoročně pomáhají zbavit skupiny 
dobrovolníků, žáci základních škol, stu-

denti akademie, zájmové spolky a ob-

čané místních částí Světlé nad Sázavou. 
Odvoz odpadků mimo obce zajišťuje 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.  

Pod záštitou výše uvedené krajské 
akce se uskuteční tradičně i úklidová 
akce Čistá Sázava, která bude probíhat 
v týdnu po velikonočních svátcích, kdy 
řeku od odpadků pomáhají každoročně 
zbavit žáci světelských základních škol 
za podpory místních rybářů a členů Klu-

bu českých turistů. Každým rokem se 
množství odpadů snižuje a likviduje se 
to, co přibylo za minulý rok, většinou 

jsou to potravinové obaly, PET lahve, 
papíry.

Akce vyvrcholí v sobotu, kdy se kaž-

doročně sejdou lidé mající vztah k příro-

dě, kteří chtějí pomoci řece a prožít malé 
dobrodružství. Vítáni jsou všichni – jed-

notlivci, rodiny, spolky, kteří se sejdou 
na předem stanovených místech – Perk-

nov, Okrouhlice, Dobrá, Smrčná, Ledeč 
nad Sázavou. Bližší informace o časech 
a místech srazů budou upřesněny na 
plakátech nebo na webových stránkách 
www.cista-sazava.cz. Organizátoři akce 
zajistí pracovní pomůcky a občerstvení.

Další informace k oběma akcím lze 
také získat na odboru životního prostře-

dí MěÚ, kancelář č. dveří 318 nebo na 
telefonním čísle 569 496 644. 

Jitka Gögeová
úředník OŽP
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či obcházení povinností při zápisu 
vlastníka nebo provozovatele vozidla. 
Docházelo například k situacím, kdy 
bylo zaregistrováno vozidlo na nové-

ho vlastníka bez jeho vědomí nebo na 
sebe naopak nový vlastník auto nepře-

psal. To způsobovalo nemalé problémy 
zejména v případech, kdy nový vlast-
ník porušoval právní předpisy.

Chtěla si jen koupit ojeté auto z au-

tobazaru. Poskytla své osobní údaje, 
vozidlo si půjčila a vyzkoušela, ale ne-

spokojená se stavem vozu ho druhý den 
vrátila. O dva měsíce později jí přišla 
obálka s modrým pruhem - předvolání 
k výslechu. Vzdorovala obvinění, že 
s autem, které nikdy neviděla, způso-

bila dopravní nehodu. Někdo zneužil 
její osobní údaje a bez jejího vědomí 
a souhlasu na ni odhlásil vůz, který 
spáchal přestupek.

Jiný příběh, stejný problém. Maji-
tel prodal za několik tisíc korun své 
staré auto. Kupující jej však na sebe 
nepřihlásil, neboť by musel zaplatit 
poplatek 800 korun za registraci a až 
10 tisíc korun za neplnění emisních no-

rem. Jakmile vozidlo již nebylo schop-

né provozu, zbavil se jej tím, že auto 
odstavil na ulici. Vozidlo odtáhla obec, 
náklady však vymáhala po původním 
majiteli, neboť nový nebyl v registru 
uveden.

Tyto a jim podobné příběhy by se již 
v budoucnu neměly opakovat. Novela 
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komu-

nikacích, která je účinná od 1. led-

na 2015, jednoznačně určí, kdo je za 
vozidlo odpovědný, a to jak při soukro-

mém prodeji vozidla, tak při nákupu 
ojetiny z autobazaru. Novela zprůhled-

ní proces přepisů ojetých vozidel, zjed-

noduší přihlašování aut dovezených ze 
zahraničí, zmenší prostor pro podvody 
s prodeji ojetých aut a také zabrání 
sporům o to, kdo zaplatí likvidaci sta-

rého vozu.

Jedna žádost, jedna návštěva,  
jeden úřad
Podle nových pravidel se vozidlo 

současně odhlásí i přihlásí. To je ces-

ta, kterou chce ministerstvo dopravy 
do budoucna odstranit vzduchoprázdno 
v takzvaných polopřevodech vozidel. 
Smyslem změn je to, aby byl v regist-
ru vozidel vždy jednoznačný vlastník 
vozidla. Bude tak ihned zřejmé, kdo je 
zodpovědný za provoz vozidla a kdo má 
nést následky při porušení předpisů.

Při vyřizování převodů ojetých aut 
bude záležet na prodávajícím a kupují-
cím, jak se domluví. Mohou jít na úřad 
společně, jeden může zmocnit druhého 
nebo oba zmocní třetí osobu. K zápisu 
a k vydání nových dokladů dojde na 
jednom úřadě a na základě jedné žá-

dosti. Při vyřizování přes prostředníka 
bude třeba doložit úředně ověřenou pl-
nou moc. Nejde ale o notářsky ověře-

ný podpis, stačí úřední ověření napří-
klad z Czechpointu, které mohou lidé 
získat za 30 Kč na pobočkách České 
pošty. Od ledna budou lidé vyřizovat 
žádost na úřadě, který je místně pří-
slušný z pohledu prodávajícího. Minis-

tr dopravy Dan Ťok chce do budoucna 
umožnit zájemcům, aby mohli admini-
strativu vyřídit i na úřadě, pod který 
spadá kupující. Lidé by si tak mohli 
vybrat, která varianta bude pro ně vý-

hodnější.
K převodu vozidla musí dojít ve 

lhůtě deseti dní pracovních od pode-

psání kupní smlouvy. Podkladem pro 
přeregistraci bude aktuální evidenční 
kontrola, která ověří, že VIN souhlasí 
s doklady k vozidlu.

Desetidenní lhůta umožní autobaza-

rům zprostředkovat rychlé prodeje bez 
návštěvy úřadu a dočasné přeregistra-

ce. Při delším a nekomisním prodeji 
budou muset i autobazary respektovat 
schválená pravidla. Cílem novely roz-

hodně není klást autobazarům překáž-

ky v jejich podnikání, cílem je ochrana 
spotřebitele při prodeji a nákupu vozi-
dla, a to včetně zákazníků autobazarů. 
Ti musí mít možnost kontroly historie 
kupovaného vozidla i z doby, kdy se 
o něj staral autobazar. Musí mít také 
jistotu, že ve chvíli, kdy jejich vozidlo 
autobazar vykoupí a oni jej už nebu-

dou mít pod dohledem, neponesou za 
něj již žádnou objektivní odpovědnost, 
tj. neponesou odpovědnost v případě, 
že dojde k porušení pravidel silničního 
provozu a nebude známa totožnost ři-
diče, který přestupek spáchal.

Vozidla v „polopřevodu“ a depozitu
Majitelům dříve zpola převedených 

aut dává ministerstvo ještě půl roku 
čas, aby situaci napravili. Pokud to 
neudělají, jejich vůz administrativně 
zanikne se všemi důsledky, jež z toho 
vyplývají.

Podobnou povinnost mají také lidé, 
kteří si vozidlo nechali dočasně vy-

řadit (převedli do depozitu) před 
30. červnem 2013. Ti musí do konce 

roku 2015 nahlásit příslušnému úřadu, 
kde je vozidlo umístěno a jaký je účel 
jeho využití. Pokud tak neučiní, hrozí 
i jim administrativní zánik vozu.

Dovozy vozidel ze zemí EU
Převody aut jsou důležitou částí no-

vely. Změna zákona ale bude výhod-

ná například i pro ty, kteří si budou 
chtít dovézt auto z členských států 
EU (včetně přidružených zemí a států 
Evropského hospodářského prostoru). 
Bude-li mít nový či ojetý vůz platné 
a úplné registrační doklady z členské-

ho státu, nebudou muset novopečení 
vlastníci platit správní poplatek 1 500 
korun spojený s dokládáním evropské 
homologace. Kromě toho proběhne do-

voz vozidel z EU v jednom administra-

tivním kroku oproti dřívějším dvěma 
úkonům. Proces schvalování už nebu-

de před registrací nutný.
Ing. Miroslav Peroutka

vedoucí OD

Z činnosti městské policie

Městská policie v lednu řešila cel-
kem 64 přestupků. Z tohoto počtu na 
místě v blokovém řízení 60 přestupků, 
čtyři byly oznámeny správním orgá-

nům k přijetí dalších opatření. Doručili 
jsme osm písemností na žádost ostat-
ních orgánů. Provedli jsme odchyt tří 
psů, všechny jsme předali jejich maji-
telům. V odchytovém zařízení nemáme 
k 31. 1. žádného psa. 

Dne 13. ledna strážníci v odpoled-

ních hodinách v ulici Dolní řešili muže, 
který podal alkohol osobě mladší osm-

nácti roků. Na místě zaplatil blokovou 
pokutu. 

Dne 15. ledna byli strážníci požádáni 
o součinnost Policií ČR. V části města 
Dolní Bohušice pomáhali zajistit plynu-

lý provoz při dopravní nehodě. 
Dne 27. ledna v dopoledních hodi-

nách v ulici Komenského strážníci našli 
muže, který se nemohl hnout z místa, 
ačkoliv se o to snažil. Následně ho pře-

vezli do PZS Jihlava. Muž se zde vyspal 
z 3,24 promile alkoholu. 

V lednu jsme provedli dvě kontro-

ly, zda není podáván alkohol osobám 
mladším osmnácti roků, vše bez závad. 
Rychlost jsme měřili pětkrát. 

Zdeněk Novák
velitel MP
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„Kozí plácek“, dům čp. 126
Nejstarší zatím nalezená zmínka o domě 

je z roku 1852, kdy byl jeho majitelem An-

ton Šemík. Od roku 1875 jsou jako majitelé 
zapsáni Josef a Josefa Šemíkovi, od roku 
1900 Jan Šemík a v roce 1908 Antonie Še-

míková. V roce 1909 se majitelem přízem-

ního domku stal klempíř Václav Nováček 
(*1881), který 12. listopadu téhož roku na-

psal „slavnému obecnímu zastupitelstvu“:
„Poněvadž můj domek čp. 126 na Kozím 

plácku jest velice sešlý, chci jej zbourati 
a znovu postaviti. Regulační čára při ulič-
ce Horní jest však takovým způsobem ve-
dena, že více než jedna polovina připadla 
by nově projektované ulici. Ulice je sice 
v plánu polohy 6 m široká, však myslím, že 
šířka ta není nutná, ježto je to pouze ne-
patrná ulička rovnoběžná s ulicí Láneckou 
a žádnou komunikaci nespojuje. Z toho 
důvodu žádám slavné obecní zastupitel-

stvo, ráčiž vzíti ohled na nepatrnou plochu 
parcely, čáru regulační v těchto místech 
změniti, neb jinak bych nemohl vůbec sta-
věti a domek bych pouze opravil!“

Žádost o změnu regulační čáry městské 
zastupitelstvo zamítlo.

Původní plánek od Emila Prückne-

ra, městského stavitele a architekta, byl 
z června 1910, stavba však byla realizo-

vána podle plánku Jana Zemana ze srp-

na 1910. Dne 3. července 1910 podal Vác-

lav Nováček žádost o povolení přestavby 
domu, povolení bylo vydáno 13. července. 
Se stavbou bylo započato 18. července, 
ovšem již 23. července píše ze stavebního 
úřadu Jan Kratochvíl, starostův náměstek:

„Při komisionelním řízení konaném na 
místě započaté novostavby Vaší shledá-
no bylo, že dle schválených plánů ze dne 
13. července 1910 stavbu neprovádíte, již 
v základech jsou odchylky nejen ve zdivu 

sklepovém, ale při zdivu coklovém roho-
vé místnosti, která sloužiti má za krám. 
Vchod do krámu zřízen jest tak, že nesmí 
býti použito schodu předložního, který by 
byl uložen na ulici, nýbrž tři schody, kte-
ré k docílení výšky rovinné podlahy nutny 
jsou, uloženy jsou ve zdivu samotném. Jest 
tudíž zapotřebí dva schody kamenné upra-
viti v síle zdi přízemní a třetí schod tvoří 
podlaha samotná. […] Zároveň se vyzývá-
te, byste hmotu, která po různu rozložena 
jest, tak srovnati dal, aby žádnému příjez-
du nepřekážela. Mimo to budete povinen 
stoku uliční dáti na Váš náklad vyčistiti, 
jelikož následkem přívalu vody z vyko-
pávky blíže stoky ležící hlína otvor úplně 
zanesla.“

V protokole z 18. října se mj. píše, že 
„… pan stavebník dle schváleného plánu 
nestavěl a že o své vůli zřídil dvoje před-
ložní schody pro vchody do krámů použiv 

Stav tachometrů

Ministerstvo dopravy zpřístupnilo data-

bázi s údaji o stavu tachometrů aut z po-

slední technické kontroly. Lidé kupující 
ojetý vůz si tak budou moci ověřit, zda 
u něj nebyl snížen počet najetých kilome-

trů. Úřad tímto krokem reagoval na častý 
nešvar při prodeji ojetých aut v Česku, kte-

rým je přetáčení tachometrů, jímž se neka-

le zvyšují ceny prodávaných vozidel.
Databáze funguje od 2. ledna 2015 na 

webových stránkách www.kontrolata-

chometru.cz a k vyhledání údajů je potře-

ba VIN vozu a číslo protokolu technické 
prohlídky. Obojí je uvedeno v technickém 
průkazu. 

Ověření stavu tachometru v databázi 
má pouze informativní hodnotu, přičemž 
údaje o najetých kilometrech nebudou za-

tím k dispozici u nově dovezených ojetých 
aut, která v Česku neprošla technickou 
kontrolou. Ministerstvo dopravy proto na-

dále apeluje na kupce ojetých vozidel, aby 
při koupi postupovali obezřetně.

Ing. Miroslav Peroutka, vedoucí OD

Kriminalita na Světelsku

Odsouzený M. M. nenastoupil do 
výkonu trestu odnětí svobody ve věz-

nici Hradec Králové, který mu byl 
uložen okresním soudem, proto byl na 
jmenovaného vydán příkaz k dodání 
do místa výkonu trestu, což Policie ČR 
vykonala. 

Dne 18. ledna ve 20.00 hod. vykonal 
řidič autobusu J. K. jízdu z Okrouhlice 
do obce Malčín, kde byl kontrolován 
hlídkou policie. Provedenou dechovou 
zkouškou mu byla naměřena hladina 
alkoholu v krvi ve výši 2,65 promile, 
čímž se dopustil přečinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. 

Dosud neznámý pachatel dne 
25. ledna nezjištěným způsobem pře-

konal uzamčení vrat řadové garáže 
v ulici U Rybníčku, do které následně 
vnikl a odcizil el. kytaru a další věci 
v hodnotě 40 000 Kč. 

Neznámý pachatel dne 25. ledna 

rovněž vnikl do sklepní kóje ve skle-

pě bytového domu v Kolovratově ulici, 
kde odcizil lyžařské vybavení, čímž 
způsobil škodu poškozenému ve výši 
6 000 Kč. 

Dne 11. února byly policejním or-
gánem zahájeny úkony trestního říze-

ní pro podezření z přečinu zanedbání 
povinné výživy, kterého se dopustil 
P. H. tím, že úmyslně neplní svou vy-

živovací povinnost na své nezletilé 
syny, jak mu bylo stanoveno okresním 
soudem, přičemž na výživném dluží 
106 000 Kč. 

npor. Mgr. Roman Krecl
vedoucí oddělení Policie 

ČR Světlá n. S. 
policejní stanice Ledeč n. S.     
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ní. V roce 1982 došlo na domě k výměně 
oken, domovních dveří a okapů a k opravě 
štítu a omítky.

V roce 1995 prodala dům jeho majitel-
ka Jitka Novotná manželům Martinovi 
a Marii Pertlíčkovým, kteří téhož roku 
předložili projekt rekonstrukce bývalé 
garáže a skladu na prodejny spotřebního 
zboží (hračky, sklo a drogerie) se sklady 
a hygienickým vybavením. Kolaudační 
rozhodnutí nabylo právní moci 9. 5. 1996. 
O týden později podal majitel domu žádost 
o stavební povolení na zřízení bytové jed-

notky provedením půdní vestavby. Z prů-

čelní strany byla vyzděna nová zeď s okny 
a balkonovými dveřmi, vlastní půdní 
vestavba byla provedena ze sádrokarto-

nu. Kolaudační rozhodnutí nabylo právní 
moci 26. 11. 1997.

Jaroslav Vála
Foto: Pavel Wolf (1) a Jaroslav Vála (1)

k tomu veřejného statku.“ Z toho důvodu 
městské zastupitelstvo zamítlo žádost ma-

jitele domu o povolení k obývání a 4. lis-

topadu mu sdělilo: „… náležitou úpravu 
v době nejkratší provésti máte, abyste po-
volení k obývání domu obdržeti mohl.“

Nato Václav Nováček 20. prosince ode-

pisuje:
„Odstraněním těchto schodů a umíst-

něním jich ve zdivu budovy vzejdou mi 
značné výlohy; aby výlohy ty alespoň čás-
tečného zmírnění došly, osměluji se uctivě 
prositi o povolení k upravení chodníku při 
domě mém se sklonem do domu tak polo-
ženým, aby byl umožněn přístup do krámů 
bez předložních schodů. Takovýmto upra-
vením veřejnost nikterak poškozena nebu-
de, an zřízení chodníku stane se vhodně, 
čímž krasochuť újmy neutrpí.“

Městské zastupitelstvo na schůzi 29. pro-

since tuto žádost zamítlo s tím, že trvá na 
dodržení původního nařízení stavebního 
úřadu. Stavba byla ukončena 23. břez-

na 1911 a povolení k obývání uděleno ke 
dni 1. dubnu 1911.

Podle voličského seznamu z červ-

na 1921 zde kromě majitele Václava No-

váček a jeho ženy Josefy (*1890) bydleli: 
úředník dráhy Leopold Janovec (*1890) 
s chotí Annou (*1892, a obchodník Alfons 
Zikmund (*1890) s chotí Annou (*1882).

V roce 1926 se majiteli domku stali 
František a Růžena Novotných, v roce 
1953 jsou jako majitelé zapsáni Růžena 
Novotná a nezletilí Miroslav a Zdeněk. 
V roce 1970 podal Zdeněk Novotný žá-

dost o povolení zřízení garáže z místnosti 
v přízemí, která nebyla způsobilá k obývá-

Plán od Emila Prücknera

Průčelí domu čp. 126 z plánu zhotoveného 
Janem Zemanem

Kdysi…

… a dnes
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V Čechách
• před 530 lety 13. – 20. března 1485 

byl na sněmu v Kutné Hoře dojed-

nán náboženský smír mezi kato-

lickou a kališnickou šlechtou, kte-

rý zajišťoval rovnoprávnost obou 
církví;

• před 60 lety v roce 1955 byla do-

končena elektrifikace českých zemí.
Ve světě vědy a techniky
• před 190 lety v roce 1825 popsal 

J. E. Purkyně buněčné jádro v sle-

pičím vejci jako „zárodečný mě-

chýřek“;
• před 50 lety 18. března 1965 byla 

v SSSR vypuštěna kosmická loď 
Voschod 2, kosmonaut A. A. Leo-

nov vystoupil jako první člověk 
z lodi do kosmického prostoru; v té-

mže roce se to podařilo i americké-

mu astronautovi E. Whitovi z kos-

mické lodi Gemini 4.
Ve Světlé nad Sázavou
• před 170 lety 14. března 1845 ná-

sledkem prudkého tání sněhu vy-

stoupila voda v Sázavě až ke špitálu 
a zaplavila dolní část města a zá-

mecký park;
• před 120 lety v roce 1895 se konala 

první valná hromada nově založe-

né jednoty Sokola, starostou zvoli-
la Josefa Kratochvíla, náčelníkem 
Karla Koláře. 

Josef Böhm

Stalo se

O životě ve Světlé nad Sázavou za Protektorátu Čechy a Morava

Prohlížím si fotografii z roku 1943 po-

řízenou na náměstí ve Světlé nad Sázavou 
mým otcem. Na snímku táhne moje mat-
ka ve sněhu starobylé bílé sáňky připo-

mínající kočárek. V kočárku - v sáňkách 
sedí moje dvouletá sestra. Za matkou je 
silnice směřující k nádraží. Dům, který 
již zde nestojí, uzavírá náměstí a zužuje 
silnici. Na domě je německý a český ná-

pis „Nákupní a výrobní družstvo v Ně-

meckém Brodě z. s., s. r. o. prodejna 
Světlá nad Sázavou“. Na místě blízkého 
řeznictví Hradeckých byla později za 
dvacet let postavena první samoobsluha 
ve městě. Z dávných prázdnin si z fo-

tografie pamatuji pouze již neexistující 
domek vzadu. Okolo domku vedl chod-

ník k papírnictví s manžely Slámovými 
a přes ulici bylo řeznictví pana Rejzka.

Jaká byla Světlá za protektorátu, 
v době před mým narozením, a jaký měli 
zde život moji rodiče bydlící u Mejstříků 
v Lánecké ulici v domě čp. 237? Proto 
jsem si z vyprávění mé matky psal po-

známky.

Matka ve Světlé bydlela se svými ro-

diči a sourozenci od roku 1936 po své 
maturitě na reálném gymnáziu v Chotě-

boři. Tam znala i budoucího faráře Jose-

fa Toufara, který maturoval rok před ní. 
Můj otec pocházel z Ledče nad Sázavou; 
byl ve Světlé zaměstnán v záložně na ná-

městí. Po práci hrál výborně tenis, hokej 
a kopanou. Od jinošských let reprezen-

toval Ledeč v kopané a hokeji, později 
Světlou v tenisu. Občas hostoval za 
Německý Brod nebo Čáslav. Ve Světlé 
se hrával tenis poblíž vlakového nádra-

ží, později v parku. Než přišlo období 
protektorátu, měli moji rodiče svatbu 

-17. srpna roku 1938. O přízni mých ro-

dičů s mnoha přáteli a příbuznými mlu-

ví množství blahopřání k jejich svatbě. 
Jsou na nich zajímavá jména úplná i ne-

úplná, mnohdy význačná. Například ze 
Světlé: obchodníci Šrámkovi, Ženíško-

vi, Drabinovi, Košťálovi, Kratochvílovi, 
Dr. Weinstein, František Mahler, ředitel 
městského úřadu Čáslavský, MUDr. Jan 
Kavka, Honza Morawetz, Ambrosovi, 
spolupracovníci ze záložny MLL, Spor-
tovní klub, Lovecký klub a úřednictvo 
Rolnického družstva ze Světlé.

Brzo po svatbě při mobilizaci byl můj 
otec odveden do armády v Lounech. Si-

tuace v Evropě a ve světě se zhoršovala. 
Po Mnichovské konferenci ztratilo Čes-

koslovensko svá pohraniční území. Do 
Světlé se přistěhovali i uprchlíci z pohra-

ničí. U Malinů v malé chalupě v Lánecké 
ulici se tísnilo v malé místnůstce sedm 
lidí. Někteří lidé přestali zdravit man-

želku podnikatele Kratochvíla –paní 
Andreé, rozenou Pougyi, protože byla 
Francouzska a že „její“ politik Daladier 
podepsal smlouvu v Mnichově. V po-

lovině března roku 1939 Slovensko vy-

hlásilo „Štát“; německá vojska obsadila 
zbylá česká a moravská území. Vznikl 
Protektorát Čechy a Morava. Prvního 
září roku 1939 potkala moje matka pod 
mostem u zastávky kováře Rudolfa Fiše-

ra před jeho domem a povídali si o pře-

padení Polska. Vypukla válka, která po-

stupně zanechávala stále větší stopy i ve 
Světlé. Zhoršovalo se zásobování, oby-

vatelstvo židovské národnosti ztrácelo 
veškerá občanská práva a nakonec bylo 
internováno. Matka litovala, že tehdy 
z neznalosti nepomohla potravinami ka-

marádce židovského původu Karle Po-

llákové z Chotěboře, která pak odešla se 
svými rodiči do Terezína a nakonec do 
Osvětimi na smrt. Byla vystudovanou 
lékařkou. Nemusela odejít, ale rozhodla 
se, že půjde s rodiči.

Moje matka začala po svatbě učit, ale 
pak za protektorátu nepodepsala listinu 
o loajalitě k Říši, takže musela ze školy 
odejít. V srpnu roku 1941 se mým rodi-
čům narodila dcera Petra. Jméno Petra 
bylo v té době vzácné; inspirací pro mé 
rodiče byl film „Petra mezi vlky“.

Matka mi vyprávěla o stálém strachu 
z udavače Stehlíka. Stehlík bydlel kdesi 
v horní části Lánecké ulice u kapličky. 
Vždy, když moji matku potkal, bedlivě 
sledoval, zda jej matka pozdraví. Byl to 
postavou statný, vysoký člověk. Ve měs-

tě se proslechlo, že kdosi udal rodinu 
Čapkovu. Gestapo vtrhlo nečekaně do 
domu a zatýkalo. Dnes nese tamní ulice 
blízko sokolovny jméno Čapkova. Moji 
rodiče poslouchali, i přes nebezpečí, vy-

sílání z Londýna. Pan Moravec, bydlící 
naproti, později vyprávěl, že věděl, kdy 
naši Londýn poslouchají, protože se 
vždy v ten čas v okně u rádia objevila 
ruka zapínající přístroj. Přes veškerou 
snahu být opatrnými byli moji rodiče ně-

kým udáni na úřadě. Možná, že to bylo 
kvůli neopatrnému rozhovoru mé babič-

ky s někým.

Josef Wolf, 1938
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▶

Univerzita volného času táhne

Zimní semestr Univerzity volného 
času na světelské Akademii byl úspěšně 
ukončen. V jeho rámci proběhly celkem 
3 kurzy - kurz drobné řemeslné tvorby 
(lektorka Mgr. A. Ratajová), kurz ang-

lického jazyka pro začátečníky (lektor-

O několika udání jim vyprávěl němec-

ký správce pily pan Bauerschima, který 
veškerá udání zlikvidoval. Zároveň moje 
rodiče nabádal, aby doma odstranili za-

kázanou literaturu, například o Masa-

rykovi, protože hrozila prohlídka jejich 
domu.

Později v roce 1945 tento německý 
správce neměl u vítězů žádná privilegia. 
V květnových dnech roku 1945 musel za-

metat ulice a byl později odsunut. Moje 
matka se tehdy nebála Bauerschimu při 
uklízení ulice pozdravit. Udavač Stehlík 
skončil ve vězení, kde pravděpodobně 
kvůli špatnému zacházení brzo zemřel. 
Jeho manželce se nic nestalo; byla ve 
všem nevinně.

Zajímavý úkaz na nebi nad Světlou 
viděli moje rodiče ještě za protektorá-

tu v noci z 13. na 14. února roku 1945. 
Na severozápadě stoupalo k nebi veliké 
ohnivé záření. Podle pozdějších zpráv 
se noční zář vysvětlila. Byly bombardo-

vány Drážďany a v následujících poled-

ních hodinách omylem část Prahy. Moje 
matka znala i jednoho uprchlého vězně, 
který prchal z vybombardovaných Dráž-

ďan. Byl málo oblečen a během dlouhé 
cesty těžce nastydl. Všechna nebezpečí 
období za války si rodiče uvědomili až 
později. Největší nebezpečí hrozilo mé 
matce, když vezla do Čáslavi mák, kte-

rý se nesměl pašovat. Štěstí při nádražní 
kontrole v Čáslavi lze přisoudit její po-

hlednosti. Moje matka se asi líbila jed-

nomu mladému německému vojákovi 
v hnědé uniformě, protože ji propustil 
bez prohlídky. Uvědomila si, že měla 
velké štěstí, jinak by to dopadlo neblaze. 
Matčina pohlednost a její znalost němči-
ny se ještě jednou vyplatila celé rodině 

a příbuzenstvu na konci války. Při roz-

hovoru s velitelem wehrmachtu měla 
překvapivě úspěch při vysvětlování, že 
on nemůže v jejich domě ubytovat své 
vojáky, protože ona má dítě a dům je 
plný lidí. Později se v tom domě čp. 237 
ubytoval sovětský velitel s dvěma pod-

řízenými vojáky a ve stodole ustájili své 

koně. Malou osobní epizodu zde prožila 
moje sestra Petra, která na velké zahradě 
obdržela, jako malá holčička, od zlomy-

slného kluka z Hitlerjugend stříbrnou 
ruličku. Byla to nebezpečná rozbuška, 
kterou přítomný sovětský voják poho-

tově zneškodnil. Ostatně proti hochům 
z Hitlerjugend se nedalo za protektorá-

tu z české strany obyvatel nic podnikat. 
Například v Německém Brodě jeden ta-

kový hoch „napařil“ pánovi přes hlavu 
jeho klobouk. Pán si to nechal líbit a ani 
nehlesl. Výrazné příběhy ve Světlé byly 
pak známy mnoha obyvatelům. Mluvilo 
se o útoku amerických stihaček na vlak 
v prosinci roku 1944, kdy byly zmaře-

ny životy cestujících, anebo o zastřele-

ní dvou světelských studentů – Raura 
a Pražmy na Masarykově nádraží v Pra-

ze při květnovém povstání v roce 1945. 

Tyto dva studenty moje matka jeden čas 
učila. I moji tetu Zdenu Mejstříkovou, 
rozenou Křepelkovou, a paní Škarýdo-

vou, rozenou Procházkovou. V případě 
náletů „kotlářů“ na vlak měla matka 
štěstí, protože se jí ten den nechtělo jet 
do Německého Brodu k zubaři.

Méně známý incident z konce války 
se týkal jakési paní Růžičkové, která 
měla pominutou mysl a v pomatenosti 
nadávala sovětskými vojákům, napadla 
je a byla jimi zabita. Ke kazu v příbě-

zích z války patří i to, že někteří lidé ze 
Světlé posílali sovětské vojáky do zám-

ku, aby tam znásilňovali německé dívky. 
Mezi napadenými bylo děvče, mladá 
Erika Ambros, jejíž rodina byla ve Svět-
lé velmi oblíbená. (Jméno Ambrosovi je 
napsáno i na svatebním blahopřání mým 
rodičům). Erika ve strachu vyskočila 
z prvního patra a zlomila si nohy. Od té 
doby dívka skončila na vozíku; v nedáv-

ných letech vyšla v novinách zpráva, že 
tato Erika, co by starší paní na vozíku, 
zemřela v Německu.

K velkolepým oslavám konce války 
patřilo setkání občanů a herců ve světel-
ském zámku. Všichni pozvaní zde sla-

vili konec války a herci zároveň zdárné 
natočení filmu „Řeka čaruje“. Jsem rád, 
že válku prožili mí rodiče a sestra bez 
úhony. Pro mne započal život ve Světlé 
v míru, devět měsíců po válce.

(Všechna vyprávění mé matky mohou 
mít i určité nepřesnosti i přes dlouholetá 
ověřování u očitých svědků. Nejcennější 
u těchto vyprávění o době protektorátu 
ve Světlé n. S. jsou matčiny osobní pro-

žitky).
Pavel Wolf, rodák ze Světlé, 

toho času z Kadaně

Jarmila Wolfová, zima 1943

ka Ing. J. Zelená) a kurz kresby (lektor 
akad. mal. J. Saska). Zimní semestr 
zdárně absolvovalo celkem 37 účast-
níků, kteří v poslední společné hodině 
obdrželi od svých lektorů závěrečné 
certifikáty.

Největší zájem ze strany účastníků pa-

noval v drobné řemeslné tvorbě, o čemž 
svědčí skutečnost, že během posledního 
setkání se všichni ihned přihlásili na let-
ní kurz, zaměřený tentokrát na drobnou 
keramickou tvorbu. I o anglický jazyk 
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▶

Pěšinky 971
kontakt: Iva Vosyková 724 564 289,
Tereza Lebrušková 732 538 839,

www.hb.charita.cz

Program na březen:
Pondělí:	8:30	–	11:30	hod.

Za oponou – Rozvoj komunikace mezi 
rodiči a dítětem pomocí neživých 
předmětů.
Chobotnice – Společné aktivity dětí 
a rodičů podporující rozvoj jemné moto-
riky, prostorového vnímání a fantazie.

Úterý:	 18:00	–	19:00	hod.
Večerní cvičení powerjógy

Středa:	 8:30	–	11:30	hod.
Za oponou – viz pondělí
Chobotnice – viz pondělí

Čtvrtek:	 15:00	–	17:00	hod.
Vánoční dílničky na světelském zámku

Pátek:	 8:30	–	11:30	hod.
Za oponou – viz pondělí
Chobotnice – viz pondělí
Klokánek – Pohybové aktivity pro rodiče 
s dětmi pro všestranný pohybový rozvoj 
dítěte.

Výtvarná	dílna:
 2. 3.  Malované misky
 4. 3.  Volání jara – kytičky ze stužek
 6. 3.  Setí pšenice
 9. 3.  Omotané vajíčko
 11. 3.  Pedigová ošatka
 13. 3.  Pedigová ošatka – pokračování
 16. 3.   Falešný patchwork
 18. 3.  Melírované vajíčko
 20. 3.  Jarní dekorace
 23. 3.  Veselý zajíček
 25. 3.  Kuřátko kam se podíváš 
 27. 3.  Ovečky a beránci

www.facebook.com/materskecentrum.
rolnicka

Dětský karneval

V sobotu 7. února se konal tradič-

ní dětský karneval pořádaný mateř-
ským centrem Rolnička, letos již 
12. v pořadí. Na programu byl nejen 
taneční rej masek, ale i spousta soutěží 
a bohatá tombola. O hudbu, která nás 
provázela celým karnevalem, se posta-

ral DJ Ondra Vosyka a o tom, že hrál 
opravdu dobře, vypovídala skvělá ná-

lada během celého karnevalu, spousta 
usměvavých tanečníků na parketu a ne-

končící zástupy vlnících se a poskaku-

jících dětí, které čekaly, kdy se na ně 
dostane řada při soutěžích. Jednou ze 
soutěží byla také ta o nejlepší masku 
karnevalu, ale protože přišlo sto dětí 
v maskách, bylo nemožné vybrat jen 
jednu, a proto dostal každý malou slad-

kou odměnu.

Sladké odměny do soutěží a spoustu 
krásných cen do tomboly nám věnovala 
celá řada sponzorů, kterým tímto velmi 
děkujeme. Výtěžek z tomboly bude po-

užit na další vzdělávání indické slečny 
Ashmite Montero.

Iva Vosyková, MC Rolnička

a kresbu je nemalý zájem, což povede 
k jejich opětovnému otevření.

Doslova „trhákem“ je nyní kurz zna-

kového jazyka, jehož první schůzku na-

vštívilo celkem 35 zájemců.
V naší nabídce stále zůstávají i další 

zajímavé kurzy, např. práce s počítačem, 
vedení daňové evidence v počítačovém 
programu, malba skla, točíř kerami-

ky, základy práva, zdravý životní styl, 
výuka dalších cizích jazyků atd. Jejich 
komplexní nabídku zájemci najdou na 
adrese www.akademie-svetla.cz/kurzy-

-uvc.

Naše volnočasová Univerzita se těší 
na setkání s Vámi!

Ing. Zdenka Šmídová, garant UVČ
Foto: archiv školy
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Zápisy dětí  
do mateřských škol 

Zápisy do MŠ na školní rok 2015–2016 
se budou konat: 

• MŠ Lánecká 21. 4.  9 – 12 hod.
• MŠ Na Sídlišti  22. 4.  9 – 12 hod.
Žádosti o přijetí a evidenční listy bu-

dou vydávány na místě. 
Ředitelství MŠ

Z domova pro seniory

Ve středu 14. 1. přijeli naše obyvatele po-

těšit pejsci z canisterapeutického sdružení 
Kamarád. Obyvatelé pro ně měli jako vždy 
přichystáno něco na zub. Psí svěřenci jim 
na oplátku předvedli, co umí a nechali se 
ochotně drbat. Obyvatelé se již těší na dal-
ší psí návštěvu.

Dne 21. 1. jsme se s obyvateli sešli v ku-

chyňce a společně jsme upekli makové 
pagáče, jak nám kázala naše domovská 
kuchařka. Dílo se vydařilo a všem moc 
chutnalo.

V sobotu 24. 1. navštívil domov dětský 
soubor pod vedením MUDr. Brhelové. 
Děti předvedly našim obyvatelům vystou-

pení, které si pro ně připravily. Obyvate-

lům se velmi líbilo, a proto děti odměnili 
sladkostmi. Za návštěvu děkujeme.

Ve čtvrtek 29. 1. se uskutečnila kavár-
nička s hudbou. Hudební produkci zajistil 
pan Černý, kterému mnohokrát děkujeme.

Další kavárna se uskutečnila hned vzá-

pětí, a to 10. 2. Tahle kavárnička však byla 
trochu jiná v tom, že byla uspořádána na 
počest naší klientky paní Terezie Urbano-

vé, která slavila své sté narozeniny. Gratu-

lantů byla celá řada. V první řadě pogra-

tulovali obyvatelé a zaměstnanci a paní 
ředitelka Domova pro seniory. Nezapo-

mněli ani starosta Světlé n. S. Jan Tourek, 
místostarosta Josef Hnik, tajemník Jiří 
Moučka. Z Krajského úřadu dorazil i rad-

ní Petr Krčál. Nejmilejším gratulantem 
byl zajisté pravnuk oslavenkyně. Dárků 
a květin byla celá řada. Celé odpoledne 
zpříjemňovali muzikanti pan Černý a pan 
Somberg. Do další stovky přejeme pevné 
zdraví.

Dne 11. 2. se uskutečnil u obyvatel oblí-
bený bazar oblečení. Všichni měli možnost 
si zdarma doplnit šatník o oděvy, které 
potřebovali, nebo které se jim prostě líbi-
ly. Velké množství oděvů je od obyvatel 
Světlé n. S. a okolí, kteří nám ho darovali. 
Všem děkujeme. Pokud máte doma pěkné 
oblečení, které již nebudete nosit, přineste 
je do domova pro seniory, kde třeba udělá 
ještě někomu radost.

Monika Horáková
Foto: Jiří Víšek

X. ročník folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí

Ve dnech 22. a 23. května 2015 na-
vštíví město Světlá n. S. děti i dospě-
lí z horáckých folklorních souborů. 
Hostovat zde budou i soubory z jiných 
regionů, z Plzeňska a Dolňácka. Ze 

zahraničí je pozván soubor z polské 
Wąwolnice.

Celých 22 let uplynulo od konání teh-

dy ještě nultého ročníku folklorního 
festivalu u nás. Světlá se díky festivalu 

stala ještě známější nejen v České re-

publice, ale i v zahraničí. 
Letos přijede do Světlé kolem deseti 

folklorních souborů z Horácka. Nebu-

de chybět ani domácí Škubánek. Pro-
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▶gram obohatí i smíšený pěvecký sbor 
Gaudeamus a dechová hudba ZUŠ pod 
taktovkou pana učitele Jána Vaja.

Hlavním posláním folklorního fes-

tivalu Horácko zpívá a tančí je pod-

pora, propagace a rozvoj folklorních 
tradic v kraji Vysočina, na Horácku. 
Znovuobjevením písní, tanců, hudby, 
her, zvyků, obyčejů, lidové slovesnosti, 
dále krojů, výšivek a rukodělné práce 
se všichni zúčastnění hlásí k odkazu 
našich předků. Nezastupitelnou úlohou 
tohoto hnutí je poskytovat stovkám 
dětí a mládeže možnost smysluplně 
trávit volný čas. Zároveň je vede pro-

střednictvím prostého lidového umění 
ke vztahu k duchovním hodnotám.

Samotný festival počítá s aktivním 
zapojením dětí a mládeže nejen z naše-

ho města, ale i z širokého okolí. Spo-

jením sil mnoha pořadatelů se vytváří 
prostor pro tvorbu zdravé občanské 
společnosti a plně využívá lidských 
zdrojů.

Posláním festivalu je v neposlední 
řadě propagace kraje, regionu i samot-
ného města. Rozšiřuje také kulturní na-

bídku našim spoluobčanům. Naplňuje 
jím Usnesení vlády České republiky ze 
dne 11. června 2003 č. 571 o Koncepci 
účinnější péče o tradiční lidovou kultu-

ru v České republice. 
Páteční program dne 22. května bude 

patřit dětem. Dopolední koncerty pro 
školy vystřídá odpoledne dechovka 
a Pramínky – vystoupení dětských 
souborů. Uslyšíme i nejlepší dětské 
Zpěváčky 2015 na Horácku.

Organizační štáb festivalu připravil 
pro příznivce lidové muziky a zpěvu 
i páteční koncert známého souboru 
Hradišťan. Navazovat bude Posezení 
u cimbálu s moravskou, ale i českou 
písničkou (tentokrát skutečně s cim-

bálem). Obě akce se uskuteční v pátek 
večer, koncert v divadelním sále, pose-

zení v Městské restauraci.
Sobotní dopoledne 23. května se po-

nese ve staročeském duchu – jarmark 
lidových řemesel na náměstí zpestří 
vystoupení souborů. Odpoledne projde 
městem průvod souborů – od zámku 
přes náměstí. 

Vrcholem festivalu bude galakoncert 
Horácko zpívá a tančí.

Festival se uskuteční ve Sportovním 
centru Pěšinky, koncert Hradišťanu 
v divadelním sále.

Co si závěrem přát? Krásné počasí, 
milou pozornost diváků, hodně nápadů 
i sil organizátorům a přízeň podniků, 
organizací, firem i jednotlivců, kteří by 
mohli – v této těžké době – ještě pod-

pořit náš festival.

Bankovní spojení: 
ČSOB 193 476 362/0300, 
variabilní symbol 502

Mgr. Eva Pejchalová 
ředitelka festivalu
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Tip na knihu

Plesy v tanečním sále

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

20. března – absolventský večer
Slavnostní rozloučení žáků devátých 
tříd se ZŠ v Komenského ul.
Začátek je v 17 hod.
Hraje: SOBAKO ze Světlé n. S.
Pořadatel: ZŠ v Komenského ul.

4. dubna – hokejistů
Hraje: Melodie z Ledče n. S.
Pořadatel: Fan club HC Světlá n. S.

Nakladatelství Paseka vydalo knihu 
Mileny Landerové Dcera národa? s pod-
titulem Tři životy Zdeňky Havlíčkové.

Autorka se ve své badatelské činnos-

ti zaměřuje na dějiny každodennosti 
19. století, genderovou historii a dějiny 
česko-francouzských vztahů. Kromě od-

borných publikací vydala například kni-
hy K hříchu i modlitbě (1999) či Zdenka 
Braunerová (2000).

Biografie Dcera národa? podává nový 
a doplňující pohled na dceru Karla Ha-

vlíčka Borovského očima současnosti. Po 
obsáhlém literárněhistorickém úvodu ná-

sleduje šest kapitol, přičemž ta první se 

jmenuje Zdeňčiny kořeny a je z větší části 
věnovaná Karlu Havlíčkovi. Druhá kapi-
tola Podivné dětství líčí pobyt v Brixenu 
a smrt obou rodičů, třetí kapitola Cesta 
do náruče národa popisuje pobyt Zdeň-

ky u jejích příbuzných Jarošů a později 
u několika poručníků, zejména u Braune-

rů. Osudovým okamžikem bylo vypsání 
a provozování národní loterie, z jejíhož 
výsledku mělo být hrazeno její vzdělání 
a věno. Název čtvrté kapitoly Lásky dce-

ry národa napovídá, čemu je věnována: 
vztahům s hrabětem Václavem Kounicem, 
jehož nabídku k sňatku Zdeňka odmít-
la, protože ho považovala jen za přítele, 

a s rakouským důstojníkem polského pů-

vodu Quidem Battagliou, který však byl 
vykládán jako národní zrada. V páté kapi-
tole Nemoc a smrt se čtenář dozví, že těžce 
nemocná a psychicky zlomená Zdeňka se 
vrátila k babičce Josefíně do Německého 
Brodu, kde ve věku 24 let zemřela. V po-

slední kapitole Druhý život Zdeňky Ha-

vlíčkové podává autorka její obraz v litera-

tuře a v divadelních inscenacích, který se 
během dlouhých desetiletí vyvíjí a promě-

ňuje s tím, jak národ dozrává a jak se mění 
postavení ženy ve společnosti.

Kniha je doplněna řadou ilustrací a fo-

tografií a vybavena bohatým, téměř pade-

sátistránkovým poznámkovým aparátem, 
obsáhlým seznamem pramenů a rejstří-
kem osob.

-jv-
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Tradiční výstava neprofesionálních výtvarníků

Tak jako každý rok, i letos nastal čas 
připomenout neprofesionálním výtvar-
níkům Světelska blížící se tradiční vý-

stavu, na které se mohou svými díly 
představit občanům i návštěvníkům 
města. 

Letošní ročník se uskuteční v termí-
nu od 28. dubna do 17. května v taneč-

ním sále Společenského domu ve Světlé 
n. S. Možnost prezentovat svá díla mají 
nejen pravidelní účastníci, ale také noví 

zájemci, kteří jsou ochotni svá díla uká-

zat návštěvníkům výstavy. Tito noví zá-

jemci se musí přihlásit v kanceláři oddě-

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

Za oddělení kultury KZ 
KyTICe Zdeňka Horní 

(tel. 569 496 660),
za výtvarníky Petr Křivský 

(tel. 724 716 585).

15. dubna od 19 hod. v divadelním sále
The Backwards – Beatles revival

Nejlepší Beatles revival na světě přiveze svojí 
show Beatlemánia – hity z raného období Beatles. 
The Backwards jako jediní získali lukrativní 
smlouvu na zastupování jako oficiální nástupci 
skupiny Beatles od agentury rodiny Paula 
McCartneyho. Jejich největším úspěchem je 
dvojnásobné vítězství na prestižním Beatlefestu 
v New Yorku. 

Členové košické kapely také ztvárnili Beatles 
ve stejnojmenném divadelním představení na 
Nové scéně v  Bratislavě, které se dočkalo více 
než stovky repríz. V podobném projektu „Brouci“ 
účinkovali v  pražském Divadle Spirála. Dalším 
projektem bylo v roce 2003 hudebně-taneční 
představení Beatles na scéně Národního divadla 
moravskoslezského v Ostravě.

Předprodej vstupenek od  25. 3. v TIC Světlá n. S., 
tel. 569 496 676, info@svetlans.cz 

25. dubna od 15 hod. v divadelním sále
Kouzla pod pokličkou 

aneb Poodhalení tajemství 
kouzelnické kuchyně

V komponovaném pořadu pro děti všech 
věkových kategorií uvidíte nezbednou čarodějnici 
a létající koště, čaroděje popletu a jeho mizející 
kostku, veselá kouzla Růžového pantera, velkou 
iluzi Copperfieldova dědečka, záhadný indický 
provaz, létající kouli a mnoho dalšího…

Účinkují: Kaspar Magic – Karel Kašpar a Věra 
Kašparová

Předprodej vstupenek od 4. 4. v TIC Světlá n. S.,
 tel. 569 496 676, info@svetlans.cz

Kulturní zařízení 

KyTICe připravuje
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Pozvánka do městské knihovny

Malá ukázka z knižních novinek

Beletrie
Evžen Boček
Deník kastelána
– Hrdina knihy se znechucením opus-

tí velkoměsto a zamíří na venkov, 
aby našel ztracený smysl života 
a zachránil své manželství. Zámek 
ho však od počátku zaskočí – od-

krývá se jako místo dávných i sou-

časných příběhů, dramat a nečeka-

ných setkání.

Andrea Coddingtonová
Měl to být hezký život
– Příběh o lásce, americkém snu, ale 

i pádu, při němž hlavní hrdinka 
Dara přichází o všechno. Při post-
graduálním studiu v New Yorku 
naváže krásný vztah, založí rodinu 
a žije spokojený život. Ale pak při-
chází první rána.

Barbara Erskinová
Nejtemnější hodina
– V dalším nevšedním autorčině ro-

mánu se opět střídají dvě časové ro-

viny. V první se otvírá příběh na-

dané malířky Evie Lucasové z doby 
bitvy o Británii v roce 1940. Ve 
druhé dnes kunsthistorička Lucy 
sbírá střípky svého života i tajem-

ství minulosti.

John Grisham
Platanová alej
– Seth Hubbard, zámožný muž, umí-

rá na rakovinu plic. Nikomu nedů-

věřuje. Než se oběsí na starém pla-

tanu, zanechá novou, vlastnoručně 
psanou závěť, která zatáhne jeho již 
dospělé děti, černošskou hospody-

ni a Jaka Brigance do dramatického 
konfliktu.

Christina Baker Klineová
Vlak naděje
– V roce 1929 odjíždí osiřelá dívka 

Niamh díky organizaci pro pomoc 
dětem začít nový život. V součas-

nosti sedmnáctiletá Molly střídá 
pěstounské rodiny a nakonec musí 
v rámci veřejně prospěšných prací 
uklízet v podkroví jisté devadesá-

tileté paní. Dojde k osudovému se-

tkání. Najdou obě ženy odpovědi na 
své otázky?

Jojo Moyesová
Stříbrná zátoka
– Liza McCullenová najde i se svou 

dcerkou bezpečí v australském pří-
mořském městečku. Její klid však 
ohrozí nově přistěhovalý „škrobený 
límeček“ z Londýna se svým pod-

nikatelským záměrem. Na obzoru 
se rýsuje vztah, o který Liza ani 
trochu nestojí.

Suzanne Redfearnová
Zavři očka svý
– Navenek má Jillian Kanová v živo-

tě všechno – kariéru, domov, děti, 
manžela. Ale pod povrchem je již 
léta vystavena týrání a ponižování. 
Jednoho dne v panice uteče s dětmi 
z domu a stane se únoskyní, po níž 
pátrá policie. Jak má dokázat prav-

du?

Magdaléna Stárková
Modré okenice
– Soubor povídek je neobyčejně růz-

norodou mozaikou lidských osudů. 
Z každého příběhu vystupují zají-
mavé charaktery, aby čtenáře vtáh-

ly do děje a zanechaly v něm směs 
silných pocitů.

Naučná literatura
Olga Černá
Čtení není žádná nuda
– Říká se, že české děti nečtou. Podle 

knihovnice Olgy Černé to není úpl-
ně pravda. Jenom možná nečtou to, 
co bychom si my představovali, že 
by číst měly. Děti ke knihám a čte-

ní můžeme motivovat různými tes-

ty a cvičeními. Nejsou to ale texty 
na známky.

Ivan Burkert
Všechny cesty vedou do Říma
– Luxusní barevný cestopis mapuje 

neobyčejnou autorovu cestu na kole 
z Hradce Králové do Říma přes 
Slovensko, Balkán a Turecko.

Dana Dvořáčková-Malá
Přemyslovský dvůr
– Výpravná kniha osvětlující mno-

hostranně a vyčerpávajícím způ-

sobem všední i sváteční život na 
panovnickém dvoře v době Přemy-

slovců.

Knihy pro děti a mládež
Ciara Floodová
Tři otravní králíci
– Příběh pro děti o medvědovi, který 

žil sám uprostřed divočiny, což se 
mu náramně líbilo. Co se ale nesta-

lo? Do sousedství se přistěhovala 
rodina králíků.

Daniela Krolupperová
Kouzelná aktovka
– Viktor na jarním průzkumu poto-

ka společně s kamarádem Hugem 
uklouzne a poničí školní aktovku. 
V parku mu potom dva podivní pá-

nové nabídnou novou brašnu. Viky 
si ji rád vezme, ale pak nestačí kulit 
oči, co aktovka všechno dovede!

Alena Kastnerová
O líné babičce
– Babička z naší knížky není jako 

ostatní babičky. Plní si svá dávná 
přání, která celý život střádala do 
starého škapulíře, a vždy prožije 
i něco nečekaného.

Francine Oomenová
Tajemství Lenky Notýskové
– Lena chodí do šesté třídy a jejím 

nejlepším kamarádem je notýsek, 
do kterého si zapisuje své nápady 
a nejrůznější seznamy. S humorem 
a nadsázkou si tak rovná myšlen-

ky i chaos v hlavě, a její notýsek jí 
vždy pomáhá při rozhodování.

Stanislava Reschová
O vlkovi se sklerózou
– Knížka je plná na hlavu postave-

ných pohádek a je jako stvořená 
pro dospělé i děti, kteří se při čte-

ní chtějí pobavit a rádi se od srdce 
zasmějí.

Zuzana Pospíšilová
Zlobivé pohádky 
– V originálních pohádkách se děti 

setkají s nejrůznějšími podobami 
toho, čemu říkáme zlobení, zkrátka 
s různými neřestmi. Zlobí tady lidé, 
zvířata i věci. Jak to s těmi zlobílky 
dopadne? Špatně. Ale to je vlastně 
pro pohádky dobře! Zlobidla tu ne-

mají šanci.

Eva Kodýmová
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▶

Sté narozeniny Terezie Urbanové

Ne každému je dopřáno dožít se věku 
sta let, v Kraji Vysočina je v současné 
době evidováno něco málo přes 30 obyva-

tel ve věku sto a více let, přitom převahu 
mají ženy. 

7. února letošního roku oslavila svoji 
stovku jedna z obyvatel Domova pro seni-
ory ve Světlé nad Sázavou, Terezie Urba-

nová. Narodila se jako jedno ze šesti dětí 
v rodině kameníka Kubáta v Dolním Měs-

tě. Vdala se do Prahy, kde prožila většinu 

svého života, a v roce 2010 se přestěhovala 
do Světlé nad Sázavou. 

Své životní jubileum oslavila ve velmi 
dobré duševní i tělesné kondici. Vždyť si 
na té oslavě, která se konala v jídelně do-

mova v rámci pravidelného kulturního po-

řad Kavárnička, hezky zatančila. Gratulo-

vat přišli radní Kraje Vysočina pro oblast 
sociálních věcí Petr Krčál, starosta Světlé 
Jan Tourek, místostarosta Josef Hnik, ta-

jemník městského úřadu Jiří Moučka, 

Své dotazy můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce@svetlans.cz nebo je v obálce doručit do informačního centra.

Od listopadu 2014 provádí MUDr. Jar-
mila Atiová ve zdravotním středisku Vi-
tal, s. r. o., ve Světlé n. S. ultrazvuková 
vyšetření pro klienty všech pojišťoven.

MUDr. Atiová provádí ultrazvukové 
vyšetření břicha, štítné žlázy, uzlin, cév 
a další. Například ultrazvukové vyšetře-

ní cév (tepen a žil), na které se jinde čeká 
několik týdnů, je ve Světlé dostupné do 
10 dnů.

MUDr. Atiová převzala také odbor-
ný dohled nad RTG pracovištěm. RTG 

snímky jsou vyhodnocovány do 2 až 3 
pracovních dnů, akutní v den vyšetření.

Ultrazvukové pracoviště se nachází 
v přízemí budovy Zdravotního střediska 
vlevo před ordinacemi dětských lékařů 
a je v provozu 4 x týdně (po-čt). Objed-

nat se můžete osobně na RTG pracovišti 
nebo telefonicky na čísle 737 766 468 bě-

hem pracovní doby RTG.
Za Vital, s. r. o.

PharmDr. Věra Rýdlová

v čele dlouhé řady zaměstnanců a obyvatel 
Domova pro seniory byla jeho ředitelka 
Kateřina Klementová, až z Děčína přijel 
prasynovec Milan Kubát s maminkou. 
Sociální pracovnice domova se svěřily, že 

Terezička, jak ji všichni důvěrně oslovují, 
na svůj věk žádnou zvýšenou péči nevy-

žaduje, do jídelny si dojde a sjede výtahem 
sama, v jídle není vůbec vybíravá, sleduje 
televizi a dokonce si přečte i noviny.

Text a foto: jiv

Zdravotní středisko rozšiřuje a zkvalitňuje služby

Masopustní veselí

Masopust je třídenní lidový svátek. Jeho 
vyvrcholením bylo vždy úterý. Toho dne 
procházely vesnicemi průvody maškar, 
zpívalo se a tančilo, hrála se masopustní 
divadelní představení, secvičená obvykle 

žáky. Obyvatelé Světlé nad Sázavou si už 
zvykli, že učitelé a žáci Základní školy 
v Komenského ulici na tuto tradici navá-

zali. V průvodu se objevily všechny tra-
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▶ Staročeské Velikonoce na Michalově statku 

Letošní sezona na Michalově statku 
začne tradičně na velikonoční svátky 
4. a 5. dubna. Je to první sezona, kdy se 
nám dostalo cti být oceněni statutem Ná-

rodní kulturní památka. Nahlédneme opět 
do života obyvatel selského statku o veli-
konočních svátcích v časech před zruše-

ním poddanství v Čechách. Vyzdobená 
světnice s prostřenou tabulí ukáže, co se 
o Velikonocích jedlo a pilo. Pokud to do-

volí podmínky, na dvoře budou k vidění 
i ukázky některých jarních prací a přípra-

va polního nářadí. Dá-li Pán Bůh, uvidíte 
čerstvě narozené tele od naší krávy pů-

vodního českého plemene česká červinka. 
V sobotu vystoupí folklorní soubor Šku-

bánek se svým velikonočním programem 
(vynášení smrtky, dívčí koleda s novým lí-
tem, obchůzka s řehtačkami apod.). Po oba 
dny bude hrát Kočovné loutkové divadlo 
Rózy Blechové premiéru hry o Režné paní 
motivovanou místní pověstí. V přilehlé 
staročeské hospodě můžete ochutnat tra-

diční velikonoční jídla. Otevřeno je po oba 
dny 4. a 5. dubna od 10 do 17 hodin.

Akci pořádá Spolek pro obnovu České-

ho království.
Kontakt : tel. 776 771 203,
email : JindrichzPohledi@seznam.cz,
www.michaluvstatek.cz
Kontakt na divadlo:
www.rozablechova.cz.

diční masky, ale fantazii se meze nekladly, 
a tak se měli návštěvníci opravdu nač dí-
vat. Nejhezčí masky byly odměněny me-

dailemi a sladkostmi. Ve školní žákovské 
kuchyňce se napeklo přes osm set koblihů, 
k masopustní atmosféře přispěly také zabí-
jačkové dobroty od Havlů. 

Tak za rok zase na shledanou.
J. M. (foto: Jiří Víšek)

Pozvánka na RC rally

Opět po roce vás zveme na další závod 
rádiem řízených modelů seriálu RC ra-

lly Tábor. Jako vždy sezonu otevírá po-

pulární RC rally Světlá, která vypukne 
v sobotu 14. března v 9.00 hod. na do-

pravním hřišti při ZŠ v Lánecké ulici.
Již tradičně se do Světlé chystá veliká 

konkurence z celé České republiky. Do-

mácí barvy budou hájit Péťa a Míša Ba-

lounovi, a to v kategorii Junior do 13 let.
Přijďte podpořit nejen naše želízka 

v rallyovém ohni.
Václav Baloun

Foto: Zdeněk Klíma
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Světelský zámek před novou turistickou sezonou

V červnu loňského roku byla pro ve-

řejnost zpřístupněna první část zámku, 
barokní křídlo s významnou expozicí 
historie evropského skla, v krátké době 
přibyla stálá výstava Království pane-

nek a pohádkový okruh nazvaný Na 
Sázavě. Díky tomu začali krásy zámku 
objevovat první turisté.

„V první sezoně jich bylo čtyři a půl 
tisíce, není to mnoho, ale byl to začátek 
a my se budeme snažit, aby jejich počty 
stoupaly a zámek a tím i město Světlá 
nad Sázavou začali navštěvovat také 
zahraniční turisté,“ svěřila se majitel-
ka zámku Helena Degerme.

Zámecké prostory oživily i další 
kulturní a společenské akce, výstavy, 
koncerty, besedy pro veřejnost, ote-

vřena byla kavárna. A s čím by chtěl 
zámek vstoupit do nové turistické se-

zony, s tím se pochlubila sama paní 
Degerme.

„Skutečným lákadlem pro návštěvní-
ky by měl být další prohlídkový okruh 
v renesančním a části empírového 
křídla zámku, které v současné době 
prochází rekonstrukcí. Budou zde ex-
pozice historických hodin od raného 
baroka, zapůjčených Uměleckoprů-
myslovým museem v Praze, a výstava 
historických zbraní, věnovaná technic-
kému vývoji a výrobě zbraní od pozdní 
gotiky až po konec 19. století, ty nám 
půjčí Národní muzeum Praha. Již pro-
vádíme rekonstrukci prostor pod Rytíř-
ským sálem, kde bychom chtěli vybudo-
vat foyer, nové šatny, WC, abychom zde 
mohli pořádat celoroční akce. Zámek 
je spjat s rodem Trčků, proto připra-
vujeme Trčkovské slavnosti, chystáme 
ubytování v zámeckých apartmánech, 
vybavených dobovým nábytkem, chtě-
li bychom nabídnout kompletní servis 
pro svatby, včetně cateringu i ubytová-

Pavel Vančura v Národním divadle

kého šéfa brněnského Divadla Husa na 
provázku Vladimíra Morávka. Jednu 
z hlavních rolí této inscenace, čaroděje 
Sarastra, zpívá držitel Ceny Thálie za 
rok 2009 a od září loňské roku sólista 

Opery Národního divadla v Praze Pavel 
Vančura z Josefodolu, kterého zná širo-

ká veřejnost například z každoročního 
účinkování se světelským smíšeným pě-

veckým sborem Gaudeamus v Rybově 

České mši vánoční. Angažování Pavla 
Vančury v jedné z nejhranějších oper 
světového operního repertoáru Vladi-
mírem Morávkem je nesporné ocenění 
jeho pěveckých kvalit. Do konce letošní 

divadelní sezony uvidí diváci deset před-

stavení Kouzelné flétny nastudovaných 
v původním německém jazyce.

jiv
Foto: Hana Smejkalová, ND

Dva obrazy  
v Národní galerii

V rozsáhlé sbírce českého gotické-

ho umění, které můžete obdivovat při 
návštěvě Kláštera sv. Anežky České 
v Praze, objevíte také dva vzácné ob-

razy z dílny Mistra rajhradského oltáře. 
Jde o Zvěstování Panně Marii a Navští-
vení Panny Marie, které Národní galerii 
v Praze věnovali dědicové Richarda Mo-

rawetze, úpického průmyslníka a od roku 
1914 také majitele světelského panství 
a patrona děkanského kostela sv. Václava.

Ze zájmu dozvědět se o tomto daru 
něco více, jsem oslovila jednoho z kurá-

torů sbírky, Mgr. Jana Klípu, Ph.D., který 
mi velmi ochotně poskytl následující za-

jímavé informace. 
Obrazy se dostaly do majetku čes-

koslovenského státu, resp. Národní 
galerie, v roce 1945 na základě Bene-

šových dekretů (konkrétně108/1945). 
Toto nespravedlivé rozhodnutí zrušil 
Magistrát města Prahy dne 11. dub-

na 1996. 7. července 1997 byly obrazy 
vráceny dědicům Richarda Morawetze, 
kteří je obratem dne 10. července 1997 
věnovali Národní galerii.

Bližší informace o tom, odkud a za 
jakých okolností obrazy rodina R. Mora-

wetze získala, nejsou známy.
Mgr. Alena Křivská

Foto: Národní galerie v Praze

Ve dnech 5. a 7. února měla v praž-

ském Stavovském divadle dvě premi-
éry světoznámá opera W. A. Mozarta 
Kouzelná flétna v režii našeho známého 
divadelníka a v současné době umělec-



strana 23 březen 2015 Světelský zpravodaj

Šachisté hráli o pohár města 

V sobotu 14. února se hrál v sále Spo-

lečenského domu ve Světlé n. S. velký 
šachový turnaj mládeže O pohár města 
Světlá nad Sázavou jako jeden z turnajů 
Ligy Vysočiny. O body hrálo 76 mladých 
šachistů ve věku do 16 let. Mezi nimi 14 
registrovaných šachistů z pořádajícího 
Šachového klubu Světlá n. S. a jeden ne-

Víte, že...

… radnice v Ledči nad Sázavou vrátí 
státní dotaci 4,4 milionu korun na cyk-

lostezku do Foglarovy Sluneční zátoky? 
Stezka byla vybudována před dvěma 
roky, ale pak si začali stěžovat provozo-

vatelé rekreačního střediska, že jim blo-

kuje podnikání, protože přišli o příjez-

dovou cestu. Vyšší provoz motorových 
vozidel na stezce by však byl v rozporu 
s dotačními podmínkami. O vrácení do-

tace rozhodlo ledečské zastupitelstvo ve 
středu 11. února.

-jv-

Světelský zámek v anketě 
Zlatá jeřabina 

Rada Kraje Vysočina na svém únoro-

vém zasedání vybrala a schválila 30 akcí 
ucházejících se o cenu Zlatá jeřabina 2014 
v kategorii Péče o kulturní dědictví, do 
které byly zahrnuty nejlepší projekty ob-

novených nebo znovuoživených památek 
na Vysočině. Mezi tyto úspěšné akce byl 
též zařazen zámek Světlá nad Sázavou – 
Postupná obnova a zpřístupnění zámku 
pro veřejnost. Hlasování o nejlepší projekt 
bude probíhat od 1. března do 31. března 
elektronicky na webových stránkách Kra-

je Vysočina a prostřednictvím hlasovacích 
lístků uveřejněných v březnovém čísle no-

vin Kraj Vysočina. Slavnostní vyhlášení 
výsledků ankety se uskuteční 28. května 
na zámku ve Valči u Třebíče.

jiv

ní a naučit lidi prožít svatbu ve zcela 
jiném svátečním prostředí. Zajímavostí 
je, že na sobotu 6. 6. 2015 máme při-
hlášeny již čtyři svatby. Vedle toho pro-

Helena Degerme s indikační skicou 
světelského zámku z roku 1838

bíhají za plného provozu rekonstrukce 
dalších zámeckých prostor, za pomoci 
Památkového ústavu se snažíme, aby 
interiéry dostaly původní historickou 
podobu, a přitom objevujeme další po 
dlouhé roky skryté zajímavosti.“

Text a foto: jiv

Nejmladší účastník turnaje osmiletý 
Jakub Růžička z ŠK Světlá n. S.

Celkový vítěz turnaje Ondřej Dejmal z ŠK 
Světlá n. S.

registrovaný, tím byl Jakub Sviták ze ZŠ 
Lánecká.

Celkovým vítězem turnaje se stal do-

mácí Ondřej Dejmal se ziskem maxima 
9 bodů, byl též nejlepší v kategorii do 
14 let. Při závěrečném ceremoniálu byli 
vyhlášeni nejlepší hráči turnaje v cel-
kové klasifikaci. 1. Ondřej Dejmal (ŠK 

Světlá n. S.) 9 bodů, 2. Ladislav Halouz-

ka (TJ Žďár n. S.) 7,5 bodu, 3. Petra Pí-
šová (TJ Vlašim) 7 bodů, 4. Michal Krč 
(Gambit Jihlava) 7 bodů, 5. Jan Muzikář 
(ŠK Světlá n. S.) 6,5 bodu.

Umístění šachistů Světlé n. S. v celkové 
klasifikaci, v závorce je pořadí v přísluš-

né věkové kategorii. 1. O. Dejmal 9 bodů 
(H14 1. místo), 5. J. Muzikář 6,5 (H12 
1. místo), 10. P. Brož 6 (H14 4. místo), 
11. neregistrovaný Jakub Sviták 6 (H16 
4. místo), 22. S. Kokrda 5 (H16 6. místo), 
23. O. Galovič 5 (H14 8.), 25. F. Novotný 
5 (H12 7. místo), 26. M. Chovan 5 (H16 
7. místo), 33. A. Chalupa 5 (H10 7. místo), 
55. A. Galovič 4 (H10 16. místo), 57. D. Pa-

velka 3,5 (H14 11. místo), 58. V. Prášek 
3,5 (H10 18. místo), 65. J. Ouřada 3 (H10 
24. místo), 69. J. Růžička 3 (H10 27. místo), 
74. J. Chovan 2 (H10 32. místo).

Text: jiv
Foto: Z. Fiala (1), J. Víšek (1)
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Hokejová líheň v Pěšinkách

Husarský kousek se povedl hokejistům 
z Pěšinek. V době, kdy sportovní kluby 
a oddíly obtížně hledají nové členy do 
svých řad, kdy děti dávají přednost vy-

sedávání u počítačů nebo před televizní 
obrazovkou, dokázali přivést na světelský 
zimní stadion slušný počet hokejového po-

těru. Hokejová přípravka HC Světlá n. S., 
o kterou se starají dvakrát i třikrát v týd-

nu trenéři nejpovolanější, hráči úspěšného 
A mužstva, má téměř 30 malých hokejistů. 
Však do turnajů v minihokeji Krajského 
svazu ledního hokeje Vysočiny staví Svět-
lá n. S. pravidelně dvě družstva, tím se mo-

hou chlubit jen hokejové kluby z velkých 
měst.

Největším překvapením v náboru nej-
menších hokejistů však bylo zrození Ško-

ličky bruslení. Takový zájem o ni asi ni-
kdo nepředpokládal. Hokejovému klubu 
se vyplatila poctivá náborová kampaň, ve 
které byly též vydány nápadité barevné 
plakáty s titulkem Přijď se naučit bruslit. 

Od 10. ledna se tak každou sobotu odpo-

ledne schází na ledové ploše v Pěšinkách 
až padesát malých adeptů bruslení, kteří 
se formou her a pohybových cvičení učí 
pod vedením kvalifikovaných trenérů prv-

ním krůčkům na bruslích. Pokroky jsou po 
každé absolvované lekci očividné a to vše 
mají začínající bruslaři zdarma.

Text a foto: jiv

Nejmladší hokejisté Světlé Eliáš Matějka 
a Patrik Pikovský, oba ročník narození 

2011.

Mladé volejbalistky chtějí opět na mistrovství republiky

Stalo se již tradicí, že volejbalové žá-

kyně TJ Sklo Bohemia Světlá n. S. končí 
sezonu na závěrečném turnaji mistrovství 
republiky, na kterém mohou startovat ví-
tězky krajských přeborů a družstva, která 
skončí na druhých místech přeborů kraje. 
Na Vysočině se přebory starších i mlad-

ších žákyň 2014/2015 hrají oproti před-

cházejícím ročníkům odlišným modelem 
soutěží. Přebor starších žákyň se hrál nej-
prve ve skupinách podle regionů a vítězky 
skupin postoupily do elitní skupiny, ve 
které se bude hrát dvoukolově o titul pře-

borníka kraje. Světelské volejbalistky svo-

ji regionální skupinu vyhrály bez ztráty 
jediného setu a dokázaly zvítězit i v nad-

stavbové skupině, když vyhrály všech šest 
svých utkání. Pořadí v nadstavbové skupi-
ně: 1. TS SB Světlá n. S., 2. TJ Žďár n. S., 
3. TJ Sokol Bedřichov, 4. TJ Sokol Nové 
Veselí. 25. ledna rozehrála tato družstva 
závěrečnou část soutěže, která se hraje 
formou čtyř turnajů. Ten první, který se 
hrál v Bedřichově, Světelačky suverénně 
vyhrály, jak jinak, opět bez ztráty setu. 
Družstvo hraje ve složení: Veronika a Šár-
ka Semerádovy, Gabriela Fialová, Monika 
Kubíčková, Monika Hrstková, Kristýna 
Kukeňová, Aneta Růtová, Veronika Dej-
malová a z mladších žákyň vypomáhají 
Natalie Vellinga a Jana Boudníková.

Stejně dobře rozehrály krajský přebor 
mladší žákyně, když bez ztráty jediného 
setu zvítězily ve své regionální základní 
skupině a nechaly za sebou první i druhé 
družstvo Jiskry Havlíčkův Brod. Postou-

pily tak do nadstavbové skupiny spolu 
s vítězkami dalších dvou regionálních 
skupin ŠSK Demlova Jihlava a TJ Sokol 
Bedřichov. V této části soutěže se jim již 
tolik nedařilo. V prvním turnaji svěřenky-

ně Jarky Holoubkové sice čtyři svá utkání 
vyhrály, ale v těch dalších dvou vždy dva-

krát prohrály a skončily tak v tříčlenné 
skupině s osmi vítězstvími a čtyřmi pro-

hrami na druhém místě. 1. ŠSK Demlova 
Jihlava 24 bodů, 2. TJ SB Světlá n. S. 19,3. 
TJ Sokol Bedřichov 11. Bedřichov prošel 
baráží a udržel se v této tříčlenné skupině, 
kde se hraje již o přeborníka kraje formou 
tří turnajů. V tom prvním z nich, který se 
hrál v Bedřichově, se Světelačkám neda-

řilo, třikrát prohrály a jen jednou zvítězily.
„Nedařilo se nám především v koncov-

kách setů, které jsme měly dobře rozehra-
né. Prostě třítýdenní výpadek v tréninku 
díky rekonstrukci tělocvičny v ZŠ Lánec-
ká a prodělané chřipky některých hráček 

Mladší žákyně zleva: J. Boudníková, E. Jiříková, N. Vellinga, Š. Surovcová, K. Pecová, 
V. Dejmalová, D. Dvořáková

udělaly své,“ přiznala trenérka mladších 
i starších žákyň Jarka Holoubková. Mlad-

ší žákyně, hrající ve složení Jana Boud-

níková, Natalie Vellinga, Eliška Jiříková, 
Štěpánka Surovcová, Kristýna Pecová, 
Veronika Dejmalová, Dáša Dvořáko-

vá, Veronika Buňatová, Alena Benešová 
a Dáša Dvořáková, mají start na mistrov-

ství republiky již jistý, z kategorie starších 
žákyň postoupí na republiku první dvě 
družstva z krajského přeboru, až samotný 
závěr soutěže této kategorie dá rozřešení, 
zda to budou také opět mladé volejbalist-
ky ze Světlé nad Sázavou.

jiv
Foto: Jaroslava Holoubková
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▶

XIV. Český zimní sraz turistů
Od čtvrtka 12. do neděle 15. února se 

v Telči konalo setkání turistů – běžkařů 
i „pěšáků“ – pořádané z pověření ÚV KČT 
a sekce lyžařské turistiky Klubem českých 
turistů Telč. Všech čtyř dnů se zúčastnilo 
na 450 předem přihlášených turistů, ov-

šem celkový počet účastníků jednotlivých 

srazových akcí byl podle statistiky pořada-

telů 1333. Zdánlivě překvapivá účast 174 
slovenských turistů měla své vysvětlení – 
každoroční slovenský zimní sraz se letos 
nekonal.

Světelští atleti na halových přeborech

Devět atletů ze světelské skupiny trené-

ra Jozefa Foťka soutěžilo 1. února v bar-
vách Hvězdy SKP Pardubice na přebo-

rech v halové atletice Pardubického kraje 
všech kategorií, které se konaly v Jablonci 
nad Nisou, a pět z nich dokázalo přivézt 
medaili. Eliška Tylichová zvítězila ve 

vrhu koulí v mladších žákyních výkonem 
9,52 m. V kategorii starších žáků vybo-

joval stříbrnou medaili Vít Rynda, když 
běžel v čase 43,24 s, a bronzovou medaili 
získal Miloš Sedlmajer v kouli za výkon 
12,56 m. Zlatou medaili v kategorii doros-

tu si přivezla koulařka Barbora Tylichová 
za pěkný výkon 13,59 m a v kategorii žen 
byla Tereza Kolářová třetí v trojskoku za 
výkon 9,22 m.  O dva týdny později starto-

vala Bára Tylichová na Halovém mistrov-

ství ČR juniorů a dorostu v Praze. Mezi 
dorostenkami skončila v kouli na čtvrtém 

místě, neboť nedokázala zopakovat svůj 
výkon z krajských přeborů. Na mistrovství 
republiky hodila „jen“ 13,22 m, přitom 
by za výsledek z krajských přeborů brala 
v Praze stříbrnou medaili.

Text a foto: jiv

Stojící zleva: trenér J. Foťko, J. Voplakal, B. Tylichová, T. Kolářová, M. Sedlmajer, 
T. Vacková. Dolní řada: V. Rynda, O. Dvořák, M. Podaná, L. 

Klímová. Na snímku chybí E. Tylichová Zachariáš z Hradce a Kateřina 
z Valdštejna

Koulař Voplakal startoval na mistrovství republiky

Trenér Jozef Foťko opět potvrdil, že 
umí vychovávat kvalitní atlety zejména 
ve vrhačských disciplínách. Po žákovské 
mistryni republiky Barboře Tylichové, 
která si své starty na republikových šam-

pionátech již nespočítá na jedné ruce, má 
dalšího koulaře startujícího na mistrov-

ství republiky. Třiadvacetiletý Jakub Vo-

plakal se se svými výkony v koulařském 
kruhu kvalifikoval jako patnáctý na le-

tošní Halové mistrovství České republi-
ky atletů, které se konalo 21. a 22. února 
v Praze. Foťkův svěřenec má s koulí vá-

žící 7,26 kg, kterou hází muži, osobní re-

kord 13.74 m z loňského roku a v hale si 
počítá svůj nejlepší výkon 13.57 m.Toho 

dosáhl v letošním roce v lednu na halové 
středě v Jablonci nad Nisou. Na letošním 
halovém šampionátu, který byl jeho prv-

ním střetnutím s naší nejvyšší koulařskou 
špičkou, hodil 13.39 m a skončil tak na 
10. místě. Je pravdou, že se 127 kg vážící 
a 207 cm měřící atlet ze Světlé, závodí-
cí v dresu Hvězdy SKP Pardubice, díval 
v pražské Stromovce na naše tři nejlepší 
koulaře Marcela, Prášila a Staňka, kteří 
mají své hody až za dvacetimetrovou hra-

nicí, s úctou a obdivem, ale již samotný 
start v jednom koulařském sektoru s tak 
kvalitními soupeři byl určitě zážitkem 
a povzbuzením do další tréninkové práce.

Text a foto: jiv

Turistika
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▶ Slavnostní zahájení se konalo na nádvo-

ří telčského zámku, kde kromě starostů 
Telče a Studené turisty pozdravili historic-

ké osobnosti Zachariáš z Hradce, pán na 
Telči, a jeho choť Kateřina z Valdštejna.

Telčští organizátoři za pomoci několi-
ka turistů z Třebíče, Havlíčkova Brodu, 
Světlé nad Sázavou a Žďáru nad Sázavou 
připravili pro účastníky třídenní přejezd 
přes vrchy Křemešník, Čeřínek, Špičák 
a Javořici, několik variant lyžařské trasy 
ze Studené přes Javořici, nejvyšší bod Čes-

komoravské vrchoviny (837 m), do Telče. 
A také několik tras pro pěší turisty, kteří 
buď běžkám neholdují, nebo je nechali 
doma, protože nevěřili, že v okolí Telče 
bude dostatečné množství sněhu. Nejčer-
nější obavy pořadatelů se naštěstí nevypl-

nily a s výjimkou krátkých úseků po startu 
a před cílem si všichni běžkaři přišli na 
své. Škoda jen, že se nedočkali krásných 
výhledů, protože sluníčko a azurové nebe 
na sebe nechaly čekat až do neděle. Na-

šlo se i několik zájemců o zimní táboření 
u rybníka Roštejn. 

Součástí srazového programu byla mož-

nost návštěvy Telčského podzemí, Muzea 

Vysočiny, Technického muzea a rozhledny 
Oslednice. V pátek se konal v kostele Jmé-

na Ježíš koncert a v sobotu v sokolovně 
Papučový bál s bohatou tombolou, módní 
retro-přehlídkou a předáním srazové šta-

fety organizátorům XV. Českého zimního 
srazu z odboru KČT Domažlice.

Text a foto: Jaroslav Vála

Na trase k Javořici Slavnostní zahájení na nádvoří telčského zámku
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kulturní zařízení Světlá nad Sázavou

nabízí možnost 

zasílání informací o svých 

akcích

do vaší e-mailové schránky.

Pokud máte o tuto službu zájem, 

zašlete zprávu na adresu

koudelova@svetlans.cz
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