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Rada města:
 1. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci akce 

Přístupový systém ZŠ Lánecká mezi městem Světlá 
n. S. a firmou Ing. Vladimír Zavřel, Brno, jako zhotovite-

lem.
 2. Schválila návštěvní řád zámeckého parku – viz příloha.
 3. Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na dodávku a in-

stalaci konvektomatu do ŠJ při ZŠ Lánecká mezi městem 

Světlá n. S., kupujícím, a firmou TeS, spol. s r. o., Chotěboř, 
jako prodávajícím.

 4. Schválila poskytnutí finančního daru osadnímu výboru 
Opatovice ve výši 3 tis. Kč.

 5. Schválila poskytnutí finančního daru kroužku mladých 
hasičů SDH Malčín ve výši 1 tis. Kč.

Mgr. Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 1. srpna

Právě se nacházíte na území zámeckého parku ve Světlé nad 
Sázavou. Tento park je zapsán na státním seznamu nemovitých 
kulturních památek.

Obecně o parku
Vstupte a užívejte objekt s tímto vědomím:
• Nevjíždějte do parku motorovými i nemotorovými vozi-

dly, na koni či jiném zvířeti. Tento zákaz se netýká vozíků 
zdravotně postižených, dětských kočárků a malých jízd-

ních kol používaných dětmi do 8 let v doprovodu dospě-

lé osoby. Další výjimku tvoří dopravní obsluha. Pro tyto 
účely se pod pojmem dopravní obsluha rozumí vozidla 
města Světlá nad Sázavou, vozidla TBS Světlá nad Sáza-

vou, p. o., a další vozidla, která mají povolení vjezdu od 
města Světlá nad Sázavou.

• Ochraňujte zeleň. Používejte stávajících cest, nevyšlapá-

vejte další cestičky.
• Po celou dobu svého pobytu se chovejte podle pravidel 

občanského soužití s největší ohleduplností vůči hmotné 
podstatě této kulturní památky i vůči ostatním návštěv-

níkům.
• Odpadky vhazujte jen do odpadkových košů.
• Zařízení parku používejte jen způsobem, pro jaký jsou ur-

čena.
• Psy či jiná zvířata voďte do areálu pouze na vodítku, udr-

žujte po nich čistotu. K odhození odpadu použijte odpad-

kové koše.

• Neroznášejte kameny či větve po parku, neničte a nepře-

nášejte zařízení parku a odpadkové koše a chovejte se po-

dle pravidel slušného chování.
• Nezasahujte do koryt vodotečí, břehů a hrází vodních ná-

drží, neměňte profily či hladiny vodotečí a vodních ná-

drží.
• Zámecký park není určen pro stanování, táboření a rozdě-

lávání ohně.
• Neumisťujte na stromy, zařízení a vybavení parku plakáty 

a jiné předměty.
• Respektujte pokyny správce parku.
• Vstup do parku při zhoršených klimatických podmínkách 

je pouze na vlastní nebezpečí.
• Nepoužívejte zde pyrotechnické výrobky, neužívejte alko-

hol, omamné a psychotropní látky.
• Hromadné propagační, reklamní, sportovní, společenské 

či jiné akce lze pořádat jen s písemným souhlasem vlastní-
ka, tj. města Světlá nad Sázavou.

• Správou zámeckého parku je pověřen Městský úřad Světlá 
nad Sázavou, odbor majetku, investic a regionálního roz-

voje, úsek správy zeleně.

Všechna porušení výše citovaná jsou postižitelná podle 
zvláštních právních předpisů.

Tento Návštěvní řád byl projednán a schválen radou města 
dne 1. 8. 2016 usnesením č. 400/2016.

Návštěvní řád parku

Příjmy rozpočtu města
Rozpočet města zajišťuje plnění zákonem uložených povin-

ností. Zajišťuje například předškolní a školní výchovu, řadu 
služeb, jako je úklid města, svoz komunálního odpadu, stará 
se o úpravu hřbitova, pečuje o veřejnou zeleň, zajišťuje zimní 
údržbu komunikací, fungování veřejného osvětlení a podobně. 
O „nastavení“ rozpočtu rozhoduje zastupitelstvo města, které 
musí najít optimální poměr mezi službami, které vykonává ze 
zákona, a dalšími aktivitami např. v oblasti sportu, kultury, so-

ciální oblasti a dalším rozvojem města, které zajišťuje z veřej-
ného rozpočtu. Odkud město na uvedené potřeby získá peníze?

„Obecní kasa“ je plněna čtyřmi druhy příjmů:
• Daňové příjmy – největším objemem v daňových příjmech 

jsou tzv. sdílené daně, které vybírá stát prostřednictvím finanč-

ních úřadů. Sdílené daně jsou státem rozdělovány do krajů 
a obcí podle zákona o rozpočtovém určení daní. Kritériem pro 
výši prostředků je především počet obyvatel města, velikost 
katastrálního území a velikostní koeficienty. Tento proces je 
určen zákonem a město jej nemůže významně svou aktivitou 
ovlivnit.

Do daňových příjmů patří i místní poplatky a správní poplat-
ky, které nejsou objemově tak významné, přesto jsou stálou 
součástí rozpočtových příjmů města.

• Nedaňové příjmy plynou z majetku města. Tvoří je hlavně 
pronájmy, tedy nájemné z bytů, nebytových prostor, pozemků, 
lesních pozemků, skládky TKO apod. Sazby nájemného určuje 
rada města v závislosti na aktuálních ekonomických podmín-

kách. Významnou položkou v nedaňových příjmech našeho 

Z finančního odboru
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▶ města na dvacet let se stal podíl na výrobě elektrické energie ve 
fotovoltaické elektrárně v Lipničce.

Nedaňovými příjmy jsou také prostředky získané ze sank-

cí a pokut státní správy (za přestupky v oblasti životního pro-

středí, v působnosti stavebního úřadu nebo dopravního úřadu) 
a městské policie.

• Kapitálové příjmy inkasuje město jednorázově z prodeje ne-

movitého a movitého majetku. Zatímco předchozí dvě skupiny 
příjmů se v časové řadě pohybují zhruba ve stejných objemech, 
výše kapitálových příjmů záleží na rozhodnutí zastupitelstva 
města o prodeji městského majetku a objemy kapitálových pří-
jmů meziročně značně kolísají.

Rozhodující položkou v kapitálových příjmech je prodej ne-

movitostí - pozemků na výstavbu rodinných domů, pozemků 
na průmyslové zóně a bytů. Kapitálové příjmy by se měly in-

vestovat do dalšího rozvoje města, neměly by být použity na 
běžné provozní výdaje.

Výnos z prodeje movitého majetku je minimální. Jde o pro-

dej likvidovaného, dlouhodobě neužívaného, zničeného nebo 
poškozeného majetku, jako jsou např. stoly, židle, ojeté auto-

mobily atd.

• Dotace se dělí na dvě skupiny. „Běžné“, které město inkasu-

je na výkon tzv. přenesené působnosti. Stát si tímto způsobem 
najímá město na vykonávání různých úkonů podle zákonů. Ob-

jem těchto výkonů je poměrně značný a je zčásti kompenzován 
státní dotací a zčásti výběrem správních poplatků.

Druhou skupinou jsou dotace získané ze státního rozpočtu 
nebo regionálních operačních programů. Město musí nechat 
zpracovat projekty z finančních prostředků svého rozpočtu, za-

žádat o dotaci podle předem určených podmínek a v případě 
pozitivního výsledku získá dotaci na realizaci projektu. Žádný 
projekt nelze financovat 100 % dotací, město se vždy musí po-

dílet na financování projektu a s potřebnou rezervou v rozpočtu 
počítat.

Protože požadavky na finance bývají často vyšší, než jsou 
možnosti rozpočtu, město se snaží nějakým způsobem získat 
další zdroje.

Bohužel pouze malý objem rozpočtových příjmů může město 
ovlivnit svými samosprávními rozhodnutími. Může učinit dílčí 
rozhodnutí k realizaci prodeje majetku, který nepotřebuje, zvý-

šit nájemné, místní poplatky.
Město má i možnost podnikat v rámci využívání majetku, 

který vlastní. V tomto případě vstupuje do normálních obchod-

ních vztahů, aby získalo další prostředky na obnovu majetku. 
Např. může koupit pozemky, zhodnotit je investováním do in-

frastruktury a prodat, čímž se získají další prostředky na obno-

vu majetku.
Ing. Jaroslava Žáčková

vedoucí FO

Informace o víkendovém vzdělávání pěstounů
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor sociálních věcí, 

zajišťuje v rámci servisu pro pěstounské rodiny i jejich vzdě-

lávání. V roce 2016 se podařilo zorganizovat a uspořádat ve 

spolupráci s PhDr. Ivanem Matějů a Janou Gorovou vzděláva-

cí víkend pro pěstouny a náhradní rodiče.
Vzdělávání na téma Finanční gramotnost pro pěstouny a ná-

hradní rodiče se konalo ve dnech 28.–29. 5. 2016 v Hotelu 
Kouty a plynule navázalo na první blok Finanční gramotnos-

ti, který se uskutečnil dne 03. 02. 2016 v zasedací místnosti 
Městského úřadu Světlá nad Sázavou.

Celá akce, které se zúčastnilo 19 pěstounů a 21 dětí, proběh-

la za organizační spolupráce odboru sociálních věcí a odbor-
ného lektora PhDr. Ivana Matějů. Náklady akce byly převážně 
financovány ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

V Hotelu Kouty měli účastníci zajištěny prostory pro vzdě-

lávání, ubytování, občerstvení, grilování a doprovodný pro-

gram pro děti i dospělé. Pro děti pěstounů a náhradních rodičů 
bylo zajištěno hlídání a zajímavý program. Vzhledem k tomu, 
že se tato akce konala v malebné lokalitě Melechova, moh-

li účastníci ve volném čase podnikat i vycházky do přírody. 
Rodiny se měly možnost vzájemně blíže poznat, vyměnit si 
zkušenosti a načerpat energii pro svou další práci a péči o svě-

řené děti.
Z následných kontaktů s pěstouny má odbor sociálních věcí 

pozitivní informace o proběhlé akci.
Tímto děkujeme PhDr. Ivanu Matějů za spolupráci při orga-

nizačním zajištění víkendového pobytu a předání potřebných 
informací v rámci vzdělávání. Dále děkujeme Ing. Psotkovi 
a personálu Hotelu Kouty za ochotu a vstřícný přístup. Podě-

kování patří také pěstounům a náhradním rodičům za jejich 
zájem a ochotu se vzdělávat a spolupracovat s odborem soci-
álních věcí Městského úřadu Světlá nad Sázavou.

 

Bc. Jana Cípová
úředník OSV

Z odboru sociálních věcí

Z odboru dopravy 

Uzavírka silnice třetí třídy č. III/34740

V termínu od 15. 8. 2016 do 30. 10. 2016 dojde k úplnému 
uzavření silnice č.  III/34740 v obci Dolní Město z důvodu 
celkové rekonstrukce vozovky. Uvedenou opravu a celko-
vou rekonstrukci provede Krajská správa a  údržba silnic 
Vysočiny, Cestmistrovství Ledeč nad Sázavou. Samotná 
délka uzavírky je 600 m a začíná na křižovatce silnic II/347 
a III/34740 a pokračuje do centra obce Dolní Město. Délka 
objízdné trasy pro tento uzavřený úsek je 3,4 km a vede po 
silnici č. III/34736 obcí Dolní Město. Autobusová doprava 
zajišťovaná společností ARRIVA Východní Čechy, a. s. Chru-
dim, bude jezdit po objízdných trasách. Ve výlukových jízd-
ních řádech je uvedena specifikace obslužnosti zastávek 
a časové změny. Dočasně bude přemístěna zastávka veřej-
né linkové osobní dopravy „Dolní Město U mostu“ na stá-
vající zastávku „Dolní Město Pošta“. Přemístění uvedené 
zastávky se bude týkat spojů: č. 350320 Humpolec – Dolní 
Město  – Světlá nad Sázavou, č.  350330 Humpolec  – Pro-
seč – Řečice – Křepiny – Světlá nad Sázavou, č. 600040 Ha-
vlíčkův Brod  – Krásní Hora  – Lipnice n. S.  – Dolní Město, 
č. 600570 Ledeč n. S. – Dolní Město – Lipnice n. S. – Krásná 
Hora – Havlíčkův Brod. V době trvání uzavírky budou vozi-
dla IZS jezdit po objízdných trasách.

Ing. Miroslav Peroutka 
vedoucí OD
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Workoutové sestavy a cvičební prvky  
ve Světlé nad Sázavou
V srpnu letošního roku byla v prostoru u dětského hřiště 

v ulici Na Bradle rozšířena workoutová sestava WO-03 Ken-

tucky XS o rozměrech 3,6 x 1,2 x 2,5 m, která byla instalova-

ná v roce 2015, na sestavu WO-02 Florida o rozměrech 4,65 
x 4,55 x 2,5 m. Workoutová sestava je určená k venkovní posi-
lování s vlastní vahou. Rozšíření sestavy provedla firma COL-

MEX, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3. Celkové náklady na 
rozšíření sestavy byly 96 990 Kč.

Na dětském hřišti U Stromečku byly v měsíci srpnu nain-

stalovány 2 venkovní fitness prvky. Jedná se o prvky CX-07 
Procvičování chůze a CX-09 Surfovací zařízení. Prvky nain-

stalovala firma COLMEX, s. r. o., Kubelíkova 1224/42, Praha 
3. Projekt byl podpořen Nadačním fondem zdravého životní-
ho stylu. Celkové náklady na instalaci prvků byly 84 388 Kč, 
nadační příspěvek ve výši 34 418 Kč, vlastní náklady města ve 
výši 49 970 Kč.

Ing. Jana Satrapová
referent OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Workout Na BradleVenkovní fitness
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Spotřeba vody a její vývoj
V posledních letech sužují naší republiku sucha, což nepříz-

nivě ovlivňuje povrchové, ale i podzemní vodní zdroje. V loň-

ském roce prožily Čechy, Morava a Slezsko jedno z nejsušších 
období za posledních 500 let. Tento stav ovlivňuje i spotřeba 
vody v jednotlivých domácnostech. Spotřebu vody na jednotli-
vé činnosti v domácnosti a její vývoj v ČR za několik století si 
ukážeme v následujícím textu.

Množství vody spotřebované na činnosti v domácnosti:
Činnost: Spotřeba [v litrech]:
Spláchnutí toalety 10–12
Koupel ve vaně 100–150
Sprchování 60–80
Mytí nádobí v myčce 15–30
Praní v pračce: 40–80
Mytí rukou: 3
Mytí automobilu: 200
Pití každý den: 1,5–2
Denní spotřeba v kuchyni: 5–7
Napuštění zahradního bazénu: 20 000–40 000
Spotřeba vody v domácnosti se samozřejmě liší podle mnoha 

dalších ukazatelů a to zejména podle členů domácnosti a jejich 
výskytu doma. Pokud se přes den nikdo v bytě nezdržuje, tak 
ani spotřeba vody nebude žádná.

Specifická spotřeba vody a její vývoj:
Je to průměrná spotřeba vody v celé republice přepočtená na 

1 osobu za 1 den. Do této spotřeby se započítává (rozpouští) 
i voda spotřebovaná v průmyslu.

Příklad specifické spotřeby vody [v litrech na osobu za den]:
USA: 300
Vyspělé západoevropské země: 150–200
Česká republika: 120
Země třetího světa: 10
Hygienické minimum: 100

(dle Světové zdravotnické organizace)

Vývoj specifické spotřeby vody v ČR 
[v litrech na osobu za den]:
Rok 1760: 20
Rok 1850: 80
Rok 1945: 100
Rok 1965: 300
Rok 1990: 170
Rok 2000: 137
Rok 2010: 120

Na vývoji specifické spotřeby vody je vidět, jak v historii 
stoupala její spotřeba s rozvojem vodovodů v obcích. V obdo-

bí socialismu pak byla její vysoká spotřeba dána zanedbatel-
nou cenou, která byla určována plánovaným hospodářstvím 
a vůbec neodrážela reálné náklady vodáren, čímž docházelo 
k velkému plýtvání. Po roce 1990 se ceny vody začaly zvyšo-

vat a tvořit podle skutečných nákladů a tím specifická spotřeba 
začala opět klesat.

LIDÉ, NEPLÝTVEJTE VODOU!
Typickým symbolem úniku a plýtváním vody je kapající ko-

houtek… kapka ke kapce padne a během hodiny mohou „vyka-

pat“ až 4 litry vody. Dalším častým problémem je protékající 
WC, kde během hodiny může protéct až 60 litrů vody. Ten, kdo 
má zahradu, určitě alespoň jednou zapomněl po zalévání zavřít 
kohoutek… kdyby hadice praskla, mohlo by vytéct až 80 litrů 
vody během hodiny.

Dalším častým plýtváním vodou v domácnosti, které si 
mnohdy neuvědomujeme, je např. čištění zubů s tekoucí vodou 
(vyplýtvá se až 20 litrů za 2 minuty), mytí nádobí pod tekoucí 
vodou, splachování celé nádržky na toaletě, napouštění vany 
na místo sprchování, puštěná voda během celého sprchování, 
zalévání zahrady vodou z vodovodu místo zachycené dešťové 
vody v sudu apod.

Bc. Eva Vránová, referent OŽP

Z odboru životního prostředí

Občané obce Benetice se mohou přestat bát, že k nim kvů-

li kritickému stavu silnice z Vilémovic nedorazí včas vozy 
záchranné služby. Koncem července totiž proběhla v Jihlavě 

a ve Světlé nad Sázavou schůzka europoslance Tomáše Zde-

chovského (KDU-ČSL) s vedením kraje a města a po dlou-

hých měsících vyjednávání se našlo řešení, co s problema-

tickou komunikací, která ztratila pro Kraj Vysočina význam 
a byla proto vyřazena z dopravní sítě.
„Na  kraji  Vysočina  jsem  jednal  s  náměstkem  Liborem 

Jouklem,  který  podle  mého  názoru  přišel  s  velmi  dobrým 
kompromisním  řešením.  Kraj  by  opravil  povrch  vozovky, 
aby  byla  v  dobrém  stavu  a  následně  by  silnici  převedl  na 
Světlou a okolní obce, které by se o silnici už starali. Lidé 
z  Benetic  a  okolí  by  tak měli  zachovaný  přístup  záchraná-

řů, budou si  i moci nadále jezdit do Ledče na nákupy a sil-
nici nepotká  její zrušení,“ popsal jednání se zástupci kraje 
a města europoslanec Tomáš Zdechovský, který se do celé 
situace nedávno osobně vložil. O konkrétních podmínkách 
už teď budou jednat zástupci kraje a města.

Povrch zmíněné komunikace byl naposledy opraven v roce 
1988 a od té doby bylo provedeno jen několik oprav největ-
ších vymletých děr. V současnosti je komunikace přesto 
v kritickém stavu a bylo nezbytné snížit nejvyšší povolenou 

Dohoda: Akutní ohrožení obyvatel Benetic je zřejmě zažehnáno
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Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR

Všeobecné informace
Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím 

volby do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitel-
stev krajů a stanovil jejich konání na pátek 7. října 2016 a na 
sobotu 8. října 2016. Hlasování začíná ve 14:00 h. a končí 
ve 22:00 h. prvého dne voleb. Druhý den začíná hlasování 
v 8:00 h. a končí ve 14:00 h.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen 
k trvalému pobytu v obci nebo na území vojenského újezdu 
v územním obvodu kraje (v případě krajských voleb). Hlaso-

vání do Senátu probíhá ve volebních okrscích pouze v těch ob-

vodech, kde byly volby do 1/3 Senátu vyhlášeny (ORP Světlá 
nad Sázavou patří do senátního obvodu č. 40). Ve druhém 
kole voleb do senátu může volit i občan, který alespoň druhý 
den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru urče-

ném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv 
však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho 
upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky.

Každý volič je povinen prokázat svoji totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvede-

né skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.

Ve dnech voleb – v pátek do 22:00 h. a v sobotu od 8:00 h. do 

14:00 h. bude zajištěna služba na pracovišti občanských 
průkazů, neboť pro účely výkonu volebního práva lze vydat 
občanský průkaz bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti 
1 měsíc (viz § 24c zákona 328/1999 Sb.).

Voličské průkazy
Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, 

v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho 
žádost voličský průkaz. Voličský průkaz při volbách do za-
stupitelstva kraje umožňuje voliči volit pouze ve volebním 
okrsku, který se nachází na území volebního kraje, kde 

má volič trvalý pobyt (v našem případě tedy pouze v ob-
cích Kraje Vysočina).

Voličský průkaz při volbách do Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky umožňuje voliči volit v rámci volebního obvo-
du, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územ-
ním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu (v našem 
případě tedy volební obvod č. 40).

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Zastu-

pitelstva Kraje Vysočina a voličských průkazů do Senátu 
Parlamentu ČR, je možné

• podat osobně na příslušném obecním úřadě podle trvalé-

ho pobytu (Městský úřad Světlá nad Sázavou, nám. Trč-

ků z Lípy 18, kancelář č. 212 – matrika, evidence obyva-

tel, tel. 569 496 685) nejpozději do 5. 10. 2016 do 16:00 h.
• zaslat v listinné podobě poštou, přičemž musí být pří-

slušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 30. 09. 2016. Tato žádost musí 
být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele 
o voličský průkaz

• zaslat i v elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím 
datové schránky, přičemž musí být příslušnému obec-

nímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem vo-

leb, tj. do 30. 09. 2016

Tři voličské průkazy tak může na základě svých žádostí 
získat volič, který se rozhodne účastnit krajských voleb i vo-

leb do Senátu, pokud výslovně nepožádá pouze o voličský 
průkaz pro konkrétní kolo voleb do Senátu.

Mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možno 
o vydání voličského průkazu požádat pouze osobně, do dvou 
dnů před prvním dnem hlasování druhého kola, tj. do 12. říj-
na 2016 do 16:00 h.

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

Na stránkách města najdete i další zveřejňované dokumen-

ty týkající se voleb, které jsou rovněž zveřejňovány v tištěné 
podobě na úřední desce. Případné dotazy Vám ráda zodpovím 
na tel. čísle 569 496 616, příp. 724 180 514.

Bc. Bohuslava vondrušová
Vedoucí OSšaŽ

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

rychlost na 30 km/hod., v zimě pak může být dojezd sanitní-
ho vozu více jak 40 minut.

Světlá nad Sázavou aktivně vstoupila do vyřešení 
situace
„Máme  velkou  radost  z  toho,  že  kraj  přislíbil  celkovou 

opravu  komunikace  z  Benetic  do  Vilémovic.  V  nejbližších 
dnech  se  sejdu  s  panem  náměstkem  Jouklem  a  probereme 
detaily možného převzetí komunikace do majetku města. Ná-

sledně  by  pak  celá  věc  byla  předána  ke  schválení  zastupi-
telstvu města,“ říká místostarosta Světlé nad Sázavou Josef 
Hnik a dodává, že tím by bylo prakticky zažehnáno akutní 
ohrožení obyvatel Benetic. „Určitě se budeme snažit vyřešit 
vše co nejrychleji.“

Jitka Fialová
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Změna Územního plánu Světlá nad Sázavou  
– aktualizace termínů a další informace
Před prázdninami jsme prostřednictvím Světelského zpravo-

daje a webových stránek odboru informovali o přípravě Změny 
č. 2 Územního plánu Světlá nad Sázavou. Odbor SÚ a ÚP, 
jako pořizovatel územního plánu, ve spolupráci se zhotovite-

lem (Ing. arch. Martin Dobiáš) a s vedením města zajistil zpra-

cování návrhu Změny č. 2.
Oproti původním předpokladům došlo k časovému posunu, 

takže 1. kolo projednání návrhu Změny č. 2 – společné jednání 
proběhne až nyní na podzim. Veřejnost se v tomto kole může 
s návrhem seznámit a uplatnit k němu u pořizovatele připomín-

ky.
Předmětem připomínek může být kterákoliv část nově ře-

šených změn územního plánu. Někdy jím je i požadavek na 
umožnění výstavby na dosud nezastavěných pozemcích. Upo-

zorňujeme, že z důvodu úbytku obyvatel, poměrně velkému 

množství dosud nevyužitých zastavitelných ploch i z důvodu 
zpřísnění ochrany nejhodnotnější zemědělské půdy lze takové-

mu požadavku vyhovět jen výjimečně.
Dále je potřeba počítat s tím, že obec podmínila pořízení 

změny vyvolané výhradní potřebou navrhovatelů změny tím, 
že se tito budou podílet na úhradě nákladů na zpracování ná-

vrhu Změny č. 2. Tyto náklady byly zhotovitelem vyčísleny dle 
rozsahu a složitosti zapracování na částku do 5 000 Kč na jed-

notlivou lokalitu.
Proces pořizování bude oznamován na fyzické i elektro-

nické úřední desce městského úřadu. Vzhledem k širokému 
okruhu účastníků nebudou navrhovatelé změn obesíláni 
jednotlivě. Doporučujeme proto nyní pravidelně sledovat úřed-

ní desku nebo web www.svetlans.cz.

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

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Úvodem příspěvku bych rád touto cestou spoluobčany se-

známil, že dne 1. 7. 2016 došlo k personální změně ve ve-

dení Obvodního oddělení Policie ČR Světlá nad Sázavou, 
kdy dosavadní vedoucí npor. Mgr. Roman KRECL ukončil 
k 30. 6. 2016 služební poměr u Policie ČR a na místo ve-

doucího byl ustanoven dosavadní zástupce vedoucího oddě-

lení npor. Bc. Luboš PEJCHAR, přičemž na místo zástupce 
vedoucího oddělení byl dnem 15. 7. 2016 prozatím pověřen 
npor. Josef DANĚK, DiS.

V další části příspěvku jsem vybral některé případy z ná-

padu trestné činnosti ve služebním teritoriu města Světlá nad 
Sázavou a okolí za měsíc červenec a srpen:

Krádeže zboží v obchodech
Dne 1. 7. 2016 byly v odpoledních hodinách na Policii ČR 

ve Světlé nad Sázavou opakovaně oznámeny krádeže zboží 
v různých obchodech ve Světlé nad Sázavou, kterých se zá-

měrně dopouštěl 55 letý recidivista ze Světelska. Hlídka PČR 
vyjela na místo oznámení a uvedeného muže zadržela, neboť 
tento muž se krádeží dopouštěl opakovaně a to i přesto, že byl 
za takový čin v posledních třech letech odsouzen. V dané věci 
byly policejním inspektorem zahájeny úkony trestního řízení 
pro krádež a bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, přičemž 
uvedený muž byl dne 3. 7. 2016 s návrhem na potrestání před-

veden k jednání u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, kde 
v průběhu soudního jednání bylo rozhodnuto o jeho vzetí do 
vazby a přímo od soudu byl eskortován Policií ČR do Vazební 
věznice v Hradci Králové.

Požár stodoly u rodinného domu
Dne 12. 7. 2016 v 01:02 hod. vyjížděli policisté ze Světlé 

nad Sázavou na ohlášený požár stodoly u rodinného domu 
v k. ú. Dolní Město. Neznámý pachatel v době od 22:00 hodin 
dne 11. 7. 2016 do 00:45 hodin dne 12. 7. 2017 dosud nezjiště-

ným způsobem založil požár objektu stodoly, která je spoje-

ná s garáží a domem majitele. Způsobeným požárem vznikla 
poškozenému škoda ve výši 900 000 Kč. Na místo se po lo-

kalizaci požáru dostavil vyšetřovatel HZS, který jako příči-
nu požáru nevyloučil cizí zavinění. Přesná příčina požáru je 
předmětem dalšího šetření.

Policejní opatření Sázavafest
Od 4. 8. 2016 do 7. 8. 2016 probíhal ve Světlé nad Sázavou 

v zámeckém parku multikulturní hudební festival SÁZAVA-

FEST 2016. V době konání festivalu Policie ČR dohlížela nad 
veřejným pořádkem a bezpečností silničního provozu zejmé-

na v okolí konání festivalu. Během celého festivalu zaregist-
rovala policie tři trestné činy (fyzické napadení a výtržnictví, 
odcizení batohu ze stanu ve stanovém městečku a odcizení 
mobilního telefonu), 108 přestupkových jednání (103 přestup-

ků v dopravě). 1 návštěvník festivalu s 2,42 promile alkoholu 
v dechu močil na veřejné prostranství mezi návštěvníky a tak 
byl hlídkou Policie ČR odvezen k vystřízlivění na protial-
koholní záchytnou stanici do Jihlavy. Při ukončení festivalu 
v neděli policisté přistihli 3 řidiče při řízení osobního motoro-

vého vozidla pod vlivem alkoholu.

npor. Bc. Luboš PEJCHaR, v. r.
vedoucí Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Zpráva policie čr Světlá n. S. s přehledem trestné činnosti  
za měsíc červenec a srpen 2016

Z činnosti městské policie

Městská policie v  červnu a  červenci 2016 řešila celkem 
143 přestupků. Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blo-
kovém řízení 118 přestupků, 25 bylo oznámeno správním 
orgánům k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 3 písem-

nosti na žádost ostatních orgánů. Provedli jsme odchyt 5 
psů. V odchytovém zařízení nemáme k 31. 7. žádného psa. 
Rychlost jsme měřili patnáctkrát.

 Zdeněk Novák, velitel MP

10



▶

Z hIStorIe

Pokud někoho po přečtení titulku napadne, že budeme 
mluvit o stejnojmenném francouzském romantickém filmu 
z r. 1955 s Gérardem Philipem v hlavní roli, bude zklamán. Do-

zví se totiž něco o skutečných manévrech z roku 1936, jejichž 
dějištěm se stala Českomoravská vrchovina.

V době předmnichovské Československé republiky měla ar-
máda pro existenci státu velký význam, protože pouze hranice 
s Rumunskem na východě republiky byla „přátelská“. Po ná-

stupu nacistů k moci v Německu význam armády ještě vzrostl.1
Příprava vojáků byla velmi pečlivá. Od roku 1922 do roku 

1937 byl výcvikový rok ukončován závěrečnými cvičeními. 
Pouze jednou měli obyvatelé části Světelska možnost takové 
manévry spatřit na vlastní oči, i když naše okolí leželo v týlu 
cvičících armád. Bylo to v roce 1936 a v kronikách tří obcí 
o tom najdeme zmínky.

V tom roce proběhly manévry hned dvoje. Od 21. do 24. srpna 
ve východních Čechách a od 2. do 5. září na středním Sloven-

sku. Manévrů ve východních Čechách se účastnilo na 100 000 
mužů, čili dvě třetiny mírového počtu armády. Centrem cvičení 
se stala Chrudim, kde bylo stanoviště ředitele cvičení generála 
Krejčího2 a vedoucího rozhodčích generála Vojcechovského3. 

Na manévrech operovala 1. armáda (modrá) generála Prchaly4 

proti 2. armádě (červené) generála Kadlece5.

Velitelství 2. armády, jejíž útvary se pohybovaly právě v naší 
krajině, mělo sídlo v Poličce. Skládala se ze čtyř pěších divi-
zí, jezdecké brigády a dělostřeleckých, ženijních, telegrafních 
a týlových jednotek. Nechybělo ani letectvo.

Červená armáda byla svým protivníkem zatlačena do obrany 
a při ústupu její jednotky dosáhly pravého břehu Sázavy. Tam 
je mohli sledovat obyvatelé Světlé i některých dalších obcí.

Cvičení bylo ukončeno 25. srpna velkou vojenskou přehlíd-

kou nedaleko Pardubic, které se zúčastnil i vrchní velitel prezi-
dent Edvard Beneš. Při hodnocení cvičení byl potvrzen dobrý 
výcvik pěchoty a jezdectva, ale také chybějící zkušenosti s na-

sazením tanků a obranou proti nim.
Pamětní kniha města Světlá nad Sázavou se cvičení věnu-

je celkem podrobně, dokonce vyjmenovává některé útvary: 
„V měsíci srpnu se konala v našem kraji velká závěrečná cviče-

ní – manévry – naší armády. Město uvidělo a přechodně uby-

tovalo : pěší pluk 48 „Jugoslávie“, Benešov6: 35 důstojníků, 24 
rotmistrů, 700 mužů, 200 koní. Dělostřelecký pluk 5, České 
Budějovice7: 12 důstojníků, 5 rotmistrů, 160 mužů a 120 koní. 
Dále 1 důstojník, 1 rotmistr, 60 mužů a 6 automobilů telegraf-
ního praporu8, 2 důstojníci, 2 rotmistři a 20 mužů ženijní čety; 
30 důstojníků, 8 rotmistrů a 80 mužů od různých pluků. Měs-

tem procházel celý pluk jízdy; na nádraží tábořilo a nastupova-

lo do vlaků asi 3000 mužů.“
Kronika obce Příseky zmiňuje v zápise k roku 1936, že „… 

letošního roku konaly se v našem okolí velké manévry vojska. 
Naší  obcí  protáhlo  ve  dvou  dnech  množství  vojska  různých 
zbraní, takže mělo obyvatelstvo příležitost uviděti moderní vý-

zbroj naší armády,  z  čehož  zejména  tanky poutaly velkou po-

zornost. Projíždějící vojsko bylo srdečně vítáno.“
Velký dojem udělaly manévry na autora následujících řádků 

z Kroniky obecné školy v Pohledi9: „Na  Českomoravské  vy-

sočině  konaly  se  v  měsíci  srpnu  1936 manévry  naší  armády. 
Občané zdejší, třebaže se v blízkosti naší obce neudály srážky 
modrých  s  červenými,  přece  slyšeli  vzdálený  rachot  kulome-

tů a dunění děl. Za krátkého letního odpoledne v srpnu projel 
zdejší obcí pluk útočné vozby z Milovic10 modrých s obrněný-

mi automobily, hlídkami a spojkami na motocyklech a lehkých 

velké manévry

Stalo se

V Čechách
• před 670 lety 26. srpna 1346 v bitvě u Kresčaku (Crécy 

v severní Francii) padl český král Jan Lucemburský
• před 490 lety 28. srpna 1526 v bitvě s Turky u Mohá-

če v dnešním Maďarsku zahynul český a uherský král 
Ludvík Jagellonský

Ve světě vědy a techniky
• před 270 lety v roce 1746 Brit John Roebuck zdokona-

lil výrobu kyseliny sírové v olověných komorách, což 
výrobu zlevnilo na čtvrtinu

• před 150 lety v  roce 1866 bylo úspěšně dokončeno 
budování telegrafního spojení Evropy a Ameriky pod-
mořským kabelem

Ve Světlé nad Sázavou
• před 320 lety v roce 1696 se farářem ve Světlé stal pá-

ter Samuel Jan Hamza
• před 160 lety v roce 1856 byl hřbitov při kapli sv. Jana 

zrušen a založen nový, používaný dodnes  

Josef Böhm

Lehký tank vz. 35
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▶ osobních  autech,  za  nimiž  následovaly  řady  tanků  a  těžkých 
nákladních  aut  obsazených  pěchotou  hraničářských  praporů 
a kulomety lehkými i těžkými a lehkým polním dělostřelectvem. 
Průjezd trval několik hodin. Celou noc pak projížděly obcí vo-

jenské automobily a telegrafisté stavěli obcí telefon. Ráno pro-

jel v  zástupu po silnici dragounský pluk 811. Po celé dva dny 
obyvatelstvo srdečně vítalo ve svém středu naše vojsko…“

Cvičení skončilo, ale ještě za měsíc řešila jeho dozvuky svě-

telská městská rada. Jednalo se o „…stížnost ubytovatele (štáb-

ního  kapitána),  jenž  opatřoval  byty  pro  vojsko  na  průchodu 
z manévrů ze 24. na 25. 8. 1936, na pana Krále, hostinského 
Na  zastávce,  že  odepřel  vpustiti  v  noci  vojíny,  kteří měli  být 
ubytováni ve třech pokojích, pro něž zajistil v domě č. p. 252 ve 
Světlé noclehy.“ Jak byla stížnost vyřízena, už ale v zápisech ze 
zasedání rady nenajdeme…

Poznámky:
1 V roce 1935 byl mírový stav armády 150 000 mužů, po mo-

bilizaci se počítalo s téměř milionem vojáků. V dalších le-

tech počty ještě narůstaly.
2 Ludvík Krejčí (1890–1972), legionář, armádní generál, v le-

tech 1933–1939 byl náčelníkem Hlavního štábu branné 
moci.

3 Sergej Vojcechovský (1883–1951), původně ruský důstojník, 
armádní generál, od roku 1935 byl zemským vojenským ve-

litelem v Praze. V květnu 1945 byl odvlečen do SSSR, kde 
zemřel v lágru.

4 Lev Prchala (1892–1963), legionář, armádní generál, od 
roku 1933 byl zemským vojenským velitelem v Košicích.

5 Eduard Kadlec (1880–1961), legionář, armádní generál, od 
roku 1935 byl zemským vojenským velitelem v Brně.

6 Pěší pluk 48 nesl od roku 1920 čestný název „Jugoslávie“. 
Do roku 1936 byl posádkou v Benešově, pak v Jaroměři.

7 Dělostřelecký pluk 5 byl posádkou v Českých Budějovicích, 
jeho III. oddíl od r. 1927 v Jindřichově Hradci.

8 Jednalo se patrně o Telegrafní prapor 1 z Kutné Hory.
9 Správcem školy v Pohledi byl od 1. srpna 1929 definitivní 

učitel Jiří Král.
10 V Milovicích byl kasernován Pluk útočné vozby 1, v roce 

1937 byl přemístěn do Lysé nad Labem a o rok později do 
Berouna.

11 Dragounský pluk 8 byl posádkou v Pardubicích, nesl čestné 
jméno „Knížete Václava Svatého“.

Josef Böhm

Generál Kadlec, velitel armády „červených“

 

Tehdejší armáda měla jedenáct dragounských pluků
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ŠkolStví
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, vnímá-

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

rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie.

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

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

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

všestranný pohybový rozvoj dítěte

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

Velice se na Vás těšíme!

https://www.facebook.com/materskecentrum.rolnicka

V letošním roce slaví Akademie - Vyšší odborná škola, Gym-

názium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová 50 let své 
existence. Instituce, která začínala jako řadě lidí dodnes známé 

„sklářské učiliště“, se díky nezměrnému úsilí stovek zaměstnan-

ců vyprofilovala až do dnešní podoby komplexního vzdělávacího 
centra.

V sobotu 24. září 2016 je v rámci oslav kulatého výročí připra-

veno slavnostní setkání s veřejností doprovázené dnem otevřených 
dveří a výstavou Bienále 2016. Areál školy bude otevřen od 8.00 
do 16.00 a návštěvníci uvidí kromě uvedené výstavy uměleckých 

a řemeslných prací žáků a pedagogů rovněž veškeré prostory, pra-

coviště a ateliéry. Ve vstupním portálu školy u hlavní galerie bude 
pro příchozí připraveno informační centrum, z něhož bude možné 
vyrazit na komentovanou prohlídku. K dispozici je rovněž kniha 
vydaná u příležitosti padesátého výročí a mapující celou historii 
školy, kterou bude možné získat právě v rámci tohoto dne otevře-

ných dveří. Kolektiv pracovníků školy se těší na vaši návštěvu 
a rovněž na setkání s bývalými kolegy i absolventy kteréhokoliv 
z vyučovaných oborů. Udělejte si čas a přijďte s námi zavzpomí-
nat!  Mš

oslavte s námi půlstoletí světelské Akademie

Na začátku srpna jsme s volejbalovou přípravkou vyrazili na 
soustředění. Probíhalo celkem v pěti dnech. První den jsme za-

hájili již v ranních hodinách přesunem ze Světlé nad Sázavou do 
kempu Meteor v Chřenovicích. Cesta probíhala vlakem i autobu-

sem, kde jsme stihli načerpat pozitivní náladu na celý náš pobyt. 
Hned na úvod jsme začali sportovně, výběhem do blízkého okolí 

kempu, v podobném duchu probíhala i všechna jiná dopoledne, ve 
kterých jsme se společně zaměřili na kondici, kterou zajisté děvča-

ta využijí v následující volejbalové sezoně. 
V průběhu celé doby, strávené na soustředění, probíhalo mnoho 

soutěží, které nebyly zaměřené pouze na herní činnosti, ale i na 
vědomosti našich hráček. 

Víme, že ve volejbale, stejně jako i v jiných sportech a běžném 
životě, občas dochází k drobným karambolům. Proto jsme ani tuto 
stránku nepodcenili a věnovali jsme se poctivě i zdravovědě a prv-

ní pomoci. 

A protože nám počasí přálo, někdy až příliš, vyrazili jsme se 
zchladit do Sázavy. 

Páteční večer probíhal v pohodovém duchu. Tomu ovšem stej-
ně nemohla chybět soutěživá atmosféra. Tentokrát v pečení pizzy, 
které se dívky zhostily opravdu s velkým nasazením, především 
kvůli hodnotící komisi. 

Ke konci pobytu, když už nám sil ubývalo, jsme vyrazili na 
pochod, který se neočekávaně o nějaký ten kilometr prodloužil. 
Nezastavila nás ani mírná oklika. Cíl cesty byl oběd v restauraci 
v Ledči nad Sázavou, kam jsme z posledních sil nakonec opravdu 
dorazili. 

Závěrem kempu bylo zhodnocení všech soutěží a testů, které 
v průběhu celého soustředění probíhaly. Dívky byly oceněny mno-

ha cenami a oceněny jsme byli i my, Irena Kořínková a Katka Ko-

řínková – pořadatelky, trenérky, dokonce i kuchařky.
Irena Kořínková,, lektorka DDM a TJ Sklo Bohemia

volejbalový kemp Chřenovice 2016
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Předposlední červencový den jsme se přesunuli společně 
se čtyřiceti devíti dětmi, osmi vedoucími, dvěma kuchařkami 
a zdravotnicí do tábořiště v Mlýnku u Velin nedaleko města Holi-
ce, kde jsme již po třetí ve spolupráci s DDM Světlá nad Sázavou 
pořádali čtrnáctidenní dětský tábor především pro děti ze Svě-

telska, ale přivítali jsme i táborníky z jiných částí naší republiky. 
Někteří z nich nám zůstávají věrní již spoustu let, jelikož na toto 
místo jezdíme v současném složení již pět let (někteří dokonce 
16 let). Tábořiště se nachází ve velmi klidném a příjemném pro-

středí mezi vesnicemi Veliny a Borohrádek, je obklopené borový-

mi lesy, skýtajícími spoustu možností táborového vyžití, a také 
chovnými rybníky. Přivítání proběhlo u táborového ohně, na 
jehož stavbě se podílelo celé osazenstvo tábora. Zazpívali jsme 
uvítací píseň, opekli si k večeři špekáčky a sdělili jsme dětem 
organizační záležitosti.

Obavy z útoků krvelačného hmyzu, které nás provázely celý 
loňský tábor, se rozplynuly hned po příjezdu. Vos bylo podstatně 
méně a štípanců zaznamenáno minimálně. Místo toho nás trochu 
potrápily rozmary počasí, kdy se především noční teploty podoba-

ly teplotám pozdního podzimu. Takže jsme často usínali zakukle-

ni ve spacáku a peřině zároveň. I přesto jsme jednu příznivější noc 
umožnili dětem spát pod širákem, kdy se dozvěděly i nějaké pou-

tavé informace a příběhy o souhvězdích, které jim byly názorně 
ukázány naším služebně nejstarším oddílovým vedoucím Špáčou.

Táborníci byli rozděleni do šesti oddílů s tématickými názvy 
Berani, Ohniví plamínci, Žůžoví kentauři, Blíženci, Vodnáři 
a Ďábelské panny a pod vedením zkušených vedoucích, ale i no-

váčků zápolili o body v celotáborové hře s názvem „Souboj živlů.“ 
Hlavní roli hrálo všech dvanáct tradičních znamení zvěrokruhu 

a pověsti o tom, proč jejich představitelé září jako souhvězdí na 
noční obloze. Klasické fáborkové trasy střídaly bojové hry, vodní 
bitvy, rukodělné činnosti či vědomostní kvízy. Našli jsme si také 
čas na sport, kterému se naše děti věnovaly nejvíce v podvečer. 
Velký úspěch sklidil „běhatlon“ – tedy letní obdoba biatlonu, kde 
na závěr soutěže následoval i exhibiční závod vedoucích prováze-

ný velkými ovacemi dětí.
Téměř každý večer jsme se scházeli na tzv. plácku, kde jsme 

u táborového ohně zhodnotili snažení oddílů v jednotlivých hrách, 
rozdali táborovou i venkovní poštu atd. Táborový život zpěstřily 
tři skvělé diskotéky pod taktovkou DJ Kloše (výše zmiňovaný ve-

doucí Špáča), výlet do ZOO ve Dvoře Králové, letní kino, noční 
hra a jiné zábavné večerní programy. Všechny děti se zapojily do 
táborového života s plným nasazením, musely se starat nejen samy 
o sebe, ale i o úklid celého tábořiště, chatiček, podílely se na přípra-

vě stravy tím, že škrábaly brambory na rychlost v tzv. bramborcu-

pu, stavěly táborový oheň. Získaly také řadu táborových dovednos-

tí, které posléze uplatnily při získávání „bobříků“ (např. bobříka 
mršnosti, b. orientace v přírodě, b. ohňů, b. přišívání konoflíku aj.). 
Poslední táborový večer získali všichni zúčastnění za svou snahu 
plno odměn, některé si mohli také „zakoupit“ za zlaté kameny zís-

kané při plnění bobříků v našem improvizovaném obchodě.
Velké poděkování patří nejen všem vedoucím, ale především 

našim dvěma kuchařkám Janě a Lídě, které se opravdu bezvadně 
postaraly o naše hladové žaludky. Prostě splnily to, co se o nich 
zpívá v naší uvítací a rozlučkové písni zároveň: „Uvařily vážně 
skvěle snídaně až do postele.“ Děkujeme také zdravotnicím Majce 
a Jarce, které nám „ošetřily všechny rány i na duši drobné šrámy.“

hlavní vedoucí Veronika a Petra

lDt Mlýnek u velin 2016

Vážení rodiče, milé děti,
prázdniny utekly jako voda v Sázavě a máme tu začátek nové-

ho školního roku. Na stránkách Světelského zpravodaje najdete 
táborové ohlédnutí DDM za letošním létem. Naše volejbalistky 
měly dokonce i svůj kemp. Jejich vtipný popis této akce najdete ve 
zpravodaji. Každopádně jsem je v Chřenovicích navštívila a poho-

dová legrace tam opravdu byla. Zároveň vám nabízíme první akce 
DDM na příští prázdniny (tábor na Zdobnici v Orlických horách 
a pobyt v Chorvatsku). Samozřejmě také počítáme s možností na-

bídky příměstského tábora.
Na nových webových stránkách DDM (www.ddm-svetla.cz) je 

zveřejněna nabídka kroužků  a kurzů pro školní rok 2016/2017. Vě-

řím, že tuto nabídku budeme postupně rozšiřovat a aktualizovat. 

Vše záleží na zajištění ochotných vedoucích/lektorů a na dostateč-

ném zájmu o jednotlivé kroužky.
Pěvecká soutěž Světelské DO-RE-MI se uskuteční ve čtvrtek 

20. října 2016 ve společenském sále (vedle kina) od 9 hodin. Bližší 
informace najdete na webových stránkách DDM.

Během léta jsme pro vás v DDM vytvořili další klubovnu a do-

vybavili naše prostory v ZŠ Lánecká. Doufáme, že se vám u nás 
bude líbit. 

Do nového školního roku vám přeji hodně zdraví a pohody 
doma i ve škole. A když se vám náhodou něco tak úplně nepovede, 
nic si z toho nedělejte. To se přece někdy stává také ostatním dě-

tem a hlavně nám, dospělákům. Na viděnou v DDM se s vámi těší 
Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM Světlá nad Sázavou

letem světem s DDM 
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DDM Světlá nad Sázavou ve spolupráci s Honzou Coufa-

lem uspořádal na začátku července čtrnáctidenní dětský tábor 
v Tučkově hájence u Svratouchu (Hlinsko v Čechách). Počasí 
nám letos přálo a o zážitky všeho druhu skutečně nebyla nouze. 
Děti si mohly vyzkoušet spaní ve stanech s podsadou, naučily 
se mnoha tábornickým i turistickým dovednostem. V blízkos-

ti hájenky se nacházela louka, vedle ní krásný les, prostředí 
pro tábor jako stvořené. Program tábora velmi dobře připra-

vila Lucie Coufalová. Děti plnily různé úkoly v rámci celotá-

borové hry. Táborové dny provázela řada soutěží a výletů do 
okolí. Díky nim se děti podívaly například do Poličky nebo do 

TJ Sokol Golčův Jeníkov a DDM Světlá nad Sázavou uspořá-

dali 25.–29. 7. 2016 příměstský sportovní tábor v Golčově Jení-
kově. Přihlásilo se na něj celkem 17 dětí, které měli na starosti 
2 vedoucí – sportovní trenér Pavel Šveřepa  a Olga Fialová, 
ředitelka a pedagožka DDM. Náplní tábora byl pohyb formou 
hry, procvičování a upevňování sportovních dovedností. Ne-

chyběly soutěže ani výlety, našli jsme si čas také na společné 
ozdobení táborových trik. Jeden z výletů nás zavedl do Čáslavi 
na atletický stadion, kde se nám   věnovala trenérka, závod-

nice a rekordmanka, paní Jarmila Kratochvílová. Po výkonu 
na sportovišti následovala zasloužená odměna. Navštívili jsme 

Nového Města na Moravě, kde navštívily lázeňské koupaliště. 
Nechyběl pravý táborák s buřty a s kytarou. Chválíme děti za 
to, jak dobře zvládly táborový život i turistické trasy. Mnohé 
z nich byly na táboře poprvé, a tak to pro ně bylo nové i náročné 
zároveň. Děkuji všem vedoucím a instruktorům, kteří na děti 
během tábora dohlíželi a pomáhali jim. Mnozí z nich upřed-

nostnili letní tábor s dětmi na úkor své řádné dovolené.
Mgr. Olga Fialová, DiS.

ředitelka DDM Světlá nad Sázavou

blízké koupaliště Vodranty. Příměstský tábor mohl nově vyu-

žívat prostory bývalého pavilonu prvního stupně jeníkovské 
ZŠ, kde je veškeré zázemí pro volnočasové aktivity-klubovny, 
mobilní jídelna i WC. Vedle pavilonu jsme mohli využít při-
lehlé sportoviště – moderní hřiště i další prostory. Podařilo se 
nám sehnat pravý vojenský stan, kde jsme po vydařeném tábo-

ru i táboráku také přenocovali. Děkujeme firmě Elektro Dvo-

řák Golčův Jeníkov, jmenovitě paní Dvořákové za bezchybné 
zajištění stravování.

Mgr. Olga Fialová, DiS.
ředitelka DDM Světlá n. S.

letní tábor Svratouch 3. 7. 2016 – 16. 7. 2016

Příměstský sportovní tábor DDM a tJ Sokol v Golčově Jeníkově
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Domov Háj se postupně mění z „ústavu“ pro lidi s mentálním 
postižením na moderní sociální službu – obyvatelé Domova 
Háj se přestěhují do rekonstruovaných nebo nově postavených 
rodinných domů na Havlíčkobrodsku. Tato proměna přirozeně 
budí zájem obyvatel, kteří se nás ptají, jak to celé vlastně bude 
fungovat a kdy se konečně začne něco dít. Proto jsme pro čtená-

ře zpravodaje přichystali odpovědi na nejčastěji kladené otázky 
související s transformací naší služby – vyjdou postupně v ně-

kolika dalších vydáních Světelského zpravodaje.
A nyní již novinky týkající se Světlé nad Sázavou.
Pro účely transformace Domova Háj zakoupil Kraj Vysočina 

tři nemovitosti ve Světlé nad Sázavou.
Jeden dům je určen pro bydlení lidí s mentálním postižením, 

kteří potřebují podporu personálu, ale dokáží se zapojit do péče 
o sebe a domácnost. Dům projde rekonstrukcí a přizpůsobením 
pro potřeby pobytové sociální služby. Noví obyvatelé se budou 
moci nastěhovat nejdříve koncem roku 2017.

Další zakoupený dům bude po komplexní přestavbě sloužit 
jako centrum organizace a zázemí pro uživatele služeb Domo-

va Háj. Součástí této budovy bude i sociálně terapeutická dílna 
pro lidi s mentálním postižením – tato služba nabízí možnost 
získání nebo udržení pracovních dovedností a umožňuje tak 
strávit část dne smysluplnou činností. Na zakoupeném pozem-

ku budou postaveny dva nové domy určené pro bydlení lidí 
s těžším mentálním postižením, kteří potřebují celodenní péči 
a jsou téměř ve všem závislí na pomoci druhých lidí. Stavba 
a rekonstrukce by měly začít v roce 2018.

Termíny započetí stavebních prací se odvíjejí od možnos-

ti čerpání peněz z fondů Evropské unie – na tzv. transforma-

ci péče o lidi s postižením (prakticky rušení velkých ústavů 
a vznik menších domácností pro maximálně šest lidí) jsou přes-

ně vyčleněny prostředky EU. Ty kraje či potažmo organizace, 
které budou „šikovnější“ a dokáží těchto finančních prostředků 
využít, postoupí při přeměně svých sociálních služeb nejdále. 
Pokud tyto prostředky nebudou vyčerpány, zůstanou mimo do-

sah naší republiky a budou určeny k témuž účelu jinde.

Ve Světlé nad Sázavou tedy přibydou sociální služby „domov 
pro osoby se zdravotním postižením“ (tři domy, každý pro šest 
obyvatel) a „sociálně terapeutická dílna“ s maximální kapaci-
tou 16 uživatelů služby (v dílně mohou být čtyři uživatelé v je-

den čas, budou se střídat).
A jak to vlastně bude v nových službách fungovat? Jak obstojí 

lidé zvyklí na ústavní prostředí v nových podmínkách? Odpo-

vědi najdete v dalších číslech Světelského zpravodaje.
Radek Kalfus, sociální pracovník Domova Háj

Aktuality z transformace Domova háj 

V úterý 14. 6. nás svojí návštěvou potěšily děti z mateřské 
školy, které měly pro naše klienty připravené krásné vystoupe-

ní. Děkujeme a těšíme se na další krásná vystoupení.
Letošní letní výlet se uskutečnil dne 20. 6. Autobusem jsme 

v hojném počtu vyrazili na zámek do Zruče nad Sázavou. Pro-

hlédli jsme si krásně opravené zámecké prostory a zájemci i ně-

které z dalších expozic zámku. Počasí nám vyšlo a po celou 
dobu výletu svítilo sluníčko. Během prohlídky nám řádně vy-

hládlo, takže jsme se cestou domů zastavili na vynikající oběd 

ve Vilémovicích. Touto cestou děkujeme panu řidiči za perfekt-
ní péči a bezpečný dovoz a také restauraci U Čerta za perfektní 
občerstvení.

Dne 29. 6. nás opět navštívili naši psí kamarádi. Tentokrát se 
byli podívat na klienty, kteří vzhledem ke zdravotnímu stavu 
neopouští své pokoje.

Ve čtvrtek 30. 6. proběhla pravidelná Kavárnička za dopro-

vodu pana Sukdoláka a Somberga. Děkujeme za hudební pro-

dukci.
Dne 19. 7. proběhla sedmá přednáška Univerzity slunečního 

věku. Tentokrát netradičně proběhla ve velké zasedací místnos-

ti na městském úřadě. I přesto se studenti sešli v hojném počtu. 
Přednášejícím byl pan Mgr. Aleš Knápek z Městského muzea 
v Havlíčkově Brodě. Tématem přednášky byly „Archeologické 
nálezy Světelska“. Za zajímavou přednášku děkujeme.

Další setkání s canisterapeutickými pejsky proběhlo dne 
27. 7. Děkujeme za návštěvu.

Monika Horáková

Z domova pro seniory
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21. října od 19 hod. v divadelním sále ve Světlé n. S.
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida 

Drábka v komedii Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná 
jednou může být pravda!

Legendární vševědoucí levicová prodavačka se vrací ve vizio-

nářské komedii!
Jednou z nejočekávanějších novinek sezóny má šanci se stát naše 

připravovaná komedie, která svede dohromady čtyři výjimečná 
jména: současný přední divadelní autor Petr Kolečko, jehož hry 
se pro řadu diváků stávají přímo kultem, napsal na tělo hereckým 
legendám Jiřímu Lábusovi a Oldřichu Kaiserovi „vizionářskou ko-

medii“ Žena za pultem 2: Pult osobnosti. Exklusivní autorský tým 
doplňuje výrazná režisérská osobnost David Drábek.

Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, 
že to konečně dopadne a komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak 
se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit čínským ob-

chodníkům, kteří přijdou, až se rozjede obchod s východem. Číňa-

né nezklamou, ti nejsou jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde 
a její syn Kája udělá hereckou kariéru, bude novým Vladimírem 
Brabcem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, 

se jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a Jiřina je bláhová. Ale 
není náhodou naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový 
muž Pepa drží dietu…?

Osoby a obsazení: Jiřina – Jiří Lábus, Hanka – Oldřich Kaiser
Pepa – Jiří Lábus, Kája – Oldřich Kaiser
Cena: 390, 360, 340 a 290 Kč.
Předprodej od 1. 9. 2016 v TIC Světlá n. S., tel. 775 653 884, 

info@svetlans.cz
Telefonické rezervace vstupenek v první den předprodeje přijí-

máme od 9 hodin.

Žena za pultem 2: Pult osobnosti
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Jak už jste se mohli dočíst v minulém čísle zpravodaje, letos 
jsme se na promítání letního kina vybavili novou technikou. 
Aby byla kvalita promítání co nejlepší, museli jsme pořídit nové 
plátno. Rozhodli jsme se pro nafukovací mobilní verzi, která se 
nám později velice osvědčila.

Vzhledem k tomu, že nemáme digitalizované městské kino 
a digitalizace je zřejmě v nedohlednu, rozhodli jsme i pro kou-

pi kvalitního dataprojektoru. Tento projektor využijeme nejen 
k promítání letního kina, ale i pro projekci v kinosále.

Bohužel však jsme limitováni nabídkou titulů, které jsou ur-
čeny pro veřejnou projekci. Výběr filmů na DVD nebo Blu-ray 
discích je velice omezen. Snažíme se vybírat z novějších titulů, 
ale i v tomto případě se jedná minimálně o dva a více měsíců 

staré filmy. Zejména proto nás velice těší, že váš zájem o letní 
kino v letošním roce stoupl. Promítali jsme šest filmů, z toho 
jsme byli nuceni dva kvůli nepříznivému počasí přesunout do 
kinosálu. Celkem se na letní kino přišlo podívat přes 700 divá-

ků (v roce 2015 to bylo o 200 méně).
Letošní sezona promítání Letního kina je, troufám si říct, ve-

lice úspěšně za námi. Děkujeme Zoo Baru za občerstvení a vám 
za přízeň. My už se pomalu připravujeme na další sezonu.

V promítání budeme pokračovat a to právě v městském kině. 
Už 9. září promítneme od 20 hodin nový český film Jak se zba-

vit nevěsty.

KyTICe – adéla Hrochová

Druhá sezona „letňáku“ je za námi

Takto jsem začínali v lonském roce a takto jsme zakončili letošní sezonu
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Beletrie
Sajjid Kašua:
Tančící arabové
– Příběh palestinského mladíka vyrůstajícího v židovském 

prostředí. Je mu necelých třicet let, má ženu a dceru, avšak 
svoje místo ve světě nenašel - za svůj arabský původ se 
stydí, palestinská národní myšlenka se rozplynula v bez-

naději a židovská majorita o něj nestojí.

Katja Kettu:
Sběratel dýmek
– Deset dýmek - deset příběhů. Mrazivý příliv ve Fjordu 

Mrtvého muže vynáší na břeh dýmky z různých koutů 
světa. Každá dýmka je opředena vlastní historií, která čte-

náře zavádí do carského Ruska, na dalekou Sibiř, ale také 
do předválečného Berlína nebo na pobřeží jižní Afriky či 
Ameriky, do prostředí brazilských favel či berberských 
kmenů.

Beryl Matthews:
Otevřené dveře
– Po celý svůj krátký život má jedenáctiletá Rose Webstero-

vá zavřené dveře do přívětivějšího světa. Vyrůstá v chu-

dinské čtvrti v Londýně se sourozenci, jejichž násilí se 
snaží vyhýbat, a s věčně opilým otcem. Všechno, co Rose 
má, je bystrá mysl a vůle přežít. Dokáže si otevřít dveře 
a uchopit příležitost být někým?

Martin Goffa:
Plaváček
– Detektiv Miko Syrový je požádán svou dávnou přítelkyní, 

zda by se nemohl pokusit najít jejího nezvěstného bratra. 
Už tak nelehký úkol se ještě víc zkomplikuje ve chvíli, kdy 
je za hranicemi Prahy řekou vyplaveno ubité tělo.

Danka Šárková:
Zašívaná panenka
– Manželé Jandovi spolu žijí roky v jedné domácnosti, ale te-

prve po letech zjistí, že se vůbec neznají. Protiklady dvou 
zcela rozdílných osobností a vzájemná tolerance jim skýtá 
nemálo krásných okamžiků, ale též vyhrocených situací, 
kdy jde o vlastní životy. Až na malá škobrtnutí by oba pro-

pluli desetiletími, ale vše změní příjezd záchranné služby.

Joanna Hicksonová:
Červená růže, bílá růže
– Zapřisáhlý Lancaster Ralph Neville, hrabě z Westmorlan-

du, chytře posiloval moc výhodnými sňatky svých dětí. 
O svatebním dni předstoupí Cecily k oltáři s tajemstvím, 
jež pro ni bude mít nedozírné následky. Jako manželka 
nejbohatšího muže království se nakonec ocitne v centru 
bratrovražedného boje mezi červenou a bílou růží.

Naučná literatura
Kateřina Kantová:
Je načase být šťastný!
– Naší první povinností je mít rád sám sebe, udělat se šťast-

ným a teprve až se nám to podaří, budeme mít rádi lidi 
okolo sebe. V této uspěchané době máme tendenci sami 
na sebe zapomínat a může to pro nás mít velmi nepříjemné 

následky (stres, pocit vyhoření a vyčerpání, deprese atd.). 
Zanedbáváme sebe i naše blízké, v éře technologických 
vychytávek už spolu ani netrávíme kvalitní čas, a proto 
byla napsána tato kniha.

Walter Friedl:
Pleteme košíky z trav a bylinek
– Prastarý způsob pletení košíků z nejobyčejnějšího rostlin-

ného materiálu - z trav a bylinek, které rostou na našich 
zahradách, loukách a v lesích, téměř upadl v zapomnění. 
Technika pletení je zde krok po kroku vyobrazena a po-

psána tak, že podle ní i nešika udělá košíček.

Petr David:
Nejkrásnější výlety do podzemí
– Tyto zajímavé tipy na výlety nejsou určeny těm, kdo trpí 

nepříjemnými pocity ve stísněných prostorách. Pokud 
však máte trochu smysl pro dobrodružství, pokud jste jako 
děti tajně prolézali kdejakým otvorem vedoucím do pod-

zemí, pokud vás lákají prostory bez slunce, leč se stopami 
nejdávnější historie, pak je tato knížka určena právě vám.

Knihy pro děti a mládež
Bohumil Matějovský:
Co do lesa nepatří
– Příběh s velkými písmeny pro začínající čtenáře o tom, jak 

se liška, jezevec, jelen, datel, medvěd a divočák rozhodli 
chránit svůj les, aby zůstal krásný a čistý. Nebylo to jed-

noduché, ale společnými silami se jim to přece podařilo.

Ivona Březinová:
Vítej Karle
– Jednoho pátečního odpoledne kamarádi Míra a Dany hrají 

jako obvykle na plácku fotbal. Vtom se jim míč zakutálí 
do rohu za kontejnery. A když se Míra pro balon rozběh-

ne, objeví tam u zídky schouleného hubeného a špinavého 
chlapce. Kluci se ho hned začnou vyptávat, ale domluva 
s ním není snadná. Hovoří zvláštní češtinou a navíc je tak 
podivně oblečený! Kdo je ten záhadný kluk?

Helena Centnerová:
aprílové dobrodružství
– Ema se konečně dočkala! Je 1. dubna a oslava jejích de-

vátých narozenin je tady. Od rodičů dostala úžasný dárek 
- výlet lanovkou na zámeček Větruši. Když s kamarádem 
Robinem a opičkou Magdou do kabinky nastupují, netu-

ší, že je čeká dobrodružství, které jen tak někdo nezažije. 
Všichni tři se přenesou do minulosti, a to přesně do roku 
1980. A že bude veselo, je více než jasné. Je přece apríl, 
nejbláznivější den v roce!

Eva Kodýmová

Malá ochutnávka z nových knížek
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Co váS ZAJíMá

Účinkovala v programu Zpěváčci – Děti a píseň v amfiteátru 
Zahrada v neděli 26. června 2016. V koncertu vítězů Zpěváčků 
vystoupila Káťa Kotěrová ze Škubánku na základě výsledků 
v Celostátním kole postupové přehlídky ve Vsetíně.

Malé zpěváky z Moravy doprovázela muzika BROLN z Brna, 
naši zpěvačku pak česká Lidová muzika z Třemošné pod vede-

ním Zdeňka Vejvody.

„Na  lipnickejch  lukách  na  blátě,  kvete  tam  tulipán  bohatě, 
chodí tam od Světlý cestičkou zámeckej mládenec s flintičkou.“ 

Tato slova se nesla obsazeným strážnickým amfiteátrem, který 
Káťu odměnil mohutným potleskem.

Celý pořad vysílal Český rozhlas v přímém přenosu.

Eva Pejchalová

káťa zpívala na 71. mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici!

Slavnostní vernisáží, na které promluvil známý historik 
umění PhDr. Michael Zachař, otevřela dne 23. 6. 2016 Galerie 
města Trutnova tradiční letní výstavu, tentokrát věnovanou Ju-

liu Mařákovi a jeho žákům.
Za 12 let Mařákova působení ve vedení speciální krajinářské 

školy Akademie výtvarných umění v Praze se pod jeho vede-

ním zrodilo mnoho významných malířských osobností, mezi 
nimiž nechyběl ani proslulý Jaroslav Panuška. Po celé léto tak 
mohli obyvatelé Trutnova i náhodní návštěvníci galerie obdi-
vovat méně i více známá umělecká díla, zapůjčená z galerijních 
i soukromých sbírek z celé republiky.

Z Panuškovy tvorby byly vystaveny 4 obrazy: Měsíční  svit 
(1906, olej, karton, 50 x 65 cm), který zapůjčila Východočes-

ká galerie v Pardubicích, a ze soukromé sbírky pak Prachov-

ské  skály (kolem roku 1920, olej, plátno, 74 x 105 cm). Moji 
pozornost však nejvíce upoutala dvojice dalších jeho děl, a to 
Staropražský motiv (1908, olej, plátno, 80 x 120 cm), zapůjčený 
opět Východočeskou galerií v Pardubicích, z něhož na návštěv-

níka dýchá doba básníka Jana Nerudy, a pak překvapení nej-
větší, Zimní  krajina (Lipnice), (nedatováno, olej, plátno 113,5 
x 153 cm), který vlastní Galerie výtvarného umění v Náchodě. 
Obraz nelze dobře popsat, musíte jej vidět. Děkuji Galerii vý-

tvarného umění v Náchodě za souhlas, že si jej jako čtenáři 
Světelského zpravodaje můžete prohlédnout.

Možná i poznáte, kde jeho autor postavil svůj malířský stojan, 
aby se před ním otevřelo toto nádherné panoráma.

alena Křivská
Foto: Martin Polák

léto s obrazy malíře Jaroslava Panušky
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Již pošesté byl pro děti a mládež z naší farnosti uspořádán 
týdenní tábor. Letošní rok jsme se vydali přímo do kláštera pre-

monstrátů v Želivě. Děti byly ubytovány buď přímo v klášteře, 
nebo spaly ve stanech na klášterní zahradě. A protože tématem 
tábora byl stroj času, který nás přenášel každý den do jiné doby, 
stal se naším věrným průvodcem toulavý mnich.

Mnich za námi přišel každé ráno a dětem dával indicie, ze 
kterých zjišťovaly, do které doby se dostanou a jaké budou pl-
nit úkoly. Díky tomu jsme se první den našeho pobytu potkali 
s husity a dobývali hrad. Během neděle nás čekaly olympijské 
hry a průvodce nejpovolanější, Zeus s družinou, zapálil olym-

pijský oheň. Každé družstvo muselo vyrobit vlajku s názvem 
a pokřikem své družiny. V pondělí nás přepadli pravěcí lidé 
a naším úkolem bylo přinést mnichovi zub mamuta. I tento úkol 
byl splněn, a tak jsme si večer na ohni opekli steaky z mamuta. 
Následující den se táborníci přesunuli do dob nedávno minu-

lých a zjistili, že akce K (neboli Bartolomějská noc řeholníků), 

která proběhla v roce 1950, se uskutečnila také v Želivě a byli 
při ní zatčeni všichni obyvatelé tohoto kláštera.

V úterní večer odešlo sedm starších táborníků na přežití do 
volné přírody a i ti nejmenší měli možnost vyzkoušet spaní pří-
mo pod hvězdami na klášterní zahradě. Počasí nám přálo, a tak 
těmi hvězdami bylo poseté opravdu celé nebe.

Ve středu jsme vyrazili na půldenní výlet do malebné přírody 
tohoto koutu Vysočiny, potkali se se sedmi statečnými, kteří se 
s námi podělili o svůj noční střet s divočákem, a odpoledne jsme 
se setkali s kněžnou Ludmilou a bohužel byli i svědky její vraž-

dy. V poslední den tábora k nám přiletěl z vesmíru koráb spolu 
s obyvateli jiné planety. I my jsme se během odpoledne promě-

nili alespoň svým oblečením v mimozemšťany, a užili si tak po-

slední den tábora v tanci a veselí. V pátek odpoledne nás čekalo 
balení, stihli jsme si zahrát i posledních pár her a po obědě jsme 
se museli rozloučit s letošním táborem a odjet domů za rodiči.

Jana Ptáčníková

tábor farnosti

Hledáme nové členy do smíšeného pěveckého sboru 
GAUDEAMUS
Smíšený sbor Gaudeamus vznikl v r. 1978, má za sebou 

bohatou historii, koncertoval jak v Čechách, tak i v cizině 
s žánrem lidových písní, středověkých skladeb a skladeb klasi-
ků 19. a 20. století, dokonce nastudoval známé operety Polská 
krev a Cikánský baron.

V současné době sbor čítá 27 členů, je otevřený novým čle-

nům i novým žánrům jako jsou spirituály, tradicionály, jazz 
a muzikálové písně. Můžete se na nás přijít podívat každý čtvr-
tek, kdy probíhá zkouška od 18:30 do 20:30h v ZŠ ve Světlé n.S., 
jste srdečně zváni, vítáme amatérské zpěváky každého věku 
a každého hlasu.

Zn. Hlavně, když to zpívá!
Ve finále je naše pilné a radostné úsilí prezentováno na vá-

nočních koncertech klasickou mší svatou J. J. Ryby a koledami. 
Mimo vánoční období se účastníme různých hudebních festi-
valů a na konci r. 2015 jsme byli dokonce poctěni pozváním na 
pěvecký doprovod ke stonožkové mši svaté v chrámu sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha v Praze.

V současné době diriguje sbor Petra Špačková z Ledče n.S.

V případě zájmu se, prosím, bez obav obraťte na Petru Špač-

kovou, č. tel. 739 067 366, popřípadě nás můžete kontaktovat na 
e-mailové adrese sbor.gaudeamus@email.cz. 

Více informací o smíšeném sboru Gaudeamus získáte na na-

šich webových stránkách http://www.sborgaudeamus.cz/.

hledáme nové členy
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Několik set osob se v sobotu 20. srpna sešlo na slavnostním 
odhalení busty ke 100. výročí úmrtí císaře a českého krále Fran-

tiška Josefa I. na návsi v Pohledi, které připravil Spolek pro ob-

novu Českého království. Při této slavnosti nechyběli zástupci 
různých historických military spolků v dobových uniformách, 
z Rakouska dokonce přijela skupina členů privátního muzea 
císaře Františka Josefa I. v nádherném přestrojení císařského 
páru s doprovodem. Rakouští hosté museli prokázat značnou 
dávku trpělivosti, když se s nimi chtěl téměř každý vyfotogra-

fovat, ochotně vyhověli každému. Zajímavostí zcela jistě je, že 
o této události již předem informovaly přední rakouské deníky. 
Malá obec na Vysočině tak získala popularitu i za hranicemi 
České republiky. Slavnostní obřad zahájil moderátor Michail 
Ondračeko, který ve své řeči připomenul dávnou historii naší 
země v čase panování zmíněného císaře a zdůraznil, že do této 
doby je v celé České reublice pouze šest soch nebo bust císaře. 
Historička, badatelka a národopiska Christa Petrásková zase 
připomenula císařův život. Důstojnost celého obřadu podtrhli 
svojí přítomností církevní hosté, Mons. Josef Růt, papežský 
prelát, rodák z Pohledi, kněz z Lučice Jiří Mára a duchovní 
správce světelské farnosti Tomáš Fiala, který bustu po jejím 
odhalení posvětil. Hlavní iniciátor této události pohleďský sta-

rosta Jindřich Holub vysvětlil, proč je památník císaře právě 
na návsi v Pohledi. „V historických  pamětech  obce  je mimo 

jiné napsáno, že v dubnu 1908 
u příležitosti 60. výročí pano-

vání  Františka  Josefa  I.  se 
v obci uskutečnila spontánně 
Stromková slavnost, při které 
bylo vysazeno 6 lip na císařo-

vu památku. Do dnešní doby 
přežila  jedna jediná, stojí ne-

daleko  císařova  památníku.“ 

Na slavnosti účinkoval též 
smíšený pěvecký sbor Gau-

deamus ze Světlé nad Sáza-

vou. Na závěr obřadu zazněly 
v jeho podání tři sloky císař-
ské hymny rakousko-uherské 
monarchie. Bronzová busta 
je dílem pražského socha-

ře Zdeňka Josefa Preclíka 
a podstavec, na kterém je cí-
sařovo heslo „Mým hlavním úkolem je chránit mé národy před 
jejich politiky“, zhotovil Petr Šebesta ze Světlé nad Sázavou.

Text a foto: Jiří Víšek

Císař František Josef I. v Pohledi

Církevní hosté, zleva světelský kněz Tomáš Fiala,  
Mons. Josef Růt, lučický kněz Jiří Mára

Účastnící slavnostního odhalení busty

Smíšený pěvecký sbor Gaudeamus ze Světlé nad Sázavou 
zpívá císařskou hymnu 

Císařský pár s doprovodem, čili hosté z Rakouska

Detail busty císaře  
Františka Josefa I.
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Počtvrté za sebou opanoval na počátku srpna světelský zá-

mecký park mnohými velebený, jinými zatracovaný multikul-
turní festival Sázavafest. Byl to již šestnáctý ročník a o jeho po-

pularitě svědčí stále vzrůstající návštěvnost. Stačilo si během 
festivalu prohlédnout obsazenost stanového městečka, sousedí-
cího s festivalovým areálem. Že Sázavafest znají i za hranicemi 
České republiky, potvrzovali ve stanovém městečku ubytovaní 
návštěvníci ze Slovenska a Polska. Dramaturgie festivalu opět 
připravila velice pestrý program, z něhož si mohl vybrat to své 
každý z návštěvníků. Bohatý doprovodný program dokonce 
myslel i na rodiny s dětmi. Malí návštěvníci měli možnost si ve 
family zóně zasoutěžit v tanci, kreslení, pobavili je klauni, ma-

lování na obličej. A hudební menu? Byla to všehochuť, proto si 
snad Sázavafest získal takovou popularitu. Festival odstartoval 
sice až v pravé poledne ve čtvrtek 4. srpna, ale zkouškou pro 
pořadatele i návštěvníky byl ve středu večer koncert dvou na-

šich pěveckých hvězd, populárního rockera Kamila Střihavky 
a mnohonásobné zlaté slavice Lucie Bílé. Potom již přišel první 
festivalový den čtvrtek 4. srpna. Bylo by dlouhé vyjmenovávat 
všechny účinkující. Ale někomu se líbil vítěz druhé řady po-

pulární soutěže Česko hledá superstar Vlasta Horváth, jinému 

zase osobnost našeho jazzu Jana Koubková, hodně bylo těch, 
kteří si nenechali ujít noční diskotéku Leoše Mareše. I páteční 
program byl „pestrobarevný.“ Asi největší pozornost získalo 
svým muzikálovým koncertem pražské Hudební divadlo Kar-
lín, očekávanou hvězdou byl Michal Hrůza a tradičně se líbil 
Jiří Macháček s rockovou skupinou MIG 21. Účinkující zahra-

niční hosty zastupovali novozélandský zpěvák Graham Candy 
nebo německá kapela M.I.N.E. Poslední festivalový den, sobota 
6. srpna, nabídl samá hudební esa. Kapely Sto zvířat nebo Jelen 
již neodmyslitelně patří k Sázavafestu a umí strhnout poslucha-

če bez rozdílu věku. Opět zazářili No Name z Košic, Chinasky 
s Michalem Malátným, nechyběla polsko-česká zpěvačka Ewa 
Farna, na přelomu noci vystoupila funková populární kapela 
Monkey Business. Mimohudební žánry zastupovaly například 
osobnosti jako Michal Wiewegh a Lukáš Pavlásek, který po-

tvrdil, že není pouze televizním komikem. 16. sázavafest se 
opět vydařil a přispělo k tomu i počasí, stejně jako pořadatelé 
z firmy XANADU - Catering, kteří zajistili pro festivalové ná-

vštěvníky nezbytné služby, jako stravování, sociální zařízení 
a možnost ubytování ve stanovém městečku.

Text a foto: jiv

Sázavafest opět nezklamal

To je to pravé festivalové publikum Mnoho posluchačů má kapela Sto zvířat

Kapela Jelen si získala popularitu u posluchačů bez rozdílu 
věku svými písničkami k tanci i poslechu  I malí návštěvníci festivalu se bavili
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V oficiálním programu 16. ročníku Sázavafestu bylo v pá-

tečním odpoledni pro pódium Xanadu stručně uvedeno: DI-
VADLO KARLÍN. Málokdo z návštěvníků si uměl představit, 
co od tohoto vystoupení očekávat. Nakonec se z toho vyklu-

bal nádherný hodinový koncert orchestru Hudebního divadla 
Karlín, řízeného Janem Slavíkem, nazvaný My jsme muzikál. 
U mikrofonů před orchestrem se vystřídaly největší hvězdy na-

šeho muzikálového nebe: Václav Noid Bárta, Kamil Střihavka, 
Jiří Korn, Bohuš Josef, Marian Vojtko, Roman Škoda, Bára 
Basiková, Eva Burešová, Veronika Mertová a Kamila Nývlto-

vá. V jejich podání zazněly ty nejhezčí písničky známých mu-

zikálů Jesus Christus Superstar, Kleopatra, Carmen, Addams 
Family, Dracula. Uvolněnou náladu všech posluchačů navodili 
naši populární zpěváci svými překvapeními. Naříklad Václav 
Noid Bárta se při zpěvu dostal s mikrofonem z pódia mezi dav 
nadšených posluchačů, Eva Burešová dokázala, že si podob-

ná festivalová vystoupení užívá, nezabránila jí v tom ani noha 
v sádře. Legendární Jiří Korn zase potvrdil, že stále miluje 
různé výstřednosti, když zpíval v černé kožené masce s veký-

mi okuláry. Bouřlivý aplaus při závěrečné děkovačce potvr-
dil, že muzikálové písničky jsou opravdu pro všechny a vidět 
i slyšet tolik pěveckých hvězd na jednom pódiu, to se tak často 
nestává.

Text a foto: Jiří Víšek

Překvapení jménem Divadlo karlín

Středeční koncert Kamila Střihavky a Lucie Bílé
Frontmen slovenské kapely  

No Name Igor Timko Mobilní sudové lázně
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SPort

Již sedmá hokejová sezona světelských hokejistů na zrekon-

struovaném zimním stadionu v Pěšinkách je za dveřmi. Tolik 
očekávaná Krajská liga mužů Pardubického kraje 2016/2017 
odstartuje v neděli 2. října a hokejisté HC Světlá nad Sázavou 
ji začnou doma, když jim v zahajovacím utkání bude soupe-

řem HC Spartak Polička. Oproti předcházející sezoně, ve které 
skončili hokejisté Světlé na 2. místě, došlo v modelu soutěže 
k několika změnám, když budou zachovány tradiční hrací dny 
neděle a středa. Především KLM bude mít 11 účastníků, no-

váčkem totiž bude „béčko“ BK Havlíčkův Brod. K derby utká-

ním s Chotěboří a Ledčí nad Sázavou přibude další, s hokejisty 
z havlíčkobrodské Kotliny. Jelikož bude lichý počet účastníků, 
bude mít v každém kole jeden tým volno. V první části soutěže 
se bude hrát dvoukolově každý s každým. Pro druhou část sou-

těže se týmy rozdělí na dvě skupiny, v A skupině budou týmy, 
které skončily na 1. až 6. místě a ve skupině B zbývající týmy 
na 7. až 11. místě. Opět se bude hrát dvoukolově každý s kaž-

dým, budou započítány výsledky a body z první části soutěže. 
Tato část začne 4. ledna 2017. Třetí část soutěže, diváky tolik 
i samotnými hráči oblíbené play off, odstartuje 12. února 2017. 
Postoupí do něj prvních osm mužstev po druhé části soutěže, 
když dvojice pro vyřazovací část budou: 1 - 8, 2 - 7, 3 - 6, 4 - 5. 

Světelský Wimbledon
K létu na tenisových kurtech TK Sklo Bohemia Světlá nad Sá-

zavou v Sázavské ulici patří každoročně tenisové turnaje. Tím 
prvním letošním byl již šestatřicátý ročník turnaje neregistrova-

ných Světelský Wimbledon, který se konal 1. a 2. července. Do 
hlavní soutěže dvouhry, ve které se tradičně hraje o soudek piva, 
nastoupilo šestnáct rekreačních tenistů a čtyřhru si zahrálo deset 
dvojic. K tradici turnaje patří, že pro ty, kteří neuspějí v prvním 
kole dvouhry, je ještě soutěž útěchy. Již při losování turnajové-

Celé play off se bude hrát na tři vítězná utkání. Mužstva, která 
se nedostanou do play off, budou hrát tradičně soutěž O pohár 
Vladimíra Martince.

Soupiska HC Světlá nad Sázavou. Brankáři: Jiří Zvolánek 
č. dresu 2, Michal Koubský 26. Obránci: Ondřej Špatenka 24, 
Jakub Kořínek 44, Jakub Venc 11, Ondřej Včela 19, Jan Svobo-

da 4. Útočnící: Josef Štros 12, Tomáš Dušátko 14, Jakub Dole-

žal 21, Radim Křišťan 13, Jaroslav Doležal 20, Vojtěch Varga 
17, Miloslav Kopecký 23, Jaroslav Žák 9, Petr Včela 15, Pavel 
Blažek 10, Michal Dolinský 16 a Jan Kubát 25. Mužstvo povede 
trenérská dvojice Jakub Kořínek a Jiří Přibyl. Realizační tým 
doplňují vedoucí mužstva Josef Smrž a lékař MUDr. Milan Bo-

hanes.
Říjnová utkání doma v Pěšinkách: 2. 10. HC Světlá n. S. – HC 

Sp. Polička, 12. 10. HC Světlá n. S. – HC Sp. Choceň, 23. 10. 
HC Světlá n. S. – HC Litomyšl, 30. 10. HC Světlá n. S. – HC 
Chrudim. Derby utkání Světlé v základní části soutěže: 5. 10. 
HC Ledeč n. S. – HC Světlá n. S., 16. 10. HC Chotěboř – HC 
Světlá n. S., 26. 10. BK Havlíčkův Brod B – HC Světlá n. S., 
13. 11. HC Světlá n. S. – HC Ledeč n. S., 23. 11. HC Světlá n. S. – 
HC Chotěboř, 4. 12. HC Světlá n. S. – BK Havlíčkův Brod B.

Text a foto: jiv

ho pavouka si účastníci turnaje kladli otázku, zda opět vyhraje 
Martin Kubát z Chotěboře, který v turnaji zvítězil již šestkrát 
a jednou byl ve finále. A nebylo tomu jinak, soudek piva s pohá-

rem si opět odvezl chotěbořský učitel a hokejový trenér Martin 
Kubát, když ve finále po vyrovnaném boji porazil světelského 
Petra Ulricha. Závěrečné výsledky turnaje. Semifinále dvouhry: 
Kubát (Chotěboř) – Dejmal (Světlá n. S.) 6:2, 6:2. Ulrich (Světlá 
n. S.) – Kudláček (Houštka) scr. Finále 36. světelského Wimble-

donu: Kubát – Ulrich 6:0, 4:6, 8:6. Finále čtyřhry: Kubát, Pozlá-

hokejová sezona se blíží

léto na tenisových kurtech
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Tradiční triatlonový závod Malý železný muž/žena Melecho-

va, jehož centrem je obec Horní Paseka nedaleko Ledče nad 
Sázavou, již neodmyslitelně patří k létu v našem regionu. Však 
se v sobotu 23. července konal již podevatenácté, v příštím roce 
tedy oslaví kulaté jubileum. V početném poli startujících nikdy 
nechybí zástupci Světlé nad Sázavou. V tom letošním triatlonu 
jich startovalo deset. Mezi nimi byla čtveřice rodiny Františka 
Musila, zetě hokejové legendy Jaroslava Holíka. Tato hokejová 
rodina tráví každoročně část letních prázdnin ve Františkodole, 
a tak je bereme za Světeláky. Do závodu nastoupilo 116 jednot-
livců (z toho 13 žen) a 6 štafet, závod dokončilo 114 jednotlivců 
a všechny štafety. Disciplíny 400 m plavání, 35 km jízdy na 
kole v kopcovitém terénu Vysočiny a 6,5 km běhu, který zavedl 
závodníky téměř na samý vrchol Melechova, zdolal nejrychleji 
Martin Buček z Jihlavy, který byl v cíli za 1 hodinu, 27 minut 
a 29 sekund. Do elitní desítky v celkovém pořadí se vešel pa-

desátiletý František Tichý ze Světlé s časem 1:33:06 hod. a sou-

časně se stal vítězem kategorie 50–59 let. Pořadí světelských 
zástupců v celkové klasifikaci: 10. František Tichý /1. v katego-

rii 50–59 let/. 22. Adam Musil (devatenáctiletý hokejista kanad-

ského klubu Red Deer Rebels) 1:37.50 hod. /2. místo v kategorii 
juniorů/. 26. Jindřich Procházka 1:38:44 hod. /17. v kategorii 20–
39 let/. 68. Dana Musilová (dcera Františka Musila) 1:53:10 hod. 

/4. v kategorii žen/. 69. David Musil (hokejista NHL týmu Ed-

monton Oilers) 1:53:28 hod. /40. v kategorii 20–39 let/. 70. Ale-

na Křikavová 1:53:32 /5. v kategorii žen/. 88. František Musil 
(skaut týmu NHL Edmonton 
Oilers) 2:01:57 /6. v kategorii 
50–59 let/. 89. Jaroslav Pro-

cházka 2:02:07 hod. /7. v ka-

tegorii 50–59 let/. 95. Radek 
Dejmal 2:03:59 hod. /23. v ka-

tegorii 40–49 let/. 113. Du-

šan Klement 2:17:36 hod. 
/32. v kategorii 40–49 let/. 
Nejen v triatlonu pod Me-

lechovem se traduje, že na 
stupních vítězů jsou pouze 
tři místa, ale vítězi se staváji 
všichni, kteří závod dokončí. 
Na snímku trojice nejlepších 
v kategorii 50–59 let. Zleva 
2. Petr Polívka (Sedlčany), ví-
těz světelský František Tichý 
a 3. Ivan Kugler (Jihlava).

Text a foto: Jiří Víšek

Světeláci na triatlonu pod Melechovem

Finalisté dvouhry babytenisu.  Nela Marešová z Pelhřimova 
a vítěz turnaje Martin Vaigl z Vlašimi

Finalisté dvouhry 36. světelského Wimbledonu.  
Zleva Petr Ulrich a vítěz Martin Kubát

Finalisté soutěže útěchy. Zleva Karel Dušátko  
a vítěz Vladimír Cíp

rová (Polička) – Ulrich, Kudláček 3:6, 6:4, 7:3. Finále soutěže 
útěchy: Cíp – Dušátko (oba Světlá n. S.) 6:4, 6:3.

Babytenis O pohár Vysočiny
Druhým letošním letním turnajem ve Světlé nad Sázavou byl 

turnaj v babytenisu O pohár Vysočiny. Babytenis je odnož kla-

sického tenisu, určená pro začínající tenisty do devíti let, aby 
měli možnost získat základní tenisové návyky a dovednos-

ti. V tom světelském, hraném 13. srpna, hrálo sedmnáct dětí, 
chlapci a děvčata hrají soutěže babytenisu společně. Účastníci 
turnaje hráli nejprve ve čtyřech skupinách každý s každým. 
Poté první dva z každé skupiny postoupili do hlavní soutěže, 
hrané vylučovacím způsobem a ostatní si zahráli soutěž útěchy. 
Závěrečné výsledky turnaje. Semifinále dvouhry: Vaigl (Vla-

šim) – Milar (Prostějov) 6:1. Marešová (Pelhřimov) – Koutek 
(Votice) 6:4. Finále: Vaigl – Marešová 6:4. Semifinále soutěže 
útěchy: Bartanusová (Světlá n. S.) – Bílková (Chrudim) 6:1. Ko-

zel (Hlinsko) – Petráková (Český Brod) 6:2. Finále útěchy: Ko-

zel – Bartanusová 6:2.
Text a foto: jiv
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„Vzpomínky na tebe 
krásné máme“ 

Dne 4. srpna 2016 jsme 
vzpomněli páté výročí úmr-
tí mé milované manželky, 
naší maminky, babičky, pra-

babičky a sestry paní Zdeň-

ky Horké ze Světlé nad Sá-

zavou.

Vzpomínají manžel 
a děti s rodinami.
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