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Okénko 
vzpomínek

Staré Nové Město

Staré Nové Město s původní kapličkou

Pohled do Nového Města z náměstí

Pohled z Pěšinek na původně synagogu, potom kostel  Československé církve českobratrské

Původní Dolní ulice

V roce 2018 si všichni připomínáme sto let založení 
Československé republiky.

Zajímavé okamžiky z historie Světlé nad Sázavou 
i proměny podoby našeho města Vám chceme tak 
trochu zprostředkovat i my.

První stránka barevné obálky Zpravodaje i nová 
rubrika Okénko vzpomínek budou věnovány histo-
rickým fotografiím z archivů našich i Vašich.

Pokud máte doma zajímavou fotografii města či 
blízkého okolí z období počátku minulého století až 
do šedesátých let a poskytnete nám ji pro otištění 
ve Světelském zpravodaji, umožníte otevřít toto 
vzpomínkové okénko celé řadě našich čtenářů.

Fotografie pro oskenování přineste prosím do 
Infocentra na náměstí.

Děkujeme a těšíme se na zajímavé vzpomínání.
Jana Kupčíková



Z radniCe

Rada města:
 1. Souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy venkovní klu-

bovny č. 3 v objektu Sportovního zařízení města Světlá 
n. S., s. r. o., s paní M. P. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou.

 2. Souhlasí s vystavením objednávky spol. Editum, o. p. s. na 
zajištění vzdělávacích akcí pro veřejnost na rok 2018 dle před-
ložené nabídky. Pověřuje starostu města jednat o případné 
změně vzdělávacích akcí – zařadit přednášku k 100. výročí 
vzniku ČR.

 3. Schvaluje pořádání akce Ocenění sportovců za rok 2017 dne 
25. 1. 2018 od 17:00 hodin v kinosále Společenského domu 
ve Světlé n. S.

 4. Schvaluje smlouvu o poskytování účetního a daňového po-
radenství mezi městem Světlá n. S. a Ing. Věrou Suchodolo-
vou.

 5. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci na II. etapu prací na 
Obnově a zprovoznění Tureckého pavilonu ve Světlé n. S.

 6. Schvaluje Přílohu č. 8 k Dodatku č. 4 ke kupní smlouvě 
o dodávce a odběru tepelné energie ze dne 31. 1. 2017 mezi 
městem Světlá n. S. a firmou ČEZ Energo, s. r. o., platnou 
pro smluvní období 1. 1. 2018 – 31. 1. 2018.

 7. Schvaluje uzavření smlouvy o dočasném užívání knih 
a sbírkových předmětů mezi Městským muzeem a knihov-
nou Čáslav a městem Světlá n. S.

 8. Schvaluje podání návrhu na soud – na prodej movitého ma-
jetku p. T. P. uloženého v prostorách městského úřadu z vy-
stěhovaného městského bytu.

Jan Tourek
starosta města

Schůze rady 15. ledna

Vážení občané Světelska,

v letošním roce 2018 jsme se rozhodli důstojně si připomenout 100. výročí vzniku Československé republiky.

S programem oslav budete seznámeni v březnovém čísle Světelského zpravodaje. Protože bychom chtěli kromě jiného oce-
nit při této příležitosti významné osobnosti Světelska, které pro tento region byly něčím významné, vyhlašujeme anketu 
Osobnost Světelska. V anketním lístku můžete navrhnout max. dvě osoby, a to nejen ze současnosti, ale i z minulosti. Osob, 
které se tohoto stoletého výročí třeba ani nedožily. Ke zvolené osobě (osobám) uveďte krátce, ale výstižně, proč by vámi 
navržená osobnost měla být oceněna. Anketa bude probíhat od 12. 2. do 23. 2. 2018, a to s těmito možnostmi:

Anketní lístek si můžete najít na webových stránkách města a  vyplněný ho odeslat e-mailem zpět na uvedenou adresu, 
druhá možnost je vyzvednout si lístek ve vestibulu úřadu v uvedeném termínu v době úředních hodin a vyplněný vhodit do 
schránky v tomto prostoru. Zároveň bude v tomto termínu ve vestibulu MěÚ probíhat výstava modelů andělů, vytvořených 
studenty kovářského oboru Umělecké akademie Světlá nad Sázavou, kde byste měli možnost si vybrat svého anděla, který 
by měl být umístěn v životní velikosti v zámeckém parku u Andělského mostku.

Srdečně zveme touto cestou občany Světelska o zapojení se do ankety Osobnost Světelska a Anděl v parku jak e-mailovou 
cestou, tak osobní návštěvou výstavy.

Josef Hnik, místostarosta

Vedení města Světlá n. S. děkuje všem dárcům, kteří se svý-
mi příspěvky podíleli na konání tradičního novoročního ohňo-
stroje dne 1. 1. 2018

Seznam dárců:
Robert Benda, Světlá n. S., Pneuservis, Ing. Milan Šmíd, 

Světlá n. S., AR Kovo, s. r. o., Světlá n. S., TOST.CZ, s. r. o., 
Ledeč n. S., Insia Adores – pojišťovací makléřství, spol. s r. o., 
Humpolec, Elektro Vlastislav Dvořák, G. Jeníkov, Advokát-
ní kancelář JUDr. Lubomír Málek, Havl. Brod, Projekt Svět-
lá, v. o. s., Světlá n. S., Jochovo Světlá n. S., Eva Huderová, 
Služátky, AMG – Karel Pícha, Světlá n. S., Simhan centre 
star, s. r. o., Světlá n. S., Bui Linh Cam, Světlá n. S., JUDr. Jar-
mila Endrlová, Havl. Brod, EVOS-HYDRO Ledeč n. S.

Jan Tourek, starosta

Poděkování

Dne 26. ledna uctili místostarosta Josef Hnik a tajemník 
města Jiří Moučka Den památky obětí holocaustu položením 

květin k pamětní desce na budově radnice.
Foto: KyTICe

3



Územní pracoviště v Ledči nad Sázavou
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Ledči 

nad Sázavou oznamuje, že bude v měsíci únoru a březnu zajiš-
ťovat výběr daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
též na Městském úřadu ve Světlé nad Sázavou, v malé zasedací 
místnosti ve dnech:

• úterý 27. 2., 6. 3., 13. 3. a 20. 3. 2018
• v čase 8:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 hodin

Bližší informace lze získat přímo na ÚzP v Ledči nad Sáza-
vou nebo na tel. 569 474 151.

Tiskopisy jsou v omezené míře k vyzvednutí na finančních 
úřadech.

Kompletní databáze daňových tiskopisů je přístupná na inter-
netových stránkách české daňové správy: 

http://www.financnisprava.cz

informace Finančního úřadu pro kraj vysočina

Celkové příjmy města z provozu 
fotovoltaické elektrárny v Lipničce  
za období provozu v letech 2010–2017
Fotovoltaická elektrárna vybudovaná v průběhu roku 2010 

a spuštěná do provozu v říjnu téhož roku v lokalitě Lipnička 
pozitivním způsobem ovlivnila finance města.

Za prodej pozemku města a prodej práv k připojení do 
sítě ČEZ společnosti Hansesolar CZ, s. r. o., město utržilo 
jednorázovou částku, která činila po odvodu DPH 30 mil. 
Kč. Tyto peníze výrazně vylepšily rozpočet města v letech 
2009–2012, kdy došlo v důsledku světové ekonomické kri-
ze k výraznému snížení daňových příjmů města zhruba 
o 9–10 mil. Kč ročně a kdy byly kráceny nebo stagnovaly 
dotace na výkon státní správy ze strany státu.

Podle kupní smlouvy s provozovatelem fotovoltaické elek-
trárny je součástí kupní ceny dále úplata ve výši 8,5 % měsíční 
odměny bez DPH fakturované provozovateli distribuční sou-
stavy a pak provozovatelem uhrazené během provozu FVE.

Ekonomický přínos provozu FVE je pro město důležitý, je 
s ním každoročně počítáno v rozpočtu města. Navíc je tu jed-
na zásadní věc: zákonem garantovaná výkupní cena i doba 
výkupu. Ten, kdo elektrárnu provozuje, nebo má smluvně 
zajištěn podíl na zisku, má celkem jistý příjem pro příštích 
20–25 let, což se dá říci o málokterém jiném podnikání. Tato 
skutečnost má dlouhodobý dopad i na rozpočet města, neboť 
je zajištěn stabilní příjem v příštích letech. Výkupní cena je 
pevná, garantovaná a každoročně navyšovaná o inflaci.

Příjem města za uvedené období z provozu FVE v jednotli-
vých letech je uveden v následující tabulce. Navýšení příjmů 
města mezi lety 2013 a 2014 je způsobeno snížením výše 
odvodu do státního rozpočtu, jehož předmětem je elektřina 
vyrobená ze slunečního záření v období od 1. ledna 2011 do 
31. prosince 2017 v zařízení uvedeném do provozu v období 
od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010. Sazba odvodu byla 
od roku 2014 snížena z 26 % výkupní ceny na 9 %. Odvod 
výrazně ovlivnil podnikání v oblasti solárních elektráren.

Příjem z fotovoltaiky do rozpočtu města za období 2010–2017

Příjem včetně DPH Příjem po odvodu DPH
2010 330 620,66 275 517,20
2011 3 884 313,79 3 236 928,14
2012 3 795 385,95 3 162 821,63
2013 3 527 903,00 2 915 621,43
2014 4 243 806,00 3 522 358,98
2015 4 795 220,85 3 980 033,31
2016 4 588 081,91 3 808 107,98
2017 4 870 874,44 3 994 117,04
Rekapitulace 30 036 206,6 24 895 503,01

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z finančního odboru

nepřehlédněte!

Poplatek za komunální odpad pro rok 2018

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

Poplatek je splatný dle vyhlášky města Světlá n. S. do 
31. 3. 2018.

Poplatek uhraďte v  hotovosti nebo platební kartou 
v pokladně městského úřadu. Upozorňujeme občany, 

že za včas nezaplacený poplatek vyhláška ukládá vy-
měřovat penále.

Poplatek za psy pro rok 2018

Upozorňujeme držitele psů, že dle vyhlášky o místních po-
platcích mají povinnost zaplatit poplatek za psy do 30. 6. 2018.  
Upozornění: složenky nerozesíláme!

 
MěÚ Světlá n. S. 
 finanční odbor
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▶

Jednání Týmu pro děti a mládež 
pro koordinaci preventivních aktivit
Dne 10. 1. 2018 se na Městském úřadu Světlá n. S. uskuteč-

nilo jednání Týmu pro děti a mládež pro koordinaci preventiv-
ních aktivit. Hlavním bodem programu bylo projednání žádostí 
o dotace z dotačního programu v oblasti prevence sociálně pa-
tologických jevů. Tým doporučil orgánům města rozdělit část-
ku 125 000 Kč mezi 4 žadatele – obě ZŠ Světlá n. S., Akademii 
Světlá n. S. a Spektrum Žďár n. S.

Z těchto prostředků jsou financovány preventivní aktivity na 
školách i mezi uživateli návykových látek a veřejností. Jedná se 
např. o besedy s dětmi a mládeží na téma protiprávní jednání, 
sexuální a reprodukční zdraví, protidrogová prevence, bezpeč-
ně na netu, násilí ve společnosti, finanční gramotnost, rizikové 
faktory dospívání, semináře s etopedem pro sborovnu na téma 
práce s dětmi s výchovnými problémy.

Realizované preventivní aktivity vycházejí z aktuálních po-
třeb prevence sociálně patologických jevů a mají působit do bu-
doucna ke snížení nevhodného sociálního chování dospívající 
populace.

Dalším bodem jednání bylo vystoupení lokální síťařky 
Bc. Aleny Velechovské, která informovala účastníky o projek-
tu MPSV ČR „Podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ 
a o svých plánovaných aktivitách v našem regionu. Bližší infor-
mace přineseme v následujícím čísle Zpravodaje.

Novinkou pro žáky obou základních škol ze Světlé n. S. bude 
možnost využít služeb školního psychologa přímo v budově 
školy. Obě zařízení uzavřela smlouvu s Psychologickou ambu-
lancí PhDr. Sojka, s. r. o., z Havlíčkova Brodu na zajišťování od-
borných služeb. V dalším období budou dojednávány podrob-
nější podmínky služby a poskytovány informace o odborném 
poradenství rodičům. Věříme, že tato služba bude přínosem jak 
pro žáky a jejich rodiče, tak i pedagogy a školní kolektivy.

Další část jednání byla věnována přednášce MUDr. Milady 
Radosové, dětské psychiatričky z Havlíčkova Brodu, která vy-
stoupila na téma „Agresivní jednání dětí ve školních a jiných 
kolektivech“. Přednáška byla pro účastníky jednání Týmu ve-
lice zajímavá, využili možnost konkrétních, ale anonymních 
dotazů na lektorku a zapojovali se do diskuze.

Ing. Věra Weingärtnerová, vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí

Statistika kontrol provedených obecním 
živnostenským úřadem Světlá n. S. za rok 2017
Městský úřad Světlá n. S., odbor správní, školství a živnos-

tenský (dále jen „obecní živnostenský úřad“) v loňském roce 
navázal na předchozí období a pokračoval převážně kontrolou 
činnosti právnických podnikajících a fyzických podnikajících 
osob s provozovnou. Od třetího čtvrtletí se obecní živnosten-
ský úřad zaměřil na vlastní archiv, kde jsme kontrolovali, zda 
podnikatelé, kteří zde mají veden spis, jsou stále aktivními 
podnikateli. Bylo vyřazeno několik desítek spisů, protože pod-
nikatelé svou činnost ukončili na jiném úřadě. Dále jsme při 
této interní kontrole „objevili“ mnoho podnikatelů, kteří svou 
podnikatelskou činnost zahájili na samém začátku devadesá-
tých let, ale z obsahu spisu bylo zřejmé, že se s největší prav-
děpodobností podnikáním již nezabývají. Tito podnikatelé byli 
pozváni ke kontrole, která skončila ve 40 případech zrušením 
živnostenského oprávnění na žádost podnikatele.

V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bylo provedeno celkem 
128 kontrol, přičemž 58 z nich bylo provedeno v provozovnách. 
Inspektor České obchodní inspekce se účastnil sedm kontrol. 
Porušení zákona bylo zjištěno v 24 případech a obecní živno-
stenský úřad za ně uložil pokuty v celkové výši 36 000 Kč. Ve 
sledovaném období nebyl dán žádný podnět ke kontrole, a to 
ani jinou institucí, či občanem.

Svá kontrolní zjištění postupoval z důvodu hrubého porušení 
zákona obecní živnostenský úřad i jiným státním institucím, 
např. Krajské hygienické stanici, Státnímu úřadu inspekce prá-
ce nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekci. V jednom 
případě jsme podávali oznámení Policii České republiky pro 
podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

Obecní živnostenský úřad dále ve sledovaném období zahá-
jil jedenáct řízení o zrušení živnostenských oprávnění z dů-
vodu neprokázání vlastnického nebo užívacího práva k sídlu. 
Ve všech jedenácti případech bylo o zrušení živnostenských 
oprávnění pravomocně rozhodnuto.

Na konec pro zajímavost uvádíme pár čísel:
1) průměrná výše pokuty v roce 2017 byla 1 500 Kč
2) největší uložená pokuta byla 5 000 Kč
3)  nejčastěji uložená pokuta byla 1 000 Kč
4)  nejčastější závada byla v neohlášení ukončení nebo zahá-

jení činnosti v provozovně

Z tohoto důvodu bychom chtěli připomenout podnikatelům, 
že dle zákona o živnostenském podnikání je podnikatel povi-
nen dle § 17 odst. 3 zahájení a ukončení provozování živnosti 
v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu.

Jan Coufal, DiS., úředník OSŠaŽ

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Závazné stanovisko orgánu územního plánování
Jedním z nových pojmů při povolování nových staveb v sou-

vislosti s novelou stavebního zákona – zákonem č. 225/2017 Sb. 
účinným od 1. ledna 2018 je také „Závazné stanovisko orgánu 
územního plánování“ vydávané podle § 96 b stavebního záko-
na. Toto stanovisko vydává pro celé území obce s rozšířenou 

působností Světlá n. S., tedy území spadající pod působnost sta-
vebního úřadu ve Světlé n. S. i v Ledči n. S., orgán územního 
plánování na odboru stavebního úřadu a územního plánování 
Městského úřadu Světlá n. S. Jde o nový doklad, který dosud 
nebyl požadován, protože nebyl obsažen ve stavebním záko-
ně. Jeho smyslem je určit soulad plánovaného záměru s politi-

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování
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▶ kou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací (tedy 
Zásadami územního rozvoje a územním plánem) a z hlediska 
uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Doposud tento 
soulad posuzoval stavební úřad při přijetí žádosti o umístění 
požadovaného záměru, ale nyní to bude řešeno samostatným 
stanoviskem před podáním žádosti na stavební úřad.

Toto stanovisko se nevydává pro stavební záměry v zastavě-
ném území nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. 1 sta-
vebního zákona. Stručně řečeno to jsou menší stavební záměry 
nevyžadující rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Mezi nejčas-
tější patří například menší reklamní zařízení, menší opěrné zdi 
a oplocení, menší skleníky, bazény a stavby u rodinných domů, 
menší zemědělské stavby, menší nádrže na vodu a zásobníky 
na kapaliny, rozvody a přípojky inženýrských sítí apod. Vždy 
je však třeba konzultovat zamýšlený záměr s příslušným sta-
vebním úřadem, protože pro správné zařazení je třeba podrob-
něji posoudit situaci s ohledem na platnou legislativu.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, nestanoví-
-li úřad územního plánování v odůvodněných případech lhůtu 
delší, nejdéle však 3 roky.

Podrobnější náležitosti určí příslušná prováděcí vyhláška, 
která však dosud nebyla vydána.

Pro vydání stanoviska bude dle složitosti záměru třeba dolo-
žit příslušné doklady. U jednoduchých záměrů bude stačit vy-
plnění předepsané žádosti, u složitějších bude třeba doložit část 
dokumentace nebo dokladové části. Pro možnost posouzení je 
třeba, aby byly zpracovány podklady patřící do Souhrnné tech-
nické zprávy, obsahující bod b) „údaje o souladu stavby s územ-
ně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci“ 
tak, jak to vyžaduje vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb. Je třeba doložit situační výkres s uvedením polohy a zá-
kladních rozměrových parametrů zamýšleného záměru.

Aktuální informace o stavu územně plánovací dokumentace 
příslušné obce je možné získat na stránkách městského úřadu 
Světlá n. S. www.svetlans.cz – „Územní plánování a ÚAP“ – 

„Územní plánování“.
Žádost o vydání stanoviska je zařazena mezi ostatní formu-

láře odboru stavebního úřadu a územního plánování na webo-
vých stránkách www.svetlans.cz – „Městský úřad“ – „Odbory 
městského úřadu“ – „Odbor stavebního úřadu a územního plá-
nování“ – „Formuláře“ – „Územní plánování“ – „Žádost o zá-
vazné stanovisko orgánu územního plánování“.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Čistá Vysočina
X. ročník úklidu přírody, veřejných prostranství a okolí 

silnic na Vysočině „Čistá Vysočina“ se uskuteční ve dnech  
9.–22. dubna 2018.

Město Světlá n. S. se k této prospěšné akci zapojuje každo-
ročně díky občanům Světlé n. S. a místních částí města, žákům 
základních a středních škol a členům některých zájmových 
spolků, jako např. rybářů, turistů.

Zájemci ze Světlé n. S., kteří se chtějí zapojit do akce a pomo-
ci přírodě zbavit se odpadků, se mohou přihlásit do 15. 2. 2018 
na odboru životního prostředí MěÚ Světlá n. S., kancelář 

č. dveří 318, nebo na tel. čísle 569 496 644 (Jitka Gögeová),  
e-mail: gogeova@svetlans.cz.

Odbor životního prostředí zajistí přihlášení účastníků na 
stránkách Kraje Vysočina  www.kr-vysocina.cz/cistavysocina, 
předání pytlů na odpadky a případně poskytne další informace 
k této akci.

Odvoz pytlů s odpadky mimo město zajistí Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny.

Jitka Gögeová, DiS.
referent OŽP

Z odboru životního prostředí

Emisní stanice a změny pro řidiče
Stanice měření emisí od ledna 2018 pořizují fotodokumen-

taci vozidel. Snímky pak jsou společně s výsledky měření on-
line ukládány do informačního systému ministerstva dopravy. 
Začal tak ostrý provoz systému, který stanice testovaly už bě-
hem listopadu a prosince. Podobným způsobem se už od roku 
2016 dokumentuje přítomnost vozidla na stanicích technické 
kontroly. Stanice měření emisí začaly od ledna pořizovat fo-
todokumentaci a připojí se k systému STK. Už nebude možné, 
aby vozidlo dostalo záznam o úspěšné kontrole emisí, aniž by 
stanici ve skutečnosti navštívilo. Když neprojde měřením na 
jedné stanici, nemůže také tak snadno zkoušet štěstí na jiné. 
Protokoly měření totiž kromě fotografií obsahují i časy a dobu 
kontrol. Záznamy navíc není možné přepisovat. Původně měly 
všechny stanice měření emisí pořizovat fotodokumentaci už 
od prosince. Informační systém ministerstva byl na spuštění 
stoprocentně připraven. Řadě stanic ale jejich smluvní doda-
vatelé nestihli včas dodat počítačové vybavení, které je po-
třebné k propojení s informačním systémem. Ministerstvo 

dopravy jim proto na začátku prosince povolilo, aby mohly 
do konce roku 2017 vydávat protokoly v původním režimu.  
Od 1. ledna 2018 však již není možné vydat platný protokol 
o výsledku měření emisí, pokud stanice nebude do systému 
připojena. Do informačního systému ministerstva dopravy se 
zatím přihlásilo přibližně 1080 stanic měření emisí.

V našem ORP jsou tyto stanice:
• STK Světlá nad Sázavou, v. o. s. 

Průmyslová 1208, 
582 91 Světlá nad Sázavou

• Roman Hoskovec 
Horní Prosíčka 1 
584 01 Ledeč nad Sázavou

• STK HB, s. r. o. 
Lidická 3974 
580 01 Havlíčkův Brod 
sídlo stanice: Lánecká 1148, 
582 91 Světlá nad Sázavou

Ing. Miroslav Peroutka, vedoucí OD

Z odboru dopravy 
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Dopravní obslužnost v Kraji Vysočina může na přelomu let 
2019 a 2020 doznat zásadních změn. Po podrobné a rozsáhlé 
analýze jsme připravili řešení, které by historicky nastavený 
stav veřejné autobusové i vlakové dopravy zlepšilo. Oproti ji-
ným krajům jsou sídla na území Vysočiny hustě rozdrobena, 
o to je efektivní řešení dopravní obslužnosti regionu obtížnější. 
Kraj Vysočina je svým osídlením polycentrický, nemá jedno 
velké sídlo, do kterého se cestující přednostně dopravují. A pro-
to je logické a přirozené zajistit dopravní obslužnost tzv. síťo-
vým charakterem, což právě připravovaný nový systém Veřejná 
doprava Vysočiny (VDV) splňuje.

Pokusím se alespoň ve stručnosti vysvětlit důvod těchto 
kroků. Současný systém smluvních vztahů s autobusovými 
i vlakovými dopravci musí být v souladu s legislativou do roku 
2020 nově upraven a dopravci vybráni podle nových pravidel. 
Je to jedinečná příležitost historicky vzniklý, několik desítek let 
starý, systém dopravní obslužnosti přizpůsobit aktuálním po-
třebám obyvatel Kraje Vysočina. Kraj i obce v současné době 
přispívají výraznými dotacemi na jednotlivé složky dopravy. 
Snahou nového systému je propojit a tím ulehčit a zefektivnit 
veřejné cestování pro co nejširší skupinu spoluobčanů. Zároveň 
musí dojít ke zlevnění dopravy, a tím i k možnosti jejího posí-
lení – tedy zvýšení počtu nabízených spojů. V současnosti ces-
tující nemá možnost využívat řízený přestup z jednoho doprav-
ního prostředku na druhý. Železnice si v některých případech 
konkuruje s autobusovou dopravou, jedou současně. Kraj dává 
dotace na obojí a náklady na financování takto organizované 
dopravy jsou vyšší. Nový systém veřejné dopravy tyto zdvoje-
né spoje vyřeší, navíc na sebe budou logicky i časově navazovat, 

bude možno zakoupit jednu jízdenku společnou pro autobus 
i vlak. Tím ušetříme cestujícím peníze a také v řadě případů 
zkrátíme jízdní časy.

Nová Veřejná doprava Vysočiny nabídne tzv. jednotný pře-
stupný zónově relační tarif. Jeho velkou výhodou bude umož-
nění přestupů v rámci časové jízdenky, cestující bude moci 
přestoupit z autobusu do autobusu a z autobusu na vlak nebo 
opačně, aniž by si musel kupovat další jízdenku. Cestující bude 
moci využít jízdenku i ve vozech městské hromadné dopravy – 
po uzavření přístupových smluv mezi Krajem Vysočina a měs-
ty, v nichž je městská hromadná doprava provozována. Další 
výhodou bude pro pravidelného cestujícího využití jízdenek 
s týdenní a měsíční platností, které budou cenově zvýhodněné 
oproti jednotlivému jízdnému. Nový systém zajistí díky celko-
vému zefektivnění dopravy i nové víkendové spoje, na něž do-
posud kraj nepřispíval.

Když tedy vše shrnu – výsledkem Veřejné dopravy Vysočiny 
bude pohodlnější cestování s lepším spojením a s možností pře-
stupů i mezi autobusy a vlaky – na jednu jízdenku včetně vari-
anty levnějších týdenních nebo měsíčních. V minimu případů 
některé dřívější spoje zaniknou, ale daleko více jiných přibyde. 
Celkově by mělo ale dojít k zavedení více spojů s efektivním 
propojením. Návrh systému bude v první polovině letošního 
roku předložen Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Bude to ještě 
dlouhodobý a složitý proces, ale věřím, že dojdeme společně ke 
kýženému výsledku a že zavedení nového systému bude fungo-
vat ve prospěch pohodlnějšího života občanů Vysočiny.

Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Slovo hejtmana

Neplní si uloženou vyživovací povinnost
Dne 9. 1. 2018 byly policejním inspektorem OOP Světlá 

n. S. zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158/3 trestního 
řádu pro podezření z přečinu zanedbání povinné výživy dle ust. 
§ 196/1 trestního zákoníku, ze kterého je podezřelý pětatřice-
tiletý muž z Prahy, který si neplní soudem stanovenou vyživo-
vací povinnost na svou nezletilou dceru v částce 1 200 Kč mě-
síčně. Za dlužné období od 1. 1. 2007 do současné doby dluží 
pětatřicetileté ženě ze Světelska na výživném částku v celkové 
výši 156 400 Kč. Neplatícímu otci tak v případě uznání viny 
před soudem hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.

Odsouzená se nevrátila z přerušení trestu do věznice
Dne 9. 1. 2018 byla na zdejší útvar OOP Světlá n. S. předána 

z Věznice Světlá n. S. k dalšímu prověřování věc maření výko-
nu úředního rozhodnutí a vykázání dle ust. § 337/1 g) trestního 
zákoníku, kterého se měla dopustit dvaatřicetiletá odsouzená 
žena z Prahy. Ta měla na základě rozhodnutí ředitelky Věz-
nice Světlá n. S. přerušen trest odnětí svobody na období od 
21. 12. 2017 do 31. 12. 2017, avšak po skončení přerušení tres-
tu se dle stanovených podmínek již do věznice zpět k výkonu 
trestu nevrátila. Odsouzená žena se tímto jednáním dopustila 
uvedeného přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vy-
kázání, další okolnosti případu a místo jejího současného poby-

tu jsou v prověřování Policie ČR. Po odsouzené ženě bylo po-
licejním orgánem okamžitě vyhlášeno celostátní pátrání a po 
jejím vypátrání a dodání zpět do výkonu trestu odnětí svobody 
si zcela určitě svůj pobyt ve vězení prodlouží, neboť za spáchá-
ní uvedeného přečinu hrozí podezřelé trest odnětí svobody až 
na dvě léta.

Krádež mosazného odpadu
Dne 11. 1. 2018 ve 14:50 hod. vyjížděli policisté OOP Světlá 

n. S. k nahlášené krádeži mosazného odpadu v areálu firmy 
AR-KOVO, s. r. o., ve Světlé n. S., ul. Nádražní. Dosud nezná-
mý pachatel v době od 8:00 hodin dne 20. 12. 2017 do 13:00 ho-
din dne 11. 1. 2018 překonal zděné oplocení objektu a následně 
ze zabezpečeného přístřešku odcizil 300 kg mosazných třísek, 
čímž poškozené společnosti způsobil škodu ve výši nejméně 
30 000 Kč. Věc je v současné době intenzivně prověřována ve 
spolupráci s kriminální policií ÚO Havlíčkův Brod a neznámé-
mu pachateli za přečin krádeže dle ust. § 201/1a, b) trestního 
zákoníku v případě zjištění a uznání viny hrozí trest odnětí 
svobody až na dvě léta, zákazu činnosti nebo propadnutí věci.

Luboš Pejchar
vedoucí Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Zpráva Policie čr Světlá n. S. s přehledem trestné činnosti  
za měsíc leden 2018 
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Z hiStorie
 

Stalo se

V Čechách

• před 790 lety 6. února 1228 byl syn krále Přemysla I. Ota-
kara Václav jako tzv. mladší král korunován

• před 670 lety 4. února 1348 Karel IV. založil Nové Město 
pražské; základní kámen položil osobně 28. března

Ve světě vědy a techniky

• před 1340 lety v roce 678 v námořní bitvě s Araby pokou-
šejícími se dobýt Konstantinopol (dnešní Istambul) použi-
la byzantská flotila tzv. řecký oheň, směs síry, smůly, kou-
dele atd., vynález Řeka Kallinika

• před 60 lety 1. února 1958 vypustily USA na oběžnou drá-
hu svou první družici Explorer 1

Ve Světlé nad Sázavou

• před 440 lety 10. února 1578 Burian Trčka z Lípy založil ve 
Světlé špitál a školu

• před 150 lety v roce 1868 byl ve Světlé založen čtenářsko-
-ochotnický spolek Sázavan, který splynul s již fungujícím 
starším ochotnickým spolkem založeným v roce 1862

Josef Böhm

V letošním roce, který je jubilejní a v jehož průběhu si připo-
mínáme sté výročí vzniku Československé republiky, je jistě 
vhodný čas pro vzpomínku na muže, kteří se o tuto pro náš 
národ převratnou změnu nejvíce zasloužili. Mám na mysli čes-
ké a slovenské dobrovolníky, jimž se ve 20. letech minulého 
století začalo říkat legionáři. Ti na bojištích Velké války po 
boku dohodových armád přispívali ke konečné porážce Cent-
rálních mocností a rozpadu Rakouska-Uherska. Jejich počet se 
blížil sto tisícům a jistě nás neudiví, že mezi nimi byli i dědové 
a pradědové dnešních obyvatel Světelska.1 A nebylo jich málo. 
Z různých pramenů, kterými byly hlavně publikace „Českoslo-
venští legionáři, rodáci a občané okresu Havlíčkův Brod“2, kar-
totéka světelské organizace bývalého Svazu protifašistických 
bojovníků, kroniky, periodika včetně internetu a vzpomínky 
samotných dobrovolníků, dojdeme k číslu 190, z toho přímo ze 
Světlé jich bylo 55.

legionáři ze Světelska i.

Naše zahraniční dobrovolnická armáda se vytvářela ze skrom-
ných začátků. Po vypuknutí války se naši krajané, tehdy občané 
Rakouska-Uherska, vyskytovali v mnoha zemích světa. Mnozí 
z těch, kteří žili v zemích Dohody3, se odmítli vrátit do Rakouska 
a hlásili se do armády státu, ve kterém se zdržovali a kde jim také 
hrozilo, že budou označeni za nepřátelské cizince a internováni. 
Britská armáda nestála o vytváření vojenského útvaru pro Čechy, 
ale několik set jich zařadila do vlastních jednotek. Francie umožni-
la Čechům4 vstup do Cizinecké legie. Rusko a Itálie a na konci vál-
ky i Francie povolily vznik nezávislého československého vojska. 
Tomu ovšem předcházela intenzivní diplomatická činnost Česko-
slovenské národní rady v Paříži a její ruské odbočky.5

Rusko
V Rusku žilo již před válkou našich krajanů nejvíc. V září 1914 

byla z našich dobrovolníků utvořena tzv. „Česká družina“, jed-

Z činnosti městské policie

Městská policie v  roce 2017 řešila celkem 574 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 490 
přestupků, 84 bylo oznámeno správním orgánům k  přije-
tí dalších opatření. Doručili jsme 26 písemností na žádost 
ostatních orgánů. Ve dvou případech nás požádaly o součin-
nost soudy a  také exekutoři. Provedli jsme odchyt 22 psů. 
Z  tohoto počtu je 20 psů zpět u  svých majitelů, dva jsme 
převezli do útulku v Lysé nad Labem. V odchytovém zařízení 
k 31. 12. 2017 nemáme žádného psa.

Rychlost jsme v  uplynulém roce měřili pětašedesátkrát. 
Nejvyšší naměřená rychlost na povolené padesátce byla 
93 km/h. Úseky, kde máme Policií ČR schválená místa k mě-
ření, jsou ulice Lánecká, Sázavská, Komenského a  Nádraž-
ní. Dále jsou to místní části Josefodol, Lipnička, Mrzkovice, 
Leštinka, Radostovice, Závidkovice a  nově Dolní Bohušice. 
Máme uzavřené tři veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kynice, 

Vilémovice a Nová Ves u Světlé. V roce 2017 jsme měřili rych-
lost vozidel v obci Kynice, a to devětkrát.

Provedli jsme 7 kontrol, zda není podáván alkohol osobám 
mladším osmnácti roků. Policii ČR jsme předali dva pacha-
tele trestných činů. V jednom případě jsme podali oznámení 
orgánům péče o dítě. Z ulic v našem městě jsme zařídili od-
stranění dvou vraků a odstavených vozidel. Zjišťovali jsme 
převoz dvou osob na PZS v Jihlavě. Zde si dovolím podotk-
nout, že jsme tuto cestu zdárně absolvovali s naší, Vaňkov-
kou“, jak nazýváme naši, Feldu“, za což jí patří dík.

K příjemnému zpestření naší práce patří návštěvy základních 
škol v našem městě, především žáků čtvrtých a osmých tříd, 
dále výuka dětí na dopravním hřišti ve Světlé n. S. V  tom-
to roce jsme navštívili také základní školy v Dolním Městě 
a v Hněvkovicích.

Zdeněk Novák, velitel MP
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notka zhruba v síle praporu (měla 720 mužů), která byla součástí 
ruské armády, a její příslušníci byli přidělováni po malých skupin-
kách k ruským divizím jako průzkumníci, v tehdejším názvosloví 
rozvědčíci. K nim byli postupně zařazováni první dobrovolníci 
z řad rakousko-uherských zajatců, kterých bylo v této obrovské 
zemi 1 800 000. Organizátoři československého vojska tedy měli 
z čeho vybírat. Do České družiny vstoupil již v prosinci 1914 svě-
telský rodák Jaroslav Prášek, o němž nevíme, zda žil v Rusku již 
před válkou, nebo patřil k prvním zajatcům, kteří byli do jednotky 
přijati (těm se říkalo „starodružiníci“).

O tom, jak se v roce 1915 dostal do ruského zajetí, vzpomínal 
ve svých pamětech František Beneš6: „Bylo mi jasné, že linie je 
proražena a jsme zajatci… ponechal jsem vše osudu (přišel jsem 
o tlumok i peněženku) a pustil se rázně k Rusům… Do zajetí mimo 
mě a Václava Šimka z Příseky padli tito krajané : Jelínek Boh. 
z Dolních Dlužin, Cháma J. z Nové Vsi u Golčova Jeníkova, Sýko-
ra E. a Václ. Mucha z Lipnice, Nouza Fr. z Dolního Města, Pros 
Jan z Volavé Lhoty, Svoboda G. z Benetic, Vacek Karel a Rezek 
z Malčína, Šotola V. z Lučice, Rejnek Václ. z Bohušic, Drahozal Fr. 
ze Žebrakova a Zounek Jan z Ovesné Lhoty.“7

Také František Čapek8 zaznamenal ve svém deníku, jehož část 
byla zveřejněna v již zmiňované publikaci o legionářích z Havlíč-
kobrodska, okamžik, kdy se v roce 1916 dostal do zajetí: „… vtom 
jsme museli ustoupit a já jsem zůstal ležet za silnicí v příkopě. Rusi 
se k nám dostali na 50 kroků a již jsem slyšel na levém křídle pras-
kat bomby.9 Tu jsem viděl, že desátník napravo ode mne zahodil 
pušku, tak jsem ji zahodil také a již jsem byl v zajetí.“

S náborem dobrovolníků do československého vojska, tedy do 
vojska neexistujícího státu, byly ale značné problémy. I čeští vojáci 
se cítili vázáni přísahou císaři a vstup do vojska byl v jejich očích 
zradou. U některých proto později více než idealismus zapůsobily 
otřesné životní podmínky v ruských zajateckých táborech, v nichž 
následkem hladu a neexistence hygieny umírali zajatci jako mou-
chy. Neodradilo je ani to, že je v případě zajetí čekala od Raku-
šanů kulka nebo provaz. Jak probíhal nábor v jednom z pracov-
ních zajateckých oddílů, se dozvídáme z pamětí Františka Beneše:  

„…přijeli do Kurče dva čeští důstojníci-emisaři. Toho dne všechny 
tři družiny (37., 41. a 51. družina zajatců) byly zde náhodou shro-
mážděny. Od 41. a 51. družiny přihlásilo se asi 20 lidí, z 37. žádný. 
Druhý den přišli k naší 37. družině na požádání četaře Žádného 
a měli podobný proslov. Když skončili, četař Fučík od naší čety 
vykřikl, že do boje proti svým nikdy nepůjde, že se nechá raději 
zabít. Jeho vystoupení mělo na nás ostatní takový vliv, že se nepři-
hlásil nikdo…

Dne 13. října 1917 přišel mezi nás emisar Národní rady, byl po-
těšen, že někdo z 37. družiny se též přihlásil do vojska. Nechali 
jsme se zapsat v pořadí: Beneš, Koreček, Šudoma, Zounek, Trum-
pus, Pinkas, Valena, Křivánek a Kalkuš…„

Z přibývajícími dobrovolníky se postupně formovaly jednotky, 
které získávaly statut samostatné armády. Původní Česká družina 
byla rozšířena na pluk, s dalšími pluky vytvořila brigádu, ta se 
brzy rozrostla na divizi, k ní přibyla druhá a rázem tu byl česko-
slovenský armádní sbor. Po vzniku třetí divize se dobrovolnické 
útvary začaly nazývat Československé vojsko na Rusi. Ke střelec-
kým plukům přibylo dělostřelectvo, jízda, technické a další útvary. 
Naši dobrovolníci disponovali i obrněnými vlaky a automobily, 
nechyběla ani letadla.

Nejdříve vznikla 1. „Husitská“ divize. Ve všech čtyřech jejích 
plucích bychom našli naše krajany.

V 1. střeleckém pluku „Mistra Jana Husa“ (byl vytvořen v únoru 
1916 z původní České družiny) sloužili Antonín Dušátko z Dolní 
Březinky, Josef Sukdolák z Josefodolu, kochánovský rodák Josef 
Bouchner, který žil později v Kutné Hoře, Rudolf Bašta z Leštin-

ky, Stanislav Valdhauser z Mal-
čína, Josef Mrkvička z Ovesné 
Lhoty, František Rathaus z Po-
hledě, Václav Novák z Příseky, 
Václav Husa, rodák z Peček, ale 
obyvatel Sázavky, Jan Dole-
žal z Trpišovic, Josef Rasocha 
a Felix Průša ze Světlé.

V 2. střeleckém pluku „Jiřího 
z Poděbrad“ (vznikl v Slucku 
v dubnu 1916) byli naši krajané 
František Hošek z Benetic, Ru-
dolf Žáček z Dobré Vody Lip-
nické, Václav Dvořák z Mal-
čína, František Vondráček ze 
Světlé a František Vrba z Vlka-
nova.

S 3. střeleckým plukem 
„Jana Žižky z Trocnova“ (byl 
zformován v Treskyni v březnu 
1917) bojovali Josef Bártl z Koňkovic, Karel Vobořil z Leštiny, Jo-
sef Hovorka, Eduard Hradecký, František Vledem a Jan Vopěnka 
ze Světlé. Ten poslední se narodil ve Vídni.

Do 4. střeleckého pluku „Prokopa Holého“ (byl postaven v Po-
lonnoje v srpnu 1917) byli zařazeni Josef Procházka z Benetic, 
František Vitečka z Dolní Březinky (rodák z Pavlova), Jan Hovor-
ka a Antonín Špála, oba z Nové Vsi, František Ulrich z Ovesné 
Lhoty, Karel Hyblbauer ze Sázavky, který žil později v Pohledu, 
Josef Kaiser z Horní Březinky (rodák z Kojkovic), Josef Holan ze 
Světlé, František Kubát, světelský rodák žijící později v Broumově 
Lhotě, a Ludvík Prokeš, rodák z Roseče žijící ve Světlé.

V létě roku 1917 bylo k dispozici tolik dobrovolníků, že bylo 
možné přistoupit k formování čtyř pluků 2. divize.

V 5. střeleckém pluku „Pražském T. G. Masaryka“ (sestaven 
v Borispoli v červenci 1917) sloužilo dvanáct mužů ze Světelska. 
František Březina z Dolního Města (rodák z Píště), Bohumil Ned-
věd z Kunemile, Václav Skála z Nové Vsi, Václav Fiala z Ovesné 
Lhoty, kde se narodil i Robert Forman žijící později v Poděbradech. 
K příslušníkům pluku patřili dále Vojtěch Nedvěd a Karel Škvařil 
z Trpišovic, Karel Jirkův ze Světlé, Antonín Sobotka, rodák z Uh-
lířských Janovic, Antonín Maršoun, rodák z Golčova Jeníkova, 
František Vodička, rodák z Nasavrk a František Vojtěchovský, ro-
dák z Ledče, ale všichni čtyři bydlící ve Světlé.

Do 6. střeleckého pluku „Hanáckého“ (zřízen v Borispoli 
v červenci 1917) byli zařazeni Eduard Vlček, rodák z Kunemile 
žijící později v Bačkově, Josef Fiala z Leštinky, František Dušát-
ko z Mrzkovic, František Čapek, Karel Karlík a František Říha, 
všichni z Nové Vsi, Václav Mairich z Rejčkova, světelský rodák 
Bohumír Hadrava bydlící v Malíně, Jiří Ron, pražský rodák by-
dlící ve Světlé, František Váňa ze Žebrakova a Josef Pípek, rodák 
z Dlužin žijící později ve Světlé.

Se 7. střeleckým plukem „Tatranským“ (zformován v Berezani 
v srpnu 1917) válčili v Rusku František Štěpánek z Dolního Města, 
Václav Dušátko, rodák z Opatovic a obyvatel Ovesné Lhoty, od-
kud byl i Josef Fiala, Adolf Šťovíček z Příseky, Rudolf Martinec, 
narozený v Horních Rápoticích a bydlící v Rejčkově, František 
Drahozal, rodák ze Žebrákova bydlící ve Světlé.

V 8. střeleckém pluku „Slezském“ (postaven v Borispoli v čer-
venci 1917) sloužilo dvanáct mužů ze Světelska. Byli to František 
Ptáčník z Dobré Vody Lipnické, Jaroslav Špíra, rodák z Horních 
Bohušic bydlící v Dolní Březince, Karel a Václav Nedvědovi 
z Dolních Dlužin, Alois Prokop, rodák z Dolního Města, který 
se odstěhoval do Vídně, Ludvík Matějka z Leštiny, František Be-

František Beneš (1895–1977), 
rodák ze Sázavky, dobrovolník 
8. střeleckého pluku v Rusku
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ŠkolStví
MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Petra Hanousková, tel. 776 340 936 
Jana Jursíková, tel. 773 620 007 
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 15:00–18:00 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí

• „Krůček za krůčkem“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí

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

všestranný pohybový rozvoj dítěte.

výtvarná dílnička:
• každé pondělí – výtvarné tvoření, co každý ocení
• každá středa – barevný svět stokrát jinak

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

materskecentrum.rolnicka

neš, rodák ze Sázavky bydlící později v Přísece a potom ve Svět-
lé, Alois Březina ze Sázavky, Jan Průša, rodák ze Štěpánova žijící 
později ve Starém Ransku, Josef a Karel Melicharovi z Vrbice 
a Alois Kavka ze Světlé.

3. československá divize byla postavena v létě 1918. Byla posled-
ní, protože příliv rakouských vojáků do zajateckých táborů ustal. 
Rusko uzavřelo v březnu 1918 mír s Centrálními mocnostmi a vět-
šina zajatců dala přednost návratu domů, i když věděli, že mohou 
být zařazeni znovu ke svým plukům a posláni na frontu, tentokrát 
italskou.

V 9. střeleckém pluku „Karla Havlíčka Borovského“ (zformován 
v Samaře v srpnu 1918) byli zařazeni Antonín Janda z Dolního 
Města, Josef Puffer, rodák z Řetenic žijící v Lipničce, Karel Tejkal 
z Nové Vsi, Josef Stejskal, rodák z Kejžlice, později obyvatel Svět-
lé, a Václav Zmrhal z Vrbice.

V 10. střeleckém pluku „Jana Sladkého Koziny“ (postaven v Sa-
maře v červenci 1918) sloužili Josef Maršoun z Benetic, František 
Vlček narozený v Druhanově, který žil v Náchodě, Václav Kozlík, 
rodák z Mokrouše, žijící později ve Světlé, a Josef Veselý ze Světlé.

U 11. střeleckého pluku „Františka Palackého“ (vznikl v No-
vonikolajevsku v srpnu 1918) byli zařazeni Jan Dřevínek, rodák 
z Dobrovítovy Lhoty žijící v Trpišovicích, Josef Nekola z Mrzko-
vic a Josef Zikmund ze Sázavky.

Ve 12. střeleckém pluku „Generála Milana Rastislava Štefánika“ 
(utvořen v Tomsku v červenci 1918) sloužili Jan Krupička z Dol-
ního Města, Josef Kašík, rodák z Druhanova žijící v Rápotíně, 
a František Holomel z Leštinky, rodák z Plava.

U dělostřelectva sloužili Josef Hostek z Josefodolu, Josef Nečil 
z Kochánova, František Vondra z Dolního Města, František Hazu-
ka z Pohledě a Jan Marek a Karel Tejkal, oba ze Světlé. V řadách 
1. jízdního pluku nalezneme jen Jaroslava Hájka, rodáka ze Šviho-
va, bydlícího v Dobrnicích.

Elitní jednotkou našeho sboru byl 1. úderný prapor. U něj byl 
zařazen Antonín Vála z Nové Vsi, Jan Zounek z Ovesné Lhoty 
a František Janů, rodák z Hořepníka žijící ve Světlé.

(Pokračování v příštím čísle)
 Josef Böhm

vysvětlivky
1 Pod pojmem Světelsko tak jako v příspěvku v č. 1 letoš-

ního Světelského zpravodaje rozumíme správní oblast 
pověřené obce Světlá nad Sázavou.

2 Publikaci vydaly Okresní úřad  – Státní okresní archiv 
Havlíčkův Brod a  Okresní vlastivědné muzeum Havlíč-
kův Brod v roce 2000.

3 Dohodu, původně Trojdohodu, tvořily před vypuknu-
tím války Velká Británie, Francie a Rusko, postupně se 
k nim přidávaly další země, které vypovídaly válku Cen-
trálním mocnostem, kterými byly Německo, Rakousko-

-Uhersko, Turecko a od r. 1915 Bulharsko.
4 Podle výkazu Kanceláře čs. legií bylo k roku 1932 evido-

váno 88 701 osob se statutem legionáře, z toho 5 508 
Slováků, tedy něco přes 6 %.

5 Československá národní rada vznikla v  Paříži r.  1916 
a  stala se řídícím orgánem protirakouského odboje. 

Československé dobrovolnické vojsko bylo jejím hlav-
ním argumentem při jednáních o  uznání budoucího 
Československa.

6 František Beneš (1895–1977), dobrovolník 8. střelecké-
ho pluku, byl rodák ze Sázavky, do války odcházel z Pří-
seky, většinu života prožil ve Světlé. Zanechal po sobě 
zajímavé paměti.

7 Z uvedených vojáků do čs. vojska vstoupili kromě F. Be-
neše ještě J. Cháma, Fr. Drahozal a J. Zounek. Tento po-
měr (15:4) odpovídá, do legií vstoupila asi čtvrtina za-
jatců.

8 František Čapek (1895–1976), dobrovolník 6. střelecké-
ho pluku, se narodil a žil v Nové Vsi. Zanechal po sobě 
deník z války a odboje.

9 Bombami byly tehdy nazývány ruční granáty.
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Na konci náročného kalendářního roku 2017, kdy se obory 
kovo naší školy zapojovaly do prezentací kovářského umě-
ní a kovářských soutěží a kde se povedlo i napoprvé zvítězit, 
jsme se rozhodli žáky odměnit a vyslali jsme je o víkendu 
16. a 17. prosince na nejneobvyklejší vánoční trh v Dolním Ra-
kousku. Na „Kovářské Vánoce“ vyrazilo pět žáků třetího roční-
ku. Odměna byla ovšem pracovní, takže jí předcházela náročná 
příprava už na půdě školy, a také následná prezentace kovářské-
ho umu v tomto unikátním prostředí vyžadovala plné nasazení.

Za celým tímto projektem stála nová posila našeho pedago-
gického sboru, nový učitel odborného výcviku Vojtěch Havrá-
nek. Ten celou akci zorganizoval, připravil na ni žáky, zajistil 
vše potřebné a vykonával odborný dozor. Proto velké poděko-
vání a uznání za zahraniční prezentaci patří nejenom žákům, 
ale hlavě novému kolegovi, který se do náročného úkolu pustil.

A teď již vlastní „Kovářské Vánoce“ z pohledu zúčastněného 
žáka Tomáše Noska:

Ve dnech 15. 12 – 17. 12. 2017 jsem se se spolužáky zúčastnil 
zahraniční kovářské akce v Ybbsitzu v Rakousku. Jelo nás pět 
žáků třetího ročníku oboru kovář v čele s učitelem odborného 
výcviku Vojtěchem Havránkem.

První den po příjezdu jsme se ubytovali v místní tělocvičně 
a poté vyrazili do centra obhlédnout město a přihlásit se do zí-
třejší soutěže v kování. Po vyřešení veškerého papírování jsme 
se šli projít po městě a po jeho okolí, vystoupali jsme na vrchol 
jednoho kopce a viděli Ybbsitz ve vší parádě. Večer jsme se šli 
posadit do městské restaurace a dali si místní großes Schnitzel!

Druhý den jsme vstali a šli do školní jídelny na snídani, poté 
jsme se pomalu chystali na soutěž. Kovali jsme jako první v po-
řadí, takže nervy jsme měli napjaté, ale nenechali jsme se příliš 
rozhodit, neboť jsme byli na soutěž dobře předem připravení. 
Kovali jsme volnou plastiku na téma, Kruh se uzavírá „Vymys-
leli jsme kovanou kosu, na jejímž ostří bylo zavěšené dítě, usa-
zenou na hodinách znázorňujících koloběh života. Dílo jsme 
jmenovali „Born to Die“, v překladu „Zrozen ke smrti“.

Starosta města slavnostně zahájil YBBSITZER SCHMIE-
DEWEIHNACHT 2017 a my jsme začali kovat a už to jelo, 
jiskry lítaly a kladiva tloukla do rozpáleného železa. Kovací 
čas jsme měli vymezený na dvě hodiny. Díky skvělému vede-

ní mistra Vojtěcha Havránka jsme dílo zvládli bez problémů 
a v časovém limitu jsme ho dokončili.

Byli jsme nadšení, protože jsme sklidili kladné ovace, zvláště 
jsme se zalíbili místnímu kováři Thomasi Hochstadtovi, který 
nám vyjádřil obdiv, což pro nás mělo velkou cenu. A to jsme 
ještě netušili, co druhý den bude následovat. Poté už jsme se jen 
nechali unášet nádhernou atmosférou této kouzelné akce.

Mistr Havránek nás provedl městem, jelikož ho už dobře znal, 
ukázal nám spoustu krásných uměleckých děl a kovářských 
prací. Večer jsme byli pozváni do kulturního domu, kde vy-
stoupil starosta a pohovořil o dnešním dnu. Dostali jsme jídlo 
a pití a užili si zbytek večera.

Poslední den jsme se nasnídali, obhlédli kováře a jejich práci 
a šli jsme na výlet po celém okolí a po historických kovárnách. 
Bití hamrů nám vyrazilo dech, panovala dobrá nálada, stoupali 
jsme po lesní cestě podél potoka a po velkém kovovém mostě, 
bylo to jak z pohádky.

Mistr nás vzal do kovárny slavného Thomase Hochstadta, ve-
selého člověka, který ačkoliv byl Rakušan, popovídal si s námi 
česky. Dostali jsme se až k nabídce na spolupráci s naší školou 
a možnou praxí jak s ním, tak s jinými mistry v Ybbsitz.

Poté jsme se vydali zpátky do města, a jelikož nám hodně vy-
hládlo, zamířili jsme do restaurace a díky stravenkám od pořa-
datelů jsme se dobře najedli a napili. Poté jsme už jen sledovali 
poslední kováře a pak jsme šli na vyhlášení.

Dostali jsme pozvánku na nadcházející jarní akci zvanou 
Ferracullum. Rozloučili jsme se a vyrazili jsme zpátky do ško-
ly. Kvůli špatnému počasí byla cesta náročná, ale to nám náladu 
nezkazilo.

Byla to nádherná akce, na níž bylo vidět, že je pořádána lidmi 
se srdcem na pravém místě. Možnost další spolupráce je nád-
herná příležitost, jak vyslat naše učně tím správným směrem 
a zase trochu zviditelnit naši školu.

Tolik tedy jeden z přímých účastníků kovářského setkání. 
Pokud někoho práce našich kovářů zaujala a chtěl by je spat-
řit naživo, může využít k tomu některé z níže uvedených akcí 
tohoto roku:

9. 5. – Hamernický den – Dobřív
2.–3. 6. – Setkání kovářů v Litni
16.–17. 6. – Feraculum 2018 – Ybbzic (Rakousko)
23. 6. – Brtnické kovadliny

Ing. Michal Hošek, foto: Eliška Havránková

Ybbsitzer Schmiedeweihnacht
studenti akademie na zahraniční kovářské akci 
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Dlouho děti čekaly na zimní radovánky. 
Foto: jiv

V létě roku 2015 projevili někteří klienti Domova Háj přání 
podívat se na fotbalová utkání FK Ledeč na Městském stadionu 
v Ledči n. S. Fotbalový klub vyšel vstříc jejich zájmu a uzavřel 
s Domovem dohodu, která umožňuje jeho obyvatelům navště-
vovat domácí zápasy.

Opakovaný zájem a sportovní nadšení našich fandů vedlo 
k prodlužování dohody po více sezon. Hráči FK Ledeč nad 
Sázavou je berou jako své věrné fanoušky a v závěru loňské-
ho roku je pozvali na charitativní fotbalový turnaj Christmas 
Cup do ledečské sokolovny. V rámci zábavné soutěže si klien-
ti mohli vyzkoušet obtížnost „fotbalového řemesla“. Výtěžek 
z této dobročinné akce věnovali fotbalisté právě našim uživate-
lům, kteří vytvořili v Domově neoficiální Fanclub ledečských 
fotbalistů. Přítomná paní ředitelka Domova Háj Dana Pajerová 
na místě poděkovala za velmi štědrý dar i za vzájemnou spolu-
práci s našimi klienty – fanoušky. Tento dar jim umožní navští-
vit špičkové profesionální sportovní utkání. Na tento výlet by 
s nimi jeli i hráči FK Ledeč.

Josef Hoskovec, Karel Borek, DiS.
Foto: archiv Domova Háj

klienti domova háj pravidelně navštěvují fotbalová utkání v ledči n. S.
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▶

V průběhu celého roku hlavní aktivitou v Denním stacio-
náři připravovanou námi pracovníky v přímé péči je snaha 
rozvíjet paměť, cvičit motoriku a zručnost našich uživatelů. 
Kromě toho se zapojujeme do kulturních aktivit pořádaných 
v Domově pro seniory, jako je maškarní bál, MDŽ, soutěžní 
den pod názvem „Jak to bylo tenkrát“, Mikulášská zábava. 
Naši uživatelé se pokaždé nesmírně těší na poslech pěkné de-
chovky a rozhodně nezahálejí a s velkou vervou si i zatancují.

Neustále se snažíme a vymýšlíme vhodné akce pro naše kli-
enty, především výlety, příhodná setkání se zajímavými lidmi. 
Hned z kraje roku jsme se pokusili našim seniorům přiblížit 
jejich mladá až dětská léta prostřednictvím hrané pohádky 
O perníkové chaloupce ve světelském kině. Spontánní akce 
měla u našich klientů nebývalý úspěch, proto by i letos chtěli 
vidět nějaké podobné představení.

Navštívili jsme zahradnictví u Stárkla v Čáslavi, kde si kli-
entky mohly zakoupit květiny pro radost. Úchvatným zážit-
kem pro nás všechny byl výlet do sklářské huti Jakub v Ta-
sicích, která v současné době funguje jako sklářský skanzen. 
Někteří senioři za mlada dokonce v této huti pracovali, takže 
mohli s ostatními zavzpomínat a přiblížit všem tehdejší atmo-
sféru. Krásnou procházku jsme podnikli v místním zámec-
kém parku, kde jsme se vyfotili u sochy čerta a prohlédli si zá-
mecké nádvoří. V podzimním čase jsme navštívili každoroční 
výstavu Světelská zahrádka, kde se uživatelé Denního sta-
cionáře zajímali a zároveň obdivovali výpěstky světelských 
zahrádkářů. Dokonce i přes velkou nepřízeň počasí jsme se 
vypravili do Nové Vsi u Leštiny na statek u Pipků navštívit 
Dýňový svět. Překvapení z ohromného množství a druhů 
dýní, jejich velkoplošných dekorací a zábavných uspořádání 
nám bralo dech.

Opravdu radostným a dojemným zážitkem byly návštěvy 
mateřských školek v Krásné Hoře a v Kožlí. Děti si pro nás 
přichystaly nejen chutné občerstvení, ale především bohatý 

program plný písniček, říkanek, tanečků a hudebních přehrá-
vek na flétničky. Společně si děti s babičkami vyrobily ko-
rálkové náhrdelníky, kterými byly babičky obdarovány. Na 
oplátku byly děti podarovány ručními dárky našich uživatelek.

Ve stacionáři si také sami chystáme oslavy Velikonoc a vá-
nočních svátků. K navození svátečních dnů nám přispívá po-
vídání si s paní Roženskou a paní Kodýmovou, zaměstnanky-
ně místní knihovny, na téma „Jak se slavily tyto svátky dříve“. 
Společně napečeme cukroví, vyzdobíme prostory stacionáře 
a připravíme sváteční hodovací tabuli. Zpestřením je také dě-
lání bramboráků, pečení moučníků a příprava salátů z vlast-
ních výpěstků.

ohlédnutí za rokem 2017 v denním stacionáři
Sociálního centra města Světlá n. S.

Předávání vysvědčení

S tímto mottem vstupuje Pečovatelská služba Sociálního cen-
tra města Světlá n. S. do roku 2018 s jednou základní změnou 
a tou je rozšíření provozní doby terénní služby do 19 hodin 
v pracovních dnech. Tímto krokem chceme našim klientům, 
případně novým zájemcům, umožnit, aby mohli co nejdéle po-
bývat ve své domácnosti, na niž jsou zvyklí a kde se cítí dobře.

Stále více narůstá počet uživatelů v terénu, kterým je posky-
tována pomoc při osobní hygieně přímo v jejich vlastní domác-
nosti. Další možností, pokud domácnost není zajištěna vhodný-
mi podmínkami, zajistíme osobní hygienu přímo na středisku 
Pečovatelské služby včetně dopravy klienta. Poskytujeme péči 
o osoby s vyšším stupněm závislosti na druhé osobě v sou-
činnosti s rodinou a ostatními druhy sociálních a zdravotních 
služeb. Součástí našich služeb je především komplexní péče 
o klienty, tzn. že v rámci přítomnosti pečovatelky v domácnos-
ti u klienta je poskytnuta podpora při oblékání, přípravě jídla 
a jeho podání, doprovod na toaletu nebo výměna plenkových 
kalhotek, či uložení na lůžko. Všechny úkony probíhají tak, jak 
se společně s klientem dohodneme. Při konkrétním vyjednává-
ní požadované pomoci a podpory je možnost, pokud zájemce 

nebo klient svolí, přítomnost další osoby, např. rodinného pří-
slušníka. Takto se nám již podařilo, a ne jednou, udržet klienta 
v jeho domácnosti, kterou díky nám nemusel opustit.

Našim klientům jsme k dispozici i při jednání na úřadech 
a při návštěvách v lékařských ordinacích. Zároveň poskytuje-
me poradenství v různých oblastech, např. doporučíme vhodné 
kompenzační pomůcky, domluvíme schůzky ve specializova-
ných poradnách, dojednáme dopravu do vzdálenějších obcí. 
Poradenství je určeno také pečujícím osobám, které nás mo-
hou kontaktovat i telefonicky. Veškeré kontakty jsou uvedeny 
na webových stránkách www.scsvetla.cz. Neváhejte se na nás 
obrátit v jakémkoli směru týkajícího se změny v chování vašich 
rodičů, prarodičů nebo partnerů.

A na závěr mi dovolte popřát všem v novém roce hodně zdra-
ví a vzájemného pochopení. Přeji Vám, abyste si dokázali vážit 
všech pěkných momentů, kdy budete úspěšní a něco se vám 
podaří. A z těch horších abyste se dokázali poučit, ale zbytečně 
se jimi netrapte. Život je totiž hrozně krátký na to, abychom se 
zaměřovali více na to špatné než na to dobré.

Markéta Dvořáková, sociální pracovnice

„Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“
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kUltUra
kulturní zařízení kytiCe připravuje

24. března 2018 od 15 hod.  
v divadelním sále Společenského domu

není drak jako drak

Stalo se, nestalo, do království přiletěl drak. Na zámku je po-
zdvižení, protože rozhodně hodlá poobědvat princeznu. Po 
celém království i  v  okolních zemích se shání zdatní mláden-
ci, rytíři i prostí chasníci, kteří by se drakovi postavili. Zkrátka, 
jak už to v pohádkách bývá. Jenomže, není drak jako drak! Ani 
v našich pohádkách nechybí drak a princezna, ale všechno je 
jinak. Ne každý drak má chuť na princeznu, ne každá princezna 
se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá pravda. Nechte se 
překvapit.

Herec a  herečka Divadýlka Kuba s  využitím loutek různého 
typu a  proměnlivé scény rozehrávají tři pohádky (dvě delší 
a jednu kraťounkou) plné nečekaných zvratů, humoru a výtvar-
ných nápadů. Draků se nebojte, tentokrát totiž není proč.

Délka představení cca 50 min.

Předprodej vstupenek od 5. 3. v Infocentru Světlá n. S.,  
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz.

Na konci roku, kdy jsme u vánočního stromečku vzpomínali, 
co všechno jsme zažili, viděli a s kým se setkali, vyšlo najevo, 
že pro naše uživatele byla největším zážitkem neplánovaná 
návštěva vysokoškoláků z Olomouce. Tato akce byla ohlášena 
ze dne na den a ani jsme nevěděli, jak naši senioři přijmou 
mladé studenty a naopak. Studenti měli svůj plán, celý den si 
přáli prožít se seniory. Přáli si zpříjemnit našim uživatelům 
alespoň jeden den, dělat jim svou společností a nápady radost 
a to se, dle následných reakcí, podařilo naplnit nad očekává-
ní. Uživatelé studenty přijali s otevřenou náručí a celý den 
se odehrával v příjemné atmosféře. Jak naši klienti sami po-
dotkli, byl to nádherný letní den plný legrace. Loučení bylo 
dlouhé, smutné, plné objetí. Naštěstí z tohoto veselého a ra-

dostného dne zůstalo na vzpomínání a připomínání si mnoho 
fotografií, ručních výtvorů od studentů, které zkrášlují naše 
prostory, a za to jim moc děkujeme. Po takových nečekaných, 
ale milých a příjemných zkušenostech by nám podobná neplá-
novaná akce kdykoli udělala velkou radost.

Všichni uživatelé i zaměstnanci Denního stacionáře pře-
jí všem do nového roku hlavně hodně zdraví a klidný život 
v kruhu rodinném.

A věřte, že se netrpělivě těšíme na nové zážitky v roce 2018.

Lenka Horní
pracovnice v přímé péči
Foto: Markéta Kopicová

Studenti z Olomouce Jak to bylo tenkrát
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Plesy v tanečním sále

10. března – lyžařský 
Hraje: Vysočina z Ledče n. S. 
Pořadatel: Lyžařský klub Kadlečák

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

31. března – hokejistů 
Hraje: Melodie z Ledče n. S. 
Pořadatel: Fan club HC Světlá n. S.

Jako každý rok, i letos nastal čas připomenout neprofesionál-
ním výtvarníkům Světelska blížící se tradiční výstavu, na kte-
ré se mohou svými díly představit občanům i návštěvníkům 
města. Letošní ročník se uskuteční v termínu od 23. dubna 
do 13. května v tanečním sále Společenského domu ve Svět-
lé n. S. Možnost prezentovat svá díla mají nejen pravidelní 
účastníci, ale také noví zájemci, kteří jsou ochotni svá díla 
ukázat návštěvníkům výstavy. Tito noví zájemci se musí 
přihlásit v kanceláři oddělení kultury kulturního zařízení  
KyTICe (v prostoru šaten pro účinkující v budově kina) nebo 
na e-mailu: hrochova@svetlans.cz.

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

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

tradiční výstava neprofesionálních výtvarníků Světelska se blíží
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knižní tipy na únor

Beletrie
Michel Bussi:
Černé lekníny
– I malebná města skrývají temnou tvář a nebezpečná tajem-

ství z minulosti. Francouzské Giverny je domovem zahrad, 
kde maloval své obrazy Claude Monet. Koloběh města, 
přes den plného turistů, navždy změní nejen tři vraždy, ale 
i záhadně zmizelý obraz černých leknínů. Zdá se, že stopy 
vedou k velice talentované jedenáctileté dívce, nebezpečně 
svůdné učitelce a staré vdově. Pouze tři ženy znají pravdu. 
Co všechno skrývají?

Arne Dahl:
Šest krát dva
– Dvě věci jsou Desirée Rosenquistové a stockholmské poli-

cii okamžitě jasné: Dopis, který drží v rukou, byl napsán 
ve stavu naprostého zoufalství a paranoie. Psaní obsahuje 
detaily dávno zapomenuté vraždy, které mohl znát pouze 
vrah nebo někdo jemu blízký. Vyšetřovatelé vyráží na se-
ver Švédska najít pisatelku dopisu: Co je vlastně zač a proč 
se obrací na Desirée a Sama? Ale zdá se, že se někdo snaží 
odradit je od toho, aby zjistili, oč vlastně běží.

Martina Formanová:
Povídky na tělo
– V šestnácti krátkých povídkách nás autorka seznamuje 

s niterným světem obyčejných lidí, jde však o velmi pes-
trou paletu osobností lišících se vzděláním, společenskou 
úrovní i věkem. Hlavní postavou každé povídky je chybu-
jící člověk, do jehož hlavy je nám umožněn kraťoučký, ale 
intenzivní náhled.

Anna Gavalda:
Báječný únik
– Simon, Garance a Lola, bratr a dvě sestry, se mají velmi 

rádi a drží při sobě, byť už mají svůj dospělý život. Téměř 
se nevídají – příležitostí ke společné výpravě je po dlouhé 
době svatba příbuzného na venkově. Radost z toho, že jsou 
zase pohromadě, konvenční maloměstské prostředí i sku-
tečnost, že čtvrtý ze sourozenců, Vincent, nemůže přijet, 
je přivádějí k nečekanému a bleskovému rozhodnutí: leh-
komyslně nechají příbuzné příbuznými a spiklenecky se 
rozjedou za Vincentem do zpustlého zámku, kde dělá kas-
telána. Na několik hodin tak zapomenou na svoje partne-
ry, ratolesti, rozvody, starosti a život plný povinností, zno-
vu si uvědomí silná sourozenecká pouta a lásku, kterou 
k sobě cítí.

Táňa Kubátová:
Síťovky
– Co spojuje dvě mladé ženy z opačných konců republiky? 

Komunikace po síti. A protože obě disponují schopností 
dělat si legraci z vlastních trapasů, nahlížení do jejich e-

-mailů zaručeně vyloudí čtenářům úsměv na tváři. Obě „sí-
ťovky“ – jak tyto kamarádky po síti nazval jeden svérázný 
Sandřin žák – se svěřují s palčivými momenty z minulosti 
a líčí své zážitky ze žhavé současnosti.

Halina Pawlowská:
Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci

– Hlavní hrdinka Olga se vrhla do života po hlavě a stejně tak 
bezhlavě hledala svou lásku. Jenže najít toho pravého není 
tak jednoduché, ačkoliv se zdá, že právě Václav by mohl 
být dokonalým mužem. On vlastně je, už proto, že existuje.

David Rollins:
Hlídka duchů
– Nejnovější autorův thriller je opět plný napětí, přestřelek 

a bojových akcí, tentokrát v konžské džungli. Když ha-
varuje vrtulník, musí Vin Cooper začít rychle přemýšlet. 
Uvízl ve válečné zóně zamořené hady, přišpendlený k zemi 
nepřátelskou palbou. Bez rádia. Bez zásob. Jen se dvěma 
rozmazlenými superstar, které slíbil chránit, a narůstají-
cím podezřením, že to všechno zřejmě nebyla nehoda.

Naučná literatura
Hélene Carrere d‘Encausse:
Romanovci
– V roce 1613 usedla na ruský trůn dynastie Romanovců. 

Mezi lety 1613 a 1917 se na něm vystřídalo patnáct panov-
níků této dynastie, mezi nimi i tři ženy. Romanovci vlád-
li říši, která se stala největší zemí na světě – jak je tomu 
ostatně i dnes. Díky světově proslulým osobnostem z to-
hoto vynikajícího rodu – Petru Velikému, Kateřině II. či 
Alexandru II. – se Rusko zařadilo k evropským a následně 
světovým mocnostem. Přesto se však carský trůn neustá-
le koupal v záplavách krve. Nabízejí se zásadní otázky: Je 
Rusko k tomuto násilí bez konce předurčeno svými vlast-
ními dějinami? Bylo o nešťastném osudu této dynastie roz-
hodnuto již v dávné minulosti?

Knihy pro děti a mládež
Oto Linhart:
Princ Jůtůber
– I v dnešním rychlém online světě platí věčné pravdy, že lás-

ka je dar a odvaha ctnost a že hra fér se vyplácí. V knížce 
Oty Linharta, známého svérázným humorem románů pro 
dospělé, jsou princezny i princové zcela dnešní, vybavení 
internetem, tablety a mobily, zároveň však jsou věční ve 
svých touhách po lásce, dobru a lidském pochopení. Kníž-
ka s humorem hledá to, co se často z pohádek vytrácí, ne-
měnné hodnoty, jako jsou čest, věrnost a odvaha. Sem tam 
se přitom objeví i internetový princ, princezna a kouzelné 
předměty.

Jacqueline Wilsonová:
Čtyřlístek pro štěstí
– Clover Moonová žije v jedné špinavé zchátralé uličce vik-

toriánského Londýna. V jejich domku s ní bydlí ještě šest 
mladších sourozenců, unavený otec a jeho samolibá a pa-
novačná druhá žena. Inteligentní a učenlivá Clover, která 
ze všeho nejraději kreslí, přímo srší nápady. Stará se nejen 
o svou vlastní sestru Megs, ale i o své nevlastní sourozen-
ce – a zábavu vymýšlí pro děti z celé ulice. Navzdory své-
mu talentu je odsouzena k těžké a monotónní práci v to-
várně. Náhodné setkání s jedním malířem jí však umožní 
nahlédnout do jiného světa a inspiruje ji k myšlence, že by 
v něm snad jednoho dne mohla žít i ona.

Eva Kodýmová
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Co váS ZajíMá

Měla by to být již 38. sezona v lyžařském areálu na Kadle-
čáku, ve které tam slouží lyžařům vlek, byť v prvních letech 
byl kratší, něž je ten nynější. V Lyžařském spolku Kadlečák 
již dávno pochopili, že v současných klimatických podmínkách 
a v nadmořské výšce, v jaké se sjezdovka na Kadlečáku nachá-
zí, se již nedá lyžovat bez umělého sněhu. Však tam lyžařům 
k jeho výrobě slouží sněhová děla a zasněžovací tyče. V sou-
časné sezoně 2017/2018 začali se zasněžováním koncem starého 
roku, ale silné oteplení s deštěm jim snahu o zprovoznění sjez-
dovky překazilo. V sobotu 20. ledna ráno se opět roztočila dvě 
sněžná děla a začal druhý pokus, když ráno klesl teploměr na 
mínus 5 stupňů. Zasněžovalo se i v noci ze soboty na neděli, leč 
v neděli dopoledne se opět oteplilo. Na Kadlečáku leželo nece-
lých 10 centimetrů přírodního sněhu a i toho umělého přibylo 

docela dost. „V letošní sezoně poprvé bereme vodu k výrobě 
umělého sněhu z nové nádrže, kterou jsme získali vybagrová-
ním bývalého lomu u dolní stanice vleku. Voda v nádrži je pod-
statně chladnější, než ta z vodovodního řádu, a tak nám stačí 
pro zasněžování teplota vzduchu 1.5 až 2 stupně pod nulou. 
Dříve jsme čekali se zasněžováním, až teploty klesnou aspoň 
na – 4 stupně,“ podal informaci předseda lyžařského spolku 
Jaroslav Kaiser. 

 Jedno je pravděpodobné, úspěšná jubilejní 30. sezona 
2009/2010 na Kadlečáku se opakovat nebude. Tenkrát se začalo 
lyžovat na Štědrý den a končilo se ve čtvrtek 18. března, sezona 
byla dlouhá na dnešní dobu neuvěřitelných 65 dní.

Text a foto: jiv

Zasněžování na kadlečáku na druhý pokus

vánoce 2017 jsou za námi

Doufáme, že jste je prožili ve zdraví a každý ke své spokoje-
nosti.

K těmto Vánocům patřil i stříbrný smrk z naší zahrady. Dělal 
nám ozdobu a radost z jeho krásného růstu asi 35 let.

Rádi bychom poděkovali technickým službám a  dalším li-
dem, kteří se podíleli na šetrném převozu na náměstí a jeho 
celkovém ozdobení. Také patří dík za jeho vysvěcení panu 
faráři a za rozsvícení panu starostu Tourkovi, který nám také 
popřál spokojené Vánoce.

Při této příležitosti padly i slzy dojetí. Nejvíce se po smrku 
stýská drobným ptáčkům a hrdličkám, které se v něm usazo-

valy. Nabídnout tento smrk nás přimělo to, že v Panuškově 
ulici má být zahájena výstavba chodníku a dalších úprav, při 
kterých by stál v  cestě. Proto jsme se rozhodli mu udělat 
slavnostní rozloučení, což se splnilo.

Potěšilo nás, že se většině lidem líbil a přispěl k vánoční at-
mosféře ve městě.

Děkujeme i za pěknou publikaci ve vašem zpravodaji.

Božena Fironová s rodinou

Sobota, neděle, svátek 9–12 hod.

10.–11. 2. Denby Štepánka, Humpolecká 244,  
  Havl. Brod, tel.: 569 426 107

17.–18. 2. Venosová Naděžda, Humpolecká 244,  
  Havl. Brod, tel.: 569 426 107

24.–25. 2. Palánová Kateřina, Humpolecká 244,  
  Havl. Brod, tel.: 569 426 103

3.–4. 3. Brázda Pavel, Krále Jana 538,  
  Chotěboř, tel.: 569 623 790

Zdroj: www.onhb.cz

Zubní pohotovost 
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Vážení čtenáři, o víkendu 16. a 17. prosince měl světelský 
folklórní soubor Škubánek neuvěřitelných šest vystoupení. 
Z toho pět proběhlo v sobotu na Michalově statku v Pohledi 
a jedno v neděli v Pacově. Dá se říct, že vystoupení v Pohle-
di mělo rodinnou atmosféru, protože se už během dopoledne 
sešly děti se svými rodiči a s vedením Škubánku na „základ-
ně“ v bývalé škole, strávili jsme spolu téměř celý den. Po dvou 
vystoupeních (v 10.30 a v 11.30) se všichni naobědvali a v pro-
gramu byla další tři vystoupení (ve 13, 14 a v 15 hodin). Děti 
při nich seděly ve staré venkovské světnici kolem velkého stolu, 
který byl vánočně nazdoben, říkaly básničky a zpívaly koledy 
za doprovodu kapely. Jedno jejich vystoupení trvalo půl ho-
diny a pokaždé bylo odměněno potleskem. Zatopeno bylo ve 
starých kachlových kamnech, která společně s diváky, kteří 
světnici také zadýchali, místnost příjemně vyhřála. Byl to pří-
jemně strávený den. Nedělní vystoupení se podobalo dálkové-
mu výletu. Po obědě se vyjelo ze Světlé autobusem. Akce se 
totiž konala v pacovském kině. Škubánek vystoupil jako host 
místních souborů Stražišťan a Stražišťánek. Celá akce byla 
také pojatá ve vánočním duchu. Po vystoupení se náš světelský 
soubor odebral společně s ostatními do pacovského zámečku, 
kde pro ně bylo připravené pohoštění. Po doplnění energie a po 
vzájemném popovídání si s ostatními soubory se všichni opět 
naskládali do autobusu, kterým jsme vyrazili zpět. Zpáteční 
cestu nám zpestřil čerstvě napadlý sníh, proto jel pan řidič opa-

trně. Naneštěstí jsme zůstali stát na výjezdu z Humpolce smě-
rem na Čejov pod zmrzlým kopcem, který se po hodině a čtvrt 
podařilo silničářům zprůjezdnit, takže jsme mohli pokračovat 

v cestě. Zážitků jsme ten den měli 
každý bohatě, ale nejdůležitější je, 
že jsme dojeli a vše dobře dopadlo.

Mgr. František Ča pek (rodič)

Škubánek v Pohledi a v Pacově

oznámení
holičství Zdena kovářová ukončilo svoji činnost.

Děkuji všem zákazníkům.

Zdena Kovářová

Teprve v úterý 23. ledna odpoledne byla učiněna symbolická 
tečka za vydařenými benefičními koncerty České mše vánoční, 
které se uskutečnily 26. prosince 2017 ve světelském kostele 
sv. Václava. Pořadatelé koncertů předali na dětském odděle-
ní havlíčkobrodské nemocnice darovací listinu, na které byla 
uvedena finanční částka 38 480 Kč, kterou věnovali nemocnici 
na zakoupení digitálního přístroje oxymetru. Ten bude sloužit 
k šetrnému sledování důležitých životních funkcí u novoroze-
ňat. Primářka dětského oddělení MUDr. Magdalena Webero-
vá představila organizátorům koncertů, kteří symbolický šek 
předávali, funkci přístroje, vysvětlila jeho přednosti a přede-
vším jménem všech pracovníků oddělení vyslovila velký dík 
za tak vysokou finanční částku. A kdo že se o ni zasloužil? 
Koncerty se uskutečnily za podpory města Světlé nad Sáza-
vou, kulturního zařízení KyTICe, a římskokatolické farnosti. 
Finančními dary přispěly firmy Bohemia Machine – Jiří Trtík, 
Interkonsult – Jiří Hudera, Elektro Dvořák – Vlastislav Dvořák, 
Nissens – Jaroslav Hroch, KV Stavby – Lukáš Kalenský, ESA 
plating, Rehabilitační praxe Věra Kubičková, Městská restau-
race Světlá nad Sázavou a Penzion Maria. Nemalou část tvořilo 
vybrané dobrovolné vstupné od návštěvníků koncertů.

jiv

tečka za vánočními koncerty rybovy české mše vánoční

Na snímku jsou zleva dětská lékařka MUDr. 
Helena Staňková, primářka dětského oddělení 
MUDr. Mgr. Magdalena Weberová a vedoucí 

organizátor benefičních koncertů Petr Trtík s darovací 
listinou, na které je výše věnované finanční částky.
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Tak, ještě tečku za poslední větou v tomto článku a tříkrálová 
sbírka 2018 bude pro mě minulostí. Pro koledníčky skončila hned 
po jejich návratu domů a pro ty, kterým jsou darované peníze urče-
ny, je sbírka budoucností. Největší část letošního výtěžku využije 
Oblastní charita Havlíčkův Brod na zakoupení 16 nových automo-
bilů, které budou určeny pro terénní služby. Mezi ně patří domácí 
hospicová péče, charitní a ošetřovatelská služba, centrum osobní 
asistence, raná péče o předčasně narozené děti, sociálně aktivi-
zační služba pro rodiny s dětmi a také centrum sociálních služeb 
v Ledči nad Sázavou.

Při letošním koledování nám přálo počasí, sluníčko se po obědě 
prodralo skrz mraky a zahřálo nás tak, že jsme rozepínali bundy 
a někteří z Vás se ptali, zdali nemáme zpoždění, že venku je jaro.

Nás hřálo nejenom sluníčko, ale i srdíčko, protože letos jsme byli 
přijímáni přátelsky a vstřícně, někde byli lidé dokonce nervózní, 
zda nás nepropásli. Děti dostaly nejenom příspěvek do kasičky, ale 
od spousty z Vás i nějakou sladkost, a tak si koledu užily a hlásily 
se již na další rok. Lidé byli letos opravdu štědří, takže v kasičkách 
se ve Světlé nad Sázavou a okolí vybralo 139 150 Kč, což je velký 
skok oproti loňskému roku, dokonce o více než 23 000 Kč. Jako 
každý rok děkuji i všem, kteří se zapojili do organizace této sbírky, 
ať už jako koledníci, doprovod, kuchařky či rozvozci králů, foto-
grafové a hlavně jako dárci.

Všem dárcům a příznivcům patří poděkování a doufám, že i Vás 
hřeje u srdíčka, protože dobré skutky tuto vlastnost mají.

Text: Jana Ptáčníková, foto: jiv

dobrý skutek zahřeje nové osvětlení na mostě

SPort
Florbalová sezona se přehoupla do druhé poloviny základní 

části. Juniorské týmy chlapců i dívek si počínají famózně, když 
se usadily na medailových pozicích. Ženy taktéž drží stříbrnou 
příčku, muži se po několika povedených turnajích vyšplhali až na 
čtvrtou příčku.

Ženy potvrzují roli favorita ve 2. lize žen Kraje Vysočina a Ji-
hočeského kraje, neboť po 14 zápasech získaly 34 bodů. Z druhé 
příčky jim na první Týn nad Vltavu schází jen tři body. Tabulka: 
1) Týn n/V 37 bodů, 2) Světlá n/S 34 bodů, 3) Dačice 27 bodů,  
4) Štíři České Budějovice 19 bodů 5) Jindřichův Hradec 19 bodů, 
6) Pelhřimov 19 bodů, 7) FA České Budějovice 14 bodů, 8) Sk 

Jihlava – Žďár n/S B 10 bodů, 9) Písek 4 body. Lídrem kanadského 
bodování týmu je Kateřina Poláková s 26 body (15 gólů a 11 asis-
tencí). Leona Franclová přidala 21 bodů (15+6), Andrea Doležalo-
vá taktéž 21 bodů (13+8), Renata Kohoutová 16 bodů (11+5).

Juniorky se drží nadále na příčce zajišťující postup do baráže 
o MČR, nyní jim patří druhé místo za suverénní Plzní. V 11 zápa-
sech si připsaly 25 bodů za osm výher a jednu remízu při úžasném 
skóre 92:38. Lídrem kanadského bodování je kapitánka Leona 
Franclová, která vstřelila 16 branek a na 6 gólů přihrála. Stejný 
počet kanadských bodů získala i Kateřina Poláková (10+12). Kris-
týna Kukeňová zaznamenala 17 bodů (11+6), Klára Kapcová 16 

družstva florbalu proplouvají sezonou na jedničku

Nedávno pracovníci p. o. TBS Světlá nad Sázavou provedli 
úpravu veřejného osvětlení na mostě přes Sázavu. Výboj-
ky nahradili LED žárovkami a zároveň na svítidlech vymě-
nili kryty, které dlouhodobým používáním již ztratily svou 
čirost a byly matné. Intenzita osvětlení se tak zvýšila a na-
víc dojde k úspoře elektrické energie.

Text a foto: Jaroslav Vála

Nové osvětlení vozovky a chodníků
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▶

bodů (8+8), Lenka Zelingerová 14 (12+2) a Michaela Škarydová 
12 bodů (10+2).

Tabulka juniorek: pozn. pořadí, název družstva, zápasy, výhry, remíza, prohry, 
body, vstřelené branky, obdržené branky, brankový rozdíl

# Družstvo Z V R P B BV BO BR
1. FBŠ Slavia Plzeň 10 10 0 0 30 116 17 99
2. Sklo Bohemia Světlá n/S 11 8 1 2 25 92 38 54
3. FBC Štíři České Budějovice 9 8 0 1 24 69 21 48
4. SK Florbal Benešov 9 8 0 1 24 75 33 42
5. Black Angels Praha 10 5 1 4 16 57 33 24
6. Plamen Chodov (Karlovy Vary) 8 4 0 6 12 39 84 -45
7. Acema Sparta Praha 10 2 1 7 7 42 57 -15
8. TJ Sokol Královské Vinohrady 11 2 0 9 6 39 68 -29
9. Panthers Praha 9 1 1 7 4 24 56 -32

10. Kanonýři Kladno 11 0 0 11 0 17 163 -146

Muži po pomalejším rozjezdu dokázali bodovat i s týmy na špici 
tabulky a v půlce ledna jim patří čtvrté místo ve dvanáctičlenné 

Nahoře zleva: Lenka Zelingerová, Kateřina Bártová, 
kapitánka Leona Franclová, Aneta Kratochvílová, Nikola 

Slavíková, Michaela Škarydová, trenér Tomáš Rosecký, 
Daniela Kořánová, Kateřina Moravcová

Dole zleva: Adéla Sadílková, Nikola Doležalová, Tereza 
Kautská, Lucie Kudrnová, Kristýna Tlustá, Kristýna 

Kukeňová, Kateřina Poláková, Lenka Titzová

Stojící zleva: David Kváš, Martin Kučírek, Ondřej Holoubek, 
Jaroslav Krátký, Andrej Čapek

Klečící zleva: Roman Liška, Kateřina Poláková, Adam Mašín
Ležící: Tomáš Hlava

tabulce Přeboru Vysočiny. V 14 odehraných duelech vybojovali 23 
bodů, když sedmkrát zvítězili, dvakrát remizovali a pětkrát pro-
hráli při aktivním skóre 88:71. Kanadské bodování týmu vede za 
23 bodů (15 branek a 8 asistencí) Petr Trtík před Davidem Kvášem, 
který si připsal 21 bodů (7+14). Ondřej Holoubek a Josef Zmrhal 
mají shodnou bilanci 9 gólů a 4 asistence.

Junioři míří za triumfem v Lize Vysočiny, když v 13 zápasech 
získali 34 bodů za 11 výher a 1 remízu a jen jednu porážku. 

Pořadí: 1) Světlá n/S 34 bodů, 2) Žďár n/S 27 bodů, 3) Okříšky 
27 bodů, 4) FBŠ Jihlava 18 bodů, 5) Havlíčkův Brod 16 bodů, 6) 
Pelhřimov 13 bodů, 7) Třebíč 10 bodů, 8) Bystřice n/P 3 body. Ta-
bulku produktivity celé soutěže vede Ondřej Holoubek s 44 kanad-
skými body za 33 gólů a 11 asistencí. David Kváš i Jaroslav Krátký 
zaznamenali 24 kanadských bodů, Andrej Čapek 14 a Dominik 
Šimůnek 13 kanadských bodů.

Tomáš Rosecký
Foto: Michaela Poláková

Florbalistky Světlé n. S., které hrají 2. ligu žen – Skupinu 
5, mají za sebou pod vedením nového trenéra velmi úspěšné 
období. S pouhými dvěma prohrami drží 2. místo v tabulce 
a jsou na nejlepší cestě k tomu, aby získaly pohár.

První turnaj odehrály naše ženy na pouťový víkend. Byl to 
turnaj, od kterého měl tým velká očekávání. Většinu týmu 
totiž tvořily mladičké juniorky, které si jely poprvé vyzkoušet 
zápas žen. V bráně se navíc poprvé předvedla juniorská gól-
manka Adéla Sadílková, která jako její sestra po celou dobu 
obou zápasů předváděla perfektní zákroky. V prvním zápase 
prověřil naše holky tým z Dačic, který je ve finále nakonec po-
razil 1:5. Druhý zápas hrála děvčata proti Pelhřimovu a hned 
na prvním turnaji ukázaly holky nesmírnou bojovnost. Zápas 
byl po celou dobu vyrovnaný a světelské ženy dokázaly udržet 
jednogólový náskok a vyhrát tak 7:6. Čtyřmi góly se blýskla 
Kateřina Poláková. Parádně sezonu načala i nová juniorská 
posila Klára Kapcová, která měla ze zápasu hned 3 asistence.

Ledečská hala je domovem nejen mládežnických, ale také 
dospělých týmů Světlé. První domácí turnaj ženy hrály v nedě-
li 22. října. Zápas s Pískem, který byl na turnaji jako první, byl 
stejně vyrovnaný jako ten s Pelhřimovem. Holky v první tře-
tině nasázely soupeři hned tři branky a měly tak na něj slušný 

náskok. Zápas Písek zdramatizoval, i tak ale domácí prostředí 
holky využily k výhře 4:3. Další 3 body byly holkám připsány 
za výhru nad týmem FBC Štíři Č. Budějovice 4:3.

Neskutečný boj předvedly naše ženy v Pelhřimově. Tam 
se postavily proti Dačicím a Týnu nad Vltavou. Dačice, sou-
peř, který na prvním turnaji světelským ženám uštědřil pro-
hru, ale tentokrát tvrdě narazil. Hattrick Nikoly Slavíkové 
a obrovská bojovnost (ženy musely přestát tři dvouminutové 
a jedno pětiminutové oslabení) znamenala výhru Světelaček 
4:2. Ve druhém zápase přišlo opět vysoké tempo jako v zápase 
prvním. Vyrovnaný souboj rozhodl začátek třetí třetiny, kdy 
Rudé Dračice odskočily na dvoubrankový náskok. Dorovnat 
ztrátu se nepodařilo, takže ženy podlehly 3:4.

Polovina prosince ženy přivedla zpět na domácí palubovku. 
Domácí prostředí se ukázalo jako výborná motivace a hol-
ky opět předváděly výborné výkony. Nejdříve zvládly vy-
rovnaný souboj s týmem SK Jihlava – Žďár n/Sáz B. Pod 
střeleckým vedením Leony Franclové, která se stala již třetí 
hráčkou, která na turnajích žen dala hattrick, vyhrály první 
zápas 5:4. Tento výkon naše holky, jak se říká, odšpuntoval 
a ve druhém zápase proti FBC Sokol Písek přišla kanonáda. 
Leona Franclová 5 branek, Andrea Doležalová 4 branky, Ni-

Ženy prožívají velmi úspěšné období
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▶ kola Slavíková s Kateřinou Polákovou po 2 brankách a nako-
nec výsledek 13:2.

Dobrá nálada v týmu pokračovala i na prvním turnaji v roce 
2018. Ten odehrály ženy v Pelhřimově. I přes virózu, která 
překazila start celé jedné pětce, se k zápasům proti Českým 
Budějovicím a Jindřichovu Hradci sešlo 10 hráček do pole. 
Přidala se k nim i Adéla Sadílková, která nastoupila v poli 
k prvnímu zápasu za ženy. Proti FA České Budějovice holky 
potvrdily výbornou formu a především díky střelkyním Re-
natě Kohoutové (čtvrtá hráčka s hattrickem) a Polákové vy-
hrály první zápas 9:3. Vyrovnanější zápas přinesl souboj se 
Slovanem Jindřichův Hradec. V něm se stalo snad poprvé za 
sezonu to, že o šest branek se postaralo 6 hráček a i díky vy-
rovnanosti a výborné sehranosti týmu se holky mohly radovat 
z vítězství 6:5.

Ženy čeká 21. 1. v Týně nad Vltavou nejtěžší turnaj, kde se 
utkají s prvním a třetím týmem tabulky.

Text a foto: Michaela Poláková

Zleva nahoře: Trenér Přichystal, Doležalová, Tichá E., 
Petrovičová, Bártová, Kohoutová R., Sadílková A.

Zleva dole: Tichá A., Provazníková, Kukeňová, Sadílková 
B., Poláková. Chybí: Zahradníčková, Franclová, Kapcová, 

Slavíková, Tlustá, Kohoutová I., Bártová

Liga soutěže družstev 2017/2018
Jedenáctý ročník Regionální šipkové ligy na Vysočině je téměř 

ve své polovině a aktuálně vedoucím týmem nejvyšší soutěže jsou 
Kačeři Humpolec, kteří mají dvoubodový náskok před XXXL Ha-
vlíčkův Brod. Třetí pozici hájí obhájci vicemistra Melouni Světlá 
následováni družstvem Halůzáci Zastávka. Ve 2. lize je na čele 
havlíčkobrodský Tajfun Darts B, druzí zatím Klobáci Ledeč a třetí 
ŠK Horní Krupá.

1. liga
# Družstvo Kol V VP PP P TK K Skóre Body
1. Kačeři Humpolec 13 8 2 2 1 0 0 137:101 30
2. XXXL Kostky H. Brod 12 9 0 1 2 0 0 139:78 28
3. Melouni Světlá 13 8 0 2 3 0 0 133:103 26
4. Halůzáci Zastávka Světlá 13 7 1 0 5 0 0 126:109 23
5. Banditi Humpolec 13 6 1 1 5 0 0 129:107 21
6. DC Buldoci Knyk 12 6 1 0 5 0 0 118:99 20
7. Smrťovka H. Brod 13 1 1 0 11 0 0 90:145 5
8. Melouni B Světlá 13 0 0 0 13 0 0 52:182 0

 
2. liga
# Družstvo Kol V VP PP P TK K Skóre Body
1. Tajfun Darts B H. Brod 11 10 0 0 1 0 0 138:60 30
2. Klobáci Ledeč 13 9 1 0 3 0 0 148:87 29
3. ŠK Horní Krupá 13 7 1 1 4 0 0 116:120 24
4. D.C. Goblins Humpolec 13 7 0 1 5 0 0 140:95 22
5. ŠK Bowling H. Brod 13 7 0 0 6 0 0 115:119 21
6. Lepáci Pohoda Světlá 11 4 1 3 3 0 0 104:98 17
7. Kladiváři H. Brod 12 4 1 0 7 0 0 109:108 14
8. Božíci Žolík H. Brod 11 4 1 0 6 0 0 95:104 14
9. Melouni C Světlá 13 3 1 1 8 0 0 97:139 12

10. Smrťovka B H. Brod 12 0 0 0 12 0 0 42:174 0

Ligový pohár družstev 2018
V ligovém poháru je odehrán pohár 2. kategorie (hrají pouze 

týmy 2. ligy), kde bojovaly světelské týmy Melouni C a Lepáci 
Pohoda. Ve čtvrtfinále zvítězili Melouni nad Smrťovkou B 21:6, 
v semifinále pak prohráli s Tajfunem 9:21. Naopak Lepáci prohráli 
s Kladiváři 9:21 již v prvním kole. Celkově tak v letošním ročníku 
skončil tým Melouni C na 11. místě a Lepáci na 13. místě. V abso-

lutním poháru jsou ještě ze Světlé oba týmy Melounů a Halůzáci 
(všichni postoupili do čtvrtfinále).

Vysočina tour 2018
Největší šipkový seriál na Vysočině se hraje opět ve Světlé, a to 

již pošesté. Aktuálně vedoucím hráčem místního žebříčku je Josef 
Málek (Klobáci Ledeč), druhý je Pavel Prášek (Melouni B) a třetí 
Lucie Barešová (Melouni A) – po 14. kole z celkem 30 turnajů. 
V doprovodném turnaji Mistr Středař vévodí Josef Rezek (4 ví-
tězství), následují ho Lukáš Daňo a Pavel Prášek (oba 2 výhry). 
Celkový žebříček vede v mužích Jan Stoklasa (Kačeři Humpolec) 
a mezi ženami Hana Málková (Panda Jihlava).

Benefiční turnaj
Spolek Pohoda ve spolupráci s týmem Lepáci a Spolkem labuž-

nických pohodářů uspořádaly benefiční šipkový turnaj na podpo-
ru „Spolku na ochranu zvířat“ v Polné u Jihlavy. Vítězem turnaje 
jednotlivců se stal Josef Málek (Klobáci Ledeč), v turnaji dvojic 
zvítězil pár Jaromír Váňa (Halůzáci Zastávka) a Martin Vlček 
(Lepáci Pohoda). Veškerý výdělek z akce byl předán tam, kam byl 
určen, což je na pomoc zvířátkům. Celková částka činila krásných 
5 666 Kč. Spolek Pohoda děkuje všem, kteří se na akci podíleli.

 Za Spolek Pohoda Thomas Adamec.
Ondřej Bareš

Šipky
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Ve čtvrtek 25. ledna se v divadelním sále společenského 
domu konalo tradiční slavnostní ocenění sportovců a trené-
rů, které připravila komise pro koordinaci sportu Městského 
úřadu Světlá n. S. ve spolupráci s kulturním zařízením Kytice 
a vedením města. Spolu se starostou města Janem Tourkem 
a místostarostu Josefem Hnikem předával diplomy, poháry 
a květiny čestný host, fotbalový mistr Evropy z roku 1976, stále 
populární Antonín Panenka. Ocenění za významnou reprezen-
taci města se předávala v pěti kategoriích. V kategorii dospě-
lých sportovců ocenění získali: Ludmila Poupětová – turistika, 
Ivan Hlouš – bojová umění, Radek Vosyka – stolní tenis, Pavel 
Blažek – lední hokej, Petr Trtík – florbal, František Tichý – at-
letika, David Valenta – fotbal, Martin Bezouška – futsal. V ka-
tegorii mládeže jednotlivci byli oceněni: Daniela Růžičková – 
stolní tenis, Natálie Vančurová – florbal, Simona Suchomelová 

– šachy, Kristýna Pecová – volejbal, Aleš Uher – lední hokej, 
Martin Krajanský – fotbal, Filip Karel – stolní tenis, Tomáš 
Hlava – florbal, Dominik Dlouhý – bojová umění. Pořadatelé 
ani letos nezapomněli na trenéry.  Oceněni byli: Jaroslava Ho-
loubková – volejbal, Jiří Moravec – florbal, Jiří Přibyl – lední 
hokej, Patrik Cenek – fotbal, Andrej Čapek – bojová umění. 
Ocenění v kategorii sportovních kolektivů získaly: družstvo 
žen šachového klubu, družstvo žen florbalu, družstvo volejba-
lových kadetek, hokejové družstvo dorostu a A tým stolního 

tenisu. Již tradičně k tomuto obřadu patří ve Světlé ocenění 
za zásluhy o rozvoj sportu, tedy sportovních osobností. Tento-
krát byl vyznamenán fotbalový funkcionář Martin Novák – in 
memoriam a funkcionář oddílu stolního tenisu Martin Karel.

 jiv

tradiční ocenění sportovců s antonínem Panenkou

Antonín Panenka, starosta Světlé n. S. Jan Tourek a oceněný 
hokejista HC Světlá nad Sázavou Pavel Blažek

Moderátoři večera Martin Karel a Tomáš Rosecký (uprostřed) 
zpovídají florbalistu Tomáše Hlavu

Fotbalový kouzelník Antonín Panenka předává kytici trenérce 
volejbalu Jaroslavě Holoubkové

Oceněné družstvo žen florbalového klubu  
Sklo Bohemia Světlá n. S.

Od místostarosty Josefa Hnika přijímá blahopřání k ocenění 
Dominik Dlouhý z Akademie bojových umění
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vlastimil Mareš (15. 7. 1946 – 9. 12. 2017)

V  sobotu 9.  prosince nás ve věku 71 let 
navždy opustil zakladatel šachového od-
dílu ve Světlé nad Sázavou pan Vlastimil 
Mareš. 

Vlastimil Mareš se věnoval trénování 
mládeže 40 let. Jeho rukama prošly za 
tu dobu stovky mladých světelských ša-
chistů, jimž vštěpoval základy šachové 
hry. Kromě trénování aktivně působil 
jako rozhodčí na krajské a i na celostátní 
úrovni. Celkem osmnáctkrát rozhodoval 

na Mistrovství ČR mládeže a dvacetkrát 
rozhodoval Mistrovství Čech mládeže. Do 
poslední chvíle byl též aktivní hráč. Svůj 
poslední šachový zápas sehrál 12. listopa-
du v Regionální soutěži družstev. 

Vlastimil Mareš vykonal pro šachy spous-
tu užitečné práce a bude nám moc chybět. 
Šachové hnutí ztratilo poctivého a oběta-
vého člověka.

Zdeněk Fiala 
předseda ŠK Světlá n. S.

Šachovému klubu Světlá nad Sázavou se v roce 2017 opět 
dařilo. Nejvíce radosti nám udělala naše mládež a naše ženy.

V březnu se hrálo v Jeseníkách Mistrovství ČR mládeže 
2017 a nás zde reprezentovali dva mladí zástupci. Petr Brož 
skončil na 18. místě v kategorii chlapců do 16 let a Šimon 
Lang obsadil 21. místo v kategorii chlapců do 10 let. Další 
mladí hráči nás zde reprezentovali ve FIDE OPENu  a Ná-
rodním OPENu.

V dubnu se hrál Krajský přebor družstev mladších žáků. 
Naše družstvo mladších žáků Krajský přebor opět vyhrá-
lo a postoupilo na Mistrovství ČR družstev mladších žáků. 
Mistrovství ČR se hrálo v Krnově a náš tým zde obsadil 
25. místo. V červnu se konalo v Chrudimi otevřené Mist-
rovství ČR družstev starších žáků. Náš tým zde vybojoval 
36. místo. 

A – družstvo mladšího dorostu hrálo 1. ligu družstev mlá-
deže a skončilo na 11. místě. B – družstvo mladšího doros-
tu vyhrálo Krajský přebor mládeže a postoupilo do 1. ligy 
družstev mládeže. 

Historickým úspěchem Šachového klubu je zisk titulu Mi-
stra České republiky družstev žen. Družstvo ŠK Světlá nad 
Sázavou vyhrálo Česko-Slovenskou extraligu družstev žen 

2017 a Mistrovství ČR 2017 družstev žen. Náš tým porazil 
i historicky nejúspěšnější český tým, kterým je Beskydská 
šachová škola Frýdek – Místek. Porazili jsme i Liptovskou 
šachovou školu, která je mnohonásobným mistrem Sloven-
ska. Družstvo startovalo v sestavě Nela Pýchová, Simona 
Suchomelová, Šárka Volaninová a Renáta Brožová. Trenéry 
týmu byli Petr Pisk a Zdeněk Fiala.

A-družstvo dospělých hraje Krajský přebor osmičlenných 
družstev. B-družstvo hraje Krajskou soutěž osmičlenných 
družstev. C-družstvo a D-družstvo hrají Regionální sou-
těž pětičlenných družstev. V B-družstvu, v C-družstvu  
a D-družstvu pravidelně nastupují hráči z kategorie mládeže. 
Cílem C-družstva i D-družstva je získání zkušeností mlá-
dežníků v zápasech s dospělými. 

Naši mládežníci nás též reprezentovali na mezinárodním 
poli. Šimon Lang nás úspěšně reprezentoval na Mistrov-
ství EU mládeže, když v kategorii chlapců do 10 let obsadil 
9. místo. Družstvo mladšího dorostu se zúčastnilo meziná-
rodního turnaje Visegradské čtyřky na Liptově a umístilo se 
na 10. příčce.

Na mezinárodním poli jsme zaznamenali též diplomatické 
úspěchy. Zdeněk Fiala byl nominován jako jeden z rozhod-
čích na Mistrovství Evropy mužů v Minsku v červnu 2017. 

Vynikajícího výsledku jsme dosáhli na podzimním Mist-
rovství Moravy a Slezska mládeže, kde Šimon Lang vybojo-
val bronzovou medaili v kategorii chlapců do 12 let. Dalším 
velkým úspěchem pro náš šachový klub skončilo Mistrovství 
ČR juniorek, které se hrálo v listopadu na Šumavě. Simona 
Suchomelová vybojovala na Mistrovství ČR juniorek stříbr-
nou medaili, když získala shodný počet bodů jako mistryně 
ČR, a na 2. místo ji odsunulo horší pomocné hodnocení. Zde 
nás reprezentovala také Šárka Volaninová, která se umístila 
v Mistrovství ČR dorostenek na 9. místě.

Naši mládežníci nás dále úspěšně reprezentovali na dal-
ších mistrovských i nemistrovských soutěžích. V roce 2018 
mají naši hráči na co navazovat. První velkou příležitostí 
bude Zimní olympiáda dětí a mládeže 2018, která se koná 
na konci ledna v Litomyšli. Ve výpravě Kraje Vysočina má 
šachový klub nadpoloviční zastoupení.

Ing. Zdeněk Fiala, předseda ŠK Světlá n. S.

Šachový klub zhodnotil úspěšný rok 2017
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Po odehrání téměř dvou třetin soutěže SHL (Světelská hoke-
jová liga neregistrovaných hráčů) si zatím suverénně vede tým 
Zlodějky, který pronásleduje Hurtova Lhota. Po špatném začátku 
začíná šlapat tým Montrazu, který se již vyšplhal na třetí příčku. 
Hned za ním následuje Litrpůl. V těsném závěsu se ještě drží 
družstva Kámenu a Množírny. Další týmy – Dolní Město, Kej-
žlice, Pivo i Dolní Březinka již mají od první poloviny tabulky 
odstup.

Poprvé za konání soutěže, v osmém ročníku, musel o osudu zá-
pasu rozhodnout los, neboť v zápase Hurtova Lhota – Pivo skon-
čil zápas v základní době 2:2 a o vítězi nedokázalo rozhodnout 
ani 15 samostatných střílení na každé straně! Nakonec při losu 
uplatnil své zkušenosti nejstarší hráč soutěže, Milan Adamec 

z Hurtovy Lhoty, který pokořil Slávka Císaře z Piva, čímž získal 
pro Hurtovu Lhotu bod navíc.

Nejlepší střelci:
33 – Prchal (Hurtova Lhota); 22 – Holcman (Množírna), Ben-

da (Zlodějka), Venc (Dolní Město); 21 – Jelínek (Množírna), Ha-
básko (Montraz); 19 – Štraus (Litrpůl); 18 – Lupták a Čelanský 
(oba Zlodějka); 17 – L. Čapek (Montraz), Pavlas (Kejžlice); 15 

– Blažek (Kámen), Kratochvíl (Montraz); 14 – Cachnín (Zloděj-
ka), Poledna (Pivo), Kubát (Pivo), Langhans (Litrpůl); 13 – Ruml 
(Litrpůl), Vacek (Pivo); 12 – Doležal (Montraz); 11 – Kerbr (Hur-
tovka), Čabera (Kejžlice), Vašek (Kejžlice); 9 – Provazník (Mno-
žírna), Zelenka a Zmek (oba Zlodějka)

Vlastimil Nevoral, ředitel turnaje

Shl směřuje k závěrečné třetině soutěže
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