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Ocenění

Na snímku v přátelském rozhovoru se sta-
rostou p. Tourkem a místostarostou p. Hni-
kem pánové Jan Šafránek, Jaroslav Vála, 
Karel Coufal a  Jiří Víšek (chybí pan Josef 
Böhm). Tito pánové byli v  prosinci 2018 
oceněni Radou města Světlá nad Sázavou 
při příležitosti 100.  výročí naší republiky 
za dlouhodobou a záslužnou práci v oblas-
ti novinářské a  za zpracování historických 
faktů a  tím i  dlouhodobou propagaci Svě-
telska.

Foto: KyTICe

Rubrika čtenářů

Redakční rada Světelského zpravodaje zavádí „rubriku čtenářů“, ve které poskytuje možnost čtenářům publikovat své názory 
na věci veřejné, blahopřejné, vzpomínkové, kondolenční a pod., které mají vazby na naše město.

Příspěvky je možno odevzdat v  Infocentru nebo zaslat elektronicky na e-mail: redakce@svetlans.cz. Nesmí být anonymní, 
vulgární nebo nevhodným způsobem napadající občany města. Otištěny mohou být pod zkratkou, redakce ale musí jméno 
a adresu pisatele znát. Redakční rada si vymiňuje, že nevhodné příspěvky nezařadí do zpravodaje.

Dovolujeme si použít tuto novou rubriku 
čtenářů, neboť naši dva mnohaletí kama-
rádi se dožívají na přelomu února a března 
významných životních jubileí. Sedmdesáti-
ny oslaví muž s pěti „P“. Pan Pavel PRÁŠEK 
páté patro, bývalý dlouholetý předseda TJ 
Sklo-Bohemia, a šedesátiny Josef VEJSA-

DA, bývalý pracovník Uniprojektu, měst-
ského úřadu a bytového družstva. Oběma 
přejí kamarádi od pivečka a ryb vše nej..., 
pevné zdraví a radost ze života! 

jj

Pavel Prášek Josef Vejsada



Okénko vzpomínek

Pohled do Dolní ul. z náměstí

Pohled z náměstí do Lánecké ul.

Pohled z železničního mostu do staré Lánecké ul.

Černý vír, Sázava ještě bez regulace

Černý vír, zavlažovací kolo

Kostel, v pozadí zámek

Náměstí, obchod Josefa Pergra
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Z RadniCe

Celkové příjmy města z provozu fotovoltaické elektrárny 
v Lipničce za období provozu v letech 2010–2018
Fotovoltaická elektrárna vybudovaná v průběhu roku 2010 

a spuštěná do provozu v říjnu téhož roku v lokalitě Lipnička pozi-
tivním způsobem ovlivnila finance města.

Za prodej pozemku města a prodej práv k připojení do sítě 
ČEZ společnosti Hansesolar CZ, s. r. o., město utržilo jednorázo-

vou částku, která činila po odvodu DPH 30 mil. Kč. Tyto peníze 
výrazně vylepšily rozpočet města v letech 2009–2012, kdy do-

šlo v důsledku světové ekonomické krize 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 elektrárny 
je součástí kupní ceny dále úplata ve výši 8,5 % měsíční odmě-

ny bez DPH fakturované provozovateli distribuční soustavy 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 jedna 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 málo-

kterém jiném podnikání. Tato skutečnost má dlouhodobý dopad 
i na rozpočet města, kdy 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 jednotlivých 
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 2018 v zařízení 
uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosin-

ce 2010. Sazba odvodu byla od roku 2014 snížena z 26 % výkupní 
ceny na 9 %. Odvod výrazně ovlivnil podnikání v oblasti solár-
ních elektráren.

Příjem z fotovoltaiky do rozpočtu 
města za období 2010–2018

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

2018 5 376 746,00 4 441 192,96

Rekapitulace 35 432 974,6 29 336 693,97

Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO

Z finančního odboru

Upozornění

Poplatek za komunální odpad pro rok 2019

Oznamujeme občanům, 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 nad Sázavou nebo v místních 
částech. Majitelé chat a rekreačních chalup hradí poplatek 
ve výši 540 kč za každou stavbu určenou k  individuální 
rekreaci. Poplatek je splatný dle vyhlášky města Svět-
lá nad Sázavou do 31.  3.  2019  a  lze ho hradit v  hotovosti 
nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu ve Svět-
lé nad Sázavou, dále bankovním převodem na číslo účtu:  

19-0002621521/0100, variabilní symbol je nutné uvést – jed-
ná se o symbol poplatníka. Upozorňujeme občany, že za včas 
nezaplacený poplatek vyhláška ukládá vyměřovat penále.

Poplatek z psů pro rok 2019

Oznamujeme držitelům psů,  že dle Vyhlášky o  místních 
poplatcích mají povinnost zaplatit poplatek do 30. 6. 2019. 
dále je velmi důležité všechny změny (týkající se nároku 
na osvobození platby, či týkající se držení psa) ohlásit do 
15 dnů od nastalé skutečnosti na pokladně městského úřa-
du. 

informace Finančního úřadu pro kraj vysočina

Územní pracoviště v ledči nad Sázavou

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Ledči 
nad Sázavou oznamuje, že bude v měsíci březnu zajišťovat 
výběr daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob též 
na Městském úřadu ve Světlé nad Sázavou, v malé zasedací 
místnosti ve dnech:

úterý 05. 03, 12. 03. a 19. 03. 2019 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 k vyzvednutí na 
finančních úřadech, od 28. 02. 2019 budou v omezené míře 
k dispozici tiskopisy k dani z příjmů fyzických osob i na Měst-
ském úřadu ve Světlé nad Sázavou.

Kompletní databáze daňových tiskopisů je přístup-
ná na internetových stránkách české daňové správy:  
www.financnisprava.cz
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Jednání Týmu pro děti a mládež pro 
koordinaci preventivních aktivit
Dne 9. 1. 2019 se na Městském úřadu Světlá nad Sázavou 

uskutečnilo jednání Týmu pro děti a mládež pro koordinaci 
preventivních aktivit. Hlavním bodem programu bylo projed-

nání žádostí o dotace z dotačního programu v oblasti prevence 
sociálně patologických jevů. Tým doporučil orgánům města 
rozdělit částku 130 000 Kč mezi 4 žadatele – obě ZŠ Světlá nad 
Sázavou, Akademii Světlá nad Sázavou a Kolpingovo dílo ČR, 
z. s., Žďár nad Sázavou.

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.

Další část jednání byla věnována přednášce Bc. Jiřího 
Kafky, metodika Krajského úřadu Kraje Vysočina, na téma 

„Prevence kyberkriminality z pohledu orgánu sociálně-práv-

ní ochrany dětí“. Účastníci se seznámili s vybranými přípa-

dy nevhodného používání sociálních sítí dětmi a jejich rodiči 
z poslední doby, s příklady dobré i špatné praxe. Přednáška 
byla velice zajímavá, účastníci využili i možnost konkrétních 
dotazů.

Zájemci o členství v Týmu mohou získat informace na Měst-
ském úřadu Světlá nad Sázavou, odboru sociálních věcí, u Bc. Šár-
ky Zelenkové, tel.: 569 496 678, e-mail: zelenkova@svetlans.cz.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí

Název projektu:    Podpora procesu plánování sociálních  
 služeb v ORP Světlá nad Sázavou

Registrační číslo: CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/16_063/0006515
Partner projektu: Město Světlá nad Sázavou
Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost, 

specifický cíl SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému soci-
álních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících 
služeb podporujících sociální začleňování, v rámci výzvy č. 63 
Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

MAS Královská stezka realizuje projekt plánování sociál-
ních služeb na území obcí ORP Světlá nad Sázavou. Účelem 
projektu je vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb na území ORP Světlá nad Sázavou pro období 2019–
2021 a následný akční plán. Projekt si klade za cíl zmapovat po-

třeby regionu v sociálních službách a zajistit systém sociálních 
služeb na místní úrovni odpovídající zjištěným místním potře-

bám. Dalším cílem projektu je zvýšení kvality a udržitelnosti 
systému sociálních služeb v regionu.

MAS Královská stezka realizuje tento projekt metodou ko-

munitního plánování, tzn. se zapojením všech hlavních aktérů 
v oblasti sociálních služeb na území regionu (zadavatelé, po-

skytovatelé a uživatelé sociálních služeb). V rámci projektu 
byly vytvořeny dvě pracovní skupiny sestávající z odborníků 
na danou oblast, a to PS Senioři a duševní zdraví a PS Rozvoj 
ostatních sociálních služeb.

Projekt je realizován v období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019.
Podrobné informace o projektu včetně zápisů z jednání pra-

covních skupin a dalších výstupů jsou průběžně zveřejňovány 
na webu MAS Královská Stezka.

Kontaktní osoby pro poskytování informací: Monika Čejko-

vá, tel. 739 239 366; Eliška Matulová, tel. 603 206 948; e-mail: 
kralovska-stezka@centrum.cz

komunitní plánování sociálních služeb v letech 2017–2019

Sběr kuchyňského oleje
Oznamujeme občanům, že TBS Světlá n. S., p. o., umístily 

v našem městě další nádobu na sběr použitých kuchyňských 
olejů. Nová zelená nádoba byla přistavena ke kontejnerům 
u sokolovny v Nádražní ulici a je označena samolepkami 
SBĚR POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ A TUKŮ. Další nádo-

ba na sběr potravinářských olejů byla již v minulosti umístěna 
k prodejně COOP Na Bradle.

Stačí tedy použitý zchladlý olej doma přelít do PET lahví 
a uzavřené PET lahve vhodit do těchto určených nádob, případ-

ně je možné využít k odložení kuchyňských olejů a tuků sběr-
ný dvůr v areálu Střediska odpadového hospodářství Rozinov. 
OLEJ JE NUTNÉ SLÉVAT POUZE DO PLASTOVÝCH 

PET LAHVÍ, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ HO NELIJTE DO 
SKLENĚNÝCH LAHVÍ, KTERÉ SE MOHOU ROZBÍT!!!

Tím, že použitý kuchyňský 
olej nebudeme vylévat do od-

padů, budeme šetřit životní 
prostředí i životnost kana-

lizace a domovních odpadů. 
Sebraný olej bude následně 
předán k ekologické likvidaci.

Děkujeme pracovníkům 
sběrného dvora za další vylep-

šení systému nakládání s od-

pady ve Světlé nad Sázavou.

Jitka Gögeová, DiS.
úředník OŽP

Z odboru životního prostředí

5



Statistika obyvatel Světlé nad Sázavou
Do dnešního vydání Světelského zpravodaje jsme čtenářům 

připravili statistiku několika ukazatelů z evidence obyvatel.
Počet obyvatel k 31. 12. 2018: 6 434
Narození: 51 dětí; z toho: muži – 21, ženy – 30
Úmrtí: 81 osob; z toho: muži – 45, ženy – 36
Počet sňatků: 62
Průměrný věk:  44,91 roku
Nejstarší občan:  101 let
Nejstarší občanka:  103 let

Počet obyvatel podle částí obce:

Část obce
Občané s platným trvalým pobytem

celkem muži Ženy

Benetice 20 10 10

Dolní Březinka 222 108 114

Dolní Dlužiny 17 8 9

Horní Březinka 67 37 30

Horní Dlužiny 38 21 17

Josefodol 133 70 63

Kochánov 56 22 34

Leštinka 38 21 17

Lipnička 106 54 52

Mrzkovice 149 73 76

Opatovice 51 25 26

Radostovice 58 29 29

Světlá nad Sázavou 5 345 2624 2 721

Závidkovice 102 50 52

Žebrákov 32 16 16

Celkem 6 434 3 168 3 266

Průměrný věk podle částí obce ke dni 31. 12. 2018

Část obce
Občané s platným trvalým pobytem

celkem muži Ženy

Benetice 53,15 41,22 65,09

Dolní Březinka 46,37 46,12 46,62

Dolní Dlužiny 59,40 56,50 61,98

Horní Březinka 35,94 33,75 38,64

Horní Dlužiny 41,54 39,99 43,46

Josefodol 46,43 41,80 51,57

Kochánov 47,95 49,32 47,07

Leštinka 45,70 45,90 45,46

Lipnička 42,82 44,20 41,39

Mrzkovice 41,48 41,85 41,13

Opatovice 40,04 38,53 41,49

Radostovice 49,23 48,49 49,97

Světlá nad Sázavou 44,99 43,49 46,44

Závidkovice 42,31 42,48 42,15

Žebrákov 49,45 46,24 52,66

Celkem 44,91 43,46 46,31

Věková struktura v obci ke dni 31. 12. 2018

Věk
Občané s platným trvalým pobytem

Celkem Muži Ženy

0–6 369 174 195

7–18 662 337 325

19–30 798 428 370

31–40 865 470 395

41–50 996 517 479

51–60 873 408 465

61–70 1 109 547 562

71–80 520 228 292

81–90 206 52 154

91–100 34 6 28

101 a více 2 1 1

Celkem 6 434 3 168 3 266

Eva Pejcharová
matrikářka MěÚ Světlá nad Sázavou

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského

Zkoušky z odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel
Vážení čtenáři Světelského zpravodaje, dovolte mi několik 

slov k problematice závěrečných zkoušek z odborné způsobi-
losti k řízení motorových vozidel.

V roce 2018 bylo ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel přihlášeno provozovateli autoškol celkem 
684 žadatelů o řidičské oprávnění. Z tohoto počtu se v 370 
případech jednalo o první zkoušku a ve zbývajících případech 
o zkoušku opakovanou. U první zkoušky prospělo 226 žadatelů, 
což vyjádřeno v procentech, činí úspěšnost 61 %.

Podmínky a průběh zkoušky stanoví zákon č. 247/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Zkoušky žadatelů o řidičská opráv-

nění provádí zkušební komisař řidičů, který je zaměstnancem 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ke zkoušce smí 
být provozovatelem autoškoly přihlášen pouze žadatel, který 

v plném rozsahu absolvoval výuku a výcvik, dosáhl předepsa-

ného věku a je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozi-
del, případně plní další podmínky nutné pro udělení řidičského 
oprávnění. V působnosti Obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností Světlá nad Sázavou je v současné době registrováno 
9 autoškol, které poskytují výuku a výcvik v celém rozsahu 
skupin řidičského oprávnění s výjimkou skupiny D + E (auto-

bus + přívěs).
Na závěr bych chtěl žadatelům o řidičské oprávnění popřát 

mnoho úspěchů při výuce a výcviku v autoškole a při závěreč-

né zkoušce, učitelům autoškol pevné nervy a těm, kteří jsou 
již držiteli řidičského oprávnění, mnoho ujetých kilometrů bez 
nehod. Nám všem pak přeji, abychom se na silnicích potkávali 
jen se samými ohleduplnými a ukázněnými řidiči.

Mgr. Václav Krupička
úředník OD

Z odboru dopravy
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Přehled činnosti odboru stavebního 
úřadu a územního plánování 
V dnešním příspěvku přinášíme porovnání vývoje výstavby 

v předchozích třech letech. 
Jako hlavní činnosti provádí Odbor stavebního úřadu a územ-

ního plánování výkon státní správy na úseku územního pláno-

vání, stavebního řádu, památkové péče a vyvlastňovacího úřa-

du.
V minulém roce na úseku územního plánování probíhalo 

z větších akcí například dokončení zpracování obsáhlé Změ-

ny územního plánu č. 2 Světlá nad Sázavou, práce na několi-
ka změnách obcí a několika zprávách o uplatňování územních 
plánů. Jako nová činnost úřadu územního plánování přibylo 
vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování, 
kterých bylo vydáno téměř 200.

Přehled činnosti stavebního úřadu:
rok 

2016
rok 

2017
rok 

2018

Celkový počet podání v agendě stavebního úřadu 435 359 373

Povolení užívání staveb pro bydlení ve Světlé n. S. 5 8 2

Povolení užívání staveb pro rekreaci ve Světlé n. S. 1 0 0

Povolení užívání ostatních staveb ve Světlé n. S. 14 18 29

Povolení užívání staveb pro bydlení v místních částech 
Světlé n. S.

1 3 1

Povolení užívání staveb pro rekreaci v místních částech 
Světlé n. S.

1 1 0

Povolení užívání ostatních staveb v místních částech 
Světlé n. S.

3 6 4

Povolení užívání staveb pro bydlení v ostatních obcích 
POU Světlá n. S.

7 7 9

Povolení užívání staveb pro rekreaci v ostatních obcích 
POU Světlá n. S.

0 0 1

Povolení užívání ostatních staveb v ostatních obcích POU 
Světlá n. S.

9 14 23

Nově povolené stavby pro bydlení ve Světlé n. S. 5 4 6

Nově povolené stavby pro rekreaci ve Světlé n. S. 0 0 0

Nově povolené stavby pro bydlení v místních částech 
Světlé n. S.

1 1 2

Nově povolené stavby pro rekreaci v místních částech 
Světlé n. S.

1 0 0

Nově povolené stavby pro bydlení v ostatních obcích POU 
Světlá n. S.

12 6 9

Nově povolené stavby pro rekreaci v ostatních obcích POU 
Světlá n. S.

1 0 1

Na úseku památkové péče spočívá činnost úřadu hlavně v do-

zoru nad způsobem ochrany památkového fondu v památkově 
chráněném území v městské památkové zóně vyhlášené v Led-

či nad Sázavou a v zajištění ochrany dalších kulturních památek 
na území obce s rozšířenou působností při obnově těchto objek-

tů, nebo jejich kulturního prostředí. 

Vydaná závazná stanoviska orgánu státní památkové 
péče podle zákona č. 20/1987 Sb.

rok 
2016

rok 
2017

rok 
2018

Celkový počet podání v agendě památkové péče 69 44 50

Závazná stanoviska vydaná k obnově kulturních památek 26 17 20

Závazná stanoviska vydaná k činnostem na území měst-
ské památkové zóny Ledeč n. S.

28 16 17

Prací vyvlastňovacího úřadu je vedení řízení při omezení, 
nebo převedení vlastnických práv ze soukromých osob na ve-

řejné subjekty při realizaci veřejně prospěšných staveb. V před-

chozích třech letech nevedl náš odbor žádná řízení.
Ing. Vladimír Bárta, vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Z činnosti městské policie

Městská policie v roce 2018 řešila celkem 561 přestupků. Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 486 pře-
stupků, 75 bylo oznámeno správním orgánům k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 19 písemností na žádost ostatních 
orgánů. Ve třech případech nás požádaly o součinnost soudy a jednou insolvenční správce. Provedli jsme odchyt 24 psů. 
Všechny se nám podařilo předat majitelům a do útulku jsme nemuseli za celý rok odvézt žádného psa. V odchytovém 
zařízení k 31. 12. 2018 nemáme žádného psa.

Rychlost jsme v  uplynulém roce měřili dvaatřicetkrát. Nejvyšší naměřená rychlost na povolené padesátce byla 
92 km/h. Úseky, kde máme Policií ČR schválená místa k měření, jsou ulice Lánecká, Sázavská, Komenského a Nádražní. 
Dále jsou to místní části Josefodol, Lipnička, Mrzkovice, Leštinka, Radostovice, Závidkovice a Dolní Bohušice. Máme uza-
vřené tři veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kynice, Vilémovice a Nová Ves u Světlé. V roce 2018 jsme měřili rychlost vozidel 
v obci Kynice, a to čtyřikrát.

Provedli jsme 6 kontrol, zda není podáván alkohol osobám mladším osmnácti roků. V jednom případě jsme podali ozná-
mení orgánům péče o dítě. Z ulic v našem městě jsme zařídili odstranění čtyř vraků a odstavených vozidel. Zjišťovali jsme 
převoz dvou osob na PZS v Jihlavě, tato přeprava byla v obou případech zajišťována ve spolupráci s Policií ČR. Dále jsme 
dvěma osobám, které byly pod vlivem alkoholu, poskytli první pomoc a zařídili jejich převoz do nemocnice v Havl. Brodě. 
V roce 2018 jsme se domluvili na spolupráci s organizací, Život 90“, která poskytuje určité služby seniorům.

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 nad Sázavou. Zde jsme také pomohli se zajištěním dopravní soutěže, kterou 
pořádá odbor dopravy ve Světlé nad Sázavou. V tomto roce jsme navštívili také Základní školu v Hněvkovicích.

 Zdeněk Novák, velitel MP
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Poděkování

Vedení města Světlá nad Sázavou děkuje všem dárcům, 
kteří se svými příspěvky podíleli na konání tradičního no-
voročního ohňostroje dne 1. 1. 2019  

Seznam dárců:

JUDr. Lubomír Málek, Havl. Brod, JUDr. Jarmila Endrlo-
vá, Havl. Brod, EVOS – HYDO, Ledeč n. S., TOST.cz, s. r. o., 
Jochovo, Světlá n. S., Pneuservis, Ing. Milan Šmíd, Světlá 
n. S., Insia Adores – pojišťovací makléřství, spol. s  r. o., 
Humpolec, Eva Huderová, Služátky, Robert Benda, Světlá 
n. S., PROJEKT SVĚTLÁ, v. o. s., Světlá n. S., Glasspo, s. r. o., 
Světlá n. S., Linh Cam Bui, Světlá n. S., AR Kovo, s. r. o., 
Světlá n. S., ESA plating, s. r. o., Praha, TRANSCONSULT, 
s. r. o., Hradec Králové, Simhan Centre Star, s. r. o., Světlá 
n. S., AMG – Karel Pícha, Světlá n. S.

Jan Tourek, starosta

Krádež zlata z bytu
Dne 4. 1. 2019 v 13:00 hod. byla oznámena krádež zlata 

z bytu. Následně bylo zjištěno, že dosud neznámý pacha-

tel v době od 10:00 hod. dne 1. 1. 2018 do 10:00 hod. dne 
4. 1. 2019 v ul. Na Bradle ve Světlé nad Sázavou odcizil ne-

zjištěným způsobem bez užití násilí z bytu panelového domu 
z uzamčeného dětského pokoje zlaté šperky, čímž způsobil 
majitelce škodu ve výši nejméně 25 000 Kč. Neznámý pa-

chatel se dopustil přečinu krádeže a porušování domovní 
svobody, za což mu v případě zjištění a prokázání viny hrozí 
trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti, popř. pro-

padnutí věci.

Zanedbání povinné výživy
Dne 8. 1. 2019 byly policejním inspektorem zahájeny 

úkony trestního řízení ve věci přečinu zanedbání povin-

né výživy, ze kterého je podezřelý osmadvacetilet muž ze 
Světelska, který si v období od měsíce září 2017 do měsíce 
prosince 2018 neplní vyživovací povinnost na svého syna 
a v současné době tak na výživném dluží celkem 26 633 Kč. 
V současné době probíhá řádné prošetření a dokumentování 
věci, přičemž podezřelému v případě prokázání viny za uve-

dený trestný čin hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.

Vloupání do sklepních kojí
Dne 11. 1. 2019 v 09:00 hod. vyjížděli policisté k nahlá-

šenému případu vloupání do sklepních kojí. Na místě bylo 
policisty zjištěno, že dosud neznámý pachatel se v době od 
10. 1. 2019 08:30 hod. do 08:00 hod. dne 11. 1. 2019 násilím 
vloupal do dvou sklepních kojí v suterénu panelového domu 
v ul. Dolní ve Světlé nad Sázavou, kde odcizil různé věci, 
čímž způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 10 800 Kč. 
Neznámý pachatel se svým jednáním dopustil přečinu krá-

deže a porušování domovní svobody, za což mu v případě 
prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, zá-

kaz činnosti, popř. propadnutí věci.

Vloupání do rekreační chalupy
Dne 16. 1. 2019 bylo 13:50 hod. oznámeno vloupání do re-

kreační chalupy v obci Kunemil. Následným šetřením bylo 
zjištěno, že dosud neznámý pachatel se v době od 15:00 hod. 
dne 13. 12. 2018 do 13:30 hod. 16. 1. 2019 násilím vloupal 
do rekreační chalupy, kde odcizil různé starožitné předmě-

ty, čímž majiteli způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 
23 450 Kč. 

Vzhledem k tomu, že se v uvedené lokalitě jedná již o dru-

hý nahlášený případ vloupání do rekreační chalupy, v sou-

časné době probíhá ve spolupráci se službou kriminální po-

licie intenzivní prověřování a šetření s cílem objasnění věci 
a zjištění osoby pachatele.

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

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Zpráva Policie čR Světlá nad Sázavou s přehledem trestné činnosti  
za měsíc leden 2019

Dne 25. ledna uctili místostarosta Josef Hnik a tajemník 
města Jiří Moučka Den památky obětí holocaustu 

položením květin k pamětní desce na budově radnice.

Foto: KyTICe
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▶

Z hiStORie
Část II. Červený kohout
Požáry sužovaly lidi v minulosti a ani v současnosti tomu není 

jinak. Středověká osídlení se svými většinou dřevěnými stavba-

mi trpěla ovšem požáry znatelně víc, než moderní doba, která 
začala v průběhu minulého století nahrazovat dřevo materiály 
méně hořlavými. Středověké požáry dokázaly zničit celé vesni-
ce a města. Z našeho regionu se žádná informace o středověkém 
požáru nezachovala, neuvádí ji ani Seidlerova kronika, ani jiný 
dostupný pramen.

Nejstarší zprávu, ve které se lze dočíst o požáru, najdeme 
v „Pramenech k dějinám třicetileté války“. Dozvíme se z ní, že 
Švédové v roce 1645 „Světlou n. S. zapálili… Požár ve Světlé, ač 
byl založen na čtyřech místech, podařilo se uhasit.“

V Kronice města Světlé se o požáru dočteme poprvé při popi-
su událostí v roce 1803, kdy lehla celá ves Lipnička popelem, zů-

stalo jen jedno stavení a při požáru uhořeli manželé Melechovi.
Pravidelné informace o požárech se v této kronice objevují až 

v té její části, ve které autor vychází již z vlastních zážitků a zá-

znamů, tj. od roku 1850. Všechny požáry poctivě zaznamená-

vá „Pamětní kniha děkanátu ve Světlé n. Sáz.“ a po Velké válce 
i obecní kroniky. S gustem o nich píše i tehdejší tisk.

V kronice děkanátu se o prvním požáru dozvídáme v zápise 
k roku 1878. 5. května vyhořela stodola Izáka Müllera a mlu-

vilo se tehdy o žhářství, neboť v té době se po městě objevily 
tzv. „paličské listy“, což byly jakési letáky obsahující vyhrůžky 
právě založením požáru. Další případ se naštěstí nestal. O rok 
později hořelo znovu, a to 31. července v domku č. p. 54 v Lá-

necké ulici. Od ohně chytily i čtyři sousední domy. Důvod požá-

ru byl ale jiný, než v předchozím případě. Po požáru totiž četníci1 

zatkli Jana Kolana, který zapálil vlastní dům s úmyslem nechat 
uhořet manželku Barboru. Neminul ho trest 10 roků těžkého 
žaláře. Odpykával si ho v trestnici u sv. Václava v Praze2, kde 
v květnu 1881 zemřel. Obě události stručně zmiňuje i Karel Sei-
dler. V jeho kronice se k roku 1879 ještě dočteme, že 28. února 
vyhořela zdejší továrna na gumu a škrob, „požár povstal v sušír-
ně následkem přílišného žáru v peci…“

Není možné nezmínit se o nejslavnější světelské žhářce Bar-
boře Všetečkové. Její zavrženíhodný skutek se stal v Ledči 
n. Sáz., kde pracovala jako služebná u jistého Františka Nováka 
v Pivovarské ulici č. p. 234. Dne 8. března 1879 údajně ze msty 
zapálila dům svého zaměstnavatele, od něhož chytila střecha 
nad Pivovarským údolím se tyčícího hradu. Ten hořel několik 
dní…

Z kroniky děkanátu se dozvídáme, že 20. září 1885 vyhoře-

ly na Malé straně čtyři domky hned za mýtem a jedna stodola. 
Karel Seidler mluví jen o dvou domcích a jmenuje i jejich maji-
tele, M. Herrmanna a Guttfreunda. Chválí místní hasiče3, neboť 
„dostatečnému množství vody a zvláště nově zakoupené (za 1000 
zl.)  dvouproudní  stříkačce  jest  co děkovati,  že oheň nedosáhl 
širších rozměrů.“

Pan děkan Chaloupka4 si všímal podobných neštěstí i v okolí 
Světlé. Od něj se dozvídáme, že „10. září 1886 vypukl oheň pod 
kůlnou v statku J. Vostatnického v Kunemili, sedm statků se vší 

úrodou a pící popelem lehlo. Příčinou byly děti dělající si ohní-
ček pod kolnou.“

V dubnu 1890 vyhořely v Lánecké ulici čtyři domky, v čer-
venci 1892 panské stodoly, o dva roky později tzv. panský dům. 
Co dokáže přemíra alkoholu, ukazuje následující příhoda. Nech-

me vyprávět P. Františka Chaloupku: „Na podzim 1895 zapálil 
bednář  Karel  Čech,  který  nemírnému  pití  kořalky  oddán  byl, 
o samotě postavenou stodolu u řeky patřící Fr. Sobotkovi. Sám 
se udal v Ledči, dostal 5 let těžkého žaláře.“ Panu děkanovi ne-

unikl ani požár v nedaleké Nové Vsi, kde 29. května 1897 hořela 
hospoda Englberta Křivskýho. Děkan nezapomněl poznamenat, 
že se jednalo o katolickou církví opovrhovaného evangelíka.

Velká tragedie, která se podobala té z roku 1886 v Kunemi-
li, postihla tehdy samostatnou obec Horní Bohušice. „28.  srp-

na 1902 vypukl požár  v Horních Bohušicích  v  č.  8 u  Jos. Ko-

lovanýho (pětiletý synek udělal si pod kůlnou oheň ze suchých 
makovic). Do večera celá ves mimo dva malé domky lehla po-

pelem. K ulevení bídy pohořelých konány ihned sbírky (peníze 
poslal i císař František Josef), a tak ubohým umožněno, aby do 
zimy nejnutnější postaviti si mohli.“

V červenci 1908 začalo hořet v Lipničce u Chládů v č. p. 8, 
výsledek byl strašlivý. Devatenáct vyhořelých domů se sklizní 
sena a žita. Historie se po sto letech bohužel opakovala.

Jak je patrné z předchozího textu, oheň řádil poměrně často 
a jeho oběti, kterým se říkalo „pohořelí“, přišly často o všechno 
a jejich další existence byla velmi nejistá. Proto i na Světelsku 
vznikají sbory dobrovolných hasičů a bylo samozřejmostí, že 
hlavně ve vsích se členy stávali všichni místní muži. Světlá byla 
první, k založení sboru došlo v roce 1877. V Nové Vsi obdobný 
sbor založili v roce 1888. V pamětní knize děkanátu se dočte-

me, že v roce 1905 byly zřízeny hasičské sbory v Závidkovicích 
(s Lipničkou a Kochánovem) a v Kunemili. Pan děkan zazname-

nal, že v prvním případě posvětil stříkačku 2. a v druhém přípa-

dě 30. července téhož roku.
O dalších požárech se dozvídáme z obecních kronik. Ta bene-

tická se zmiňuje o tom, že „13. června 1932 časně ráno zasvítil 
červený kohout na hostinci v Beneticích. V tu samou dobu vyho-

řela v Žebrákově čísla 5, 9, 10 a 11. 27. června vyhořela v Žeb-

rákově čísla 3, 12, 14 a 18, 18. listopadu v Opatovicích č. p. 5, 15 
a 23.“ O čtyři roky později 29. listopadu 1936 zničil požár budo-

vy Pejcharům, Polívkům, Zavadilům a Koudelům v Beneticích.
Pamětní kniha obecné školy v Druhanově žádný požár ne-

zmiňuje, dozvíme se z ní ale, že v roce 1924 byl pro Druhanov 
a Dlužiny založen hasičský sbor.

Kronika obecné školy v Ovesné Lhotě nás informuje o tom, že 
v roce 1924 vyhořely domky patřící Janu Křížovi, Josefu Buria-

novi a Marii Hotovcové. V roce 1935 řádil oheň u Raurů, Váňů, 
Kolářů a v pastoušce, v Dlužinách vyhořeli Kavkovi.

Kronikář obce Příseky zaznamenal, že „12.  února  1929  za 
jednoho  z  nejkrutějších  mrazů  vypukl  večer  o  deváté  hodině 
požár usedlosti p. Jos. Trtíka č. p. 27. Vyhořela úplně stodola, 
kolna a hospodářské přístavky a jen třeskutému mrazu a neoby-

čejnému množství sněhu lze děkovati, že se požár nemohl rozší-

Přírodní katastrofy a jiné smutné události

9



▶ řiti, což při naprostém nedostatku vody mohlo míti nedozírných 
následků.“

Zhruba ve stejné roční době o pět let později, konkrétně 
17. února 1934, „vypukl požár v usedlosti č. p. 2, a sice ve stodole 
nacházející se nazad obytných stavení. Jelikož stalo se toto zve-

čera o 8. hodině, byl požár obmezen dík neohroženým a oběta-

vým obráncům na stodolu a kolnu, ve které ale shořelo veškeré 
hospodářské nářadí a stroje.“

Z kroniky obecné školy v Pohledi se dozvídáme, že v noci 
z 15. na 16. květen 1911 vypukl ve stodole v č. p. 33 požár, „kte-

rý strávil pět usedlostí skoro úplně, a sice č. p. 1, 2, 3, 4 a 33. 
Pouze u č. p. 4 neshořela konírna krytá lepenkou. Ostatní budo-

vy všecky kryty byly došky. Ohrožená škola byla hasiči z Luči-
ce zachráněna.“ 2. května 1931 zničil požár stavení Jana Šímy 
č. p. 29 a Jana Šimánka č. p. 23. Pět let nato v obci vznikl sbor 
dobrovolných hasičů.

Hasičský sbor si založili v roce 1923 i v Dolní Březince, po-

prvé zasahoval při požáru v Závidkovicích o dva roky později. 
V dolnobřezinské kronice je zachyceno několik požárů, které 
propukly ve 20. a 30. letech 20. století. K roku 1928 je zde za-

psáno: „Dne 3. července vypukl oheň v domě č. p. 9 a rozšířil 
se na č. p. 10, který byl s č. p. 9 pod jednou střechou. Ohrožen 
byl dům Ant. Krajíčka č. p. 8 a stodola Zemanova, které oboje 
hořelo, ale zásluhou hasičů dolnobřezinských a též i světelských 
byl požár lokalizován… „

O rok později hasiči zlikvidovali požár Dohnalovy stodoly, je-

jíž nájemce u soudu doznal, „že při poklidu koz se mu překlopila 
svíčka a od toho že chytla sláma.“

V roce 1931 shořela stodola Václava Práška. O rok později 
16. února 1932 navečer „vypukl požár v č. p. 6 u Aloise Kysely, 
druhá část domu měla č. p. 35. Ohrožen byl mlýn č. p. 7 a domek 
č. p. 29 Vítkové Františky. Hasičům se podařilo oheň lokalizo-

vati jen na č. p. 6 a 35, avšak druhý den v poledne, kdy už nic 
nehořelo, chytil mlýn č. p. 7 z půdy. Hasičská hlídka i pan vrchní 
strážmistr Steinbach byli právě na besedě ve mlýně. Mlýn shořel 
s hospodářskými budovami a aby bylo do třetice všeho dobré-

ho, navečer toho dne, když šli četníci od vyšetřování mlýna skrz 
starou hospodu č. p. 180, hořela jim právě chalupa také. Vnikli 
na půdu a viděli, jak požár byl založen, ale uhasiti se již nedal… 
Viník požáru se nevyšetřil.“

Tím ovšem v tomto roce, bohatém v Březince na požáry, nic 
nekončilo. „O svatodušních svátcích v pondělí byla u nás taneč-

ní zábava a když bylo v nejlepším, asi v 9 hodin večer začali lidé 
vybíhat ven, že někde hoří. A skutečně hořela hospoda „U Kon-

šelů“ v Horní Březince. Hospoda shořela i s hospodářskými bu-

dovami… Příčina požáru se nevyšetřila.“
To ale ještě nebyl konec. „Když se dělala sena a lidé po lou-

kách  byli,  začala  hořet  bývalá  šlejferna  č.  p.  18,  t.č.  níťárna 
a činžovní dům Ferd. Drahozala ze Světlé. Bydleli tam nájemní-
ci… Dům, jehož hašení se zúčastnili březinští hasiči, měl jednu 
zeď postavenou ze slámy maznou hlínou propěchovanou.“

Ještě větší požár vypukl v Březince v roce 1934. Kronikář 
vypravuje: „Bylo 4.  května, pátek. Vítr burácel  již několikátý 
den a stále se na síle zvětšoval… Odpoledne se chýlilo k veče-

ru, když náhle nám někdo zavolal: „U mlýna hoří!“ Byl u nás 
na pivě strýc Vacek, p. Panuška, malíř, strážmistr Janda a Stý-

blo Josef.5 Vyhrnuli jsme se ven a již jsme viděli v plamenech 
celý domek Vítků č. p. 29 a kolničku Baštovu… Rozšíření ohně 
na ves nedalo se lidskou mocí zabránit… Oheň netrval dlou-

ho, ale byl strašný. Na hodně metrů nebylo možno se přiblížiti… 
Jiskry a oharky létaly až do Benetic, i les na několika místech 
v Mantrčkách hořel. Kusy ohořelé lepenky se našly zalétlé až 
u Nezdína a Pavlova… Shořelo toho mnoho. Č. p. 1, 2, 3, 4, 29 

i se všemi hospodářskými budovami, stroji, vozy, nářadím, zá-

sobami, 2 kusy dobytka hovězího, svině s čuňaty, asi 80 slepic, 
husy, holubi, tři psi, kočky, 4 kozy… Likvidace od pojišťoven 
byla všude s malými srážkami… Pohořelí obdrželi podporu i od 
státu… “ Světelská kronika se o tomto velkém požáru také zmi-
ňuje a upřesňuje, že vyhořely statky p. Říhy, Vacka, Novotné-

ho a Ševce. „Přesto, že k požáru dostavily se hasičské sbory ze 
Březinky, Světlé, Služátek a Lipnice, nebylo vůči rozzuřenému 
živlu možno se uhájiti a veškeré zachvácené objekty lehly úplně 
popelem.“

V roce 1935 hořelo znovu. 14. června „vznikl oheň ve stodole 
Vitečkově a shořely chalupy: Stýblova č. p. 11, Zelenova č. p. 15 
a Vitečkova č. p. 13… Bylo krásné tiché ráno a chaloupky hořely 
jako svíce k obloze. Hasiči březinečtí se při tomto požáru nevy-

znamenali. Měli špatnou svíčku a motor jim nechtěl pumpova-

ti. Původci, kteří požár založili, se nezjistili. Všichni na Oboře 
vyhořelí si postavili zase svá obydlí, ovšem lepší a prostornější 
a pohodlnější…“

O posledním požáru v Březince ve 30. letech nás informu-

je „Pamětní kniha města Světlé nad Sázavou“. Došlo k němu 
nedlouho po tom naposledy zmiňovaném. „28. července 1935 
o 10. hodině dopolední vypukl požár v Dolní Březince, kterému 
padly za oběť dva obytné domky, Maštalířův a Novákův… „

Ani obci Mrzkovice se ve 30. letech požáry nevyhýbaly. 
Z obecní kroniky lze vyčíst, že tam hořelo nejčastěji v roce 
1934: „22.  února  ráno  vypukl  požár  v Mrzkovicích  v  hostinci 
p. Fr. Zlaty a shořela střecha na kůlně se zásobami tam uložený-

mi. V témž roce zjara byla uchvácena požárem osada Leštinka, 
kde požár pohltil dva obytné domky se všemi přístavbami a jed-

nu stodolu. Domek p. Fr. Stejskala č. p. 14 a domek pí Anny Šem-

berové č. p. 5. Stodola byla majetkem p. Jos. Vodrážky č. p. 15. 
V létě opět vypukl požár v Leštince u pí Choutkové č. p. 21.“

Hořelo i o dva roky později. „13. června vypukl požár v osadě 
Mrzkovice pánů majitelů Cihlářových č. p. 22, kde současně od-

bývali svoje svatební veselí. Za oběť padlo jejich obytné stavení 
a chlév. Dále požár pohltil obytný domek majitelů Michalíčko-

vých a špýchar a stodolu manželů Boudníkových. Škoda tímto 
vzniklá byla kryta zčásti pojištěním.“

Zhruba o rok později, v květnu 1937, shořelo Císařovým celé 
obytné stavení.

Možná některému čtenáři bude připadat nápadné, že v někte-

rých vesnicích hořelo jen v určitém období a požár vždy pohltil 
řadu stavení, často od sebe dosti vzdálených. Poznámky kro-

nikářů o pojistném plnění a budování pohodlnějších zděných 
stavení namísto starých dřevěných mohou také vzbuzovat urči-
té podezření a i tehdy prý zlí jazykové něco podobného tvrdili. 
Kdo by tomu ale dnes věřil?

Ve světelské kronice se také dočteme o řadě požárů. Tak na-

příklad v roce 1926 „20. dubna vypukl o 7 a ½ hodině večerní 
požár v Horní ulici dřevěného domku č. p. 255 patřící pí Kotin-

kové a zachvátil vedle stojící domek č. p. 40 p. Hrocha a domek 
č. p. 50 p. Půlpytla v Lánecké ulici. Škoda jest velmi značná…“

Z kroniky se dále dozvíme, že 23. června 1928 vyhořel mlýn 
pana Bradáče pod Kunemilí. Jsou tam zmínky o již uváděných 
požárech v Dolní Březince, protože u nich vždy zasahovali svě-

telští hasiči.
Poslední velký oheň ve 30. letech, o kterém se světelská kroni-

ka zmiňuje, je z 12. prosince 1934, kdy „o 8. hodině večerní vy-

pukl požár ve sklárně Josefodol. K požáru se dostavily hasičské 
sbory ze Světlé, Služátek, Druhanova a Kunemile. Shořela stará 
i  nová  brusírna.  Škoda  jest  velmi  značná  a  jest  nedostatečně 
kryta pojištěním.“

Josef Böhm
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Národní 
listy  

13. 11. 1875

Národní 
listy  

28. 10. 1875

Národní 
listy 

23. 2. 1879

vysvětlivky
1 Četnická stanice byla ve Světlé zřízena v  roce 1869 

a měla tři muže.
2 Trestnice byla umístěna v bývalém klášteře v Praze Na 

Zderaze od r. 1809 do r. 1884, pak byla přemístěna na 
Pankrác. Z kláštera stojí již jen kostel sv. Václava (v dneš-

ní Resslově ulici), v  současnosti slouží Československé 
církvi husitské.

3 Sbor dobrovolných hasičů existoval v té době již osm let.
4 P.  František Chaloupka (1836-1914) byl děkanem ve 

Světlé od roku 1878 do roku 1912.
5 Kronikář Václav Vacek byl v Dolní Březince hostinským.

 Psalo se

Národní 
politika

25. 9. 1886

Národní 
listy  

22. 5. 1879

Národní 
politika

7. 8. 1908

Národní 
politika

4. 8. 1908

Národní 
politika

9. 2. 1894

Národní 
politika 

30. 8. 1902
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 ŠkOlStví
MC Rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Kateřina Barcíková (tel.: 730 809 743) 
PhDr. Marie Mašková (tel.: 731 646 844)

Nová otevírací doba: Pondělí: 8:30–11:30 
 Středa: 15:00–18:00

Stálý program

Každé pondělí a středu – informativní poradenství

Pondělí
• 8:30–9:30 hod. – Volné hraní
• 9:30–10:30 hod. „Kolo-kolo“ – pohybové cvičení s říkadly
• 10:30–10:50 hod. –  „Logohrátky “ – Procvičování mluvení 

a vzájemné učení za pomocí obrázků, knížek a logopedic-
kých pomůcek 

• 10:50–11:30 hod. – „Vlastní světy“ – samostatné hraní 
dětí pod dohledem rodičů a koordinátorů.

Středa
• 15:00–15:30 hod. – „Kolo-kolo“ –  pohybové cvičení s říka-

dly
• 15:30–18:00 hod. – „Tvořílkové“ – výtvarná dílnička

Plánované akce na únor 2019:
• 2. 2. – Dětský karneval (13:30–17:00 hod.)
• 12. 2. – pí. Marie Pechová – přednáška o všeobecné finanč-

ní gramotnosti (16:00 hod.) 

Těšíme se na Vás

Do nového roku vstoupilo světelské Mateřské centrum Rolnička 
při Oblastní charitě Havlíčkův Brod s novým osazenstvem, novou 
otevírací dobou i s novým programem. Na své si přijdou jak ma-

minky, nebo další členové rodiny, tak samozřejmě děti, které se 
díky mateřskému centru snadněji zapojí do většího kolektivu a zá-

roveň si odnesou řadu nových poznatků, dovedností a také zážitků.
Rolnička má od ledna otevřeno každé pondělí od 8.30 do 

11.30 hodin a každou středu od 15 do 18 hodin. Po celou dobu je 
k dispozici informativní poradenství související s rodičovstvím 
nebo rozvojem nejmenších návštěvníků. K tomu navíc chystá ak-

tivity v rámci stálého programu. „V pondělí od 8.30 do 9.30 hodin 
plánujeme volné hraní. Poté se vrhneme na Kolo-kolo, což je pohy-

bové cvičení s říkadly. Od 10.30 do 10.50 dostanou prostor Logo-

hrátky plné procvičování mluvení a vzájemného učení za pomocí 
obrázků, knížek a logopedických pomůcek a nakonec, od 10.50 do 
11.30 hodin, přijdou na řadu Vlastní světy, tedy samostatné hraní 
dětí pod dohledem rodičů a našich koordinátorek,“ nalákala na 

pondělí stálý program vedoucí mateřských center při Oblastní cha-

ritě Havlíčkův Brod Anna Doleželová.

Středa bude od 15 do 15.30 hodin patřit opět aktivitě Kolo-kolo, 
kterou vystřídá výtvarná dílnička s názvem Tvořílkové. Mateřské 
centrum Rolnička plánuje i další akce. V únoru se návštěvníci mo-

hou těšit na dětský karneval, a to v sobotu 2. února od 13.30 do 
17 hodin. V úterý 12. února od 16 hodin se pak uskuteční přednáš-

ka Marie Pechové o všeobecné finanční gramotnosti. „Od února 
odstartujeme také hudebně pohybový kroužek, který je určený pro 
děti do čtyř let. Jeho náplní budou jednoduché lidové písně, bás-
ničky – hudebně a pohybově ztvárněné, hra na rytmické nástro-

je a dále  i výtvarná činnost. Vstup na první, ukázkovou hodinu 
bude zdarma a podle počtu a domluvy účastníků stanovíme přesný 
termín dalších setkávání. Pro bližší informace volejte na telefon-

ní číslo 723 558 528 nebo pište na e-mail mcrolnicka@seznam.cz. 
Aktuální informace naleznete také na facebookových stránkách,“ 

pozvala jedna z koordinátorek Rolničky Jana Špiňarová. Od února 
je v plánu také série přednášek s Ivou Georgievovou na téma Život 
ve zdraví a radosti podle Ajurvédy. Milovníky ručních prací jistě 
nadchne kurz patchworku, který povede Věra Kopecká.

Mateřské centrum je místem, kde se setkávají především ma-

minky s dětmi na rodičovské dovolené. Vítáni jsou ale i další členo-

vé rodiny. Navazují nová přátelství, čerpají nové nápady, předávají 
si zkušenosti a mohou se dělit o své každodenní radosti i starosti. 
Rodiče mají navíc možnost smysluplně vyjít ze sociální izolace, 
do které se vlivem celodenní péče o dítě dostávají. Děti se zase 
připravují na vstup do většího kolektivu v mateřské škole a sezna-

mují se se základy výtvarné, hudební i tělesné výchovy. Oblastní 
charita Havlíčkův Brod provozuje tři mateřská centra – Rolničku 
ve Světlé nad Sázavou, Ledňáček v Ledči nad Sázavou a Zvoneček 
v Havlíčkově Brodě.

Mateřské centrum Rolnička sídlí na adrese Sázavská 598. Na 
rodiče a děti se těší nové koordinátorky: Kateřina Barcíková (tel.: 
730 809 743), Ing. Jana Špiňarová (tel.: 723 558 528) a PhDr. Marie 
Mašková (tel.: 731 646 844).

Pro více informací se můžete obracet na: Aneta Slavíková, PR, 
tel.: 777 736 063, e-mail: slavikova@charitahb.cz, web: www.hb.
charita.cz, Oblastní charita Havlíčkův Brod

Mateřské centrum Rolnička láká na nový program
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Aktivity žáků sociálních oborů – malé 
ohlédnutí za uplynulým rokem 2018
Všichni žáci studující v naší uměleckoprůmyslové akademii mají 

možnost poznávat nejrůznější pracoviště blízká jejich zaměření 
i absolvovat akce rozšiřující jejich profesní kompetence. Výjimkou 
nejsou ani čtyřleté obory zaměřené na sociální činnost a tříletý 
učební obor ošetřovatel. Připomeňme si některé akce z minulého 
kalendářního roku.

Neviditelná výstava – Praha
Žáci 1. a 3. ročníku oboru sociální činnost navštívili Neviditel-

nou výstavu v Praze. Tato výstava seznamuje návštěvníky s živo-

tem zrakově postižených občanů. Návštěvníci výstavy si mohli 
vyzkoušet pomůcky, které zrakově postižení používají ke zvládání 
běžných životních úkonů – např. práce s „mluvícím“ počítačem, 
psaní na stroji brailovým písmem, chůze s páskou na očích a bílou 
slepeckou hůlkou. Zábavné, ale zároveň dost náročné bylo zvlád-

nutí různých her, jako jsou šachy, dáma, nebo skládání jednodu-

chých obrázků – leporelo. Hlavní částí výstavy je dobrodružná 
hodinová prohlídka v naprosté tmě za doprovodu nevidomého 
průvodce. Většinu z nás po vstupu do tmavých prostor sevřela úz-

kost, která ale brzy zmizela díky pomoci průvodkyně. Přítomní 
se dokázali vcítit do handicapu nevidomých. Nakonec se mnozí 
i zasmáli při rozpoznávání místnosti a předmětů ve tmě a získali 
mnoho haptických zážitků.

Azylový dům pro těhotné ženy v Hamrech navštívili žáci sociál-
ních oborů v rámci Dne otevřených dveří, který se konal u příleži-
tosti 10. výročí založení tohoto zařízení. Přednostně je tato sociální 
služba určena ženám v tísni v jakémkoliv stádiu těhotenství, které 
ztratily bydlení a sociální zázemí. Kapacita není velká – dům je 
určen pro sedm matek s dětmi. Sociální pracovnice žáky provedla 
po domě a seznámila je s chodem zařízení.

Žáci navštívili i další azylový dům – Dům světla v Praze. Jde 
o azylové zařízení, které mohou k ubytování využít HIV pozitiv-

ní a AIDS nemocní, jejich partneři a rodinní příslušníci. Exkurze 
obnášela nejen prohlídku, ale pokračovala přednáškou v zasedací 
místnosti. Formou prezentace byly žákům poskytnuty základní 
teoretické údaje o tomto onemocnění.

Exkurze do Alzheimercentra ve Filipově se zúčastnili žáci obo-

ru sociální činnost i tříletého oboru ošetřovatel. Prohlédli si celé 
zařízení včetně technického zázemí, všímali si rozdílů mezi sou-

kromým a státním zařízením a otevřeně o tom diskutovali. Hodně 
dotazů se také týkalo samotné Alzheimerovy choroby. Vrchní se-

stra během prohlídky vyprávěla o práci pečovatele, upozorňovala 
na situace, které se běžně stávají při práci s lidmi, ale žádné učeb-

nice o nich nepíší.

Žáci čtyřletého oboru navštívili komunitní farmu Krišnův dvůr 
v Postupicích u Vlašimi. Paní Brahžarání provedla žáky po farmě 
a vysvětlila principy ekologického hospodaření. Ve společenské 
místnosti pak proběhla diskuse s tématikou trochu neobvyklou 
v dnešní uspěchané době, a to duchovní život a hledání klidné-

ho stavu lidské mysli. Součástí exkurze byla i ukázka meditace 
v doprovodu netradičních hudebních nástrojů. Žáci se přirozeně 
zapojili. Přestože pro mnohé to byla první zkušenost s meditací, 
mnozí byli nadšeni. Největší ohlas mělo vegetariánské menu, kte-

ré studenti zkonzumovali netradičním způsobem vsedě na zemi 
v poloze lotosového květu. Podobně zaměřené akce budou pro 
žáky daných oborů organizovány i v kalendářním roce 2019, pro-

tože praktické poznání nejrůznějších sociálních zařízení a kontakt 
s jejich klienty jednak rozšiřuje teoretické poznatky, jednak umož-

ňuje získat představu o tom, kde a jak by se sami mohli uplatnit 
v budoucím životě.

Každoročně organizují žáci oboru sociální činnost a ošetřovatel 
mikulášskou nadílku pro děti mateřských škol ve Světlé n. S. Pře-

dem vždy připravují a vyrábí malé dárečky pro děti – letos pekli 
z vizovického těsta ozdobičky na stromeček (podkovičky, stro-

mečky, zvonečky, hvězdičky). Žáci vytvoří dvě skupiny – převlék-

nou se za Mikuláše, anděla a 2 čerty. Jedna skupina jde do MŠ na 
sídlišti, druhá do MŠ Lánecká. Zde obcházejí jednotlivé třídy.

V předvánočním období se žáci také účastní dnes už známé akce 
Ježíškova vnoučata.

Během celého roku pak pomáhají při organizaci Květinového 
dne (den proti rakovině), sbírky Červená stužka pro českou spo-

lečnost AIDS, při sbírkách Potravinové banky apod. Obor sociální 
činnost a ošetřovatel není jen o sezení v lavicích, ale i o práci v te-

rénu, kontaktu s lidmi, péči o ně, empatii a solidaritě.
Autor článku: Bc. Helena Kotěrová, výběrem z článků školy, 

studijní referent školy, foto: archiv školy

Co se děje v Uměleckprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

Okénko absolventa

Jakub kRatOChvíl, 
nar. 8. 9. 1999, světelský rodák

na jaře 2018 úspěšně odmaturoval na světelském gymná-
ziu ve všeobecné větvi hned poté zvládl náročné přijímací 
zkoušky a  nyní studuje všeobecné lékařství na Lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy

Sám se svěřil: Na studium na gymnáziu vzpomínám v dob-
rém. Pokud jsem potřeboval něco vysvětlit, všichni učitelé 
mi vyšli vstříc a domluvili si se mnou konzultační hodiny. 
Díky různým mimoškolním aktivitám, jako byl například ly-
žařský nebo turistický kurz, jsme měli možnost seznámit 
se i s jinými studenty ze školy než pouze s těmi z gymnázia. 
Celkově jsem získal dobré základy, ze kterých čerpám i na 
nové škole.

Co dodat? I  když počty žáků světelského gymnázia v  po-
sledních letech klesají, rozhodně to neplatí o  úrovni stu-
dentů a jejich přípravy. Naopak – menší kolektiv umožňuje 
každému rozvinout svou individualitu výběrem z nabídek 
vzdělávacích aktivit.

Jakub je toho dokladem. Šel za svým cílem, volil si náročné 
výběrové semináře, přihlásil se na nepovinnou latinu, za-
pojoval se do četných aktivit z oblasti přírodních věd. Nyní 
je na počátku své životní dráhy, ale nepochybujeme, že se 
za pár let zařadí mezi úspěšné lékaře, právníky a vědecké 
pracovníky vzešlé ze světelského gymnázia.
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▶ Anděl z akademie ve Světlé n. Sázavou putoval přes 
Květinov až do Kanceláře prezidenta republiky
22. 9. 2018 proběhla v Květinově na Havlíčkobrodsku akce Ži-

vot kolem nás, aneb umíme si pomáhat. Akci zorganizoval Český 
svaz žen z Květinova. Cílem bylo dostat do povědomí veřejnosti 
napříč všemi věkovými kategoriemi znalosti a dovednosti z ob-

lastí, jako jsou sport, ochrana přírody, první pomoc, solidarita, 
zdraví, profesionalita, kultura. Akce se zúčastnily všechny složky 
IZS, několik středních a základních škol, ČČK, BESIP, UNICEF, 
spolky i jednotlivci.

Na hřišti v Květinově bylo k vidění hašení požáru v domácnosti, 
vyprošťování posádky z havarovaného vozidla, poskytování první 
pomoci záchranáři, ukázky sebeobrany, ukázky cvičení policej-
ních psů, vystoupení mažoretek…, návštěvníci akce si mohli ne-

chat změřit tlak, tuk, krevní cukr. Naučit se základy sebeobrany.
Naše škola se také zapojila do programu. Děvčata sociálních 

oborů (sociální činnost se zaměřením pečovatelská činnost a se 
zaměřením sociálně správní činnost) z Gymnázia a Umělecko-

průmyslové Akademie ve Světlé nad Sázavou pod vedením zku-

šeného pedagoga přiblížila návštěvníkům možnosti pro seniory 
i nemohoucí. Různá zařízení pro seniory, pomůcky, domácí péči, 
sociální i finanční pomoc aj. Měřila zájemcům tlak.

Součástí akce byla i vědomostní a dovednostní soutěž v posky-

tování první pomoci Polámal se mraveneček. Byla určena 4 kate-

goriím soutěžících – MŠ, mladší žáci, starší žáci, senioři a handi-
capovaní. Studenti umělecko-průmyslových oborů naší školy se 
podíleli na návrhu a výrobě cen pro vítěze jednotlivých kategorií. 
Této soutěži poskytl záštitu pan prezident ČR. Pro p. prezidenta 

naši studenti vytvořili návrh daru, ten byl poté realizován v naší 
sklářské huti a následně předán organizátory soutěže. Skleněný 
anděl se panu prezidentovi velmi líbil, vyslovil obdiv k práci na-

šich mistrů a studentů.
Vítězná skupina žáků ze ZŠ Lipnice n. S. byla pozvána do Kan-

celáře prezidenta republiky. Součástí programu dne 4. 1. 2019 byla 
i návštěva senátu ve Valdštejnském paláci. Poté se všichni účast-
níci i se zástupci naší školy vydali vzhůru na Hrad. Po projití ne-

zbytnou bezpečnostní kontrolou jsme se dostali na nádvoří Hradu.
Zde se nás již ujala paní z Kanceláře prezidenta republiky a do-

stalo se nám privilegia vidět střídání hradní stráže z blízkosti 
a netypického místa. Stáli jsme na stejném nádvoří jako střídají-
cí se vojáci, přímo pod okny, ze kterých zněla živá doprovodná 
hudba.

Po další bezpečnostní prohlídce jsme byli puštěni do samotných 
prostor Kanceláře prezidenta republiky. Během komentované pro-

hlídky za stálého dohledu bezpečnostního pracovníka jsme měli 
možnost projít téměř celým objektem. Skrz skříň jsme prošli do 
knihovny, byli jsme v pracovně prvního prezidenta ČR – TGM, 
viděli starou i novou část Hradu, procházeli kolem balkonu, že kte-

rého mluví prezident k lidu. Obdivovali jsme dobový nábytek, por-
celán, fontánu, obrazy. Procházeli jsme prostory, kde běžně chodí 
pouze státní návštěvy, významné osobnosti, úspěšní sportovci.

Byli jsme nadšeni. Pro všechny účastníky to byl velký zážitek, 
zřejmě na celý život.

Autor článku: Ing. Martin Kubín, 
ředitel Akademie  Světlá n. S.

Foto: archiv akce Život kolem nás

V dnešní uspěchané době plné mo-

bilních telefonů, sociálních sítí a inter-
netu obvykle nevěnujeme tolik času 
našim blízkým. Nejvíce zapomínáme 
na ty, kteří nejsou s touto dobou spříz-

něni. Na seniory. Tento fakt se rozhodli 
změnit žáci 5. B ze ZŠ Lánecká, kteří 
strávili dne 20. 12. 2018 dopoledne 
společně s nejstaršími obyvateli města 
v Domově důchodců ve Světlé nad Sá-

zavou v rámci třídního projektu „Važme 
si stáří“. Zajímavou aktivitou dne bylo 
tvoření výrobků z keramické hlíny. Děti 
se dozvídaly, jak vypadalo mládí dříve 
a naopak popisovaly, jak prožívají mládí 
ony a jaké všechny elektronické vymo-

ženosti mají doma. Nejvíce je zajímalo téma Vánoc a vánočních 
zvyků. Součástí projektu byla výtvarná a literární soutěž s ná-

zvem: „Cestujeme s prarodiči“. V rámci celé republiky ji vyhlásil 
Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií ČR. Zapojit se do 
ní mohly všechny školky a školy v rámci kraje Vysočina. Z naší 
třídy se Terezka Tomešová umístila v krajském kole na krásném 
druhém místě a zaslouženě postoupila do celorepublikového kola. 
Dne 06. 12. 2018 proběhlo slavnostní předání diplomů a hodnot-
ných cen na krajském ředitelství Policie ČR v Jihlavě.

Je opravdu natolik důležité trávit tolik času v práci, u počítače 
či televize? Každý z nás má rodiče, prarodiče, nebo alespoň starší 
tetu se strejdou, které by potěšila návštěva, stejně jako nás, až bu-

deme jednou staří. Věříme, že společně strávené chvíle byly příno-

sem pro nás všechny. Budeme se těšit na další příjemné a zajímavé 
setkání.

 Mgr. Blanka Zmrhalová

važme si stáří
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár informací z Domova Háj. Víte, že Domov Háj 

prochází procesem transformace, při němž se z jedné velké bu-

dovy v Háji u Ledče nad Sázavou stane síť „domečků“ v loka-

litách Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Golčův Jeníkov, 
Havlíčkův Brod a Chotěboř.  Všichni klienti se do jednoho z nich 
přestěhují a budou tam  dále žít. Tak, jako dříve společnost rozhod-

la, že spousta dětí a dospělých lidí budou žít v ústavech, tak nyní 
i proces budování sítě komunitních služeb a rušení ústavů vychází 
z rozhodnutí Evropské unie, ministerstva, krajů a samotných or-
ganizací, jako jsme my. Chceme totiž, aby lidé s postižením žili 
co nejdéle ve svých rodinách, aby byli nuceni vyhledat pobytové 
zařízení jen v krajním případě a náročné životní situaci. A aby to 
potom nebyl velký ústav v lesích, kde pro ně skončí běžný život 
a začne život „na ubytovně“, sice se stravou a podporou personálu, 
ale bez soukromí, osobního života a za ztráty původních vztahů, 
neboť těm toto prostředí prostě nepřeje. Chceme, aby tato velká 
změna v poskytování sociálních služeb nebyla jen věcí aktérů to-

hoto sektoru, ale spoluprací všech v komunitě, celé veřejnosti. Na-

ším cílem je deinstitucionalizovat sociální služby, tj. zneústavnit 
či odústavnit vše, co je možné, a znormalizovat tak žití pár lidí.  
Jedině tak může být proces transformace úspěšný. A uvědomte si, 
prosím, že ta řada lidí s mentálním postižením, co žijí pod ústavní 
službou, si svůj život v ústavu nezvolili a nevolí si ani nyní pře-

chod do „domečků“. Jednáme v dobré víře a ve prospěch součas-

ných dětí s podobným osudem, aby jednou z rodiny nemusely do 

té velké budovy daleko v lesích. A doufáme, že nám jako občané 
města Světlá nad Sázavou a budoucí i současní spoluobčané našich 
klientů, pomůžete. Že pomůžete jim i sobě společně žít. 

V roce 2019 již čekáme počátek staveb dalších domků, zázemí 
pro vedení a sociálně-terapeutických dílen. Máme z toho radost 
a rádi bychom i Vám podali informace, které Vás zajímají. Uva-

žujeme o organizaci společného setkání, např. na MÚ Světlá. Ne-

víme však, zda i z Vaší strany coby občanů města je stejný zájem. 
Pokud byste přivítali akci tohoto typu, dejte mi vědět.

Těším se na shledání i vzájemnou spolupráci.  
Dana Pajerová, ředitelka Domova Háj, p. o. 

pajerovadana@domovhaj.cz 
Foto: z archivu Domova Háj

Z domova háj

Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů,
ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství
dává smysl našim dnům.
Láskyplný rok 2019

Poslední přípitek a je tu nový rok 2019. V Denním stacionáři 
jsme v posledních dnech roku 2018 zavzpomínali na krásné zá-

žitky, které jsme zde prožili.
Krásné zážitky jsme zažili na akcích konaných v Domově pro 

seniory, kterých se každý rok rádi účastníme. Byla to oslava 
MDŽ, soutěžní den pod názvem „100 let republiky“, mikuláš-

ská nadílka, vánoční vystoupení vězeňkyň a vystoupení před-

školáků z MŠ Lánecká.
Úspěšná je spolupráce s městskou knihovnou, kdy k nám za-

vítá několikrát do roka paní Roženská a paní Kodýmová. Ná-

vštěvy jsou obohaceny vždy zajímavou besedou. Společně jsme 
zavzpomínali na velikonoční svátky prožité v našem mládí, 
zúčastnili jsme se pasování malých čtenářů, vyslechli jsme si 
povídání o postupném vývoji muziky v České republice v prů-

běhu 100 let.
Nejhezčí byly naše výlety, kterými chceme našim uživatelům 

stacionáře ukázat krásy našeho okolí. I když naše výlety jsou 
kousek za hranicemi našeho města, někteří uživatelé na těchto 
místech nikdy nebyli – návštěva zahradnictví Stárkl v Čáslavi, 
Dýňového světa na statku U Pipků, tradiční Světelské zahrád-

ky, návštěva chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, výlet do Číhoš-

tě, prohlídka zdejší ZŠ Lánecká.

Velkým zážitkem byl Přátelský ples Domova Háj ve Vilémo-

vicích. Po mnoha letech si uživatelky zatancovaly, koupily si 
tombolu a ples si užívaly jako za mlada.

Navštívili jsme i divadelní představení pro děti – dětskou po-

hádku O třech námořnících. Bylo příjemné pozorovat uživatele, 
jak vzájemně s dětmi prožívají děj pohádky.

Když dostaneme chuť na něco dobrého, upečeme si nějaký 
dobrý koláč nebo výborné bramboráky. Také jsme si napekli 
vánoční cukroví a společně oslavili Štědrý den, kdy nás navští-
vil vánoční anděl a přinesl nám krásné dárečky.

Naposledy jsme si připili na krásný rok 2018 a zároveň přiví-
tali rok 2O19.

Těšíme se na další akce a krásné chvíle strávené v Denním 
stacionáři!

Text: Lenka Horní
Foto: Markéta Kopicová

Ohlédnutí za rokem 2018 v denním stacionáři Sociálního centra  
města Světlá nad Sázavou
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kUltURa
kulturní zařízení kytiCe připravuje

12. března od 9 a 10.30 hod. v divadelním sále

Příběhy vodníka česílka
Pohádka na motivy večerníčku ČT podle předlohy Václava 
Čtvrtka. 

V malém rybníčku 
v lukách pod měs-
tem Jičínem bydlí 
důvtipný vodník 
Česílko a s ním 
jeho nerozlučný ka-
marád, velký kapr 
Osmikiláč. Když se 
chce kapr obrátit 
na druhou stranu, 
musí vodník Česíl-
ko vylézt z vody do rákosí a tam počkat, až se Osmikiláč překulí 
z boku na bok. Bývá mu přitom dlouhá chvíle, a tak se naučí 
hrát karty s dubovými listy nebo tančit s půvabnou vílou An-
dulkou. Poklidný život jim však záhy naruší zámecký Knížepán, 
který by rád dostal vílu Andulku za ženu a Osmikiláče na talíř. 
Podaří se Česílkovi kapra zachránit? A stane se Česílko nako-
nec Andulčiným ženichem, a nebo se Andulka provdá na zámek 
do Jičína? To všechno a ještě mnohem více se dozvíte v naší 
nové pohádce Příběhy vodníka Česílka!

Účinkuje: Divadlo D5, Praha

Vstupenky bude možné zakoupit půl hodiny před začátkem před-
stavení v pokladně kina.

23. března 2019 od 15 hod. v kinosále 

Ovečky a vlci: veliká bitva 
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie 
Rusko, 2018, 80 min

Ovečky a vlci se do-
hodli, že  budou žít 
společně v  míru. 
Tak tomu taky je až 
do chvíle, kdy se ve 
vesnici objeví ne-
očekávaní hosté 

– černí vlci, kteří 
chtějí, aby  se  život 
vrátil do  starých 
kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist. Ovečky a vlky teď může 
zachránit jen spojení sil a  týmová práce. Podaří se  jim vrátit 
do vesnice klid a harmonii?

Jednotné vstupné 50 Kč. 

Předprodej vstupenek od 4. 3. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. Vstupenky na místě bude 
možné zakoupit půl hodiny před začátkem promítání v pokladně 
kina.

28. března od 19 hod. v divadelním sále 

Janek ledecký – akustické turné 2019
Janek Ledecký na jaře 2019 absolvuje turné, kde přehraje své 
písně v akustických aranžích. Stane se tak poprvé od roku 1994, 
kdy vyšel záznam z jeho unplugged 
koncertu v podobě úspěšného živé-
ho alba Jenom tak, jež dostalo zlatou 
desku a zlatou videokazetu od War-
ner Home video za nejprodávanější 
hudební video roku. „Eric Clapton za-
ložil svým geniálním MTV Unplugged 
novou disciplínu. Uvědomil jsem si, že 
na Spotify si nejčastěji vyhledávám 
akustické koncerty. Sítem akustické-
ho hraní projdou totiž vždycky jenom 
ty nejsilnější písničky. A těm se dosta-
nete až na dřeň. Keith Richards tvrdí, že rozdíl mezi hraním na 
akustickou a elektrickou kytaru je jako mezi jízdou na kole a na 
motorce. Dodávám – je potřeba to střídat. A já už to nevystří-
dal zatraceně dlouho,” vysvětluje Janek. Přijďte se podívat, 
které z jeho největších hitů oním sítem prošly. Dojde samo-
zřejmě i na Žentour a pár coververzí hudebníkových největších 
vzorů, jako jsou Rolling Stones, Beatles a Bob Dylan.

Vstupné: 390, 330 a 290 Kč.

Předprodej vstupenek probíhá v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz.

24. května od 19 hodin v divadelním sále

čechomor kooperativa tour 2019 – 30 let
Koncert v rámci oslav třicetiletého výročí kapely, která je ne-
odmyslitelnou součástí tuzemské world music. České a morav-
ské lidovky v originálních folkrockových aranžích nepřestávají 
chytat za srdce – autorské úpravy Karla Holase a Franty Černé-
ho zní, jako by do naší lidové tvorby patřily od nepaměti. Ka-
pela, která je jako doma na nádražích i ve vyprodaných halách, 
vystoupí ve Světlé n. S. v rámci svého turné. Hostem koncertu 
bude zpěvačka Martina Pártlová. 

Vstupné: 590 Kč

Předprodej vstupenek od 18. 2. v Infocentru ve Světlé n. S.,  
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cz. Telefonické a online rezerva-
ce vstupenek v první den předprodeje od 9 hodin.

Plesy v tanečním sále

23. února 2019 – lyžařský ples

22. března 2019 – absolventský večer 
ZŠ v Komenského ul., Světlá n. S.

20. dubna 2019 – hokejový ples
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naše další premiéra 
je za dveřmi!

Opět jsme se rozhodli natočit  
další filmový projekt 

Tentokrát jsme se rozhodli natočit dramatický 
film, který nese název „Když…“. Projekt vznikal 
velmi dlouho a je inspirovaný skutečnými udá-
lostmi. Příběh vypraví o Danielově a Moničině 
lásce, zradě a pár slovech, co můžou vše změnit. 
Oproti minulému projektu „Uteč dokud je čas“ 
jsem se rozhodl zabývat vážnějšími tématy mezi 
mladými lidmi a sami mladí lidé z  různých kou-
tů České republiky se rozhodli trávit čas tímto 
projektem a to bez nároku na honorář. Opět se 
natáčelo v našem okolí a v naší magické přírodě. 
Projekt vznikal od roku 2015 a letos náš team 
čeká premiéra, na kterou Vás všechny zveme!

Můžete se potkat i s  herci včetně slovenského 
herce Olivera Oswalda, ale také s štábem a spo-
lečně s  námi zakončit dlouhý proces práce na 
tomto projektu. 

9. 2. 2019 od 16:00 ve světelském kinosále se na 
Vás těší celý náš team. Vstupné je samozřejmě 
dobrovolné. 

Michal Hájek
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V pondělí 21. ledna se sešel na radnici organizační štáb 12. roč-

níku folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí, který se ve Světlé 
nad Sázavou bude konat ve dnech 24. a 25. května 2019. Hned 
na úvod schůzky ředitelka festivalu Eva Pejchalová připomenula 
dlouholetou činnost v čele festivalového výboru paní Lenky Ar-
notové, která již není mezi námi. Všichni přítomní poslali tam na-

horu své bývalé kolegyni vzpomínku a poděkování za odvedenou 
dlouholetou práci při přípravách několika festivalů. Pondělní jed-

nání festivalového štábu se neslo ve znamení rozdělování nejbliž-

ších úkolů jednotlivým členům. Potvrzeno bylo, že i letošní festi-
val se uskuteční v hale Sportovního centra Pěšinky. Již nyní mají 
organizátoři potvrzeno, že v doprovodném programu vystoupí 
v pátek 24. května v divadelním sále česká kapela Čechomor a na 
tradičním Posezení u cimbálu bude tentokrát v Městské restauraci 
účinkovat Horácká muzika ze Žďáru nad Sázavou.

Text a foto: jiv

horácko zpívá a tančí již podvanácté

Členové festivalového štábu při první schůzce. Zleva 
místostarosta Josef Hnik, ředitelka festivalu Eva Pejchalová, 
Lenka Dvořáková, tajemník měst. úřadu Jiří Moučka, Alena 
Cimrmanová a Jaroslava Zmrhalová. Chybí Jana Myslivcová

tradiční výstava neprofesionálních výtvarníků Světelska se blíží

Jako každý rok, i letos nastal čas připomenout neprofesionálním výtvarníkům Světel-
ska blížící se tradiční výstavu, na které se mohou svými díly představit občanům i ná-
vštěvníkům města. Letošní ročník se uskuteční v termínu od 22. dubna do 12. května 
v tanečním sále Společenského domu ve Světlé n. S. Možnost prezentovat svá díla mají 
nejen pravidelní účastníci, ale také noví zájemci, kteří jsou ochotni svá díla ukázat ná-
vštěvníkům výstavy. Tito noví zájemci se musí přihlásit v kanceláři oddělení kultury kul-
turního 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)
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výběr z únorových novinek

Beletrie
Thomas Arnfelt:
Incident v Čechách
– Píše se rok 1613 a Evropu dělí jen pár let od vypuknutí třiceti-

leté války. V okolí hradu Bělá v zemích Koruny české zmizí 
poselstvo jezuitů a znepokojený Vatikán pověří agenta Ma-

xmiliána, aby na místě zjistil, co se stalo. Na Maxmiliána 
a jeho učedníka Bertuccia však čeká případ, který je může 
stát víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

Miloš Cajthaml:
Na odstřel
– Marek a Tom se setkávají náhodou – Marek je svědkem 

poněkud cynické hry „na odstřel“, v níž je Tom šampio-

nem. Ačkoli jsou ze sociálně odlišných rodin, brzy zjis-

tí, že mají ledacos společného: oba jsou jedináčci, co se 
snaží vypadat sebejistěji a zkušeněji, než ve skutečnosti 
jsou. A oba mají silnou vazbu na své otce, ve kterých vidí 
ty pravé mužské vzory. Jenže nic není tak dokonalé, jak se 
na první pohled zdá.

Jorn Lier Horst:
Zaslepení
– Sofie Lundová se s roční dcerkou nastěhuje do domu, kte-

rý zdědila po svém nechvalně proslulém dědečkovi, o němž 
se proslýchá, že byl kápem místního podsvětí. Ve sklepě 
po něm zůstal trezor, jehož šokující obsah rozpoutá lavinu 
událostí.

Ivan Kraus:
Soukromý Hollywood
– Vždy jsem měl trochu problém s časem. Pochopil jsem, že 

se nedá dostihnout ani předběhnout. Nenechal jsem se však 
tímhle poznatkem zmást. Zajímalo mne něco jiného: zda by 
se čas nedal nějak zpomalit. Nedávno jsem to opět zkusil.

Sara Novićová:
Dcera války
– Desetiletá Ana Juricová bezstarostně pobíhá ulicemi Záhře-

bu, jezdí na kole a hraje fotbal. Když ale propukne občanská 
válka, na vlastní kůži pocítí, jaké to je chopit se zbraně. O de-

set let později studuje Ana literaturu v New Yorku a svou mi-
nulost tají i před svým přítelem.

Aleš Palán:
Raději zešílet v divočině
– setkání s šumavskými samotáři – Osm rozhovorů s lidmi ži-

jícími dlouhodobě mimo civilizaci. Setkání s šumavskými 
poustevníky a samotáři přináší vhled do světa lidí, jejichž 
názory a životy se nepodobají ničemu, co známe. Někteří 
samotáři jsou vysloveně racionální, jiní vyprávějí svůj život 
trochu jako mýtus. I ten má svou výpovědní hodnotu, jen ji-
nou, než výčet ověřených faktů. Smyslem knihy je pak ponor 
do tajuplných zákoutí krajiny a lidské duše.

Jana Poncarová:
Podbrdské ženy
– Velmi syrový příběh mapuje život jedné rodiny na podbrd-

ském venkově v průběhu celého 20. století. Emílie zažije 
v manželském životě jen samotu a odcizení. Čeká na ni hru-

bé zacházení a nekonečná dřina na statku. Také její dcera 
Jana se cítí zavržená, rodičovské lásky zažila málo a sama 
ji neumí předat dál. Dokáže poslední z podbrdských žen Jo-

hanka zlomit rodinnou kletbu a zbavit se tíže samoty?

Naučná literatura
Steven N. Gundry:
Skryté nebezpečí zdravých potravin
– proč je „zdravá“ strava příčinou nemocí a nadváhy – Jíte do-

statek zeleniny, ovoce, luštěnin a dalších potravin, které jsou 
považovány za zdravé, a přesto vás trápí zdravotní potíže 
a přibíráte na váze? Chcete se vyléčit i z nemocí, s nimiž si 
západní medicína neví rady? Pomoc najdete v této knize!

Jaroslav V. Mareš:
Největší záhady kriminalistiky
– Publicista Jaroslav Mareš se ponořil do bádání největších 

českých i československých kriminálních případů. Prošel ti-
síce stran spisů, znovu vyzpovídal některé svědky a odkryl 
příběhy plné zločinu a tajemna. Napětí ještě podtrhují dobo-

vé fotografie.

Knihy pro děti a mládež
Aneta Františka Holasová:
Kde domov můj – příběh hymny
– V unikátní autorské publikaci Anety Františky Holasové se 

setkáte s broučkem Týlkem, který se vydá na pouť po čes-

kých krajích, aby našel to vůbec nejkrásnější místo. Zastaví 
se u vody, co hučí po lučinách, zaujmou ho i bory šumící po 
skalinách… A všude ho přesvědčují, že právě našel, co hle-

dá. Týlek si ale nedá říct a putuje až do hlavního města. Te-

prve uprostřed noci na Vyšehradě zjistí, které místo v Česku 
je jeho srdci nejbližší.

Arnošt Goldflam:
Hledání ztraceného tatínka
– Oblíbený autor dětských knížek přichází po úspěšných titu-

lech Tatínek není k zahození a Tatínek 002 s dalším příbě-

hem o tatínkovi, tentokrát velmi dobrodružným. Drama se 
šťastným koncem zažívá hlavně rodina Sukových, holčička 
Štěpánka, její maminka a tatínek, o kterého se možná bude-

me i trošku bát. Doufáme, že ta dobrodružství budou s nimi 
a všemi ostatními postavami, policistou Staňkem, profeso-

rem Měchurou a dalšími, prožívat i laskaví čtenáři-děti, je-

jich rodiče a prarodiče.

Ivana Peroutková:
Ztracený šíp
– Dobrodružný příběh s prvky fantazie, který rozvíjí význam 

symbolů a nekonečné lidské touhy někam patřit a k něčemu 
vyššímu se vztahovat. Příběh dvanáctileté Jany – obyčejné 
holky z paneláku a zároveň Ochránkyně pohanské osady. 
Jana, nebo Mana? Kdo jsem? Ta, která žije tady a teď, nebo 
ta, která putuje dávnou pohanskou krajinou s malým Éda-

rem? Jeho osadu neznámí jezdci vypálili, a já mu chci najít 
nový domov. Jednoho dne dojdeme k lidem, kteří nás přátel-
sky přijmou. Nikdy by mě nenapadlo, že právě zde nám hro-

zí smrtelné nebezpečí. Zachráním podruhé Édara? A sebe?

Kodýmová Eva
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CO váS ZaJíMá

Kdyby se někdo letos koledníků zeptal, jaká byla tříkrálová 
sbírka, asi by každý odpověděl, že mokrá. Sice byl sníh a vy-

padalo to jako pravé zimní počasí, ale celé dopoledne padal 
sníh ve spolupráci s deštěm trvale, a tak byli všichni koledníci 
během chvilky promáčeni od hlavy až po paty. Ale klobouk 
dolů, nikdo to nevzdal a všichni se snažili obejít svojí část měs-

ta pečlivě.
Sbírku jsme začali již tradičně v kostele sv. Václava mší sva-

tou, kdy jsme od otce Pavla dostali požehnání i povzbuzení na 
cestu. Oč nevlídnější bylo počasí, které nás čekalo venku, o to 
vlídnějšího přijetí se nám dostávalo u lidí. Většinou již na nás 
čekali, a tak se pokladničky plnily, v taškách ubývalo cukříků 
a kalendáříků, místo toho přibývalo ovoce i něčeho sladkého 
pro koledníky a nás hřál pocit, že tato pomoc má smysl a že 
pomáháme dobré věci. Po studeném a mokrém dopoledni jsme 

se rádi uchýlili na faru, kde o nás bylo, jako každý rok, pečli-
vě postaráno. Výtečnou polévku a rajskou omáčku jsme snědli 
s chutí a jako desert jsme si mohli dát i výborné palačinky. Po 
zahřátí jsme se vypravili ještě dochodit zbytek „rajónu“ a pak 
jsme již rádi šli domů, převléct se do suchých věcí a odpočinout 
si po celodenním chození.

A na závěr trochu statistiky. Letos chodilo v pátek a v sobotu 
po Světlé n. S. a okolí 26 skupinek po 4 lidech a zázemí na faře 
tvořily 3 kuchařky a pan farář, což znamená, že se zapojilo přes 
100 dobrovolníků. Lidé do pokladniček přispěli celkem částkou 
155 406 Kč, což je o 16 256 Kč více než v roce 2018. Proto všem 
dárcům a koledníkům patří velké poděkování a v roce 2019 jim 
přeji hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání.

Text: Jana Ptáčníková
Foto: jiv

tříkrálová sbírka

Společné foto koledníků před kostelem je ve Světlé každoční tradicí

Každou skupinu tří králů musela doprovázet dospělá osoba Ráno před koledou se sešli všichni v kostele sv. Václava
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V Evropském parlamentu zastupuje naši republiku 21 poslan-

ců a jedním z nich je Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který 
3. ledna navštívil Vysočinu. Jeho pracovní den u nás v kraji 
začal na gymnáziu v Humpolci, kde besedoval se studenty, na-

vštívil školní statek Humpolec a poté přijel do Světlé nad Sáza-

vou, kde se na radnici setkal s nejvyššími představiteli města. 
Světelské občany bude jistě zajímat, že mimo jiné bylo předmě-

tem jejich jednání plánované přemostění řeky Sázavy, které by 
mělo vyřadit větší část těžké nákladní dopravy ze světelského 
náměstí. Nový most by měl být v těsné blízkosti současné lávky 
vedoucí od skláren k nádraží. Ze Světlé odjel pan europoslanec 
Zdechovský do Pelhřimova, který byl další jeho zastávkou ná-

vštěvy Kraje Vysočina.
Text a foto: jiv

Světlou nad Sázavou navštívil europoslanec tomáš Zdechovský

Na snímku jsou zleva starosta města Jan Tourek,  
místostarosta Josef Hnik a europoslanec Tomáš Zdechovský

SPORt
A mužstvo FK Bohemia Světlá nad Sázavou je po podzimu 

v I. A třídě Vysočiny až na 8. místě se ziskem 17 bodů. I ti nejvěr-
nější příznivci světelského fotbalu musí hodně pátrat ve své paměti, 
aby si vzpomněli, kdy na tom bylo první mužstvo tak mizerně. 
A jak hodnotí situaci A mužstva předseda FK Bohemia Tomáš 
Bárta? „Situace A-týmu není taková, jak jsme očekávali. Začalo to 
špatnou loňskou zimní přípravou a nucenou změnou na místě tre-

néra na poslední chvíli před začátkem soutěže. Přišly výkony jako 
na houpačce. Faktorů bylo více. Jedním z nich byl velice úzký kádr, 
přišla zranění a pracovní vytížení některých hráčů, stopky hráčům 
za karty. Na druhou stranu vidím pozitivně, že jsme byli nuceni od-

zkoušet mladíky z dorostu, nyní již víme, že s nimi můžeme počítat 
do budoucna. Nyní před jarní částí nás na vlastní žádost opustil 
trenér áčka Jan Holík. Na tento post jsme jednali s několika adepty 
a dohodli jsme se s Romanem Masopustem z Čáslavi. Je to mladý 
progresivní trenér, který působil u staršího dorostu Čáslavi v Čes-
ké lize staršího dorostu. Domluvili jsme se na zkušebním půlroce. 
Jeho základním úkolem bude připravit a zkonsolidovat tým natolik, 
abychom od léta (od příští sezony) najeli jednoznačně na postupo-

vou vlnu. Trenér by měl mít k dispozici dostatečně početný kádr. 
Máme vytipováno 5 až 6 hráčů, ale kdo  tým posílí,  to ukáže až 
závěr zimní přípravy. Jistí by měli být Jakub Čermák a Benjamin 
Mbemba. Prvně  jmenovaný začínal  s  fotbalem ve Světlé, ale od 
žáků  byl  v  Jihlavě,  kde  si  zahrál  v  juniorce,  potom hrál  ve Vel-
kém Meziříčí krajský přebor a Moravskoslezskou fotbalovou ligu, 
zkoušel to v Rakousku. Ten druhý přichází ze Slavoje Ratboř, kde 
hrál naposledy okresní soutěž Kolínska. Asistentem trenéra áčka 
zůstává Vlasta Křivohlavý. Ale nemáme pouze A-tým. Jsou tu mlá-

dežnické týmy, dorostenci hrají v pohodě střed krajského přeboru, 
myslím, že je to náš nejlepší dorost za posledních 20 let. Založili 
jsme družstvo dorostenek, tento projekt v našem klubu zafungoval 
velmi dobře. Kdo z nás čekal, že budeme mít tolik děvčat, je i pod-

pora fanoušků. Zmínit se musím o B-týmu. Docela nenápadně nám 
toto družstvo vyplulo na postupové pozice, bude hrát o historic-

ký postup do krajské soutěže. Chválit musím i veterány. Ti nám 
přinášeli především radost z vítězství na turnajích. Celkově jsem 
s rokem 2018 spokojen i přes ty „výkony“ áčka. Negativa přebila 
pozitiva.“ Text a foto: jiv

Jaké bude jaro fotbalistů

První skutečná posila týmu Jakub Čermák a Benjamin 
Mbemba, který přišel na zkoušku

Zleva manažer klubu Miloš Malina, předseda FK Bohemia 
Tomáš Bárta a nový trenér A-týmu Roman Masopust
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V pondělí 21. ledna se stal světelský zimní stadion součástí 
celorepublikového projektu Českého hokeje (Český svaz lední-
ho hokeje), který by měl přilákat další děti k hokeji. V týdnu od 
21. do 27. ledna se do akce zapojilo 149 zimních stadionů po celé 
České republice. I ve Světlé nad Sázavou obdrželi všichni malí 
účastníci této akce hokejový dres s novým logem českého hokeje, 
na který si mohli napsat své jméno. Potom všichni pod dohledem 
maskota lvíčka a  zkušených trenérů vstoupili na ledovou plo-

chu, většina z nich se zatím opírala o hrazdičku. Po společném 
fotografování přišly na řadu první samostatné krůčky na ledové 
ploše. Trenéři zábavnou formou učili začínající bruslaře, aby se 
nebáli ledu a když upadnou, aby se uměli sami postavit na brusle. 
Vydařeného odpoledne se zúčastnilo 24 dětí ve věku od 4 do 8 
let, čtyři z nich byly dívky. Hostem odpoledne v Pěšinkách byl 
bývalý profesionální hokejista, účastník pěti mistrovství světa 
a majitel tří zlatých medailí mistra světa Vikror Ujčík, který je 
v současnosti předsedou disciplinární komise naší hokejové ex-

traligy. Za tento projekt si Český hokej zaslouží palec nahoru.
Text a foto: jiv

Zimní stadion v Pěšinkách se zapojil do celostátního  
projektu týden hokeje

Společné foto v reprezentačních dresech

Při prezentaci každé dítě obdrželo hokejový dres s logem 
Českého hokeje

Každý si mohl na dres napsat své jméno. To byla práce pro 
tatínky nebo maminky

První chvíle na ledě. Vedle maskota, stojícího uprostřed, je 
host akce bývalý reprezentant a trojnásobný mistr  

světa Viktor Ujčík
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Regionální šipková liga na Vysočině je ve své polovině 
a v nejvyšší soutěži si zatím nejlépe vedou Melouni ze Světlé, 
kteří dosud neprohráli jediné utkání a ztratili pouze bod v pro-

dloužení s Buldoky. Druzí jsou momentálně Banditi a třetí další 
světelský tým Halůzáci. Ve druhé lize jsou na čele ŠK Horní 
Krupá spolu s D.C. Goblins Humpolec (oba 28 bodů), na třetím 
místě jsou D.C. Hornets Světlá.

Ligovým statistikám v 1. lize vévodí Václav Vacek ml. (Halů-

záci) před Josefem Rezkem, třetí je Ondřej Bareš (oba Melouni). 
Ve druhé lize je na tom nejlépe Michal Polák (ŠK Horní Krupá) 
následovaný Františkem Švambergem (D.C. Goblins) a Tomá-

šem Blažkem (ŠK Horní Krupá). 
Podrobné informace, tabulky, výsledky, termínovky akcí 

a další naleznete na webu www.rss-sipky.blogspot.com.

1. liga
# Družstvo Kol V VP PP P K Skóre Body

1. Melouni Světlá 11 10 1 0 0 0 145:54 32

2. Banditi Humpolec 11 7 1 0 3 0 132:67 23

3. Halůzáci Světlá 11 7 0 1 3 0 121:78 22

4. DC Buldoci Knyk 12 5 0 1 6 0 94:123 16

5. Klobáci Ledeč 11 5 0 0 6 0 94:104 15

6. Melouni B Světlá 11 3 0 0 8 0 63:135 9

7. Lepáci Pohoda Světlá 11 0 0 0 11 0 55:143 0

2. liga
# Družstvo Kol V VP PP P K Skóre Body

1. ŠK Horní Krupá 11 8 2 0 1 0 128:72 28

2. D.C. Goblins Humpolec 11 9 0 1 1 0 120:79 28

3. D.C. Hornets Světlá 11 4 1 2 4 0 104:97 16

4. Smrťovka Havlíčkův 
Brod

12 4 2 0 6 0 101:117 16

liga soutěže družstev 2018/2019

kadlečák

Současná zima je lyžařům nakloněna. Ideální podmínky pro lyžování nabídl v lednu areál na Kadlečáku. Noční mrazy umož-
nily umělé zasněžování a sjezdovka byla každodenně upravována rolbou. Není tedy divu, že lyžaři, a to nejen ti ze Světlé nad 
Sázavou, brali vlek na Kadlečáku útokem. To k radosti členů lyžařského spolku Kadlečák.

Foto: jiv

5. Kladiváři Havlíčkův 
Brod

11 3 1 3 4 0 94:108 14

6. ŠK Bowling Havlíčkův 
Brod

11 3 0 1 7 0 88:111 10

7. Božíci Žolík Havlíčkův 
Brod

11 1 1 0 9 0 74:125 5

Ligový pohár družstev
Osmifinále bylo odehráno a nebylo nouze o překvapivé vý-

sledky. Největším překvapením bylo vítězství druholigových 
ŠK Bowling Havl. Brod, kteří dokázali dokonale využít do-

mácí prostředí a porazit aktuální vítěze Superpoháru Halůzá-

ky Světlá 21:16. Zajímavě také skončilo utkání druholigových 
celků Božíci vs Goblins, kde aktuálně poslední tým tabulky 
překvapil první tým a porazil jej 21:7. Po roce do čtvrtfinále 
postoupily opět oba týmy Melounů. „A-tým“ doma čeká zá-

pas s Buldoky Knyk a „B-tým“ pojede na nejlepší tým druhé 
ligy ŠK Horní Krupá. Další dvojice jsou Klobáci Ledeč (pora-

zili D.C. Hornets 21:11) vs Banditi Humpolec (volný los) a Bo-

žíci HB vs ŠK Bowling HB. Vítězové čtvrtfinále postupují do 
závěrečného turnaje FINAL FOUR, které se koná 20. 4. 2019 
v Havlíčkově Brodě.

Vysočina tour 2019
Největší seriál šipkových turnajů na Vysočině má odehráno 

11 kol a světelskému žebříčku vévodí Jan Žáček (Klobáci Le-

deč), druhý je Jaromír Váňa (Halůzáci) a třetí Tomáš Hronek 
(Melouni B). Nejlepší ženou je na celkovém 4. místě Pavlína 
Žáčková (Melouni B). Nejvíce vyhraných turnajů mají shodně 
Jan Žáček a Ondřej Bareš (4 vítězství). Turnaje se hrají kaž-

dou středu v Pivním baru Meloun od 18:30 hodin a jsou otevře-

né všem zájemcům o šipkový sport. Více informací na webu  
www.vysocina-tour.cz.

Ondřej Bareš
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Foto: Stanislav Peluch
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