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Dne 14. února 2018 byli v obřadní síni Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou přivítáni občánci města Světlá nad Sázavou. Přivítáno 
bylo jedenáct miminek. Foto: Jiří Víšek

Albert Doležal,  
nar. 21. 9. 2017,  
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Dolní Březinka
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vítání občánků



Okénko 
vzpomínek

 Neodmyslitelně k železniční stanici patřila vodár-
na, která do kolejiště dodávala tolik potřebnou vodu 

pro parní lokomotivy. (foto-současnost)

Budova nádraží z roku 1929

Budova nádraží z roku 1931

K nádraží přiléhající Hotel Plch

Později byl Hotel Plch přejmenován na Hotel Košek

Restaurace Na Zastávce související s tratí Světlá – Kácov

Součástí budovy žel. stanice je dnes i pamětní deska připomínající příjezd 
spisovatele Jar. Haška v roce 1921 s malířem Panuškou do Světlé n. S.  

Foto: archiv Jaroslava Jenčíka a Jana Šafránka

V knižní publikaci Světlá nad Sázavou v zrcadle 
dějin se uvádí, že velkou úlohu v rozvoji města 
a zejména jeho průmyslu sehrála železnice.

Pravidelná doprava na trati severozápadní části 
v úseku Kolín – Jihlava byla zahájena v lednu 1871 
a druhá trať Světlá – Ledeč – Kácov v roce 1903.

Foto: archiv Jaroslava Jenčíka a Jana Šafránka
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bylo jedenáct miminek. Foto: Jiří Víšek
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Z radniCe

Zastupitelstvo města:
 1. Souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku města 

Světlá n. S. ve výši 10 % z hodnoty obnovy nemovité kul-
turní památky č. p. 1, ul. Zámecká, max. ve výši 96 000 Kč 
společnosti Zámek Světlá, s. r. o., na podporu stavebních 
prací.

 2. Souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku města 
Světlá n. S. ve výši 10 % z hodnoty obnovy nemovité kul-
turní památky Římskokatolické farnosti – děkanství Svět-
lá n. S. max. ve výši 82 000 Kč.

 3. Schválilo prodej nově vzniklého pozemku parc. č. st. 2182 
o výměře 3 m2 v obci a v k. ú. Světlá n. S. za cenu 2 904 Kč 
vč. DPH, a to ideální 1/3 nově vzniklého pozemku do SJM 
manželům panu Z. H. a paní M. H., ideální 1/3 nově vznik-
lého pozemku SJM manželům panu P. K. a paní I. K. a ide-
ální 1/3 nově vzniklého pozemku u do SJM manželům 
panu Z. D. a paní L. D.

 4. Schválilo prodloužení termínu kolaudace stavby ro-
dinného domu postaveného na pozemku parc. č. 837/19 
o výměře 722 m2 v k. ú. Světlá n. S. nejpozději do data 
28. 2. 2021.

 5. Schválilo prodej pozemku parc. č. 837/19 o výměře 722 m2 
v obci a v k. ú. Světlá n. S. za cenu 650 Kč/m2 včetně DPH, 
celková cena 469 300 Kč včetně DPH, a to ideální ½ po-
zemku slečně K. J. a ideální ½ pozemku panu T. D.

 6. Schválilo prodej pozemku parc. č. 837/21 o výměře 744 m2 
v obci a v k. ú. Světlá n. S. za cenu 650 Kč/m2 včetně DPH, 
celková cena 483 600 Kč včetně DPH, a to ideální ½ po-
zemku slečně L. R., Světlá n. S., a ideální ½ pozemku 
panu J. A., Světlá n. S.

 7. Souhlasilo s odkupem pozemku parc. č. 189/1, k. ú. Svět-
lá n. S., o výměře 1 313 m2, druh pozemku – zahrada, 
z vlastnictví paní B. P., Světlá n. S., do výlučného vlastnic-
tví města Světlá n. S., a to včetně všech součástí a příslu-
šenství za cenu 2 000 000 Kč.

 8. Schválilo odkup pozemků parc. č. 264/11 – ostatní plo-
cha, jiná plocha o výměře 132 m2 a parc. č. 264/12 – za-
hrada o výměře 52 m2, oba v k. ú. Mrzkovice a obci Svět-
lá n. S., z vlastnictví pana J. N., Přibyslav, do vlastnictví 
města Světlá n. S. za cenu obvyklou dle znaleckého posud-
ku, celkem za 64 400 Kč.

 9. Schválilo darování pozemků parc. č. st. 1021/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 389 m2, parc. č. st. 1022/1 – za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 488 m2, parc. č. 47/16 – 
ostatní plocha, zeleň o výměře 229 m2 a parc. č. 47/19 – ost. 
plocha, zeleň o výměře 41 m2, vše v obci a k. ú. Světlá n. S., 
z vlastnictví města Světlá n. S. do vlastnictví Kraje Vyso-
čina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

 10. Schválilo právo provést stavbu Světlá n. S., u zámku, pře-
ložka vedení knn na pozemku parc. č. 1/1 v k. ú. a obci 

Zasedání zastupitelstva 31. ledna

anketa

Vážení občané Světelska,

v letošním roce 2018 jsme se rozhodli důstojně si připomenout sté výročí vzniku ČR. V rámci oslav tohoto výročí bychom 
chtěli, kromě jiného, ocenit při této příležitosti významné osobnosti Světelska, které pro tento region byly něčím významné. 
Vyhlašujeme proto anketu osobnost Světelska. V anketním lístku můžete navrhnout max. 2 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. 

Tato ANKETA již probíhá od 12. 2.  do 30. 3. 2018, a to s těmito možnostmi:

• Anketní lístek si můžete najít na webových stránkách města a vyplněný ho odeslat  
e-mailem zpět na adresu  hnik@svetlans.cz     

• Druhá možnost je vyzvednout si lístek ve vestibulu úřadu v uvedeném termínu v době úředních hodin  
a vyplněný vhodit do schránky v tomto prostoru.

Josef Hnik, místostarosta 

Drazí spoluobčané,

držíte v rukou březnové číslo Zpravodaje, které vychází ještě v postní době, nicméně na dohled už máme velikonoční svátky. 
Vstup do nového roku je vždy bujarý a trvá určitou dobu, než začne postní doba, která nás má připravit na blížící se Velikono-
ce. Postní doba je z liturgického hlediska dobou zápasu, kdy je Ježíš pokoušen, aby nevytrval u svého poslání a přesvědčení, 
ale aby šel jinou, daleko jednodušší cestou. Každý z nás se někdy ocitne v situaci, kdy stojí před obtížemi a těžkostmi, které 
je třeba v životě překonat a se kterými se musíme doslova poprat. Pokud se nám podaří zvítězit, tak se dostáváme do veli-
konočního období vítězství. Nemáme být poraženi, ale v životě obstát, i když to stojí nemalou námahu. 

Ať Vám velikonoční vítězství Krista, který zvítězil i nad smrtí, dodává dostatek víry a síly pro vše dobré, co konáte.  
S přáním požehnaných dnů

P. Tomáš Fiala
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Rada města:
 1. Schválila uzavření VPS č. 101 Akademie bojových umění 

Světlá n. S. individuální ve výši Kč 7 500 Kč mezi městem 
Světlá n. S. a Akademií bojových umění Světlá n. S.

 2. Schválila návrh užšího pořadníku žadatelů o nájem bytu 
v domě s pečovatelskou službou U Rybníčků 1044, Svět-
lá n. S., předložený komisí sociální, zdravotní a pro vý-
běr obyvatel do DD. Byt po paní I. P. bude přidělen paní 
M. D.

 3. Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o spoluprá-
ci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřed-
nictvím stacionárních kontejnerů s kolektivním systémem 
ASEKOL, a. s., Praha 4.

 4. Souhlasilo s tím, aby se město Světlá n. S. připojilo dne 
10. 3. 2018 k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvě-
šením tibetské vlajky.

 5. Schválila uzavření nájemní smlouvy týkající se proná-
jmu části pozemku parc. č. 1343 o výměře 1360 m2 v obci 
a k. ú. Světlá n. S. mezi Českou zemědělskou akade-
mií v Humpolci (jako pronajímatelem) a městem Světlá 
n. S. (jako nájemcem).

 6. Schválila pronájem části pozemku parc. č. 274 o výměře 
300 m2 a části pozemku parc. č. 279/1 o výměře 40 m2, vše 
v obci a v k. ú. Světlá n. S., Vězeňské službě České repub-
liky, Praha, s platností od 1. 9. 2018 do 31. 5. 2020 za úče-
lem užívání částí pozemků pro realizaci provizorní záso-
bovací cesty na staveniště v areálu Věznice Světlá n. S. za 
celkovou cenu nájemného ve výši 3 400 Kč/rok.

 7. Schválila propachtování pozemku parc. č. 1106/6 o výmě-
ře 9835 m2 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Dolní Březinka za 
cenu pachtovného v celkové výši 3 570 Kč, to vše společ-
nosti FADOM, s. r. o., za účelem provozování zemědělské 
výroby.

 8. Souhlasila s vydáním kladného stanoviska k Souhrnné-
mu plánu Sanace a rekultivace ložiska stavebního kamene 
Vlastějovice na základě žádosti společnosti SILNICE ČÁ-
SLAV – HOLDING, a. s., Zbraslavice.

 9. Schválila zařazení veřejně přístupné pozemní komunikace 
ve vlastnictví města Světlá n. S. v ulici Školní na pozemku 
parc. č. 745/13 v obci a k. ú. Světlá n. S. (místní komuni-
kace číslo 000110c) do kategorie místních komunikací III. 
třídy.

 10. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci akce 
„Oprava kaple v Leštince“ mezi městem Světlá n. S a fir-
mou Jirop trade, s. r. o., a dále souhlasila s uzavřením 
Smluv o dílo na realizaci akce Oprava kaple v Lipničce 

a v Žebrákově, obě mezi městem Světlá n. S. a firmou Ján 
Mucha, Pardubice.

 11. Souhlasila s návrhem na přemístění plakátovací plo-
chy RCZ 0179 na část pozemku parc. č. 613/18, obec 
a k. ú. Světlá n. S.

 12. Souhlasila s uzavřením dodatku č. 5 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.

 13. Schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Světlá 
n. S. (objednatelem) a panem Jaroslavem Fiegerem, Světlá 
n. S. (zhotovitelem), za účelem opravy poškozené kašny 
na nám. Trčků z Lípy.

 14. Schvaluje umístění reklamní – informační tabule (s infor-
mací o prodejně zdravé výživy v ulici Lánecká ve Svět-
lé n. S.) o rozměru 1,44 m2 na zábradlí u budovy KyTICe 
v centru města Světlá n. S. za cenu 3 600 Kč/rok s účin-
ností od 16. 2. 2018 na dobu neurčitou panu R. Křišťanovi, 
Světlá n. S.

 15. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na akci Komunika-
ce v průmyslové zóně v ul. Zámecká, prodloužení inženýr-
ských sítí – projektová dokumentace ve stupni pro slouče-
né územní a stavební řízení, dokumentace pro provádění 
stavby mezi městem Světlá n. S. a firmou TRANSCON-
SULT, s. r. o.

Jan Tourek
starosta města

Schůze rady 5. února

Světlá n. S. ve vlastnictví města Světlá n. S., (strana bu-
doucí povinná) ve prospěch společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., (strana budoucí oprávněná).

 11. Schválilo úplatné zřízení věcného práva stavby v souladu 
s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavíraného dle 
ustanovení § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanské-
ho zákoníku k výstavbě stavby podnikatelské nemovitosti 
k tíži části pozemku parc. č. 590/19, k. ú. Světlá n. S., a bu-
doucí odkup části pozemku parc. č. 590/19, k. ú. Světlá 
n. S., v rozsahu dle přiloženého investičního záměru firmy 
PFK GLARION, s. r. o., v ploše průmyslové zóny města 
Světlá n. S. v ul. Zámecká.

 12. Projednalo informaci o riziku navýšení nákladů města na 
odpadové hospodářství. Nesouhlasí s podobnými noveli-
zacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady 
města a jeho obyvatel v oblasti odpadového hospodářství.

 13. Souhlasilo se zahájením zadávacího řízení na dodavatele 
stavby Sportovní hala Světlá n. S. v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek pro realizaci stavby v obdo-
bí 06/2018 – 10/2019. Zároveň souhlasilo s financováním 
stavby Sportovní hala Světlá n. S. prostřednictvím úvěru 
ve výši 70 mil. Kč.

Jan Tourek
starosta města
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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 občan (včet-
ně 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 kaž-
dou stavbu.

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

Poplatek uhraďte v  hotovosti nebo platební kartou v po-
kladně městského úřadu. Upozorňujeme občany, že za včas 
nezaplacený poplatek vyhláška ukládá vyměřovat penále.

Poplatek za psy pro rok 2018

Upozorňujeme držitele psů, že dle vyhlášky o míst-
ních poplatcích mají povinnost zaplatit poplatek za psy  
do 30. 6. 2018. 

Upozornění: složenky nerozesíláme!

MěÚ Světlá n. S.,  finanční odbor

Oprava kapliček v místních částech
V letošním roce bude probíhat celková oprava kaplí v míst-

ních částech Leštinka, Lipnička a Žebrákov.
Práce budou prováděny od dubna do července. Zhotovitel je 

na základě veřejné zakázky vybrán a v dohledné době budou 
s vybranými uchazeči podepsány smlouvy o dílo.

Na opravu kaple v místní části Leštinka se na prvním místě 
umístila firma Jirop trade, s. r. o., Blažim 11, 330 38 Blažim, 
a na opravu kaple v místních částech Lipnička a Žebrákov se 
na prvním místě umístila firma Ján Mucha, Dašická 1762, 530 
03 Pardubice.

Celkové náklady na opravu kaplí jsou ve výši 610 249,51 Kč 
bez DPH, tj. 738 402,38 Kč s DPH. Náklady na opravu jednot-
livých kaplí:

• kaple v Leštince – 60 637,51 Kč bez DPH,  
tj. 73 371,38 Kč s DPH

• kaple v Lipničce – 361 667 Kč bez DPH,  
tj. 437 617 Kč s DPH

• kaple v Žebrákově – 187 945 Kč bez DPH,  
tj. 227 414 Kč s DPH

Oprava kaplí je podpořena z dotace Ministerstva zemědělství 
České republiky, dotační program 129 660 Údržba a obnova 
kulturních a venkovských prvků. Dotace je ve výši 70 % ze 
způsobilých výdajů, maximálně ve výši 491 100 Kč.

Ing. Jana Satrapová
úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Sociálně-právní ochrana dětí v roce 2017 v číslech
Nejrozsáhlejší agendou, kterou v současné době vykoná-

vá Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor sociálních věcí, 
je sociálně-právní ochrana dětí (SPOD). Jedná se o činnost, 
kterou stát garantuje bezplatnou ochranu práva dítěte na 
příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zá-
jmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směřující 
k obnovení narušených funkcí rodiny. Povinnosti a kom-
petence úřadu jsou upraveny zejména v zákoně č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, v zákoně č. 89/2012., občanský zákoník a v záko-
ně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní 
činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších 
předpisů.

Ze statistických údajů SPOD například vyplývá, že:
• v roce 2017 evidoval náš úřad ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností celkem 262 případů rodin ne-

Z odboru sociálních věcí

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
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zletilých dětí, kterým byla poskytována SPOD; z toho 
v 36 rodinách se jednalo o děti s trvalým pobytem mimo 
náš správní obvod,

• orgán SPOD byl jmenován ve 124 případech opatrov-
níkem nezletilých dětí, které zastupoval v soudních 
řízeních o svěření do péče, o výši výživného, o styku 
s odloučeným rodičem, o určení nebo popření otcovství, 
o výchovných opatřeních, o ústavní výchově apod.,

• orgán SPOD zaevidoval v loňském roce 5 dětí zařaze-
ných do kategorie týrané, zneužívané a zanedbávané 
děti, protože pokud jsou děti vystavovány násilí mezi 
rodiči, dochází k jejich psychickému týrání, nebo v pří-
padě nehrazeného výživného se jedná o zanedbávání 
dětí ze strany povinného rodiče,

• sociální pracovnice navštěvovaly na základě oprávnění 
dle § 52 zákona o SPOD nezletilé děti v rodinách, ve 
školách a v jiných prostředích, nejčetnější byly návště-
vy prováděné v rámci šetření sociálních poměrů dítěte 

a zjišťování jeho přání pro potřeby soudního řízení; náš 
úřad měl ke konci roku 2017 v evidenci také 10 dětí se 
stanoveným dohledem a 4 děti s nařízenou ústavní vý-
chovou,

• orgán SPOD pravidelně navštěvuje nezletilé děti v pěs-
tounských rodinách a na základě uzavřených dohod 
s pečujícími osobami organizuje vzdělávací akce a dal-
ší aktivity; stejně tak sleduje vývoj dětí v pěstounské 
péči na přechodnou dobu, v péči poručníků nebo v péči 
jiných fyzických osob – do těchto kategorií bylo ke kon-
ci roku zahrnuto 24 nezletilých,

• v péči kurátora pro děti a mládež, který se zabývá dět-
mi s výchovnými problémy, dopouštějícími se přestup-
kového jednání nebo trestné činnosti, bylo v roce 2017 
celkem 23 dětí a mladistvých.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Spolupráce v oblasti pomoci ohroženým dětem 
a jejich rodinám na území Světelska a Chotěbořska
Kdo tvoří místní síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodi-

ny? Jaké služby mohou využít rodiny či děti, které potřebu-
jí pomoci? Jsou nějaké služby, které jim chybí? Jak vypadá 
spolupráce pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí 
(OSPOD), sociálních služeb, škol či pediatrů? Čím lze tuto 
spolupráci podpořit? Nejen těmito otázkami se v praxi zabý-
vá lokální síťařka Bc. Alena Velechovská, která má na sta-
rosti území obcí s rozšířenou působností Chotěboř a Světlá 
nad Sázavou.

Síťařka je pracovnicí projektu Systémový rozvoj a pod-
pora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva 
práce a sociálních věcí, který je realizován od ledna 2016 
do června 2019 ve 12 krajích ČR. Jednou z jeho aktivit je 

„Podpora síťování služeb na lokální úrovni“ (dále jen „Síťo-
vání“), jejímž cílem je posílení spolupráce OSPOD a dalších 
klíčových aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny 
(dále jen „síť“) na místní úrovni – jedná se např. o sociální 
pracovníky, pracovníky volnočasových aktivit, učitele, dět-
ské lékaře, soudce a další. Chotěboř a Světlá nad Sázavou 
tak patří mezi 124 obcí s rozšířenou působností z 11 krajů 
z celé České republiky, které se do aktivity „Síťování“ zapo-
jily a v jejichž oblasti působí tzv. lokální sítaři.

A v čem spočívá práce síťařky?
V první fázi mapuje existující systém služeb pro ohrože-

né děti, který zahrnuje OSPOD, sociální služby, neziskové 
organizace zaměřené na práci s dětmi, mateřské, základní 
a střední školy, dětské lékaře a mnoho dalších aktérů, kteří 
ovlivňují život dětí, dospívajících a rodin v regionu. Násled-
ně podporuje jejich spolupráci a komunikaci, aby místní síť 
pružně reagovala na potřeby ohrožených dětí a jejich rodin. 
Jimi mohou být např. potřeba poradenství a podpory rodině 
při zvládání výchovných a jiných obtíží, potřeba dostupného 
bydlení a jiné.

Účastní se mnoha jednání a podporuje spolupráci napříč 
resorty v oblasti systému péče o ohrožené děti a jejich rodi-
ny. Jedním z nich je například setkání Týmu pro děti a mlá-

dež pro koordinaci preventivních aktivit, která probíhají ve 
Světlé nad Sázavou již třetím rokem a zaměřují se na spolu-
práci v oblasti včasné pomoci dětem ohroženým rizikovým 
chováním. Na poslední setkání dne 10. ledna síťařka při-
zvala vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Chotěboř 
Ing. Bc. Ivanu Mrtkovou.

A o čem zde zástupci sítě diskutovali?
Hlavním tématem byla přednáška dětské psychiatričky 

MUDr. Milady Radosové, která hovořila o „Agresivním 
jednání dětí ve školách a jiných kolektivech“. Téma s se-
bou přineslo spoustu zajímavých informací od výchovy 
nebo vzdělávání. Členové týmu se vzájemně obohacovali 
o postupy řešení z pozice Policie ČR, městské policie, pra-
covníků preventivních aktivit (Centrum primární prevence 
Spektrum, eNCéčko-nízkoprahové centrum pro děti a mlá-
dež), zástupců škol (ZŠ Komenského, Akademie Světlá n/S), 
kurátora, pracovníků OSPOD Světlá nad Sázavou a Ledeč 
nad Sázavou. Dalším tématem bylo hodnocení žádostí a roz-
dělení finančních prostředků z Programu prevence sociálně 
patologických jevů pro obec s rozšířenou působností Světlá 
nad Sázavou. Lokální síťařka se bude týmu pro mládež pra-
videlně účastnit a přinášet nová témata, propojovat jednotli-
vé aktéry sítě a sdílet dobrou praxi.

„I nadále budu pro Vás oblast služeb pro ohrožené děti 
a jejich rodiny mapovat a přispívat ke kvalitnější spolupráci 
aktérů sítě služeb.“

Bc. Alena Velechovská
Lokální síťařka ORP Chotěboř a Světlá nad Sázavou

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny a děti
Projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů  

sociálně-právní ochrany dětí“

mob.: 728 540 325
e-mail: alena.velechovska@mpsv.cz

www.pravonadestvi.cz

Z odboru sociálních věcí
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Statistika obyvatel Světlé nad Sázavou

Počet obyvatel k 31. 12. 2017: 6 488

Počet obyvatel podle částí obce:

Části obce
Občané s platným trvalým 

pobytem celkem
Muži Ženy

Benetice 21 10 11
Dolní Březinka 231 111 120
Dolní Dlužiny 18 9 9

Horní Březinka 63 37 26
Horní Dlužiny 38 21 17

Josefodol 129 68 61
Kochánov 51 22 29
Leštinka 38 21 17
Lipnička 101 54 47

Mrzkovice 147 72 75
Opatovice 50 24 26

Radostovice 58 28 30
Světlá nad Sázavou 5416 2656 2 760

Závidkovice 95 48 47
Žebrákov 32 16 16
Celkem 6 488 3 197 3 291

 
Narození: 60 dětí; z toho: muži – 28, ženy – 32
Úmrtí: 61 osob; z toho: muži – 32, ženy – 29
Počet sňatků: 65
Průměrný věk: 44,53 roku
Nejstarší občan: 100 let
Nejstarší občanka: 102 let

Průměrný věk podle částí obce ke dni 31. 12. 2017

Části obce
Občané s platným trvalým 

pobytem celkem
Muži Ženy

Benetice 57,79 48,85 65,91

Dolní Březinka 45,28 45,29 45,27
Dolní Dlužiny 58,52 52,64 64,40

Horní Březinka 38,06 36,09 40,85
Horní Dlužiny 40,54 38,99 42,46

Josefodol 46,60 42,04 51,69
Kochánov 48,49 48,32 48,62
Leštinka 44,70 44,90 44,46
Lipnička 44,03 45,03 42,88

Mrzkovice 41,54 42,14 40,97
Opatovice 38,94 37,26 40,50

Radostovice 48,77 47,08 50,35
Světlá nad Sázavou 44,52 43,11 45,87

Závidkovice 42,86 42,30 43,44
Žebrákov 48,45 45,24 51,66
Celkem 44,53 43,15 45,87

Věková struktura v obci ke dni 31. 12. 2017

Věk
Občané s platným trvalým 

pobytem celkem
Muži Ženy

0 – 6 374 182 192
7 – 18 677 338 339

19 – 30 833 447 386
31 – 40 892 478 414
41 – 50 981 505 476
51 – 60 905 425 480
61 – 70 1 102 549 553
71 – 80 477 213 264
81 – 90 214 53 161

91 – 100 31 7 24
101 a více 2 0 2

Celkem 6 488 3 197 3 291

Eva Pejcharová
matrikářka

Z odboru správního, školství a živnostenského

Opatření na ochranu zvláště chráněného 
živočicha – rorýse obecného
Rorýs obecný je malý stěhovavý pták, patřící k nejlepším letcům. 

Je o málo větší než vlaštovka s rozpětím křídel 40–44 cm. Barva 
je černohnědá se světlým hrdlem, dlouhými srpovitými křídly, vi-
dličitým ocasem, krátkým zobákem a zakrslými končetinami. Let 
je nápadně rychlý, s rychlými rázy křídel. Často létá ve skupinách 
v kruzích nad domy, zejména po vyvedení mláďat nalétají skupiny 
k budovám. Rorýs obecný se s výjimkou hnízdního období téměř 
neustále zdržuje ve vzduchu, kde i spí, přičemž střídá svižný let 
s plachtěním, během kterého nabírá výšku okolo jednoho až dvou 
kilometrů, aby během klesání mohl spát. Rorýsové nocují za letu 
v hejnech. Ve vzduchu létá průměrnou rychlostí 35 km/h, ačkoli 
může dosáhnout i rychlosti přesahující 200 km/h. Původně hnízdil 
ve štěrbinách na skalách a v dutinách stromů, se vznikem zděných 

budov, věží atp. se adaptoval i na hnízdění v otvorech a skulinách 
zdiva lidských staveb. Ve městech hnízdí na vysokých budovách, 
jeho hnízdiště ale ohrožuje proces zateplování budov.

Rorýs obecný je zvláště chráněný živočich v kategorii ohrožený 
dle § 48 zákona o ochraně přírody a krajiny. Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též „kraj-
ský úřad“), vydal opatření obecné povahy z důvodu ochrany jeho 
hnízdní populace. Tímto opatřením jsou upravována práva a po-
vinnosti při provádění rekonstrukcí budov se zachovalými venti-
lačními průduchy v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích bu-
dov, v kterých rorýsi obecní hnízdí a které bývají často uzavírány 
a tím je znemožněno úspěšné hnízdění na jejich tradičních hnízdi-
štích. Rekonstrukce budov lze považovat za soubor činností, které 
vedou, nebo by mohly vést k ohrožení tohoto druhu na bytí nebo 
k jeho degeneraci, narušení rozmnožovacích schopností druhu či 

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování
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zániku populace druhu ve smyslu § 5 odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Dle § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a kra-
jiny není kromě jiného dovoleno poškozovat užívaná sídla zvláště 
chráněných živočichů (zde ventilační průduchy).

Pro povolení rekonstrukcí, ale také třeba zateplení pláště budov 
u objektů, ve kterých se vyskytuje rorýs obecný, je třeba získat 
rozhodnutí krajského úřadu dle § 56 odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny, jímž povolí výjimku ze zákazů u zvláště chrá-
něného živočicha. Výjimka je plošně stanovena pro domy o třech 
a více nadzemních podlažích ve dvanácti katastrálních územích 
obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou, kde lze před-
pokládat výskyt tohoto chráněného živočicha. Výjimka je vázána 

na dodržení několika podmínek ohledně provádění rekonstrukcí 
a zateplování. Domy v ostatních katastrálních územích nebo domy 
nižší tuto plošnou výjimku nemají a při výskytu rorýse obecného 
je nutné získat individuální výjimku. Zohlednění výskytu je třeba 
zapracovat již při projektových pracích na dotčené stavbě.

Bližší informace lze získat na stavebním úřadu nebo u Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, 
Seifertova 24, 58601 Jihlava. Možno se informovat i e-mailem na 
adrese: 

moravkova.dagmar@kr-vysocina.cz 
nebo svikova.b@kr-vysocina.cz

Ing. Vladimír Bárta

Využití zeleně pro zdraví dětské populace (1. část)
Byla zpracovaná „Metodika hodnocení vlivu faktorů vnějšího 

prostředí na zdraví dětské populace, s hlavním zřetelem na eli-
minaci zjištěných nepříznivých vlivů (využití zeleně při snižování 
imisních koncentrací PM10 a O3)“.

Informace ve zkrácené verzi jsou uvedeny v tomto článku. Celá 
metodika je uveřejněná na stránkách MŽP.

Stromy fungují jako účinný filtr prachu, oxidu síry, oxidů dusíku, 
oxidu uhelnatého, přízemního ozonu a dalších látek.

Obsahem metodiky je návod pro výpočet záchytu suspendova-
ných částic – prachu PM10 (dále jen PM10) a ozonu (O3) vegetací 
v městském prostředí. Součástí metodiky je stanovení plochy vý-
měry zeleně, která je schopna pohltit potřebné množství uvede-
ných látek emitovaných libovolným zdrojem znečišťování ovzduší 
a stanovení vhodných ploch k výsadbám. Metodika obsahuje také 
další doporučení ke snížení expozice citlivé populace vůči těmto 
látkám.

Předkládaná metodika je výsledkem projektu TA ČR 02020944 
„Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace 
alergeny“. Cílem tohoto projektu bylo určení hlavních faktorů 
vnějšího prostředí, které mají vliv na zdravotní zátěž dětské popu-
lace a využití zjištěných souvislostí k efektivnějším preventivním 
opatřením. Na základě těchto zjištění jsou navrhována doporučení 
pro omezení nepříznivých vlivů, návrhy doporučení pro snížení 
expozice dětské populace. K tomuto lze dojít nejen samotným 
zlepšením kvality ovzduší, ale také doporučeními pro urbanisty 
pro umisťování staveb určených pro citlivou populaci a pro výsad-
bu městské zeleně, tedy k tvorbě prostředí, které povede ke snížení 
expozice znečištění ovzduší zejména u dětské populace. Na řeše-

ní projektu se podílela EKOTOXA, s. r. o., Státní zdravotní ústav 
a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.

Územní rozsah analýz byl závislý na podkladových datech. In-
formace o prevalenci alergií a astmatu z dotazníkového šetření 
SZÚ se týkaly dětí z 21 měst (Praha Brno a větší bývalá okresní 
města), informace z výkazů ÚZIS se týkaly všech dětských lékařů 
na území ČR. Data o faktorech vnějšího prostředí byla zpracová-
na pro celou republiku. Využití zeleně pro snižování koncentrací 
PM10 a ozonu (včetně výpočtů depozičních rychlostí, záchytu, 
stanovení vhodných ploch pro výsadbu) bylo provedeno pro Opa-
vu a Ústí nad Labem.

Výsledky jednotlivých hodnocení v rámci projektu vedou ke 
zjištění, že při výskytu sledovaných onemocnění hrají kromě dě-
dičných a socioekonomických faktorů roli i vlivy vnějšího prostře-
dí. Bylo zjištěno, že s výskytem alergií a astmatu jsou asociovány:

• faktory imisně zatížených oblastí (v oblastech s vyššími kon-
centracemi PM10, PM2,5, benzo(a)pyrenu, benzenu, olova, 
byl zjištěn vyšší výskyt astmatiků) v oblastech s vyššími kon-
centracemi O3 byl zjištěn vyšší výskyt alergiků

• faktory zemědělsky obhospodařovaných oblastí (v oblastech 
s vyšším podílem plochy, na které je pěstovaná pšenice, ře-
pka, oves a žito, byl zjištěn vyšší výskyt alergiků a astmatiků)

• faktory zalesněné krajiny (v oblastech s výskytem jasanu, je-
dle, buku, smrku, borovice byl zjištěn nižší podíl alergiků 
a astmatiků).

Jednou z možností, jak dosáhnout snížení imisních koncentrací, 
a tedy i snížení imisní zátěže populace, je využití vegetace k aktiv-
nímu záchytu jednotlivých polutantů. (pokračování příště)

Ing. Daniela Válová, úředník OŽP

Z odboru životního prostředí

Novela vyhlášky o řidičských průkazech
Dne 21. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod 

č. 456/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva 
dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru 
řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo dopravy upřesňuje, že poté, co na základě novely 
zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalová-
ní odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel publikované 
ve Sbírce zákonů pod č. 199/2017 Sb. již řidičský průkaz nebude 
obsahovat údaj o obci obvyklého bydliště na území České republi-
ky, bylo potřeba v tomto smyslu upravit také podzákonnou právní 

úpravu, a to ať již jde o výslovné vyjmutí tohoto údaje z úvodního 
ustanovení vyhlášky, či o úpravu vzoru řidičského průkazu. Nove-
la má rovněž v reakci na rozšíření údajů vedených v registru řidičů 
upravovat výčet údajů, které jsou vedeny v evidenční kartě řidiče, 
ať již jde o digitalizovanou fotografii či digitalizovaný podpis, stej-
ně tak jako přinést nový vzor mezinárodního řidičského průkazu 
stanoveného Úmluvou o silničním provozu, a to v návaznosti na 
novelizaci dané úmluvy.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2018, dvě z jejích ustano-
vení ovšem nabyla své účinnosti již dnem 1. 1. 2018. Zdroj: MD

Ing. Miroslav Peroutka, vedoucí OD

Z odboru dopravy 
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Z hiStorie
 

Stalo se

V Čechách

• před 560 lety 2. března 1458 byl Jiří z Poděbrad zvolen 
českým králem; korunován byl 7. května

• před 170 lety 11.  března 1848 se ve Svatováclavských 
lázních v Praze konalo shromáždění, jehož účastníci pod 
vlivem revolučních nálad v Evropě požadovali vytvoření 
státoprávního celku ze zemí Koruny české, rovnoprávnost 
Čechů s Němci, zrušení poddanství a roboty, svobodu tis-
ku a shromažďování atd.

Ve světě vědy a techniky

• před 530 lety v roce 1488 se již v Čechách používal dřevo-
řez při ilustrování tištěných knih

• před 90 lety v roce 1928 provedla německo-irská posádka 
E. Hünefeld, H. Köhl a J. Fitzmaurice první přelet letadlem 
ve směru z Evropy do Ameriky; let trval 26 hodin

Ve Světlé nad Sázavou

• před 270 lety v roce 1748 se světelské panství stalo majet-
kem Filipa Neria Krakovského z Kolovrat, nejvyššího pur-
krabí Českého království a nositele řádu Zlatého rouna; 
patřilo Kolovratům do roku 1817

• před 150 lety v roce 1868 zakoupil světelský velkostatek 
ve Švýcarsku 24 jalovic a 2 býky pro potřeby světelského 
dvora

• před 60 lety v roce 1958 začala přestavba Lidového domu

Josef Böhm

Vloupání do garáže
Dne 4. 2. v 16:25 hod. vyjížděli policisté obvodního odděle-

ní Světlá n. S. k nahlášenému vloupání do garáže u rodinného 
domu v Dolním Městě. Na místě bylo provedeným šetřením 
zjištěno, že neznámý pachatel se v době od 18:00 hod. dne 
3. 2. do 9:00 hod. dne 4. 2. 2018 nezjištěným způsobem bez uži-
tí násilí vloupal do garáže, ze které následně odcizil různé ná-
řadí, sekeru, elektrický přímotop a 20 ks vajec, čímž způsobil 
majiteli domu škodu ve výši nejméně 3 510 Kč. Následně dne 
10. 2. bylo na Policii ČR ve Světlé nad Sázavou nahlášeno další 
vloupání do stejné garáže. Tentokrát neznámý pachatel v době 
od 18:00 hod. dne 6. 2. do 8:00 hod. dne 7. 2. opět bez užití ná-
silí odcizil z garáže 11 kusů králičích kůží a sekeru, čímž byla 
majiteli způsobena škoda ve výši 265 Kč. Ze způsobu spáchání 
a předmětu zájmu pachatele bylo pro policisty zcela zřejmé, že 
uvedených vloupání se dopustil tentýž pachatel, a tak bylo ze 
strany policistů OOP Světlá nad Sázavou ve spolupráci s po-
licisty kriminální policie Územního odboru Havlíčkův Brod 
okamžitě provedeno důkladně šetření v okolí místa činu a mezi 
kriminálně závadovými osobami, mezi kterými byl vytypován 
možný pachatel. Dalšími úkony trestního řízení se podařilo oba 
případy objasnit. Těchto se dopustil jednadvacetiletý muž z Ha-
vlíčkobrodska, který se obdobné trestné činnosti již v minulosti 

dopustil. V současné době je ze strany policejního inspektora 
proti podezřelému vedeno trestní řízení pro spáchání přečinu 
krádeže dle ust. § 205/1 b), 2 trestního zákoníku a přečinu po-
rušování domovní svobody dle ust. § 178/1 trestního zákoníku. 
Za to mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Krádež měděných propojek na železnici
Dne 7. 2. v 7:30 hod. bylO na Obvodní oddělení Světlá 

n. S. nahlášeno odcizení měděných propojek na železnici. Dal-
ším šetřením bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel v době 
od 13:00 hod. dne 2. 2. do 10:00 hod. dne 7. 2. odcizil v blízkosti 
železničního přejezdu na ulici Josefodolská ve Světlé n. S. cel-
kem 8 kusů měděných propojovacích lan v délce 4,2 metrů. 
Tímto činem sice neohrozil bezpečnost provozu na železnici, 
ale správě železniční dopravní cesty byla způsobena celková 
škoda ve výši nejméně 18 400 Kč. Neznámý pachatel se dopus-
til přečinu krádeže dle ust. § 205/1a) trestního zákoníku, za což 
mu v případě jeho zjištění a prokázání viny hrozí trest odnětí 
svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

 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 únor 2018 

Z činnosti městské policie

Městská policie v  lednu 2018 řešila celkem 56 přestupků. 
Z  tohoto počtu bylo na místě řešeno v  blokovém řízení 51 
přestupků, 5 bylo oznámeno správním orgánům k přijetí dal-
ších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostat-
ních orgánů. Provedli jsme odchyt 2 psů, oba jsme předali 
jejich majitelům.

Rychlost vozidel jsme měřili dvakrát. Zařídili jsme odstraně-
ní jednoho odstaveného vozidla, které bylo trvale vyřazeno 
z provozu.

Zdeněk Novák 
velitel MP
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Řada našich krajanů byla zařazena v záložním pluku, který 
sloužil k výcviku a doplňování bojových jednotek. Najdeme 
v něm Josefa Laňku z Benetic, Josefa Křivohlavého, rodáka ze 
Všetovic žijícího v Meziklasí, Čeňka Práška, rodáka z Jenštý-
na žijícího v Mrzkovicích, Vincence Choutku z Příseky, Josefa 
Dušátka ze Služátek, Josefa Kopiče z Leštiny, Františka Rožen-
ského, rodáka z Koňkovic žijícího v Dolním Městě, Josefa Ve-
selského z Dolního Města, Josefa Pechu ze Smrčné a Františka 
Kubáta ze Závidkovic. V pracovních jednotkách byli zařazeni 
Karel Kotýnek ze Světlé, Josef Slanař z Lipničky a František 
Novák z Příseky.

Další krajany najdeme ve strážních rotách. Byli to Josef Bar-
ták z Dolního Města, Josef Rezek z Druhanova, Eduard Müller, 
rodák z Meziklasí žijící v Sázavce, Josef Jirsa z Příseky a Anto-
nín Kislinger, rodák z Koňkovic žijící v Trpišovicích.

U zdravotní služby byl zařazen Josef Janák z Meziklasí, 
v technických oddílech František Procházka, rodák z Poděbrad 
žijící v Beneticích, a Bohumil Jelínek z Horních Dlužin, v in-
tendační službě František Menoušek z Josefodolu, rodák z Tisu.

U řady příslušníků Čs. vojska na Rusi se nepodařilo zjistit 
jejich přesné zařazení, připomeňme si alespoň jejich jména: 
Adolf Zavadil z Benetic, František Maštalíř z Dolní Březin-
ky, František Kotěra z Pohledě, Josef Hošek z Příseky, Čeněk 
Choutka, rodák z Příseky bydlící v Bohušicích, Valentin Povol-
ka ze Světlé.

Někteří zajatci české národnosti vstupovali ještě před vypuk-
nutím občanské války přímo do ruské armády. Jednotkou slo-
ženou z Čechů byl hlavně Kornilovův1 úderný prapor, v němž 
bojoval také Alois Rýdl, rodák ze Světlé bydlící v Meziklasí. 
V Československém vojsku na Rusi nacházíme 120 dobrovol-
níků ze Světelska.

Češi vstupovali i do internacionálních jednotek bolševické 
Rudé armády, proti níž od května 1918 českoslovenští dobro-
volníci bojovali a kteří české rudoarmějce považovali za zrádce, 
hlavně ty, kteří k bolševikům odešli z československého vojska. 
I v Rudé armádě působili muži ze Světelska, kterými byli Anto-
nín Brzoň ze Světlé a František Vlček z Horní Březinky.

O tom, kteří dobrovolníci ze Světelska v Rusku zahynuli, 
máme bohužel málo informací. Z literatury a pramenů se lze 
dozvědět, že desátník František Vlček z Druhanova se zastřelil 
7. 11. 1918 v Irkutsku a podporučík Josef Veselý ze Světlé ze-
mřel 1. 6. 1919 v česko-americké nemocnici v Tjumeni. Karel 
Jirkův ze Světlé padl 23. 8. 1917. Z dolnoměstské kroniky se 
dozvídáme jen to, že Alois Prokop (1895–1918) padl v Rusku 
neznámo kdy a kde, dle jiných pramenů to bylo 14. 7. 1918.

V roce 1919 po uzavření příměří se Sověty se legionářské plu-
ky stáhly po transsibiřské magistrále2 do Vladivostoku a odtud 
byly transportovány do vlasti. Celá operace byla ukončena až 
na podzim 1920. O svém návratu domů zanechali již citovaní 
dobrovolníci František Beneš a František Čapek cenná svědec-
tví ve svých vzpomínkách.

František Beneš se nevracel se svým 8. střeleckým plukem, 
který vyplul z Vladivostoku v 29. transportu v květnu 1920 
a v srpnu se dlouhou cestou přes Kanadu a Atlantik dostal do 
Československa. Byl zařazen již do 6. transportu určeného pro 
nemocné a zraněné. Na japonské lodi „Liverpool Maru“ vyplul 
9. července 1919 z Vladivostoku a přistál v Marseille po dvou 
měsících plavby 12. září. On sám na svůj návrat vzpomínal: 

„Dne 13. září jsme vyjeli vlakem na sever. Cesta vedla přes Lyon, 
Modenu, Turin, Innsbruck do Českých Budějovic, kam jsme do-

razili 17. září. Společně s bra-
trem3 Novákem z Příseky, se 
kterým jsem se setkal až na 
lodi, jsme odcestovali do Pra-
hy a 21. září 1919 vlak zastavil 
ve Světlé n. S.

Po vystoupení z vlaku ve 
Světlé n. S. ponechal jsem svůj 
tlumok v nádražní úschovně 
a pustil se do Příseky, obce 
u nádraží, a to jen jaksi na 
zvědy. Nedostal jsem totiž za 
celých 54 měsíců odloučenosti 
z domova ani řádky, takže jsem 
nevěděl, je-li ještě někdo z ro-
diny naživu a když, jsou-li ještě 
v Přísece. Doma jsem zastihl 
maminku a nejmladší sestru 
Aničku. Byly mým neočekáva-
ným příchodem velice radostně 
překvapeny. Starší bratr Pepa 
slouží prý v pohraničí u čet-
nictva, mladší sestra Mařka je 
provdána v Praze… Všichni mí 
kamarádi byli už také z vojny doma, nevrátil se pouze Fr. Ševců, 
který padl někde na Srbsku…
… Před Vánocemi 1919 nastoupil jsem po třech měsících do-

volené vojenskou službu ve Štefánikových kasárnách Na Újezdě 
v Praze. Bylo nám legionářům nabízeno, abychom zůstali na 
vojně jako délesloužící. Měl jsem ale vojny po krk…“

Podobné dobrodružství prožil i František Čapek. Jeho 6. stře-
lecký pluk odjel s 23. transportem americkou lodí „President 
Grant“ v dubnu 1920 z Vladivostoku. Ve svém deníku zmiňuje 
mnoho exotických míst, která měli legionáři možnost navští-
vit, nebo alespoň vidět z paluby lodi: „4. května přibyli jsme 
do přístavu Hongkong. 12. května vjíždíme do přístavu Sin-
gapur. 18. května přijíždíme do přístavu Kolombo na Cejlonu. 
30. května přejíždíme Aden, k večeru vjíždíme do Rudého moře. 
4. června přijíždíme do Suezu. 9. června jedeme kolem ostrova 
Korfu. 12. června přijíždíme do Terstu.“

6. střelecký pluk dorazil konečně do Čech a 21. září 1920 po-
chodoval na slavnostní přehlídce v Praze. Jeho posádkou pak 
byla Olomouc, kde byli dobrovolníci demobilizováni.

Návratem do nového státu, za který tolik let krváceli, skon-
čilo šestileté působení bojovníků Československého vojska na 
Rusi. Do vlasti se vrátilo téměř 60 000 vojáků a 10 000 civilistů. 
Po mnoha bojích proti Němcům, Rakušanům a Rudé armádě, 
po tzv. sibiřské anabázi, kterou tehdy s úžasem sledoval celý 
svět, mohli konečně svléknout uniformy, jako to udělal Franti-
šek Beneš. Ale od Ukrajiny až po Vladivostok zůstaly roztrou-
šeny hroby více než čtyř tisíc dobrovolníků, kteří tam položili 
své životy.

Itálie
Když v květnu 1915 vyhlásila Itálie válku Rakousku-Uher-

sku, vnímala to většina obyvatelstva monarchie včetně Čechů 
jako zradu dosavadního spojence.4 To byl také důvod, proč na 
italském bojišti české pluky, které na ruské frontě často selháva-
ly, dosahovaly velmi dobrých bojových výsledků. Čeští vojáci 
neskládali zbraně tak často, jako v Rusku, proto v italských za-

legionáři ze Světelka ii.

Jaroslav Vaňkát (1897–1987), 
rodák z Radostovic, dobrovolník 

34. střeleckého pluku v Itálii
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 jateckých táborech nebylo až 
do října 1918 žádné nadměrné 
množství zajatců původem 
z Čech a Slovenska, většinou 
se jejich počet uvádí číslem 
60 000. Přesto se hlavně mezi 
Čechy začala prosazovat my-
šlenka bojového vystoupení 
proti Rakousku-Uhersku s cí-
lem dosáhnout samostatnosti. 
17. ledna 1917 byl díky sokol-
ským aktivistům Havlenovi 
(zajat a popraven Rakušany) 
a Čapkovi (padl na Piavě) 
založen Československý dob-
rovolnický sbor (zatím ovšem 
jenom na papíře), v dubnu se 
k němu hlásilo z různých dů-
vodů, podobných jako u dob-

Antonín Kratochvíl (1890–1962), 
rodák ze Světlé n. Sáz., dobrovolník 

32. střeleckého pluku v Itálii

rovolníků v Rusku, už 7000 zajatců. Italská vláda neměla pro 
české snahy dlouho pochopení, nabízela využití dobrovolníků 
nanejvýš v pracovních útvarech, ale na frontě byli již mnozí 
naši dobrovolníci úspěšně využíváni jako rozvědčíci. Teprve 
21. dubna 1918 přišel souhlas s vytvořením dobrovolnického 
vojska. Podobně jako v Rusku a později ve Francii všechny vyš-
ší funkce byly obsazeny italskými generály a důstojníky. Čes-
koslovenský armádní sbor dosáhl do konce války počtu 19 500 
mužů, z nichž 300 padlo v boji a 45 bylo zajato a popraveno 
Rakušany.

Dostatečné množství dobrovolníků umožnilo postavit do 
konce války dvě střelecké divize o třech střeleckých a jed-
nom dělostřeleckém pluku. Do 6. divize5 byly zařazeny 31., 
32. a 33. střelecký pluk6, do 7. divize 34., 35. a 39. střelecký pluk, 
který vznikl spojením starších výzvědných oddílů.

(Dokončení v příštím čísle)

Josef Böhm

vysvětlivky
1  Lavr Georgijevič Kornilov (1870–1918) byl ruský generál 

carské a v občanské válce protibolševické Dobrovolnické 
armády.

2  Transsibiřská magistrála je nejdelší železniční trať na svě-
tě. Měří téměř 9 300 km a vede z Moskvy do Vladivostoku. 
Stavěla se v letech 1891–1905. V době občanské války byla 
její sibiřská část mnoho měsíců ovládána československým 
vojskem.

3  V československých legiích bylo používáno sokolské oslo-
vení „bratr“, byli tak oslovováni i velitelé, např. „bratře ge-
nerále“. Legionáři se tak mezi sebou oslovovali i po válce.

4  Itálie vstoupila v  roce 1882 do spojeneckého svazku Ně-
mecka a Rakouska-Uherska z r. 1879 (Dvojspolek) a rozšíři-
la ho na Trojspolek.

5  V československé zahraniční armádě byly divize číslovány 
tak, že pro Rusko byla určena čísla 1–4 (4. divize již nebyla 
postavena), pro Francii 5 a pro Itálii 6 a 7.

6  Podobně byly číslovány i střelecké pluky. Pro vojsko v Rus-
ku byla určena čísla 1–20, pro vojsko ve Francii 21–30 a pro 
vojsko v Itálii čísla 31–40. Pluky postavené ve Francii a v Itá-
lii obdržely čestné názvy související s jejich působením na 
bojištích až po válce.

13. července si při-
pomínáme 700 let od 
první historické zprá-
vy o Světlé. Všeobecně 
známá drobná zmínka 
v listině vilémovského 
opata Jaroslava II. o zá-
duší světelského kostela 
prozrazuje již delší exis-
tenci vsi, o níž je písem-
nými prameny hovořeno 
později. Jak dlouho exis-
tovala před touto první 
zmínkou, však zůstane 
patrně již bez odpovědi.

Ačkoliv jde o význam-
né výročí, velkolepé 
oslavy, jaké město zažilo 
v roce 2007, se tentokrát 
opakovat nebudou. Pro-
to jsem se rozhodla při-
pomenout tuto událost 
v letošním vlastivědném 

sborníku Havlíčkobrodsko krátkým článkem, který představí 
nejnovější výsledky mého pokračujícího bádání zaměřeného na 
poznání nejstarších dějin kostela v lucemburské době.

Shrnuje nové poznatky z jeho duchovní správy v letech 1346 
až 1364. Jako obrazový doprovod budou přiloženy fotografie 
originálních zápisů z konfirmačních a erekčních knih a pokud 
dá souhlas Hauptstaatsarchiv Dresden, také fotografie dosud ne-
publikovaných listin prvního historicky doloženého světelského 
plebána Jana. Sborník bude k dostání letos před Vánocemi.

Jak již víte z mé předchozí práce, patrocinium sv. Václava je 
v případě světelského kostela patrociniem původním. Proto vám 
posílám kresbu sv. Václava. Je z mého památníku a jejím auto-
rem je P. Marek Marcel Šavel, OPraem. S P. Šavelem, již coby 
humpoleckým vikářem, jsem se naposledy setkala během Noci 
kostelů v roce 2016, kdy jsem měla ve farním kostele sv. Miku-
láše v Humpolci přednášku nazvanou Nejstarší kostely humpo-
leckého vikariátu, jejich patrocinia a světci v nich vyobrazení.

Svou nesmazatelnou stopu otiskl tento duchovní také při svém 
předchozím pobytu ve Světlé. Věřím, že na něho rádi vzpomíná-
te a jeho kresba tužkou vám udělá radost. Je nevročena, vznikla 
někdy v polovině roku 2012.

Mgr. Alena Křivská

700 let kostela ve Světlé nad Sázavou
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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 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Krůček za krůčkem“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí

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

všestranný pohybový rozvoj dítěte.

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

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

materskecentrum.rolnicka

Nebyl to jen jeden dárek, ale hned tři.
Nejprve se musíme ohlédnout za minulými Vánocemi. Před 

příchodem vánočních svátků děti z Berušek MŠ Sídliště na-
vštívily 21. prosince Domov pro seniory ve Světlé nad Sázavou, 
aby svým vánočním programem potěšily babičky a dědečky 
v domově. Básničky, koledy a divadlo, které si děti s učitelkami 
připravily, bylo milým pohlazením na duši pro všechny přítom-
né, o čemž svědčily úsměvy na tvářích a velký potlesk. Nako-
nec došlo i na vzájemné nadělování vlastnoručně vyrobených 
dárků. Děti předaly přítomným seniorům vyrobená přáníčka 
a odměnou pro ně byla nejen sladkost, ale i originální dáreček 
v podobě keramického knoflíčku pro štěstí.

Druhý velice pěkný dárek nachystali 24. ledna pro děti 
z MŠ Sídliště studenti prvního ročníku Gymnázia Akademie 
Světlá nad Sázavou pod vedením své paní profesorky Bernado-
vé. Pozvali je do své školy, kde připravili naučný program CO 
DÁŠ PTÁČKU DO ZOBÁČKU. Byl rozdělený na dvě části. 
V té první děti zhlédly divadélko s písničkami. Moc hezké bylo 
přenesení se do zvířecího světa snědením kouzelného jablíčka. 

Děti začaly rozumět tomu, co si ptáčci povídají, co mají rádi 
a co jim naopak škodí. Každý si namíchal svou semínkovou 
pochoutku pro ptáčky a pak se druhá část konala venku, kde ji 
děti nasypaly ptáčkům do krmítka. Nezapomnělo se však ani 
na vodní ptáky. Následovala procházka okolo řeky, kde probí-
halo pozorování dalekohledem, což bylo velice zajímavé, a na-
konec dostaly i něco malého do zobáčku i kachny. Všichni se 
moc dobře bavili a také přiučili.

Třetí dárek si pro naše děti připravila 25. ledna ZUŠ Golčův 
Jeníkov, a to muzikál ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA. Účinkující herci 
moc hezky zpívali s doprovodem hry na klávesy pana učitele. 
Klobouk dolů před jejich výkony. Byl to pěkný zážitek.

Za návštěvu na všech akcích moc děkujeme a těšíme se na 
další setkání.

Učitelky MŠ Sídliště
Foto: Veronika Pleslová

dárek od srdíčka
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Masopustní úterý před popeleční středou je dle historického 
kalendáře pokládáno za poslední den masopustního období, je to 
poslední den masopustního veselí, kdy se v ulicích měst a přede-
vším na vesnicích objevují průvody rozdováděných masek. Tyto 
historické zvyky a obyčeje posledního dne masopustního období 
se v roce 2010 rozhodli oživit učitelé, žáci a zaměstnanci Základní 

školy ul. Komenského ve Světlé nad Sázavou. 13. února odpoled-
ne, v den masopustního úterý 2018, vyrazil průvod rozdováděných 
masek od pořádající školy již podeváté. Jako každý rok měl i ten 
letošní průvod svůj řád, čerpající z historických tradic. V pestro-
barevném průvodu, který vedli laufr s panímámou, nemohly chy-
bět tradiční masopustní masky: kobyla s rasem, tančící Turci, Žid, 
který měl krást a škodit všem přihlížejícím, slaměný, medvědář 
s medvědem, Červená karkulka s košíčkem plným dobrot a zejmé-
na spousta různých masek, které si sami zhotovili žáci pořádající 
školy. Jak velí tradice, cílem průvodu byla opět radnice na náměstí 
Trčků z Lípy. Jménem všech masek požádali laufr s panímámou 
pana starostu o povolení masopustní obchůzky ve městě. Staros-
ta Jan Tourek dal svolení s tím, aby se masky veselily, pobavily 

Masopustní maškary opět roztančily světelské náměstí

Poražená kobyla padá k zemi, přihlíží laufr s panímámou

Náměstí bylo opět plné dětských masek Nápadité byly masky, které si vyrobili žáci pořádající školy sami

O masopustu bylo možno potkat na náměstí legendárního 
vězně Babinského a včelku Máju

Součástí masopustního průvodu mají být čtyři tančící Turci, 
ve Světlé si vystačí s dvěma

Trojice hlavních postav masopustního průvodu.  
Zleva laufr (strakatý), Žid a panímáma
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Rok se s rokem sešel 
a opět nastalo veselé obdo-
bí masopustu. 

Celý týden si děti ve 
družině vyráběly masky 
a seznamovaly se s maso-
pustními tradicemi. 

Vše vyvrcholilo ve čtvr-
tek 15. února, kdy se kluci 
a holky převlékli do nej-
rozmanitějších kostýmů 
princezen, pirátů, čaroděj-
nic… Nechyběli ani spi-
dermani a stateční bojov-

karneval ve školní družině při ZŠ lánecká

níci z filmu STAR WARS. Po promenádě masek začalo to 
pravé karnevalové veselí. Diskotékové tance byly doplněny 
hrami a soutěžemi.

Protože masek bylo opravdu hodně a vybrat tu nejlepší ne-
bylo jednoduché, tak si vyhodnocení karnevalu a vyhlášení 
nejnápaditější masky provedli v každém oddělení zvlášť. 

Karneval se vydařil, nálada byla veselá, všechny děti se 
náramně bavily, tak zase za rok!

Text a foto: Jana Křížová

přihlížející, ale nikomu neškodily. Poté se na pódiu před radnicí 
představily všechny tradiční postavy masopustního průvodu, byly 
vyhodnoceny nejpovedenější masky, k tanci hrála kapela heligon-
kářů a s masopustními písničkami se představil sbor základní 
školy. Tak jako v předcházejících letech i letos roznášely maškary 
mezi přihlížejícími tradiční masopustní koblihy, které nasmažily 
sami žákyně pořádající školy. Závěr masopustu byl opět tradiční, 
Žid přečetl hříchy kobyly, ta byla obžalována, laufr dal pokyn ra-
sovi, aby vykonal svoji povinnost. Kobyla byla poražena, kapela 
zahrála poslední písničku k tanci, a tak skončila letošní masopust-
ní maškara ve Světlé nad Sázavou.

Text a foto: Jiří Víšek

Beseda s rodiči prvňáků

Proběhne v úterý 27. března 2018 v 15:00 hodin  
v ZŠ Lánecká v přízemí vpravo ve třídě V.B.

Od učitelů prvních a pátých tříd získáte potřebné 
informace k letošnímu zápisu a nástupu do školy.

   Srdečně zve vedení školy a učitelé prvního stupně.
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Čím jsme u nás na Akademii ve Světlé začátkem roku 2017 
školní projekt STOPPA (Smysluplné tvořivé odpovědné přírodě 
prospěšné aktivity) zahajovali, tím jsme po roce také skonči-
li. Posledním bodem programu bylo opakování loňské zdařilé 
akce Co dáš ptáčku do zobáčku nebo také Jak vám chutná, ope-
řenci. Děti tří věkových kategorií se během dvouhodinového 
programu přiměřeně svému věku dozvěděly mnoho zajímavé-
ho o zimujících druzích ptáků, o jejich potravních strategiích 
i o tom, jak jim v přežití zimy v naší změněné přírodě pomoci.

Teoretickou, praktickou a na závěr i terénní část programu 
během prosince a ledna úspěšně absolvovali žáci dvou tříd 
našeho prvního ročníku, žáci všech tří tříd sedmého ročníku 
ZŠ Lánecká a také děti navštěvující přírodovědná praktika ze 
ZŠ Komenského. Nejvíce si určitě program užily děti ze tří svě-

telských mateřských škol, pro které bylo připraveno divadlo, 
písničky, hry a samozřejmě „kuchařská dílnička“. Na přípravě 
jejich programu se vydatně podíleli žáci z I.a II. G, kteří se 
zaměřují na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času, 
ale pomohli i jejich spolužáci se zaměřením všeobecným. Při 
závěrečné vycházce do terénu bylo vidět, že mnozí si s dětmi 
opravdu velmi dobře rozumí.

Školní projekt tedy skončil, ale jeho přínos zcela jistě tímto 
nepomine. Nové vybavení kabinetu biologie, upravený školní 
areál, navázaná a případně prohloubená spolupráce mezi ško-
lami a mnoho informací, které žáci naší školy i dalších škol 
a školek ve Světlé díky němu získali, jistě „neodvane čas“, ale 
snad ponesou své ovoce i do příštích let.

Text a foto: Eva Bernadová

Co dáš ptáčku do zobáčku podruhé

MŠ SídlištěMŠ Bambino

Doposud se účastníkům projektu S Hátou do práce dařilo na-
jít zaměstnání v rámci města Ledeč nad Sázavou.

Od února 2018 jsou aktivními účastníky, kteří čekají na svou 
pracovní smlouvu, i tři klienti Chráněného bydlení Domova 
Háj ve Světlé nad Sázavou. Nyní je můžete potkat v ulici Sázav-
ská, kde za podpory asistentky probíhá jejich pracovní trénink.

Vůbec první osobou, která dala podnět k obsazení těchto pra-
covních míst, byl pan místostarosta Světlé nad Sázavou Josef 
Hnik.

Po kontaktování vedoucí chráněného bydlení, paní Šomrové, 
se klienti zúčastnili motivačního setkání, kde jim byla nabídnu-
ta možnost stát se součástí projektu S Hátou do práce a získat 
tak možnost pracovního uplatnění. Účastníci dále absolvovali 
schůzky a školení, týkající se jejich pracovního zařazení.

V současné době je pro nás důležitou spolupracující osobou 
opatrovnice účastníků projektu, paní Ing. Weingärtnerová, je-
jímž prostřednictvím je zajišťována platnost pracovní smlouvy.

Doufáme, že se tak stane co nejdříve a účastníci projektu si 
tak budou moci připsat na své konto svou první výplatu.

S Hátou do práce je název projektu Evropského sociální fon-
du, který byl schválen na základě žádosti o podporu z Operač-
ního programu Zaměstnanost: 1 Podpora zaměstnanosti a adap-
tability pracovní síly, evidovaného pod registračním číslem  
CZ.03. 1. 48/0.0/0.0/16_053/0004079. Projekt je realizován 
společností Háta, o. p. s. v Ledči nad Sázavou v období od 
1. 4. 2017 do 31. 3. 2019.

Bc. Eva Moravcová Urbanová, koordinátorka projektu
Foto: Štěpánka Vrbová

„S hátou do práce“ překonává hranice ledče nad Sázavou
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Ve Světlé n. S. bylo na začátku února 2018 otevřeno druhé ko-
munitní bydlení Domova Háj. Jedná se o skupinové bydlení pro 
dospělé lidi s mentálním handicapem. Do této domácnosti se 
přestěhovali čtyři klienti, kteří dlouhodobě žili v Háji u Ledče 
nad Sázavou. Další dva obyvatelé nové domácnosti mají vazby 
na region Světlé n. S. Dům se nachází v ulici pplk. Hradecké-
ho, č. p. 1067. Pro potřeby poskytování sociální služby byl na 
základě veřejné zakázky Kraje Vysočina rekonstruován firmou 
ATOS a bylo tam také pořízeno nezbytné vybavení. Vše bylo 
spolufinancováno Evropskou Unií, státním rozpočtem a Kra-
jem Vysočina. Lidem s mentálním postižením, kteří se sem 

nastěhovali, poskytují potřebnou asistenci pracovníci Domova 
Háj, kteří jsou s nimi 24 hodin denně. Asistují jim například při 
péči o sebe a domácnost, nákupech, návštěvách lékařů, jednání 
na úřadech a při využívání dalších veřejných služeb. Ve Světlé 
funguje naše první komunitní bydlení pro osoby s mentálním 
postižením na adrese Haškova, č. p. 692, již od roku 2012. Lidé, 
kteří v něm žijí, se plně zapojili do komunity města. Více in-
formací o tomto typu sociální služby vám můžeme poskytnout 
v obou domácnostech nebo na emailu sormova@domovhaj.cz.

Mgr. František Čapek
metodik, Domov Háj

komunitní bydlení domova háj

V lednu jsme zahájili již 12. ročník naší Univerzity slunečního 
věku. První přednáška byla na téma Toulky Uralem v podání 
Mgr. Libora Drahoňovského. I v lednu nás navštívili naši psí 
kamarádi z Canisterapeutického sdružení Kamarád a konala 
se u nás tradiční Kavárnička s kávou, drobným občerstvením 
a hudbou. Na této Kavárničce jsme pokřtili naši Sézónní ku-
chařku pro rok 2018. Křest kuchařky se konal za přítomnosti 
místostarosty města Světlá nad Sázavou pana Josefa Hnika a ta-
jemníka města pana Jiřího Moučky. Po celý rok každý měsíc bu-
dou naše klientky dle této kuchařky vařit zdravé i méně zdravé 
pokrmy.

V únoru u nás oslavila své 103. narozeniny paní Terezie Urba-
nová a je tak v současné době nejstarší občankou ve Světlé nad 
Sázavou. Oslavenkyni navštívil místostarosta města Světlá nad 
Sázavou pan Josef Hnik s květinou a s gratulací všeho nejlepší-
ho do dalších let.

V období masopustu jsme neopomněli usmažit si masopust-
ní koblihy a druhý den nato se u nás konal tradiční Maškarní 
ples. Jako vždy nám hudební doprovod dělala hudební skupina  
Č.A.S.S. Taneční parket byl po celou dobu plný různorodých 
masek. Zatancovat na náš ples si přišli: princezna Večernice, 
Měsíčník, Větrník a Slunečník a nechyběl ani zlý Mrakomor. 
Dále nás navštívila desetinohá housenka, mušketýr, trpaslík, 
zdravotní sestra, zástupci od řeckých bohů, selka, Marfuša, in-
diánka, dvě dámy z let minulých, pštros s pštrosicí, Červená kar-
kulka klaun, malé roztomilé růžové mimino, kouzelná beruška 
a malá Kráska i když bez zvířete. Všichni tančili a bavili se od 
začátku až do konce. Klienti našeho domova hodnotí tento ples 
jako velmi zdařilý a my se už teď těšíme na Maškarní ples 2019.

Text: Lucie Coufalová, sociální pracovnice
Foto: Vladimíra Paďourková

Martina Cimburková

Z domova pro seniory
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kultura
kulturní zařízení kytiCe připravuje

20. dubna od 19 hod. promítání v městském kině

Zahradnictví: nápadník
Drama / Komedie / Romantický 
Česko / Slovensko / Polsko, 2017, 113 min

Filmová trilogie Zahradnic-
tví se skládá ze tří samostat-
ných filmů odehrávajících se 
na pozadí nejdramatičtějších 
období minulého století a ča-
sově předchází oblíbenému 
snímku Pelíšky (1999). Vyprá-
ví o třech rodinách: rodině 
leteckého radiotelegrafisty, 
rodině majitele kadeřnické-
ho salonu a rodině majitele 
zahradnictví. Obsáhne 20 let 
života postav, které musely 
v těchto pohnutých časech 
prožít nejlepší léta svých ži-
votů. Nápadník  se odehrává 
na konci 50. let a vypráví o ro-
dinných vztazích poznamena-
ných válkou a komunistickým 

převratem. S tragikomickým nadhledem vykresluje generační 
střet mezi předválečnou a poválečnou generací. Nápadník je 
romantickou komedií o představách rodičů, jak by mělo vypa-
dat štěstí jejich dětí.

Jednotné vstupné 50 Kč. 

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

25. dubna od 9 a 10.30 hod. v divadelním sále 

čarodějná pohádka
Pohádka je napsána na moti-
vy příběhů, které patří ke kle-
notům z pokladnice Českých 
pohádek.  Čeká na vás pade-
sátiminutový příběh o lakot-
né zelinářce Mařce, laskavé 
Barušce, zajíci Ušáčkovi a sta-

tečném trhovci Vinckovi. Bude zlo potrestáno?

Účinkuje: Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu

Vstupenky za 40 Kč bude možné zakoupit půl hodiny před začát-
kem představení v pokladně kina.

22. května 2018 od 20 hod. v divadelním sále

Partička na vzduchu
Vysoká škola improvizace! Partička v nové sestavě!

Michal Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer, Michal Novot-
ný, Dano Dangl, Marian Čurko...a nebo taky nějaký zajímavý 
host...např. Jakub Kohák? To je nová sestava Partičky. 

Partička míří z televizních obrazovek rovnou za Vámi. Geňa je 
ve formě a hádá ještě lépe než kdy předním. A je to taky hlavně 
o Vás. Bez pomoci publika by to prostě nebyla Partička. Kluci 
improvizují a dopředu tak nikdo neví (včetně nich), co se ode-
hraje v dalších vteřinách! 

Předprodej vstupenek probíhá v Infocentru ve Světlé n. S., 
tel.: 775 653 884, info@svetlans.cza také v síti Ticketstream.  
Vstupenky na místě bude možné zakoupit půl hodiny před začát-
kem promítání v pokladně kina.

Jako každý rok, i letos nastal čas připomenout neprofesio-
nálním výtvarníkům Světelska blížící se tradiční výstavu, na 
které se mohou svými díly představit občanům i návštěvníkům 
města. Letošní ročník se uskuteční v termínu od 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 při-
hlásit 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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Březnové knižní novinky

Beletrie
Mary Higgins Clarková: 
Nezavírej oči 
– Casey propustili z vězení, kde si odpykávala patnáctiletý trest 

za vraždu svého snoubence, třebaže tvrdila, že zločin nespá-
chala. Nyní hodlá své jméno očistit, proto požádá Laurie Mo-
ranovou a její tým, aby vypátrala skutečného vraha.

Daniel Cole: 
Hadrový panák 
– Před čtyřmi roky vzal detektiv Fawkes spravedlnost do 

svých rukou – nedokázal ustát, že soud osvobodil podle 
něj jednoznačného pachatele. Postavili ho mimo službu 
a poslali do psychiatrické léčebny. Teď se vrací do práce 
a touží po velkém případu. A zdá se, že se ho dočkal: na 
místě činu, se najde mrtvola – sešitá z částí šesti těl jako 
hadrový panák. 

Mária Ďuranová: 
Tajemství tří žen 
– Libuše je žena v produktivním věku, která statečně celé roky 

snáší manželovu přílišnou šetrnost a jeho sobectví. Ale když 
jejich děti vyletí z rodného hnízda, dodá jí to ten potřebný im-
pulz a rozhodne se začít nový život.

Dana Hlavatá: 
Nevinné lži 
– Broňa ztratila hlavu. A stejně tak ztratila i soudnost, kvůli 

které nevidí, co se kolem ní děje, do jakého nebezpečí se do-
stala. Bezhlavě se zamilovala do Slávka, který je patologický 
lhář. Ten z ní mazaně tahá nejen rozumy, ale i peníze. Hraje 
to na víc stran. Broňa si nesundá růžové brýle ani tehdy, když 
se na scéně objeví žena, o které Slávek tvrdí, že je už dávno 
mrtvá. Sama se tak ocitne ve smrtelném nebezpečí.

Janette Okeová: 
Láska přichází po špičkách 
– Těhotná novomanželka Marty přijíždí se svým manželem 

na Divoký západ. Chtějí se tam usadit a chovat dobytek. Její 
muž však při nehodě s koněm umírá a Marty v bezvýchodné 
situaci dostává od místního farmáře Clarka nabídku k for-
málnímu sňatku. Výměnou za přístřeší, jídlo a ochranu pro 
sebe i nenarozené dítě se má starat o Clarkovu dvouletou 
dcerku Missii, které umřela maminka. 

Petra Soukupová: 
Nejlepší pro všechny 
– Desetiletý průšvihář Viktor žije v Praze s matkou, divadelní 

herečkou, která si s jeho výchovou ani s vlastním životem 
příliš neví rady. Když potom Hana dostává nabídku na natá-
čení seriálu, bere ji jako příležitost, jak své problémy vyřešit. 
Přestěhuje Viktora k babičce na venkov a namlouvá si, že pro 
něj bude nejlepší, když změní prostředí, a pro její matku zase 
to, že nebude sama. 

Ruth Wareová: 
Žena z kajuty č. 10 
– Novinářka Lo Blacklocková, která píše do cestovatelských 

časopisů, právě dostala životní šanci: má se spolu s hrst-
kou cestujících z vyšší společnosti účastnit luxusní okružní 

plavby po norských fjordech. Soukromá jachta Polární záře 
se právě vydává na svou panenskou plavbu. Noblesní kaju-
ty, večeře ve velkém stylu, elegantní konverzace. Pohádka 
se však zvrhne v noční můru: Lo v polotmě zahlédne, jak 
někdo srazil s paluby do moře jakousi ženu. Novinářka je 
jediná, kdo incident viděl, a nikdo jí nevěří – vždyť nikdo 
z hostů nechybí! 

Naučná literatura
Gabriele Hasmannová: 
Romantičtí Habsburkové 
– Bez ohledu na důslednou a přísnou sňatkovou politiku i Habs-

burkové v některých případech vstupovali do manželství 
z lásky. Mnohdy se rozhodnutím pro vyvoleného partnera či 
partnerku postavili proti panující etiketě, přání rodičů a vůli 
lidu. Někteří monarchové, kteří působili na veřejnosti upjatě 
až stroze, se projevovali velmi romanticky, když se snažili 
dobýt srdce své zbožňované, nebo jí prostě udělat radost. 

Stanislav Kužel: 
Kosmonauti nula 
– Kniha pojednává o hrdinech, o nichž nepsaly noviny, ne-

byli v televizních reportážích a světu zůstala jejich jména 
– často záměrně – utajena. O těch, kdo vyzkoušeli na sobě 
všechno to, co se mohlo, ba i nemohlo stát na oběžné dráze, 
avšak ne vždy končila jejich cesta vytouženým pohledem 
na matičku Zemi. Přesto většina z nich nezatrpkla, byť jim 
tak zvané postavení „výzkumníka“ sebralo kus života. Ně-
kterým i celý. 

Knihy pro děti a mládež
Milena Durková: 
Bára krotí rodinu 
– Báře je třináct a to jí stačí. Další problémy nepotřebuje. 

Jenže má samozřejmě rodinu a ta je pěkně praštěná. Když 
se k nim nečekaně nastěhují dva nezvaní hosté, nastane 
totální chaos. Nafoukaná sestřenice Marcela a její bráška 
Ivoš u nich mají strávit celé letní prázdniny. Jsou rozmaz-
lení až běda a nad vším ohrnují nos. Jestli to má Bára ve 
zdraví přežít, bude muset tuhle příšernou rodinu malinko 
zkrotit.

Jaromír Jindra: 
Příhody myšáka Mišulína z Myšova 
– Bílý myšák Mišulín uprchne z laboratoře do světa, který je 

pro něho plný tajemství. V jednom lese se potká se šedou 
myškou Couralkou, kterou mu ale vzápětí unese zlý čaroděj 
Myšimor. Mišulín, kterému není Couralčin osud lhostejný, 
se vydává na dobrodružnou cestu na kouzelníkův hrad, aby 
ji osvobodil. 

Stanislava Reschová: 
Buenos Aires, kotě! 
– Malé kotě náhodou zhlédne dokument o Buenos Aires a roz-

hodne se tam podívat. Zjistí však, že podobně báječný a dob-
rodružný svět může být i na zahradě za oknem. Zrzavá ve-
verka se nechce dělit o své oříšky a hodí po černé veverce 
šišku. Ta v ní objeví spoustu skvělých semínek – a zrzavá 
veverka najde ve svém oříšku jenom šaty pro princeznu… 

Eva Kodýmová
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„Naším cílem je především výchova a rozvoj dětí prostřed-
nictvím komplexní estetické výchovy: kultura pohybu, tanec, 
hlas a mluva, zpěv, řečové a mluvní dovednosti, výtvarné 
a dramatické cítění. Toto nelze oddělovat od výchovy vzá-
jemných vztahů, vnímavosti a citlivostí k sobě i k jiným. Ma-
teriálem je bohaté lidové dědictví, konkrétně horácký folklor, 
folklor Českého Horácka, místa, kde je náš domov.“

Takto charakterizuje Dětský folklorní soubor Škubánek 
své cíle na webových stránkách.

Letos vstupuje Škubánek do 34. roku své existence. Za 
minulý rok měl celkem 33 vystoupení, 5 dnů víkendových 
soustředění. Děti se též zúčastnily letního soustředění v dél-
ce 15 dnů v rekreačním zařízení Doubrava u Staré Říše na 
Telčsku. Pravidelné zkoušky probíhají celkem 3x týdně – 2x 
tanečníci a 1x muzika, kterou podporuje ZUŠ ve Světlé.

Největšího úspěchu dosáhl soubor účinkováním na nejpres-
tižnější folklorní akci republiky – Mezinárodním folklorním 
festivalu ve Strážnici. Škubánek zde byl už počtvrté.

Velký kus práce jsme odvedli při pořádání festivalu v na-
šem městě – XI. ročníku bienále Horácko zpívá a tančí. Zú-
častnilo se ho 10 folklorních souborů.

Vystupovali jsme na folklorním festivalu Podluží písní 
a tancem v Tvrdonicích na jižní Moravě, v Havlíčkově Brodě, 
na Vánoce a Velikonoce ve skanzenu Michalův statek v Po-
hledi u Světlé, dvakrát v Tasicích v tamější sklářské Huti Ja-
kub, v Brně, na festivalu Tradice v Chrudimi a Pardubicích, 
v Domově pro seniory ve Světlé, podíleli jsme se na akci 
Česko zpívá koledy ve Světlé, další vystoupení bylo v Paco-
vě a při Živém betlému ZŠ v Komenského ul.

Tady všude reprezentoval Škubánek v loňském roce město 
Světlá nad Sázavou.

Polovinu roku jsme věnovali práci na nových krojích. Sta-
ré už dosluhují. Nejdříve jsme navštívili muzea – v Hum-
polci a v Havlíčkově Brodě. Pak jsme oslovili výtvarnici 
a odbornici na české kroje paní Kamilu Skopovou z Oldřetic 
u Hlinska. Ta nám kroje navrhla. Pro materiály jsme se vy-
dali do Brumovic na Moravě. Šití jsme svěřili paní Vaňkáto-
vé z módního salónu Xena v Havlíčkově Brodě. Pořídili jsme 
si nové kanduše a zástěry. Letos budeme pokračovat v šití 
kabátků, šněrovaček a chlapeckých vest. Opatřili jsme též 
obuv k zimnímu kroji – válenky.

Co nám dělá starosti? Velká administrativa – žádosti o fi-
nanční podpory z kraje a města, jejich vyúčtování a zpra-

covávání účetnictví. Spočítali jsme, že jsme tím strávili 
100 hodin. Jsme ale rádi, že tyto možnosti máme.

Co nám dělá radost? Je toho hodně – třeba to, že malé děti 
pracují s velkými a ty se o ně starají jako o své sourozence. 
Že se na zkouškách nemluví vulgárně, že umíme poděkovat 
a poprosit. Slyšíme, že holčičky, které vyrostly ve Škubán-
ku, zpívají svým dětem. Že nám lidé darují třeba kožíšek či 
šátek a šál po babičce.

Toto vše není zásluhou jediného člověka, ale dávno mnoha 
lidí. Uznání si zaslouží děti, které podobně jako ve sportu 
trénují fyzičku, pravidelně se účastní zkoušek, vystoupe-
ní, soustředění. Bez velké podpory rodičů by se Škubánku 
nemohlo dobře vést. Vždyť jenom péče o kroje zabere na 
700 hodin ročně (střízlivý odhad práce rodičů s kroji). Bez 
rodičů by se neobešel ani souborový život. Pomohou, kde 
mohou. Fajn rodiče mají fajn děti.

Děkuji tímto vedení ZŠ v Komenského ul. PhDr. Janě My-
slivcové a Mgr. Lence Včelové za vytvoření skvělých pod-
mínek pro naši činnost.

Velmi si vážím letité pomoci vedení města Světlé nad Sá-
zavou, radě města a všem zastupitelům. Bez jejich podpory 
by soubor nemohl prosperovat. Jsme rádi, že město podporu-
je vedle sportu i naše sportovně umělecké snažení a že oce-
ňuje i význam výchovy dětí a mladých lidí, jež jsme odvedli 
za 34 let. Neocenitelná je jejich podpora nejen finanční, ale 
i organizační při pořádání festivalů v našem městě. Ze stej-
ného důvodu děkuji i pracovníkům městského úřadu.

V neposlední řadě oceňujeme i podporu Kraje Vysočina. 
I ten na svých cestách po festivalech doma i v zahraničí re-
prezentujeme.

Zvláštní poděkování patří našim sponzorům.
A na závěr velké díky Lence Dvořákové, která se mnou 

téměř vše už řadu let dělá a organizuje.
Naše plány pro rok 2018? Mezinárodní folklorní festival 

v Ostravě, tradičně Michalův statek, Ledeč n. S., Žďár nad 
Sázavou – Vánoce, ale i Lidová krojová pouť ke svatému 
Janu Nepomuckému na Zelenou horu, zpívat budeme též na 
oslavách 100. výročí naší republiky ve Světlé nad Sázavou.

Mgr. Eva Pejchalová

Jak se nám „škubánkovalo“ v roce 2017

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.

22



Co váS ZaJíMá
Po loňské odmlce jsme opět tady a pořádáme zase tábor. Pro rok 

2018 jsme se rozhodli vrátit se zpět k Olomouci do Hraničných 
Petrovic. Ubytováni budeme opět v turistické ubytovně, která nám 
nabízí kromě zrekonstruovaných sociálních zařízení i vybavenou 
kuchyň a hlavně velký a oplocený pozemek.

Jídelníček bude obvyklý a dopravu budeme realizovat ČD.
Celý tábor se budeme snažit přiblížit dětem dříve běžné aktivi-

ty, jako např. střelbu ze vzduchovky a luku, naučit se něco málo 
o zdravovědě, uvařit si oběd v kotlíku nad ohněm. V nedalekém 
Šternberku je pěkné koupaliště, které v případě, že si počasí ne-
bude hrát na duben, určitě navštívíme. Mimo připravované výlety 
na Vás čeká mnoho dalších her, jako např. Cirkusové odpoledne, 
Hledá se Einstein, nebo Přijela k nám pouť a další. Vedoucí by rádi 
jeli v podobné sestavě jako v uplynulých letech.

Pojede cca 25 dětí (alespoň dle plánu) a o účasti bude rozhodo-
vat datum odevzdání přihlášky, kdo dřív přijde, ten spíš jede :-)… 
Těšíme se na Vás

Honza a Lucka Coufalovi a Světakus

informace pro malé i velké táborníky
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Během oprav vnějšího pláště světelského kostela sv. Václava 
v roce 2016 byly objeveny závady na konstrukci krovu. Proto 
Římskokatolická farnost – děkanství Světlá nad Sázavou ne-
chala vypracovat posudek o zdravotním stavu celé konstruk-
ce střechy odbornou firmou, aby se mohlo přikročit k nutným 
opravám. Prohlídkou bylo zjištěno, že některé části konstruk-
ce jsou napadeny dřevokazným hmyzem a hnilobou dřevo-
kazných hub. Odborný posudek určil rozsah a způsob opravy 
poškozených částí krovu, dle tohoto posudku byly shledané 
závady způsobeny dlouhodobě zvýšenou vlhkostí a zatékáním. 
V lednu se na půdu kostela nastěhovala tesařská firma, která 
provedla nutné opravy dle dokumentace odborného posudku. 
Nad celým dílem vykonávali dozor pracovníci Národního pa-
mátkového ústavu, pracoviště v Telči, a odbor stavebního úřa-
du MÚ Světlá nad Sázavou. Některé trámy musely být zcela 
vyměněny, u jiných byly vyměněny pouze jejich poškozené 

části. Během opravy bylo spotřebováno téměř 7 kubíků dře-
va, když největšími byly dva vazné trámy ležaté stolice nad 
presbytářem dlouhé 8 m o stranách 22x28cm. Tesařský mis-
tr Ladislav Kučera si pochvaloval, že se oba trámy podařilo 
dostat na půdu kostela pomocí jeřábu malým okénkem z čela 
kostela, aniž se kvůli tomu musela rozebírat střecha. Součástí 
rekonstrukce krovů byla též chemická ochrana trámů a zame-
zení zatékání. Celá oprava konstrukce krovu byla finančně ná-
kladnou záležitostí, byla prováděna s využitím finančního pří-
spěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci podpory 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností. Finančně se na tomto díle záchrany kostela podílí 
též samo město Světlá n. S., a jak prozradil duchovní správce 
farnosti kněz Tomáš Fiala, farnost požádá o finanční příspěvek 
Kraj Vysočina.

Tex a foto: jiv

ozdravná kúra krovu světelského kostela

Postup prací hodnotí zleva tesař Daniel Pokorný, světelský 
kněz Tomáš Fiala a tesař Ladislav Kučera

Konstrukce krovů nesoucí střechu kostela. V popředí 
osmimetrový vazný trám, již na svém místě

Trámy napadené hnilobou a dřevomorkou Konstrukce krovu při pohledu z půdy kostela

Sobota, neděle, svátek 9–12 hod.

10.–11. 3.   Niklová Pavlína  
  Dobrovského 2023, Havl. Brod  
  tel.: 569 435 040

17.–18. 3.  Maštálka Vojtěch  
  Habrecká 450, Ledeč n. S. 
  tel.: 721 132 134

24.–25. 3.  Hlaváčová Romana  
  Hrnčířská 2925, Havl. Brod 
  tel.: 569 428 238

30. 3. – 2. 4.  Drbohlavová Oldřiška 
  Jahodová 2240, Havl. Brod 
  tel.: 569 478 360

7.– 8. 4.      Kohlová Jana 
  M. Střely 420, Krucemburk 
  tel.: 569 697 226 Zdroj: www.onhb.cz

Zubní pohotovost 
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Nevím, jak je to u vás, ale já mám citový vztah k některým 
městům. Není divu, že k nim patří jihočeská Bechyně, kde 
jsem studoval na střední keramické škole. Zde v městě vyso-
ko nad Lužnicí v romantické krajině jsme prožívali nádherné 
zážitky a také první umělecké poznatky. Také město Hořice 
v Podkrkonoší, které je známo svojí sochařsko-kamenickou 
školou a kde jsem v průběhu svých studií na Akademii výtvar-
ných umění strávil mnoho času, neboť jsem zde v lomech sekal 
a vytvářel sochy svým profesorům. Mimo jiné zde žil můj děda 
z matčiny strany. Nemohu samozřejmě vynechat své rodiště 
Modřany (dnes Praha), kde jsme prožívali v partě své klukov-
ské lumpárny. K těm městům patří také Světlá n. S., rodiště 
mého otce a první pedagogické působiště mého dědy Františka 
Janoucha. Ten se zde také oženil s dcerou majitele brusíren skla 
z Dolní Březinky Aloise Kosteleckého. V mém dětství otec čas-
to vzpomínal na svoji Světlou, toužil zakoupit si zde v krajině 
chaloupku, ale v té době nebyly v rodině peníze, neboť nás bylo 
šest dětí a rodiče měli co dělat nás uživit. Samozřejmě, že mě 
v pozdějších letech zajímalo, kdo byli moji příbuzní ze Světlé. 
Podařilo se mi shromáždit poznatky o rodu Kosteleckých, je-
jich působení ve Světlé a okolí, příbuzenské svazky, dokonce až 
do let po třicetileté válce. Narazil jsem zde na jména známých 
světelských podnikatelů a osobností ve sklářském a kamenic-
kém průmyslu, jímž je Světlá známá. (Podpěrovi, Kratochví-
lovi, Bártovi aj.) Bylo pro mě před časem velkou ctí, že jsem 
byl vyzván a mohl tyto získané poznatky uplatnit ve světel-
ských sbornících, knihách vydaných městem Světlá nad Sáza-
vou. Zejména příležitost popsat na dvaceti stránkách s bohatou 
fotografickou dokumentací literární činnost mého otce, který 
jako redaktor nakladatelství Vyšehrad nebyl v minulém režimu 
uváděn ve slovnících a literárních encyklopediích. Takto zača-
la moje hlubší spolupráce se Světlou. Navázala na ni výstava 

„Čtyř generací Janouchů“ ve výstavní síni Na Půdě a třetí díl 
světelského sborníku o rodu Kosteleckých ze Světlé a Dolní 
Březinky. To všechno mě vedlo také k tomu, abych mimo své 
sochařské práce vydal knihy pohádek mého otce Jaroslava Ja-
noucha „Čarovné housličky“a „Kamenné stádo“, které navazu-
jí na pohádky „Kouzelný bubínek“. V těchto pohádkách otec 
vychází z poznatků a zkušeností z rodného světelského kraje. 
Vystupují zde mlynáři, kameníci, sedláci, krejčíci, ale také po-
hádkově zpracované pověsti Čertova skála, Kamenné stádo či 
Pavoučí skála, které se váží ke zdejší sázavské oblasti. Rád bych 
ještě vydal knihu „Uhlířská růže“ o životě Petra Skály z Ne-

lechova, ve které má otec 
nádherné popisy světelské 
krajiny a okolí. 

Bohužel vše záleží, jest-
li budou peníze! Také můj 
děda byl spisovatel, který 
psal pod pseudonymem Ja-
roslav Choltický. Byl rodák 
z Choltic a jeho tři romány 
Zámecký vychovatel, Dvě 
zlatá srdce a Přebytečný 
člověk popisují život na 
zámku a v okolí Choltic. 
Dvě povídkové knížky 
Belhavý kůň a Tajná láska, 
které s laskavým humorem 
vykreslují svérázné postavy, 

jaké poznával ve svém působišti právě zde ve Světlé, jsem také 
vydal. Obě knihy obsahují povídky, humorné, smutné, ale i mi-
lostné a obě ilustrovali mí přátelé výtvarnice a režisérka Nina 
Čampulková a známý malíř Josef Velčovský. 

A co moje práce? Zúčastnil jsem se po delší době soutěže 
na portréty osobností chemika prof. Holého a architekta Kap-
lického. V obou případech jsem uspěl a porota ohodnotila mé 
práce prvním místem u arch. Kaplického a druhým u prof. Ho-
lého. To zapříčinilo zájem o moji portrétní tvorbu, a tak jsem 
vytvořil v poslední době portréty významných osobností na-
šeho vědeckého i kulturního světa (prof. MUDr. Jan Janda, 
prof. MUDr. Richard Rokyta, prof. JUDr. Václav Pavlíček), ale 
také spisovatele Zdeňka Hrabicu, nebo básníka Jaroslava Ho-
loubka, mimochodem oba jsou rodáci z Vysočiny. Je v plánu, 
že v letošním roce kolekci portrétů vystavím na výstavě v Ra-
kovníku. Co mě však opravdu potěšilo bylo, že jsem byl pozván 
poslední dva roky na sochařská symposia, kde jsem mohl ko-
nečně vytvořit sochy, které se mi nepodařilo v minulém režimu 
prosadit. Zejména socha „Promethea“ dnes umístěná v nád-
herném areálu Rehabilitační nemocnice v Berouně má svůj 
dlouhý příběh. V r. 1980 jsem získal zakázku pro své rodné 
město Modřany, a to abych vytvořil nadživotní sochu pro fabri-
ku, která vytvářela komponenty pro atomové elektrárny. Zvolil 
jsem tehdy jako motiv právě námět antického příběhu Prome-
thea, který uzmul bohům oheň a dal ho k užívání lidem a za 
to trpěl přikován ke skále, jako jakési varování, memento. Bo-
hužel tehdejší výtvarná komise sochu neschválila s poukazem, 
že je málo realistická. Znovu jsem chtěl tuto sochu vytvořit na 
symposiu v Maďarsku, ale kámen, který jsem na práci obdržel, 
byl tzv. nalekán, (termín pro neviditelnou vadu kamene zapří-
činěnou odstřelováním v lomu) a ten se při práci se rozlomil. 
Do třetice se tedy podařilo sochu realizovat a moje práce byla 
oceněna prvním místem. Na sochařském symposiu se účastni-
lo osm sochařů. Mezi jinými také kolega sochař Milan Vácha, 
který také vystavoval v Galerii Na půdě ve Světlé, nebo sochař 
Laco Sorokáč, který snad působil na Umělecké akademii ve 
Světlé. Mám radost, že v loňském roce na symposiu v Berouně 
uspěl také syn David, který vytvořil z pískovce sochu Odysea. 
Jeho stěžejní práce je však v oblasti restaurování kamenných 
plastik. Loni jsem pracoval na sochařském symposiu v Praze-

-Lysolajích, kde je také socha Torzo-vejce umístěná u místní 
kapličky. Pro ilustraci k mému rozjímání posílám několik foto-

rozjímání
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SPort

grafií. Přemýšlím o tom, pokud by se vydával další díl světel-
ského sborníku, že by bylo zajímavé zpracovat v něm rod a pů-
sobnost kamenosochařských dílen Podpěrů a ostatních. Vím, že 
u tety Drabínové spolupracovali významní sochaři. (Např. so-
chař František Bílek, nebo Karel Lidický, ale také původem 
ukrajinský sochař Brynský, který vytvořil mramorový portrét 
Václava Kosteleckého, nebo náhrobky v Příbrami). Mé zamyš-

lení prozatím končí. Snad se mi podaří v letošním roce Světlou 
opět navštívit. Bohužel poslední příbuzní, manželé Trdý (Míla 
Kostelecká), z důvodů stáří baráček prodali. Přemýšlím, jak 
článeček zakončit. Snad nejlépe přáním, aby se město Světlá 
dále rozvíjelo a tak, jako dosud, nezapomínalo na svoji historii 
a své známé rodáky.

Zdraví akad. soch. Ladislav Janouch

o pohár města Světlá nad Sázavou

Devět atletů ze světelské tréninkové skupiny Jozefa Foťka 
reprezentovalo atletický klub Hvězdu SKP Pardubice na halo-
vých přeborech Pardubického kraje dospělých, dorostu a žac-
tva v legendární hale v Jablonci nad Nisou. Foťkovi svěřenci si 
z jablonecké haly přivezli čtyři medaile, tu nejcennější zlatou 
vybojovala Lucie Klímová ve skoku vysokém v kategorii žákyň 
výkonem 147 cm. Přitom zaostala za svým nejlepším osobním 
výkonem o 9 cm. Titul přebornice kraje by měl být pro Lu-
cii pozvánkou na Halové mistrovství České republiky žactva, 
které bude v Ostravě 3. a 4. března. O další cenné kovy se na 

krajských přeborech postarali Miroslav Sekot druhým místem 
ve vrhu koulí mladších žáků, když tříkilovou kouli poslal do 
vzdálenosti 9.12 m, Barbora Tylichová za třetí místo v kouli žen 
výkonem 11.85 m. Čtvrtou medaili získala Andrea Holubová, 
když ve skoku vysokém kategorie žen jí 145 cm stačilo na třetí 
příčku. Mezi cenná umístění Foťkových svěřenců na krajských 
přeborech lze též počítat čtvrtá místa Vojtěcha Kotěry ve vrhu 
koulí dorostu za 10.93 m a staršího žáka Petra Kasala v běhu na 
300 m, kterému časomíra ukázala čas 43,24 sec.

Text a foto: Jiří Víšek

atletka lucie klímová krajskou přebornicí

Na vrhačské disciplíny se specializuje dorostenec Vojtěch 
Kotěra, na snímku při zimním tréninku hodu diskem

Trenér Jozef Foťko v rozhovoru s úspěšnou výškařkou  
Lucií Klímovou

V sobotu 18. února uspořádal Šachový 
klub Světlá nad Sázavou mládežnický ša-
chový turnaj „O pohár města Světlá nad 
Sázavou“. Hráli jsme v tanečním sále Spole-

čenského domu města Světlá nad Sázavou. Přihlášku do turnaje 
zaslalo 140 hráčů. Jelikož jsme počítali ještě s přihláškami na 
místě, připravili jsme 75 šachovnic. Přestože chřipková epide-
mie zabránila několika dětem v účasti, presentovali jsme nako-
nec 130 hráčů. Zúčastnili se hráči nejen z Kraje Vysočina, ale 
i z Pardubického kraje a Středočeského kraje. Turnaje se mohli 
zúčastnit i neregistrovaní zájemci o šachovou hru. Celkem se 
zúčastnilo 33 hráčů, kteří nejsou registrovaní v Šachovém sva-

zu ČR. Domácí Šachový klub reprezentovalo 20 hráčů a hráček. 
Nejmladším hráčem byl čtyřletý Pavlík Brož z domácího ŠK 
Světlá nad Sázavou.

V turnaji na devět kol měl každý z hráčů patnáct minut na 
partii. Pořadatelé z domácího Šachového klubu zajistili veškerý 
materiál a měli vše předem připravené, takže se v sobotu ráno 
mohlo zahájit včas. Novinkou letošního ročníku byl on-line pře-
nos z pěti šachovnic. Diváci tak mohli sledovat nejlepší šachov-
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nice i z domova. On-line přenos nám zajistila Katka Šmajzrová, 
která byla zároveň v roli hlavní rozhodčí. V roli rozhodčích Kat-
ce pomáhaly Simča Suchomelová a Renáta Brožová. O mladé 
talenty se trenérsky staral Pavel Brož. O organizaci turnaje se 
postaral Zdeněk Fiala. Stravování a občerstvení jsme měli zajiš-
těné v Městské kavárně, která je propojená se sálem. Účastníci 
tak měli dostatek prostoru nejen pro hru, ale i pro oddych mezi 
jednotlivými koly.

Hlavním favoritem na vítězství byl Ruda Jun z Chotěboře, 
který obhajoval loňské prvenství. Ruda v této sezoně mimo jiné 
vyhrál Mistrovství Čech mládeže do 14 let a na Zimní olympiádě 
dětí a mládeže vybojoval pro Kraj Vysočina bronzovou medai-
li. Ruda potvrdil roli jedničky turnaje, uhrál 8,5 bodu a opět si 
odvezl putovní pohár. Tomáš Vokoun ze Žďáru nad Sázavou pro-
hrál pouze s Rudou, všechny ostatní soupeře porazil. Zisk osmi 
bodů pro něj znamenal druhé místo. Třetí místo vybojoval On-
dra Dejmal z domácího ŠK Světlá nad Sázavou se ziskem sedmi 
bodů. Ondra jako jediný uhrál s Rudou Junem remízu.

První tři hráči v celkovém pořadí získali pohár a zvláštní cenu, 
velkou dřevěnou šachovou figuru. Vítěz si odvezl navíc také 
putovní pohár. Po vyhlášení nejlepších třech hráčů z celkového 
pořadí přišlo na pořad dne vyhodnocení hráčů dle jednotlivých 
věkových kategorií. Vždy nejlepší tři hráči v kategorii obdrželi 
diplom a hodnotnou věcnou cenu. Věcnou cenu si mohli vybrat 
z širokého výběru pěkných cen postupně všichni hráči.

V kategorii chlapců do osmi let byli nejlepší 1. Jun Rostislav 
(TJ CHS Chotěboř), 2. Stejskal Jakub (Gambit Jihlava) a 3. Srba 
Daniel (ZŠ Lípa). V kategorii dívek do osmi let byly nejlepší 
1. Šťávová Lucie (DDM Budík Moravské Budějovice), 2. Havel-
ková Kamila (Gambit Jihlava) a 3. Prášková Barbora (ŠK Světlá 
nad Sázavou).

Mezi desetiletými kluky byli nejlepší 1. Jun Robert (TJ CHS 
Chotěboř), 2. Fencl Vítek (TJ Jiskra Havlíčkův Brod) a 3. Doležel 

Marek (Oudoleň). Mezi desetiletými dívkami byly nejlepší 1. Vr-
záková Adéla (TJ Jiskra Havlíčkův Brod), 2. Zvolánková Alžběta 
(Oudoleň) a 3. Krupičková Pavla (ŠK Active Žďár n. Sáz.).

V kategorii chlapců do 12 let byli nejlepší 1. Lang Šimon (ŠK 
Světlá nad Sázavou), 2. Zelenka Adam (TJ Žďár nad Sázavou) 
a 3. Nešpůrek Jakub (ŠS Železné hory). V kategorii dívek do 
12 let byly nejlepší 1. Šťávová Helena (DDM Budík Moravské 
Budějovice), 2. Vodičková Tereza (TJ Jiskra Havlíčkův Brod) 
a 3. Kostková Kateřina (ŠK Světlá nad Sázavou).

V kategorii H14 dominovali 1. Rudolf Jun (TJ CHS Chotěboř), 
2. Tomáš Vokoun (TJ Žďár nad Sázavou) a 3. Vyhnálek Jan (TJ 
Spartak Pelhřimov). V kategorii dívek do 14 let byly nejlepší 
1. Součková Viktorie (Spartak Velké Meziříčí), 2. Váhalová Ve-
ronika (Gambit Jihlava) a 3. Brabencová Aneta (TJ Jiskra Hum-
polec).

V nejstarší kategorii kluků byli nejúspěšnějšími 1. Dejmal On-
dřej (ŠK Světlá nad Sázavou), 2. Klabeneš Petr (TJ CHS Chotě-
boř) a 3. Muzikář Jan (ŠK Světlá nad Sázavou). Kategorie dívek 
do 16 let letos neměla žádnou zástupkyni.

Poděkování patří všem hráčům za jejich šachové výkony 
a všem trenérům za jejich práci s mládeží. Velké poděkování 
patří Kraji Vysočina za finanční podporu této krásné akce. Po-
děkování patří i České unii sportu, která akci podpořila v rámci 
projektu „Sportuj s námi“. Poděkování si také zaslouží město 
Světlá n. S. za trvalou podporu šachu.

Zdeněk Fiala, předseda ŠK Světlá nad Sázavou

Odkaz na výsledky: http://chess-results.com/tnr332730. aspx?la
n=5 & art=1 & rd=9

Odkaz na fotogalerii: http://sachysvetla.rajce.idnes.cz/ 
O_pohar_mesta_Svetla_2018/#DSC_0325. jpg

Pohled do hracího sálu

Nejlepší tři hráči

Nejmladší hráč

Vítězové kategorií
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TJ Sklo Bohemia Světlá n/S (AZ tým a florbalový oddíl) or-
ganizuje ve spolupráci se Sportovním zařízením města, Teni-
sovým klubem a městem Světlá nad Sázavou třetí pokračová-
ní Běhu cyklostezkou. V sobotu 7. dubna 2018 bude probíhat 
prezentace účastníků u tenisových kurtů v Sázavské ulici od 
12:00, přičemž oficiální start závodu je v 15:00. Pro předem při-
hlášené závodníky přes www.aztym.webnode.cz činí startovné 
100 Kč, na místě 150 Kč. Běží se od tenisových kurtů k mlýnu 
v Mrzkovicích a zpět (5 km). Bufet u tenisových kurtů bude 
nabízet občerstvení jak závodníkům, tak i přítomným divákům. 
Jako zázemí pro sportovce poslouží i tenisová hala.

I tento ročník přináší některé změny. Především od 13:00 bu-
dou probíhat i dětské závody na zkrácených tratích, kde děti 
poběží zdarma. Přesto si domů odnesou odměnu, třeba účast-
nickou medaili. 

Pan starosta věnuje vítězi cenu při překonání traťového rekor-
du (nyní je rekordní čas 17:31). Abychom umožnili dosáhnout 
na ceny nejenom vítězům, uspořádáme i letos po skončení zá-
vodu tombolu pro méně úspěšné účastníky závodu. A že bude 
o co losovat! Výherci se mohou těšit na lístky na Sázavafest, 

3. ročník Běhu cyklostezkou

vyhodnocení mládeže  
Mo črS Světlá nad Sázavou

Dne 8. 12. 2017 se  konalo vyhlašování nejlepších plavač-
kářů Územního svazu města Prahy za rok 2017. Své zastou-
pení zde měli i rybáři z místní organizace. Nejlepším rybá-
řem v kategorii do 15 let se stal Jakub Šmíd, 3. místo v této 
kategorii obsadila Nikola Tvrdá. Nikola byla nakonec vy-
hlášena i za nejlepšího kadeta roku 2017. V kategorii do 20 
let se na druhém místě umístila Kristýna Kukeňová.

Český rybářský svaz

různé dárkové poukazy, nebudou chybět sklářské výrobky 
a jiné. Každý účastník obdrží pamětní medaili. Svůj stánek 
představí i oficiální organizátor Sázavafestu.

Tímto vás všechny co nejsrdečněji zvou pořadatelé. Více in-
formací naleznete na www.aztym.webnode.cz.

Tak se nám pomalu blíží jaro, ně-
které zimní dny si na jaro hrají už teď 
a tím pádem se v závodních týmech 
rádiem řízených aut usilovně pracuje 
na vozech a testují se nová vylepšení. 
Není se čemu divit, první závod se-
zony, tradiční RC Rally Světlá, je za 
dveřmi! V sobotu 24. března 2018 se 
sjedou závodníci z celé České republi-
ky k nám na dopravní hřiště u ZŠ Lá-
necká, aby letos poprvé poměřili síly 
v ostrém závodním tempu. Samo-
zřejmě přicházejí i noví mladí naděj-
ní jezdci. Do týmu PB Pepettoni, za 
který občas velmi úspěšně startovali 
i světeláci Míša a Péťa Balounovi, pro 
letošní sezonu nastupuje mladý Jarda 
Krejčí jun., syn slavného navigáto-
ra skutečné rally Jardy Krejčího sen. 
Očekáváme nabitou startovní listinu 

v kategoriích junior, junior +, 2wd a 4x4. Takže to shrňme: so-
bota 24. 3. 2018 od 9:00 hodin na dopravním hřišti ZŠ Lánecká 
XI. RC Rally Světlá! Všichni jste zváni na krásnou podívanou, 
přijďte fandit i našim světelským jezdcům a třeba se inspirovat, 
jak dostat děti od počítačů! Partnery závodu jsou, jako vždy, ZŠ 
Lánecká, město Světlá nad Sázavou a firma GLASSPO dodáva-
jící krásné poháry pro vítěze. Pro více informací o závodech lze 
navštívit naše stránky www.rc-tabor.com.

Václav Baloun
Foto: Archiv RC Rally Světlá

Pozvánka na Xi. rC rally Světlá
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