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Z radniCe

Rada města:
 1. Vyhlásila konkurzní řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Ko-

menského, ZŠ Lánecká a Základní umělecké školy Světlá 
n. S.

 2. Schválila poskytnutí finančního daru Základní organizaci 
ČSŽ ve výši 10 000 Kč.

 3. Schválila poskytnutí finančního daru Klubu důchodců 
města Světlá n. S. ve výši 7 000 Kč.

 4. Schválila poskytnutí finančního daru Svazu tělesně posti-
žených v České republice, z. s., místní organizaci Světlá 
n. S., ve výši 7 000 Kč.

 5. Schválila poskytnutí finančního daru Českému rybářské-

mu svazu, z. s., Světlá n. S., ve výši 5 000 Kč.
 6. Schválila poskytnutí finančního daru MAS Královská 

stezka, o. p. s., Habry, ve výši 2 000 Kč.
 7. Schválila poskytnutí finančního daru Stanici Pav-

lov, o. p. s., Pavlov 54, 584 01 Ledeč n. S., ve výši 10 000 Kč.
 8. Souhlasila s bezdrátovým připojením domu č. p. 30 v obci 

Lipnička.

 9. Schválila poskytnutí finančního daru Neuberu Jaromírovi, 
Pojízdná prodejna Humpolec ve výši 5 000 Kč z rozpočtu 
osadního výboru Kochánov.

 10. Schválila Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve 
výši 45 000 Kč z rozpočtu města č. 201/2018 mezi městem 
Světlá n. S. a Sborem dobrovolných hasičů.

 11. Schválila zlepšený hospodářský výsledek TBS Světlá n. S., 
p. o., za rok 2017.

 12. Schválila účetní závěrku TBS Světlá n. S., p. o., za účetní 
období roku 2017, sestavenou k 31. 12. 2017.

 13. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akceschop-

nost jednotky požární ochrany města Světlá n. S. pro rok 
2018 s výší dotace 44 500 Kč v rámci Zásad Zastupitelstva 
Kraje Vysočina.

 14. Schválila pronájem části pozemku parc. č. 279/11 pro na-

pojení budoucích provozoven v ul. Průmyslová, vše v obci 
a v k. ú. Světlá n. S., společnosti RWE GasNet, s. r. o.

 15. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci akce 
Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá n. S. – dětské 

Schůze rady 12. března

Plánované objížďky

Vážení občané SVĚTELSKA (LEDEČSKA),

dne 14. 3. 2018 probíhalo jednání s vyjádřeními ke krajské akci Pavlíkov – Leštinka (objížďka od 10. 4. do 1. 11. 2018) a byly 
navrženy 4 objízdné trasy. Při tomto jednání bylo ale zároveň oznámeno, že KSÚS Kraje Vysočina bude opravovat i jiné silni-
ce a ze 4 navrhovaných tras zůstala v podstatě jedna, ta pro nákladní a vlastně i pro osobní dopravu: Ledeč – Habry – Světlá. 
Celková délka objízdné trasy z Ledče do Světlé a opačně bude 38 km. Tedy 23 km navíc, protože z Ledče do Světlé je to bez 
objížďky 15 km. Na tomto jednání nám byla sdělena skutečnost, že se téměř souběžně bude opravovat mostek u Žebrákova. 
Termín opravy (1. 5. 2018 – 31. 8. 2018). Protože objížďka přes obec Žebrákov není nejen z bezpečnostních důvodů možná, 
zbývá tedy jediná současně navržená trasa přes Habry. Na základě těchto sdělení probíhají různá jednání se zástupci Kraje 

Vysočina a KSÚS o vyznačení jiných objízdných 
tras. Celkový výsledek je jediná oficiální objízd-
ná trasa přes Habry. Intenzivně, ale zatím bezú-
spěšně, jednáme o opravě silnice Benetice – Vi-
lémovice. (Tato snaha trvá celkově už více jak 
3  roky.) Ale věřím, že dojde alespoň k  drobné 
opravě nejhorších úseků, aby hlavně obča-
né, kteří každodenně jezdí ze Světlé do Ledče 
a opačně třeba do zaměstnání, nemuseli najíž-
dět desítky (stovky) km navíc. Pokud po této 
trase, ať opravené a  nebo neopravené, nebu-
dete chtít jezdit, nabízí se tečkovaně označená 
varianta na mapce. Nabízí se i možnost: Lipnič-
ka – Meziklasí – Loukov – Rejčkov – Kouty. Nebo 
přes Dolní Město – Rejčkov – Kouty. Neuvádím 
úmyslně ještě jednu trasu: Světlá  – Leštinka  – 
Smrčná – Trpišovice – Dobrovítova Lhota – Le-
deč, protože by měla být kvůli opravě uzavřena 
silnice Havlíčkova z Ledče až do Veliké (resp. vč. 
Bojiště). Za způsobené problémy se řidičům 
omlouvám, ale problémy s koordinací jednotli-
vých akcí nejsou způsobeny námi.

Josef Hnik 
místostarosta města
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▶

herní prvky – II. část – Čtyřvěžová herní sestava, písko-

viště, řetězová jednohoupačka celokovová, mezi městem 
Světlá n. S. a firmou ALESTRA, s. r. o.

 16. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci akce 
Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá n. S. – dětské 
herní prvky – III. část – Svahový tobogán, sklad hraček, 
mezi městem Světlá n. S. a firmou ALESTRA, s. r. o.

 17. Souhlasila se zřízením dvou vyhrazených parkovacích stá-

ní pro firmu ESA plating, s. r. o., na části pozemku 736/4 
v obci a v k. ú. Světlá n. S., a to na parkovišti u Základ-

ní školy v Komenského ul. s účinností od 1. 6. 2018 do 
31. 5. 2019.

 18. Schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu, stavební práce Modernizace kuchyně ZŠ, 
Lánecká ul., Světlá n. S.

 19. Schválila zadávací dokumentaci stavby Sportovní hala 
Světlá n. S. a souhlasila se zahájením zadávacího řízení 
akce Sportovní hala Světlá n. S. v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou už-

šího řízení.
 20. Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na 

akci Revitalizace náměstí Trčků z Lípy, projektová doku-

mentace DUR, s firmou TRANSCONSULT, s. r. o.
 21. Souhlasí s konáním akce Dětský sportovní den, který bude 

pořádat Komise pro koordinaci sportu pod záštitou města 
Světlá n. S. ve spolupráci se Sportovním zařízením města 
Světlá n. S., s. r. o., Domem dětí a mládeže a sportovními 
oddíly. Akce se bude konat 7. 9. 2018.

Jan Tourek

starosta města

Rada města:
 1. Schválila pořádání nematričních obřadů – jubilejních sva-

tebních obřadů pro občany s trvalým pobytem ve městě 
Světlá n. S. a jeho místních částech a pro občany, kteří byli 
oddáni na území města Světlá n. S.

 2. Schválila přidělení bytu 1+kk, Josefodol č. p. 24, panu 
J. H., Světlá n. S. Nájemní smlouva bude sepsána, až bude 
výše zmíněný byt předán TBS. Nájemní smlouva na dobu 
určitou jednoho roku s možností automatického obnovová-

ní při plnění si povinností plynoucích z nájemní smlouvy. 
Nájemní smlouva bude sepsána včetně dodatku o složení 
jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.

 3. Schválila hospodářský výsledek org. KyTICe – Kulturní 
zařízení Světlá n. S. za rok 2017 ve výši 47 310,84 Kč.

 4. Schválila účetní závěrku organizace KyTICe – Kulturní 
zařízení Světlá n. S. za účetní období roku 2017, sestave-

nou k 31. 12. 2017.
 5. Souhlasila s tím, aby org. KyTICe – Kulturní zařízení 

Světlá n. S. přijala dar (skleněná mísa) v hodnotě 400 Kč 
od firmy Bohemia Machine, s. r. o., se sídlem Zámecká 
1177, 582 91 Světlá n. S., dar (polštářek) v hodnotě 280 Kč 
od organizace Patchworkový klub HaBa Havlíčkův Brod 
a dar (keramická soška) v hodnotě 690 Kč od paní Souško-

vé Renaty, Radiměř 479.
 6. Souhlasila s pořádáním XXII. ročníku akce Květinový 

den ve Světlé n. S. dne 16. 5. 2018.
 7. Souhlasila se zřízením odstavného parkoviště pro ná-

vštěvníky festivalu Sázavafest 2018 na pozemcích parc. 

č. 590/19, 590/20 a 590/21 v obci a v k. ú. Světlá n. S. – 
lokalita průmyslové zóny, v termínu od 25. 7. 2018 do 
30. 7. 2018 na náklady spol. UDANAX, s. r. o., Hruškové 
Dvory 44, 586 01 Jihlava.

 8. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci akce 
Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá n. S. – dětské 
herní prvky – I. část – Prolézačka pro děti od 9 do 36 mě-

síců, domeček s lavicemi a stolkem – 2. část, mezi městem 
Světlá n. S. a firmou VLADEKO, spol. s r. o.

 9. Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na dodávku Vnitř-
ní vybavení novostavby pavilonu MŠ Lánecká, Světlá 
n. S. – I. část – Kancelářské a počítací stroje, mezi městem 
Světlá n. S. a firmou mbcomp IT, s. r. o.

 10. Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na dodávku Vnitř-
ní vybavení novostavby pavilonu MŠ Lánecká, Světlá 
n. S. – II. část – Tabule, mezi městem Světlá n. S. a firmou 
mbcomp IT, s. r. o.

 11. Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na dodávku Vnitř-
ní vybavení novostavby pavilonu MŠ Lánecká, Světlá 
n. S. – III. část – Počítače, mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou mbcomp IT, s. r. o.

 12. Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na dodávku Vnitř-
ní vybavení novostavby pavilonu MŠ Lánecká, Světlá 
n. S. – V. část – Klávesové hudební nástroje, mezi měs-

tem Světlá n S. a firmou Leoš Houdek, Plzeň – Jižní Před-

městí.
 13. Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na dodávku Vnitř-

ní vybavení novostavby pavilonu MŠ Lánecká, Světlá 
n. S. – VI. část – Hračky, mezi městem Světlá n. S. a fir-
mou MAKRA DIDAKTA, s. r. o.

 14. Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na dodávku Vnitř-
ní vybavení novostavby pavilonu MŠ Lánecká, Světlá 
n. S. – VII. část – Kuchyňský nábytek a zařízení, mezi 
městem Světlá n. S. a firmou CorHB, s. r. o.

 15. Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na dodávku Vnitř-
ní vybavení novostavby pavilonu MŠ Lánecká, Světlá 
n. S. – VIII. část – Nábytek pro mateřské školy, mezi měs-

tem Světlá n. S. a firmou NOMILAND, s. r. o.
 16. Stanovila jako zhotovitele stavební zakázky Moderniza-

ce kuchyně ZŠ Lánecká, Světlá n. S., firmu WANDEL 
CZECH, s. r. o.

 17. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na stavební zakáz-

ku MŠ Na Sídlišti – rekonstrukce hygienického zázemí – 

Schůze rady 26. března
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▶ SO 02 Školní pavilon, SO 03 Hospodářský pavilon mezi 
městem Světlá n. S. a firmou PAMAK, s. r. o.

 18. Souhlasila s uzavřením smlouvy o realizaci překládky 
sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2018/512 mezi 
městem Světlá n. S. a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s.

 19. Schválila pronájem části pozemku parc. č. 1360 o výměře 
195 m2 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Horní Bohušice – míst-
ní část Josefodol panu P. T. s platností od 1. 4. 2018 za úče-

lem užívání části pozemku o výměře 140 m2 jako zahrád-

ka a části pozemku o výměře 55 m2 jako pozemek pod 
dřevníkem za celkovou cenu nájemného ve výši 890 Kč/
rok.

 20. Schválila předčasné ukončení užívání části veřejného pro-

stranství – tj. části pozemku 235/57 v obci a v k. ú. Světlá 
n. S. před bytovým domem č. p. 957 ulice Na Bradle, který 
byl užíván jako vyhrazené parkovací stání osobního auto-

mobilu paní J. P., a to k 31. 3. 2018.
 21. Schválila Řád veřejného pohřebiště města Světlá n. S., 

Řád kolumbária města Světlá n. S., který je nedílnou sou-

částí Řádu veřejného pohřebiště města Světlá n. S., dále 
uzavření Smlouvy o správě veřejného pohřebiště a kolum-

bária města Světlá n. S. mezi městem Světlá n. S. a TBS 
Světlá n. S. a ceník hřbitovních služeb.

Rada města:
 1. Schválila rozšíření užšího seznamu uchazečů o umístění 

do domova pro seniory Sociálního centra města Světlá nad 
Sázavou v kategorii A (péče nutná) o 5 žadatelů a v kate-

gorii B (péče není nutná) o 5 žadatelů.
 2. Schválila prezentaci města Světlá n. S. v katalogu meziná-

rodní výstavy Bienále 2018 v hodnotě 5 000 Kč.
 3. Schválila poskytnutí finančního daru Volejbalovému klu-

bu Havlíčkův Brod, o. s., ve výši 12 500 Kč.
 4. Schvaluje poskytnutí finančního daru Tělovýchovné jed-

notě Sokol, Světlá n. S., ve výši 20 000 Kč.
 5. Schvaluje pronájem nebytových prostorů a venkovního 

hřiště v areálu ZŠ Lánecká za účelem provozování letních 
příměstských táborů v období od 9. 7. 2018 do 31. 8. 2018 
Spolku Free Time Světlá za cenu nájemného 100 Kč včet-
ně DPH/den + spotřebovaná energie za použití keramické 
pece.

 6. Schválila smlouvu o podnájmu družstevního bytu č. B8 
v bytovém domě Na Bradle č. p. 1118 Světlé n. S. mezi 
pronajímatelem Bytovým družstvem Na bradle – Světlá 

n. S., a městem Světlá n. S., nájemcem paní Z. K. a podná-

jemci L. G. a P. P.
 7. Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na realizaci akce 

Vnitřní vybavení novostavby pavilonu MŠ Lánecká, Svět-
lá n. S. – 2. – IV. část – Televizní a rozhlasové přijímače, 
mezi městem Světlá n. S. a firmou ATOS, spol. s r. o., Le-

deč n. S.
 8. Souhlasils uzavřením kupní smlouvy na realizaci akce 

Vnitřní vybavení novostavby MŠ Lánecká, Světlá n. S. – 
2. – IX. část – Nábytek používaný v obchodech, mezi měs-

tem Světlá n. S. a firmou ATOS, spol. s r. o., Ledeč n. S.
 9. Schválila ukončení nájemní smlouvy na pronájem neby-

tových prostorů v ulici Lánecká 59, Světlá n. S., uzavřené 
mezi TBS Světlá n. S., p. o., a panem Evženem Křížkem, 
Světlá n. S., k datu 30. 6. 2018.

 10. Souhlasila s přímým zadáním zakázky na restaurátorské 
práce na kamenném ochozu v ceně 500 365 Kč vč. DPH 
panu Otakaru Marcinovi.

Jan Tourek

starosta města

Schůze rady 9. dubna

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018 
ZM v souvislosti s poukázáním dotace Kraje Vysočina pro po-

skytovatele sociálních služeb na podporu na vyrovnávací plat-
bu za poskytování sociálních služeb v roce 2018 v plné výši 
8 075 600 Kč na účet Sociálního centra.

Jan Tourek, starosta města

Zasedání zastupitelstva 
28. března

 22. Schválila uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu ma-

jetku mezi Královskou stezkou, o. p. s., a městem Světlá 
n. S.

 23. Souhlasila s podáním grantové žádosti Nadace ČEZ Oran-

žové hřiště na akci Sportovní hřiště Dolní Březinka a s po-

dáním grantové žádosti Nadace ČEZ Oranžové schody na 
akci Bezbariérové úpravy ZŠ Lánecká ve Světlé n. S.

 24. Souhlasila s vystavením objednávky na pokročilý monito-

ring prašného spadu ve Světlé n. S. firmě ENVItech Bohe-

mia, s. r. o., v celkové ceně 134 068 Kč.
Jan Tourek, starosta města

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 byl 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
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Přehled schválených dotací z rozpočtu města 
neziskovým organizacím v roce 2018
Město Světlá n. S. je svou působností v oblasti kultury, sportu 

a dalších volnočasových aktivit tradičním a přirozeným cen-

trem s bohatou historií, kulturními památkami, sportovním 
a kulturním životem se širokou nabídkou kulturních a sportov-

ních aktivit.
V současné době na území města působí mnoho sportovních 

oddílů, kulturních, tělovýchovných a volnočasových organiza-

cí a spolků, které nabízí vyžití nejen mládeži, ale i dospělým.
Zastupitelé města proto každoročně zařazují do rozpočtu ne-

malou finanční částku na podporu této oblasti života ve Světlé.
Také v roce 2018 zastupitelé města schválili poskytnutí fi-

nančních prostředků z vlastních zdrojů města na činnost občan-

ských sdružení, spolků a dalších neziskových organizací.
Všechny dotace byly schváleny jako účelové, tzn., že pro-

středky poskytnuté městem musí být použity podle stanove-

ných podmínek.
Nejvyšší finanční částka je směrovaná do oblasti tělovýchov-

né činnosti, kde je určeno k rozdělení 2 200 tis. Kč, z toho je 
zatím rozděleno 2 080 tis. Kč. Pro soubory v oblasti kultury 
je určeno 230 tis. Kč (rozděleno 113 tis. Kč), pro oblast péče 
o zdravotně znevýhodněné občany bylo přiděleno 180 tis. Kč, 
v rámci programu prevence sociálně patologických jevů bylo 
rozděleno 125 tis. Kč (program je určen pro školy ve Světlé 
n. S.). Zbytek finančních prostředků ve výši 160 tis. Kč je určen 
pro další sdružení a spolky, které působí ve Světlé (rozděleno 
zatím 55 tis. Kč).

Podle Pravidel o poskytování dotací z rozpočtu města musí 
být dotace řádně vyúčtovány.

V případě nedočerpání dotace jsou organizace povinné nepo-

užitou část dotace vrátit. Stejně tak v případě nedodržení účelu 
poskytnuté dotace bude dotace vrácena poskytovateli.

Přehled dotací poskytnutých městem Světlá nad Sázavou
neziskovým organizacím v roce 2018

Název organizace výše dotace v Kč

TJ Sklo Bohemia – oddíl ASPV 2 500

TJ Sklo Bohemia – oddíl stolního tenisu 50 000

S.U.D. Světlá nad Sázavou 23 000

TJ Sklo Bohemia – oddíl volejbalu 45 000

TJ Sokol Světlá nad Sázavou 90 000

Tenisový klub Sklo Bohemia 110 000

Šachový klub Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 70 000

Lyžařský klub Kadlečák 60 000

Klub českých turistů Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 12 000

TJ Sklo Bohemia Florbal 245 000

HC Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 690 000

Fotbalový klub Bohemia Světlá nad Sázavou 640 000

Akademie bojových umění 42 500

Folklorní soubor Škubánek 81 000

Smíšený pěvecký sbor GAUDEAMUS 32 000

Vlastivědný spolek Světelsko 15 000

Spolek přátelé zámku Světlá 20 000

Základní kynologická organizace 20 000

Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 27 000

Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 23 000

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium, SOŠUP 30 000

Kolpingovo dílo Žďár nad Sázavou 45 000

Centrum pro zdravotně postižené Havlíčkův Brod 5 000

Oblastní charita Havlíčkův Brod – Středisko rané péče 50 000

Oblastní charita Havlíčkův Brod – Mateřské centrum 
Rolnička

25 000

Fokus Vysočina 24 000

Domov Háj 15 000

Háta, o. p. s. – Centrum denních služeb Barborka 15 000

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o. p. s. 25 000

Potravinová banka Ledeč nad Sázavou 20 000

Střed, z. ú., Třebíč 1 000

Celkem 2 553 000

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z finančního odboru

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí zápůjček 
z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2018
Zastupitelstvo města Světlá n. S. na svém zasedání dne 

25. 4. 2018 v návaznosti na Zásady pro použití účelových pro-

středků Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad 
Sázavou v roce 2018 vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2018 
pro příjem přihlášek za účelem získání zápůjčky z Městského 
fondu rozvoje bydlení města.

Přihlášky (žádosti) lze předkládat v termínech do 4. 6. 2018 
a do 27. 8. 2018. Ve výběrovém řízení pro rok 2018 budou 
poskytnuty zápůjčky v celkové výši 2 000 000 Kč. Bližší in-

formace a plné znění Zásad pro použití účelových prostřed-

ků Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá n. S. pro 

rok 2018 obdržíte na odboru majetku, investic a regionální-
ho rozvoje Městského úřadu Světlá nad Sázavou od Bc. Ja-

roslavy Duškové, tel. 596 496 624, e-mail: duskova@svetlans.
cz, a od Ilony Císařové, DiS., tel. 569 496 656, e-mail: cisaro-

va@svetlans.cz. Dále je znění Zásad pro použití účelových 
prostředků Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá 
n. S. pro rok 2018 zveřejněno na webových stránkách města 
Světlá n. S. www.svetlans.cz v sekci Městský úřad, Odbory 
městského úřadu, Odbor majetku, investic a regionálního roz-

voje, Dokumenty.

Bc. Jaroslava Dušková
úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje
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Rizikové sdílení intimních materiálů na internetu
Referenti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) Měst-

ského úřadu Světlá n. S., odboru sociálních věcí, se ve své praxi 
setkávají i u nezletilých osob se sextingem – rizikovým sdíle-

ním intimních materiálů na internetu.
Nejedná se pouze o montáže fotografií, kdy osoba (třeba i ne-

zletilá) zneužije fotografii obličeje známé osoby (třeba i nezle-

tilého dítěte) a nasadí ji na jakékoliv nahé tělo. Tu pak šíří přes 
internet pro „zábavu“ svoji a ostatních, při vyřizování účtů, vy-

dírání, ponížení oběti. Fotografie obličeje je jeden z nejcitlivěj-
ších údajů a děti (často i rodiče dětí) ji mezi s sebou rády sdílejí, 
aby se třeba pochlubily nebo získaly pozornost. Běžným tri-
kem pro vylákání fotografie obličeje nebo intimních fotografií 
mezi osobami, které se neznají, je zdánlivé zasílání fotek „na 
oplátku“, kdy ale protřelejší manipulant vydává cizí fotografii 
za svou.

Velké rozčarování, ponížení a zklamání zažívají po rozchodu 
chlapec nebo dívka, kteří spolu sdíleli intimní fotky a býva-

lý partner je bez zábran zveřejnil na internetu. Dopady tohoto 
jednání mohou ohrozit až duševní zdraví oběti. Pachateli pak 
může hrozit trestní stíhání pro šíření pornografie nebo naklá-

dání s dětskou pornografií apod.
O tom, jak nebezpečné je zahrávat si s neznámými osobami 

a při komunikaci na internetu jim sdělovat své osobní údaje, by-

dliště, plány do budoucna, odkrývat své vztahy s jinými osoba-

mi a sdílet intimní záležitosti a fotografie, bylo publikováno již 
mnoho. Je třeba si upřímně přiznat, že někteří lidé nás svojí so-

ciální inteligencí hodně převyšují, a pokud se tento dar propojí 
s osobností deviantní, zákeřnou a manipulující, nemají osoby 
běžných charakterových vlastností možnost tuto komunikaci 
bez ztrát ustát. Je třeba se ale naučit nebezpečí včas rozpoznat, 
zpozornět a komunikaci ukončit.

U nezletilých dětí je vstup na sociální sítě omezen 13 lety, ale 
nikdo není schopen zajistit, aby sítě nevyužívaly i děti mladší, 
když „upraví“ datum narození. Posouvat tuto věkovou hranici 
tady nemá moc smysl.

Při výchově dětí k nakládání s internetem je základním člán-

kem rodič. Jako při každé jiné činnosti je rodič schopen ovlivnit 
dítě především tehdy, když je hodně malé, a tedy jej poslouchá. 
V pubertě už toho rodiče opravdu mnoho nedoženou a většinou 
svým razantním výchovným působením spíše proti sobě dospí-
vajícího popudí nebo zlomí jeho osobnost. Rodič, kterému dítě 
důvěřuje, prožívá s ním hezké chvilky i starosti, cítí jeho pod-

poru a zájem na jeho zdravém vývoji, předá dítěti informace 
o úskalí internetu a nevhodném sdílení důvěrných a intimních 
záležitostí s větší věrohodností a ve správný čas. Dítě je třeba 
poučit i o tom, že se může stát nežádoucím centrem pozornosti 
nejen v současné době, kdy je školou povinné, ale i v budouc-

nosti, kdy si bude jako dospělé budovat svůj osobní, pracovní 
a společenský život, neboť elektronická data jsou snadno pře-

nositelná a při rozšíření prakticky nezničitelná.
Základní školy ve Světlé n. S. ve spolupráci se Spektrem – 

Centrem primární prevence Žďár n. S. realizují programy pri-
mární prevence, kde jsou žákům také předávány informace, jak 
se bezpečně chovat v internetovém prostředí. Tyto aktivity jsou 
financovány z programu pro poskytování dotací právnickým 
a fyzickým osobám v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů, který každoročně vyhlašuje Zastupitelstvo města Světlá 
nad Sázavou.

Toto téma bude i na programu jednání Týmu pro děti a mlá-

dež pro koordinaci preventivních aktivit, které proběhne dne 
16. 05. 2018 na Městském úřadu Světlá n. S.

Ing. Věra Weingärtnerová
vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí

10 chyb, kterých se OSVČ dopouští u přehledů 
pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ

1) Nepodání přehledu
Největší chybou samozřejmě je, pokud OSVČ vůbec neode-

vzdá svůj přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně. 
Přehledy musí odevzdat každý podnikatel, který alespoň po 
část kalendářního roku vykonával samostatnou výdělečnou 
činnost. Přehled musí rovněž podat OSVČ, které nepodávaly 
daňové přiznání, jelikož neměly žádné příjmy. Přehled se v ta-

kovém případě vyplní a odevzdá jako tzv. „nulový”, tedy pří-
jmy i výdaje budou nulové.

2) Neoznámení daňového poradce
OSVČ, které využívají služeb daňového poradce, mají posu-

nutou lhůtu jak pro podání přiznání, tak přehledů o tři měsíce. 
Podnikatelé ale zapomínají, že tuto skutečnost musí dát kromě 
finančního úřadu vědět i ČSSZ a zdravotní pojišťovně.

3) Chybně uvedený variabilní symbol
OSVČ často zapomínají, že variabilní symbol, díky kterému 

se přiřadí platba, se u zdravotní pojišťovny a ČSSZ liší. U zdra-

votních pojišťoven se jako identifikátor používá rodné číslo, 
u ČSSZ však jde o zvláštní číslo, které je přidělováno každému 
podnikateli při jeho registraci. U identifikačních údajů se navíc 

dělají i další chyby. Často OSVČ v případě elektronického po-

dání neuvedou či uvedou chybně okres.
4) Chyby v měsících
Každoročně se chybuje při vyplnění počtu měsíců trvání 

samostatné výdělečné činnosti. V případě přehledů pro zdra-

votní pojišťovny mají podnikatelé problémy s počtem měsíců, 
kdy se jich netýkal minimální vyměřovací základ. Zatímco 
do trvání samostatné výdělečné činnosti se počítá i měsíc, ve 
kterém OSVČ podnikala pouze několik dní, u měsíců k mini-
málnímu vyměřovacímu základu se počítají jen měsíce, kdy 
některá z uvedených skutečností trvala celý kalendářní měsíc. 
Mnohdy nebývá vyplněna část „Prohlášení pojištěnce“, tedy 
důvod a období, kdy pro tyto osoby neplatila povinnost pla-

tit zálohy, nebo pro ně nebyl stanoven minimální vyměřovací 
základ.

U sociálního pojištění zase podnikatelé chybují u počtu mě-

síců u vedlejší činnosti. Činnost je považována jako vedlejší 
v těch kalendářních měsících, v nichž byla vykonávána aspoň 
po část měsíce za podmínky, že se kryje období trvání důvodu 
s obdobím výkonu SVČ alespoň jeden den. Další chybu dělají 
při rozdělování měsíců na hlavní a vedlejší, kdy za chybu je 
považován vyšší počet měsíců vedlejší činnosti, než eviduje 
OSSZ. Častou chybou je také nesprávně provedený odečet ce-

Z odboru správního, školství a živnostenského
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lých měsíců, po které OSVČ pobírala buď dávky peněžité po-

moci v mateřství, nebo dávky za dočasnou pracovní neschop-

nost.
5) Chybějící potvrzení
Pokud se OSVČ netýká v některých měsících minimální vy-

měřovací základ či vykonává činnost jako OSVČ vedlejší, musí 
to rovněž doložit. Jde například o potvrzení o studiu u studentů, 
potvrzení o pobírání důchodu u důchodců nebo o čestné pro-

hlášení o péči o dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let. 
V případě nemoci nebo mateřské je rovněž nutné doložit do-

klad o nároku na výplatu nemocenského, nebo peněžité pomoci 
v mateřství.

6) Špatně zařazené zálohy
OSVČ rovněž chybují i v celkovém úhrnu zaplacených záloh. 

Zálohy se totiž platí do 8. nebo 20. dne následujícího měsíce. 
Zálohy placené v lednu 2017 tak do přehledů nepatří, jelikož 
se vztahují k prosinci 2016. Naopak zálohy hrazené v letošním 
lednu do úhrnu patří.

7) Chybně vypočtené zálohy
Problémy činí i stanovení záloh na další rok. Pletou se hlavně 

minimální a nulové zálohy. U zdravotního pojištění platí, že 
OSVČ, za které pojistné platí stát, nemusí v prvním roce pod-

nikání hradit zálohu. V druhém roce ale již zálohu platit musí. 
Hradí ji ve výši na základě příjmů a výdajů (musí tedy platit 
zálohu alespoň v minimální výši). Oproti tomu OSVČ, které 
jsou zároveň zaměstnanci, se zálohy netýkají.

U sociálního pojištění zase platí, že OSVČ vedlejší, které ne-

překročily rozhodnou částku pro vedlejší výdělečnou činnost, 
zálohy platit nemusí.

8) Chybějící podpis
Chyby se nedělají jen v úvodních identifikačních údajích, ale 

i závěru přehledů. Tradičním přešlapem je opomenutí podpisu.
9) Nedoplacení pojistného
Pro velkou část OSVČ platí, že přehledy jejich povinnosti 

nekončí. Pokud v nich totiž vyjde nedoplatek, je nutné jej do 
8 dnů od podání přehledu doplatit. Za den platby se považuje 
den, kdy má ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna peníze na účtu. 
Doplatek je možné uhradit hotově, převodem nebo klasickou 
poštovní složenkou.

10) Nezměnění záloh
Po případném doplacení pojistného navíc musíte ještě změnit 

zálohy na zdravotní a sociální pojištění. U zdravotního pojiště-

ní se totiž zpravidla mění už v lednu. Kdo v loňském roce platil 
minimální zálohy, musel jejich výši změnit už za leden 2018, 
a to na 2024 korun. Komu v přehledu pro zdravotní pojišťovnu 
vyšla vyšší záloha než 2024 korun, musí její výši opět změ-

nit. Nová záloha se hradí poprvé za měsíc, ve kterém byl pře-

hled podán.
U sociálního pojištění platí, že OSVČ, které již vykonávaly 

činnost v předchozím roce, hradí zálohy stejné až do té doby, 
než podají přehled za rok 2017. Novou výši minimálních zá-

loh platí od ledna jen podnikatelé, kteří teprve začali podnikat. 
Všichni ostatní změní výši záloh až za měsíc, ve kterém podají 
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017, a to na částku, která 
jim v přehledu vyjde. Pokud jim vyjde suma nižší než mini-
mální záloha, budou platit právě minimální zálohu, která činí 
2189 korun pro OSVČ hlavní a 876 Kč pro OSVČ vedlejší.

Lenka Smítková, úředník OSŠaŽ

Užitečné nástroje pro projektování a správu nemovitostí
V dnešním článku chceme upozornit na některé užitečné 

výpočetní nástroje pro projektanty, ale i majitele nemovitostí. 
Dostupné jsou na webových stránkách www.tzb-info.cz pod 
tlačítkem „Výpočty“. Jedná se o tabulky a výpočtové aplika-

ce pro zjištění parametrů staveb a jejich jednotlivých prvků 
v oblastech členěných do základních kategorií „Stavba, Vytá-

pění, Větrání a klimatizace, Voda, kanalizace a Obnovitelné 
energie.“ Pod každou z těchto kategorií je dostupné množství 
výpočetních aplikací, technických tabulek a informačních 
stránek o jednotlivých materiálech a látkách vztahujících se 
ke stavebnictví. Jednotlivé nástroje jsou přehledně zpracovány, 
dobře vysvětleny a doplněny grafickým znázorněním řešené-

ho problému. V některých případech jsou použita i videa s ná-

zorným vysvětlením postupu výpočtu.

Jako příklad lze uvést aplikaci na Výpočet a grafické porov-

nání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii 
v budovách, která je dostupná v kategorii „Vytápění“. Zde si 
může každý provést výpočet nákladů pro svůj objekt a zjis-

tit porovnání s jinými možnými variantami zdrojů tepla. Jed-

notlivé údaje jsou přednastaveny, takže uživatel pouze vybere 
příslušnou možnost, zadá potřebné údaje a získá vypočtené 
náklady navíc přehledně zobrazené do sloupcového grafu pro 
rychlé a přehledné vyhodnocení výsledků. Jako návod pro po-

užití může pomoci videoprůvodce dostupný v úvodu stránek.
V dalších kategoriích pak lze nalézt mnoho podobných uži-

tečných pomůcek pro správné a hospodárné využití staveb.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Pozvánka na výstavu „PŘÍRODNÍ ZAHRADY“
Městský úřad Světlá n. S., odbor životního prostředí, zve ši-

rokou veřejnost na výstavu „PŘÍRODNÍ ZAHRADY“, která se 
bude konat dva týdny od 21. 5. do 1. 6. 2018 ve vestibulu rad-

nice Městského úřadu Světlá n. S. Výstavu tvoří třináct infor-
mačních panelů, ze kterých návštěvník zjistí, co se skrývá pod 
označením „přírodní zahrada“, dozví se něco o historii těchto 

zahrad, o živočiších v zahradě, o školních zahradách, o přírodě 
blízkém zahradničení a mnoho dalšího. Návštěvní doba výsta-

vy bude dle provozní doby městského úřadu. Bližší informace 
o výstavě budou zveřejněny na webu města Světlá n. S. začát-
kem května.

Mgr. Jiří Semerád
vedoucí OŽP

Z odboru životního prostředí
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Čistá Sázava a Čistá Vysočina
V dubnu se uskutečnil již devátý ročník úklidové akce Čis-

tá řeka Sázava, v rámci které skupiny dobrovolníků, děti ze 
světelských škol, členové rybářského svazu, turisté i Věznice 
Světlá n. S. pomohli řeku a její přítoky zbavit odpadků a nečis-

tot. Zároveň probíhal již desátý ročník krajské úklidové akce 
Čistá Vysočina, do které se v našem městě zapojili žáci zá-

kladních škol, studenti akademie, klienti Komunitního bydlení 
Světlá z Haškovy ulice, občané města a místních částí Horní 
Dlužiny, Závidkovice, Lipnička, Josefodol, Opatovice, Bene-

tice.
Přestože obě akce probíhají již několik let, vždycky se v pří-

rodě najde něco, co tam nepatří. Hlavně v okolí silnic měli 
dobrovolníci co sbírat, nepořádných řidičů je u nás stále dost. 
Možná by v budoucnu pomohlo umístit k silnicím informativ-

ní značky „Silnice není odpadkový koš“.
Všem účastníkům obou akcí děkujeme za odvedenou práci 

a věříme, že všechny nepotřebné věci a odpady budou všichni 
odkládat už jen tam, kam patří, tj. do kontejnerů, popelnic, na 
sběrný dvůr či skládku odpadů.

Děkujeme rovněž pracovníkům Technických a bytových 
služeb Světlá n. S., kteří zajistili svoz pytlů s odpadem do Stře-

diska odpadového hospodářství Rozinov.

Baterkománie
Město Světlá n. S. se zapojilo do soutěže Baterkománie, kte-

rou organizuje Kraj Vysočina a ECOBAT, s. r. o. Soutěž pro-

běhne v období od 16. dubna do 15. října 2018 a jejím cílem je 
podpora třídění a recyklace baterií.

Sbírat se budou běžné spotřebitelské baterie (jednorázové 
monočlánky i dobíjecí akumulátory), které mohou občané při 
cestě na městský úřad odložit do připraveného zeleného boxu 
umístěného ve vestibulu úřadu, nebo zanést do sběrného dvora 
ve Středisku odpadového hospodářství Rozinov.

Motivací pro sběr baterií může být jednak dobrý pocit z toho, 
že aktivně přispíváme k ochraně životního prostředí, ale i fi-

nanční příspěvek. Vítězné město, které odevzdá nejvíce baterií, 
získá jako prémii až 50 000 Kč na charitativní či obecně pro-

spěšný projekt, který samo doporučí.
Touto cestou chceme požádat občany o podporu města 

v soutěži – vytříděné monočlánky přineste do zeleného boxu 
na městský úřad případně do sběrného dvora.

Všem děkujeme za podporu města v soutěži, informace o vý-

sledcích soutěže budou zveřejněny ve Světelském zpravodaji 
po ukončení soutěže. Detailní pravidla soutěže jsou uvedena na 
webových stránkách baterkomanie.ecobat.cz.

Jitka Gögeová, DiS., úředník OŽP

Z odboru životního prostředí

Registrační značka na nosič kol
Se začátkem cyklistické sezony, kdy mnozí začnou přepravo-

vat svá jízdní kola na nosičích připojených na tažném zařízení 
motorového vozidla, bychom chtěli zájemce informovat o tom, 
jak si na nosič kol pořídit třetí registrační značku. Vlastník vo-

zidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka může 
o vydání třetí tabulky s registrační značkou na nosné zaříze-

ní připojitelné k silničnímu vozidlu požádat na kterémkoliv 
registru vozidel obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
Postup pro podání žádosti je upraven zákonem č. 56/2001 Sb. 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
K žádosti je nutno doložit velký technický průkaz vozidla 
a uhradit poplatek 650 Kč.

Chtěli bychom zdůraznit, že pořídit si tabulku s registrační 
značkou na nosič kol není povinnost, nýbrž jedna z možností. 
Nadále platí i varianta umístit na nosič kol tabulku registrač-

ní značky ze zadní části vozidla, ke kterému je nosič připojen. 
Používat nehomologované napodobeniny tabulky registrační 
značky, nabízené některými prodejci nosičů kol, nedoporuču-

jeme.
V případě poškození a odevzdání poškozené tabulky regist-

rační značky z nosiče kol lze na základě žádosti vydat novou 
tabulku se stejnou registrační značkou. Pokud však dojde ke 
ztrátě nebo odcizení registrační značky z nosiče kol, nelze du-

plikát této tabulky vydat.
Mgr. Václav Krupička, úředník OD

Z odboru dopravy

Zpráva Policie čr Světlá nad Sázavou s přehledem trestné činnosti 
za měsíc duben 2018

Vloupání do rekreační chaty
Dne 8. 4. vyjížděli policisté OOP Světlá n. S. k nahlášenému 

vloupání do rekreační chaty. Na místě bylo provedeným šetře-

ním zjištěno, že pachatel v době od 10:00 hodin dne 20. 1. 2018 
do 18:00 hodin dne 13. 3. v obci Lipnice nad Sázavou v mís-

tech zv. Blatov násilím vnikl do rekreační chaty a to tím způ-

sobem, že nezjištěným předmětem rozbil okenice a okno, které 
poté otevřel a vlezl dovnitř rekreační chalupy. Vše prohledal 
a následně odcizil z nezajištěné místnosti dílny motorový skútr 
zn. DAELIM s klíči od zapalování včetně velkého technického 
průkazu a dále v dílně odcizil i motocyklovou ochrannou přil-
bu. Poté s odcizeným skútrem odjel neznámo kam. Svým jed-

náním způsobil majiteli chaty celkovou škodu ve výši nejméně 
21 500 Kč. V rámci šetření Policie ČR byl odcizený skútr včet-
ně přilby a dokladů brzy vypátrán a zajištěn, přičemž z uve-

dené krádeže je důvodně podezřelý jedenadvacetiletý muž ze 
Světelska, který je v současné době umístěn ve Vazební věznici 
Hradec Králové za předchozí majetkovou trestnou činnost. Pa-

chatel se svým jednáním dopustil přečinu krádeže vloupáním 
dle ust. § 205 odst. 1 písm. a, b) trestního zákoníku, dále poru-

šování domovní svobody dle ust. § 178 odst 1. a 2 trestního zá-

koníku, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí 
svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
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▶

Z hiStorie
 

Stalo se

V Čechách

• před 400 lety 23.  května 1618 vůdci protihabsburské 
opozice vyprovokovali svržení císařských místodržících 
z oken Pražského hradu (tzv. třetí pražská defenest-
race); touto událostí začalo české stavovské povstání 
a s ním i třicetiletá válka

• před 80 lety 20.  května 1938 čs. vláda reagovala na 
zprávy o pohybu německých vojsk k českým hranicím 
vyhlášením částečné mobilizace

Ve světě vědy a techniky

• před 310 lety v roce 1708 německý alchymista Johann 
Friedrich Böttger vyrobil první evropský porcelán 
a o dva roky později začala v Sasku jeho výroba pod ná-
zvem míšeňský

• před 160 lety v roce 1858 britský cestovatel John 
Hanning Speke nejprve spolu s Burtonem objevil jezero 
Tanganika a pak sám jezero Ukurewe (později nazvané 
Viktoriino)

Ve Světlé nad Sázavou

• před 230 lety v roce 1788 byla světelská škola založená 
Burianem Trčkou „v domku u kostela“ pro svůj špatný 
stav prodána a místnosti pro vyučování opatřeny ve špi-
tále a později v dalších budovách ve městě; tento impro-
vizovaný stav trval až do roku 1879, tedy 90 let, kdy byla 
dostavěna budova obecné školy v Jelenově ulici

• před 40 lety v roce 1978 byl ve Světlé založen smíšený 
pěvecký sbor Gaudeamus

Josef Böhm

Z činnosti městské policie

Městská policie v březnu 2018 řešila celkem 85 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 69 
přestupků, 16 bylo oznámeno správním orgánům k  přijetí 
dalších opatření. Doručili jsme 2 písemnosti na žádost ostat-
ních orgánů. Provedli jsme odchyt 2 psů, oba jsme předali je-

jich majitelům. V odchytovém zařízení nemáme k 31. 3. žád-
ného pejska.

Rychlost jsme měřili pětkrát.

Zdeněk Novák 
velitel MP

Maření výkonu úředního rozhodnutí
Dne 11. 4. zahájil policejní inspektor OOP Světlá n. S. úkony 

trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu pro přečin 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle ust. § 337 
odst. 1 písm. a) trestního zákoníku. Dopustil se ho již zmiňovaný 
jednadvacetiletý muž ze Světelska, který se vloupal do rekreační 
chaty v k. ú. Lipnice nad Sázavou a z místa odjel odcizeným 
motorovým skútrem, na kterém v době od v době od 20. 2. do 
20. 3. úmyslně opakovaně vykonal jízdu po pozemní komunikaci 
II/347 a dalších místních a účelových komunikacích ve Světlé 
nad Sázavou a okolí. Dalším šetřením bylo zjištěno, že v době od 
23. 3. do 26. 3. také úmyslně opakovaně vykonal jízdu jako řidič 

s osobním motorovým vozidlem zn. Peugeot 306 a to přesto, že 
není držitelem příslušného řidičského oprávnění, je veden jako 
neřidič a má rozhodnutím Městského úřadu Světlá n. S. vyslo-

ven zákaz činnosti řízení motorových vozidel pro všechny sku-

piny. Svým jednáním se tedy dopustil uvedeného přečinu maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za toto mu hrozí trest 
odnětí svobody až na dvě léta a spáchání uvedeného skutku mu 
zcela určitě přitíží a společně s jeho majetkovou trestnou činností 
mu prodlouží jeho nucený pobyt za mřížemi.

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

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

květen 1945 na Světelsku

Přesně před rokem jsme se mohli na stránkách Světelského 
zpravodaje seznámit s tím, jak zachytila Pamětní kniha Stanič-

ního úřadu ve Světlé n. S. události ve dnech 4.–11. května 1945, 
čili od počátku Květnového povstání do příjezdu Rudé armá-

dy. Pamětní kniha zaznamenala ovšem především události, ke 
kterým došlo na nádraží a v jeho bezprostředním okolí. O tom, 
co se dělo ve vlastním městě a okolních vesnicích, pojednávají 
následující řádky.

5. května byli obyvatelé města přesvědčeni, že je s Němec-

kem konec, a podle toho vypadala nálada mezi nimi. Na do-

mech byly vyvěšovány státní vlajky, které ležely šest let ně-

kde hluboko ve skříních a truhlách, vyhrávala hudba a navečer 
městem procházel průvod, nad nímž vlály nejen českosloven-

ské, ale i sovětské vlajky, které někdo narychlo ušil. Nikdo se 
neobával toho, jak se zachová více než tisíc vojáků wehrmachtu, 
ubytovaných v zámku a v obecné škole. V paměti těch star-
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▶ ších byl ještě 28. říjen 1918 a tehdy se státní převrat nesetkal 
s vážnějším odporem rakousko-uherských úřadů. Brzy ovšem 
poznali, že Němci dokážou ještě kousat.

Onoho sobotního odpoledne byl ve městě vytvořen patnácti-
členný revoluční národní výbor, který převzal vládu nad měs-

tem. Jaké bylo jeho složení? Předsedou se stal učitel měšťanské 
školy Josef Kudrna, členy výboru Pavel Šindelář, úředník, An-

tonín Lepeška, tesař, Josef Radil, stavitel a bývalý starosta měs-

ta, František Choutka, pilař, František Kameník, úředník stát-
ních drah ve výslužbě, František Drahozal, rovněž zaměstnanec 
železnice ve výslužbě, Josef Barták, tesař, Josef Novotný, ka-

meník, Josef Novák, stavitel, František Kroužek, kameník, Vác-

lav Gryč, tesař, Josef Holenda, truhlář, Jan Beran, děkan, a Jan 
Šilhán, bednář a pumpař. Národní výbory vznikaly i v okolních 
obcích.

Pokud chtěl národní výbor spravovat město a udržet v něm po-

řádek, potřeboval k tomu nějakou ozbrojenou složku. Vždyť ve 
městě sídlila již zmiňovaná posádka wehrmachtu, Světelskem 
proudily davy německých uprchlíků a dal se očekávat průchod 
německých frontových jednotek ustupujících z východu před 
Rusy, kteří také neměli právě nejlepší pověst.

Proto byli ještě v sobotu odpoledne svoláni obecním roz-

hlasem všichni důstojníci v záloze. Jejich úkolem bylo sestavit 
tzv. Národní stráž (dále NS), ozbrojenou jednotku, složenou 
hlavně z bývalých vojáků, ale i mladých nadšených nevojáků.1 
Důstojníků bylo kolem dvaceti, k nim se přidali i bývalí rot-
mistři, poddůstojníci a penzionovaní příslušníci četnictva. Do 
řad NS bylo postupně získáno na 150 dobrovolníků ze Světlé 
i okolních obcí. Velitelem se stal kapitán jezdectva František 
Výborný, majitel statku ve Vrbici. Jeho zástupcem byl nadporu-

čík Karel Seiner, učitel měšťanské školy. MUDr Jan Kavka, kte-

rý měl dokonce hodnost štábního kapitána2, velel sanitní službě. 
Vojenská jednotka tedy byla vytvořena, ale kromě několika pis-

tolí jí chyběla potřebná výzbroj.
V inkriminovaných květnových dnech provedla světelská NS 

jen jednu ozbrojenou akci a tou bylo odzbrojení malé jednotky 
německé železniční stráže na nádraží. Hlídka vedená poručí-
kem Josefem Kačírkem3, k níž se přidalo několik železničářů, 
zajala a odzbrojila více než 10 německých vojáků a dočasně je 
uvěznila. Osvobození se dočkali ale již druhý den.

Slibně se rozvíjelo jednání národního výboru s velitelem 
německé posádky (do zámku se stáhli i vojáci z obecné školy) 
hauptmannem (kapitánem) Hefnerem, který se zdál být naklo-

něn složení zbraní. 6. května se ale situace radikálně změnila. 
Nacisté po počátečním váhání přešli v celých Čechách do proti-
útoku, protože potřebovali zajistit hladký ústup jednotek z fron-

ty směrem na jihozápad, kde nebyli Rusové. I do Světlé dorazil 
telefonický rozkaz pozatýkat členy národního výboru a Národní 
stráže a jakýkoliv odpor potlačit. Tato informace se ale z poš-

tovního úřadu dostala na radnici a všichni, kteří se cítili ohrože-

ni, zmizeli v okolních lesích, odkud se vrátili až 9. května. Květ-
nové dny si tak nevyžádaly ve městě žádné oběti.4 Světlá byla 
v dalších dnech zcela pod kontrolou německé armády.

Mnohem dramatičtěji probíhal 5. květen v okolních obcích, 
konkrétně v Nové Vsi, Sázavce a Dolním Městě. Pamětní kniha 
obce Nové Vsi nás o tom detailně informuje: „V dopoledních 
hodinách přijeli do Dobré na motocyklu dva příslušníci němec-

ké armády, tamní občané je odzbrojili a zajistili. Také naší obcí 
procházeli dva vojáci ze světelské posádky. I ti byli odzbrojeni, 
ale propuštěni na další cestu ku svému útvaru ve Světlé.

Ještě během dopoledne se dostavili dva členové četnické stani-
ce v Dolním Městě do naší obce a nařídili zajištěné vojáky pro-

pustit. Propuštění vojáci se vrátili do své posádky na Okrouhlici. 

Důkladně vyzbrojeni a početně silnější přišli a obklíčili naši 
obec a z několika stran vnikli do obce. Nejdříve rozstříleli čes-

koslovenské a sovětské prapory. Ze strany obce u č. p. 17, 18, 20, 
kde je přístup do obce zahražen stodolami, použili pancéřových 
pěstí k rozbití vrat u stodol, a tak vnikli do obce… Při této razii 
byl střelen Jan Hovorka, který utrpěl průstřel hrudníku. Nikdo 
mu nesměl poskytnout ošetření, dokud jej Němci neprohledali. 
Pak jej nechali ležet v bezvědomí na zemi a odešli od něho. Te-

prve potom byl raněný ošetřen a dovezen do nemocnice. I po 
jiných občanech bylo stříleno, nikdo jiný však nebyl zasažen…“ 
Jan Hovorka těžké zranění přežil.

V Sázavce byl 5. květen ještě krvavější. V sobotu dopoledne 
byli místními občany zajati němečtí vojáci střežící železniční 
trať a odvedeni do vesnice. Byli sice odpoledne propuštěni, ale 
samozřejmě beze zbraní. Odveta na sebe nedala dlouho čekat. 
Německý oddíl přijel vlakem ze Světlé ještě týž den a při pá-

trání po Němcům odebraných zbraních byl zastřelen místní 
občan Václav Rybář. Zbraně nalezeny nebyly. Stanislav Hába, 
František Hába a Ladislav Man byli odvezeni do Světlé jako 
rukojmí. Světelskému národnímu výboru se naštěstí ještě před 
zvratem ve vývoji situace podařilo vyjednat jejich propuštění. 
Ale 7. května se Němci do Sázavky vrátili a opět požadovali 
vydání zbraní pod pohrůžkou zastřelení každého druhého muže. 
I podruhé měli obyvatelé Sázavky štěstí. Tehdy fungovala v ne-

daleké Leštině četnická stanice. Četnický strážmistr Bednář 
orodoval u neznámého německého plukovníka dlícího právě na 
nádraží a ten dalšímu krveprolití zabránil. Do kapitulace Ně-

mecka a tím do konce války v Evropě zbýval jeden den!
Pod Melechovem se také střílelo a umírali zde lidé. Již 6. květ-

na došlo v zatáčce silnice nad Loukovem k první tragedii. Dol-
noměstská kronika uvádí: „V lesích řádily jednotlivé tlupy esáků 
(myšleno esesáků), kteří zavraždili na silnici u svého domku pod 
horama p. Popka.“ Pamětníci ale tvrdili, že ho zastřelila němec-

ká hlídka, protože u něho objevila pistoli. Antonín Popek prý 
patřil k ozbrojené skupině soustředěné v Koňkovicích. O ní se 
v Pamětní knize obce Trpišovice dozvídáme: „V květnu 1945 se 
v Koňkovicích organizoval záškodnický oddíl ozbrojený jednak 
zbraněmi vlastními, i těmi, jichž se zmocnili odzbrojováním ně-

meckých vojáků. Částečně ozbrojeni podnikli dosti nepromyšle-

ný přepad něm. posádky v Háji. Jen rychlým útěkem si mnohý 
zachránil život.“ Není zde ani zmínka o události z 10. května, 
kdy se tento oddíl pustil po stopách německého jízdního oddí-
lu, s nímž pak svedl přestřelku, o níž se zmiňuje dolnoměstská 
kronika: „Dne 9. května (!) 1945 byl zastřelen pod horami na 
poli při pronásledování esmanů strážmistr Růžek ze stanice dol-
noměstské…“ Účastník této akce pan František Fiedler z Ledče 
n. Sáz. vzpomínal, že Němce zastihli v Bočkově mlýně mezi 
Rejčkovem a Kouty. V přestřelce jeden Němec padl, třem se 
podařilo na koních uniknout a ostatní byli zajati. Bohužel padl 
i strážmistr Bohumil Růžek.5

To už se blíží konec našeho vypravování. 8. května Německo 
konečně kapitulovalo, ale armádní skupina „Střed“ (cca milion 
mužů) bránící se v Čechách odmítla na místě složit zbraně do 
rukou Rudé armády a její části se snažily uniknout do americ-

kého zajetí. I světelská posádka se chystala k odchodu. Ve svých 
pamětech na to vzpomínal pan František Beneš6: „Na počátku 
května 1945 začali vyklizovat nádražní skladiště, vystřelovali 
zásoby min na pole k Rosinovu a když to nepostačovalo, vozili 
zbraně a munici do Sázavy za hotelem „Košek“… 8. května již 
projížděly Světlou německé kolony a netrhly se řady ustupují-
cích vojáků…“

9. května se opět pouští do práce revoluční národní výbor7 

a Národní stráž. Němečtí vojáci již většinou nekladou odpor 
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vysvětlivky

1  Název Národní stráž se používal v době Květnového po-
vstání běžně. Byl převzat od podobných útvarů, které 
v říjnu 1918 pomáhaly přebírat v Praze vládu Národnímu 
výboru, střežily důležité objekty a odzbrojovaly c. a k. od-
díly složené z Maďarů a Rumunů dislokované v Čechách. 
Byly složeny převážně ze sokolů.

2  Hodnost štábní kapitán existovala v  československé ar-
mádě od roku 1922 do roku 1952.

3  Josef Kačírek byl učitelem měšťanské školy. Kromě něj se 
do činnosti NS zapojili jeho kolegové Otakar Čermák, Zá-
viš Pultar, Josef Rybář a Karel Seiner. Alois Novotný, který 
bydlel v Přísece, konal strážní službu tam.

4  Při masakru na pražském Masarykově nádraží 8. května 
byli zastřeleni Josef Pražma, nar. 17. 10. 1925, a Jiří Raur, 
nar. 19. 10. 1925, oba ze Světlé, kteří se shodou okolností 
octli mezi 67 oběťmi tohoto brutálního zločinu.

5  Pamětní deska na budově Obecního úřadu v  Dolním 
Městě uvádí jako datum smrti strážmistra Růžka 10. kvě-
ten 1945.

6  František Beneš (1895–1977), rodák ze Sázavky, žil po 
1. světové válce ve Světlé, za okupace sloužil jako provoz-
ní dozorce v železniční stanici Světlá n. S. Napsal zajímavé 
paměti.

7  Revoluční národní výbor ukončil svou činnost již 17. květ-
na na schůzi, která zvolila pětičlenné komité, a to navrh-
lo složení místního národního výboru. Ustavující schůze 
tohoto orgánů se konala 21. května, předsedou MNV byl 
zvolen národní socialista Josef Radil. Oba národní výbory 
byly utvořeny na základě dohody mezi politickými strana-
mi a ne volbami občanů.

a nevyvolávají konflikty. Konečně přišel 10. květen. S příjez-

dem prvních jednotek Rudé armády přichází definitivní konec 
šestiletého národního ponížení a s ním úleva a všeobecné nadše-

ní. Pro Národní stráž ale teprve začíná její měsíc trvající působe-

ní na Světelsku. Až umístění oddílu pravidelné československé 

armády do Světlé umožnilo, aby byla v polovině června 1945 
rozpuštěna. Její činnost byla významná, různorodá a zajímavá, 
ale o tom někdy příště.

Josef Böhm

 

ŠkolStví

MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Petra Hanousková, tel. 776 340 936 
Jana Jursíková, tel. 773 620 007

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

Zveme vás k návštěvě našeho předškolního zařízení Dět-
ské skupiny Letadélko ve dnech 10. 5. a 22. 5. 2018 v rozmezí 
16.00–18.00 hodin. Najdete nás v ul. Nádražní 194 ve Světlé 
nad Sázavou.

Podíváte se na naše prostory, seznámíte se s „tetami“, kte-

ré se věnují našim dětem, a zodpovíme vám všechny otázky. 
Více o nás na www.detichaloupky.cz. Můžete i zavolat na číslo 
724 783 679.

Kopečný

den otevřených dveří
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Naše škola Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázi-
um a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová ve Světlé 
n. S. vám tuto možnost nabízí.

Přihlaste se ke studiu Vyšší odborné školy. Získáte titul,  
DiS. = diplomovaný specialista a budete na tom s pracovním 
uplatněním lépe než jenom jako středoškoláci!

Můžete si vybrat, jaké zaměření budete studovat. Škola nabí-
zí dvě – Řízení sklářské a keramické výroby a Řízení výroby 
zpracování kamene. Po dokončení studia se uplatníte jako od-

borný manažer k řízení výroby středních a menších sklářských 
nebo keramických firem. Uplatníte se ve všech stupních vý-

robního procesu, a to v organizaci, řízení výroby, certifikaci 
výrobků, zpracování dokumentace, výzkumu i službách. Jste 
připraveni pracovat v různých typových pozicích jako odborný 
manažer, vedoucí výrobních a pracovních útvarů, vrchní mistr, 
pracovník řízení jakosti nebo dispečer.

Absolvent se zaměřením Řízení výroby zpracování kamene 
je připraven jako odborný manažer k řízení výroby středních 
a menších kamenických firem. Uplatní se ve všech stupních vý-

robního procesu.

Absolventi obou oborů jsou předurčeni pro činnosti v oblasti 
managementu firem, jejich finančního řízení, řízení toku in-

formací, vypracování marketingových plánů institucí a jejich 
praktické realizaci na úrovni podniku. Vzhledem k jazykovým 
znalostem najdou uplatnění ve firmách spolupracujících se za-

hraničními podniky či ve firmách se zahraniční účastí. V orga-

nizacích státní správy jsou schopni pracovat jako úředníci na 
finančním úřadě, živnostenském úřadě, úřadu práce, v samo-

správě obcí i vyšších územních celků.
Tato škola je státní, proto je školné velmi nízké. Činí 

Kč 1 500 Kč za jeden semestr.
Vzhledem k tomu, že je tato VOŠ v organizaci střední školy, 

týkají se vás i všechny prázdniny, které mají středoškoláci!
Pokud již pracujete a chcete si zvýšit vzdělání, nabízíme 

možnost studia formou individuálního studijního plánu.
Tak neváhejte a přihlaste se. První kolo přijímacího řízení 

končí 31. 5. 2018 a druhé 31. 7. 2018.
Více se dozvíte na www.akademie-svetla.cz.

Ing. Lenka Pinkasová
zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Maturanti, chcete si zvýšit vzdělání?

Divadelní odpoledne ve Vilémovicích
V sobotu, týden před Velikonocemi, si obyvatelé z komu-

nitních bydlení ve Světlé n. S. a z Domova Háj udělali výlet 
do Vilémovic. Divadelní spolek Lucerna hrál v rámci charity 
představení Rodinný poklad. Komediálně laděná hra s detek-

tivní zápletkou se líbila. Nejenom klienti, ale i doprovázející 
personál si odpoledne užili. Po skončení představení se klienti 
vyfotili na památku společně s herci a předali jim výrobek z na-

šich dílen jako poděkování za pozvání. Následovalo malé ob-

čerstvení a pak již honem zase domů. Děkujeme firmě AITEC 

Z domova háj
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Za velmi příjemný den vděčíme panu Stanislavu Maroňovi, kte-

rý pro naše uživatele Denního stacionáře a nás zaměstnance při-
pravil zajímavé a poutavé vyprávění o svých sportovních úspěších. 
Celá beseda byla obohacena soukromými fotografiemi a video-

projekcí, kde jsme mohli shlédnout, co obnáší tréninková příprava 
na silový trojboj nebo konkrétní turnaj mistrovství ČR v silovém 
trojboji Masters v roce 2001. V tomto utkání se dokonce pan Ma-

vřelé poděkování 

za odvoz klientů do domečků ve Světlé. Cestovali totiž vlakem 
a hrozilo, že nestihnou ten zpáteční. Problém se vyřešil a před-

stavení viděli celé. Divadelnímu spolku Lucerna děkujeme za 
příjemně strávené odpoledne a již se těšíme na další divadelní 
představení.

Zina Semeradová, zástupkyně ředitelky

Hokejový ples
Poslední březnový večer protančili obyvatelé světelského do-

mečku na hokejovém plese. Tento krásný večer si náramně užili 

a mají opět na co vzpomínat. Za pozvání děkujeme Fan Clubu 
HC Světlá n. S. Vážíme si této dlouholeté tradice. Kromě toho 
začali pracovat na zahradě a pustili se do úklidu svého okolí. 
V rámci akcí „Čistá řeka Sázava“ a „Čistá Vysočina“ vyčistili 
klienti z Háje od odpadků levý břeh řeky Sázavy mezi Ledči 
n. S. a Sluneční zátokou a okolí pozemní komunikace vedoucí 
k Háji. Nasbírali několik pytlů všeho, co do přírody nepatří.

Karel Borek, DiS., pracovník aktivizace
Foto: z archivu Domova Háj

V úterý 20. 3. jsme vyrazili na výstavu jarních květin do Za-

hradnictví Starkl v Čáslavi. Výstava květin nás navnadila na 
blížící se jaro.

Ve středu 21. 3. nás opět navštívili naši psí kamarádi z canis-

terapeutického sdružení Kamarád.
Ve čtvrtek 22. 3. jsme se s výrobky našich klientů zúčastnili 

Řemeslných trhů ve Světlé n. S. Byli jsme mile překvapeni zá-

jmem o naše výrobky a velmi nás tento zájem potěšil.
V úterý 27. 3. se u nás konala další přednáška v rámci Uni-

verzity slunečního věku. Tentokrát na téma „Musí přijít Alzhei-
mer?“ v podání Mgr. Marcely Rýpalové.

Čtvrtek 29. 3. byl u nás ve znamení příprav na nadcházející 
velikonoční svátky. Dopoledne si klientky pekly mazance pro 
své návštěvy a odpoledne si klienti za odborné asistence klienta 
z Komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou pletli pomlázky. 
Dále se u nás malovala vajíčka různými způsoby. A jelikož byl 
Zelený čtvrtek, nechybělo na našem velikonočním odpoledni 
zelené pivo.

Hned v úterý po velikonočních svátcích se tři zástupci z řad 
našich klientů vydali do Domova pro seniory Reynkova v Havl. 
Brodě, kde se zúčastnili Velikonočního turnaje v šoulené. Naši 
klienti obsadili krásné 5. místo a přijeli s pocitem dobře stráve-

ného odpoledne.
Text: Lucie Coufalová, sociální pracovnice

Foto: Vladimíra Paďourková a Kateřina Sedláčková

Z domova pro seniory

roň stal ve své kategorii „muži 110 kg“ 
s výkonem dřep 230 kg, benčpres 
170 kg a mrtvý tah 215 kg vítězem. 
Dalším velkým životním sportovním 
výkonem nás pan Maroň zavezl až za 
oceán do Kanady, kde se také umístil 
na stupních vítězů s celkovým výko-

nem 655 kg v silovém trojboji. Bylo 
to příjemné povídání, díky němuž 
zavládla ve stacionáři nevšední atmo-

sféra. Tímto ještě jednou panu Maro-

ňovi děkujeme a přejeme mu hodně, 
hodně zdraví.

Text a foto: 
Vladimíra Paďourková

Poděkování

Sociálnímu centru města Světlá n. S. za dlouholetou 
a obětavou péči o paní Marii Jelínkovou, která nás opusti-
la 28. 3. 2018 ve věku 102 let. Rodina Jelínkova
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kultura
Město Světlá nad Sázavou pořádá prostřednictvím kulturního 

zařízení kytiCe ke 100 letům české státnosti tyto akce:

tradiční Svátek hudby!
21. června od 13 do 20 hodin na náměstí před radnicí a v baru Na Terase ve Světlé n. S.

U příležitosti národních oslav 100 let od vzniku Československé republiky si na letošním sedmnác-
tém ročníku Svátku hudby připomeneme i nejvýznamnější kapitoly stoleté historie hudby.

Hlavní myšlenkou Svátku hudby je podnítit nejen profesionální, ale i amatérské hudebníky a milov-
níky hudby, aby se setkali ve veřejném prostoru a proměnili na jeden den ulice ve spontánní živou 
hudební slavnost. Všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář, vstup na celý program je zdarma. 

Oddělení kultury kulturního zařízení KyTICe proto zve hudebníky Světelska, amatéry i profesionály, dospěláky i děti, sou-
bory i jednotlivce, udělejme tedy i letos ve čtvrtek 21. června na jeden den ze Světlé opět živé hudební město! 

Jak se stát součástí tradiční hudební slavnosti pod širým nebem?

Stačí se přihlásit na mail: hrochova@svetlans.cz. Následně dostanete informace, kdy a kde můžete vystoupit. Hlavní 
scéna (s ozvučením v době cca od 13 do 18 hod.) je na hudební oslavy připravena na náměstí před radnicí, plánujeme ale 
také možnost vystoupení v baru Na Terase. 

Tato kulturní akce musí být pořadatelem nahlášena na příslušných místech, proto je potřeba, abyste nám o sobě dali 
vědět včas. Je to nejen v zájmu hladkého průběhu programu, ale také proto, abychom vás mohli uvést na webových strán-
kách a na plakátech, případně vám poradili, jak se nejlépe k oslavám připojit. Přihlásit se můžete do 18. května.

15. června – 25. srpna 2018 v Galerii Na Půdě

Návštěvníci Galerie Na Půdě se u příležitosti národních 
oslav 100 let od vzniku Československé republiky přenesou 
v čase do období první republiky, tedy do let 1918–1938.

Výstavu připravily paní Alena Zemanová a Anička Čer-
máková ve spolupráci s kulturním zařízením KyTICe. Vše 
převážně z ženského pohledu. Po slzách 1. světové války 
přichází čas naděje, lásky, štěstí, budování, lidských přání 

a krásné módy a chvil. Nahlédneme 
také do světa dětí a tehdejší rodiny – zá-

bavy, hry. Na pány nezapomeneme, při-
blížíme úspěšné muže-podnikatele, svět 
plesů a filmu a začteme se do červené 
knihovny. Výstavu doplňuje dobově za-

řízená školní třída.
Cílem výstavy by mělo být poskyt-

nout návštěvníkovi náhled do běžného 
života prvorepublikové rodiny, předsta-

vit dobové oděvy  a drobné užitné před-

měty.

výstava První republika   
„Já miluji jen vás“

První republika – období elegance, slušnosti, romantiky 
a kavalírů. Krásné účesy dam se snoubí s dokonalostí kvalit-
ních materiálů jejich toalet, brilantní promyšlení detailů se 
objevuje jak v doplňcích, tak v úžasné architektuře prvore-
publikových staveb. Zároveň v nás období první republiky 
vyvolává jistou nostalgii.
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V průběhu celého léta na parkovišti za kinosálem

letní kino
Program letního kina zveřejníme na stránkách www.kyti-
cesvetla.cz nebo na www.facebook.com/kyticesvetla. Za-
čátek promítání cca  ve 21:30  hodin. Vstupenky bude mož-
né zakoupit na místě půl hodiny před začátkem promítání. 
Změna programu vyhrazena.

Výstava Osudové roky české státnosti  
a Jak se žilo na zámku za první republiky  
od 2. do 30. června 2018, zámek ve Světlé nad Sázavou

Výstava, kterou pořádá kulturní zařízení KyTICe ve spolu-

práci s majiteli zámku, se skládá ze dvou částí. První část s vý-

stavními bannery mapuje významné mezníky novodobé české 
(resp. československé) historie, a to od roku 1918 do roku 1989. 
Představuje vznik samostatného československého státu a vý-

znamné iniciativy, které tomu v období 1. světové války před-

cházely, období let 1938 a 1939, Mnichovskou dohodu a oku-

paci českých zemí. Věnuje se nejvýznamnějšímu odbojovému 
činu v Evropě v období 2. světové války – atentátu na zastu-

pujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Představuje 
také konec nadějí a rok 1948, kdy se počátek nového budování 
demokracie zvrátil v další, tentokrát komunistickou diktaturu. 
Seznámíte se s obdobím politické perzekuce i okupací země 
vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Ke každému roku jsou 
přehledně sestaveny chronologicky nejdůležitější události, po-

psány nejvýznamnější dokumenty, jejich smysl a význam, zob-

razeny významné osobnosti.
Druhou částí výstavy jsou dva stylově zařízené zámecké po-

koje. Při jejich návštěvě uvidíte, jak se žilo na zámku  v mezi-
válečném období. Jídelní a obývací část a pánská pracovna bu-

dou zařízeny autentickými dobovými předměty ze soukromých 

sbírek majitelů zámku (nábytek, textilie, lustry, obrazy, sochy, 
knihy, porcelán, příbory, šperky, rukavičky, klobouky, kabelky, 
slavnostní mody a další kostýmy...). Výstava bude doplněna fo-

tografiemi rodu Morawetzů z dob první republiky.
Součástí výstavy bude přednáška Bc. Dany Šimkové „Za-

ložení Republiky“, která se uskuteční ve čtvrtek 14. června na 
zámku Světlá nad Sázavou v Rytířském sále. Od 11 hodin bude 
určena studentům Akademie a žákům 9. tříd základních škol. 
V podvečer, od 17 hodin, si přednášku poslechne veřejnost. Bu-

deme si povídat  o tom, jak se postupně utvářely naše dějiny, 
aby daly podnět ke vzniku Republiky. Kde se v nás vzala ta 
touha po samostatnosti? Proč to nešlo celá staletí a v roce 1918 
se to konečně podařilo?

výstava osudové roky české státnosti

kytiCe připravuje:
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Australský zpěvák RORY ELLIS vystoupí  
ve Světlé n. S. v Městské restauraci 18. 5. 2018 v 19:00

RORY ELLIS
Prestižní britský magazín Acoustic Magazine o něm pro-

hlásil: „Je to jeden z těch písničkářů, kteří vám postaví chlu-

py po celém těle.“
Rádi bychom Vám tohoto písničkáře s obrovským hlasem 

představili. Za léta se vypracoval na jednoho z nejuznávaněj-
ších zpěváků a písničkářů australské folkové a country scény. 
Svým projevem umí posluchače nejen zaujmout, ale umí je 
vzít i na společnou cestu světem plným silných písní, příběhů 
a energie.

Rory se při svých vystoupení doprovází buď akustickou 
kytarou, nebo banjem.

Písněmi a příběhy, které během koncertů představuje, Vás 
určitě uchvátí. 

Předprodej vstupenek: Trafika Šrámek
Rezervace: 605 035 634
Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 190 Kč na místě

Andrea Tögel 
Kalivodová  
v kostele sv. Václava  
ve Světlé n. S.
5. 6. 2018 v 19:00

Pěvecký recitál přední čes-

ké mezzosopranistky, sólist-
ky Národního divadla, jejíž 
hlas znají v celé Evropě, kde 
pravidelně koncertuje. Něko-

likrát navštívila i Japonsko, 
Koreu a USA. V dubnu 2008 se představila v titulní roli 
Carmen v monumentálním provedení této slavné opery 
G. Bizeta v O2 Aréně v Praze. V tomto jedinečném na-

studování Carmen vystoupila i v dalších městech Ev-

ropy (například v Budapešti, Mannheimu, Freiburgu). 
Jako Carmen se představila téměř na všech českých 
operních scénách, vedle Státní opery a Národního di-
vadla v Praze také v Brně, Ostravě, Liberci a Ústí nad 
Labem. V červenci 2009 vystupovala na otáčivém jevi-
šti v Českém Krumlově v opeře Rusalka v roli Ježibaby.

Ve Světlé n. S. se v samostatném recitálu, za klavírní-
ho doprovodu L. Vondráčkové, představí vůbec poprvé.

Předprodej vstupenek: Trafika Šrámek
Rezervace: 605 035 634
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nabídka jarního čtení

Beletrie
Rowan Colemanová:
Léto plné neskutečných věcí
– Dokážete si představit, že byste uměli cestovat v čase? Zají-

má vás, jak se žilo před třiceti lety? Lákalo by vás setkat se 
s rodiči při jejich seznámení? Přesně tohle se povedlo mladé 
Angličance Luně. Dívka se rozhodne napravit tehdejší křiv-

du spáchanou na své matce, i když ví, že to bude mít daleko-

sáhlé důsledky.

Anne Jacobsová:
Panský dům
– Počátek rodinné ságy – Augsburg 1913. Mladá Marie na-

stupuje jako kuchyňská pomocnice v impozantní vile, sídle 
průmyslnické rodiny Melzerů. Zatímco si děvče ze sirotčin-

ce vydobývá své místo mezi personálem, panstvo si užívá 
zimní plesové sezony, v níž má být uvedena do společnosti 
nejmladší, krásná dcera Katharina. Jenom Paul, dědic rodi-
ny, se drží stranou společenského mumraje – dokud nepotká 
Marii.

Tilar J. Mazzeová:
Ireniny děti
– Irena Sendlerová bývá srovnávána s Oskarem Schindlerem, 

protože zachránila před jistou smrtí dva a půl tisíce dětí 
z varšavského ghetta. Irena ale neměla žádné výjimečné po-

stavení ani majetek. Dalo by se říci, že to byla obyčejná soci-
ální pracovnice. Měla ale zvláštní dar – uměla svým vzorem, 
odvahou a přesvědčením strhnout ostatní a spolu s nimi pak 
dokázat neuvěřitelné věci.

Michael Palmer:
Prezidentská přísaha
– Lékař Lou Welcome bojuje s problémy v osobním i pracov-

ním životě, navíc se zaplete do vyšetřování případu nevysvět-
litelné několikanásobné vraždy. Pracuje na oddělení nemoc-

niční pohotovosti a současně na částečný úvazek i v poradně 
pro lékaře, kteří bojují se závislostí na omamných látkách. 
Jedním z jeho klientů je i praktický lékař John Meacham, 
jenž úspěšně absolvoval protialkoholní léčbu a dostal svolení 
podmínečně pokračovat ve své profesi. O to víc Loua i celou 
veřejnost zaskočí Meachomův náhlý zkrat.

Lucia Sasková:
Napravená
– Probudí se po havárii z kómatu a nepamatuje si vůbec nic. 

Neví, že už je jí sedmadvacet, svého přítele Frajera nepozná-

vá a jen postupně se nechává přesvědčit, že s ním dřív žila 
v jeho domě. Frajer se k ní chová královsky, proč ale naráží 
na jeho zákazy a nesmí po minulosti pátrat? Amnézie všech-

no komplikuje, ale ona se nevzdává. Jakou ženou vlastně bý-

vala? A může si teď vybrat úplně jinou, novou budoucnost?.

Lenka Špačková:
Pánbu vám to vrátí na dětech
– Malé děti – malé starosti, velké děti – velké starosti. Každý 

rodič si na toto životní moudro jednou vzpomene. Sotva si 
oddychne, že už jeho potomek vyrostl z plenek, objeví se na 
obzoru jiné pohromy. Udělá přijímačky na školu? Udělá ma-

turitu? S kým se odpoledne toulá v parku? Přijde večer včas 

domů? Někdy jsou to peripetie k pousmání či pobavení, jin-

dy spíš k pláči nebo k vzteku.

Helene Turstenová:
Nevycházej po setmění
– Před začátkem průvodu svaté Lucie se ztratí devítiletá Ame-

lie. Neuplynou ani dva měsíce a ztratí se další dítě – malý 
chlapec Viggo. Je možné, že v okolí začal řádit pedofil? Po 
krátkém čase se nedaleko najde zavražděný policista a poté 
dojde i ke žhářskému útoku. Mají spolu všechny tyhle přípa-

dy něco společného, nebo je prudký nárůst kriminality jen 
náhoda?

Naučná literatura
Patricia Posnerová:
Lékárník z Osvětimi
– Odhalte dlouho utajovaný příběh Victora Capesia, hlavní-

ho lékárníka největšího nacistického tábora smrti v Osvě-

timi. Autorka odkrývá Capesiovo kruté jednání a následný 
útěk před spravedlností, popisuje jeho nalezení a obvinění 
po dvaceti letech od skončení války.

Karel Foltin:
O naší vlasti
– Rádi sledujete v televizi soutěže o naší vlasti? Chcete mít 

všeobecný přehled? Zajímají vás osobnosti našich dějin? 
V knize naleznete přehled významných událostí a osobností 
od národních buditelů, průmyslníků, politiků, přes druhou 
světovou válku, únor 48 po současnost. Dočtete se zde o spi-
sovatelích, zpěvácích, výtvarnících, vědcích či cestovatelích.

Knihy pro děti a mládež
Petr Behenský:
Míca a Mňouk
– Mňouk je zvědavý kocourek, který strká své roztomilé 

fousky všude tam, kde tuší nějakou zábavu a dobrodruž-

ství. A Míca? Ta se ke každé lumpárně vždycky ráda při-
dá! Vždyť zážitky čekají na každém kroku: při lovu komárů 
v ložnici, při pádu do vany nebo při chytání ptáčků na balko-

ně. Tak proč toho nevyužít a malinko si nezazlobit!.

Patrick Modiano:
Katka Krátkozraká
– Katka Krátkozraká žije s tatínkem v desátém pařížském ob-

vodě a touží se stát tanečnicí. Jenže nosí brýle. Nevýhoda? 
Kdepak! Když si je totiž sundá, ocitá se v jiném světě, jem-

nějším a přívětivějším. Tam s tatínkem často utíkají. Ale čím 
se vlastně tatínek živí? Proč od nich odešla maminka? A uvi-
dí ji Katka ještě někdy?

Petra Soukupová:
Kdo zabil Snížka?
– Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou 

samé potíže. Z malého bílého štěněte vyrostl pes, kterého 
skoro nikdo ve vesnici nemá rád. A tak když Martina jedno-

ho dne najde Snížka mrtvého, hned ji napadne, že to nebyla 
náhoda. Spolu s kamarády se pustí do vyšetřování Snížkovy 
smrti.

Eva Kodýmová
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Co váS ZaJíMá
Již jenom pár dní zbývá do tradiční květino-

vé sbírky Český den proti rakovině. Letošní 
22. ročník připadne na středu 16. května a pro-

běhne jako každoročně na celém území Čech 
a Moravy. Tematické zaměření sbírky: Prevence 
nádorů tlustého střeva a konečníku.

Důvodem je stále vysoká incidence tohoto 
onemocnění a tedy i nutnost opakovaně upo-

zorňovat především na možnosti prevence. Na 
vysoké incidenci se podílí především nesprávný 
životní styl, mezi nežádoucí faktory patří poží-

vání uzeného masa a tepelná úprava smažením a grilováním, vyš-

ší podíl červeného masa, obezita, pití alkoholu, kouření, sedavé 
zaměstnání či chronické zánětlivé onemocnění střevní sliznice. 
Naopak mezi prospěšné faktory řadíme vyšší podíl rybího masa, 
příjem vlákniny ve stravě a pravidelný pohyb. Bližší informace 
získáte na www.lpr.cz nebo www.denprotirakovině.cz.

V našem městě se Květinový den letos uskuteční opět pod patro-

nací kulturního zařízení KyTICe. 16. května budete moci potkávat 
dvojice studentek z místní Akademie a ženy z Českého svazu žen, 
které budou nabízet kytičky s vínovou stužkou a letáčky. Až vás 
osloví, nebo si je sami vyhledáte, vložte prosím do označeného 
pokladního vaku finanční příspěvek minimálně 20 Kč za jeden 
kvítek.

Přispívat můžete též na sbírkový účet Českého dne proti rako-

vině (6500065/0300) nebo posílat dárcovské SMS ve tvaru DMS 
KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 
87777. Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. LPR Praha obdrží 
29, 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Výtěžek sbírky je určen na nádorovou prevenci, zlepšení kvali-
ty života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, 
výzkum a vybavenost onkologických center.

Generálním partnerem letošního ročníku sbírky zůstává stejně 
jako loni Česká pošta, proto se budou pokladní vaky odevzdávat 
na jejích vybraných pobočkách, mezi které patří i Světlá.

V minulém roce bylo v našem městě nabídnuto 1 450 květů, 
prodalo se jich 983 ks a na konto sbírky jsme přispěli částkou 
23 920 Kč. Částka sice byla o dost nižší, než v roce 2016, ale způ-

sobilo to částečně i to, že ženy z Českého svazu žen vykazovaly 
svůj prodej samostatně. Jednalo se o 200 kytiček a cca 4 500 Kč. 
I tak byla ale průměrná cena za 1 zakoupenou kytičku 25,23 Kč, 
což představovalo třetí nejvyšší hodnotu od roku 2007. V celé re-

publice se podařilo získat 18,832 mil. Kč.
Letos přejeme všem, kdo budou nabízet, i těm, kdo si kytičku 

zakoupí, aby se jim vydařilo počasí a aby vykonání dobrého skut-
ku potěšilo co nejvíce srdcí. Vždyť přece: Každá koupená kytička 
je naděje navíc. Neváhej a pomoz!

Eva Kodýmová

kup kvítek jak sluníčko – pomoz aspoň maličko!

Každý správný fanoušek irské hudby nemohl chybět po-

slední březnové odpoledne na hradě Lipnici. Staré hradní zdi 
totiž rozezvučely písně jako The Drunekn Sailor, The Irish 
Rover nebo Johny I Hardly Knew Ye. A kdo za to všechno 
vlastně mohl? Skupina Coventina, která zde křtila své již 
v pořadí druhé album s názvem The Irish Shamrock.

Od roku 2015, kdy se datuje vznik hudební skupiny Co-

ventina, uběhla už spousta času. Po třech letech společného 
vystupování a nespočtu odehraných koncertů na sebe druhé 
CD nemohlo dlouho nechat čekat. Skupina ve složení Iveta 
a David Krpálkovi společně s Lucií Voráčovou patří už mezi 
hudební stálice a tento křest nebyl jejich první. Na svém 
kontě už totiž jedno album mají od roku 2016. Nese název 
Coventina – The Irish Dew a mezi fanoušky je velmi oblí-
bené. Je tedy více než jasné, že druhé CD bude také velmi 
úspěšné. Ač bylo na tento koncert vstupné dobrovolné, dalo 
by se říct, že bylo téměř vyprodáno. Plný sál fanoušků si tak 
mohl vychutnat pravou irskou atmosféru. Slyšet jsme mohli 
jak staré osvědčené hity, tak i nové písničky z právě pokřtě-

ného alba. Mezi hosty také nemohl chybět velký podporo-

vatel a zároveň kmotr Jan Adrián, který svou děkovnou řečí 
shrnul vlastně celou historii této vynikající mladé kapely. Po 
oficiálním polévání šampaňským bylo pro všechny připra-

vené občerstvení. Kam až to Coventina nakonec dotáhne, si 
budeme muset ještě chvilku počkat, ale už teď je více než 
jasné, že o téhle sympatické trojici ještě hodně uslyšíme.

Text a foto: Michal Mašek

irská hudba zněla o víkendu na hradě lipnici
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Už odzvonilo i poslední baště kvetoucích tavolníků. Velké 
keře u parkoviště vedle tržnice, které jako jediné každý rok nád-

herně kvetly a těšily srdce každého kolemjdoucího, byly nemi-
losrdně ořezány a přizpůsobeny k obrazu všech ostatních keřů 
na veřejných prostranstvích. V létě to jsou sice zelené kotrče, 
ale původní účel, proč byly před lety vysazeny, neplní ani náho-

dou. Takhle to vypadá, když se péče o okrasnou zeleň nesvěří 
odborníkům.

Nedávno byl v rádiu ČR 2 v pořadu Káva o čtvrté zajímavý 
rozhovor na téma „Úloha keřů v krajině“. V dnešní době se stejně 
jako se stromy i s keři nakládá, jako by to byla přítěž, která je 
jen pro zlost. Řeč byla především o keřích v přírodě, okolo cest, 
nebo při okrajích lesů, ale mluvilo se i o našich parcích a městské 
zeleni. Světlá n. S. není v této problematice rozhodně ojedinělá. 
Za vším musíme ve většině případů hledat peníze. Města a obce 
chtějí ušetřit, takže nesvěřují péči o svou zeleň zahradníkům, 
nebo zahradnickým firmám. Vše se snaží zajistit ve vlastní režii, 
což je výrazně levnější. Výsledky však podle toho vypadají.

Přitom stačí jen málo, podívat se do odborné literatury, které 
je všude kolem dostatek, a poučit se, jak s kterými dřevinami 
nakládat. Různé keře totiž vyžadují různou péči. Jestli chcete 
nějaký výsledek, nemůžete popadnout jednou za rok, ponejvíce 
na podzim, pilu a všechno ořezat do tvaru koule nebo krychle. 
V zimě jsou takové keře úhledné, ale na jaře nebo začátkem léta, 
kdy mají kvést, by nad nimi srdce zaplakalo. Některé zlaté deště 
se s tímto zacházením ještě dokáží vyrovnat, tavolníky jsou však 
na tom podstatně hůř.

Korunu všemu dodalo ořezání šeříků před vchodem do věžá-

ku Na Bradle. Když jsem to asi před dvěma lety poprvé zjistila, 

nemohla jsem věřit vlastním očím. To už lidi opravdu ztratili 
rozum? Připomíná mi to jednu scénu v závěru filmu Postřiži-
ny – zkracování. Doplatily na to nohy u stolu. Ale tady na to 
doplácíme všichni. Přicházíme o krásu a to je, troufám si říct, 
větší ztráta.

Vrátím se ještě k rozhlasovému rozhovoru. Přemrštěné ořezá-

vání keřů má i další negativní dopady. Křoviny totiž chrání také 
před prachem a hlukem, to se týká zejména živých plotů kolem 
hřišť mateřských školek, ale třeba i oddělení parkovišť nebo ben-

zínové pumpy od obytných domů. Každoroční stříhání keře za-

hušťuje a brání ptákům ve stavění hnízd. Ekologové a ochránci 
přírody mi jistě dají za pravdu, že ptáčkům a jiným živočichům 
se v současných přespříliš udržovaných parcích žije mnohem hůř.

Tolik k nešťastným tavolníkům a šeříkům.
Ještě bych se ale chtěla zmínit o stromech a jejich kácení. Kdy-

by naši předkové přemýšleli, jako my, těžko bychom si dnes 
považovali památných stromů. Žádný by se totiž požehnaného 
věku nedočkal. Budiž, jsou případy, kdy strom je nějak poškoze-

ný a ohrožuje zdraví kolemjdoucích. Ale ruku na srdce, opravdu 
se kácí jenom nemocné a rizikové stromy? Přitom za Skalkou 
stojí už desítky suchých smrků napadených kůrovcem, a to ni-
koho nezajímá.

Měli bychom si vzít příklad ze severských zemí nebo třeba 
z Itálie, kde při výstavbě chodníku raději udělají oblouk, než aby 
pokáceli strom. Viděla jsem to na vlastní oči. Dnešní lidi nemají 
rádi stromy, řekl onehdy jeden světelský občan. Je mi to moc líto, 
ale musím mu dát za pravdu. Jen bych tuto úvahu trochu rozvedla. 
Dnešní lidé nemají rádi stromy ani keře.

Eva Kodýmová

ve Světlé nesmějí kvést tavolníky ani šeříky

Co nového na hřbitově?

Po nedávné přestavbě západní obvodní zdi dochází k dal-
ší modernizaci areálu místního hřbitova. Komunikace 
v jeho nové části prochází v současné době rekonstrukcí, 
kterou realizuje příspěvková organizace Technické a  by-
tové služby Světlá n. S. ve spolupráci s firmou Stavby Raj-
dl,  s.  r.  o. Jde o  náhradu stávající živičné vrstvy žulovou 
dlažbou, která tak naváže na dlážděnou cestu vedoucí 
alejí od márnice.

Text a foto: Jaroslav Vála

Dlaždiči při práci

Čtvrtý ročník volnočasového festivalu WoodSlack se bude 
konat v zámeckém lesoparku v termínu 24.–27. 5. 2018. Fes-

tival bude, stejně jako v loňském roce, probíhat již od čtvrtka. 
Zahajovat budeme promítáním filmů, od pátka budou násle-

dovat každé ráno lekce jógy a samozřejmě budou k dispozici 
natažené slacklinové sety po celé ploše zámeckého lesoparku. 
V pátek a v sobotu se můžete těšit na večerní hudební program. 
Otevřeny budou opět i kurzy slackline a výroby barefootových 
botiček, opět zdarma. Na sobotní odpoledne jsme připravili 

dětský den o osmi disciplínách. V průběhu sobotního dne pro-

běhnou i závody ve speedline a trickline. Přijďte podpořit svou 
účastí závodníky a odvážlivce. Občerstvení a wifi pro vaše ma-

ximální pohodlí jsou samozřejmostí. Pro více informací sleduj-
te naše facebookové stránky. Vstupné dobrovolné!

Děkujeme městu Světlá n. S. a našim partnerům za spoluprá-

ci a podporu.
Za celý tým WoodSlack festivalu

Nikol Wolfová

WoodSlack festival
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Byl podvečer čtvrtek 5. září 2013 a v Rytířském sále světel-
ského zámku se konal kulturní pořad Křeslo pro hosta, který 
připravil Domov důchodců – sociální centrum Světlá n. S. Teh-

dy jako první hosty přivítal starosta města Jan Tourek manžel-
ský pár Helenu a Viktora Degerme. 

Bylo to trochu zvláštní, protože zmíněnou dvojici světelský 
starosta vítal u nich doma. Vždyť den předtím nemovitost svě-

telský zámek oba koupili. Poté se ujala slova sama paní Helena. 
Když se svěřovala, jaké plány mají se zámkem, který je kul-
turní památkou, docela sebejistě tehdy tvrdila, že zámek bude 
zpřístupněn veřejnosti, vzniknou zde dva prohlídkové okruhy 
a především trvalá expozice středoevropského sklářství. Proč 
to nepřiznat, bylo hodně těch, kteří o těch slovech pochybovali. 
A jaká je po pěti letech skutečnost? 

Na zámku jsou hned čtyři prohlídkové okruhy: Expozice 
historického evropského skla, Expozice historických hodin, 

obrazů a soch, pohádkový okruh Na Sázavě a Dětské králov-

ství. Od konce loňského roku se může zámek pyšnit nádherně 
zrekonstruovaným Rytířským sálem, k užívání jsou na zámku 
historické apartmány, zámek má svoji kavárnu Ladurée a pře-

devším co je vidět zvenčí, východní a západní křídla zámku 
mají novou fasádu a v letošním roce bude opravena severní 
fasáda. Zároveň zámek, jako první a jediná památka v Česku, 
nabízí únikové místnosti Exit Games. 

V neděli 2. června odstartuje na zámku Světlá n. S. již pátá 
návštěvnická sezona. Na její start je připraven kulturní pořad 
Zámecká noc, při kterém budou moci návštěvníci prožít netra-

diční prohlídky zámku v rámci Festivalu muzejních nocí 2018, 
při kterých navštíví i místa jindy veřejnosti nepřístupná. Na 
sobotu 23. června připravuje zámek Svatojánskou zámeckou 
noc. Budou to netradiční prohlídky zámku věnované rodinám 
s dětmi s tématikou svatojánské noci. 

Od počátku nové sezony bude součástí druhého prohlídko-

vého okruhu ukázka pokojů vybavených ve stylu 1. republiky. 
„Návštěvníci mimo jiné uvidí fotografie z doby posledního před-

válečného majitele zámku, kterým byl průmyslník a mecenáš 
umění Richard Morawetz. Od 2. června do 30. srpna bude na 
zámku umístěna výstava Osudové roky české státnosti, která 
mapuje významné mezníky československé a české historie 
1918–1989, a v muzeu Světelska bude k vidění model zámku 
v měřítku 1:100, na kterém dva roky pracoval tým studentů 
Střední průmyslové školy stavební Havlíčkův Brod,“ prozradila 
pro Světelský zpravodaj majitelka zámku Helena Degerme.

Text a foto: jiv

Zámek Světlá n. S.  vstoupí do páté návštěvnické sezony

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina přinesly 
v úterý 10. dubna tiskovou zprávu o významném ocenění 
pro Zámek Světlá n. S. 9. dubna se v Hradci Králové konala 
celostátní konference ISSS (Internet ve státní správě a sa-

mosprávě), během které byly slavnostně vyhlášeny výsledky 
soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst 
a obcí Zlatý erb. V národním kole se soutěže zúčastnily obce 
i města všech krajů České republiky a v silné konkurenci čtyř 
set třiceti projektů webových stránek včetně elektronických 
služeb znamenitě obstál Zámek Světlá n. S. Zvláštní cenu mi-
nistryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci 

v kategorii turistické atraktivity obdržely webové stránky 
Zámku Žďár n. S. a třetí místo v této kategorii získaly webové 
stránky Zámku Světlá n. S. A tak při slavnostním předávání 
diplomů stála na pomyslných stupních vítězů spolu s potom-

kem českého šlechtického rodu, majitelem Zámku Žďár nad 
Sázavou Constantinem Kinským též majitelka světelského 
zámku paní Helena Degerme. Ocenění těm nejlepším předá-

vali ředitelka agentury Czech Tourism paní Monika Palatko-

vá a poslanec PČR, bývalý reprezentant v klasickém lyžování, 
mistr světa ve skocích na lyžích, Jakub Janda.

Text: jiv

ocenění pro zámek ve Světlé n. S. 
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Počet okradených meziročně stoupl. Zkušenost s krádeží 
při online platbě mají již čtyři procenta českých zákazníků. 
Většinou přišli o částku do 5 000 korun, zjistil ESET.

Počet Čechů, kteří nakupují zboží v domácích ale i zahra-

ničních, zejména v čínských e-shopech, výrazně stoupá. Za-

tímco loni si objednával zboží z Číny přes internet každý 
třetí uživatel, který nakupuje online, letos jejich podíl stoupl 
na 42 procent. Vyplývá to z průzkumu, který v závěru loň-

ského roku pro ESET realizovala společnost Seznam.cz. In-

ternetovému nakupování se podle tohoto průzkumu věnuje 
téměř každý Čech, konkrétně pak 96 procent respondentů.

Prakticky všichni oslovení (99 %) využívají internetové 
obchody v České republice. Čínské e-shopy jsou v oblibě 
hned na druhém místě (42 %) a za nimi následují obchody 
ze zemí Evropské unie (13 %). Ze Spojených států si zboží 
přes internet objednává 13 procent Čechů. Podíly nakupují-
cích v evropských a amerických e-shopech meziročně rov-

něž stouply, ale ne tak dramaticky jako u čínských obchodů. 
Roste však také podíl Čechů, kteří mají v souvislosti s on-

line nakupováním osobní zkušenost s krádeží.
„Čtyři procenta respondentů průzkumu připustila, že byla 

při platbě přes internet okradena. Oproti loňskému roku 
je to o jedno procento více,“ konstatuje Miroslav Dvořák, 
technický ředitel společnosti ESET. „Stejně jako loni při 
krádeži přišli většinou o částku do 5 000 Kč, přičemž pouze 

v polovině případů se jim peníze vrátily. Třetina své peníze 
již nedostala a zbytek získal alespoň část odcizené částky,“ 

dodal Dvořák.
Průzkum potvrdil i předpokládaný nárůst počtu nákupů 

přes mobilní telefon. Zatímco loni nakupovala dárky přes 
mobil třetina Čechů, letos to je již 44 procent. Z nich však 
jen zhruba polovina používá nějakou bezpečnostní aplika-

ci. V loňském roce toto deklarovalo 59 procent respondentů, 
letos jich je pouze 54 procent. Tablety využívá k nákupům 
18 procent Čechů (loni to bylo o jedno procento méně). Na 
zabezpečení tabletů letos myslí 67 procent uživatelů. Loni 
to bylo 59 procent. Přes notebook nakupuje zboží 71 procent 
uživatelů (loni to bylo 65 procent), přes stolní počítač 51 pro-

cent (loni 45 procent). Bezpečnostní software na svém PC 
přitom používá devět z deseti uživatelů.

Pozvolna rovněž stoupá podíl uživatelů, kteří se při náku-

pech v e-shopech registrují. Zatímco loni jich bylo 55 pro-

cent, letos je jich o čtyři procentní body více. Zároveň mírně 
klesá podíl těch, co používají pro všechny e-shopy stejné 
heslo (nyní jde o dvě třetiny uživatelů, loni šlo o 71 procent). 
O něco populárnější než loni jsou mezi Čechy mobilní ná-

kupní aplikace. Letos je využívá více než třetina lidí, zatím-

co loni šlo o 29 procent. Údaje o platební kartě si do těchto 
aplikací ukládá 28 procent respondentů oproti loňským 21 
procentům.

Chováte se na internetu bezpečně?

Dne 13. 3. 2018 jsme s folklorním souborem Škubánek na-

vštívili komunitní bydlení Domova Háj v Haškově ulici ve 
Světlé n. S. Zde nás vřele přivítali obyvatelé domu a pozvali 
nás do svojí dílny, kde vyrábí různé věci. Tam už měli připrave-

né proutky na pletení pomlázek. Nejprve nám názorně ukázali, 
jak se pomlázka plete. Přišlo mi to velice těžké. Pletení si vy-

zkoušel celý soubor a jako poděkování za čas, který nám věno-

vali, jsme jim na závěr zazpívali dvě písničky. Celému souboru 
se návštěva velmi líbila a tímto děkujeme za pozvání.

Renata Vašková

Škubánek pletl pomlázky

Pozvánka na  sraz rodáků

Obec Nová Ves u Světlé Vás všechny srdečně zve na sraz 
rodáků k 640. výročí založení obce Nová Ves u Světlé, který 
se koná 9. 6. 2018 na místním fotbalovém hřišti od 13:00 ho-
din.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, VSTUP ZDARMA!!!
Program
• žehnání znaku a praporu obce
• Vystoupení žáků ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé
• Nová Lesanka

• Komedianti na káře
• Michal Hájek
• Ukázka hasičského sportu – mladí hasiči
• Jaroslav Uhlíř s kapelou
• Večerní taneční zábava – skupina Impuls

Skákací hrady, malování na obličej, pejsci a další.
V  dopoledních hodinách možnost prohlídky místní  

ZŠ a MŠ.
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Internetové platby za objednané zboží jsou mezi Čechy 
stále využívané o poznání méně než neoblíbenější dobírka 
(preferuje ji 71 procent respondentů) a platba při osobním 
vyzvednutí zboží (67 procent dotázaných). Kartou online 
platí 59 procent lidí, což je o tři procentní body více než 
v loňském roce. Mírně však klesá zájem o placení přes Pay-

Pal/PaySec. Naopak roste počet lidí, kteří jsou ochotni sdílet 
svou platební kartu v rámci rodiny. Loni šlo o 17 procent 
respondentů, letos o 19 procent. Naprostá většina uživate-

lů, kteří pravidelně platí online nákupy kartou, má nastaven 
limit pro internetové platby. Jde o 82 procent respondentů 
a stejný podíl uživatelů využívá i dvoufaktorové ověření při 
veškerých online platbách.

Průzkum společností ESET a Seznam.cz se uskutečnil for-
mou online dotazníku, který mezi 5. a 11. prosincem 2017 
vyplnilo 1 030 respondentů, z nichž 984 nakupovalo online 
(za ně jsou zpracovány výsledky). Vážení bylo provedeno při 
kvótách na pohlaví, věk a vzdělání.

Doporučení pro bezpečné nakupování na internetu:
1. Používejte oddělenou kartu pro nakupování na internetu 

s limitem pro platby.
2. Preferujte platby umožňující dvoufaktorové ověření 

transakce.

3. Nakupujte na důvěryhodných e-shopech – sledujte spo-

třebitelské recenze a hodnocení.
4. Využívejte bezpečnostní aplikace na počítači či mobil-

ním zařízení, které k nákupu používáte.

Komentář experta z firmy mbcomp IT, s. r. o.
Internetová bezpečnost je stále velmi podceňovanou věcí 

a mnoho uživatelů si neuvědomuje, že špatně zabezpečený 
počítač nebo mobil může mít za následek nejen ztrátu peněz 
při nezabezpečených platbách, ale i ztrátu veškerých dat v po-

čítači. V poslední době se stále častěji setkáváme i s tzv. kryp-

toviry, které, pokud se dostanou do počítače, znehodnotí 
veškerý obsah a náprava bývá ve většině případů nemožná. 
Tato nebezpečí zpravidla volně šiřitelné antivirové programy 
nedetekují, a tudíž neochrání data dostatečně. Zkušenosti na-

šich techniků to potvrzují. Více než 90% napadených zaříze-

ní, která prošla naším servisem, nebyla dostatečně chráněna. 
V tomto směru se jako nejúčinnější ochrana potvrdila antivi-
rová řešení ESET. U zařízení, která měla nainstalováno řešení 
ESET, se problémy s viry prakticky neprojevují.

Proto i my důrazně doporučujeme používat kvalitní inter-
netovou ochranu. Více informací rádi podáme na našich po-

bočkách v ulici Nové Město 85, Světlá nad Sázavou a Husovo 
náměstí 19, Ledeč nad Sázavou nebo na telefonu 777827321.
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Letošní sezona se florbalovému oddílu TJ Sklo Bohemia Svět-
lá n/S opět vydařila. V dospělé části ženy obhájily stříbrnou po-

zici, když za vítězným Týnem nad Vltavou zaostaly jen o čtyři 
body. Muži před posledním turnajem okupují šestou pozici.

Nejvíce se ale zadařilo dívčím družstvům. Dorostenky i ju-

niorky postoupily do nadstavbové části, která začíná baráží 
o účast na Mistrovství České republiky v dané kategorii. V ju-

niorkách právo zahrát si o MČR dostaly čtyři nejlepší týmy 

Po základní části pokračují florbalistky nadstavbami

SPort
Již dlouho chybí v naší nejvyšší hokejové lize její tradiční účast-

ník Motor České Budějovice a ani letos se budějovickým hoke-

jistům nepovedlo vyškrábat se mezi naši hokejovou elitu. A že 
to v „Budějkách“ myslí s návratem vážně, svědčí fakt, že na jaře 
angažovali jako trenéra opravdovou hokejovou osobnost, třiačty-

řicetiletého Václava Prospala, který se domů do Budějovic vrátil 
po mnoha letech strávených za oceánem. V NHL odehrál za 17 
let 1108 zápasů, nasbíral 756 kanadských bodů a nastřílel 255 gólů. 
V reperezentačním dresu byl dvakrát mistrem světa, z olympij-
ských her v Turíně si přivezl bronz. V posledních sezonách stál 
na trenérské lavici našeho národního mužstva jako asistent trené-

ra. Letos v březnu podepsal Václav Prospal dvouletou trenérskou 
smlouvu s HC Motor České Budějovice a čekalo se, koho si vybere 
k sobě do realizačního týmu. Asi pro mnoho hokejových znalců 
bylo překvapením, když oznámil, že jeho asistentem bude hokejo-

vý trenér Aleš Totter. Proč to bude právě Aleš Totter, vysvětlil Vác-

lav Prospal na schůzce s novináři. „Vybral jsem si lidi, o kterých 
vím, že hokej milují. V roce 2013 jsem pod jeho vedením absolvoval 
spoustu tréninkových jednotek. Vím tedy, že je to nesmírně kvalitní, 
poctivý a pracovitý trenér, miluje hokej a má na něj stejný pohled 
jako já. Jsem rád, že přijal moji nabídku ke spolupráci.“ To je více 
než zavazující ocenění pro trenéra Aleše Tottera, který do hoke-

jového světa vylétl ze Světlé nad Sázavou. V minulosti působil 
například u juniorů jihlavské Dukly a pražské Sparty, u ligových 
týmů Berouna, Chomutova, Mostu, kam přišel na konci roku 2016 

z druholigového Havlíčkova Brodu. Naposledy vedl polský ligový 
tým Polonii Bytom. Již předtím čerpal zkušenosti pro práci tre-

néra v zámoří v hokejové akademii Detroitu, nakoukl do klubu 
NHL Red Wings, stál na trenérské lavičce mužstva KHL HC Lev 
Poprad. Aleš Totter se do Světlé n. S. rád vrací, v létě si dokáže 
najít čas na milovaný tenis. Na snímku z turnaje neregistrovaných 
tenistů Světelského Wimbledonu je (první zleva)se svým kama-

rádem i soupeřem Josefem Nečilem na dvorcích v Sázavské ulici. 
Text a foto: jiv

nová štace zavazuje hokejového trenéra ze Světlé n. S. 

základní skupiny, v dorostenkách jen tři nejúspěšnější družstva. 
Po celou sezonu se oba týmy držely na postupových pozicích, 
nakonec dorostenky postoupily z druhého místa po základní 
skupině, juniorky odolaly na čtvrté pozici dotírajícímu celku 
Black Angels Praha.

V neděli 22. 4. se juniorky (ročníky 1999 až 2002) představí 
v SH České Budějovice a vyzvou druhý tým skupiny Liberec-

kého a Ústeckého kraje Florbal Chomutov. Celkem tuto soutěž 
v republice hraje 28 měst (dalších 11 má vlastní soutěž – extra-

ligu). Brankářskou jedničkou byla Adéla Sadílková, v produkti-
vitě se nejvíce vedlo Kátě Polákové, Leoně Franclové, Kristýně 
Kukeňové a Kláře Kapcové.

V ten samý den dorostenky (ročníky 2001 až 2004) narazí na 
druhý tým Pardubického a Královéhradeckého kraje FBK Jičín 
v SH Rokytnice v Orlických horách. Nejvyšší soutěž doroste-

nek hraje po celé republice 65 oddílů. Světlá n/S je už nyní mezi 
16 nejlepšími a usilujeme o postup mezi nejlepších 8 týmů v re-

publice, čímž bychom navázali na loňskou účast na mistrovství! 
Zde v bráně excelovala Natka Vančurová, nejvíce kanad-

ských bodů získaly Lenka Titzová, Lenka Tlapáková, Lenka 
Zelingerová, Tereza Kautská, Míša Škarydová a Kačka Morav-

cová.
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▶

Ve Světlé n. S. se rodí sportovní tradice, kterou je běžecký zá-

vod Běh cyklostezkou, u jehož zrodu stálo dobrovolné sdružení 
sportovců AZ tým Světlá n. S. Letos 7. dubna se konal již třetí 
ročník závodu. Novinkou letošního závodu, která si zaslouží oce-

nění, bylo zápolení dětí na kratších tratích. Ve čtyřech věkových 
kategoriích startovalo 81 běžců, z toho bylo 47 dívek a 34 chlapců. 
V hlavní kategorii se postavilo na start závodu na 5 200 m 118 běž-

ců (78 mužů a 40 žen), mezi kterými nechyběli hlavní favorité 
Jakub Exner z Jihlavy, Petr Miláček z Ledče nad Sázavou a An-

drea Frolíková z Polné. Exner i Frolíková zopakovali svá loňská 
prvenství v kategoriích mužů a žen, navíc Jakub Exner zlepšil svůj 
traťový rekord z loňského roku a získal tak Cenu starosty města. 
Nejlepším běžcem ze Světlé n. S. byl nestárnoucí dvaapadesáti-
letý František Tichý z pořádajícího AZ týmu. V celkovém pořadí 
byl klasifikován na vynikajícím 6. místě se ztrátou 2:05 min. na 
vítěze. Ze světelských žen byla nejúspěšnější Alena Filippi rovněž 
z pořádajícího AZ týmu, když v celkovém pořadí žen skončila na 
7. místě a ve své věkové kategorii 40 a více let se dostala jako třetí 
na stupně vítězů. Při slavnostním vyhlašování vítězů jednotlivých 

Po cyklostezce se běželo již potřetí

Start nejmladší kategorie dětí 4–6 let

Starší žákyně hrají soutěž, kde se neeviduje dlouhodobá ta-

bulka. Zde jsme v regionu výjimkou, neboť jako jediní máme 
dvě družstva.

Ale i chlapecká složka oddílu se nenechala zahanbit a navá-

zala na loňský úspěšný ročník. Junioři získali stříbrné medai-
le, když jim na vítězství v Lize Vysočiny chyběly jen tři body. 
Dorostenci skončili v tabulce z jedenácti týmů na čtvrté pozici. 
Starší žáci ve skupině A brali bronz z osmi družstev.

Více informací lze najít na: https://www.florbal-sns.cz/
Tomáš Rosecký

Statistiky juniorek Sklo Bohemia Světlá n/S

Základní část 2017/2018

Pozn: jméno, počet zápasů, góly, asistence, kanadské body

Jméno Z G A KB

1. Poláková Kateřina 14 22 19 41

2. Franclová Leona 16 18 7 25

3. Kukeňová Kristýna 16 15 7 22

4. Kapcová Klára 10 9 9 18

5. Zelingerová Lenka 11 13 3 16

6. Moravcová Kateřina 8 9 6 15

7. Škarydová Michalea 9 10 2 12

8. Titzová Lenka 15 5 7 12

9. Slavíková Nikola 11 6 4 10

10. Tlapáková Lenka 12 5 5 10

11. Kautská Tereza 15 3 4 7

12. Tlustá Kristýna 14 4 2 6

13. Bártová Kateřina 12 2 3 5

14. Kořánová Daniela 14 2 3 5

15. Doležalová Nikola 14 2 3 5

16. Kratochvílová Aneta 17 2 2 4

17. Kudrnová Lucie 9 0 3 3

18. Špatzová Barbora 6 0 2 2

19. Sadílková Adéla 18 0 2 2

20. Vančurová Natálie 2 0 0 0

21. Titzová Michaela 6 0 0 0

Statistiky dorostenek Sklo Bohemia Světlá n/S

Základní část 2017 / 2018

Jméno Z G A KB

1. Titzová Lenka 16 32 13 45

2. Tlapáková Lenka 18 25 12 37

3. Zelingerová Lenka 14 19 9 28

4. Kautská Tereza 18 9 11 20

5. Škarydová Michaela 10 9 8 17

6. Moravcová Kateřina 6 10 5 15

7. Vodičková Tereza 12 5 5 10

8. Cihlářová Klára 12 5 5 10

9. Beránková Veronika 15 4 6 10

10. Císařová Veronika 16 4 6 10

11. Pfefferová Zuzana 7 3 5 8

12. Špatzová Barbora 16 2 4 6

13. Fialková Veronika 6 3 2 5

14. Sýkorová Klára 8 2 2 4

15. Bezoušková Natálie 6 3 0 3

16. Kudrnová Lucie 8 1 2 3

17. Bílková Barbora 8 1 2 3

18. Chmelová Klára 10 1 2 3

19. Řezníková Eliška 14 1 2 3

20. Vančurová Natálie 16 0 2 2

21. Jiříková Eliška 2 1 0 1

22. Trachtová Štěpánka 2 0 0 0

23. Rumanovská Aneta 2 0 0 0

24. Zikmundová Radka 6 0 0 0

25. Adamová Markéta 4 0 0 0
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▶

Liga soutěže družstev 2017/2018
Letošní ročník Regionální šipkové ligy na Vysočině se blí-

ží ke svému konci. Do konce soutěže zbývají poslední 2 kola. 
O mistrovi však ještě není rozhodnuto, jelikož aktuálně 

první tým nejvyšší soutěže XXXL Kostky Havlíčkův Brod 
mají pouze dvoubodový náskok před nejlepším světelským 
týmem Halůzáci Zastávka. Na titul můžou dosáhnout ještě 
humpolečtí Kačeři, kteří ztrácejí 3 body na 1. příčku. 

Ve 2. lize už můžou slavit titul Klobáci Ledeč a zároveň 
návrat do nejvyšší soutěže. Spolu s nimi se po roce vracejí 
Lepáci Pohoda Světlá, kteří jsou aktuálně na 2. místě. No-

váčkem 1. ligy v příštím ročníku budou D.C. Goblins Hum-

polec. Již jistým vítězem Přeboru je ŠK Bowling Havlíčkův 
Brod.

1. liga

# Družstvo Kol V VP PP P K Skóre Body

1. XXXL Kostky H.  Brod 26 17 3 1 5 0 288:184 58

2. Halůzáci Zastávka Světlá 26 18 1 0 7 0 276:193 56

3. Kačeři Humpolec 26 16 2 3 5 0 277:196 55

4. Banditi Humpolec 26 15 2 1 8 0 283:188 50

5. Melouni Světlá 26 13 0 4 9 0 249:223 43

6. DC Buldoci Knyk 25 10 1 2 12 0 225:228 34

7. Melouni B Světlá 26 1 2 0 23 0 134:336 7

8. Smrťovka H.  Brod 25 1 1 1 21 1 134:318 3

Šipky

Nahoře zleva: František Nykl (Halůzáci), Václav Janošťák 
(Tajfun Darts B), Tomáš Dvořák (Melouni)

Dole: zástupce vítězů Martin Došek (XXXL Kostky)

Místostarosta Josef Hnik předává ceny nejúspěšnějším 
chlapcům kategorie 4–6 let. Zleva: David Mikeš,  

vítěz Ladislav Bříza, Ondřej Svoboda

kategorií si zasloužený potlesk vychutnal nejstarší účastník závodu 
František Čížek z TJ Turbo Chotěboř s rokem narození 1942. Do-

běhl na 74. místě, trať závodu absolvoval za 34 minut a 47 sekund.
Nejlepší z jednotlivých kategorií:
Muži celkově bez rozdílu věku: 1. J. Exner (Jihlava) 17:17 

min. 2. K. Kyrš (Jihlava) 17:22, 3. P. Miláček (Ledeč n. S.) 17:23, 
4. M. Pecha (Čáslav) 17:49, 5. R. Kocůrek (Jihlava) 18:28, 6. F. Ti-
chý (Světlá n. S.).

Ženy celkově bez rozdílu věku: 1. A. Frolíková (Polná) 21:50 min. 
2. M. Valentová (Pelhřimov) 22:37, 3. S. Pytlíková (Jihlava) 23:38, 
4. J. Poborská (Čáslav) 24:55, 5. H. Bártová (Havlíčkův Brod) 25:12

Vítězové jednotlivých kategorií:
Muži do 34 let: M. Pecha (Čáslav), 35–49 let: J. Exner (Jihlava), 

50–59 let: F. Tichý (Světlá n. S.), 60 a více let F. Macek (Chotěboř).
Ženy do 39 let: A. Frolíková (Polná), 40 a více let: M. Valentová 

(Pelhřimov).
Závody dětí a mládeže.
Dívky 4–6 let (200 m, 14 startujících): vítězka N. Barešo-

vá, chlapci 4–6 let (200 m, 8 účastníků): L. Bříza, dívky 7–9 let 
(400 m, 18 startujících). A. Křikavová, chlapci 7–9 let (400 m, 14 
účastníků): A. Maxa, dívky 10–12 let (1000 m, 7 startujících): 
B. Jancíková, chlapci 10–12 let (1000 m, 12 účastníků) T. Mrkvič-

ka, dívky 13–15 let (1500 m, 8 startujících) V. Císařová.
Startéry jednotlivých zádů byli a ceny nejlepším předávali sta-

rosta města Jan Tourek a místostarosta Josef Hnik.
Text: jiv (foto: Pavel Kadlec)

Jakub Exner z Jihlavy utekl všem a stal se  
celkovým vítězem 3. ročníku Běhu cyklostezkou
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2. liga

# Družstvo Kol V VP PP P K Skóre

1. Klobáci Ledeč 14 10 1 0 3 0 164:89 32

2. D.C. Goblins Humpolec 14 7 0 1 6 0 137:116 22

3. Lepáci Pohoda Světlá 14 7 1 1 5 0 127:127 24

4. Tajfun Darts B H.  Brod 14 6 1 0 6 1 120:133 17

5. ŠK Horní Krupá 14 1 1 2 10 0 86:169 7

Přebor

# Družstvo Kol V VP PP P K Skóre Body

1. ŠK Bowling H.  Brod 13 11 1 1 0 0 147:82 36

2. Kladiváři H.  Brod 14 9 1 0 4 0 160:93 29

3. Božíci Žolík H.  Brod 13 4 2 1 6 0 122:115 17

4. Melouni C Světlá 14 5 0 1 8 0 119:134 16

5. Smrťovka B H.  Brod 14 1 0 1 12 0 68:185 4

Ligový pohár družstev 2018
V sobotu 14. 4. 2018 se konalo vyvrcholení 6. ročníku Ligo-

vého poháru družstev s názvem Final Four 2018, které opět po 
roce hostil Bowling Club Bar v Havlíčkově Brodě. Nejlepší 4 
týmy ročníku byly rozlosovány do KO pavouka a los svedl do 
souboje o postup do finále papírově nejsilnější týmy. Obhájce 
vítězství XXXL Kostky Havlíčkův Brod a Tajfun Darts B Ha-

vlíčkův Brod. Druhou dvojici tvořily světelské týmy Melouni 
a Halůzáci. Obě utkání byla velice vyrovnaná a možnost obhájit 
titul si vybojovali XXXL, kteří porazili Tajfun 21:17. Soupeřem 
ve finále jim pak byli Halůzáci, kteří po skvělém obratu zvítě-

zili nad Melouny nejtěsnějším výsledkem 21:19. Velké i Malé 

finále pak bylo záležitos-

tí favoritů. Tajfun zvítě-

zil v Malém finále 21:5 
a XXXL Kostky obhájily 
titul po výsledku 21:7! 
Velká gratulace obhájcům 
a velké díky všem zúčast-
něným týmům.

Vysočina tour 2018 
Aktuálně vedoucím 

hráčem světelského žeb-

říčku největšího šipkové-

ho seriálu na Vysočině 
je Josef Málek (Klobáci 
Ledeč), druhý je Jaromír 
Váňa (Halůzáci) a třetí 
Josef Rezek (Melouni) – 
po 27. kole z celkových 
třiceti turnajů. V dopro-

vodném turnaji Mistr 
středař vévodí Josef Re-

zek (5 vítězství), násle-

duje ho Pavel Prášek (4 
výhry). Celkový žebříček 
vede v mužích Jan Sto-

klasa (Kačeři Humpolec) 
a mezi ženami Hana Mál-
ková (Panda Jihlava).

Ondřej Bareš

Nejúspěšnější světelský tým 
v ligovém poháru  

Halůzáci Zastávka.
Nahoře zleva: Václav Vacek st., Jiří 

Hrůza, František Nykl
Dole zleva: Jaromír Váňa, Václav 

Vacek ml., Lukáš Benda

Prostor p
ro vaši  

REKLAMU
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