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Dne 9. května 2018 byli v obřadní síni Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou přivítáni občánci města Světlá nad Sázavou. Přivítáno 
bylo šest miminek. Foto: Jiří Víšek

Viktor Smíšek, nar. 13. 10. 2017, 

Světlá nad Sázavou
Eliška Švarcová, nar. 21. 11. 2017, Světlá nad Sázavou

Viola Vošická, nar. 8. 6. 2017, 

Světlá nad Sázavou

Viktorie Sobotková, nar. 17. 2. 2018, 
Světlá nad Sázavou

Veronika Vašíčková, nar. 10. 1. 2018, 
Dolní Bohušice

Nikol Hrochová, nar. 11. 1. 2018, Světlá nad Sázavou 

vítání občánků
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reklamu



Z radniCe
Vážení občané,

vzhledem k tomu, že se mezi místními lidmi a na sociální síti šíří dohady a dotazy k očekávanému stavebnímu záměru ob-
chodního centra ve Světlé nad Sázavou, je na místě zveřejnit informace, které má v současné době stavební úřad k dispozici.

V areálu firmy FOREST-SERVIS, s. r. o., v Zámecké ulici byla již pravomocně povolena stavba „Centrum obchodu a služeb 
Světlá nad Sázavou“. Stavebníkem této akce je developerská společnost FUERTES SVĚTLÁ, s. r. o., se sídlem v Brně. Stavba 
se skládá ze tří objektů, z nichž hlavní je určen pro maloobchodní prodejnu potravin BILLA a v dalších dvou objektech vznik-
nou tři nájemní jednotky pro obchodní účely, s jejichž partnery probíhají v současné době jednání. Časový harmonogram 
realizace je stanovený podle smlouvy s hlavním partnerem Billa a generálním dodavatelem stavby (zhotovitelem) takto: 
zahájení výstavby v závěru června 2018, dokončení výstavby a zahájení prodeje prodejny Billa v prosinci 2018.

Samozřejmě, že každá stavba může v průběhu realizace doznat změn jak ve vlastním provádění, tak i ve smluvních vztazích, 
proto se může stát, že se časový harmonogram realizace a následné uvedení do provozu změní.

Mgr. Jana Ryndová, úředník OSÚ a ÚP

výsledky anket

V dubnu probíhaly ve vestibulu radnice MěÚ 
dvě ankety. Jedna se týkala volby osobnos-
ti Světelska při příležitosti stoletého výročí 
vzniku Československé republiky. Pro malý 
počet voličů (121) musela být zrušena. Na 
anketních lístcích se objevilo 23 jmen ob-
čanů, ale nikdo ze zvolených počtem hlasů 
výrazně nevynikal.

Ve druhé anketě se vybírala historicky dru-
há socha do našeho parku. Vypracování ná-
vrhů na sochu anděla k Andělskému mostu 

bylo opět svěřeno studentům Umělecké akademie a splnění 
tohoto úkolu se ujala skupina uměleckých kovářů. O malou 
výstavu šesti exponátů spojenou s anketou byl veliký zájem. 
To, že se sošky líbily, svědčilo téměř 500 odevzdaných hlaso-
vacích lístků. Vítězem se stal anděl s číslem 3. Rozhodnutím 
poroty se zástupci města bude v blízkosti Andělského mostu 
pod převislou vrbou umístěna i „andělská lavička“. Pro další 
oživení parku se v brzké době chystá vytvoření naučné stezky.

Josef Hnik

Světlá nad Sázavou
Eliška Švarcová, nar. 21. 11. 2017, Světlá nad Sázavou

Viola Vošická, nar. 8. 6. 2017, 

Světlá nad Sázavou

Viktorie Sobotková, nar. 17. 2. 2018, 
Světlá nad Sázavou

Veronika Vašíčková, nar. 10. 1. 2018, 
Dolní Bohušice

Nikol Hrochová, nar. 11. 1. 2018, Světlá nad Sázavou 

vítání občánků

Vítězný návrh

Dne 14. června 2018 panu Ladislavu Vackovi na radnici poděko-

vali starosta Jan Tourek a místostarosta Josef Hnik za dlouholetou 
a záslužnou práci pro město, hlavně pro Hasičský záchranný sbor. 
Na závěr přátelského rozhovoru převzal pan Vacek pamětní list 
a ocenění formou dárkového balíčku.

Pan Ladislav Vacek je členem SDH Světlá nad Sázavou od roku 
1973. V letech 1982 až 2013 pracoval ve funkci velitele jednotky 
JPO II ve Světlé nad Sázavou. Svojí iniciativou a dobrou spolu-

prací s profesionálními hasiči se zasloužil o odborný růst jednot-

ky a její kvalitní materiální zabezpečení. Aktivně se podílel na 
přestavbě hasičské zbrojnice. Mnoho let zároveň zastával funkci 
velitele okrsku a člena Okresní odborné rady represe při OSH 
Havlíčkův Brod. Pan Vacek je spoluzakladatelem družby s dob-

rovolnými hasiči města Spišská Nová Ves. V letech 1979 až 1992 
absolvoval několik mezinárodních hasičských stáží a je iniciáto-

rem výměny zkušeností s hasiči v holandském Haarlemu. Od roku 
1999 do roku 2012 byl profesionálním hasičem na stanici jako veli-
tel družstva, v letech 2003 až 2004 zastával funkci velitele stanice 
Světlá nad Sázavou.

27 Záslužných medailí Kraje Vysočina udělil hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek 24. 5. 2018 během slavnostního večera 
zástupcům Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina. 
Ocenění je poděkováním za profesionální výkony, za mimořádné 
pracovní nasazení a osobní podíl na budování integrovaného zá-

chranného systému policistů, hasičů a záchranářů. Jedním z oce-

něných byl i výše jmenovaný Ladislav Vacek.
 Josef Hnik

Poděkování

Dne 13. 6. 2018 si vedení města připomnělo památku 
světelských občanů židovského původu, kteří byli násilně 
odvlečeni do koncentračních táborů. Bylo odvlečeno 69 
občanů, z toho 56 v koncentračních táborech zemřelo.  

Důsledkem tohoto zrůdného činu židovská komunita ve Světlé 
nad Sázavou zanikla.
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Okénko 
vzpomínek

Herinkův dům č. p. 291 a Česká koruna

Čapkova ul. hospoda U Vrbiců

Koloniál Vratislavský u Herinků  
vedle Č. Koruny

Dům Karlov brusírna

Dům p. Prorokové, Banzetovi a v pozadí zelinář Petržílka

Dům Karlov následně vyhořel

Hotel Česká Koruna před požárem



Motiv u křižovatky s Čapkovou ulicí (úzkou), před sokolovnou ještě 
domek Práškových

Pod Rejzkovou hospodou měl oficinu holič Štros. 
Vchod byl přímo z ulice (připraveno k demolici)

Podpěrovo kamenictví

Viadukt Karlov s lokálkou, Kolovratova ul.

Výstavba nové Nádražní ulice

Sokolovna s původní restaurací V sokolovně

Podpěrův dům, kamenický závod s dělníky



Rada města:
 1. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ve 

výši 204 468 Kč od Kraje Vysočina, který bude rozdělen 
třem příspěvkovým organizacím města, Základní škole 
Komenského, Základní škole Lánecká a Domu dětí a mlá-

deže Světlá n. S.
 2. Jmenovala na vedoucí pracovní místo ředitele Základní 

umělecké školy Světlá n. S. pana Romana Kostince, dipl. 
um., s účinností od 1. srpna 2018.

 3. Schválila poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z. s., 
výši 5 000 Kč.

 4. Schválila poskytnutí finančního daru MŠ Bambino, o. p. s., 
Světlá n. S., ve výši 10 000 Kč.

 5. Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 104 mezi 
městem Světlá n. S. a TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sá-

zavou, z. s. – oddíl florbalu, o poskytnutí dotace ve výši 
17 000 Kč.

 6. Schválila ceník služeb v domově pro seniory Sociálního 
centra města Světlá nad Sázavou platný od 1. 6. 2018.

 7. Jmenovala JUDr. Ondřeje Málka pověřencem pro ochranu 
osobních údajů pro Městský úřad a Městskou policii Svět-
lá n. S.

 8. Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na dodávku do-

pravního automobilu pro JPO II – město Světlá nad Sáza-

vou mezi městem Světlá n. S. a firmou HAGEMANN, a. s., 
Ostrava.

 9. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na akci Sta-

vební úpravy chodníku na pozemku parc. č. 794/2, 
k. ú. Světlá n. S., mezi městem Světlá n. S. a firmou 
ATOS, spol. s r. o., Ledeč n. S.

 10. Schválila provozní a návštěvní řád pro sportoviště Na Bra-

dle (u č. p. 1021), ulice Čapkova (u č. p. 246) a U Stromeč-

ku (u č. p. 888, 889).
 11. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na akci Oprava 

lůžkového žlabu SPOLEČENSKÉHO DOMU mezi měs-

tem Světlá n. S. a panem Martinem Hlaváčem, Lučice.
 12. Schválila pronájem části nebytového prostoru – gará-

že v objektu č. p. 185 – obytný dům v ulici Nádražní ve 
Světlé n. S. – za účelem parkování elektrické tříkolky pro 
osobu ZTPP panu M. T. za cenu pronájmu ve výši 450 Kč 
včetně DPH/měsíčně s platností od 1. 6. 2018.

 13. Schválila vydání souhlasu s užíváním veřejného prostran-

ství – části pozemku parc. č. 1096/24 v obci a v k. ú. Svět-
lá n. S., za účelem zřízení venkovního posezení v ter-
mínu od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 v prostorách před 
provozovnou rychlého občerstvení BRA3 KEBAB panu 
M. Š. Cena za užívání veřejného prostranství je 480 Kč/
měsíc.

 14. Souhlasila s vystavením objednávky firmě ADVI-
SIA, s. r. o., Praha 8, na vypracování projektové dokumen-

tace ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění 
stavby akce Leštinka, rekonstrukce chodníků, včetně za-

bezpečení příslušného stavebního povolení a koordinace 
s projektem silnice II/150.

 15. Schválila poskytnutí finančního daru Českomoravskému 
svazu hokejbalu, Praha 6, ve výši 10 000 Kč.

 16. Schválila poskytnutí finančního daru Fotbalovému klubu 
Bohemia Světlá n S., z. s., ve výši 10 000 Kč.

Jan Tourek
starosta města

Schůze rady 21. května

Rada města:
 1. Souhlasila v působnosti Valné hromady společnosti Spor-

tovní zařízení města Světlá n. S., s. r. o., s uzavřením 
Smlouvy o výpůjčce prostor v tenisovém areálu s dobou 
výpůjčky jeden rok se spolkem Tenisový klub Sklo Bohe-

mia Světlá n. Sázavou, z. s.
 2. Schválila návrh užšího pořadníku žadatelů o nájem bytu 

v domě s pečovatelskou službou předložený komisí sociál-
ní, zdravotní a pro výběr obyvatel do DD.

 3. Jmenovala na vedoucí pracovní místo ředitele Základní 
školy Světlá n. S., Lánecká 699, p. o., pana Mgr. Vlastimi-
la Špatenku s účinností od 1. srpna 2018.

 4. Jmenovala na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní 
školy Světlá n. S., Komenského 234, p. o., paní PhDr. Janu 
Myslivcovou s účinností od 1. srpna 2018.

 5. Souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru 
od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WO-

MEN, o. p. s. Finanční dar bude přijat prostřednictvím Zá-

kladní školy Světlá n. S., Komenského 234, p. o., a bude 
výhradně užit k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 
sedm žáků ve školním roce 2018/2019. Výše daru činí 
30 780 Kč.

 6. Schválila poskytnutí finančního daru Regionálnímu šipko-

vému svazu Vysočina, z. s., místní pobočka Světlá n. S., ve 
výši 1 000 Kč.

 7. Schválila poskytnutí finančního daru Základní škole Svět-
lá n. S., Komenského 234, p. o., ve výši 3 000 Kč.

 8. Souhlasila s provedením opravy čerpadla Honda AMPHI-
BIO 1000/GCV 190 ve výši max. 15 000 Kč, plus DPH. 
Oprava bude financována z příspěvku osadního výboru 
Josefodol.

 9. Souhlasila s odkupem opěrné zdi umístěné na pozemku 
parc. č. 264/11 a 264/12 v k. ú. Mrzkovice.

 10. Schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
Krajem Vysočina jako poskytovatelem dotace a městem 
Světlá n. S. jako příjemcem dotace na realizaci obnovy 
kulturní památky Světlá n. S., Turecký pavilon – II. etapa 
obnovy ve výši 270 207 Kč.

 11. Schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
Krajem Vysočina jako poskytovatelem dotace a měs-

tem Světlá n. S. jako příjemcem dotace na realizaci akce 
Modernizace kuchyně ZŠ Lánecká, Světlá n. S., ve výši 
120 000 Kč.

 12. Schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
Krajem Vysočina jako poskytovatelem dotace a měs-

tem Světlá n. S. jako příjemcem dotace na realizaci akce 
Rekonstrukce sportovního hřiště U Stromečku ve výši 
72 435 Kč.

 13. Souhlasila s uzavřením smlouvy o podmínkách napojení, 
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského za-

Schůze rady 11. června
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řízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi městem Svět-
lá n. S. a společností GasNet, s. r. o.

 14. Schválila vypůjčení obrazu Autoportrét v životní veli-
kosti od F. A. Jelínka (1921) a obrazu Podobizna muže 
s řádem do chystané expozice s názvem: Výstava ke 
100. výročí od vzniku Československa společnosti Zámek 
Světlá, s. r. o., pro umístění na adrese Zámecká 1, Svět-
lá n. S.

 15. Souhlasila se zadáním vypracování projektové dokumen-

tace stavby Rekonstrukce domu č. p. 23 na náměstí Trčků 
z Lípy ve Světlé n. S. pro využití objektu v souladu s vy-

pracovanou architektonickou studií Rekonstrukce a do-

stavba domu na náměstí Trčků z Lípy, č. p. 23.
 16. Schválila pronájem části pozemku parc. č. 78/1 o výměře 

2 m2 v obci a v k. ú. Světlá n. S. panu J. J. s platností od 
1. 7. 2018 za účelem umístění plechové skříňky – schrán-

ky na invalidní elektrický vozík, za celkovou cenu nájem-

ného ve výši 100 Kč/rok.
 17. Souhlasila s provedením rekultivace na části pozemku 

parc. č. 724/1 v k. ú. Dolní Březinka. Rekultivace bude 
provedena na náklady žadatelů, pana L. V. a paní M. V.

 18. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na akci Spor-
tovní hala Světlá n. S. s dodavatelem PKS stavby, a. s., 
Žďár n. S.

 19. Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ze dne 4. 4. 2018 na realizaci akce „Novostavba pavilonu 
MŠ Lánecká, Světlá n. S. – dětské herní prvky – II. část – 
Čtyřvěžová herní sestava, pískoviště, řetězová jednohou-

pačka celokovová“ mezi městem Světlá n. S. jako objed-

natelem a firmou ALESTRA, s. r. o., jako zhotovitelem.
 20. Souhlasila s provedením výměny podlahové krytiny v ki-

nosále způsobem výměny PVC za zátěžový koberec, včet-
ně provedení prací s tím souvisejících.

 21. Schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
Krajem Vysočina jako poskytovatelem dotace a městem 
Světlá n. S. jako příjemcem dotace na financování potřeb 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za účelem udr-
žení a rozvoje její akceschopnosti ve výši 44 500 Kč.

 22. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na akci Demolice 
č. p. 561 ve městě Světlá nad Sázavou mezi městem Svět-
lá n. S. jako objednatelem a panem Josefem Jarošem, Dol-
ní Město, jako zhotovitelem.

 23. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Operačního 
programu Zaměstnanost na akci Strategické dokumen-

ty pro město Světlá n. S. prostřednictvím firmy PKV 
BUILD, s. r. o., Senožaty.

 24. Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 6 488 Kč 
městu Brtnice, který bude použit na odstranění povodňo-

vých škod.
 25. Souhlasila s investičním záměrem TBS Světlá n. S., p. o., 

nákupu malotraktoru se žací lištou.
 26. Souhlasila s uzavřením Dohody o spolupráci a užívání vy-

bavení kotelny MŠ Lánecká č. p. 698 mezi městem Svět-
lá n. S. a spol. ČEZ Energo, s. r. o.

Jan Tourek
starosta města

Rada města:
 1. Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky III/34731 

Světlá nad Sázavou, ul. V Polích, realizovanou na základě 
Smlouvy o společném zadání veřejných zadavatelů ze dne 
25. 10. 2017.

 2. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku Výmě-

na sedadel v kinosále, Světlá nad Sázavou mezi městem 
Světlá n. S. a firmou HOKO-VH, s. r. o., Vlčnov.

Jan Tourek
starosta města

Schůze rady 14. června

Z jednání Týmu pro děti a mládež pro 
koordinaci preventivních aktivit
Dne 16. 05. 2018 se uskutečnilo na Městském úřadu Svět-

lá nad Sázavou zasedání Týmu pro děti a mládež pro koordi-
naci preventivních aktivit. Členové Týmu se na svém jednání 
zabývali návrhem objemu finančních prostředků na prevenci 
sociálně patologických jevů pro rok 2019, které by mohly být, 
po schválení orgány města, čerpány v rámci programové do-

tace, která se pro tuto oblast vyhlašuje každoročně na podzim. 
Pro rok 2017 činily prostředky pro tuto programovou dotaci 
120 000 Kč a pro rok 2018 již 125 000 Kč. Tým se shodl na 
návrhu objemu pro rok 2019 ve výši 130 000 Kč. O navýšení 
požádalo Centrum primární prevence na programy primární 
prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ v našem regionu.

Dále na schůzce Týmu vystoupily Mgr. Markéta Homolková 
a Mgr. Petra Nováčková, lektorky z Centra primární prevence 
ve Žďáru nad Sázavou. Mgr. Homolková měla pro účastníky 
jednání připravenu přednášku na téma „Co je Youtubering?“, 
ve které přiblížila tento fenomén dnešní doby, kde youtubeři 
ve svých nahrávkách za odměny z reklamních spotů odhalují 

své soukromí, koníčky, bydlení, líčení, nachytávky, komentá-

ře k počítačovým hrám a prostě vše, co mají sledovatelé rádi. 
Dále na konkrétních videích ukázala, k jakým jménům vzhlíže-

jí v současnosti nejčastěji vyznavači tohoto kultu.
Youtubering ovlivňuje dospělé i děti a může způsobit i závis-

lost. Neustálé sledování „normálního“ života na youtube může 
ovlivnit vztahy dítěte s kamarády i rodiči. Závislost s sebou při-
náší zhoršení ve škole a dokonce i deprese. Rozumná hranice 
neexistuje, tu si musí každý dospělý stanovit sám a pro své děti 
ji nastavit tak, aby neseděly jenom u počítače. V žádném přípa-

dě ale své dítě při neustálém sledování Youtube neomlouvejte 
tím, že to je jenom chvilková záležitost a že ho to stejně přesta-

ne bavit, byla by to veliká chyba.
Mgr. Nováčková na základě výstupů z preventivních akti-

vit ve školním roce 2017/2018 ve svém vystoupení představila 
nejčastější formy rizikového chování nezletilých. Na prvních 
místech žebříčku se umístily: 1. experimentování s alkoholem, 
2. rizikové chování na sociálních sítích (internet, kyberšikana), 
3. předčasné zahájení sexuálního života.

Ing. Věra Weingärtnerová, vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí
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Závěrečný účet města Světlá nad Sázavou za rok 2017
Hospodaření města za rok 2017 bylo zakončeno závěrečným 

účtem, který byl ve lhůtě od 11. června do 27. června zveřej-
něn na úřední desce městského úřadu. V návaznosti na to dne 
27. 6. 2018 zastupitelstvo města vyjádřilo souhlas s celoroč-

ním hospodařením města a závěrečný účet města za rok 2017 
včetně výsledku inventarizace a zprávy auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za rok 2017 schválilo bez vý-

hrad.
Pro informaci přinášíme základní údaje o hospodaření v loň-

ském roce.
Celkové skutečné příjmy v roce 2017 činily 165 901 tis. Kč, 

to je 99 % rozpočtovaných příjmů, skutečné výdaje byly 
149 737 tis. Kč, tj. 83 % výdajového rozpočtu.

Celkové saldo finančního hospodaření města skončilo pře-

bytkem hospodaření ve výši 16 164 tis. Kč, přičemž rozpočet 
na rok 2017 byl schválen se schodkem 9 772 tis. Kč, (tj. stav fi-

nančních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2017 na vyrov-

nání rozpočtu). Účetně jsme tedy dosáhli lepšího výsledku, a to 
tím, že nebyly vyčerpány všechny rozpočtované výdaje, zejmé-

na ve 2. oblasti rozpočtu. Dalším důvodem kladného výsledku 
je to, že některé skutečné příjmy byly překročeny, např. příjmy 
z prodeje pozemků na rodinné domy v lokalitě Pod Vodárnou, 
vyšší bylo inkaso daní o 8 mil. Kč a do rozpočtu byly zapoje-

ny odvody nepoužitých dotací z předchozího roku od bytového 
hospodářství, mateřské školy, Sociálního centra Světlá nad Sá-

zavou a sportovního zařízení v souhrnné výši 2,5 mil. Kč.

A. Rozpočtové příjmy:
1. Z rozpočtových příjmů jsou nejvýznamnější daňové pří-

jmy. V roce 2017 vzrostlo meziročně inkaso sdílených daňo-

vých příjmů o 8 mil. Kč jako pokračující důsledek růstu eko-

nomiky. Město získalo výnos 80 932 tis. Kč ze sdílených daní 
a 3 889 tis. Kč z daně z nemovitosti.

Daň z přidané hodnoty dosáhla výše 38 736 tis. Kč, meziroč-

ně vzrostla o 4 726 tis. Kč. Významná je daň z příjmu ze závislé 
činnosti (20 922 tis. Kč, v roce 2017 17 295 tis. Kč) a daň z pří-
jmu právnických osob. Město dostalo na této dani 18 905 tis. Kč 
(v roce 2016 – 18 545 tis. Kč).

U „menších“ daní dochází již několik let k poklesu nebo 
stagnaci u daně z příjmu fyzických osob podnikajících a daně 
srážkové – v absolutních hodnotách se inkaso pohybuje okolo 
1 500 – 1 800 tis. Kč ročně.

Daň z nemovitosti se ve 100 % výši převádí na účty města, 
není sdílená. Plnění je od roku 2010 výrazně vyšší než v minu-

losti (3 889 tis. Kč v roce 2017), je to způsobeno zdvojnásobe-

ním sazby daně z pozemků v roce 2009.
Do daňových příjmů patří i místní poplatky. Nejdůležitější 

je poplatek za komunální odpad (3 436 tis. Kč), významný je 
i poplatek za užívání veřejného prostranství zejména v souvis-

losti s každoročním pořádáním poutě (804 tis. Kč). Na inkasu 
daňových příjmů se výrazně podílely i příjmy ze správních po-

platků – v roce 2017 se vybralo 3 559 tis. Kč.
2. Z nedaňových příjmů jsou nejdůležitější příjmy z proná-

jmu bytů a nebytových prostor. Významným nedaňovým pří-
jmem je příjem z podílu na výrobě elektrické energie ve foto-

voltaické elektrárně, který v roce 2017 činil 4 871 tis. Kč před 
odvodem DPH.

3. Kapitálové příjmy činily v roce 2017 2 842 tis. Kč. Kapi-
tálové příjmy kladně ovlivnil prodej pozemků na rodinné domy 

v lokalitě Pod Vodárnou. V roce 2017 nebyl prodán žádný kapi-
tálový finanční majetek.

4. Dotace jsou v současné době vedle daňových příjmů další 
významný příjem města – celkem jsme obdrželi v rámci růz-

ných dotačních titulů 31 891 tis. Kč, z toho největší podíl je ur-
čen na dotaci na výkon státní správy (asi 14,7 mil. Kč).

Příklad neinvestičních dotací mimo výkon státní správy:
• dotace na provozní náklady Sociálního  

centra 9 234 000 Kč
• dotace na akceschopnost jednotky  

požární ochrany 228 900 Kč
• dotace pro školy a DDM od Kraje Vysočina 312 341 Kč
• dotace na školství Věda, výzkum,  

vzdělávání 1 837 800 Kč
• dotace na střechu Tureckého pavilonu 235 196 Kč
• dotace na opravu komunikace Radostovice 150 000 Kč
Na výkon státní správy v oblasti sociální jsme v roce 2017 

obdrželi 3 903 642 Kč, v oblasti lesů 819 225.

B. Rozpočtové výdaje
Město vydalo celkem 149 736 tis. Kč, z toho
1. běžné výdaje byly 114 886 tis. Kč
a. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – přes 

40 673 tis. Kč,
b. dotace sportovnímu zařízení – 3 800 tis. Kč
c. běžné výdaje na činnost MěÚ, zastupitelstvo, městská po-

licie, hasiči, pojištění majetku, náklady na volby, ochrana 
obyvatelstva – přes 35 mil. Kč,

d. údržba majetku města – 15 mil. Kč
e. příspěvky a dary neziskovým organizacím, další výdaje 

17 mil. Kč.
2. kapitálové výdaje činily 34 850 tis. Kč, např.
a. nákup pozemků v areálu bývalého koupaliště 6 667 tis. Kč
b. rekonstrukce a přeložka ulice Školní 4 673 tis. Kč
c. inženýrské sítě na PZ na Rozkoši  3 752 tis. Kč
d. oprava fasády městské restaurace  3 389 tis. Kč
e. novostavba pavilonu MŠ Lánecká – zahájení 3 144 tis. Kč
Dluhová služba byla 1,94 %, přičemž přípustná hodnota je 

15 %. Dluhová základna (tj. daňové příjmy + nedaňové příjmy 
+ souhrnný dotační vztah) je 145 873 tis. Kč, splátky leasingu, 
úroků i splátky jistiny byly 5 151 tis. Kč.

Zůstatek úvěrů k 31. 12. 2017 činil 5 749 tis. Kč, z toho zůsta-

tek úvěru na zimní stadion činí 3 549 tis. Kč, zůstatek úvěru na 
odkup zámku 2 mil. Kč.

C. Stav majetku města k 31. 12. 2017 je 1 245 mil. Kč (po-

řizovací hodnota).
Ve vztahu k roku 2016 jsme zaznamenali meziroční nárůst 

hodnoty majetku o 56 mil. Kč.
D. Přezkoumání hospodaření města za rok 2017
bylo provedeno auditorskou firmou EKMA HB, s. r. o., Štáf-

lova 2003, Havlíčkův Brod. Zpráva o přezkoumání hospodaření 
města je zakončena výrokem bez výhrad.

E. Hospodaření příspěvkových organizací města – 6 orga-

nizací mělo kladný výsledek hospodaření, 2 organizace hospo-

dařily s mírnou ztrátou.
F. Hospodaření Sportovního zařízení města Světlá nad 

Sázavou, s. r. o., skončilo v roce 2017 kladným výsledkem.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z finančního odboru
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▶

Rekonstrukce sportovního hřiště U Stromečku
Městu Světlá nad Sázavou byla schválena dotace na akci s ná-

zvem Rekonstrukce sportovního hřiště U Stromečku podané 
v rámci grantového programu Fondu Vysočiny – Sportoviště 
2018. Jedná se o stavební úpravy stávajícího prostoru sportov-

ního hřiště mezi rodinnými domy (pozemek č. parc. 794/33, 
k. ú. Světlá nad Sázavou). Hřiště bude rozšířeno a od ostatní 

plochy bude odděleno oplocením výšky 3 m. Stavební práce 
budou provedeny TBS Světlá nad Sázavou, p. o. Realizace pro-

běhne do 30. 11. 2018. Předpokládané celkové náklady jsou ve 
výši 241 453 Kč (s DPH), dotace 72 435 Kč (30 % z celkových 
nákladů).

Bc. Lenka Marešová, DiS.
úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Co přináší novela zákona o cestovním ruchu?
Hlavním cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon 

č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 
některých činností v oblasti cestovního ruchu (dále jen „zákon 
o cestovním ruchu“) a další zákony, je podle důvodové zprávy 
zvýšení ochrany spotřebitele, přičemž návrh zákona vychází ze 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze 
dne 25. listopadu o souborných službách a spojených cestovních 
službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 2006/2004 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/83/
EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS.

Co je zájezd a co jsou spojené cestovní služby?
Vzhledem k tomu, že v posledních letech doznal trh se služ-

bami cestovního ruchu podstatných změn, kombinace služeb již 
nemají podobu pouze tradičního předem sestaveného zájezdu, 
ale naopak jsou často sestavovány podle individuálních potřeb 
zákazníka. Právní status mnohých z těchto kombinací služeb je 
proto nejasný, nebo je nelze podřadit pod pojem zájezd, jak je 
tento definován ve stávající právní úpravě.

Novela proto podrobněji definuje pojem zájezd a zavádí pojem 
„spojené cestovní služby“. Za spojené cestovní služby je podle 
návrhu zákona i směrnice vhodné považovat veškeré kombina-

ce cestovních služeb vykazující znaky, které si cestující obvykle 
spojují se soubornými službami, zejména situace, kdy jsou samo-

statné cestovní služby kombinovány do jediného cestovního pro-

duktu, za jehož řádné poskytnutí odpovídá pořadatel. Podle ju-

dikatury Soudního dvora Evropské unie by nemělo hrát roli, zda 
ke kombinaci cestovních služeb došlo před vlastním kontaktem 
s cestujícím, na jeho žádost či na základě jím provedeného výběru.

Garanční fond
Důležitou změnou, kterou novela přináší, je rovněž povinnost 

cestovních kanceláří platit příspěvek do garančního fondu, ze 
kterého budou spotřebitelům vráceny veškeré platby, které od 
nich obdržela cestovní kancelář, pokud jim některá služba ne-

byla poskytnuta v důsledku platební neschopnosti cestovní kan-

celáře. Výplata peněžních prostředků z garančního fondu bude 
provedena až v případě, že pojišťovna zjistí, že finanční částka 
na úhrady zákazníkům překročí sjednaný limit pojistného plnění.

Změna živnostenského zákona
U koncesovaných živností s předmětem podnikání „Provozo-

vání cestovní kanceláře“ se rozdělí předmět koncese, a to takto:
• pořádání zájezdů
• zprostředkování spojených cestovních služeb

Podnikatel, který byl oprávněn provozovat koncesovanou živ-

nost „Provozování cestovní kanceláře“ podle zákona č. 455/1991 

Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely, je 
po uplynutí 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti novely oprávněn 
provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kance-

láře – pořádání zájezdů, zprostředkování spojených cestovních 
služeb“ pouze v rozsahu předmětu podnikání „Provozování ces-

tovní kanceláře – pořádání zájezdů“. Změnu předmětu podnikání 
zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku nejpozději 
do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona.

Podnikatel, který bude ke dni nabytí účinnosti novely záko-

na oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování 
cestovní kanceláře“ a který v rámci své podnikatelské činnosti 
hodlá zprostředkovávat samostatné cestovní služby, bude mu-

set požádat u živnostenského úřadu do 1 měsíce ode dne nabytí 
účinnosti novely zákona o změnu koncese v rozsahu předmětu 
podnikání „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování 
spojených cestovních služeb“. Po podání žádosti bude podnika-

tel oprávněn zprostředkovávat spojené cestovní služby na zákla-

dě svého dosavadního oprávnění, a to až do doby nabytí právní 
moci rozhodnutí o této žádosti nebo do doby oznámení usnesení 
o zastavení řízení.

Složitější je to u podnikatele, který je ke dni účinnosti zákona 
oprávněn provozovat volnou živnost „Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ (cestovní 
agentura) – ten v případě, že bude vykonávat činnost, která je ob-

sažena v obsahové náplni předmětné koncese, požádá ve stejné 
lhůtě o koncesi „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájez-

dů nebo zprostředkování spojených cestovních služeb“. V tomto 
případě je však nezbytné pro získání koncese doložit odbornou 
způsobilost podle přílohy č. 3 živnostenského zákona. Při dodrže-

ní lhůty jednoho měsíce je úkon osvobozen od správního poplatku.
Vzhledem k předpokládané účinnosti novely Zákona o cestov-

ním ruchu, která by měla být dnem 1. července 2018 a lhůtám 
zde uvedeným, předkládáme v základních rysech informace 
získané ze sněmovního tisku, http://www.psp.cz/sqw/historie.
sqw?T=12 & O=8. Prezident ČR zákon podepsal 5. 6. 2018.

Lenka Smítková
referent OSŠaŽ

Kandidatura volební strany typu nezávislý 
kandidát a sdružení nezávislých kandidátů 
ve volbách do zastupitelstev obcí
Vzhledem k tomu, že 5. a 6. října 2018 nás čekají všeobecné 

volby do zastupitelstev obcí, předáváme tímto informace Minis-

terstva vnitra České republiky:
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), pro-

váděcím právním předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o pro-

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského
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▶

výzva redakční rady

Vzhledem k termínům konání komunálních voleb a uzávěrky 
Světelského zpravodaje stanovila redakční rada Světelské-
ho zpravodaje pro prezentaci v kampani do komunálních vo-
leb 2018 tato pravidla: 

1. Všem kandidujícím stranám a uskupením bude poskytnut 
jednotný prostor v zářijovém čísle SZ, a to v rozsahu maxi-
málně jedné poloviny strany A4.

2. Příspěvky musí být předány do 15. 8. v elektronické formě 
na adresu redakce@svetlans.cz.

vedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., (dále jen 
„vyhláška“). V širším pojetí také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o obcích“).

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve všech obcích, měs-

tech, městech se zvláštním postavením, hlavním městě Praze, 
městských obvodech a městských částech (dále jen „obce“).

Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách mohou být volební stranou 
registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost ne-

byla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení 
nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo po-

litických hnutí a nezávislých kandidátů.
Nezávislý kandidát kandiduje sám pod svým jménem. Voleb-

ní strana typu nezávislý kandidát se tak nijak nezakládá nebo 
neregistruje.

Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, 
nikde neregistrovaným, na rozdíl od politických stran a politic-

kých hnutí, které musejí podat žádost o registraci ministerstvu 
vnitra. Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako nezávis-

lý kandidát volební stranou ad hoc, tj. jen pro volby, ve kterých 
kandiduje.

V případě kandidatury nezávislého kandidáta nebo sdružení 
nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí bude 
prvním úkonem sepsání kandidátní listiny.

Náležitosti kandidátní listiny upravuje ustanovení § 22 odst. 1 
písm. a) až i) zákona o volbách. Vzor KL stanoví dle ustanovení 
§ 74 písm. d) bodu 2 zákona o volbách ministerstvo vnitra vy-

hláškou.
Na kandidátní listině je možno uvést nejvýše tolik kandidá-

tů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva 
obce (§ 22 odst. 2 zákona o volbách). Pokud by se v dané obci vo-

lilo 7 a méně členů zastupitelstva, volební strana může na kandi-
dátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů 
volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu tře-

tinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Například v obcích, kde 
se má volit 7 členů zastupitelstva, může být na kandidátní listině 
uvedeno až 9 kandidátů, má-li se volit 6 členů až 8 kandidátů 
a má-li se volit 5 členů, až 6 kandidátů.

Kolik členů bude do zastupitelstva obce voleno, stanoví zastu-
pitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastu-
pitelstev v obcích. Pro letošní volby tedy do 12. července. Počet 
volených zastupitelů se oznámí na úřední desce obecního úřadu 
nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení (§ 67,68 zákona o obcích).

Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, 
musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději v den 
voleb dosáhnout věku 18 let. Nejpozději v den voleb musí mít 
trvalé bydliště v obci, ve které kandidují do zastupitelstva 
obce a v neposlední řadě se musí jednat o státní občany Čes-
ké republiky (případně o státní občany jiného státu, jímž právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika 
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv – 
v současné době pouze státní občané jiných členských států Ev-

ropské unie).
U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního prá-

va uvedená v ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona o vol-

bách, tj. zákonem stanovené omezení svobody z důvodu výkonu 
trestu odnětí svobody a omezení svéprávnosti k výkonu voleb-

ního práva.
Poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena zastu-

pitelstva obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, je podmínka 
uvedená v ustanovení § 5 odst. 2 a 3 zákona o volbách, které řeší 
podmínku neslučitelnosti funkcí.

Ke kandidátní listině musí být také přiloženo dle ustanovení 
§ 22 odst. 3 zákona o volbách vlastnoručně podepsané prohlá-
šení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou 
známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou 
ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, 
aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož za-

stupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde 
je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdruže-
ní nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 zákona 
o volbách připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči 
podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný počet 
voličů je stanoven v příloze k zákonu, a to ve vztahu k počtu 
obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, a je 
uveřejněn nejpozději 85 dnů přede dnem voleb na úřední desce 
registračního úřadu, kterým je pro účely voleb do zastupitel-
stev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 od-

bory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní 
úřad (§ 21 odst. 3 zákona o volbách).

U petice není k dispozici žádný vzor (formulář). Důležité je, aby 
v záhlaví petice a na každé její další straně byl uveden název vo-

lební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana 
kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče (kdo je voli-
čem, je uvedeno v § 4 odst. 1 zákona o volbách) musí být uvedeno 
jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen 
k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany 
nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Pro upřesnění sdělujeme, že zákon č. 85/1990 Sb., o právu pe-

tičním, se na petici upravenou zákonem o volbách nevztahuje.
Podpisy na petici je možno sbírat i před vyhlášením voleb do 

zastupitelstev obcí (lhůtu, od kdy je tak možno činit, zákon ani 
vyhláška nestanoví), je však třeba počítat s tím, že příslušný 
registrační úřad přezkoumává kandidátní listinu spolu s přílo-

hami až ve lhůtě 66 – 60 dnů přede dnem voleb (nikoli dříve) 
a údaje týkající se voličů, jež jsou uvedeny na petici, musí být 
platné v době, kdy je registrační úřad přezkoumává. Pokud by 
registrační úřad zjistil, že některý z údajů není platný, nemohl 
by podpis dotyčného voliče započítat do potřebného celkového 
počtu. S ohledem na shora uvedené proto ministerstvo vnitra do-

poručuje při sbírání podpisů počítat s jistou rezervou.
Kandidátní listinu spolu s peticí a podpisy voličů podporu-

jícími její kandidaturu bude podávat nezávislý kandidát nebo 
sdružení nezávislých kandidátů svému registračnímu úřadu, 
a to dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách nejpozději 
66 dnů přede dnem voleb, tedy nejpozději dne 31. 7. 2018 (do 
16:00 hodin).

Bc. Bohuslava Vondrušová
vedoucí OSŠaŽ
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Revize údajů vedených v katastru 
nemovitostí pro rok 2018–2019
Jak jsme již informovali v minulém roce, katastrální úřad Ha-

vlíčkův Brod zahájil v roce 2018 revize katastrálního operátu. 
Revize budou katastrální úřady provádět po jednotlivých kata-

strálních územích a předpokládá se jejich dokončení na celém 
území ČR do roku 2030.

Revizi katastru provádí katastrální úřad podle § 35 zákona 
č. 256/2013 Sb. (katastrální zákon) a § 43 vyhlášky č. 357/2013 
Sb. (katastrální vyhláška). Cílem revizí je zajištění co největ-
šího souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem 
v terénu a zejména pak odstranění nesouladů druhu pozemků 
se skutečným stavem, nesouladů způsobu využití pozemku se 
skutečným stavem, nesouladů způsobu využití staveb se sku-

tečným stavem a nesouladů zobrazení obvodu budov se sku-

tečným stavem. Při revizích katastru se neprovádí zjišťování 
vlastnických hranic a neprovádí se ani žádné měření v terénu.

Zjištěné nesoulady jsou podle typu nesouladu a s ohledem na 
platné právní předpisy v katastru nemovitostí odstraněny takto:

1) katastrální úřad provede zápis změny z moci úřední, tj. bez 
potřeby dalších podkladů, a pouze vlastníka informuje o pro-

vedení změny
2) katastrální úřad si vyžádá potvrzení příslušných orgánů 

veřejné moci podle § 39 písm. c) katastrálního zákona a ná-

sledně provede zápis změny a vlastníka informuje o provedení 
změny,

3) katastrální úřad vyzve vlastníka k předložení podkladů 
a k ohlášení změny údajů k zápisu do KN.

Vlastníkům nemovitostí vyplývají z ustanovení § 37 katas-

trálního zákona zejména následující povinnosti:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo 

na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkají-

cí se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku 
a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, 
které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do ka-

tastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny 

pro zápis do katastru.
Základní informace o nemovitostech evidovaných v katastru 

nemovitostí a o souladu evidence katastru se skutečným sta-

vem je možno získat bezplatně na webových stránkách Čes-

kého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz)  
v aplikaci „Nahlížení do katastru“. V době konání revize lze 
získat informace také při návštěvě Katastrálního pracoviště 
Havlíčkův Brod v úředních dnech (pondělí a středa od 8:00 
do 17:00 hodin, č. dveří 101).

Revize byly v loňském roce zahájeny v katastrálních územích 
Horní a Dolní Dlužiny a Opatovice u Světlé nad Sázavou. V le-

tošním a příštím roce budou probíhat dále v Beneticích u Světlé 
nad Sázavou, Dolních a Horních Bohušicích, Dolní Březince, 
ve Světlé nad Sázavou a v Žebrákově u Světlé nad Sázavou. 
Mimo území města Světlá nad Sázavou se budou revize týkat 
ještě Druhanova, Kunemile a Sázavky.

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí OSÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování
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Výstava „PŘÍRODNÍ ZAHRADY“
Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, 

ve spolupráci s organizací Chaloupky, o. p. s., Kněžice, připravil 
výstavu „PŘÍRODNÍ ZAHRADY“, která se konala od 21. 5. do 
1. 6. 2018 ve vestibulu radnice Městského úřadu Světlá n/S. Sro-

zumitelná a poutavá forma prezentace na výstavních panelech 
pojednávala o tom, co je přírodní zahrada, a poskytla návod na 
vytvoření vlastní přírodní zahrady např. doma nebo ve škole.

V průběhu měsíce května si výstavu zapůjčila Akademie 
Světlá n. S. a prezentovala ji studentům v prostorách školy.

Mgr. Martina Šotolová
úředník OŽP

Baterkománie
Soutěž Baterkománie, jejíž cílem je podpora třídění a recy-

klace baterií, probíhá až do 15. října 2018. Vítězné město, kte-

ré odevzdá nejvíce baterií, získá prémii na obecně prospěšný 

projekt, které si určilo – ve Světlé nad Sázavou bude případná 
výhra v soutěži věnována na festival SLACK LINE – WOOD-

SLACK FEST 2018, který probíhá v jarních měsících v zámec-

kém parku. Letos už festival proběhl, organizátoři se rozhodli 
aktivně podpořit město v soutěži Baterkománie, a proto vyzvali 
návštěvníky, aby přinesli s sebou na festival vysloužilé bate-

rie a díky propagaci soutěže organizátory festivalu bylo během 
této akce sebráno cca 52 kg baterií.

Proto všem účastníkům festivalu děkujeme, že se aktivně za-

pojili do sběru baterií a zároveň žádáme občany, aby vysloužilé 
baterie i nadále nosili do zeleného boxu umístěného ve vestibu-

lu na městském úřadě.
O výsledcích soutěže budeme informovat po ukončení soutě-

že, detailní pravidla jsou uvedena na webových stránkách ba-

terkomanie.ecobat.cz.
Jitka Gögeová, DiS.

úředník OŽP

Z odboru životního prostředí

Poděkování

Členové osadního výboru Josefodol  by chtěli poděkovat městu Světlá nad Sázavou, SDH Světlá nad Sázavou a TBS Světlá 
nad Sázavou, p. o.,  za pomoc při likvidaci následků povodně ze dne 1. 6. 2018, hlavně při čistění, opravě požární nádrže 
a opravě přítoku této nádrže.

Krádež mědených propojek na železniční trati
Dne 11. 5. v časných ranních hodinách vyjížděli policis-

té OOP Světlá nad Sázavou k nahlášené krádeži měděných 
propojek na žst. Světlá n. S. Dosud neznámý pachatel v době 
od 3:10 hod. do 3:20 hod. dne 11. 5. odcizil za nádražím ČD 
kus měděného propojovacího lana. Tento odstřihl nezjiště-

ným předmětem v kolejišti, přičemž chod transformátorů 
a bezpečnost provozu na železnici nijak neohrozil a pouze 
způsobil majetkovou škodu ve výši nejméně 8 000 Kč. Vzhle-

dem k tomu, že se v rámci okresu Havlíčkův Brod nejedná 
o jediný případ, tak intenzivní prověřování těchto krádeží 
probíhá ve spolupráci s kriminální policií Územního odboru 
Havlíčkův Brod.

Odcizení zahradního nářadí z kůlny
Dne 27. 5. bylo na služebnu PČR OOP Světlá nad Sázavou 

oznámeno, že dosud neznámý pachatel v období od 19. 5. od 
17:00 hodin do dne 27. 5. do 10:30 hodin vstoupil na neoplo-

cený pozemek náležící domu v obci Druhanov. Nezjištěným 
způsobem bez známek násilí vstoupil do dřevníku nacháze-

jícího se na pozemku domu a zde odcizil křovinořez, moto-

rovou pilu a dva plastové kanystry s benzínem, čímž majiteli 
způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 19 930 Kč.

Vloupání do kiosku na nádraží
Dne 6. 6. bylo v 8:00 hod. oznámeno vloupání do kiosku na 

nádraží ČD ve Světlé n. S. Dosud neznámý pachatel v období 
od 18:00 hodin dne 5. 6. do 7:45 hodin dne 6. 6. vnikl násilím 
do kiosku a zde následně odcizil finanční hotovost 2 300 Kč 

a cigarety, čímž způsobil majitelce škodu ve výši 9 600 Kč. 
Neznámý pachatel se svým jednáním dopustil přečinu kráde-

že vloupáním dle ust. § 205 odst. 1 písm. a, b) trestního záko-

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

Posprejování železničního vagonu
Dne 17. 6. bylo v 3:55 hod. na PČR oznámeno, že neznámý 

pachatel postříkal odstavený železniční vagon v žst. Světlá 
nad Sázavou. Na místě policisté zjistili, že dosud neznámý 
pachatel a „umělec“ se na předmětném železničním vagonu 

„vyřádil“ a v době od 23:00 hodin dne 16. 6. do 3:50 hodin dne 
17. 6. nastříkal na vagon barvou obrazce v délce 20,8 m a výš-

ce 2,2 m, čímž byla poškozené společnosti České dráhy, a. s., 
DKV Brno, způsobena předběžná škoda ve výši 22 880 Kč.

S ohledem na blížící se letní prázdniny a dobu dovolených 
bych prostřednictvím Světelského zpravodaje apeloval na 
spoluobčany, aby při odjezdu na dovolenou řádně zajistili 
své byty, domy a z důvodu prevence zajistili od známých 
kontrolu domů s vybíráním poštovních schránek, neboť ze-

jména plná poštovní schránka je pro potencionálního zloděje 
jasným znakem a důkazem, že majitel není delší dobu doma 
a nemovitost je zřejmě prázdná a tudíž nijak nehlídána. Sa-

mozřejmě všem spoluobčanům za PČR přeji krásnou letní 
dovolenou plnou sluníčka bez nepříjemných příhod a šťastný 
návrat domů.

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

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Zpráva policie čr Světlá nad Sázavou s přehledem trestné činnosti  
za měsíc květen – červen 2018
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▶

Z hiStorie
 

Stalo se

V Čechách

• před 740 lety 26. srpna 1278 v bitvě na Moravském poli, 
kterou vyvrcholil konflikt mezi českým králem Přemys-
lem II. Otakarem a římským králem Rudolfem Habsbur-
ským, český král  zahynul

• před 170 lety 2.–12.  června 1848 se v Praze konal Slo-
vanský sjezd, jehož cílem bylo kromě jiného vytvoření 
spolku slovanských národů v habsburské monarchii; 
jeho jednání bylo přerušeno tzv. červnovým povstáním, 
do něhož se řada delegátů sjezdu zapojila

• před 50 lety 21. srpna 1968 bylo Československo okupo-
váno vojsky Varšavské smlouvy

Ve světě vědy a techniky

• před 370 lety v roce 1648 ruští kozáci Děžněv a Popov 
jako první propluli ze Severního polárního moře do Ti-
chého oceánu

• před 130 lety v roce 1888 se v Praze staví první ruční 
telefonní ústředna

• před 90 lety v roce 1928 byl na veřejnosti promítán prv-
ní hraný zvukový film „Jazzový zpěvák“, natočený o rok 
dříve společností Warner Brothers v USA

Ve Světlé nad Sázavou

• před 260 lety v roce 1758 lety byl světelský kostel, do-
sud farní, povýšen na děkanský; prvním děkanem byl 
P. Lukáš Josef Ninger

• před 150 lety 10.  července 1868 byl vysvěcen prapor 
dělnického podpůrného spolku založeného dělníky za-
městnanými při přestavbě zámku

• před 110 lety 2. srpna 1908 vznikla na Světelsku první 
odborová organizace založená světelskými kameníky; 
v září téhož roku si odborovou organizaci založili jose-
fodolští skláři

Josef Böhm

Malíř krajin, mamutů i strašidel ii

Jaroslav Panuška měl vyhraněný zájem o archeologii a obecně 
o historii. Tento jeho interes vedl k namalování desítek obrazů, na 
nichž vidíme pravěkou krajinu s mamuty, pravěké lidi, prehisto-

rická hradiště nebo staré hrady i významné bitvy. Nejčastějším 
námětem byla asi bývalá i současná podoba hradu Lipnice. Jeho 

„Obléhání Lipnice Švédy“ má význam i pro náš region. A co teprve 
monumentální obraz z roku 1926 nazvaný „Vítězství husitů nad 
křižáky na Běhání“. Panuška ho namaloval k pětistému výročí bit-
vy u Ústí n. L. a je na něm vidět Buriana Trčku z Lípy, syna Miku-

láše Trčky, který v té době zakoupil světelské panství, jak se pro-

bíjí z obklíčení třímaje ukořistěný prapor. Panuška zde zvýraznil 
skutečnou historickou událost vztahující se opět k našemu regionu.

Někdy kolem roku 1907 začal Panuška inklinovat k impresioni-
smu. Svým štětcem zachycuje okamžiky na polích a lukách, vodní 
hladinu řek i rybníků, chatrče i slunce v korunách stromů. Čas-

to nachází tyto motivy právě u nás. Okolí Kochánova, Melechov 
z různých úhlů, často dub stojící u jeho srubu (však se také nazývá 
Panuškův) a jiné náměty jistě visí i na stěnách mnohých pokojů 
obyvatel Světlé.

V povědomí lidí je Panuška strůjcem příchodu Jaroslava Haška 
na Lipnici. Na budově světelského nádraží máme dokonce pamět-
ní desku, která tuto událost připomíná. Historku o Haškově pří-
jezdu sám Panuška rád vyprávěl (a asi značně přikrášlil) a často je 
publikována v knihách o Jaroslavu Haškovi.1 „Tehda jsem bydlel 
trvale v Praze-Nuslích, ale každou chvíli jsem jezdil malovat ven, 
do přírody. A nejraději na Lipnici, kde jsem se později usadil natr-
valo. Potřásli jsme si s Haškem pravicemi a ptal se mne, kam jedu. 
Když slyšel, že na Lipnici, žádal mne, zdali bych ho nevzal s sebou. 

„Ještě jsem tam nikdy nebyl, alespoň uvidím zase něco nového,“ 

dodal. Samozřejmě, že jsem svolil. Znal jsem již z dřívějška jeho 
náhlá rozhodnutí, a proto mě ani toto nepřekvapilo. Hašek byl 
chudě oblečen, bez klobouku a s rozhalenou košilí. Bylo na něm 
patrno, že se mu právě nedaří dobře. I v obličeji byl přepadlejší, 
jen jeho jiskrná očka neztratila dosud onen pověstný lesk… Hašek 
zašel do restaurace, kde zanechal džbánek s poznámkou, že si na 
chvilku odskočí, ale určitě přijde. „Řekl jsem jim, aby mně natočili 
pořádnou míru, že je nás na to několik“, povídá s obvyklým kli-
dem, když se vrátil.“

Z činnosti městské policie

Městská policie v  květnu 2018 řešila celkem 64 přestupky. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 60 
přestupků, 4 byly oznámeny správním orgánům k přijetí dal-
ších opatření. Doručili jsme 1 písemnost na žádost ostatních 
orgánů. Ve dvou případech jsme spolupracovali se soudem. 

Provedli jsme odchyt 1 psa. V odchytovém zařízení nemáme 
k  31. 5. žádného psa.  V květnu jsme provedli čtyři měření 
rychlosti vozidel.

Zdeněk Novák 
velitel MP
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▶

vysvětlivky

1  Úryvky jsou z knihy Vladimíra Stejskala „Hašek na Lipnici“ 
z roku 1954. Tato Panuškova vzpomínka je uváděna i dal-
šími autory, naposledy Františkem Drašnerem v knize „Ja-
roslav Hašek na Vysočině“ z roku 2004.

2 Pro obyvatele Světlé je zajímavé, že na této reprezenta-
tivní výstavě bylo zastoupeno také dílo světelského rodá-
ka Václava Hradeckého (1867–1940).

 

ŠkolStví

K večeru dorazil vlak do Světlé a Panuška s Haškem vyrazili 
pěšky dál: „Z nádraží ve Světlé jsme vyšli před sedmou hodinou 
večer a dali se směrem na Lipnici. Ovšem nejdříve jsme se posil-
nili dobrým ležákem v restauraci naproti nádraží. Slunce pomalu 
zapadalo a na polích stály ještě panáky zlatého žita. A v takový 
srpnový podvečer bývá v tomto kraji nejkrásněji. Vůně otav byla 
tak mocná, že se i Hašek nad tím podivil. Dlouho jsme se ovšem 
neoddávali obdivování přírodních krás, neboť když jsme přišli za 
mostem k dnešní Malostranské restauraci, prohlásil Hašek, že už 
dál nepůjde, bolí ho prý nohy a má velkou žízeň.“ Na Lipnici oba 
poutníci dorazili kolem půlnoci.

Dílo Jaroslava Panušky neztratilo dodnes oblibu. Jeho obrazy 
najdeme v řadě sbírek našich galerií, objevují se stále na trhu za 
značně vysoké ceny a jsou stále vystavovány. Panuškovy obrazy 
měli, mají a budou mít milovníci umění možnost vidět na mnoha 
výstavách. Zdá se, že první souborná výstava jeho obrazů se usku-

tečnila v Městském průmyslovém muzeu v Hradci Králové v roce 
1910. Od té doby bylo možné zhlédnout mistrova díla mnohokrát. 
Zastavme se u několika výstav z posledních let.

Na přelomu let 2006–2007 se v Obecním domě v Praze uskuteč-

nila velmi úspěšná výstava „V barvách chorobných: idea dekaden-

ce v umění v českých zemích“, kde bylo Panuškovo dílo hojně za-

stoupeno.2 Symbolem výstavy, který se objevil na plakátech, se stal 
Panuškův obrázek chorobného ducha. O tři roky později, v době 
českého předsednictví Evropské unie, neprovokovala v Bruselu 
pouze „Entropa“ Davida Černého, jak si jistě mnozí vzpomínáme, 
ale byla zde také prezentována právě česká dekadence, tentokrát 

pod názvem „Dekadence – 
Bohemian Lands 1880–
1914“ opět s Panuškovými 
obrazy.

V zimě 2012 proběhla vý-

stava k 140. výročí mistrova 
narození v havlíčkobrodské 
galerii. O dva roky pozdě-

ji mohli milovníci umění 
navštívit mistrovu výstavu 

„Baladické světy“ v Roudni-
ci nad Labem. V listopadu 
a prosinci 2016 hostila Pa-

nuškovy obrazy Goltzova 
tvrz v Golčově Jeníkově.

Reprezentativní a u nás 
svého druhu největší vý-

stava, věnovaná českým 
impresionistům a nazvaná 
příznačně „Světlo v obraze“, se konala od října 2017 do začátku 
ledna letošního roku na Pražském hradě a i na ní bylo Panuškovo 
dílo důstojně zastoupeno několika krajinami.

Panuškovy obrázky a obrazy české krajiny jsou kouzelné, ale 
nejcennějšími se stávají jeho ojedinělé a u jiných malířů málo ví-
dané obrázky strašidel, plátna s historickými výjevy, prostě to, co 
ho odlišovalo od těch běžných a nejvíce žádaných krajinek, kytic 
či portrétů. Josef Böhm

Panuškův chorobný duch se 
stal symbolem výstavy o české 

dekadenci

Dáša Líbalová začala pracovat jako učitelka v Mateřské škole 
Na Sídlišti v roce 1983. Od té doby věnovala celý svůj život 
výchově a vzdělávání nejmladších dětí ze Světlé n. S. a jejího 
okolí. Spoustu let předávala své životní zkušenosti a připravila 
tím výborně děti pro vstup do základní školy.

Nyní nadešel čas se s ní rozloučit, neboť odchází do zaslou-

ženého důchodu. Děkujeme za její celoživotní práci a za spo-

lečně strávené roky. Přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost 
a spoustu šťastných chvilek v její nové životní etapě.

Kolegyně MŠ Na Sídlišti

Poděkování pí učitelce dáše líbalové
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V úterý 19. června se konalo v MŠ Na Sídlišti slavnostní roz-

loučení dětí se školkou. Děti nacvičily pod vedením učitelek 
Dáši Líbalové a Verči Pleslové krásnou pohádku „O Popelce“. 
Po odehrání pohádky našimi malými herci proběhlo šerpování 
a předání dárečků a kytiček našim budoucím školákům. Děku-

jeme paním učitelkám za krásné představení, za čas strávený 
s našimi dětmi.

Za rodiče 
Mirka Matyášová

rozloučení „Berušek“ se školkou

Školní rok vrcholí, prázdniny jsou za dveřmi a krásné let-
ní počasí je ideální pro školní výlety. Ten, kterého se nemohly 
dočkat děti z MŠ Sídliště, předčil všechna očekávání. Za pěk-

ného slunného rána 24. května děti ze tříd Berušky a Motýlci 
s batůžky na zádech nastoupily do autobusu, který je zavezl 
do zábavního parku Herolandu u Kutné Hory. Čekalo tady na 
ně překvapení v podobě rozlehlé zahrady plné nejrůznějších 
lákadel a herních prvků pro pohybové vyžití. Děti neúnavně 
pobíhaly mezi houpačkami, průlezkami a dřevěnými domečky, 
jezdily na skluzavkách, kroužily na dráze v obřích motokárách 
nebo prozkoumávaly pirátskou loď. Největší úspěch ze všech 
atrakcí měly velké nafukovací trampolíny, na kterých se mohly 
děti do sytosti vyřádit a užít si nekonečnou legraci. A kdo byl 
přece jen trochu unavený a potřeboval vyprázdnit svůj batůžek 
a doplnit tekutiny, využil pěkného posezení s výhledem na ce-

lou zahradu.
Výlet se bez nehody vydařil, spokojené byly nejen děti, ale 

i paní učitelky a rády na tento den budou vzpomínat.
Každý, kdo se věnuje práci s dětmi, dobře ví, že všechny, 

zvlášť ty malé, potřebují a milují pohyb v jakékoli formě. Ve 
znamení pohybu probíhalo i setkání dětí a oslava letošního Me-

zinárodního dne dětí.
ZŠ Komenského ve Světlé nad Sázavou pro děti všech mateř-

ských škol připravila na dopoledne 29. května tradiční a oblíbe-

ný sportovní den na hřišti u školy.
Sportovní klání probíhalo po celé ploše. Pro malé sportovce 

tady organizátoři nachystali plno úkolů a disciplín, stanoviště 
obsluhovali a po hřišti skupinky školkových dětí doprovázeli. 
Potěšení dětem přineslo i malování na obličej a tělo, sladká od-

měna a balónek na závěr za velké snažení.
Učitelům a žákům ZŠ Komenského vděčíme za skvělou zá-

bavu a vzornou péči a těšíme se na další spolupráci. Děkujeme 
jménem učitelek mateřských škol.

Svůj svátek, 1. červen, prožily děti z Berušek a Motýlků 
po výletnicku. Vyzbrojené plnými batůžky a dobrou náladou 
se vydaly na výšlap po cyklostezce do nedalekého Mariado-

lu. Tady, v příjemném prostředí rekreačního zařízení, čekalo 
pěkné překvapení. Maminka jedné z holčiček pro všechny děti 
připravila občerstvení a zmrzlinové poháry, které přišly všem 
k chuti. Poté, co se malí cestovatelé občerstvili a otestovali hra-

cí koutek, se vydali nazpátek do MŠ.
Cestou na vlakovou zastávku se ještě nadšeně vrhli do hledá-

ní pokladu ukrytého v lese. Vše se zdařilo a pro malé Berušky 
a Motýlky byla určitě zajímavým zážitkem i společná cesta po-

sázavským vláčkem zpět do Světlé nad Sázavou.
Děkujeme jménem dětí a učitelek paní Novákové, provozova-

telce zařízení, za přípravu občerstvení a laskavé přijetí a péči.
Učitelky MŠ Sídliště

Foto: Veronika Pleslová, DiS.

heroland
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Školní rok zase utekl jako voda a my bychom rádi i touto 
cestou poděkovali všem rodičům za příkladnou spolupráci.

Velice si vážíme toho, že si maminky udělaly v květnu 
čas a přišly s námi tak trochu netradičně oslavit svůj svá-

tek. „U Obláčků“ jsme totiž letos všechny maminky přivíta-

li chlebíčkem a kávičkou nebo čajem – „dle objednávky,“… 
a to nebylo zdaleka všechno, co maminky mile překvapi-
lo! Dortík děti vyrobily z papíru a dozdobily ho třpytkami 
a knoflíky, takže maminkám dlouho vydrží a hlavně se po 
něm zaručeně nepřibere!

Po bohatém programu pak ještě následovalo vyzvání ma-

minek ke společnému tancování s dětmi – a musíme říct, že 
přes prvotní známky obav a strachu v očích maminek nako-

nec všechny odcházely domů spokojené a dojaté… Prožitko-

vé odpoledne s tancem splnilo naše očekávání.
V našem tanečním projektu jsme s dětmi pokračovali 

i při oslavách Mezinárodního dne dětí – pozvání do třídy 
„U Obláčků“ neodmítl lektor společenských tanců p. Kaplan 
a přiblížil dětem atmosféru tanečních soutěží a dokonce děti 
i paní učitelky naučil SALSU, JIVE a DISCO.

A v rámci seznamování se s různými profesemi k nám 
do třídy zavítal i p. Šmíd – tatínek Aničky. Beseda o práci 

HASIČŮ a praktická ukázka jejich pracovních nástrojů byly 
velmi poutavé. 

O práci POLICISTŮ nám zase přímo na služebně v rám-

ci „Dne otevřených dveří“ velice zajímavě popovídal p. Pej-
char – tatínek Adélky. 

Děkujeme těmto tatínkům.
Výlet autobusem si děti užily návštěvou Horáckého diva-

dla v Jihlavě, a proto jsme vyrazili na pěší poznávací „Cestu 
za pokladem.“ Počasí nám přálo, šli jsme podle mapy, děti 
po cestě plnily nelehké úkoly a na konci hledače čekal vy-

toužený poklad v podobě sladkostí pro všechny!
Protože nás celým školním rokem provázel také projekt 

„Babičky čtou dětem,“ chceme ještě jednou moc poděkovat 
i všem obětavým babičkám a doprovázejícímu personálu za 
čtení dětem při poledním odpočinku. Děti babičkám již pře-

daly i vlastnoručně vyrobená sluníčka pro radost!
A nakonec nám dovolte popřát všem dětem i jejich rodi-

čům krásné prázdniny plné sluníčka, odpočinku a skvělých 
zážitků!

Za třídu „U Obláčků“ 
Jana a Kristýna, 

učitelky MŠ Lánecká

obláčkové ohlédnutí

30. května jela celá naše třída na výlet do Prahy.  Bylo sice 
pod mrakem, ale příjemně teplo. Již během cesty vlakem 
nám paní učitelka rozdala pracovní listy s úkoly, které jsme 
během výletu plnili. Praha mi připadala mnohem větší, než 
jsem si představovala.

Viděli jsme opravované Národní muzeum a sochu svatého 
Václava na Václavském náměstí, které se dříve jmenovalo 
Koňský trh. Pokračovali jsme ulicí Na Příkopech a Celet-
nou ulicí na Staroměstské náměstí s orlojem, který se nyní 
rekonstruuje. Škoda, že jsme ho neviděli v akci.  Nesmím 
zapomenout na Prašnou bránu, kde se dříve ukládal střelný 
prach, na sochu Mistra Jana Husa, dvacet sedm křížů ve-

dle Staroměstské radnice, veliký Týnský chrám nebo dům 
U Kamenného zvonu a spoustu dalších pamětihodností.

 A konečně jsme došli na Karlův most, dříve nazývaný 
Pražský nebo  Kamenný. Jeho stavitel se jmenoval Petr Par-

léř.  V Nerudově ulici jsme pak obdivovali domy se zvlášt-
ními znameními, např. U Dvou slunců nebo U Háďat. Bě-

hem chvilky jsme vystoupali na Pražský hrad, který je prý 
nejrozlehlejší na světě. Nádherný chrám svatého Víta, který 
jsme prošli, se stavěl 700 let. Pěkně dlouho! Na Hradě jsme 
si ještě prohlédli Vladislavský sál a Zlatou uličku s malý-

mi domečky, které sloužily jako obydlí hradním střelcům. 
Bílá věž a mučírna byly také zajímavé. Nachodili  jsme toho 
spoustu, ale stálo to za to.

Metro nás potom dovezlo na hlavní nádraží. Domů jsme 
přijeli navečer unavení, ale spokojení s hromadou zážitků.

Žáci ZŠ Komenského, 3. třída
Ivan Stočes, Pavlína Strašíková, 

Elena Hrubá, Leontýna Lepešková, Lucie Róková       
Foto: Mgr. Eva Dušková             

třeťáci v historické Praze
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V pátek 15. června jsme 
na naší škole prožili rok 
1928. Všichni jsme se ráno 
sešli v dobovém oblečení 
a žáci zasedli do lavic, aby 
si vyzkoušeli, jak vypadala 
výuka před 90 lety. Velký 
dík patří rodičům, jelikož 
se jim podařilo obléci děti 
adekvátně k dané době. Celý 
učitelský sbor také musí 
ocenit, že děti skutečně za-

nechaly doma své mobilní 
telefony a místo toho si při-
nesly plechové hrníčky, do 
nichž si každou přestávku 
samy naběračkou nalévaly 

vodu se sirupem. To je natolik oslovilo, že za dopoledne vypily 
snad hektolitr šťávy.

Výuka probíhala podle tehdejšího školního řádu a vyučovaly 
se prvorepublikové předměty, jako jsou přírodozpyt, krasopis, 
ruční práce ženské a výchovné nebo zpěv. O pomoc byl požádán 
i pan farář, který v deváté třídě vyučoval náboženství.

Školní řád se žáci snažili respektovat, při vyučování seděli 
klidně a dávali bedlivý pozor, nemluvili, nebyli-li tázáni, ne-

napovídali, nejedli. Jestliže chtěli promluvit, přihlásili se, stáli 
přímo a hlasitě odpovídali čistým českým jazykem. Pokud byl 
některý žák příliš liknavý a nastavená pravidla nerespektoval, 
byl vykázán do kouta, aby zpytoval své svědomí.

Celý projektový den se dle našeho názoru vydařil, žáci i kan-

toři si ho nesmírně užili a nyní se již můžeme těšit na další akce 
v rámci stoletého výročí republiky.

Hana Kubínová
Foto: Jan Prášek

A postřehy našich žáků:
Naší třídě se velmi líbil nápad zahrát si na 1. republiku. Do 

školy jsme šli oblečení tak, jak chodili lidé dříve a stejně tak jsme 
si prožili i prvorepublikové vyučování. Díky tomu jsme si vy-

zkoušeli, jaké to bylo před sto lety a zároveň jsme se něčemu 
novému naučili, například krasopis nebo háčkování. (9. třída)

Nyní již trochu víme, jak se dříve žilo, že chlapci chodili řádně 
upraveni, dívky nosily dlouhé sukně a šaty. Celý páteční den byl 
zajímavý a příjemný. (7. a)

na ZŠ komenského slavíme výročí 1. republiky

Hned dva návrhy uměleckých děl z Vysočiny připravené v rám-

ci středoškolské soutěže studentů vyhlášené Evropským regionem 
Dunaj-Vltava budou aspirovat na předání nejlepší Vesnici Evrop-

ského regionu Dunaj-Vltava. Díla Křídla Adély Čapkové a Triangl 
Žanety Vrábelové postoupila do přeshraničního kola, kde budou 
spolu s návrhy od dalších šesti partnerů posuzovány mezinárodní 
porotou. „Regionální vítězky z Vysočiny jsou výjimečně dvě. Šance 
na úspěch Vysočiny se tak násobí,“ uvedl náměstek hejtmana Kra-

je Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.
Předmětem soutěže vyhlášené Evropským regionem Dunaj-

-Vltava bylo navrhnout vyrobitelný umělecký artefakt, doplnit 
jej výrobní dokumentací a popisem symboliky. Nejzdařilejší dílo 
vybrané ze všech přihlášených prací sedmi regionů bude předáno 
v rámci soutěže Vesnice Evropského regionu Dunaj-Vltava. Do re-

gionálního kola bylo přihlášeno sedm prací studentek Akademie 
– VOŠ, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové 
Světlá nad Sázavou. „Ve výsledku uspěly hned dvě práce z Vyso-
činy, porota ocenila originalitu a nápad. A obě autorky vítězných 
děl se mohly těšit z šeku v hodnotě 2000 Euro na rozvoj jazykových 
nebo odborných znalostí ve vybraném regionu ERDV,“ popsal Pa-

vel Pacal.
Vítězné návrhy vytvořily pod vedením světelských pedagogů 

Aleše Jírovce a Anny Musilové studentky II. ročníku oboru De-

sign interiéru – bytový architekt. Adéla Čapková i Žaneta Vráblo-

vá sice mají do maturit ještě dost času, už nyní však uvažují, že by 
rády pokračovaly ve studiu na vysoké škole a těší se na jazykový 
kurz v zahraničí.

Kraj Vysočina je od ledna 2018 předsedajícím regionem Evrop-

ského regionu Dunaj-Vltava. Pod jeho předsednictvím bude práce 
regionu směřována na problematiku komunitního rozvoje malých 
obcí, lepší přeshraniční propojení a podporu angažovanosti oby-

vatel.
Tisková zpráva Kraje Vysočina

Cenu pro nejlepší vesnici evropského regionu dunaj–vltava budou mít 
šanci pořadatelé vyrobit i podle návrhu dvou studentek  

z akademie Světlá nad Sázavou
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kultura

1. června 2018 od 13:00 do 16:00 hodin si klienti a pracovníci 
komunitních bydlení připravili pro děti „Dětské odpoledne“, kte-

ré se konalo na zahradě u „Domečku“ vedle drogerie U Holoub-

ků. Na přípravě programu spolupracovali s Městskou knihovnou 
ve Světlé nad Sázavou.

V zahradě většinu roku pobývají pouze ptáci, protože dům v ní 
čeká na přestavbu. Budou zde terapeutické dílny a budova vedení 
Domova háj. Svou opuštěností nám připomněla tajemnou zahra-

du spisovatele Jiřího Trnky. Inspirovali jsme se tedy jeho příbě-

hem a připravili deset stanovišť, kde děti mohly potkat kocoura na 
tříkolce, učenou velrybu i oživlého trpaslíka. Také jsme šili, aby 
si děti při výtvarné dílně vytvořily svoji nezaměnitelnou tašku.

Ve 13.00 hodin, když mělo vše vypuknout, začalo pršet, ale 
ve stodole pod střechou se dalo tvořit. Děti, které za námi přišly, 
se tedy nejdřív pustily do zdobení tašek, a po dešti se vydaly 
vyzkoušet aktivity na stanovištích – chytaly ryby i kocoura, zá-

vodily na tříkolce, střílely z luku i vodních pistolí na terč, skákaly 
v pytli a na každém stanovišti dostaly razítko. Po splnění všech 
úkolů jsme si společně opekli špekáčky, které nám darovala fir-
ma MB Comp. Kdo neměl plnou pusu, mohl si zazpívat za do-

provodu kytary.

Díky, že jste přišli! Všichni jsme si to užili a už se těšíme na 
další akci, kterou pro vás připravujeme. Na konci prázdnin v ne-

děli 2. 9. od 14:00 do 16:00 hodin vás již tradičně zveme na Za-

hradní slavnost – den otevřených dveří v komunitním bydlení 
v Haškově ulici. Připravujeme prohlídku domu, grilování, vý-

tvarnou dílnu i koncert kapely.
Andrea Šeredová

Komunitní bydlení Domov Háj

ani nepřízeň počasí nás neodradila 
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kulturní zařízení kytiCe připravuje

3. srpna od 21 hod. promítání v letním kině

Ferdinand
Animovaný / Rodinný, USA, 2017, 108 min

Nina a  Ferdinand 
jsou největší kama-
rádi pod španělským 
sluncem. To by neby-
lo až tak zvláštní, kdy-
by Nina nebyla malá 
holčička a  Ferdinand 
velký býk. A to pořád-
ně velký býk. Narodil 
se sice jako malé, roz-
pustilé telátko, ale 
časem vyrostl o  po-
řádný kus do výšky, do délky i do šířky. Neznalí lidé by jej mohli 
považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže Ferdinand 
je naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na 
světě, který nade vše miluje kytičky a  nikdy by neublížil ani 
mouše. Bohužel zároveň je taky nešikovným popletou, který 
i díky svým rozměrům občas dokáže způsobit pořádnou kata-
strofu. Jednoho dne si Ferdinand neopatrně sedne na čmeláka, 
dostane od něj žihadlo a splaší se. Celou událost vidí hledači 
býků na zápasy v koridě a rozdivočelý Ferdinand je svým výko-
nem uchvátí natolik, že jej okamžitě chytí a odvezou. Ferdinand 
ale nechce s nikým zápasit a především je odhodlaný vrátit se 
ke své Nině. Naštěstí se spřátelí s třemi šikovnými ježky, Unem, 
Dosem a Kvatrem (prosím, neptejte se, kde je Tres). A když se 
k nim připojí jedna koza a pár dalších býků, společně se vydají 
na dlouhou cestu Španělskem. Sice mají v  patách pár proná-
sledovatelů, ale to je určitě nemůže zastavit. Snad jen trochu 
zpomalit. Ostatně, jak říká sám Ferdinand: „Každý se chová po-
dle toho, jak vypadá, ala tak jednoduché to není. Zvláště v mém 
případě. Se mnou je to složitější.“

17. srpna od 21 hod. promítání v letním kině

dvě nevěsty a jedna svatba
Komedie, Česko, 2018, 89 min

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná te-
levizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé 
blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a plá-
nuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době 
za rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává 
svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, že je-
jich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá 
věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry.

31. srpna od 21 hod. promítání v letním kině

králíček Petr
Rodinný / Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Fantasy 
USA, 2018, 95 min

Rebelský králíček Petr žije 
veselý bezstarostný život 
spolu s ostatními zvířátky na 
farmě. Nový majitel statku 
se však o svůj životní prostor 
dělit nemíní – a už vůbec ne 
se zvířaty. A tak začíná bizar-
ní válka o  teritorium  – mezi 
ním a obyvateli zahrady.

Vstupenky bude možné zakoupit na místě půl hodiny před začát-
kem promítání. V případě nepříznivého počasí se promítání ruší. 
Změna programu vyhrazena.

od 3. září do 15. října 2018 v Galerii Na Půdě

výstava Masarykův odkaz  
a alice G. Masaryková
Výstavu, kterou připravila KyTICe  – Kulturní zařízení města 
Světlá n. S. ve spolupráci s městem k výročí 100 let české stát-
nosti, budou tvořit panely s  putovní výstavou, které zapůjčí 
Masarykovo demokratické hnutí. Doplní je originály soukro-
mého sběratele Mgr. Václava Merunky, jednoho z největších 
sběratelů v  České republice a  vynikajícího znalce prezidentů 
Masaryka i Beneše. Ze svých obsáhlých sbírek nám poskytne 
celou řadu jedinečných dokumentů, obrazů, fotografií a bust.

Masaryk byl obklopen množstvím významných osobností 
a spolupracovníků, takže na výstavě budou k vidění i originální 
dokumenty a osobní věci Edvarda Beneše či Alice Masarykové. 
Prezidentova dcera vystupovala jako první dáma místo jeho 
manželky, ale je opomíjena její humanitární činnost. Výstava 
ji připomene jako zakladatelku Československého červeného 
kříže, návštěvníci uvidí také část její sbírky výšivek. Výstavu do-
plní pracovní koutek Alice G. Masarykové s dobovým dámským 
psacím stolkem a židlí z přelomu století. Prohlédnout si budete 
moci i oděv dobrovolné sestry Československého červeného 
kříže z 1. poloviny 20. století.

V Galerii Na Půdě kromě cenných informací budete moci shléd-
nout spoustu unikátních exponátů, které vám přiblíží soukro-
mý život prezidentů i jejich blízkých a přátel.
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Prima čtení na prázdniny

Beletrie
David Gilman:
Válečník 2 Smrti navzdory
– Francie 1356. Před deseti lety utrpěla největší armáda křes-

ťanského světa drtivou porážku u Kresčaku. Blackstone 
opustil bitevní pole jako rytíř. V severní Francii si vydobyl 
skromné léno, ale jistý zrádce poskytl francouzskému krá-

li finanční prostředky k tomu, aby anglického rytíře zničil. 
Smyčka kolem něj se utahuje.

Martin Goffa:
Vykoupení
– Detektiv Miko Syrový si odjíždí odpočinout od ruchu velko-

města do rodné vsi, kde plánuje strávit několik poklidných 
dnů se svou malou dcerou. Hned po příjezdu je však kon-

frontován s podezřelým úmrtím, které místní policisté až 
příliš rychle uzavřou jako obyčejnou nehodu. Miko začíná 
klást nepříjemné otázky, fasáda vesnické idyly se drolí a na 
povrch vyplouvají svědectví, která do případu vnášejí stále 
víc pochyb a otazníků. Když se nakonec kulisy zřítí úplně, 
Miko až příliš pozdě pochopí, že tentokrát jde o život i jemu 
samotnému.

Jitka Ludvíková:
Zakázané uvolnění
– Zakázané uvolnění je soubor hořkosladkých povídek o lásce, 

vášni, nenávisti, žárlivosti, bolesti i zklamání. Kniha ukazu-

je různé pohledy na partnerské vztahy a naše osobní limi-
ty. Jedno však mají všechny povídky společné, překvapivé 
rozuzlení příběhu, vtip a ironii, které jsou pro tvorbu Jitky 
Ludvíkové tak typické.

Marcela Mlynářová:
Samorostka
– Oblíbená autorka přichází s dalším titulem, který přivítají 

především ženy. Líčí své pojetí života, který prožívá naplno 
s obdivuhodným humorem a vitalitou, nenechává se deptat 
vnějšími okolnostmi, miluje cestování, přírodu a samozřej-
mě i svou rodinu.

Jo Nesbö:
Macbeth
– Je to nejlepší polda, jakého kdy měli. Když se nepodaře-

ný zátah na dealery zvrhne v krveprolití, přichází inspektor 
Macbeth se svým týmem rychlého nasazení, aby zachránil 
situaci. Macbeth je však i vyléčený feťák s problematickou 
minulostí. Za jeho úspěchy ho čeká odměna. Peníze. Moc. 
Respekt. To všechno má na dosah. Jenže chlap s jeho půvo-

dem nemůže dosáhnout až na vrchol. Nebo může?

Dolores Redondo:
Toto všechno ti dám
– Když se spisovatel Manuel Ortigosa dozví, že jeho manžel 

Álvaro zemřel při dopravní nehodě, je to pro něj zdrcující 
zpráva. Ale není poslední. Po příjezdu do Galicie, kde Álva-

ro zemřel, zjistí, že policie případ rychle uzavřela jako tra-

gickou nehodu. Tam se také dozví, že Álvaro před ním skrý-

val tajemství a že muž, s kterým žil patnáct let, není tím, za 
koho ho považoval. Snaha odhalit Álvarovu minulost Ma-

nuela zavede až do srdce jedné z nejmocnějších galicijských 
rodin, která si přísně střeží své soukromí.

Caroline Robertsová:
Vysněná kavárna na zámku
– Po trpkém zklamání v lásce se Ellie rozhodne od základů 

změnit svůj život. Vymění nudnou kancelářskou práci ve 
městě za život na venkovském zámku, kde získá pronájem 
tamější kavárny. Splní si tak svůj dávný sen – pokračovat 
v šlépějích své milované babičky, která pekla úžasné dorty 
a koláče a své umění jí odevzdala. Není to však všechno tak 
jednoduché ani romantické, jak by se mohlo zdát.

Marta Rojalsová:
Ta druhá
– Grafická designérka Anna a její partner Nel vyrůstali v době 

blahobytu, takže když ve Španělsku udeří ekonomická kri-
ze, obrátí se jejich život vzhůru nohama. Jakmile jeden 
z nich přijde o práci, musí se naučit uskromňovat, a navíc 
řeší další důležitou otázku — Anna stojí na prahu čtyřicít-
ky, a pokud chce mít s Nelem dítě, nesmí to odkládat. Jenže 
stejně silně jako po dítěti touží Anna i po svém o osmnáct 
let mladším milenci, díky kterému uniká z šedivé reality. 
Anna prožívá vnitřní boj. Ví, že by měla cítit vinu, ale clou-

má jí jen vztek vůči okolí i vůči sobě samé a uzavírá se tak 
do bludného kruhu. Kořeny jejího trápení však možná saha-

jí mnohem hlouběji, než si je ochotna připustit.

Naučná literatura
Ivan Klich:
Výlety podél Sázavy
– Turisticko-obrázková publikace s tipy na výlety podél řeky 

Sázavy je určena pro rodinné i individuální toulky, pro pří-
znivce delších i kratších turistických výletů, pro milovní-
ky historických památek i přírodních pozoruhodností, pro 
romantiky i pro vášnivé fotografy. Mezi vodáky, trampy, 
turisty, chataři, chalupáři, romantiky a fotografy je Sázava 
snad nejoblíbenější českou řekou. A tato knížka obsahuje 
přehled toho nejzajímavějšího, co se v jejím blízkém okolí 
nachází.

Knihy pro děti a mládež
Zdeněk Svěrák:
Město spí
– Tato noční knížka se nejlépe prohlíží v posteli před spaním. 

Je dobré pomyslet v té klidné chvíli na své bližní, kteří 
musí být celou noc vzhůru: na lékaře, na pekaře, na hlí-
dače… S vědomím, že jsou ve službě a na stráži, se nám 
bude lépe usínat.

Hana Kneblová:
Příhody ježečka Jehličky a zajíčka Hopsálka
– Ježeček Jehlička a zajíček Hopsálek jsou nerozluční kamará-

di, kteří po celý rok prožívají báječná dobrodružství. Všech-

no dělají společně. Každý umí něco jiného, a tak si navzá-

jem ochotně pomáhají.

Liz Kesslerová:
Emily Vichrná a hrad v mlze
– Emily Vichrná, která se ve vodě proměňuje v mořskou pan-

nu, žije spokojeně ve svém novém domově na tajném ostro-

vě. Jenže když si jde jednoho dne hrát na pláž, najde neob-

vyklý prsten, nasadí si ho a v tu ránu je v pasti!
Eva Kodýmová
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Co váS ZajíMá

Již delší dobu mohou občané Světlé nad Sázavou využívat 
pro ukládání komunálního odpadu kontejneru umístěného před 
sběrným dvorem Rozinov. Byl tam umístěn proto, aby do něj 
mohli odložit lidé, kteří se do sběrného dvora v době, kdy je 
otevřen, nedostanou. Bohužel v poslední době dochází k tomu, 
že se tu ukládají i odpady, které do těchto kontejnerů nepat-
ří, jako elektronika, stavební suť, pneumatiky či nábytek. Tyto 
materiály patří do sběrného dvora, který je otevřen i každou 

první sobotu v měsíci. Dalším problémem je, že kontejner vyu-

žívají i podnikatelé, pro které nebyla tato služba určena.
Z těchto důvodů bude prostor monitorován kamerovým sys-

témem se záznamem a ukládání nevhodného odpadu do těchto 
kontejnerů (a prostoru kolem nich) bude posuzováno jako černá 
skládka s patřičným postihem.

jv
Foto: Roman Hůla

kontejnery u sběrného dvora

Stejně jako při předchozí rekonstrukci páteřní komunikace na 
hřbitově, dali se v květnu pracovníci TBS Světlá nad Sázavou, 
p. o., do rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici, konkrétně od 
křižovatky s ulici Čapkovou ke křižovatce s ulici Kolovratovou. 
Opět šlo o spolupráci s firmou Stavby Rajdl, s. r. o., z Ovesné 
Lhoty, která jako dlaždiče zaměstnává několik Ukrajinců. Živič-

ný povrch chodníku byl odstraněn a postupně nahrazen drobnými 
žulovými kostkami, podobně jako chodník na protější straně. Sou-

částí rekonstrukce byla také výměna sloupů veřejného osvětlení 
a firmou Tlapnet prováděné uložení průchodky pro optický kabel.

Text a foto: jv

rekonstrukce chodníku v nádražní ulici
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O zeleň ve Světlé pečuje příspěvková organizace TBS Svět-
lá nad Sázavou. Celkem obhospodařuje 43,5 hektaru zelených 
ploch (zámecký park, prostranství kolem Tureckého pavilonu, 
Na Bradle, mezi bytovými domy na Sázavské ulici apod.) plus 
zatravněné příkopy podél místních a účelových komunikací.

Pracovníci TBS mají k dispozici několik druhů travních se-

kaček. Japonskou traktorovou ISEKI SXG 19 a v parku použí-
vanou ISEKI SF 333, rok starou kompaktní pojezdovou sekač-

ku KUBOTA GZD 21 s nulovým poloměrem otáčení, na svahy 

rádiem dálkově řízenou sekačku SPIDER a podél cyklostezky 
používaný český výrobek s „americkým“ názvem Wisconsin.

Tráva se seče minimálně čtyřikrát za rok, a to i v místních 
částech Mariadol, Františkodol, Závidkovice a Radostovice 
(v ostatních místních částech se o zeleň starají nasmlouvaní 
pracovníci z řad obyvatel). Ve Světlé využívá p. o. TBS sezonní 
pracovníky poskytované Úřadem práce v rámci projektu Veřej-
ně prospěšné práce.

Text a foto: jv

Údržba zeleně ve městě

ISEKI SXG 19SPIDERKUBOTA GZD 21

Dne 7. 2. 2017 vznikl v Havlíčkově Brodě Klub stomiků 
H. B. ILCO pod vedením stomické sestry Hany Brabcové za po-

moci členů klubu pana Rauera, paní Rauerové a ostatních členů. 
Jeho cílem je sdružovat občany se stomií, pečovat o jejich potřeby 
a přispívat ke zkvalitnění zdravotní a sociální péče o ně, pomáhat 
stomikům znovu získat ztracené sebevědomí. 

Klub stomiků pořádá několikrát ročně setkání, kde přednáší lé-

kaři, firmy vyrábějící stomické pomůcky a stomici se zde dozví 
novinky v ošetřování a péči. Zároveň si zde členové vzájemně vy-

mění důležité a užitečné rady potřebné v běžném životě. 
Mezi jednu z největších společných akcí stomiků patří právě 

spanilá cyklo jízda přes Českou republiku. Letos tato akce pro-

běhla 1.–9. 6. 2018. Stomici tímto oslavili Světový den stomiků. 
Slavnostní start proběhl v Chebu a trasa vedla přes Plzeň, Příbram, 
Prahu, Havlíčkův Brod, Brno, Přerov, Hranice na Moravě a cílem 
se stal Nový Jičín. Přes Havlíčkův Brod se cyklisté projeli 6. 6. 

2018 v čase mezi 11 a 12 hodinou, kde po slavnostním přivítání 
členy Klubu stomíků Havlíčkův Brod a také radním z brodské rad-

nice Tomášem Hermanem proběhla v hotelu Slunce beseda. Po ní 
a krátkém občerstvení se cyklisté vydali dále do Brna. Ze Světlé 
nad Sázavou se jízdy zúčastnil Zdeněk Hanousek, který je členem 
Klubu stomiků Havlíčkův Brod. Absolvoval všech devět etap přes 
devět krajů ČR a ujel 699 kilometrů. Jako další se jízdy zúčastni-
la i předsedkyně klubu Hana Brabcová se synem. Od páté etapy 
z Prahy se také připojil předseda Evropské asociace stomiků Jon 
Thorkelsson z Islandu. 

Počasí vyšlo po celou dobu konání akce přímo ukázkově, všich-

ni cyklisté dojeli ve zdraví a v Novém Jičíně se při dojezdu setkali 
s účastníky mezinárodního setkání s Poláky, Maďary, Slováky. 
Společně tak oslavili Mezinárodní den stomiků.

Text: Marie Rauerová
Foto: Jan Šafránek

Překonej své hranice aneb cyklistická spanilá jízda stomiků

„Vzpomínky na tebe krásné máme“ 

Dne 4. srpna 2018 vzpomeneme sedmé výročí 
úmrtí mé milované manželky, naší maminky, ba-
bičky, prababičky a sestry paní Zdeňky Horké ze 

Světlé nad Sázavou.

Vzpomínají manžel a děti s rodinami.
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Od letošního roku až do roku 2022 probíhá ve třech okresech 
Kraje Vysočina (Havlíčkův Brod, Jihlava a Žďár nad Sázavou) 
projekt jihlavského Muzea Vysočiny ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem a za podpory ministerstva kultury, na-

zvaný Kampanologické památky Vysočiny. Jeho smyslem je 
průzkum a důsledná dokumentace zvonů a zvonových stanovišť 
ve zmíněných okresech. Zvony mají být posuzovány z hlediska 
historického, uměleckého, památkové ochrany, materiálového 
složení a hudebně-zvukového. V rámci tohoto projektu došlo 
i na zvony ve věži kostela sv. Václava ve Světlé nad Sázavou. 

V pátek 8. června navštívil věž světelského kostela uznávaný 
kampanolog Národního památkového ústavu v Praze Petr Vá-

cha. Do věže vstupoval vyzbrojen informacemi z archivu Ná-

rodního památkového ústavu s tím, že nejmenší ze čtyř zvonů je 
umíráček z roku 1777, evidovaný jako kulturní památka (č. rejst. 
96770/36-2454) o průměru 30 cm. Popis zvonu nejednoznačný: 
Reliéf světce s křížem na prsou. Nápis IPS (IRS?) Zvon byl zna-

čen s velkou pravděpodobností IKS (K a R si bývají podobné) 
a byl tak dílem pražského zvonaře Johanna Kristiana Schuncky. 
Přišlo však překvapení, když tento zvon nebyl ve zvonici nalezen. 

Podle vyjádření kampanologa Váchy byl pravděpodobně re-

kvírován. Místo zvonu z 18. století visí ve věži jiný umíráček, 

mnohem mladší. Po prozkoumání a pečlivém změření Petr Vá-

cha ve své písemné zprávě umíráček zadokumentoval: „Zvon 
z roku 1946 umíráček, Rudolf Manoušek, Brno. Zvonovina, 
průměr 36 cm, celková výška 34,7 cm, hloubka 27,7 cm, hmot-
nost asi 27 kg, hlavní tón c3. Na horním okraji mezi linkami ná-
pis: R. MANOUŠEK A SPOL. V BRNĚ 1946.“ Ostatní tři zvony 
souhlasí s historií. 

Nejstarší a největší z nich je zvon sv. Václav z roku 1569. 
Jeho průměr je 110,4 cm, hmotnost asi 950 kg, tón as.1. Ulil jej 
Tomáš Klabal v Kutné Hoře. Jak přiznal zvoník Zdeněk Sviták, 
tento zvon má ruční pohon a zvoní se jím pouze ve význam-

ných dnech. Nejmladšími zvony ve věži světelského kostela 
jsou zvony Maria a Lukáš ze známé zvonařské dílny Laetitie 
Dytrychové v Brodku u Přerova. Je zajímavé, že první z nich 
byl odlit v roce 1975 a druhý o rok později, ale oba byly vy-

svěceny a zavěšeny ve věži kostela současně v roce 1976. Zvon 
Maria má průměr 94,4 cm a celkovou výšku 80 cm, hmotnost 
515 kg, hlavní tón a1. O rok mladší Lukáš s průměrem 80 cm 
a celkovou výškou 69,5 cm má hmotnost 330 kg a hlavní tón 
c2. Oba tyto zvony mají elektropohon a zvoní pravidelně ka-

ždý den.
Text a foto: jiv

Překvapení na kostelní věži

Petr Vácha měří tloušťku věnce nejmladšího  
zvonu Lukáše

Zvon umíráček z roku 1946. Zvoník Zdeněk Sviták vysvětluje, 
že se tímto zvonem v současné době nezvoní

Kampanolog Petr Vácha registruje největší a nejstarší 
světelský zvon sv. Václav

Kampanolog Vácha zkoumá  zvon umíráček z roku 1946, 
v pozadí to sleduje zvoník Zdeněk Sviták
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Na veřejnosti se 
množí hlasy, že se re-

konstrukce ochozu Tu-

reckého pavilonu nad 
splavem vleče příliš 
dlouho. Je pravda, že 
by bylo chybou, kdy-

by jedna z dominant 
města nebyla přístup-

ná v nadcházející letní 
turistické sezoně. Tato 
stavba je zapsána do 
seznamu kulturních 
památek, a tak se k její 
opravě musí přistupo-

vat podle určitých pra-

videl. Jana Satrapová 
z odboru majetku, in-

vestic a regionálního 
rozvoje města Světlá 
nad Sázavou k tomu 
podala vysvětlení. „Na 
opravě ochozu pro-
bíhají restaurátorské 
práce, zemní práce 

jsou již dokončeny. Restaurátorské práce kamene mají své 
technologické postupy a probíhají dle harmonogramu daného 
uzavřenou smlouvou o dílo. Předpokládaná doba opravy je 
60 dní. Kamenný ochoz by měl být do konce července opravený 
a přístupný. Oprava je brána jako stavba a z tohoto důvodu je 
staveniště nepřístupné.“

Text a foto: Jiří Víšek

turecký pavilon v turistické sezoně

Ano, je to tak, Šku-

bánek reprezentoval 
Světlou i Kraj Vysoči-
na v Ostravě na 3. me-

zinárodním dětském 
folklorním festivalu 

„Děti a tradice“ 2. 6. 
2018. Tohoto večerní-
ho galakoncertu se zú-

častnily soubory
např. z Litvy, Slo-

venska, Řecka a sa-

mozřejmě i místní Ho-

lúbek. Celá akce se 
odehrávala v Divadle 
loutek s kapacitou cca 
200 lidí. Bylo vypro-

dáno a sedělo se i na 
schodech. Ostrava má asi daleko hlubší vztah k folklóru než 
Světlá, protože ohlasy a aplaus vypovídaly za vše. Měli jsme 
veliký úspěch, několikrát dětem obecenstvo tleskalo na otevře-

né scéně. Zábava poté pokračovala v nedalekém klubu Cooltour, 
kde se soubory navzájem učily své tance. Po společně a příjem-

ně stráveném večeru byl odjezd do hotelu Elmontex, kde jsme 
byli ubytovaní.

Samotné město nás mile překvapilo, všude čisto, zeleň, nové 
silnice a vstřícní lidé. Vrátili jsme se domů plni nádherných 
dojmů a v pořádku díky řidiči Karlu Červenkovi z Nové Vsi, 
který měl s námi velkou trpělivost. Opět se potvrdilo, že hudba 
spojuje národy.

Maruška a Zdeněk Coufalovi
Foto: archiv Škubánku

Škubánek v ostravě

Stav rekonstruovaného ochozu altánu 21. června 2018

Takto restaurátoři opravili kamenné ohrazení. Předtím 
chyběla část vrchní desky. Někdo ji urazil, ta spadla do řeky 

a rozlomila se

Celková oprava kamenného  
ohrazení ochozu těsně před 

dokončením. Na  rekonstrukci  
ještě čeká fasáda altánu
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Sportovní aktivity ve Světlé nad Sázavou a nejbližším okolí

Světlá nad Sázavou

• Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou 
Pěšinky 971, Světlá nad Sázavou 
Tel.: 775 586 019 a 569 443 996 
E-mail: sportsvetla@pesinky.cz 
www.pesinky.cz

• Sokolovna 
Nádražní ulice 314, Světlá nad Sázavou 
Josef Vavroušek 
Tel.: 604 468 766 
E-mail: upiralfi@seznam.cz 
Jaroslava Holoubková 
Tel.: 732 836 579 
E-mail: jarka.holoubkova@seznam.cz 
1 kurt v sokolovně (badminton, nohejbal), 3 venkovní antukové 
kurty za sokolovnou (volejbal, nohejbal) + 1 hřiště na beachvo-
lejbal

• Dětské dopravní hřiště u ZŠ v Lánecké ulici 
Světlá nad Sázavou 
po–pá  8:00–19:00 
so–ne  9:00–19:00 
Rodiče s dětmi mají vstup zdarma.

• LoKo sport 
Světlá nad Sázavou 
Půjčovna lodí a koloběžek. 
Zapůjčení lze domluvit po předběžné telefonické dohodě: 
776 168 022 
E-mail: jhladovec@email.cz 
www.lokosport.eu

• Cyklo Sport Sedláček 
Půjčovna elektrokol 
Nové Město 68, Světlá nad Sázavou 
Tel.: 720 566 680 
E-mail: jaroslavsedlacek@seznam.cz 
po–pá  8:00–17:00 
so  9:00–12:00 
ne zavřeno 
www.cyklo-sport.eu

• Venkovní fitness hřiště Světlá nad Sázavou 
V prostoru holandského hřiště na Sázavské ulici. Je zde umístě-
no celkem 12 venkovních posilovacích strojů.

• Workoutové hřiště na Bradle 
V prostoru u dětského hřiště v ulici Na Bradle. Workoutová 
sestava je určená k venkovnímu posilování s vlastní vahou.

• Workoutové hřiště u sportovního centra Pěšinky 
Za zimním stadionem směrem k řece Sázavě. Workoutová sesta-
va je určená k posilování s vlastní vahou.

• Penzion Kadlečák – půjčovna horských kol 
Horní Březinka 13, Světlá nad Sázavou 
Tel.: 606 239 663 
E-mail: kadlecak@centrum.cz 
www.kadlecak.cz

Blízké okolí Světlé nad Sázavou

• Jízdní kola Leština 
Půjčovna elektrokol, Tomáš Kritzner 
Leština u Světlé 29 
Tel.: 603 200 825 
E-mail: kola.lestina@seznam.cz 
Otevřeno po telefonické dohodě. 
www.jizdnikolalestina.cz 
E-kola a koloběžky je také možné zapůjčit v Lázních Casiopea 
(Mariadol) 
Tel.: 773 167 672

• Opatovice – Jezdecká stanice 
Jezdecký klub 
Magdalena Kupčíková 
Tel.: 736 634 195

• FLYING HORSES – Jezdecká stanice 
Tel.: 774 183 809 
E-mail: ZuzanaKazdova@seznam.cz 
www.flying-horses.wbs.cz

humpolec

• Koupaliště Žabák – Humpolec 
Vilová 1637, Humpolec 
Tel.: 724 340 823 
E-mail: sport@tshumpolec.cz 
zabakhumpolec.webnode.cz 
červenec, srpen 
po–ne 10:00–19:00 
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavření areálu v případě nepří-
znivého počasí. 
2 trampolíny, 2 stoly na stolní tenis, kurt na beachvolleyball, 2 
antukové kurty na volejbal a tenis, skatepark, dětské hřiště

• Lanové centrum PAVOUK – Humpolec 
Vilová 1637, Humpolec 
Tel.: 603 183 603 
zabakhumpolec.webnode.cz 
červenec–srpen 
po–ne  10:00–19:00

havlíčkův Brod

• Plavecký bazén – Havlíčkův Brod Kotlina 
U Stadiónu 3000, Havlíčkův Brod 
Tel.: 569 424 545 
E-mail: bazen@tshb.cz 
www.tshb.cz 
Plánované letní uzavření bazénu od 28. června do 20. srpna 2018. 
Zahájení provozu bazénu 21. srpna v 6.00 hodin.

• Venkovní koupaliště – Havlíčkův Brod 
Chotěbořská 2997, Havlíčkův Brod 
Tel.: 563 031 957 
po–ne  9:00–19:00 
kurty – tenisový, volejbalový, kurt na beachvolejbal

jihlava

• Vodní ráj – Jihlava 
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s. r. o., Havlíčkova 64, Jihlava 
provozovna: 
Aquapark Vodní ráj, Romana Havelky 5a, Jihlava 
Tel: 567 230 166 
E-mail: vodniraj@smj.cz 
www.vodniraj.cz 
 
Krytá část 
po  14:00–20:00 
út–čt  10:00–20:00 
pá–so  10:00–21:00 
ne  10:00–20:00 
Venkovní část 
po–ne  10:00–20:00 
Venkovní část je otevřena pro veřejnost v závislosti na počasí. 
plážový volejbal, tenisové kurty, vířivka, sauna, parní lázeň, 
solária, masáže

•	 Bazén Evžena Rošického 
Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava 1 
Tel.: 567 304 148 
E-mail: bazen@smj.cz 
po–pá  06:00–07:30 kondiční plavání 
út  18:00–21:00 kondiční plavání 
st  18:30–20:30 20:30–21:30 kondiční plavání 
čt  20:00–21:00 kondiční plavání 
pá  16:00–21:30 
so a ne  14:00–19:00 
Zákaz vstupu v kraťasech. 
Kondiční plavání znamená, že jsou nataženy dráhy. 
Plánované letní uzavření bazénu od 1. července do 6. srpna 2018.
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SPort

Sezona  2017/2018 v Krajské lize mužů Pardubického kraje ne-

dopadla pro hokejisty HC Světlá nad Sázavou podle jejich před-

stav. V základní části soutěže až sedmé místo s jedenácti prohrami 
a konec sezony již ve čtvrtfinále, na to nebyli hokejisté z Pěšinek 
zvyklí. Proto byl pro novou sezonu angažován nový trenér, dvaa-

čtyřicetiletý Ladislav Fixa z Havlíčkova Brodu, který by měl s tý-

mem navázat na dřívější úspěchy světelských hokejistů. Vlastní 
trenérskou licenci B ČSLH a v současné době studuje na licenci 
A. Trénoval v Havlíčkové Brodě v žákovských kategoriích, dva 
roky vedl juniory a poslední tři sezony působil v roli asistenta 
hlavního trenéra u A mužstva BK Havlíčkův Brod. Po nástupu no-

vého manažera, který si pro havlíčkobrodské „áčko“ vybral jiného 
asistenta, mu byla nabídnuta v Kotlině práce s mládeží. Sám Ladi-
slav Fixa k tomu dodává: „Rozhodnutí nového manažera hokejistů 
BK Havlíčkův Brod respektuji. Byla mi nabídnuta práce trenéra 
mládeže, ale po zralé úvaze jsem došel k názoru, že to momen-
tálně není moje cesta, kterou bych se chtěl jako hokejový trenér 
vydat. Samozřejmě nevylučuji, že se do brodského hokeje v bu-
doucnu někdy vrátím, ale nyní jsem dostal šanci pracovat u dospě-

lého hokeje, v ambiciózním klubu 
s výbornými lidmi a hráči. Tuto 
nabídku jsem dostal v čase, kdy 
jsem se rozmýšlel, jak dál, nabíd-
ku jsem po zvážení přijal. Zájem 
je oboustranný a já se na novou 
výzvu moc těším. Na střídačce 
se mnou bude působit Jirka Při-
byl, známe se dobře z Havlíčko-
va Brodu. Věřím, že vytvoříme 
schopný tandem, který se bude 
prezentovat tak, že vytvoří v muž-
stvu skvělou atmosféru a klima, 
aby se dostavily výsledky. Chtěl 
bych, aby každý hráč byl hrdý na 
to, že reprezentuje město Světlou 
nad Sázavou a jeho hokej.“

Text: jiv
Foto: z archivu Ladislava Fixy

nový trenér na hokejové střídačce v Pěšinkách
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Ač je léto v plném proudu, hokejisté HC Světlá nad Sázavou 
nezahálí. Pro A mužstvo a juniory začala letní příprava již 
v pondělí 30. května. Osmitýdenní tréninkový cyklus probíhal 
třikrát týdně pod vedením hrajícího trenéra Jakuba Kořínka 
s tím, že nová trenérská dvojice Fixa, Přibyl si A mužstvo pře-

vezme až při příchodu na led 31. srpna. O novinkách v klubu 
a organizaci krajské ligy informoval místopředseda a šéftrenér 
mládeže HC Světlá nad Sázavou Jan Krajíček. „Co nového ve 
složení družstev? Především díky reorganizacím mládežnic-
kých soutěží Českého svazu ledního hokeje byly zrušeny někte-
ré dorostenecké soutěže a to se dotklo i našeho klubu. Proto 
jsme přihlásili do soutěže Pardubického kraje družstvo juniorů 
ročníků 2000–2002 s tím, že na soupisce mohou být tři starší 
hráči ročníku 1999. U A mužstva nedošlo k žádnému odcho-
du hráčů, naopak slíbili hráči, kteří měli v minulé sezoně díky 
zaměstnání problémy s uvolňováním na tréninky a zápasy, že 
toto se jim podařilo vyřešit a budou tedy normálně k dispozici 
pro tým. Z příchodů mohu zatím zmínit tři nové hráče. Michal 
Přibyl (1996), Jiří Přibyl (1999) a Václav Piskač (1999). Všichni 
tři v minulé sezoně nastupovali v KLM Pardubického kraje za 

„béčko“ BK Havlíčkův Brod. Dobré je, že dva z nich budeme 
moci použít do družstva juniorů na základě výjimky starších 
hráčů ročníku 1999. V jednání jsou ještě další příchody.“

Kdy půjdou světelští hokejisté poprvé na led?  „Led by měl 
být v Pěšinkách koncem srpna,  proto připravujeme na dny od 
31. srpna do 2. září třídenní soustředění hokejistů všech věko-
vých kategorií s tím, že by se mělo již trénovat na ledě a celé to 
soustředění by mělo probíhat třífázově. Již nyní máme vyjedná-
na první přátelská přípravná utkání u nás na ZS v Pěšinkách. 

V sobotu 1. září si zahrají junioři od 18:30 hod. proti juniorům 
HC Chotěboř a v neděli 2. září nastoupí naše A mužstvo od 
17:00 hod. proti hokejistům TJ Jiskra Humpolec.“

Jaký bude model soutěže Krajské ligy mužů 2018/2019? Mo-

del soutěže bude totožný s tím loňským, opět bude hrát 11 týmů, 
byť se do soutěže nepřihlásili hokejisté HC Ledeč n. S.  a  BK 
Havlíčkův Brod B. Novými účastníky soutěže budou týmy HC 
Orli Lanškroun a HC Skuteč.

Text: jiv
Foto: J. Koníček

léto hokejistů

Na snímku s číslem 15 je jeden z nejzkušenějších hokejistů 
HC Světlá nad Sázavou šestatřicetiletý útočník Petr Včela.  

Za ním s č. 22 je obránce Ondřej Šíma

Velice pěkný dárek připravili hokejisté HC Světlá nad Sá-

zavou v sobotu 2. června pro všechny děti před radnicí na 
náměstí Trčků z Lípy. Sympatické bylo, že do role hostitelů se 
zapojili hráči A mužstva a některých mládežnických družstev 
se svými rodiči. Ti všichni připravili dětem, které přišly v do-

provodu rodičů, dědů a babiček na náměstí, dopoledne plné 
zábavy. Malí návštěvníci měli možnost si vyzkoušet svoji ob-

ratnost a šikovnost při plnění úkolů v různých sportovních 
soutěžích, když patrně tím největším tahákem bylo vystřelit 

míček na hokejovou branku, ve které stál brankář v oprav-

dové výzbroji, nechyběly mu ani „betony.“ Na jiném stanovi-
šti měly děti možnost předvést svoji obratnost, někdy to bylo 
za pomoci dospělého hokejisty. Za každé splnění úkolu byla 
sladká odměna, ale ta největší patřila na závěr dětského do-

poledne všem členům hokejového klubu, kteří se o to krásné 
dopoledne postarali. Tak se totiž bojuje o nové členy HC Svět-
lá nad Sázavou.

Text a foto: jiv

hokejisté dětem k jejich svátku

Zkouškou obratnosti a koordinace pohybu bylo skákání 
na gumových hříbcích. Někdo to zvládl sám, jiný s pomocí 

dospělého hokejisty

Vystřelit míček na opravdového hokejového brankáře  
byl pro každého zážitek
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▶

Vyhlašování

Zimní stadion Pěšinky nezahálí ani v letní sezoně. Po květ-
nových turnajích v badmintonu a volejbalu se v červnu na ploše 
proháněli hokejbalisté. Kromě místní soutěže čtyř týmů „ama-

térů“ se mohli přijít diváci podívat na špičkový mládežnický 
hokejbal, neboť během jednoho týdne proběhly hned tři akce.

V sobotu 2. 6. a neděli 3. 6. se konal semifinálový turnaj ex-

traligy mladšího dorostu, kdy se šest družstev utkalo o postup 
do finálového víkendu. Ze základních skupin si právo účasti 
vybojovala tato družstva: HBC Plzeň, Tygři Mladá Boleslav, 
Kert Park Praha, HBC Hostivař Praha, HBK Kyjov a HBC 
Malenovice. Zápasy byly velmi dramatické a o postupujících 
nakonec rozhodlo až prodloužení. Plzeň porazila 4:3 Kert Park 
Praha a Mladá Boleslav 4:3 Hostivař Praha.

Finále extraligy mladšího dorostu proběhlo o týden později, 
kdy se spolu systémem každý s každým utkalo pět oddílů. Ví-
tězové tří základních skupin měli postup do finálového víkendu 
jistý – Autosklo Pardubice, SK Hokejbal Letohrad a Suchdol 
n/L, k nim se přidali postupující ze semifinálového turnaje – 
HBC Plzeň a Tygři Mladá Boleslav. Zajímavostí turnaje určitě 
bylo, že ani jeden z deseti zápasů neskončil remízou. Po vyrov-

naných zápasech se povedlo Letohradu obhájit titul, podobně 
se vedlo i dalším medailistům, kteří obhájili loňské umístění. 

Konečné pořadí extraligy mladšího dorostu v hokejbalu: 
1) SK Hokejbal Letohrad, 2) HBC Plzeň, 3) Autosklo Pardubice, 
4) Tygři Mladá Boleslav, 5) HBC Suchdol n/L

Dalším významným turnajem se stalo republikové kolo 
Přeboru základních škol – Hokejbal proti drogám, kterého se 
ve středu 6.6. zúčastnila i domácí škola ZŠ Lánecká. Hrálo 
se v kategoriích I (1. až 3. třída) a II (4. a 5. třída) po sedmi 

družstev v každé kategorii. V mladší kategorii bylo pořadí: 
1) Pardubice, 2) Kladno, 3) Chrášťany, 4) Prachatice, 5) Hradec 
Králové, 6) ZŠ Lánecká Světlá n/S, 7) Dobruška, ve starší ka-

tegorii: 1) Kladno, 2) Hradec Králové, 3) ZŠ Bronzová Praha, 
4) Vimperk, 5) Letohrad, 6) Dobruška, 7) ZŠ Lánecká Světlá 
n/S. Součástí akce byl i doprovodný program pro první stupeň 
obou základních škol, kdy na parkovišti probíhal turnaj na mo-

bilním hřišti. Navíc si děti vyzkoušely i hokejbalovou střelnici. 
Tomáš Rosecký 

jednatel společnosti SZ města
Foto: Patrik Ticháček

červen v Pěšinkách patřil hokejbalu

V pátek 8. června se na světelském fotbalovém stadionu v Ná-

dražní ulici konal  finálový turnaj Mistrovství České republiky ve-

teránského fotbalu (hráčů nad 40 let), který z pověření Fotbalové 
asociace České republiky pořádal Fotbalový klub Bohemia Světlá 
nad Sázavou. Účast na tomto turnaji si zajistily nejlepší týmy kraj-
ských fotbalových svazů. Jednotlivé krajské fotbalové svazy repre-

zentovala mužstva: SC Radotín (Pražský KFS), FC Slavia Karlovy 
Vary (Karlovarský KFS), SK Camel Jablonec n. Nisou (Liberecký 
KFS), Arrows Hradec Králové (Královéhradecký KFS), FK Tep-

lice (Ústecký KFS), FC Slovan Havlíčkův Brdod (KFS Vysočina), 
FK SK Polanka nad Odrou (Moravskoslezský KFS), FC Hněvotín 
(Olomoucký KFS), SK Lázně Bohdaneč (Pardubický KFS), vítěz 
loňského šampionátu TJ Sokol Plumlov (Olomoucký KFS), jako 
host FAČR Old Boys Bratislava (Bratislavský fotbalový svaz) a po-

řádající FK Bohemia Světlá nad Sázavou (KFS Vysočina). Nejprve 
se hrálo ve čtyřech skupinách systémem každý s každým a první 
dva týmy z každé skupiny postoupily do čtvrtfinále, od kterého se 
hrálo vyřazovacím způsobem až do finále. Ostatní mužstva hrála 
o konečné umístění. Domácí fotbalisté postoupili ze skupiny jako 
druzí za Plumlovem po výsledcích: Světlá – Radotín 1:1, Světlá – 
Plumlov 0:0, Světlá – Bratislava 3:0.

Čtvrtfinále: Hněvotín – Plumlov 2:2 (na pokutové kopy Hněvo-

tín 4:3), Karlovy Vary – Havlíčkův Brod 1:0, Světlá n. S. – České 
Budějovice 2:2 (na pokutové kopy Světlá 3:2), Lázně Bohdaneč 

– Hradec Králové 2:0. Semifinále: Karlovy Vary – Hněvotín 4:3, 
Lázně Bohdaneč – Světlá n. S. 3:0.

V utkání o bronzové medaile prohráli domácí fotbalisté s Hně-

votínem těsně 0:1 a tak na ně zbyla ta nepopulární „bramboro-

vá“ medaile za čtvrté místo. Po tak těsné porážce byli domácí 
hráčí smutní, ale jenom chvíli, vždyť čtvrté místo v republiko-

vém finále a v takové konkurenci, to je přece úspěch. Vítězem 
turnaje se stali fotbalisté Lázní Bohdaneč, když ve finále zdo-

lali další „lázeňský“ tým Karlovy Vary 3:2. Celý turnaj měl 
velmi vysokou úroveň, v jednotlivých týmech se představila 

Světlá nad Sázavou hostila fotbalový šampionát české republiky

Republikoví šampioni veteránského fotbalu fotbalisté SK Lázně 
Bohdaneč. Klečící první zleva nejlepší hráč turnaje Petr Vladyka
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Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou, s. r. o., reali-
zovalo na tréninkovém fotbalovém hřišti výměnu ochranných 
sítí. Práce, které spočívaly v demontáži starých sítí, vyrovnání 
a nátěru sloupů, natažení nových lan a zavěšení nových poly-

propylenových sítí, prováděla příspěvková organizace TBS 
Světlá n. S.

Text a foto: jv

nové sítě na stadionu

řada bývalých ligových fotbalistů. Například bývalý reprezen-

tant a hráč Olomouce, Dukly Praha a Baníku Ostarava Marek 
Heinz v dresu Hněvotína, legenda fotbalových Teplic Pavel 
Verbíř, Radek Divecky též v týmu Teplic, za které hrál i ligu, tu 
si zahrál i v dresu Mladé Boleslavi a Liberce. V týmu Českých 
Budějovic byl Jaromír Plocek, ten si ligu zahrál ve Viktorii 

Plzeň, MŠK Žilina a za Dynamo České Budějovice. V týmu 
vítězů Lázní Bohdaneč si zahrál Petr Vladyka, který byl v naší 
nejvyšší fotbalové soutěži hráčem Jihlavy a Slavie Praha, byl 
též naším reprezentantem ve futsalu, stejně jako bratři Roman 
a Michal Marešovi, kteří hráli ve Světlé v dresu Havlíčkova 
Brodu. Ceremoniál, při kterém se předávaly medaile a poháry, 
byl skutečně slavnostní, když ho zahájila naše státní hymna. 
Diplomy, poháry a medaile těm nejlepším předávali významné 
osobnosti Fotbalové asociace ČR. Mnohonásobný reprezentant 
České republiky brankář Petr Kouba, který byl patronem tur-
naje, generální sekretář FAČR Rudolf Řepka, vedoucí oddělení 
FAČR Otakar Mestek a město Světlou nad Sázavou zastupoval 
místostarosta Josef Hnik. Individuální ocenění získali: nejlepší 
hráč turnaje Petr Vladyka (SK Lázně Bohdaneč), nejlepší stře-

lec turnaje Jromír Plocek (České Budějovice), nejlepší brankář 
Petr Janota (FK Bohemia Světlá n. S.)

Konečné umístění zúčastněných týmů: 1. SK Lázně Bohda-

neč, 2. FC Slavia Karlovy Vary, 3. FC Hněvotín, 4. FK Bohemia 
Světlá n. S., 5. FC Slovan Havlíčkův Brod, 6. Arrows Hradec 
Králové, 7. TJ Sokol Plumlov, 8. SK Dynamo České Budějovi-
ce, 9. SC Radotín, 10. FK Teplice, 11. SK Camel Jablonec n. N., 
12. FK SK Polanka nad Odrou, 13. Old Boys Bratislava.

Text a foto: jiv

V neděli 17. června byly dohrány fotbalové soutěže Kraje 
Vysočina sezony 2017/2018 a fotbalisté FK Bohemia Světlá 
nad Sázavou skončili na šestém místě čtrnáctičlenné tabulky 
se ziskem 42 bodů za 12 vítězných zápasů, 6 remíz a 8 pro-

hraných utkání. 
Tak špatné umístění A mužstva světelský fotbal dlouho 

nepamatuje. Po sezoně 2016/2017 bylo v tabulce na 3. místě 
se ziskem 49 bodů a vedení klubu věřilo v brzký návrat do 
krajského přeboru Vysočiny, ze kterého v roce 2016 Světlá 
sestoupila. 

Po podzimní části právě skončené soutěže to pro FK Bo-

hemia Světlá nad Sázavou vypadalo nadějně. Mužstvo pod 
vedením trenérské dvojice Patrik Cenek, Jindřich Adamec 
nasbíralo ve třinácti utkáních 30 bodů a bylo na čele tabulky. 
Před startem jara se však nepodařilo rozšířit sestavu o zku-

šené hráče, k mužstvu přišel nový trenér Jan Holík, který to 
neměl z úzkým kádrem, který doplnili nezkušení dorostenci, 
vůbec lehké. Přes léto čeká vedení klubu kupa starostí, jak 
mužstvo posílit a samotné hráče tvrdá práce v tréninku, aby 
se světelský fotbal vrátil na pozice na které patří. Zaslouží si 
to i jeho věrní fandové, vždyť utkání na stadionu v Nádražní 
ulici patří tradičně k těm nejnavštěvovanějším.

Na připojeném snímku je A mužstvo FK Bohemia Svět-
lá nad Sázavou. Stojící zleva: kustod Matěj Havel, vedoucí 
mužstva Dita Švecová, as. trenéra Vlastimil Křivohlavý, 
Martin Krajanský, Miroslav Křikava, Petr Filippi, Lukáš So-

bek, David Valenta, Jiří Valenta a trenér Jan Holík. Dolní 
řada zleva: Milan Kožar, Jaromír Pešek, Luboš Rezek, Jan 
Pohnětal, Jan Vaňásek, Vojtěch Svoboda, Martin Karel. Na 
snímku chybí Martin Muzikář, Pavel Boudník, Adam Skalic-

ký, Ondřej Burda a Josef Novák, který sám od sebe mužstvo 
opustil během soutěže.

Text a foto: jiv

až šesté místo fotbalistů v i.a třídě

Při závěrečném slavnostním ceremoniálu. Zleva: vedoucí 
oddělení FAČR Otakar Mestek, patron turnaje Petr Kouba, 

nejlepší brankář turnaje domácí Petr Janota, generální sekretář 
FAČR Rudolf Řepka a místostarosta Světlé Josef Hnik
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V sobotu 9. června uspořádal motocyklový spolek Stadion 
klub S11 Světlá nad Sázavou již dvanáctý ročník mezi moto-

risty populární Propagační jízdy Vysočinou. Od samého rána 
se na světelské náměstí sjížděly nablýskané mopedy, mezi 
kterými dominoval typ Stadion S11. Světelští mopeďáci opět 
pozvali motoristy a členy klubů sdružujících majitele dnes již 
historických „kozích dechů“ z celé republiky. Do dvanácté ho-

diny se organizátorům prezentovalo 96 jezdců, nechyběli tra-

diční účastníci z Rakovníka, Žebráku, Kublova, přijeli majitelé 
mopedů z Prahy, Lužné, Libochovic, Volyně u Strakonic a též 
milovníci jízdy na jednostopých vozidlech z celého havlíčkob-

rodského okresu. V početném pelotonu byly i čtyři ženy: Jana 
Kalendová z Jitkova u Chotěboře, Hana Čechová z Rakovníka 
a Eva Černá s Drahomírou Procházkovou z Libochovic u Lito-

měřic. Ty přijely na start do Světlé nad Sázavou po vlastní ose, 
když z Rakovníka i Libochovic to měly do Světlé téměř stejně 
daleko, kolem sto sedmdesáti kilometrů. Už to byl pro jezdkyně 
i jejich stroje slušný výkon. Letošní jízda Vysočinou měla opro-

ti těm předcházejícím jinou podobu. Nejely se dva okruhy, ale 
pouze jeden, který měřil 66 km a zavedl účastníky jízdy přes 

Ledeč nad Sázavou až na Kutnohorsko do Vlastějovic, odkud 
se peloton mopedů vracel přes Hněvkovice, Kožlí a Dolní Měs-

to do Světlé nad Sázavou. Cíl byl v lyžařském areálu na Kadle-

čáku, kde na všechny jezdce čekal znamenitý guláš.
Text a foto: jiv

Mopedy projely vysočinou již podvanácté

Dámy a pánové, je to doma!!! Doma ve Světlé! Světelští draci 
opět přivezli mnoho pěkných medailí z MS 2018 DragonCup 
a jeden pohár. Celkem 20 medailí, z toho 6 zlatých, 5 stříbrných, 
9 bronzových a jeden pohár, a to: Andrej Čapek zlatou v katego-

rii semi-contact kadet +60 kg, zlatou v kategorii forma HARD 
a pohár za nejlepšího kadeta na MS vůbec. Jakub Černý zlatou 
v kategorii light-contact kadet – 66 kg. Dominik Dlouhý zlato 
v kategorii Self Defense do 12 let, kde bylo mimo jiné 24 kon-

kurentů, stříbrnou v kategorii forma HARD a bronzovou v kat. 
semi-contact junior – 45 kg. Matěj Klusáček zlatou v kategorii 
semi-contact junior – 40 kg. Lukáš Slabý stříbrnou v kategorii 
light-contact kadet +75 kg. Daniel Bačkovský zlatou v kategorii 
light-contact senior – 91 kg a bronzovou v kategorii forma SOFT. 
Daniel Icko stříbrnou v kategorii semi-contact junior – 45 kg. 
Tomáš Kopecký stříbrnou v kategorii forma HARD-masters 
a bronzovou v kategorii forma WEAPON. Vít Malimánek stří-
brnou v kategorii light-contact kadet – 60 kg a bronzovou v kat. 
semi-contact junior +60 kg. Adrian Icko bronzovou v kategorii 
light-contact junior – 55kg. Ivan Hlouš bronzovou v kategorii li-
ght-contact senior – 70 kg. A družina B synchron kata v sestavě 
Václav Pelc, Matěj Klusáček a Dominik Dlouhý získala bron-

zové medaile. Andrej Čapek a Jakub Černý si tak obhájili titul 

a prvenství z minulého roku! Celá Světlá nad Sázavou může být 
na naše bojovníky tentokrát opravdu velice hrdá! 

Kromě toho jsme už byli letos dvakrát na otevřeném mistrov-

ství v Polsku, v lednu a v dubnu, odkud jsme si celkem přivezli 
17 medailí, a to 5 zlatých, 12 stříbrných a jednu bronzovou. 

Sifu Vladimír Honkyš

Mistrovství Světa v karviné MS 2018 dragonCup

Florbal je jedním z nejoblíbenějších 
sportů na Vysočině. I proto se flor-
balový oddíl ve Světlé nad Sázavou 
rozhodl uspořádat turnaj žen, který 
na Vysočině ještě nebyl. Vysočina 
Florbal Cup bude největší florbalovou 
akcí kraje a účastnit se ho budou týmy 
z celé České republiky.

Myšlenka uspořádat ženský turnaj se rodila jednoduše. 
„V květnu nám přišla nabídka hrát 1. ligu, což je druhá nej-
vyšší soutěž v republice. Nabídku jsme přijali a v rámci pří-
pravy, která bude muset být velmi kvalitní, jsme se rozhodli 
uspořádat turnaj, na kterém si vyzkoušíme svou hru,” popi-
suje Renata Kohoutová, zástupkyně týmu žen.

Již nyní se mohou hráčky Světlé těšit na velmi zajímavou 
konfrontaci. Jako první účast na turnaji potvrdil tým z Žide-

největší florbalová akce roku na vysočině – vYSočina FlorBal CuP

Odstartováno, peloton mopedů a malých motocyklů  
se vydává na 66 kilometrů dlouhý okruh
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Po loňské účasti v Liberci na prestižním turnaji Salming 
Nisaopen ve florbalu opět vyrazilo v červnu sedm holek ze 
světelského oddílu – Natka Vančurová, Terka Kautská, Lenka 
Titzová, Lenka Zelingerová, Lenka Tlapáková, Míša Škary-

dová a Bára Špatzová, spolu s pěticí hostujících hráček – Ká-

jou Judovou, Luckou Krajícovou, Nelou Kotačkovou, Klárou 
Šulovou a Petrou Klusákovou poměřit síly s dorostenkami 
z jiných regionů.

Turnaj se hrál od pátku do neděle, osm týmů bylo nasazeno 
do dvou základních skupin a v neděli bylo na řadě play-off.

V základní skupině jsme nestačili na Litvínov v poměru 3:5 
(góly: Judová, Škarydová a Klusáková). Poté jsme porazili Pit-
bullky Kolín 6:2 (Judová 2x, Klusáková, Šulová, Zelingerová 
a Kautská) a FBC Dobré 5:0 (Judová 2x, Tlapáková, Zelinge-

rová a Škarydová).
V nedělním čtvrtfinále na nás čekal třetí tým skupiny B – 

Sparta Praha. Na soupeře jsme si docela věřili, neboť Spar-
tu jsme v letošní sezoně dvakrát porazili v juniorkách a na 
tomto turnaji to dopadlo stejně! Výhra 2:0 se nerodila úplně 
lehce, ale soupeři jsme dovolili minimum šancí. Gólově se 
prosadila z nájezdu Lenka Zelingerová, kterou nádherně vy-

zvala výhozem gólmanka Natka Vančurová. Úplně na konci 
prvního poločasu Nela Kotačková pohodlně dorazila střelu 
Káji Judové.

SEMIFINÁLE: v neděli odpoledne na nás čekal dosud su-

verénně si počínající pořádající Liberec. Velmi kvalitní florbal 
z obou stran dlouho nepřinášel výrazné gólové šance. Postup-

ně ale jsme získávali herní převahu, kterou nádhernou stře-

lou do šibenice gólově zúročila Klára Šulová. Druhou půli se 
hrálo více na liberecké polovině, ale definitivní pojistka ne 
a ne přijít. Nakonec musela výhru potvrdit skvělým zákrokem 
Natka Vančurová.

FINÁLE: Zde jsme čekali za soupeře našeho přemožitele 
z prvního zápasu, Litvínov, kterému jsme chtěli porážku vrá-

tit. ale ten překvapivě prohrál s Orlickem – Třebovskem (Ústí 
n/O a Česká Třebová). Od první minuty se hraje jen před sou-

peřovou bránou, leč střely nekončí v síti. Po přestávce šest 
nádherných branek Judové, Tlapákové, Zelingerové, Titzové, 
Šulové a Kotačkové znamená titul! Neuvěřitelně povedené 
kombinace obou pětek dostaly do varu i diváky.

Do allstar týmu turnaje byla nominována brankářka Natálie 
Vančurovu, která poslední čtyři zápasy udržela čisté konto, 
a Klára Šulová.

Tomáš Rosecký
Foto: Jaroslav Šula

Florbalový titul z liberce – nisaopen 2018

Stojící zleva: Lenka Tlapáková, Lenka Titzová, Barbora 
Špatzová, Karolína Judová, trenér Tomáš Rosecký,  

Natálie Vančurová
Klečící zleva:  Klára Šulová, Nela Kotačková,  

Lucie Krajícová, Michaela Škarydová, Petra Klusáková,  
kapitánka Tereza Kautská
Sedící: Lenka Zelingerová

Snad každý, kdo rád běhá, musel slyšet o adrenalinových 
závodech, jako jsou Spartan Race a Gladiátor Race. Tyto dva 
patří asi mezi ty nejznámější. Ale už málo kdo ví, že se jeden 
takový překážkový závod konal 16. 6. 2018 kousek od Světlé 
nad Sázavou. Ve Skuhrově u Havlíčkova Brodu se totiž běžel 
první ročník překážkového závodu Monkey Race Skuhrov.

kousek od Světlé se konal první ročník Monkey race Skuhrov 

nic, který hraje českou ženskou extraligu, prozradila největší 
favority turnaje Kohoutová a doplňuje, že počet týmů se za-

staví na 8. „Půjde o celodenní turnaj, na který jsme pozvali 
především prvoligové týmy. Jejich jména i další podrobnosti 
budeme postupně zveřejňovat na našich stránkách a na face-

bookové události.”
Turnaj se bude konat v Havlíčkově Brodě z důvodu absen-

ce haly ve Světlé nad Sázavou. „Halu postrádáme již od za-

čátku fungování florbalu ve Světlé. Jezdíme tak trénovat do 
Ledče nad Sázavou. I proto si našich úspěchů, kterých není 

málo i v jiných kategoriích, o to více vážíme,” upozorňuje 
Kohoutová na nedávný úspěch dorostenek Světlé, které vy-

hrály známý turnaj NISA OPEN v Liberci.
Vysočina Florbal Cup bude první akcí svého druhu, kterou 

bude světelský florbalový oddíl pořádat. „Zveme všechny 
milovníky florbalu nejen ze Světlé nad Sázavou, ale i z celé 
Vysočiny, aby dorazili 18. srpna do sportovní haly TJ Jiskra 
Havlíčkův Brod. Určitě nebudou litovat,” ukončuje Kohou-

tová.
Michaela Poláková

Na trať dlouhou 5,5 kilometru s 21 překážkami vyběhlo 106 
závodníků, nejstaršímu účastníkovi bylo 62 let. Nejrychleji byl 
v cíli Vít Vondráček z Havlíčkova Brodu, který závod zaběhl za 
28 minut a 32 vteřin a překonal tak i pořadatelský rekord tratě. 
Mezi ženami zvítězila Božena Čapková z Havlíčkova Brodu, 
která cílovou pásku protnula v čase 32:25.
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▶

MUŽI
1. Vít Vondráček 28:32
2. Slavomír Koreček 29:16
3. Petr Pejchal 29:17

ŽENY
1. Božena Čapková 32:25
2. Anna Rázlová 34:30
3. Beáta Šodková 35:54

Text a foto: Mašek Michal

O víkendu 1.–3. 6. 2018 se konalo Krajské kolo Zlaté udice 
v Újezdě nad Lesy. Nechyběli zde ani zástupci našich rybářů. 
Bojovat o Národní kolo Zlaté udice se vydal Jakub Šmíd, To-

máš Kukeně ml., Martina Hurníková, Nikola Tvrdá a Aneta 
Tvrdá. Soutěž Zlatá udice prověřuje mladé rybáře v rybářských 
znalostech, v dovednosti manipulace s prutem (RT-rybolovná 

technika) a v umění LRU-lovu ryb na plavanou. Byl to velice 
náročný víkend. V pátek na závodníky čekal test rybářských 
znalostí, poznávání rostlin, ryb a živočichů a disciplína D4-zá-

těž terče. V sobotu si závodníci i pořadatelé zpestřili program, 
navštívili Den dětí s Jakubem Vágnerem, který se konal na 
Jezeře Katlov. Zde si pod vedením Kateřiny Markové (pade-

sátinásobné mistryně světa v rybolovné technice) mohli před 
závodem ještě procvičit RT. Celé krajské kolo bylo zakončeno 
lovem ryb na plavanou. Nejmladší závodník Jakub Šmíd zku-

šeně přechytal i o 10 let starší soupeře. Našim svěřencům se 
celkově dařilo skvěle, na národní kolo se kvalifikoval Jakub 
Šmíd, Nikola a Aneta Tvrdá.

Umístění:
Zn RT LRU KKZU celkový

Tomáš Kukeně 9 5 10 8

Jakub Šmíd 8 9 1 5

Nikola Tvrdá 4 4 4 3

Aneta Tvrdá 5 10 3 5

Martina Hurníková 11 10 6 11

Kristýna Kukeňová
Foto: Tvrdý Jiří

krajské kolo Zlaté udice

Závodníci a trenéři KKZU

Těsně před startem vystoupila na skuhrovském hřišti děvča-

ta z BM Fitness Havlíčkův Brod s motivačním vystoupením 
„Když nemůžeš, tak přidej“. První závodník vyběhl na trať ve 
14:00, další startovali v půlminutových intervalech. Díky tomu 
se u překážek netvořila fronta a žádný ze závodníků neměl tak 
zbytečnou časovou ztrátu. Na trati běžci překonávali vodní 
nebo bahenní překážky, čekalo je ručkování, zkouška jejich pa-

měti, šplh nebo hod oštěpem. Pokud se některému z účastníků 
nepodařilo daný úkol splnit, následoval trest v podobě patnácti 

„angličáků“ u mužů. Ženy při nesplnění měly trest o něco mír-
nější, stačilo patnáct dřepů. V samotném závěru několik metrů 
před cílem pak museli všichni závodníci překonat hasičskou ba-

riéru. Někteří ji zvládli doslova přeskočit, některým přišla vhod 
pomoc od ostatních závodníků.

„Podle ohlasů samotných závodníků se závod povedl, vyšlo 
počasí a až na pár odřenin se vše obešlo bez zranění. Chtěl 
bych všem závodníkům, divákům i spolupořadatelům podě-
kovat za skvělý den“ zhodnotil první ročník Monkey Race 
Skuhrov hlavní organizátor Lukáš Blažek.

Monkey Race Skuhrov 2018 pořádalo SDH Skuhrov.
Partnery a sponzory akce byly: Obec Skuhrov, CO-

BAP, s. r. o., ISOline EU, s. r. o., Metropolitní, s. r. o., B:-
TECH, a. s. a M & M Reality Havlíčkův Brod, BodyCreators, 
ČČK Havlíčkův Brod a BM Fitness Havlíčkův Brod.

V sobotu 19. 5. 2018 proběhly na Kyjském rybníku celo-

pražské přebory mládeže v plavané. Závodů se zúčastnilo 73 
závodníků, kteří byli rozděleni do 17 družstev. Místní orga-

nizace Světlá nad Sázavou zde měla dva týmy. Mezi nabitou 
konkurencí dokázali zazářit jak v týmech, tak i v jednotliv-

cích. Výrazně omlazené týmy ve složení, A tým: Přichystal 
Jan, Šmíd Jakub, Kukeně Tomáš, Tvrdá Nikola, Tvrdá Aneta 
a Hurníková Martina a neúplný B tým ve složení Brzoň Ma-

těj, Kubínová Kristýna, Kubín Jan a Brzoň Luboš. Po čtyř-
letém “prokletí“ čtvrtých míst, co jsme zde měli, se konečně 

3. místo na celopražských přeborech mládeže
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▶

Zleva nahoře: Kubín Martin (vedoucí), Kubínová Kristýna, 
Tvrdá Aneta, Tvrdá Nikola, Kukeňová Kristýna (trenér)

Zleva uprostřed: Kukeně Tomáš st. (vedoucí), Brzoň Matěj, 
Kubín Jan, Hurníková Martina, Kukeně Tomáš ml., Šmíd 

Jakub, Šmíd Josef (vedoucí)
Dole: Brzoň Luboš

Světelští mladí rybáři se 
zúčastnili soustředění rybo-

lovné techniky na Jezeře za 
Valem. Už několik let patří ry-

báři místní organizace mezi 
nejlepší v Územním svazu 
města Prahy a neztratí se ani 
mezi elitou republiky. Loňský 
rok to potvrzuje, neboť jako 
naprostí outsideři dosáhli ne-

malých úspěchů. Ačkoli ne-

mají takové možnosti tréno-

vání, potřebné vybavení nebo 
i finanční prostředky, jako 
jiné týmy, dokáží sbírat nové 
zkušenosti a dobré výsledky. 
Nikola Tvrdá, Aneta Tvrdá, 
Tomáš Kukeně ml. a Jakub 
Šmíd doplňují tým Prahy. Bě-

hem třídenního soustředění 

se jim pod vedením trenérky 
Kristýny Kukeňové podařilo 
do určité míry doladit nedo-

statky v rybolovné technice. 
Společně s vedoucím Pepou 
Marešem tým potrápili i v ry-

bářských znalostech. 
Když nebyl na programu 

trénink, měly děti možnost 
rybolovu. Kubovi s Tomášem 
se povedlo vytáhnout největ-
ší rybu soustředění, kapra 
98 cm a 18 kg. 

Klukům gratulujeme a ce-

lému týmu držíme palce na 
Mistrovství republiky v ry-

bolovné technice a dalších 
závodech.

Kristýna Kukeňová
Foto: Iva Košnářová

Mo črS Světlá na soustředění ÚS Prahy

Nikola Tvrdá

 Zleva: Jakub Šmíd, Aleš 
Slavíček, Josef Šmíd (vedoucí), 

Tomáš Kukeně ml.

Liga soutěže družstev 2017/2018
Jedenáctý ročník Regionální šipkové ligy na Vysočině skončil. 

Mistrem Vysočiny se stal tým XXXL Kostky Havlíčkův Brod, 
který tak získal tzv. Double, když dokázal obhájit i vítězství v ligo-

vém poháru. Na druhém místě skončil nejlepší světelský tým Ha-

lůzáci Zastávka a napodobil tak úspěch Melounů z loňského roční-
ku. Třetí se umístili Kačeři Humpolec, kterým chyběl pouhý bod 
na druhé místo. Melouni skončili na celkovém 5. místě a nováčci 
Melouni B se udrželi v nejvyšší soutěži, naopak tým Smrťovka 
padá o soutěž níž.

Ve 2. lize slaví titul Klobáci Ledeč a zároveň tak návrat do nej-
vyšší soutěže. Spolu s nimi se po roce vracejí Lepáci Pohoda Svět-
lá, kteří skončili na 2. místě. Třetí místo obsadil tým D.C. Goblins 
Humpolec. Vítězem přeboru se již s předstihem stal tým ŠK Bow-

ling Havlíčkův Brod.

Vysočina tour 2018
V sobotu 12. 5. 2018 se uskutečnilo finále a slavnostní zakončení 

6. ročníku Vysočina Tour – největšího seriálu šipkových turnajů 
na Vysočině. Jedinečný turnaj se konal opět v Kulturním domě 
v Knyku u Havlíčkova Brodu, kde se finálové turnaje hrají od roku 
2014. Pouze v prvním ročníku se finále hrálo v Termesivech.

Nominační turnaje probíhaly celkem na 10 hracích místech po 
dobu 30 týdnů. Celkem se odehrálo 298 turnajů a nejaktivnějším 
hracím místem se stal Sport Bar Hattrick Jihlava, které navštívilo 
celkem 532 hráčů, což činí průměr téměř 18 hráčů na turnaj!

Celého seriálu se zúčastnilo 352 šipkařů (287 mužů, 65 žen). Cel-
kový žebříček vyhrál Jan Stoklasa s celkovým počtem 3305 bodů. 
Druhý skončil David Bártl a třetí místo obsadil Michal Šťastný. 
Mezi ženami zvítězila Hana Málková před Marcelou Frühaufovou 
a Petrou Žiačikovou. Nejaktivnějším hráčem se stal Filip Menšík, 

Šipky

A tým umístil na 3. místě. B tým obsadil 10. místo, které je 
též velikým úspěchem. 

Nikola Tvrdá v kategorii do 14 let se umístila na 2. místě. 
Nikola poprvé chytala na děličku, jedná se o dělený prut bez 
navijáku o délce min. 8 m. Na tento prut dokázala dokonce 
vytáhnout i kapra, který jí výrazně pomohl k výbornému 
umístění. Smolně však 30 sekund po konci závodu vytáhla 
z vody 60 cm amura, který byl zároveň velkým potěšením 
i velikým zklamáním. 

Její sestra Aneta Tvrdá po těžké operaci a dlouhé rekon-

valescenci se poprvé objevila na větších závodech, přičemž 
dva týdny zpátky si vyzkoušela lehký rybolov na závodech 
MO, kde obsadila 1. místo v ženách. 

Tři naši závodníci se umístili v TOP 10 a šest závodníků 
v TOP 20. Veliké díky patří celému týmu i trenérům.

Kristýna Kukeňová
Foto: Josef Šmíd

34



který odehrál 59 turnajů v základní části. Nejvíce vyhraných tur-
najů má na svém kontě havlíčkobrodský David Bártl, kterému se 
povedlo stát na stupni nejvyšším ve 31 turnajích z 52 účastí. Nej-
více turnajů na jednom hracím místě vyhrál Jan Stoklasa, celkově 
byl první ve 14 turnajích v humpoleckém baru Mlíčňák.

Před samotným zahájením turnaje nás poctila svojí návště-

vou Viktorka Fironová, která trpí vážnou nevyléčitelnou nemocí 
SMA (spinální muskulární atrofií). Všichni šipkaři, kteří po celou 
sezonu hráli tento seriál turnajů, přispěli Viktorce částkou pře-

sahující 8 000 Kč. Navíc byla v místě konání turnaje připravena 
kasička, kam mohli všichni účastníci akce přispívat během celého 
dne.

První vítězství pro Josefa Rezka
Do turnaje mužů se prezentovalo rekordních 92 hráčů z celkem 

110 nominovaných. Byl tak překonán rekord 88 hráčů z roku 2016. 
Favoritů na vítězství bylo spousta, nechyběl zde žádný vítěz před-

chozích ročníků – obhájce z loňského ročníku František Veverka, 
trojnásobný mistr Jan Stoklasa či historicky první vítěz Velkého 
Finále Michal Voda. Avšak vítěz může být pouze jeden…

Šampiónem letošního ročníku se stal Josef Rezek hrající za tým 
Melouni Světlá, ale cesta to pro něj nebyla jednoduchá. Po vítěz-

ství nad Tomášem Blažkem, Milanem Peřinou, Radkem Bílkem 
a Filipem Wastlem následovalo čtvrtfinále pravé strany s Radkem 
Dostálem, které vyhrál nejtěsnějším rozdílem 3:2. V semifinále 
potom nestačil na Martina Doška („posilněn“ velkým vítězstvím 
nad Janem Stoklasou) a musel do opravné části pavouka. Výhry 
nad Františkem Veverkou a Ondřejem Barešem mu zajistily odvet-
ný zápas s Martinem ve finále strany poražených o postup do ab-

solutního finále. Martin své utkání prohrál a skončil na celkovém 
třetím místě, naopak Pepa se mohl již podruhé ucházet o vítězství 
v tomto turnaji (poprvé prohrál v roce 2014 s Honzou Stoklasou). 
Soupeřem ve finále mu byl zatím neporažený Lukáš Benda, kte-

rý se o titul ucházel poprvé (dosavadní maximum bylo 4. místo 
z roku 2016). Lukáš na cestě do finále porazil Karla Ročka, Miloše 
Nevídala, Michala Adama, Jindřicha Valu, Ondřeje Bareše a Mar-
tina Doška. Finálové utkání se hrálo ve velice kvalitním tempu 
a po vítězstvích dvakrát 3:1 mohl Pepa slavit svůj prémiový triumf.

Lucie Barešová rekordmankou Velkého Finále
Turnaj žen hrály všechny nominované hráčky, což se stalo po-

prvé od počátku seriálu, navíc v rekordní účasti 27 žen. Doposud 
bylo maximum 20 hráček v roce 2016. Stejně jako u mužů ani u žen 
nechyběly žádné vítězky z předchozích ročníků – obhájkyně po-

sledních dvou vítězství Petra Balnohová, která v případě úspěchu 
mohla pomýšlet na „posvátný tripl“ a vyrovnat tím rekord, a Lu-

cie Barešová, která byla naopak připravena stanovit rekord abso-

lutní v počtu celkových vítězství. Jiné vítězky tento turnaj nezná 

a mohl to změnit právě tento ročník, jenže… Výbornými výkony 
se prezentovaly především všechny tři hráčky ze Světlé nad Sáza-

vou, které obsadily stupně vítězů. Velkým překvapením turnaje se 
stala Pavlína Žáčková, která na cestě do finále levé strany porazila 
Petru Balnohovou (5. místo) a Petru Žiačikovou (4. místo) hrající 
za klub Zapomnění Jihlava, dalším milým překvapením dne. Ve 
finále strany poražených se tak utkaly světelské hráčky – Lenka 
Čermáková a právě Pavlína Žáčková. Lenka přijela opravdu ve 
skvělé formě a po vítězství 3:0 postoupila do absolutního finále. 
Soupeřkou jí byla trojnásobná vítězka Lucie Barešová, která Len-

ku ve finále pravé strany porazila 3:2. Samotné finále bylo nejvy-

rovnanější v historii, když se hrálo na maximální počet 10 legů! 
Vítězkou a zároveň čtyřnásobnou vítězkou se po výsledcích 2:3 
a 3:2 stala Lucka Barešová a stanovila tak nový rekord Velkého 
Finále v počtu vítězství v turnaji.

Jaromír Váňa vítězem Malého Finále
Do turnaje Open neboli Malého Finále se zaprezentovalo 45 hrá-

čů, kteří již nehráli hlavní turnaje nebo se do nich nenominovali. 
Absolutně největší úspěch zaznamenal mladý David Málek, kte-

rý v těžké konkurenci obsadil krásné 3. místo, což ve svém věku 
může považovat za vítězství. Jeho přemožitelé byli pouze finalisté 
celého turnaje Jaromír Váňa a Zdeněk Barták. Celkovým vítězem 
se stal nakonec „Miras“, který zvítězil po výsledcích 0:2 a 2:0. Tím 
byla dokončena letošní nadvláda světelských hráčů, kteří ovládli 
všechny turnaje, tedy téměř všechny, protože ještě byl vypsán tur-
naj Juniorů…

Neporažený David Málek
Turnaje juniorů čili mládeže se zúčastnilo 8 hráčů a hráček. 

Hrálo se systémem každý s každým ve dvou skupinách. Vítězové 
skupin hráli o vítězství, hráči na druhých místech bojovali o bronz. 
Skupinu A vyhrál bez jediné porážky David Málek se skóre 6:2, 
druhý skončil Tomáš Zámostný, loňský vítěz. Ve skupině B to 
bylo vyrovnanější, když o vítězi skupiny rozhodlo až vzájemné 
utkání mezi Markétou Tučkovou a Petrem Málkem, šampionem 
z roku 2016. Při stejném počtu bodů a skóre rozhodlo vítězství 
Markéty 2:1 a tím si zajistila účast ve finále. Utkání o 3. místo vy-

hrál Tomáš Zámostný, ve finále pak zvítězil David Málek pomě-

rem 2:0 a stal se tak jediným účastníkem turnaje, který v cestě za 
titulem nepoznal hořkost porážky.

Mistr středař Filip Menšík
Pro vítěze doplňkových turnajů Mistr Středař na jednotlivých 

hracích místech se konal Turnaj Mistrů (středařů), kterého se zú-

častnilo celkem 11 hráčů (10 vítězů hracích míst + obhájce z loň-

ského ročníku). Krásné třetí místo obsadila Petra Žiačiková repre-

zentující Klub Zapomnění. Ve finále se utkali Josef Rezek (Pivní 
Bar Meloun) s Filipem Menšíkem (Bar Mlíčňák) a právě druhý 
jmenovaný dvěma středy rozhodl o svém vítězství.

Všechny turnaje byly pořádány on-line na serveru www.moje-

turnaje.cz, v sekci „zveřejněné turnaje“ se tak můžete zpětně po-

dívat na průběh turnajů, hrací plány a další statistiky. Slavnostní 
zakončení turnaje proběhlo stejným způsobem jako předchozí 
ročníky, tzn. losováním hlavní ceny. Nejšťastnější v tu chvíli byla 
Šárka Tomášková, která si odnesla TV v hodnotě 10 000 Kč. Závě-

rem je nutno poděkovat všem pořadatelům, členům spolku Tajfun 
Darts z. s. a personálu Baru Tajfun Havlíčkův Brod za skvělou 
obsluhu a občerstvení po celou dobu turnaje. Dále děkujeme Bo-

houšovi Pleskačovi za fotografie. Věříme, že příští sezonu budeme 
opět hrát tento seriál turnajů a těšit se na 7. ročník Velkého Finále…

Ondřej Bareš
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Jaromír Štukheil 

Montáž, opravy, revize a zkoušky 

vyhrazených elektrických zařízení.

IČO: 45951900 
ev. č.: 2773/8/18/r-eZ-e2a.

mob.: +420 606 842 220

Prostor p
ro vaši  

reklamu

Prostor p
ro vaši  

reklamu
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Prostor p
ro vaši  

reklamu
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příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vždy vyjadřovat postoje redakce! Kompletní číslo Světelského zpravodaje najdete s určitým zpožděním na stránkách 
www.kyticesvetla.cz. Vychází v nákladu 900 ks.
Graf. úprava a tisk: Tiskárna Polička, tel. 461 722 002, fax 461 723 004, e-mail: info@tiskarnapolicka.cz, www.tiskarnapolicka.cz  -jkd-
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