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Z radniCe
Dne 13. 6. 2019 vzdali radní města v prostorách Městského 

úřadu hold židovským obyvatelům Světlé nad Sázavou, kteří 
byli násilně odvlečeni do koncentračních táborů.

Nejstarší židovské osídlení ve Světlé nad Sázavou je dolože-

no již v 1. polovině 17. století. Od tohoto okamžiku se židovská 
komunita stala součástí města a velmi významně se podílela na 
hospodářském i veřejném životě.

Bohužel nástup německých vojsk a uplatňování norimber-
ských zákonů zapříčinily, že v červnu 1942 odjely 3 transporty 
Židů ze Světlé nad Sázavou a přilehlých obcí do koncentračních 
táborů. Z celkem 69 světelských občanů židovského původu 
jich 56 přišlo o život. Tímto hrůzným činem židovská komunita 
ve Světlé nad Sázavou zcela zanikla.

Blanka Sedláková
tisková mluvčí MěÚ Světlá nad Sázavou

radní vzdali hold židovským obyvatelům Světlé n. S.

13. června 2019 se konal další pravidelný kontrolní den na stav-

bě světelské sportovní haly.  V současné době je hrubá stavba již 
hotova a jsou vsazeny okenní výplně. Začíná se pracovat na obkla-

dech vnitřních prostor, na které naváže montáž stropních podhle-

dů. Současně se také pracuje na střeše a fasádě u jižní strany haly 
a také na střeše u napojení na ZŠ Lánecká (žáci základní školy 
budou do haly vstupovat přímo z chodby školy). 

Od července započnou práce na výstavbě velkého parkoviště 
před halou a zhotoví se fasáda hlavního vstupu.

Termín dokončení stavby je plánován na konec října 2019.
Blanka Sedláková, tisková mluvčí MěÚ Světlá nad Sázavou

Stavba světelské sportovní haly pokračuje

Prodej

Město Světlá nad Sázavou nabízí k pro-

deji osobní automobil – požární speciál 
Chrysler JEEP Cherokee, RZ: HBI 45 47, 
obálkovou metodou za základní cenu 
ve výši 55 300 Kč včetně DPH a  eko-

logického poplatku (možnost jednání 
o snížení ceny).

Své nabídky můžete podat osobně 
nebo poštou v  zabezpečených obál-
kách s označením: „NEOTVÍRAT – PRO-

DEJ OSOBNÍHO AUTOMOBILU“ pro-

střednictvím podatelny Městského 
úřadu ve Světlé nad Sázavou (po, stř: 
8.00–17.00 hodin, út, čt: 8.00–13.00 ho-

din, pá: 8.00–15.00 hodin)

Bližší informace Vám budou poskytnuty na Městském 
úřadu ve Světlé nad Sázavou, na odboru majetku, investic 
a regionálního rozvoje, tel. 569 496 656.

Změna dopravního značení u prodejny Penny
V měsíci květnu na žádost občanů proběhla změna dopravního 

značení u prodejny Penny ve Světlé nad Sázavou. Z původního 
dopravního značení P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ se mění na 
dopravní značení P4 „Dej přednost v jízdě!“, tedy již není třeba 
bezpodmínečně zastavit vozidlo na takovém místě, odkud je do 
křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě. Od změny si 
slibujeme lepší a klidnější výjezd od parkoviště prodejny Penny.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Z odboru dopravy

3



Okénko 
vzpomínek

Přestavba náměstí

Pohled ze zbořeniště na kostel Probíhající práce na západním bloku  
a v pozadí dům Krupičkových

Zbytky domu Novákových-Vincencových

Pohled na probíhající práce

Pohled od jihozápadní strany

Zde se pokračovalo

Pohled na blok domů připravených k demolici

Začátek likvidace bloku
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Likvidace domu Krupičkových

Demolice – Pickův  dům pod radnicí

Demolice domu J. Vlčka

Demolice domu Novákových-Vincencových Lánecká ul. začátek demolice pro budoucí výstavbu bytového 
domu č. p. 700

Lánecká ul., vlevo dnes bytový dům 700

Demolice domku před Zajíčkovými - zde byla původní mlékárna

Demolice domu a obch. Vlčkových
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Rada města:
 1. Povolila výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů 

stanoveného prováděcím předpisem do počtu 2 žáků šes-

tého ročníku Základní školy Komenského pro školní rok 
2018/2019, neboť toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdě-

lávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti 
a ochrany zdraví.

 2. Schválila návrh užšího pořadníku žadatelů o nájem bytů 
1+0, 1+1, 2+1, 2+kk v Domě s pečovatelskou službou, 
U Rybníčků 1044, Světlá n. S.

 3. Schválila doplnění užšího seznamu uchazečů o umístě-

ní do domova pro seniory Sociálního centra města Světlá 
n. S.

 4. Schválila přidělení bytu 1+2 v Nádražní ul. č. p. 6, Světlá 
n. S. paní M. D. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
jednoho roku s možností automatického obnovování při 
plnění si povinností plynoucích z nájemní smlouvy.

 5.  Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-

tí dotace z rozpočtu města TJ Sklo Bohemia Světlá n. S., 
z. s. – oddíl florbalu, ve výši 14 800 Kč. Dotace bude pou-

žita na uhrazení cestovních výloh, ubytování a startovné-

ho na MČR 2019 dorostenek ve florbalu v České Třebové.
 6. Schválila poskytnutí finančního daru osadnímu výboru 

Lipnička ve výši 1 500 Kč na Den dětí, který bude uspořá-

dán v červnu 2019.
 7. Schválila poskytnutí finančního daru Stadion klubu S-11, 

z. s., ve výši 3 250 Kč na uspořádání 12. ročníku jízdy his-

torických mopedů zn. STADION pod názvem „Jízda Vy-

sočinou“.
 8. Schválila poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z. s., 

ve výši 5 000 Kč na zajištění dalšího provozu dětské krizo-

vé linky.
 9. Schválila poskytnutí finančního daru Sboru dobrovolných 

hasičů ve výši 10 000 Kč na pořádání V. ročníku hasičské 
noční soutěže o putovní pohár města Světlá n. S.

 10. Schválila poskytnutí finančního daru Spolku přátel zámku 
na akci Dětská pohádková noc ve výši 7 000 Kč, na akci 
Divadelní zámecká noc ve výši 7 000 Kč, na akci Svět hra-

ček a tvoření ve výši 7 000 Kč.
 11. Schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zřízení spo-

lečné jednotky požární ochrany a jejího fungování mezi 
městem Světlá n. S. a obcí Pohleď a obcí Služátky.

 12. Schválila vydání souhlasu k užívání veřejného prostran-

ství – části pozemku 736/4 v obci a v k. ú. Světlá n. S., par-
koviště u budovy Základní školy Komenského za účelem 
užívání dvou vyhrazených parkovacích stání, a to po dobu 
2 let, s účinností od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021 pro společnost 

ESA plating, s. r. o. Cena za dvě vyhrazená parkovací mís-

ta stanovena v částce 600 Kč/m2/rok.
 13. Schválila pronájem části pozemku parc. č. st. 517 o výmě-

ře 2,5 m2 v obci a v k. ú. Světlá n. S. paní J. Z. s platností 
od 1. 6. 2019 za účelem užívání pozemku zahrádky pro 
pěstování ovocných keřů za celkovou cenu nájemného ve 
výši 20 Kč/rok.

 14. Schválila pronájem části pozemku parc. č. 704 o výměře 
44 m2 v obci Světlá n. S. a v k. ú. Dolní Březinka panu 
Z. Ř. s účinností od data 1. 6. 2019 za účelem užívání čás-

ti pozemku jako zahrádky u rodinného domu za celkovou 
cenu nájemného ve výši 220 Kč/rok.

 15. Schválila oslovit pro vypracování studie opravy fasády 
a výměny oken v ZŠ Komenského Ing. arch. Jiřího Milo-

slava Stříbrného.
 16. Stanovila jako dodavatele zakázky „ZŠ Lánecká, Světlá 

nad Sázavou – vybavení učebny jazyků a IT“ firmu WAN-

DEL CZECH, s. r. o.
 17. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Vý-

měna sedadel v kinosále – balkón, Světlá nad Sázavou“ 
mezi městem Světlá n. S. a firmou HOKO-VH, s. r. o.

 18. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Bene-

tice – veřejné osvětlení“ mezi městem Světlá n. S. a firmou 
VČE – montáže, a. s.

 19. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na akci Rekonstruk-

ce kuchyně MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou, projekto-

vá dokumentace se spol. QATROSYSTEM, spol. s r. o.
 20. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Pří-

střešky na odpadové kontejnery a plocha pro kontejnery 
tříděného odpadu pro č. p. 939–942 Světlá nad Sázavou“ 
mezi městem Světlá n. S. a TBS Světlá nad Sázavou, p. o.

 21. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na akci Skládka 
TKO Světlá nad Sázavou – 3. etapa, projektová dokumen-

tace se spol. INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.
 22. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci „Orientační 

osvětlení Benetice“ z programu Obnova venkova Vysoči-
ny 2019.

 23. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na nákup a instalaci 
2 ks fitness prvků na hřiště U Stromečku v rámci dotační-
ho programu Venkovní fitness hřiště pro mládež a dospělé 
vypsané společností COLMEX, s. r. o. a Nadačním fon-

dem zdravého životního stylu v roce 2019.
 24. Souhlasila s realizací Vyhledávací studie propojení jed-

notlivých obcí trasami pro cyklisty a napojení na páteřní 
cyklotrasu/cyklostezku Okrouhlice – Světlá nad Sázavou, 
Smrčná.

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady města 20. května

Rada města:
 1. Souhlasila s poskytnutím znaku města Pracovní skupině 

na podporu náhradního rodičovství pro kampaně v rámci 
Týdnů pěstounství v Kraji Vysočina v roce 2019 i v násle-

dujících letech.
 2. Schválila formulář Žádosti o poskytnutí dotace z rozpoč-

tu města na celoroční činnost – formulář pro získání více 

podrobných informací k objektivnímu rozhodování o roz-

dělení dotace z rozpočtu města do oblasti sportu.
 3. Schválila přidělení bytu 1+1, Nádražní ulice č. p. 185, 

Světlá n. S. paní M. K. a bytu 1+1, Nádražní ulice č. p. 185, 
Světlá n. S., paní L. M. Nájemní smlouvy budou sepsány, 
až budou výše zmíněné byty předány TBS Světlá nad Sá-

zavou, p. o. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu ur-

Schůze rady města 10. června
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▶

čitou jednoho roku s možností automatického obnovování 
při plnění si povinností plynoucích z nájemních smluv.

 4. Schválila poskytnutí dotace individuální Akademii bojo-

vých umění Světlá nad Sázavou ve výši 3 900 Kč, která 
bude použita na úhradu startovného na mistrovství v Pol-
sku.

 5. Schválila poskytnutí finančního daru Spolku Přátelé Za-

hrádky ve výši 2 000 Kč na pořízení zvonu pro kostel 
sv. Víta v Zahrádce.

 6. Schválila vydání souhlasu s užíváním veřejného prostran-

ství – části pozemku parc. č. 1096/24 v obci a v k. ú. Světlá 
n. S. za účelem zřízení venkovního posezení v termínu od 
11. 6. 2019 do 30. 9. 2019 v prostorách před provozovnou 
rychlého občerstvení „BRA3 KEBAB“ panu P. Š. Výměra 
dotčené části prostoru je 8 m2, cena za užívání veřejného 
prostranství je 480 Kč/měsíc.

 7. Schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
Krajem Vysočina jako poskytovatelem dotace a městem 
Světlá n. S. jako příjemcem dotace na realizaci projektu 

„Oprava části cyklotrasy Lipnička – Dolní Město“ v rámci 
programu Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturisti-
ka 2019“ ve výši 225 704 Kč.

 8. 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 nad Sázavou, Turecký pavilon – 
III. etapa“ v rámci programu Fondu Vysočiny „Památky 
2019“ ve výši 350 000 Kč.

 9. Schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
Krajem Vysočina jako poskytovatelem dotace a městem 
Světlá n. S. jako příjemcem dotace na realizaci projektu 

„Akceschopnost JPO obce Světlá nad Sázavou“ v rámci 
programu Fondu Vysočiny „Akceschopnost jednotek po-

žární ochrany obcí 2019“ ve výši 45 000 Kč.
 10. Schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zřízení spo-

lečné jednotky požární ochrany a jejího fungování mezi 
městem Světlá n. S. a obcí Ovesná Lhota a uzavření Ve-

řejnoprávní smlouvy o zřízení společné jednotky po-

žární ochrany a jejího fungování mezi městem Světlá 

n. S. a obcí Příseka. Obě smlouvy budou uzavřeny s plat-
ností od 1. 7. 2019.

 11. Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování pro-

jektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby „Propojení silnice II/150 a II/347 Zámec-

ká – Nádražní“ se společností TRANSCONSULT, s. r. o.
 12. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na akci Průzkum 

a zajištění světelského podzemí – I. etapa – vstupní objekt 
se společností EMG ENERGY, s. r. o.

 13. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Kli-
matizace pokojů 5. NP Domova pro seniory ve Světlé nad 
Sázavou“ s firmou Zdeněk Krch – OKASO.

 14. Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci akce 
„Sportovní hala Světlá nad Sázavou – vybavení nábytkem“ 
s firmou MAKRA DIDAKTA, s. r. o.

 15. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci z výzvy MAS Králov-

ská stezka – IROP – zázemí pro vzdělávání, aktivita „In-

frastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdě-

lávání“ na projekt Multifukční výukový sálek v zázemí 
společenského sálu. Žádost o dotaci bude podána na část-
ku 1 500 000 Kč, z toho nákup techniky do výše 600 000 Kč. 
Projekt bude k žádosti o dotaci připraven v souladu s doku-

mentací Kulturní centrum – stavební úpravy Světlá nad Sá-

zavou vypracovanou spol. TAPA projekt, s. r. o.
 16. Souhlasila s nákupem florbalových mantinelů pro novou 

sportovní halu od firmy UHER COMPANY, s. r. o., za 
cenu 94 500 Kč bez DPH.

 17. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o výpůjčce prostor v te-

nisovém areálu, který je ve správě společnosti Sportovní 
zařízení města Světlá nad Sázavou, s. r. o., s Tenisovým 
klubem Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, z. s.

 18. Schválila Veřejnoprávní smlouvu o rozšíření územní pů-

sobnosti Městské policie Světlá nad Sázavou v obci Pavlov.
 19. Schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o společném 

zřízení a provozu telekomunikačního vedení se společnos-

tí Metropolitní, s. r. o., z důvodu rozšíření původní smlou-

vy o další úsek mezi ZŠ Komenského a Sportovní halou 
Komenského.

Jan Tourek, starosta města

Závěrečný účet města Světlá nad Sázavou za rok 2018
Hospodaření města za rok 2018 bylo zakončeno závěrečným 

účtem, který byl ve lhůtě od 10. června do 26. června 2019 
zveřejněn na úřední desce městského úřadu. V návaznosti na 
to dne 26. 6. 2019 zastupitelstvo města vyjádřilo souhlas s ce-

loročním hospodařením města a závěrečný účet města za rok 
2018 včetně výsledku inventarizace a zprávy auditora o vý-

sledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 schválilo 
bez výhrad.

Pro informaci přinášíme základní údaje o hospodaření v loň-

ském roce.
Celkové skutečné příjmy v roce 2018 činily 188.258 tis. Kč, 

to je 97 % rozpočtovaných příjmů, skutečné výdaje byly 
177.035 tis. Kč, tj. 72 % výdajového rozpočtu.

Celkové saldo finančního hospodaření města skončilo pře-

bytkem hospodaření ve výši 11.223 tis. Kč, přičemž rozpočet 
na rok 2018 byl schválen se schodkem 19.825 tis. Kč, (tj. stav 
finančních prostředků na běžných účtech k 31. 12. 2017 na vy-

rovnání rozpočtu). Účetně jsme tedy dosáhli lepšího výsledku, 

a to tím, že nebyly vyčerpány všechny rozpočtované výdaje, 
zejména 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 sdílených daní a daně z hazard-

ních her (o 1.465 tis. Kč) a do rozpočtu byly zapojeny odvody 
nepoužitých dotací z předchozího roku od bytového hospodář-
ství, mateřské školy a základních škol, sportovního zařízení 
v souhrnné výši 2,5 mil. Kč.

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

my. V roce 2018 vzrostlo meziročně inkaso sdílených daňových 
příjmů o 10.662 tis. Kč jako pokračující důsledek růstu ekono-

miky. Město získalo výnos 90.894 tis. Kč ze sdílených daní 
a 4.006 tis. Kč z daně z nemovitosti.

Daň z přidané hodnoty dosáhla výše 46.088 tis. Kč, mezi-
ročně vzrostla o 7.750 tis. Kč. Významná je daň z příjmu ze zá-

vislé činnosti (23.698 tis. Kč, v roce předchozím 17.295 tis. Kč) 

Z finančního odboru
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▶ a daň z příjmu právnických osob. Město dostalo na této dani 
18.575 tis. Kč (v roce 2017 – 18.906 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 
1.500–2.200 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 (4.006 tis. Kč v roce 2018), 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 (3.361 tis. Kč), významný je 
i poplatek za užívání veřejného prostranství zejména v souvis-

losti s každoročním pořádáním poutě (886 tis. Kč). Na inkasu 
daňových příjmů se výrazně podílely i příjmy ze správních po-

platků – v roce 2018 se vybralo 3.475 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 2018 činil 5.376 tis. Kč před 
odvodem DPH.

3. Kapitálové příjmy činily v roce 2018 2.091 tis. Kč. Kapi-
tálové příjmy kladně ovlivnil prodej pozemků na rodinné domy 
v lokalitě Pod Vodárnou. V roce 2018 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 42.321 tis. Kč, z toho největší podíl je ur-
čen na dotaci na výkon státní správy (asi 15,3 mil. Kč).

Z investičních dotací je největší dotace na novostavbu pavilo-

nu MŠ Lánecká 8.471 tis. Kč.

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

Sociálního centra 12.790.000 Kč
• dotace na akceschopnost jednotky 

požární ochrany 150.000 Kč
• dotace pro školy a DDM od Kraje Vysočina 204.468 Kč
• dotace na školství, program Věda, 

výzkum, vzdělávání 711.037 Kč
• dotace na střechu Tureckého pavilonu 280.791 Kč
• dotace na opravu kapliček 491.100 Kč

Na výkon státní správy v oblasti sociální jsme v roce 2018 
obdrželi 3.607.535 Kč.

B. Rozpočtové výdaje
Město vydalo celkem 177.035 tis. Kč, z toho

 1. běžné výdaje byly 129.159 tis. Kč
a. příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím  přes 45.463 tis. Kč
b. dotace sportovnímu zařízení 4.454 tis. Kč
c. běžné výdaje na činnost MěÚ, zastupitelstvo, 

městská policie, hasiči, pojištění majetku, 
náklady na volby, ochrana obyvatelstva přes 38 mil. Kč

d. údržba majetku města mimo investice 8 mil. Kč
e. příspěvky a dary neziskovým organizacím, 

další výdaje  8 mil. Kč
 2. kapitálové výdaje činily 47.876 tis. Kč např.

a. novostavba pavilonu MŠ Lánecká 19.667 tis. Kč
b. rekonstrukce chodníku mezi MŠ Lánecká 

a hřbitovem 1.280 tis. Kč
c. stavba sportovní haly 9.951 tis. Kč
d. výkup pozemku u zastávky 2.000 tis. Kč
e. modernizace kuchyně ZŠ Lánecká  5.325 tis. Kč
f. výměna křesel v kině 1.607 tis. Kč

Dluhová služba byla 2,10 %, přičemž přípustná hodnota je 
15 %. Dluhová základna (tj. daňové příjmy + nedaňové příjmy 
+ souhrnný dotační vztah) je 188.251 tis. Kč, splátky leasingu, 
úroků i splátky jistiny byly 3.799 tis. Kč.

Zůstatek úvěrů k 31. 12. 2017 činil 11.536 tis. Kč, z toho je 
zůstatek úvěru na zimní stadion 1.949 tis. Kč, úvěr na stavbu 
sportovní haly je 9.586 tis. Kč.

C. Stav majetku města k 31. 12. 2018 je 1.298.682.944 Kč 
(pořizovací hodnota).

Ve vztahu k roku 2017 jsme zaznamenali meziroční nárůst 
hodnoty majetku o 54 tis. Kč.

D. Přezkoumání hospodaření města za rok 2018
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 – 8 orga-

nizací mělo kladný výsledek hospodaření.

F. Hospodaření Sportovního zařízení města Světlá nad 
Sázavou, s. r. o., skončilo v roce 2018 kladným výsledkem.

Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO

Svatby ve Světlé nad Sázavou
S přicházejícím létem se i u Městského úřadu ve Světlé nad 

Sázavou znovu v plné šíři rozběhla sezona svatebních obřadů. 
Své „ano“ si snoubenci mohou říci v obřadní místnosti městské-

ho úřadu nebo v prostorách Rytířského sálu světelského zámku. 
Nemálo párů si pro svůj svatební den vybere jiná místa, nejčas-

těji zámecký park, Penzion Kadlečák v Horní Březince nebo 
zahrady a louky v rámci matričního úřadu Světlá nad Sázavou.  

V obřadní místnosti úřadu jsou obřady v čase stanoveném ra-

dou města zdarma a snoubenci mohou zároveň zdarma využít 
i nabídky hudebního doprovodu a recitace se svatební temati-
kou. Je tu pro ně připraven i slavnostní přípitek. 

Nejoblíbenějším místem letního období pro svatby je park, 
jehož vlastníkem je město, snoubenci si mohou vybrat jakékoliv 

vhodné místo, přičemž za pronájem parku se neplatí. Svatební 
obřady mimo obřadní místnost a venku jsou v režii snoubenců, 
svatební místo – výzdobu, přípitek, hudbu si zajišťují sami a na 
vlastní náklady (v případě obřadu v Rytířském sále světelského 
zámku ve spolupráci s jeho majiteli). 

Matriční úřad za vydání povolení uzavřít manželství mimo 
stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost vybírá 
v souladu se zákonem o správních poplatcích správní poplatek 
1 000 Kč. 

A zde je malé ohlédnutí za svatebními obřady: v roce 2016 
proběhlo před matričním úřadem Světlá nad Sázavou celkem 
37 obřadů, z nichž 10 se uskutečnilo v Rytířském sále světel-
ského zámku, 17 v obřadní místnosti úřadu a zbylých 10 obřadů 
proběhlo na jiných místech. V roce 2017 počet obřadů výrazně 

Z činnosti odboru správního, školství a živnostenského
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Prodej stavebních pozemků v lokalitě 
Pod Vodárnou, ul. Vodárenská, II. etapa
Zastupitelstvu města bylo na jednání konaném dne 26. 6. 2019 před-

loženo k odsouhlasení zahájení prodeje stavebních parcel v lokalitě 
Pod Vodárnou, II. etapa.

K prodeji je nabízeno celkem 6 stavebních parcel o výměrách od 
691 m2 do 945 m2. Způsob prodeje byl radou města zvolen obálkovou 
metodou, základní cena stavebních pozemků byla stanovena na zá-

kladě znaleckého posudku pro určení ceny obvyklé v místě a čase ve 
výši 910 Kč/m2, vč. DPH. Spolu se stavebními pozemky bude prodá-

ván sdružený pilíř s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie, vy-

budované části vodovodních přípojek, kanalizační přípojky splaškové 
a dešťové kanalizace, vše za cenu 60 500 Kč, vč. DPH. Podmínky sou-

těže budou zveřejněny na webových stránkách města www.svetlans.
cz, v dokumentech odboru majetku, investic a regionálního rozvoje 
a na úřední desce městského úřadu. Obálky s nabídkami cen za prodej 
stavebních pozemků budou podávány na podatelnu městského úřa-

du do 14.00 hodin dne 2. 9. 2019. Otevírání obálek s nabídkami se 

za přítomnosti účastníků městské soutěže bude konat dne 2. 9. 2019 
od 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Světlá 
nad Sázavou. Bližší informace v případě zájmu o koupi stavebních 
pozemků sdělí pí. Ilona Císařová, referentka odboru majetku, investic 
a regionálního rozvoje, tel. 569 496 656.

Výstavba technické infrastruktury pro 6 stavebních parcel v loka-

litě Pod Vodárnou, II. etapa (vodovod, kanalizace splašková a dešťo-

vá, plynovod, komunikace, veřejné osvětlení, přípojky inženýrských 
sítí) již byla započata v měsíci květnu 2019. Zhotovitelem stavebních 
prací je spol. Eltico, s. r. o., Mašatova 199/14, Praha 4. Dokončení 
výstavby je plánováno k datu 15. 11. 2019. Cena stavebních prací je 
5 078 345,23 Kč. Na výstavbu byla získána dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR ve výši 50 000 Kč na jednu stavební parce-

lu. Jednou z dotačních podmínek je kolaudace rodinných domů do 
pěti let od data kolaudace komunikace v lokalitě, předpoklad do data 
30. 11. 2024. Spolu se stavbou města bude v lokalitě probíhat pokládka 
rozvodů nízkého napětí investovaná spol. ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

vzrostl – proběhlo jich celkem 65. Z tohoto počtu se jich usku-

tečnilo 25 v Rytířském sále světelského zámku a 24 v obřadní 
místnosti úřadu, 16 obřadů proběhlo na jiných místech. V roce 
2018 jsme provedli celkem 62 obřadů, z toho 16 v Rytířském 
sále světelského zámku, 23 v obřadní místnosti úřadu a na ji-

ných místech se jich uskutečnilo 23. V letošním roce je nyní 
připraveno celkem 42 obřadů a další se průběžně připravují 
dle požadavků snoubenců. Z tohoto počtu jich proběhne 9 na 
zámku, 21 v obřadní místnosti našeho úřadu a 12 na jiných 
místech. Co se týče svatebních obřadů církevní formou, v roce 
2016 proběhly 3, v roce 2017 byl 1, v roce 2018 byla uzavřena 3 
manželství církevní formou a pro letošní rok jsou zatím v plánu 
3 církevní obřady. 

A pro přehlednost viz tabulku.
Plánujete-li uzavření manželství, připomínáme, že Vaše prv-

ní kroky musí vést vždy nejprve na matriční úřad, kde si dohod-

nete termín obřadu.
Všem novomanželům přejeme mnoho krásných vzpomínek 

na jejich svatební den, šťastné vykročení do manželství, mnoho 
zdraví, lásky a porozumění.

Eva Pejcharová, matrikářka

Místo obřadu
obřadní síň

zámek  

Rytířský 

sál

jiné místo 

vč. parku 

města

celkem
 církevní 

obřady
rok

2016 17 10 10 37 3

2017 24 25 16 65 1

2018 23 16 23 62 3

2019 21 9 12 zatím 42 zatím 3

celkem 85 60 61 206 10

Z jednání Týmu pro děti a mládež 
pro koordinaci preventivních aktivit
Dne 13. 5. 2019 se uskutečnilo na Městském úřadu Světlá nad 

Sázavou zasedání Týmu pro děti a mládež pro koordinaci pre-

ventivních aktivit. Členové Týmu se na svém jednání zabývali 
návrhem objemu finančních prostředků na prevenci sociálně 
patologických jevů pro rok 2020, které by mohly být, po schvá-

lení orgány města, čerpány v rámci programové dotace, která se 
pro tuto oblast vyhlašuje každoročně na podzim. Pro rok 2017 
činily prostředky pro tuto programovou dotaci 120 000 Kč, pro 
rok 2018 byly navýšeny na 125 000 Kč a pro rok 2019 na částku 
130 000 Kč. Tým se shodl na návrhu objemu pro rok 2020 ve 
výši 143 000 Kč. O navýšení požádalo Centrum primární pre-

vence, protože ve spolupráci se školami by realizovalo v roce 
2020 kampaň „Nezavíráme oči“ na podporu otevřené disku-

ze o drogách na školách. Dále školy avizovaly větší počty tříd 
v jednotlivých ročnících, které by chtěly také zapojit do progra-

mů primární prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ. Následně 
na schůzce Týmu vystoupil Mgr. Antonín Křoustek, vedoucí 

poradny Bílého kruhu bezpečí v Jihlavě, s přednáškou na téma: 
„Pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým 
po obětech na Vysočině“.

V Bílém kruhu bezpečí poskytují pomoc odborně způsobilí 
poradci, především právníci, psychologové a sociální pracov-

níci. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými ex-

perty. Svůj volný čas a znalosti věnují obětem trestných činů, 
svědkům a pozůstalým po obětech. Mimo jiné pomáhají obě-

tem, kterým v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví, 
získat od státu peněžitou pomoc. Pokud oběť na následky na-

padení zemře, mohou peněžitou pomoc dostat pozůstalé osoby, 
které byly na zemřelou oběť odkázané výživou. Pomoc může 
být poskytnuta i tomu, kdo se stane obětí trestného činu v za-

hraničí, splní-li veškeré zákonem stanovené předpoklady.
Kontakt:
Poradna BKB Jihlava, Žižkova 1683/13, 586 01 Jihlava,
e-mail: bkb.jihlava@bkb.cz
tel.: 606 631 551

Ing. Věra Weingärtnerová, vedoucí OSV

Z odboru sociálních věcí
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Z činnosti městské policie

Městská policie v  květnu 2019 řešila celkem 54 přestupků. Z  tohoto počtu bylo na místě řešeno v  blokovém řízení 46 
přestupků, 8 bylo oznámeno správním orgánům k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 1 písemnost na žádost ostatních 
orgánů. V  jednom případě jsme spolupracovali se soudem. Provedli jsme odchyt 2 psů. V odchytovém zařízení nemáme 
k 31. 5. žádného psa. V květnu jsme provedli sedm měření rychlosti vozidel.

Zdeněk Novák, velitel MP

Upřesnění postupu prací na revizích údajů 
vedených v katastru nemovitostí.
Jak jsme již dříve informovali, Katastrální úřad Havlíčkův 

Brod pokračuje v provádění revizí katastrálního operátu v katas-

trálních územích příslušejících ke Světlé n. S.. Konkrétní postup 
a časový harmonogram by měl probíhat v následujících krocích. 

V katastrálních územích Leštinka u Světlé nad Sázavou, Lip-

nička a Mrzkovice:
• Šetření v terénu bude probíhat v červenci a srpnu 2019
• Projednání zjištěných nesouladů s příslušnými úřady pro-

běhne v říjnu a listopadu 2019
• Seznámení vlastníků s nesoulady se předpokládá v srpnu, 

září 2020 
V katastrálním území Žebrákov u Světlé nad Sázavou:
• Zahájení přípravných činností listopad 2019
• Dokončení revizí – předpoklad v 1. čtvrtletí 2021 

V katastrálním území Světlá nad Sázavou bude zvolen vzhle-

dem k rozsahu území postup rozdělení na šest bloků, které bu-

dou zpracovávány postupně a to:
• Šetření v terénu zahájí katastrální úřad na začátku červ-

na 2019

• Projednání zjištěných nesouladů s příslušnými úřady 
proběhne – z 1. bloku v srpnu 2019, poslední protokoly 
cca v únoru 2020

• Seznámení vlastníků s nesoulady se předpokládá v prv-

ním bloku v říjnu 2019, poslední v březnu 2020
• Dokončení revizí se předpokládá v září 2020

Postup prací katastrálního úřadu probíhá v následných kro-

cích: provedení přípravných prací, šetření v terénu, vyhotovení 
protokolů o nesouladech, zajištění vyjádření příslušných úřadů 
k protokolům o nesouladech a následně se provede seznámení 
vlastníků se zjištěnými nesoulady. Toto seznámení proběhne 
formou setkání pracovníků katastrálního úřadu na veřejných 
schůzkách v prostorech poskytnutých městem Světlá nad Sáza-

vou. Konkrétní termíny budou s dostatečným předstihem ozná-

meny. Nesoulady budou s vlastníky projednávány v katastrál-
ním území Světlá nad Sázavou v ucelených částech, v ostatních 
katastrálních územích spadajících do města Světlá nad Sázavou 
bude seznámení vlastníků s nesoulady provedeno vždy pro celé 
katastrální území, podle místních podmínek, v místních čás-

tech, nebo v budově městského úřadu. Bližší podmínky pro se-

známení vlastníků s nesoulady budou postupně v průběhu prací 
dohodnuty a oznámeny.

Základní informace o nemovitostech evidovaných v katas-

tru nemovitostí a o souladu evidence katastru se skutečným 
stavem je možno získat bezplatně na webových stránkách 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.
cz) v aplikaci „Nahlížení do katastru“. V době konání revize 
lze získat informace také při návštěvě Katastrálního pracoviš-

tě Havlíčkův Brod v úředních dnech (pondělí a středa od 8:00 
do 17:00 hodin, č. dveří 101).

Ing. Vladimír Bárta
vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Ptačí rarita na řece Sázavě aneb přiletělo egyptské božstvo
Ve středu 22. 5. mohli lidé na řece Sázavě vidět ptačí zajímavost. 

Přímo u jezu se objevil pár husic nilských. Tento ptačí druh, kte-

rý původně pochází z mokřadů Afriky, velikostí odpovídá menší 
huse domácí, patří mezi největší husice, měří 63–73 cm a váží až 
3 kg. Peří je převážně světle hnědé, s tmavou skvrnou kolem oka, 
tmavě hnědou skvrnou na hrudi a velkými bílými a zelenými poli 
v křídlech. Nohy jsou matně růžovočervené, zobák růžovočerve-

ný s tmavým lemem. Živí se rostlinnou stravou a velmi často se 
pase na travnatých plochách nebo na polích s obilím.  Od vysazení 
v Anglii koncem 19. století vytvořila stálé populace i mimo svůj 
původní domov, např. v Nizozemsku nebo Francii. Z ptáků, kteří 
byli vysazeni nebo ulétli z chovů do volné přírody, se nyní vytváří 
divoké populace, které se šíří napříč celou Evropou.  Nyní se její 
počty v Evropě odhadují na 8000–10 000 párů. V České republice 
se objevuje od konce 90. let 20. století nepravidelně po celý rok 
a vzácně i hnízdí. Úplně poprvé byla v české republice spatřena 
v roce 1979 u Jindřichova Hradce. Zajímavé je, že další pozoro-

vání bylo až z roku 2008. Husice žijí v párech, které jsou spolu po 

většinu svého života, což může být i přes 20 let. Největší dosud 
sledované hejno u nás čítalo 38 jedinců a to na Račické tůni neda-

leko města Štětí. Tento ptačí druh je pro svůj vzhled a nenáročnost 
velmi často chován v zoologických zahradách, ale i mezi soukro-

mými chovateli. V místech kde se objeví ve volné přírodě, pro svůj 
exotický vzhled vždy přitahuje pozornost ornitologů i všímavých 
pozorovatelů. Ve starověkém Egyptě byly husice částečně domes-

tikovány a chovány jako hlídači či domácí společníci. V noci svým 
varovným kejháním mohli své majitele upozornit na zloděje či ná-

jezdníky. Egypťany byla uctívána jako posvátný pták, zasvěcený 
bohyni Eset. Přesto že se tento druh stále více šíří, na Vysočině je 
tento pták vzácným úkazem. Zajímavostí je, že jako nepůvodní 
druh je na seznamu nežádoucích druhů vydaném EU, a v budouc-

nu by se tento druh nesměl na našem území chovat a jeho počty by 
měly být eliminovány celoročním lovem. Z egyptského božstva 
se tak stal nechtěný kolonizátor. Přesto se však určitě jedná o za-

jímavý druh a je možné, že pár pozorovaný na jezu ve Světlé nad 
Sázavou někde na řece zahnízdí. 

Ing. David Hromádko, referent OŽP

Z odboru životního prostředí
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▶

Z hiStorie

Válka s Maďarskem v roce 1919
Když vznikla v říjnu 1918 Československá republika, končila 

právě do té doby nejničivější válka v historii. Představitelé nově 
zrozeného státu si nedovedli představit, že by lidé byli ještě ně-

kdy schopni a ochotni zvednout zbraň proti jiným lidem. Proto 
nikdo z nich nepočítal s budováním klasické stálé armády, nanej-
výš byl zmiňován miliční systém.1 Ovšem již v listopadu 1918 
se muselo použít síly proti německému obyvatelstvu v pohra-

ničí, aby zůstala zachována celistvost historického území Čech, 
Moravy a Slezska. Ozbrojený konflikt ohledně nových hranic 
vzplál i s Polskem na Těšínsku. Maďaři ze Slovenska také neod-

cházeli dobrovolně, někteří se se ztrátou tzv. Horních Uher, ale 
i částí tehdejší Jugoslávie a Rumunska, nesmířili dodnes. Nut-
nost vlastnit bojeschopnou ozbrojenou moc tak vyvstala velmi 
brzy. K dovršení všeho zlého vývoj v Maďarsku spěl rychle od 
demokratické republiky k diktatuře. Nejprve tam moc uchvátili 
komunisté čekající pomoc od sovětského Ruska. Po jejich poráž-

ce, k níž se musely spojit Československo, Rumunsko a Jugoslá-

vie, se k moci v Maďarsku dostaly ty nejpravicovější síly, rudý 
teror byl nahrazen terorem bílým. Právě boje s „maďarskými 
bolševiky“, jak se u nás maďarské Rudé armádě tehdy říkalo, 
si vyžádaly rychlé vytváření branné moci, která byly zpočátku 
velice různorodá.

Co měla tedy republika k dispozici? Zpočátku to bylo, samo-

zřejmě kromě nadšených dobrovolníků, tzv. domácí vojsko, čili 
pluky bývalé rakousko-uherské armády doplňované z českých 
zemí. Jejich části se vracely, většinou odzbrojené, z fronty a je-

jich doplňovací prapory z různých koutů rozpadlé říše, kam byly 
za trest přeloženy ze svých původních posádek v Česku. Po 
částečné demobilizaci, která se týkala těch nejstarších vojáků 
a těch, kteří sloužili nejdéle, toho v plucích, které měly mít ko-

lem tří tisíc mužů, mnoho nezbylo.
Druhou složkou ozbrojených sil byli legionáři, kteří se na pře-

lomu let 1918 a 1919 vraceli z Itálie a Francie.2 Legionářské plu-

ky zůstaly zatím zachovány, protože je republika potřebovala. 
Pouze nejstarší legionáři byli propuštěni na trvalou dovolenou.

Z Itálie se vracela také tzv. domobrana, což byli bývalí ra-

kousko-uherští zajatci české, případně německé (2 prapory) 
a slovenské (1 prapor) národnosti, které se podařilo zformová-

ním československých domobraneckých praporů dostat rychle 
z nepříjemného postavení zajatců. Bylo jich hodně. 60 000 bý-

valých císařských vojáků bylo rozděleno do 56 praporů3, v Itálii 
byli vyzbrojeni a vystrojeni a postupně na začátku roku 1919 
odesíláni do vlasti. Protože vstoupili do československého voj-
ska až po vyhlášení příměří, neměli status legionářů, naopak 
legionáři na ně pohlíželi svrchu.

A pak tady byli dobrovolníci, většinou mladí nadšení vlastenci, 
bohužel bez výcviku a válečné zkušenosti. První dobrovolnické 
oddíly vznikaly už 28. října 1918 a byly složeny převážně z čle-

nů Sokola a Dělnické tělovýchovné jednoty. Válka na Slovensku 
vyvolala potřebu většího množství dobrovolníků, a tak Sokol 
začal organizovat pluky stráže svobody. Vznikly čtyři. I. pluk 

stráže svobody v Praze, II. v Českých Budějovicích, III. V Brně 
a IV. V Plzni. Vedle nich existovalo množství dalších menších 
sokolských útvarů.

Ve všech těchto čtyřech složkách ozbrojených sil nové repub-

liky bychom našli mladé muže ze Světelska.
Součástí domácího vojska byly i oba pluky, které byly sestavo-

vány do roku 1918 z mužů doplňovacího okresu Čáslav (doplňo-

vací okresy byly složeny z několika okresů politických). Byl to 
především 21. pěší pluk, který se doplňoval z politických okresů 
Čáslav, Chrudim, Chotěboř, Ledeč, Německý Brod a později 
Humpolec.4 Zeměbranecký pěší pluk č. 12 (v průběhu války 
byly zeměbranecké pluky přejmenovány na střelecké) se dopl-
ňoval z většího území, z okresů Čáslav, Německý Brod, Humpo-

lec, Ledeč, Kutná Hora, Kolín, Český Brod, Poděbrady a Nový 
Bydžov. Protože pěchota byla nejpočetnějším druhem vojska, 
lze konstatovat, že 90 % branců (i těch ze Světelska) sloužilo 
v těchto dvou útvarech. Ti mladší v nich zůstávali i po návratu 
z fronty. Ze Světelska jich bylo jistě mnoho desítek a většina 
z nich více méně proti své vůli zasáhla do bojů na Slovensku.

Kteří obyvatelé Světelska vstoupili do čs. legií v Itálii a ve 
Francii, jsme se v tomto periodiku dozvěděli v loňském roce 
a lze věřit tomu, že kromě těch nejstarších se také zúčastnili 
bojů proti „bolševikům“.

Pokud se týče tzv. domobrany, její příslušníci vykonávali služ-

bu hlavně při střežení státní hranice, železnic a jiných strategic-

ky významných objektů. Pouze šest praporů bylo vysláno na 
Slovensko, do přímých bojů zasahovali domobranci méně často. 
Mužstvo některých domobraneckých praporů bylo ale použito 
k doplnění legionářských pluků, jejichž početní stavy byly osla-

beny částečnou demobilizací.
Kolik mužů ze Světelska se vrátilo z italského zajetí v do-

mobraneckých praporech, je složité zjišťovat. Ze staré kartotéky 
Svazu protifašistických bojovníků s jistotou víme o následujících 
pěti. U 1. domobraneckého praporu sloužil prokazatelně Emil 
Tourek, u 18. praporu Antonín Kment, oba pocházeli ze Světlé. 
Václav Vosyka z Nové Vsi byl zařazen ve 27. praporu, Václav 
Hudský ze Světlé a Jindřich Moudrý z Dobrnice u 48. praporu. 
Na Slovensko byly poslány i části 18. a 48. praporu jako do-

plňky 21. střeleckého pluku „francouzské“ legie (18. dom. pr.) 
a 31., 32. a 35. střeleckého pluku „italské“ legie (48. dom. pr.). 
Tři z nám známých domobranců ze Světelska tak možná také na 
Slovensko odjeli.

Přesnější informace existují o sokolských dobrovolnících, ne-

boť se zachovala část sokolského archivu. V zápisech ze schů-

zí správního výboru světelského Sokola se problematika pluků 
stráže svobody objevuje několikrát. 14. června 1919 informo-

val starosta Sokola Josef Podpěra členy výboru o tzv. sokolské 
mobilizaci „na obranu Slovenska proti bolševickým Maďarům“. 

Župní vyhláška stanovila, že odvodu se musí zúčastnit všichni 
členové Sokola ve věku 20–50 let, což se ve Světlé týkalo 80 
mužů. K odvodu do Německého Brodu se mělo odjet vlakem 
v úterý 17. června 1919 v 7 hodin ráno.

vzhůru na bolševika!
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Ovšem do sokolských oddílů se dobrovolně přihlásilo již 
9. června šest mladých světelských sokolů. I po stu letech se 
zachovala jejich jména, zaměstnání a datum narození:

Mičan Eugen obchodní příručí 27. 11. 1900
Křivohlavý Václav obchodní příručí 28. 10. 1900
Nedělka Karel obchodní příručí 15. 12. 1900
Hubka František pokrývač střech 8. 7. 1900
Chotěborský Josef obchodní příručí 28. 12. 1899
Jaroslav Kukeně elektrotechnik 17. 9. 1901

Všichni byli mladí, podle zaměstnání většiny z nich asi kama-

rádi. Nikomu z nich nebylo ještě 20 let, bylo to hluboko pod teh-

dejší hranicí zletilosti.5 Jejich vlastenecké nadšení nebylo tlume-

no přímými válečnými prožitky, jako tomu bylo u jejich starších 
druhů. K prvním šesti dobrovolníkům se ještě před odvodem 
přidali Antonín Dobeš ml. (jeho otec měl ve Světlé krejčovskou 
dílnu), Jaroslav Cinibulka a Antonín Laňka.

Ze starších členů Sokola se nepřihlásil nikdo, naopak „bratr 
Václav Stejskal odepřel podpis při doručení obsílky“ a jak bylo 
konstatováno na schůzi správního výboru 16. července, „k so-

kolskému odvodu se nedostavilo ještě šest dalších členů, kteří se 
dneškem považují za vyloučené.“

Ještě horší stav byl v jedné z poboček světelského Sokola, 
v Lučici.6 Tam, jak konstatuje kniha zápisů, byla odbočka za-

ložena 18. května 1919 a přihlásilo se 65 mužů a 6 členek. Ale 
když v době války s Maďary „nastaly odvody, tu z naší jednoty 
zbaběle ze strachu před vojnou vystoupilo 23 bratrů, takže zbylo 
42 bratrů, z nich se zúčastnilo sokolských odvodů 27, jeden na-

stoupil dobrovolně službu sokolskou u III. pluku stráže svobody.“
Všichni zmínění dobrovolníci však stejně sloužit neodešli. 

K odvodu nešel Fr. Hubka, a to hned ze dvou důvodů. Jednak 
byl mladý, nebylo mu ještě 20 let, jednak by jeho otec pro vy-

soký věk nedokázal provozovat pokrývačskou živnost. U dvou 
dalších, Chotěborského a Cinibulky, byl příčinou zdravotní stav. 
U odvodu dostali klasifikaci B, ale podmínkou nástupu k pluku 
byla klasifikace A.

Na členské schůzi Sokola 23. června bylo tedy konstatováno, 
že na vojnu půjde zbývajících šest, což se také stalo a všichni 
narukovali do Prahy k I. pluku stráže svobody. Na výborové 
schůzi 1. července se ale členové výboru dozvěděli, že se na 
hlavu starosty snesly výčitky a stížnosti, a tak byl rozeslán oběž-

ník rodinám dobrovolníků s cílem zjistit, zda rodiče s jejich ná-

stupem k vojsku souhlasí. Výsledkem bylo, že jednota psala na 
velitelství pluku, aby byl vrácen Ant. Laňka (nesouhlas matky) 
a Karel Nedělka (nesouhlas otce). S jakými pocity opouštěli 
ti dva vyreklamovaní své kamarády, kteří již pilně cvičili, se 
z knihy zápisů nedozvíme. Čest světelských sokolů tak zachra-

ňovali Mičan, Křivohlavý, Kukeně a Dobeš. Podrobnosti o je-

jich vojenské službě neznáme, ale leccos můžeme vyvodit z pra-

menu, o kterém jsme ještě nemluvili. V knize zápisů ze schůzí 
správního výboru se totiž zachovala 100 let stará fotografie se 
stručným textem. Vidíme na ní 19 mladých mužů, kteří jsou 
oblečeni v nesourodé směsici uniforem bývalé císařské a krá-

lovské armády. Nejpestřejší jsou pokrývky hlavy od kulatých 
sokolských čepiček přes rakouské čepice k tzv. brigadýrkám. Na 
límcích a čepicích je zřetelně vidět římská jednička, označení 
příslušnosti k pluku. Archaickou výzbroj tvoří jednoranné puš-

ky Werndl vz. 1873/77, k nimž příslušely dlouhé bodáky, které 
také visí u opasku dobrovolníků. Sumky na náboje jsou běžné 
rakouské, ovšem na náboje do pušky typu Mannlicher.

Text pod fotografií hovoří stručně a jasně. Jsou na ní dobro-

volníci I. pluku stráže svobody, 9. rota, 3. četa v Praze na Hrad-

Národní 
listy  
6. 6. 

1919

Národní 
listy  
11. 6. 
1919

Psalo se
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vysvětlivky

1 Miliční armáda je sice založená na branné povinnosti ob-

čanů, ale ti neprocházejí tím, čemu se u  nás říkalo zá-

kladní vojenská služba, nýbrž pouze krátkodobými cvi-
čeními. Profesionální je pouze evidenční aparát a malý 
velitelský sbor. Všichni ostatní jsou záložníci, mají větši-
nou doma výzbroj i výstroj.

2 Dobrovolníci v  Rusku v  této době ještě bojovali proti 
Rudé armádě; ve vlasti byli pouze jednotlivci, hlavně in-

validé a nemocní.
3 Otcem myšlenky, jak pomoci českým vojákům rych-

le ze zajetí, byl Jan Šeba (1886–1953), rodák z Ledče 
n. Sáz., pozdější politik a diplomat, stoupenec politiky 
E. Beneše.

4 Okres Humpolec existoval v  letech 1910–1960, do té 
doby bylo Humpolecko součástí okresu Německý Brod.

5 Od roku 1753 do roku 1919 byla u  nás zletilost stano-

vena na 24  let, v  letech 1919–1950 to bylo 21  let, od 
roku 1951 je to 18 let. Zletilost byla podstatná např. pro 
uplatňování volebního práva, ale do armády byli branci 
povoláváni v 19 letech.

6 Světelská tělovýchovná jednota Sokol měla postupně 
4 pobočky, a to v Nové Vsi, Kunemili, Smrdově a Lučici. 
Z nich po určité době vznikaly samostatné jednoty s vý-

jimkou právě Lučice, kde odbočka zanikla pro nečinnost 
v roce 1926.

7 Černínský palác, dnes sídlo ministerstva zahraničních 
věcí, sloužil c. a k. a potom i československé armádě v le-

tech 1851–1928.

čanech v Černínských kasárnách.7 Tři muži na fotografii jsou 
označeni číslicí. Jedničkou první stojící zleva, to je Jaroslav Ku-

keně. Dvojkou druhý klečící zprava, tím je Eugen Mičan, troj-
kou první klečící zprava, to je Václav Křivohlavý. Pokud s nimi 
byl zařazen ve stejné četě i čtvrtý Světelák Antonín Dobeš, na 
fotografii chybí.

I. pluk stráže svobody, konkrétně jeho III. polní prapor, k ně-

muž 9. rota náležela, byl do poloprázdné budovy na Hradčanech, 
kterou v roce 1914 opustili císařští dělostřelci a již se nevrátili, 
nastěhován v červnu 1919. K němu byli také přiděleni světelští 
dobrovolníci. Mužstva bylo tolik, že byli mnozí posíláni domů 
nebo k jiným útvarům. Po krátkém výcviku odejel III. prapor 
na Slovensko. Byl předtím ovšem nově vystrojen a vyzbrojen. 
30. července prapor dorazil do Bratislavy. V srpnu se zúčastnil 
obsazení bratislavského předmostí Petržalky. V září se III. pra-

por vrátil do Prahy a začala jeho demobilizace. Maďaři byli ko-

nečně poraženi a služeb sokolských dobrovolníků už nebylo tře-

ba. K 20. září 1919 byl pluk definitivně rozpuštěn. Pokud u něj 
naši hrdinové ještě sloužili, mohli se s dobrým pocitem splnění 
vlastenecké povinnosti vrátit domů.

V zápisech ze schůzí správního výboru Sokola se setkáváme 
se jménem Antonína Dobeše ještě jednou. 25. ledna 1920 byl 
valnou hromadou zvolen jedním ze dvou praporečníků jednoty. 

Na to, že byla tato velmi prestižní a čestná funkce svěřena tak 
mladému muži, měla jistě vliv jeho dobrovolnická minulost.

Výše zmíněná aféra s účastí či spíše neúčastí některých čle-

nů na sokolských odvodech měla ještě pokračování. V červnu 
1921 se čtyři z nich přihlásili opět do Sokola. Jejich žádost byla 
projednána v říjnu a jako jejich „advokát“ vystupoval zasloužilý 
sokol František Janouch, který se jich zastal v tom smyslu, „že 
všichni ve válce (světové) byli a sotva se šťastně navrátili, měli 
jíti opět…“ Po dvou letech od sokolské mobilizace byl výbor 
mnohem smířlivější a souhlasil s jejich opětným přijetím.

V zápiscích ze schůzí správního výboru Sokola z 19. květ-
na 1926 se objevuje ještě jedna zajímavá poznámka: „Bratr 
Kostelecký dostal brožuru o padlých na Slovensku, je tam též 
vzpomínka na bratra z naší jednoty Kotěru.“ Toto jméno nena-

jdeme ani mezi sokolskými dobrovolníky, ani mezi padlými le-

gionáři, jednalo se nejspíš o vojáka čáslavského 21. pěšího pluku 
tzv. domácího vojska.

Co z řádků, které jsme právě dočetli, plyne? Můžeme být hrdí 
na to, že naši předkové nezůstali stranou tehdejšího boje za za-

chování celistvosti právě vzniklého státu. Ale také vidíme, že 
vlastenectví se snáze vyjadřuje na schůzích a táborech lidu než 
ve skutečném boji.

Josef Böhm
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 ŠkolStví

Záchrana kouzelného lesa
Mateřské centrum Rolnička dne 3. června oslavilO Meziná-

rodní den dětí akcí s názvem Záchrana kouzelného lesa. Akce 
probíhala v lesíku zvaném Rozkošné údolíčko.

Děti měly za úkol vysvobodit kouzelný les ze spárů zlého 
čaroděje. Byly před ně postaveny úkoly, které musely splnit pro 
jeho záchranu. Na cestě kouzelným lesem je provázely lesní 
víly. Všechny zadané úkoly děti plnily s radostí a elánem. Na 
závěr musely splnit nejdůležitější úkol, a to nalézt ukryté kouz-

lo na záchranu lesa. Ale i tento nelehký úkol zvládly děti na 
jedničku. Les se dětem za jeho záchranu odměnil zlatým po-

kladem.
Na závěr jsme si společně opekli buřtíky, a zakončili tak naši 

záchrannou akci.
Všem moc děkujeme za pěknou atmosféru a skvělou účast. 

A samozřejmě nesmí chybět poděkování čaroději Michalovi 
Hájkovi, kouzelným vílám a dobrovolnici Janě Benákové.

Návštěva Michalova statku v Pohledi
13. května jsme s Mateřským centrem Rolničkou navštívili 

Michalův statek v Pohledi. Počasí bylo vydařené, a tak jsme 
si návštěvu velmi užili. Michalovým statkem nás provedl 
starosta obce Jindřich Holub, který byl nesmírně ochotný 
a vstřícný. 

Poslechli jsme si zajímavý výklad našich dějin a dozvěděli 
se, jak se žilo našim předkům za poddanských dob. Dále jsme 
měli možnost vidět hospodářství pana starosty včetně zvířá-

tek. Na závěr našeho výletu nám pan starosta zatopil v kam-

nech a uvařil bylinkový čaj.
Zpáteční cestu jsme opět absolvovali vláčkem a spokojeně 

jsme se vrátili domů. Panu starostovi za vše moc děkujeme 
a taktéž děkujeme všem maminkám a dětem za jejich účast.

Jana Špiňarová a Marie Mašková
Foto: Marie Mašková

Mateřské centrum rolnička

Dne 29. 5. 2019 jsme s dětmi ze třídy „U Kytiček“ vyrazi-
li na zámek Světlá nad Sázavou na expozici DĚTSKÉ KRÁ-

LOVSTVÍ. Všichni jsme byli příjemně překvapeni spoustou 
modelů panenek z různých koutů světa, modely autíček, hradů 
a zámků. Dětem se nejvíce líbila kolekce plyšových medvídků 
a panenek, vojenská auta a model motorky, který byl nejmenší 
z celé expozice. U mě a mé kolegyně se dostavil pocit nostalgie, 
když jsme uviděly céčka a mončičáka. Moc jsme si to všichni 
užili a hodláme v budoucnu navštívit další prohlídkové okruhy, 
které světelský zámek nabízí.

Děkujeme za ochotu a vstřícné jednání při zamlouvání ter-
mínu návštěvy.

MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Třída U Kytiček, Iva Libosvárová

MŠ lánecká na návštěvě dětského království na zámku
ve Světlé nad Sázavou

Mateřské centrum Rolnička má v červenci a v srpnu prázd-

niny, proto se uvidíme až v září.

O prázdninách plánujeme alespoň jeden výlet do blízkého 
okolí, veškeré informace s předstihem zašleme e-mailem 
a také zveřejníme na naší facebookové stránce.

Maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům a všem příz-

nivcům Mateřského centra Rolnička moc děkujeme za pří-
zeň a spolupráci.

Přejeme všem krásné léto a těšíme se opět na viděnou 
v září.

Vaše koordinátorky Jana Špiňarová a Marie Mašková

14



Další naše dobrodružná cesta vedla na Michalův statek 
do obce Pohleď. Po náročném výstupu lesní pěšinou nás při-
vítal pan starosta Holub, který nám ukázal statek a přiblí-
žil dětem nelehký život „ve staré době“ tehdejších lidí. Také 
jsme si mohli prohlédnout bývalou školu a kapli, kterou nás 
provedla paní učitelka Marešová, která zde dříve učila. Zpá-

teční cestu jsme si užili v překrásném zeleném minibusu 
pana Šmída. Moc děkujeme za příjemně prožitý den.

Děti a paní učitelky Zemanová Vlaďka,  
Kahounová Lenka od Motýlků

Tak jako pohádka má svůj začátek a konec, tak i v našem běž-

ném životě něco začíná, ale také končí.
Před pár lety k nám do mateřské školy nastoupily děti jako 

malá něžná stvoření a uběhlo pár let a jsou z nich velcí školáci, 
kterým začíná další důležitá životní etapa – vstup do základ-

ní školy. Děti se moc těší, zatím si neuvědomují, jaké staros-

ti a práce je čekají, opouští dosud bezstarostný život plný her, 
krásných chvilek strávených v kolektivu dětí a učitelek, které se 
snažily připravovat pro děti příjemné prostředí a vhodné pod-

mínky pro jejich všestranný harmonický rozvoj.
Se svým posledním pásmem plným básniček, písniček, ta-

nečků se děti představily v kinosále Společenského domu ve 

Světlé nad Sázavou. Odměnou jim byl velký potlesk z řad rodi-
čů a ostatních hostů, slova uznání, maminkám a babičkám sem 
tam ukápla nějaká ta slzička, ale radost z toho, jak jsou děti 
šikovné, všechny smutky přemohla.

Poté paní učitelky každého pasovaly šerpou na školáka, roz-

loučily se přáním krásných známek a odměnou byla kniha jako 
vzpomínka na mateřskou školu.

Co říci závěrem? Vykročte do života tou správnou nohou, 
mějte dobré přátele, vše ať se vám daří.

Krásné prázdniny přejí učitelky ze třídy Motýlků MŠ Na Síd-

lišti
Hana Černá a Ludmila Prchalová

léto plné výletů

ahoj školko, škola volá!

Krásné dopoledne plné sluníčka, pohybových aktivit, ob-

klopeny nádhernou přírodou v zámeckém lesoparku prožily 
paní učitelky s dětmi od „MOTÝLKŮ“ MŠ Lánecká. Děti 
se nejenom unavily pohybem, ale zároveň mohly pozorovat 
faunu i flóru v tomto období. Některá zvířátka se k nám při-
blížila na dosah, a tak se v dětech probudil ještě větší cit 
k těmto tvorečkům a zjistily, že les je domovem pro mnoho 
živočichů.

Konec dobrodružné cesty jsme zakončili sladkou odměnou 
v kavárničce u paní Dobré.
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Sklářské sympozium KRYSTALIZACE v Třeboni
Ve dnech 23. až 26. dubna 2019 se konalo v areálu OA, SOŠ 

a SOU Třeboň sklářské sympozium.
Tvůrčí setkání zástupců této školy, Akademie ze Světlé nad 

Sázavou, profesionálních řemeslníků a výtvarníků interpreto-

valo klasickými technikami broušení a malby skla téma Krys-

talizace.
V Třeboni jsme mohli navázat nové profesní vztahy a studenti 

rozšířit své řemeslné a tvůrčí dovednosti.
Za pořádající školu OA, SOŠ a SOU Třeboň se sympozia zú-

častnily studentky Jindra Březnovská a Iveta Molová. Inspirací 
pro minimalisticky vyznívající rytmus matového výbrusu první 
z nich byla zvuková křivka záznamu skladby Crystallize Lind-

sey Stirling. Druhá studentka zkoumala na květinovém motivu 
možnosti náročné kombinace hlubokého pískování, broušení, 
listru a ledování. Pedagog Mgr. Petr Janský vytvořil na excen-

tricky zalomený tvar širokým hranovým výbrusem evokaci 
krystalu s akcentem plošky zlata.

Akademii Světlá nad Sázavou reprezentovaly studentky Eliška 
Papstová, Zuzana Roškotová a pedagog a výtvarník MgA. Aleš 
Jírovec z Ateliéru skla, který vytvořil dynamický motiv brouše-

ný hlubokými řezy v opticky výrazných průnicích. Studentky 
zvolily kombinací lehkého brusu s barevnými hranoly krystalů 
i výrazně barevnou malbu sytými a hydroglazurovými barvami.

Co se děje v Uměleckoprůmyslové akademii Světlá nad Sázavou?

okénko absolventa

Michaela PolÁkovÁ, 
nar. 6. 6. 1992

• světelská rodačka, která žije již 
čtvrtým rokem v Praze

• Gymnázium navštěvovala v le-

tech 2007–2011

Aktivní byla již během studia. 
Spolu s celou třídou organizovala 
Majáles 2009  – první ročník hu-

debního festivalu. Byla to první 
akce svého druhu ve Světlé a byla 
rozhodně povedená. Míša na ni vzpomíná: Já jsem moc ráda, 
že se nám něco takového povedlo. Byla to skvělá akce. Orga-
nizování hudebních festivalů jsem se věnovala od té doby více 
a  více, dokonce jsem na toto téma psala i  bakalářskou práci. 
Takže v tomhle mě rozhodnutí a povolení pořádání akce od teh-
dejšího pana ředitele Vodičky hodně ovlivnilo.

Zapojená byla také do projektu EDIE (Cena vévody z  Edin-

burghu), který ve škole běží již řadu let, a v roce 2008 se zú-

častnila expedice Izrael. Spolu se spolužáky s Ivetou Krepčí-
kovou, Ondrou Doktorem a Martinem Šoupalem se věnovali 
osudům židovských rodin na Světelsku v rámci projektu Zmi-
zelí sousedé. Co jí tato expedice přinesla? Neskutečná zkuše-
nost s  jinou kulturou. Tak na to asi vzpomínám. Bylo to něco 
skvělého. Nejen práce na tom projektu, ale i samotný Izrael. Do 
dneška jsem v kontaktu se dvěma dívkami, posíláme si fotky, 
přání k narozeninám. A to je pro mě něco, co mi také škola při-
nesla.

Zavzpomínala také na sportování na gymnáziu: Tělocvikář 
Honza Krajíček mě zapojil, do čeho šlo, a já se z toho nevymlou-
vala. A tak jsem hrála volejbal, florbal, futsal, basket a věno-
vala se atletice.

Po maturitě Míšu čekala vysoká škola  – Univerzita Hradec 
Králové  – Fakulta pedagogická, obor Jazyková a  literární 
kultura. Tento obor dostudovala a absolvovala právě s baka-

lářskou prací Organizace hudebních festivalů v neziskovém 
sektoru.

Poté odešla do Českých Budějovic na Filozofickou fakultu, 
kde studovala bohemistiku. Po dvou měsících ale ve škole 
skončila, protože přišla nabídka pracovat v  Kutnohorském 
deníku. Tam vydržela asi tři čtvrtě roku. Zlom přišel v srpnu 
roku 2015. To se dostala do České televize, kde začala pra-

covat v redakci, která připravuje podklady pro vysílání. Přes 
malou zastávku na webu ct24.cz pokračovala do redakce po-

řadů Interview ČT24, Devadesátka ČT24 a Události, komen-

táře. Tam zastávala především pozice koeditora a produkční.

O zkušenosti se s námi podělila: „Připravovat a pracovat pro 
živé vysílání jsou nervy a člověk musí být hodně odolný psychic-
ky. Nejen kvůli tomu, že pracuje především ve večerních a noč-
ních hodinách a času sám na sebe moc nemá – jde totiž o práci 
24/7. Vždycky musí být profík, rukou si musí potřást i  s  lidmi, 
které by nejraději nikdy v životě nepotkal. Musí být na ně milý. 
A mnohdy si s nimi musí také vyměňovat názory a být jakýmsi 
„fackovacím panákem“. Politici totiž po rozhovoru nevynadají 
moderátorovi za to, že kladl podle nich špatné otázky, větši-
nou totiž na to není při živém vysílání čas. Proto vynadají první 
osobě, kterou potkají. A  to jsme my  – koeditorky. Jde o  zají-
mavou možnost potkat se s  nejvyššími politiky v  ČR. Za svůj 
největší úspěch v  ČT ale považuji nepolitickou věc. Po třech 
letech v ČT jsem totiž dostala za úkol připravit speciální vysí-
lání ke 100 letům českého a československého sportu. A díky 
tomu jsem mohla udělat i rozhovor s Antonínem Panenkou. To 
bylo nejvíc! Už předtím jsem měla tu šanci rok točit také pro 
sportovní redakci. A právě spolupráce se sportovní redakcí pro 
mě byla také velkou školou. Pracovat s takovými lidmi, jako je 
Robert Záruba nebo točit pod drobnohledem editorů Branek, 
bodů a vteřin je hodně zajímavé. Je to úplně něco jiného než 
normální zpravodajství. Teď aktuálně jsem kromě všech poli-
tických redakcí součástí týmu Volejbalového magazínu a jsem 
neskutečně ráda, že moje první reportáž byla o naší milované 
učitelce tělocviku z našeho gymplu – Ludmile Pláteníkové.“

Sklárnu RÜCKL CRYSTAL, a. s., z Nižboru zastoupila svou 
broušenou kolekcí (kombinace leštěných a lehce matných struk-

tur) paní Olga Broulíková.
František Jungvirt, student VŠUP Praha, vytvořil instalaci kla-

sickým výbrusem zdobených tvarů, obrůstaných postupně krys-

taly boraxu.
Výtvarnice Dr. Věra Vejsová, ak. mal., pracovala s tématem 

kontrastu, ve kterém se z hlubokých reliéfních struktur postupně 
konkretizují hranami vymezené geometricky čisté útvary.
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Průběh sympozia organizačně a odborně zajišťovali v kuličské 
dílně pedagogové Mgr. Jakub Bucek a Mgr. Petr Janský, v malírně 
paní Iveta Slepičková.

Účastníkům pomáhali při práci také vybraní studenti pořadatel-
ské školy v obou dílnách.

Sympozium bylo po dobu konání přístupné veřejnosti. V pátek 
odpoledne představili autoři realizované artefakty na hojně navští-
vené vernisáži.

Ředitel školy Ing. Petr Káninský nejprve poděkoval účastníkům 
akce a přivítal návštěvníky z řad veřejnosti a hosty – zástupky-

ni Jihočeského kraje paní Hermínu Mocovou, zástupce ředitele 
a hlavního výtvarníka Akademie Světlá nad Sázavou MgA. Mila-

na Krajíčka i představitele českobudějovické společnosti TRANS 
ARS, s. r. o., Galerie Procházka, s. r. o., manžele Procházkovy. 

Poté stručně promluvil o sympoziu hlavní organizátor Petr Jan-

ský a odborná garantka akce Věra Vejsová. Prezentace průběhu 
a výsledků sympozia výrazně pomohla prohloubit povědomí ve-

řejnosti o tradici sklářství a kvalitě sklářského vzdělávání (nejen) 
v jižních Čechách.

Sympozium se neslo ve velmi přátelském duchu, ale byli jsme 
velice pracovně vytížení.

Jen ve velkém spěchu jsme si stihli prohlédnout historické cent-
rum a Třeboňskou madonu v kostele sv. Jiljí, která je prý nejkrás-

nější gotickou madonou.
MgA. Aleš Jírovec, vedoucí Ateliéru skla

Střední Posázaví – kouzlo pohraničí ve středu republiky
Ve dnech 10.–12. května se na Světelsku konal doškolovací kurz 

pro absolventy specializačního studia koordinátorů EVVO, který 
ve spolupráci s pracovníky Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP 
Světlá nad Sázavou organizovalo školské zařízení pro environ-

mentální vzdělávání Lipka Brno.
V Akademii Světlá n. S. program kurzu začínal. Necelou dvacít-

ku pracovníků různých školských zařízení všech stupňů od Pracha-

tic až po Ostravu nejprve v aule přivítal ředitel školy Ing. Martin 
Kubín, aby se po krátkém zahájení vydala na prohlídku jednotli-
vých úseků areálu školy. Účastníci kurzu byli velmi překvapeni 
šíří oborů, kvalitním vybavením dílen i výkony žáků a mistrů ško-

ly, které ilustruje množství uměleckých předmětů instalovaných 
na chodbách a odpočívadlech školních budov. Po návštěvě školní 
huti, truhlářské, keramické a brusičské dílny si prohlédli i malírnu, 
vitráže a neminuli ani klenotnickou dílnu a dílnu aranžování. Bě-

hem přesunů jednotlivými budovami školy i přechodů mezi nimi 
oceňovali čisté a pěkně upravené interiéry i exteriéry školy. Účast-
níci akce si také prohlédli ateliéry na budově C, a získali tak přesný 
přehled o výtvarných a umělecko-řemeslných oborech, které svě-

telská Akademie nabízí.

Po obědě ve školní jídelně se účastníci kurzu seznámili s envi-
ronmentálními projekty, které na škole tradičně probíhají, i s no-

vými aktivitami a programy, které připravují žáci gymnaziálních 
oborů pro mateřské a základní školy našeho regionu. I přes déšť, 
který odpoledne svlažil školní areál, si účastníci kurzu nenechali 
ujít prohlídku venkovních ploch, přírodní zahrady a nově zrevi-
talizovaných výsadeb.

Nadšení ze vzhledu i činnosti školy i z celkové pohodové atmo-

sféry a vstřícné nálady panující ve školním kolektivu se účastníci 
kurzu přesunuli do záchranné Stanice Pavlov, kde jejich program 
později odpoledne pokračoval.

Lipka Brno využila i možnosti spolupracovat s Akademií Svět-
lá n. S. při zajištění ubytování. Azyl nalezli účastníci kurzu na 
internátu Kamenosochařského pracoviště u Lipnice nad Sázavou.

Sobotní program aktéry kurzu zavedl na další místa ve světel-
ském okolí. Geologický vývoj oblasti, kolonizaci zdejšího kraje 
a další historické souvislosti, přírodní zajímavosti regionu i tra-

diční řemesla živící zdejší obyvatele poznávali na trase sobotní 
celodenní exkurze. Po prohlídce části firmy Granit Lipnice na-

vštívili Loukov, Melechov a přírodní rezervaci Stvořidla. Posled-

ní střípky poznání doplnila prohlídka mramorové Zámecké skály 
v Ledči nad Sázavou a obraz kraje zcelil pohled z hradní věže na 
Melechovký žulový masiv. Skvělými celodenními průvodci jim 
byli geolog Marek Chvátal a botanik Jiří Těšínský.

V neděli pak účastníky akce uvítal hrad Lipnice. Zde si kur-
zisté na vlastní kůži vyzkoušeli dobrodružnou hru Dobývání 
hradu logikou a důvtipem. Mírně upravená hra, která bývá or-
ganizována pro žáky I. ročníku světelského gymnázia v rámci 
adaptačního kurzu – a při které tentokrát pětice žáků světelské-

ho gymnázia asistovala, byla ukázkou místně zakotveného učení 
a inspirací pro další vlastní činnost nadšených účastníků kurzu. 
Kulisy hradu v deštivém počasí umocňovaly tajemnou atmosfé-

ru hry a přispěly k jejímu velkému úspěchu.
V nedělním odpoledni pak všichni zúčastnění odjížděli do 

svých domovů plni dojmů a zážitků nejen z krásné přírody střed-

ního Posázaví a kouzla zdejších historických sídel, ale i nevšední 
školy na okraji Světlé nad Sázavou.

Velký dík patří všem, kteří se na úspěšném zvládnutí akce 
podíleli, a šířili tak povědomí o krásách přírody i umu zdejších 
obyvatel ve vzdálenějších oblastech naší české země.

Mgr. Eva Bernadová,  
koordinátor environmentální výchovy

Univerzita volného času
Univerzita volného času je netradiční formou zájmového celo-

životního vzdělávání pro širokou veřejnost. Je určena zejména pro 
ty, kteří chtějí dobrovolně rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni 
novým informacím. Cílem dalšího vzdělávání dospělých je uspo-

kojení jejich osobních zájmů a potřeb, možnost aktivně a kvalitně 
trávit volný čas, prohlubovat, rozšiřovat a aktualizovat vědomosti 
a dovednosti. Výrazně také přispívá k tvorbě sociálních, gene-

račních a mezigeneračních vazeb, odstraňuje či alespoň zmírňuje 
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▶ pocit izolace, stereotypu. Podstatou není výsledek, např. získání 
certifikátu, ale průběh, aktivita samotná.

Smyslem Univerzity volného času je přiblížit celoživotní učení 
co nejširšímu počtu zájemců. Neplatí zde žádná omezení:

• Připravený studijní program je určen všem věkovým katego-

riím.

• Předchozí vzdělávání není podmínkou.
Kurzy budou realizovány semestrálně – zimní a letní semestr
 – vždy 1 x za 14 dní, a to ve všední den 2 hodiny.
Zimní semestr 2019/2020
• Uzávěrka přihlášek na jednotlivé kurzy je 31. 8. 2019.
• Přihlášky ke stažení na stránkách školy.
• Kurzovné se platí lektorovi na 1. hodině kurzu.
• Nabídka kurzů je uvedena na stránkách školy (keramika růz-

nými technikami, malba skla, latina, vedení daňové evidence 
na PC, kresba krajiny, cizí jazyky a další).

Podrobnosti o obsahu, termínech konání a cenách jednotlivých 
kurzů najdete na http://uvc.akademie-svetla.cz, příp. pište: smido-

va@akademie-svetla.cz.
Ing. Zdenka Šmídová, učitelka odborných předmětů

V úterý 21. 5. 2019 se tři zástupci z řad našich klientů zúčast-
nili her v DpS Humpolec na téma Stará řemesla. Naši klienti 
v soutěžním klání obsadili krásné druhé místo. 

V rámci folklorního festivalu Horácko tančí a zpívá nás v do-

mově navštívil se svým vystoupení slovenský folklorní soubor 

Zemplín. Jejich vystoupení bylo krásné a klientům se velmi lí-
bilo. V rámci Řemeslných trhů jste si mohli na náměstí zakoupit 
výrobky našich klientů.

Ve středu 29. 5. 2019 se u nás konala další přednáška v rámci 
Univerzity slunečního věku. Tentokrát na téma „Světlá nad Sá-

zavou za první světové války“. S tímto zajímavým a poutavým 
vyprávěním za námi přišel bývalý starosta města Světlá nad 
Sázavou pan Josef Böhm. Touto cestou bychom mu chtěli ještě 
jednou velmi poděkovat, že si našel čas a měl chuť přijít za 
našimi „studenty“ a strávit s nimi jedno květnové odpoledne.  
V květnu nechyběla ani naše tradiční Kavárna za hudebního 
doprovodu pana Vondry. 

Je již tradicí, že vyrábíme dárky na akci pořádanou Měst-
skou knihovnou ve Světlé nad Sázavou „Pasování prvňáčků na 
čtenáře“. Ani letos tomu nebylo jinak. Na začátku června naši 
klienti a klienti Denního stacionáře dělali dětem v knihovně 
publikum a za jejich snahu a píli jim rozdávali vlastnoručně 
vyrobené výrobky.

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se konala další přednáška v rámci naší 
univerzity. Téma přednášky znělo „Malíř Jaroslav Panuška“ 
a přednášejícím byl pan Mgr. Jaroslav Staněk. 

Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Z domova pro seniory

Vážení čtenáři,
prostřednictvím tohoto příspěvku bych vás chtěl informovat 

o současné situaci v oblasti transformace Domova Háj. Jak již 
z mnoha předešlých příspěvků víte, Domov Háj má nyní dvě ko-

munitní bydlení ve Světlé nad Sázavou. Lidé, kteří v nich bydlí, 
se do komunity města začlenili bez jakýchkoliv potíží. Kraj Vy-

sočina v předešlých letech naplánoval stoprocentní transformaci 
našeho, ač v mnoha ohledech humanizovaného, přesto ústavní-
ho zařízení. Bez přestěhování se do menších bydlení by se nikdy 
nepovedlo v naší velké budově odstranit řadu „ústavních prvků“. 
Jmenujme např. dlouhé chodby s řazením pokojů vedle sebe jako 

v nemocnici, nedostatek soukromí, umístění budovy v lese bez 
dostupné veřejné dopravy, závislost obyvatel Domova na dopravě 
služebními automobily za veřejnými službami či složité kolektiv-

ní soužití.
Důležitým faktem přitom je, že klienti, kterým je poskytována 

naše služba, se narodili v běžné společnosti a z ní byli různými 
způsoby vyloučeni. Naším cílem je revitalizovat naše bytové pod-

mínky pro poskytování důstojné pobytové služby, naplnit práva 
lidí s postižením žít co nejvíce běžným životem jako jejich vrstev-

níci a posunout naši službu blíž k žadatelům o ni. Klienti jsou stále 
součástí společnosti a není důvod, aby z ní byli vytrženi.

domov háj
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V Domově Háj, jehož cílovou skupinou jsou osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením, se 24. 5. 2019 od 14:00 hodin konala 
akce Bezlepkové odpoledne – aneb bavíme se zdravě! 

Pro hosty, kterými byli mimo jiné rodinní příslušníci a opat-
rovníci, byl připraven bohatý program. Měli možnost ochutnat 
některý z chodů, které se poslední měsíc klienti učili, za podpo-

ry pracovníků, připravit. Nabídka byla velmi pestrá – např. řízek 
v kukuřičných lupíncích, banánovo-avokádové smoothie, pečená 
jablka se zmrzlinou, zeleninové a ovocné saláty, nebo bezlepko-

vý dort. A v tajném hlasování poté určit svého favorita. „Ráda 
i prozradím, že nejvíc mi chutnal bezlepkový dort.“, uvedla Helena 
z komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou. Na klienty, kteří 
připravovali oceněné pokrmy, čekalo nejen ocenění, ale také za-

jímavé ceny, které jim předala s ředitelkou domova náměstkyně 
hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová.

Dále byly pro zájemce připraveny prezentace zaměřené na pro-

ces transformace a srovnání ústavních prvků a života v komunit-
ním bydlení, fotospot „Náš první rok života v komunitním bydlení 
ve Světlé nad Sázavou“, aktuální katalog výrobků, které klienti 
prezentovali např. na prodejní velikonoční výstavě v Ledči nad 
Sázavou, na světelských farmářských trzích, nebo naposledy na 
poutní slavnosti ve Vilémovicích minulou sobotu. Hosté akce měli 
možnost si dále opéci vuřty a zazpívat s doprovodem kytary. Již 
od 14:00 hodin byl také opakovaný zájem o návštěvu dvou domů 
komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou, ke které hosty akce 
klienti pozvali. Domov Háj prochází procesem transformace po-

bytových sociálních služeb. Důvodem k výše uvedenému procesu 
je skutečnost, že pobytové služby osobám s mentálním a kombino-

vaným postižením jsou poskytovány v nevyhovujících prostorách 
budovy v Ledči nad Sázavou v části Háj, která se nachází mimo 
běžnou zástavbu města v lese. Život v komunitním bydlení dává 
klientům zařízení daleko větší možnosti zapojení se do společnosti 
a také kontaktu s rodinnými příslušníky a přáteli. Další komunitní 
domky budou pro klienty postaveny, resp. zrekonstruovány, nejen 
ve Světlé nad Sázavou, ale dalších lokalitách – Ledči nad Sázavou, 
Chotěboři, Havlíčkově Brodě a Golčově Jeníkově.

Jak to vypadá v komunitním bydlení, můžete zjistit na další při-
pravované akci pro veřejnost. Ve Světlé nad Sázavou v komunit-
ním bydlení v Haškově ulici připravujeme již tradičně na konci 
léta zahradní slavnost. Letošní se bude konat v neděli 1. 9.  od 14 
do 16 hodin. Klienti vám již popáté otevřou svůj dům a pozvou, 
abyste se podívali, jak žijí. Kromě toho vás čeká hudba, výtvarná 
dílna, obchůdek s výrobky, zahradní hry a možná i tanec. Zábava 
bude pro malé i velké. Těšíme se na Vás! Andrea Šeredová

 Bezlepkové odpoledne v domově  háj si hosté užili

Šest klientů z komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou, které 
je součástí Domova Háj, jelo v pondělí odpoledne do Jihlavy. Pro-

šli se nejen historickou částí města, zastavili na zmrzlině, která 
v horkém letním počasí přišla velmi vhod, ale hlavně se zúčastnili 
představení Šakalí léta v Horáckém divadle v Jihlavě. „Písnička 
Táhněte do háje je naše oblíbená, často si ji v domku pouštíme, 
hodně jsme se na muzikál těšili.“, uvedl Mirek. „A jsem nadšený 
a moc rád, že jsme jeli do Jihlavy – v závěru jsme stáli, zpívali, 
tleskali, bylo to úžasné, navíc jsem poprvé v životě seděl v divadle 
v lóži a po představení se vyfotil s hercem, který hrál hlavní roli“, 
dodal jeden ze šesti hostů představení ze Světlé nad Sázavou.

19. 6. 2019 přijedou naopak do Světlé nad Sázavou do komu-

nitního bydlení herci Horáckého divadla v Jihlavě Lenka Schre-

iberová a Zdeněk Stejskal. Tento týden dokončují program, jehož 
součástí bude čtení z knih, tancování, ale i zpěv. „Už se na ná-

vštěvu z Jihlavy u nás v domku těšíme, jsme zvědaví, co si pro nás 
připravili.“, uvedl další z klientů komunitního bydlení. „A i pro ně 
připravujeme překvapení“, dodal.

Domov Háj prochází procesem transformace, ve Světlé nad Sá-

zavou bydlí ve dvou domácnostech prvních dvanáct klientů, kteří 
se dle svého zájmu účastní zajímavých akcí nejen v lokalitě, ve 
které žijí, ale i v krajském městě Jihlava. Andrea Šeredová

klienti z komunitního bydlení ze Světlé na muzikálu v Jihlavě

V lokalitách Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou již pro-

běhla výběrová řízení na dodavatele veřejných zakázek – staveb 
čtyř domů pro bydlení a jednoho objektu kanceláří a sociálně te-

rapeutické dílny. Bourací a stavební práce započnou v průběhu 
léta. Současný harmonogram projektu popisuje dokončení staveb 
na podzim roku 2020. V té době již budou objekty vybavovány 
nábytkem. Od 1. 1. 2021 by v nových domech měly být lidem 
s handicapem poskytovány tři služby. Ve třech komunitních byd-

leních (Ledeč, Světlá) bude poskytována služba domov pro osoby 
se zdravotním postižením pro celkem 18 klientů. V jednom domě 
(Ledeč) bude poskytováno chráněné bydlení pro celkem 6 klientů. 
V objektu kanceláří (Světlá) bude fungovat sociálně terapeutická 
dílna s okamžitou kapacitou 8 lidí. Tato služba bude přístupná 
i novým zájemcům z veřejnosti stejně jako pobytové služby.

Věřte, že každý člověk chce být součástí společnosti.
Mgr. František Čapek
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Prázdninové super čtení 

Beletrie
Roman Bureš: Leon
– Pontský boxer po prohře v Olympii utrácí svůj život rvač-

kami po hospodách. Pak se objeví osudová žena, s níž zalo-

ží rodinu a doufá ve štěstí. Přijdou však Římané, odvlečou 
jeho rodinu do otroctví a jeho přinutí zápasit v aréně. Jenže 
na scénu vystupuje Spartak a probudí v Leonovi naději, že 
společnými silami porazí Římany a on najde svou rodinu.

Lucy Diamondová: Léto bez tebe
– Pro rodinu Tarrantových byla přímořská chatka v Devonu 

vždycky dokonalým prázdninovým útočištěm. Po nedáv-

né smrti manžela se Olivia snaží dát svůj život znovu do-

hromady a tráví zde léto spolu se zbytkem rodiny. Všichni 
prožívají své lásky, nedorozumění a trápení. Ukazuje se, že 
Oliviin manžel nebyl jediný, kdo něco skrýval.

Elena Ferrante: Dny opuštění
– Olgu, spisovatelku žijící v Turíně, která se vzdala své karié-

ry ve prospěch rodiny, opustí zdánlivě bezdůvodně manžel 
a nechá ji topit se v pochybách a klamných nadějích na jeho 
návrat. Olga se nejprve snaží žít jako doposud, ale nechce 
dopadnout jako opuštěná žena z časů jejího dětství, kterou 
ona sama přezdívala Chudinka.

Martin Goffa: Přiznat vinu
– Kriminálně psychologický thriller populárního českého au-

tora o jednom zapomenutém zločinu, vině a svědomí, které 
si po více než dvaceti letech vyžádá svou daň. Tentokrát 
je ústřední postavou novinář Marek Vráz s přezdívkou Te-

rence.

Anne Jacobsová: Venkovské sídlo 1. Zlaté časy
– Po pádu železné opony se sedmdesátiletá Franziska roz-

hodne navštívit bývalé rodinné panství Dranitz, které mu-

sela její rodina ve zmatku končící 2. světové války opustit. 
Franziska nikdy nezapomněla na krásné časy před válkou 
a na svou lásku k Waltrovi. Teď se rozhodla zůstat v zde-

vastovaném domě a vrátit mu bývalý lesk a slávu.

René Melichar: Blb na zahrádce
– Humorně napsaná kniha o dnech všedních, obyčejných a na 

první pohled naprosto nezábavných. Ovšem každý obyčej-
ný den v sobě umí ukrývat alespoň jednu malou kalami-
tu. Když se k ní přidá nešikovnost, puberťačka, malý kluk 
a černá díra galaxie jeho života, tedy manželka, je na kata-

strofu zaděláno.

Sue Moorcroftová: Léto v Itálii
– Sofie se po smrti otce rozhodne podívat na svět novýma 

očima. Odjíždí do klidného starobylého městečka v Um-

brii, aby odhalila zdrcující rodinná tajemství. Zde se se-

známí s mladou servírkou Amy, která ztratila dosavadní 
životní jistoty a teď zoufale hledá své místo ve světě. Po-

může jí Sofie překonat náročné období a podaří se jí zhojit 
bolestné rány?

B. A. Paris: Přiveď mě zpátky
– Byli mladí a zamilovaní. Na dovolené ve Francii zastavili 

u benzinové pumpy a Finn si odskočil. Když se vrátil, byla 

Layla pryč a už ji nikdy neviděl. Aspoň tak vypovídal na 
policii. O mnoho let později najednou zavolala policie, že 
někdo Laylu spatřil. Začaly se objevovat dávno ztracené 
věci z její minulosti, tajné zprávy, různé stopy a varování.

Louise Pennyová: Kudy vchází světlo
– Inspektor Gamache se ze staré známosti ujímá případu, kdy 

žena nedorazila na domluvenou schůzku. Žena je doma na-

lezena mrtvá a Armand musí při vyšetřování čelit nejen 
intrikám na oddělení vražd, ale i nedůvěře.

Naučná literatura
Miloš Doležal: Čurda z hlíny
– Jak reaguje člověk v mezních situacích? Jaké následky nese 

spolupráce s okupantem či úpis ďáblu? Naše novodobá his-

torie není dlážděna jen hrdinstvím, obětavostí a zásadovos-

tí, ale také selháváním, zrádcovstvím a kolaborací.

Šárka Vávrová: Jak k nám tělo promlouvá
– Jak ovlivňuje stav duše naše tělo? Co nám tělo říká pro-

střednictvím bolesti hlavy nebo zad, infekcemi a dalšími 
potížemi? Proč se cítíte nemocní, i když lékařské vyšetření 
žádnou nemoc neodhalilo? Objevte tajemství psychosoma-

tiky!

Knihy pro děti a mládež
Ladislav Csurma: Velké dobrodružství malého pejska
– Malá Lara je štěňátko. Roztomilé a hodné. Ale i na malá 

a roztomilá zvířátka čeká v životě nejedna velká zkouška. 
A tak se malá Lara setká s nebezpečím i strachem. Pozná 
důležitost přátelství, vytrvalosti a odvahy. M/1

Jessica Martinello: I příšery si čistí zoubky
– Když se jednoho dne objevilo ve vaně veliké chlupaté stra-

šidlo, mysleli si rodiče, že si jejich dcerka zase vymýšlí, jen 
aby se vyhnula koupelně a kartáčku na zuby. Ukázalo se 
ale, že i strašidla se starají o svůj hrozitánský chrup. Kromě 
Kazizuba, kterého se bojí i dospělí. M/1

Barbara Cantini: Mortina a přízračný kamarád
– Za oknem vily Rozvalinky se objevuje zvláštní zářivé svět-

lo. Je to malý smutný přízračný kluk, který zapomněl své 
jméno a má strach, že se rozplyne v tajemném místě Za-

pomnění. Mortina mu chce pomoct a i přes zákaz své tety. 
M/2

Carlo Collodi: Dobrodružství růžového opičáka Pipiho
– Pipi je jeden z pěti opičích sourozenců, ale jedině on má 

růžový kožíšek. Také je ze všech největší rošťák. Když 
ukradne skřítkovi dýmku a ještě si jako terč svých legrá-

cek vybere letitého slepého krokodýla, přestává všechna 
legrace. M/2

Renata Škaloudová: Rozumí koza petrželi?
– Kniha nabízí 28 koumáckých příběhů, v nichž si desetiletá 

dvojčata pokoušejí ujasnit ustálená úsloví (frazémy). Do-

stávají se tím do ošemetných situací, na kterých jsou příbě-

hy postaveny; následně jsou významy frazémů vysvětleny. 
M/3

Eva Kodýmová
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Co vÁS ZaJíMÁ

Že jsou propagační jízdy Vysočinou, které každoročně po-

řádá Stadion klub S11 Světlá nad Sázavou, mezi mopedisty 
populární, o tom svědčí 112 účastníků, z toho 6 žen, při té 
letošní již třinácté, která se konala v sobotu 8. června.

Do Světlé nad Sázavou opět přijeli členové klubů sdružu-

jících majitele a fandy historických mopedů, téměř z celé re-

publiky. Nechyběli mopeďáci například z Rakovníka, kde se 
populární „kozí dechy“ vyráběly, z klubů v Žebráku, Kublově, 
též z Prahy, Brna, Poděbrad, Pardubic, Slaného, ale také jed-

notlivci i z našeho okresu.
Tak jako v předcházejících letech i letos zaparkované na-

leštěné stroje vytvořily před radnicí doslova motosalon his-

torických strojů, vždyť některým kouskům bylo i šedesát let. 
Takovým exemplářem se mohl pochlubit například Josef Hos-

podka z Jitkova. Jeho stroj měl na výrobním štítku vyražen 
rok výroby 1959 a sám majitel k tomu dodal: „Ten moped je 
stejně starý jako já, můj otec si ho koupil, když já jsem se 
narodil.“

Letošní etapy propagační jízdy Vysočinou byly oproti pře-

dešlým ročníkům kratší, měřily 25 a 26 kilometrů a závěr byl 
v lyžařské areálu na Kadlečáku. První vedla po trase Světlá 
n. S. – Nová Ves – Okrouhlice – Lipnice – Dolní Město a Svět-
lá n. S. Druhá etapa se jela Světlá n. S. – Druhanov – Ovesná 
Lhota – Opatovice – Pavlov – Vilémovice – Dolní Březinka 
a Kadlečák.

Vedle toho, že záštitu nad letošní akcí mopeďáků převzal 
opět senátor Parlamentu ČR Jaromír Strnad, druhým patro-

nem, který nad celou akcí držel ochrannou ruku, byl snad 
i sám sv. Petr. Vždyť při žádné z třinácti spanilých jízd nepr-
šelo, ani při té letošní.

Text a foto: jiv

Mopedy jely opět vysočinou

Po čtyřech letech se do Světlé nad Sázavou vrátil vlak tažený 
parní lokomotivou Postřižinský expres. Tuto vyhlídkovou jízdu 
historického vlaku pořádá každoročně pivovar v Nymburku na 
památku spisovatele Bohumila Hrabala, který popsal život v pivo-

varu v knize Postřižiny. Trasy Postřižinského expresu jsou každý 
rok jiné, přes nádraží ve Světlé jel v roce 2015 a nyní opět v letoš-

ním roce 25. května. Patrně nejzajímavější na celém tom výletním 
vlaku je to, že je tažen stařičkou parní lokomotivou s označením 
423 009, kterou si staří nádražáci pro její sílu pojmenovali Velký 
bejček. Lokomotiva byla vyrobena v roce 1922 v První českomo-

ravské továrně na stroje v Praze Libni. Vlak přijel do Světlé od Ko-

lína, když zastavil též v Leštině. Ve Světlé měl více než hodinovou 
zastávku, během které si mohli zájemci prohlédnout historické va-

gony a zejména parní lokomotivu, kterou nevidí každý den. Vždyť 
provoz „páry“ byl u nás na železnici oficiálně ukončen v roce 1980, 
ale od vlaků tažených parními lokomotivami po našich tratích Ha-

vlíčkův Brod – Kolín a Světlá nad Sázavou – Čerčany uplynulo 
mnohem více let. Krátce po poledni se Postřižinský expres vydal 
po trati Posázavského pacifiku do Zruče nad Sázavou a ze Zruče 
se vracel přes Kutnou Horu, Kolín a Poděbrady zpět do Nymburku.

Text a foto: jiv

Pára opět ve Světlé nad Sázavou

Téměř stoletá babička lokomotiva 423 009 s historickými 
vagóny na novém železničním mostě v Lánecké ulici

To jsou příslušníci pořádajícího klubu. Na mopedech zleva: 
Standa Schoř, Josef Urban, Vlasta Chlad, Mirek Dvořák, 
Pavel Pech, Slávek Klement, Milan Motl, Jaroslav Kohl.  

Dole jsou ženy  z fanklubu, které zastávaly funkce servisu. 
Zleva: Mirka Prchalová, Věra Urbanová, Hana Lebedová  

a  Marie Klementová

23



Vloni poprvé Osadní výbor Lipničky uspořádal na návsi herní 
odpoledne plné zábavy a pro velký úspěch jsme akci zopakovali 
i letos 9. června. Akce začala dětským tanečním country vystou-

pením Koťata pod vedením paní Dagmar Opršalové. Děti nám ve 
stylových country kostýmech předvedly opravdu skvělou podí-

vanou a nakonec roztančily i další obyvatele Lipničky a společně 
jsme zkusili řecký tanec v kruhu. Tanečníky jsme odměnili vel-
kým potleskem, medailemi a dobrotami. Poté se začalo soutěžit 
v několika připravených disciplínách – hmatové pexeso, zatlou-

kání hřebíků, překážková dráha, střelba, lovení rybiček, hod na 
cíl apod. Disciplíny byly přizpůsobeny i těm nejmenším, takže 
i dvouleté děti se plně zapojily. Všichni soutěžící byli odměněni 
sladkými dobrotami a drobnými dárečky. Jako zpestření měly děti 
možnost se nechat namalovat na obličej. Rozzářené oči dětí byly 
jasným znamením, že akce se povedla na jedničku. Tímto moc dě-

kujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav našeho dětského 
dne, ať už si dali práci s výrobou odměn, nebo finančně přispěli, 
a v neposlední řadě patří díky i šikovným maminkám za upečení 
dobrot. Máme radost, že v naší malé obci se stává dětský den další 
tradiční akcí. Díky tomu se společně obyvatelé Lipničky setkávají 
na návsi a v dnešní uspěchané době si na sebe udělají čas, pohovoří 
mezi sebou a stráví spolu příjemné odpoledne.

Bc. Martina Moravcová, DiS.

den pro děti v lipničce

Rok se s rokem sešel a podle zavedených tradic jsme se opět 
setkali v Klubu Pohoda na již pátém ročníku jedné z mála cha-

ritativních akcí, která je otevřená všem příznivcům šipkového 
sportu a zároveň i vyznavačům neortodoxních hudebních sty-

lů. Sečteno a podtrženo: dvoudenní akce s názvem Poválečný 
šipkový turnaj byla složena z pátečního metalového koncertu 
a sobotního turnaje v šipkách. Cílem však nebyla pouze zába-

va, hlavní myšlenkou bylo podpořit kočičí útulek Mikeš HB, 
z.s., kterému spolek Pohoda dlouhodobě vyjadřuje svojí přízeň. 
Stručně z páteční muziky: estonská groove metalová kapela 
Intact, headliner večera, zaujala temným zvukem s tklivými 
podtóny severských nálad a nikdo v tu chvíli nemohl být na po-

chybách, že Klub Pohoda se ve výběru i mezinárodních talentů 
řadí mezi špičkové kulturní instituce svého druhu. Předskokan 
Ejakulující Kokos boural bariéry grind-dance music a dal při-
pomenout stará dobrá fiaska, která jakoby omylem vždy do-

provázela jeho předešlá vystoupení. Dramatickou vložku pak 
vtisklo večeru seskupení 3. stupeň tortury, které dostálo své 
pověsti a trýznilo fanoušky propracovaným hardcore-punkem. 

Sobotní šipkový turnaj ovládl v kategorii jednotlivců Jaromír 
Váňa a v dvojicích hlavní pořadatel Tomáš Adamec spolu s Jo-

sefem Málkem. Oba dny doprovázela dobrá nálada, která s vy-

branými prostředky (5000 Kč) podpořila dobrou věc.
Všem zúčastněným děkuje a na příští setkání se těší Klub 

Pohoda.
Miloš Sedlmajer

ozvěny Pohody

Od XII. ročníku folklorního festivalu Horácko zpívá a tančí 
uplynul více než měsíc, ale byla to kulturní událost takového vý-

znamu, že si zaslouží ohlédnutí. A jaký byl letošní festival, který 
se konal 24. a 25. května, ale měl dva body bohatého progra-

mu, které ho otvíraly již v ponděli 20. května. Bylo to slavnostní 
zahájení výstavy dětských výtvarných prací na téma Jarmark 
a tradiční týden regionálních horáckých jídel ve školní jídelně 
Základní školy v Lánecké ulici. V pátek 24. dopoledne se usku-

tečnily dva výchovné koncerty pro žáky základních škol v diva-

delním sále Společenského domu, ve stejný den potom proběhl 
na zimním stadionu Sportovního centra Pěšinky přehlídkový 
pořad dětských folklorních souborů Pramínky a večer to byl 
úspěšný koncert populární hudební skupiny Čechomor, po kte-

rém se ještě zpívalo v Městské restauraci v rámci pořadu Pose-

ohlédnutí za folklorním festivalem
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Jsou tomu již dvě desítky let, kdy vzniklo přátelství a plodná 
spolupráce mezi světelským folklorním souborem Škubánek 
a polským souborem lidového tance Bystrzacy. Během dvou 
dekád měli tak členové Škubánku opakovaně možnost navští-
vit Polsko a též přivítat polské přátele u nás doma, ku příkla-

du u příležitosti místního folklorního festivalu Horácko zpívá 
a tančí.

V letošním roce jsme se do východního Polska vypravili 
v krásném období začínajícího léta, a to 5. června. Naši dva-

náctihodinovou cestu autobusem jsme započali v podvečer a se 
Světlou se rozloučili za vydatného lijáku. Časně zrána jsme 
pak přijeli do polské Wawolnicy a o chvilku později jsme se 
ubytovali v nedalekém Zářece v rodinném penzionu milé paní 
Boguši, který jako by byl přímo stvořen pro pobyt malých ná-

vštěvníků. Po příjezdu nás čekala vydatná sladká snídaně, prv-

ního dne jsme si pochutnali na výtečném pečivu z kynutého 
těsta, které je pro polskou kuchyni velmi typické, stejně tak 
jako pro tento ovocno-zelinářský kraj marmelády z místního 
ovoce, kterými byly koláče naplněny. Posilněni a v očekávání 
příštích zážitků jsme se procházkou vydali do Wawolnicy, kde 
nás starší žáci zdejší základní školy svou školou provedli a po-

věděli nám o její historii i současných činnostech s ní spojených. 
Dále jsme se prošli po městě a poprvé zamířili i k monumentál-
nímu kostelu sv. Vojtěcha, jehož mohutná silueta vykukuje nad 
městem. Odpoledne nás čekala projížďka turistickými vozítky 

Retro MELEX po lázeňském a rekreačním městě Nalečov, je-

hož počátky sahají až do 8. století a jež je známé svou půvabnou 
vilovou zástavbou. Lázně jsou zaměřené na léčbu srdce a duše. 
Náš úvodní den v Polsku jsme završili společným grilováním 
a večerní zábavou s Bystřáky u paní Boguši v Zářece.

V pátek snídaňové stoly těžkly pod hroudami lahodného do-

mácího tvarohu, miskami svěžích ředkvičkových pomazánek, 
masitých rajčat, čerstvého salátu a chleba. Po snídani jsme od-

jeli na vystoupení v základní škole v Dolním Kaziměři. Dolní 
Kaziměř je uměleckým centrem a zároveň jedním z nejkrásněj-
ších měst v celém Polsku. Město je oficiální polskou národní his-

torickou památkou. Náš obdiv si získala i základní škola, která 
se hrdě zařazuje mezi nejmodernější evropské školy a kde jsme 
pro zdejší žáky vystupovali s našimi lidovými pásmy. Naše vy-

stoupení se líbilo a poděkování v podobě krásných ručně plete-

ných kohoutů z kynutého těsta pro každého zase mile potěšilo 
nás. Kohouti byli báječní. Pochutnali jsme si na nich ještě doma 
s máslem a voňavým medem z Wawolnicy a vyprávěli příběh 
o tom, jak před stoletími v Kaziměři místní kohouti svým ko-

krháním vzbudili obyvatelstvo, a tak jej zachránili před nájez-

dem Švédů. Za svou malebnou polohu vděčí město Malopolské 
soutěsce Visly. Nachází se na východním břehu řeky, na okraji 
historické Lublinské vrchoviny. Na slibovanou plavbu lodí po 
řece Visle se někteří z nás těšili už doma v Čechách. Po návra-

tu z Dolního Kaziměře jsme si u paní Boguši pochutnali na 
pozdním obědě, v postní den se servírovala zeleninová polévka 
a slané pierogy s tvarohem. Na Rynku ve Wawolnicy jsme po-

tom v podvečer měli generální zkoušku souboru.
Sobota patřila hlavně dětem, ale nejen ony si užily zábavu 

v rodinném zábavním parku Kouzelné zahrady Janowiec. Kvě-

ty, stromy a keříky tu tvoří krajiny plné fantastických obyvatel 
a elfů. Místo bylo navrženo v souladu s renesančními principy 
tvorby zahrad a bývá rovněž označováno za nejlepší turistic-

kou atrakci v provincii Lublin. Děti si užívaly hry i koupání 
v kouzelných zahradách a poté co v odpoledních hodinách uby-

lo návštěvníků, jsme se i my dospělí mohli na okamžik oddat 
odpočinku mezi květinami.

V neděli, po dnu plném zábavy, přišel čas rozjímání, zastave-

ní se. Starší členové souboru spolu s Bystřáky vytvořili průvod 
z Rynku ve Wawolnicy do kostela sv. Vojtěcha na mši svatou. 
Mše jsme se mohli zúčastnit všichni, jak velcí, tak i malí. I nej-
menší Škubánci mohli vidět křest miminka, který se konal pří-
mo při mši. Čas v kostele mezi všemi těmi krásně oblečený-

Škubánek ve východním Polsku

zení u cimbálu, při kterém hrála Horácká muzika ze Žďáru nad 
Sázavou. I sobotní program byl bohatý a co víc, podpořilo ho 
krásné slunečné počasí. Od rána probíhal na náměstí před radni-
cí jarmark lidových řemesel, během kterého předvedly folklorní 
soubory svá propagační vystoupení. Správnou atmosféru starých 
trhů a poutí navodili flašinetáři z Prahy. Před polednem přijali 
nejvyšší představitelé města starosta Jan Tourek a místostarosta 
Josef Hnik v obřadní síni radnice zástupce všech zúčastněných 
souborů. Sobotní odpoledne bylo vyvrcholením festivalu. Krojo-

vaný průvod všech souborů od zámku na zimní stadion v Pěšin-

kách, při kterém se soubory představily krátkými vystoupeními 
přítomným divákům před radnicí. Nejhezčí tečkou za letošním 
festivalem byl hlavní festivalový pořad Horácko zpívá a tančí 
na ploše zimního stadionu Sportovního centra Pěšinky. A kte-

ré soubory se v programu festivalu představily? Byly to dětské 

soubory Hadářek z Červeného Kostelce, Drahánek Blansko, Ka-

lamajka z Havlíčkova Brodu, Dubínek ze Sezimova Ústí, Šípek 
z Jihlavy, Bystřinka ze Žďáru nad Sázavou, Krušpánek z Velké 
Bystřice u Olomouce, z východního Slovenska Zemplínik z Mi-
chalovců a domácí Škubánek. Z kategorie dospělých na festival 
přijely soubory Jitřenka z Dolní Čermné ve východních Čechách, 
Drahan z Blanska, Studánka a Horácká muzika ze Žďáru n. S., 
krojovaná muzika souboru Pramínek z Jihlavy a zahraniční host 
soubor lidových tanců Zemské mládeže Rappottenstein z Ra-

kouska. Svojí přítomností festival podpořili jeho patroni posla-

nec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský, senátor Parla-

mentu ČR Jaromír Strnad, poslanec Poslanecké sněmovny PČR, 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a náměstkyně hejtmana 
Kraje Vysočina Jana Fischerová.

Text a foto: jiv
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Světelští zákazníci očekávají otevření Centra obchodu a služeb 
v Zámecké ulici, především supermarketu Billa. Ne že by neměli 
kde nakupovat, je v tom především zvědavost a očekávání něčeho 
nového. Když se v loňském roce začalo hovořit o výstavbě Billy ve 

Světlé, byl první termín otevření prosinec 2018. Z důvodů opož-

dění výstavby se den zahájení prodeje posunul na první pololetí 
roku 2019, ale ani tento termín nebyl konečný. Sice se v květnu 
objevil na stěně objektu Billy panel s textem Těšíme se na Vás, 
brzy otevřeme, ale ještě v druhé polovině června připomínala plo-

cha budoucího parkoviště mezi třemi objekty obchodního centra 
měsíční krajinu, vždyť ještě v předposledním červnovém týdnu 
nebyla dokončena kanalizace. Ve čtvrtek 20. června přiznal zá-

stupce investora společnosti FUERTES SVĚTLÁ, s. r. o., Pavel 
Srba, že se dokončení stavby posouvá. „Naším současným úko-

lem je dokončení kanalizace a všech komunikací. Snažíme se, aby 
v polovině srpna proběhla kolaudace a pokud bude bez závad, bu-

dou se moci obchody stěhovat do svých prostor. Prioritou je, aby 
co nejdříve začala fungovat Billa.“ Vedle supermarketu Billa bude 
součástí Centra obchodu a služeb prodejna KIK a prodejny obuvi, 
květin a tabáku. Uprostřed objektu bude parkoviště pro téměř še-

desát automobilů.
Text a foto: jiv

nákup v Bille se pro světelské zákazníky posouvá

Objekt budoucího supermarketu Billa, stav 20. června 2019

Kdo někdy sledoval některého varhaníka při hře na krá-

lovský nástroj, nabyl dojmu, že na opravdové varhany musí 
hrát především zkušený hudebník, který má za sebou spous-

ty hodin za manuály mnohdy mohutného nástroje. Z tohoto 
omylu může každého vyvést velice nadaný mladý varhaník 
Stanislav Mühlfait, který usedá za chrámový nástroj v kos-

tele sv. Václava ve Světlé nad Sázavou. Teprve v červenci 
letošního roku oslaví své dvanácté narozeniny, ale na varha-

ny hraje při mších téměř čtyři roky. Takovou perličkou bylo, 

když pravidelný účastník bohoslužeb řekl, že nikdo v kos-

tele nepoznal, že mši doprovází na varhany tak malý hoch. 
Byla to svým způsobem pochvala.

Bylo tedy na místě při příležitosti Svátku hudby požádat 
tohoto muzikanta o rozhovor, který se uskutečníl přímo na 
kůru světelského kostela u varhan.

Stanislave, jak ses ke hře na varhany dostal?
„Jednou mě babička u sebe doma posadila za klavír 

a s překvapením zjistila, že hned zkouším hrát nebo mač-

kat klávesy oběma rukama. Většinou prý, když někdo zased-

ne poprvé ke klavíru tak to zkouší jednou rukou. Nechala 
tedy přestěhovat klavír k nám domů a já začal navštěvovat 
Základní uměleckou školu ve Světlé. Již v té době jsem se 
zájmem okukoval naši varhanici paní Vohnickou. Ta mě po 
čase dokonce pustila zasednout za manuály a když tehdejší 
pan farář Marcel Marek Šavel viděl, že mám o varhany zá-

jem, dohodl mi hodiny u regenschoriho želivského kláštera 
pana Petra Žáka. Nejprve jsem dojížděl za panem Žákem 
do Želiva a nyní jezdím pravidelně do „zušky“ v Pelhřimově, 
kde pan Žák učí. Vedle varhan se učím hrát ještě na klavír.“

Vzpomeneš si, kdy jsi hrál při liturgii poprvé sám a při 
jaké to bylo příležitosti?

„To si vzpomenu, bylo mi 8 let a pamatuji si, že to byla 
nějaká slavnostní mše svatá. Byl jsem tehdy ještě dost malý 
a nohama jsem nedosáhl na pedálnici, to je klaviatura pro 

dvanáctiletý varhaník z kostela sv. václava

mi lidmi, jejichž libý zpěv a zvukomalebné modlitby zaplnily 
prostor všech tří chrámových lodí, byl pro nás silným, neza-

pomenutelným a uklidňujícím zážitkem. Snad i proto, že jsme 
během našeho pobytu znovu a znovu rozpoznávali u zdejších 
lidí laskavost, pokoru, vlídnost a hrdost. Odpoledne jsme se pak 
účastnili hlavního programu v rámci festivalu Dni Wawolnicy. 
Děti vystupovaly na Rynku, střídavě spolu s Bystřáky. Potěšilo 
nás, že obecenstvo bylo vskutku početné, od nejmenších dětí 

po usměvavé, svátečně oděné stařenky, které se s námi dávaly 
do řeči.

Následujícího dne již nastal čas loučení a našeho odjezdu. 
Jsme velice rádi, že naši polští přátelé přijali naše pozvání 
a přijedou k nám do Světlé nad Sázavou v říjnu, u příležitosti 
35. výročí vzniku Škubánku. Těšíme se na ně a už teď přemýš-

líme, jak jim co nejlépe jejich pohostinnost oplatit.
Text a foto: Veronika Bedrníčková
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rubrika čtenářů

Pro pamětníky – vzpomínka na učitelskou 
legendu Ladislava Kurteje
Ano, Ladislav Kurtej je skutečná učitelská legenda. Učil rus-

ký jazyk, zpěv, ale jeho celoživotní doménou byl sport a jako 
učitel tělocviku byl fantastický. Sám aktivně hrál fotbal, žáky 
a dorostence vedl k základní gymnastice, lehké atletice, české 
házené, volejbalu, hokeji a samozřejmě k fotbalu. Byl to erudo-

vaný znalec sportu a třebas s českou házenou nás dovedl jako 
mladší dorostence až na přebor republiky do Čakovic.

Proto jsem byl moc rád, že tento učitel byl vzpomenut již 
v dubnovém čísle SZ v rozhovoru Jardy Kratochvíla s kamará-

dem Pepanem Zadinou, pozdějším trenérem Bohemians Praha. 
A tento Pepan Zadina přesně před 10 lety přišel s myšlenkou, že 
bychom si mohli udělat setkání všech (žijících a zjistitelných), 
kteří tak zvaně jeho rukou prošli a že to bude setkání „Kurtejo-

vých bojovníků“ ve starším vydání.
S hrdostí píši, že to bylo fantastické setkání, kde na „našeho 

Láďu“ všichni s láskou vzpomínali a byly vytahovány historky, 
které v různých sportech jsme s ním prožívali. Někdo může říci, 
že vzpomínky nejsou všechno, ale to je cynické. V našem věku 
právě vzpomínky obzvláště na hezké zážitky a na vynikající-
ho člověka, kterým Láďa Kurtej byl, jsou neopakovatelné a vše 
zůstává v našich srdcích.

Láďo, ze všechny velký dík a čest Tvé památce
Jaroslav Jenčík

Od horní řady zleva – Jarda Kratochvíl, Borek Hošek,  
Ivo Beneš, Tonda Babický, Kajda Nedvěd, Jirka Kořínek, 

Pepan Zadina, Mirek Lepeška, Standa Štefka, Pavel Růžek, 
Jirka Boudník, Honza Krajhanzl, Franta Hořejš,  

Pavel Doležal, Franta Holoubek, Jarda Kottink, Jirka Tesař, 
Jirka Novák, Honza Vadinský, Franta Hrázský,  

Jarda Jenčík, Pavel Štefka, Vašek Miláček, Bohouš Moravec, 
Pepík Přenosil

Okresní přebor žáků v hokeji, rok cca 1956
Stojící zleva učitel Ladislav Kurtej, ? nevím, Mirek Hovorka, 

Vašek Vincenc, Karel Bělohlávek, Petr Průša, Jarda Kobližek, 
Jarda Cech, Jirka Boudník. Klečící Olaf Hanel,?nevím,  

Jarda Jenčík

„vzpomínky na tebe  
krásné máme“ 

Dne 4. srpna 2019 vzpomeneme 
osmé výročí úmrtí mé milované man-

želky, naší maminky, babičky, praba-

bičky a sestry paní Zdeňky Horké ze 
Světlé nad Sázavou.

Vzpomínají manžel  
a děti s rodinami

nohy. Hrál jsem tedy pouze rukama a byl jsem dost nervozní, 
ale snad to dobře dopadlo.“

Zahraješ si také vedle církevní hudby klasickou varhanní 
hudbu, například Bacha nebo Dvořáka? Na to tázaný roze-

vřel noty a rozehrál slavnou Toccatu a fugu D moll Johana 
Sebastiana Bacha. Zahrál to tak brilantně přesvědčivě, že se 
stěny kostela chvěly. K tomu dodal: „Vedle Bacha si napří-
klad rád zahraji francouzského skladatele Leona Boëllman-

na, nebo jen tak pro radost melodie z filmu Piráti z Karibiku.“
Zahrál ses na varhany také někde jinde než v kostele ve 

Světlé?
„Ano, zahrál. Například v dubnu jsem měl samostatný var-

hanní koncert ve Vyklanticích u Pelhřimova, kde jsem měl 

možnost si zahrát na historické barokní varhany v kostele 
sv. Jana Nepomuckého. Na koncert přišla stovka posluchačů. 
Hrál jsem na nově zrekonstruované unikátní varhany v kos-

tele sv. Mikuláše v Humpolci, koncertoval jsem v květnu při 
Noci kostelů v kostele sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sáza-

vou.“
Máš nějaký hudební cíl?
Na to se mladý varhaník zamyslel a po chvíli dodal: „Jed-

nou bych chtěl vyučovat muzice, předávat to, co se naučím, 
asi bych též rád koncertoval, ale nebavilo by mě cestování. 
Tak to nyní cítím.“

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho hezkých chvil s hudbou.
Text a foto: jiv
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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 

Ve dnech 1.–7. 7. bude Sportovní centrum zcela uzavřené.

• 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 antu-

kové kurty za sokolovnou (volejbal, nohejbal) + 1 hřiště na 
beachvolejbal

• 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 tel 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:  8:30–11:00  12:00–17:00 

út:  8:30–11:00 12:00–17:00 

st:  8:30–11:00 12:00–17:00 

čt:  8:30–11:00 12:00–17:00 

pá:  8:30–11:00 12:00–17:00 

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 umís-

těno 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 
sestava je určená k posilování s vlastní vahou.

• Kadlečák – půjčovna horských kár 
Lyžařský areál Kadlečák, tel.: 602 843 456 

www skikadlecak.cz 

so-ne:  10:00–18:00 

Mimo tyto dny je možné si rezervovat káry přes  
tel. 602 843 456

• 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

• 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 
nepříznivého 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 pátku 28. června do pátku 
23. srpna 2019 sauna uzavřena od 28. června do 1. září 2019. 
Zahájení provozu bazénu v sobotu 24. srpna 2019 v 9.00 hod.

• 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  6:00–7:30 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. 
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SPort
Po loňském vítězství dorostenek tentokrát do Liberce na prestiž-

ní turnaj Salming Nisaopen ve florbalu vyrazilo ve druhém červ-

novém víkendu družstvo starších žákyň (ročníky 2004 a 2005) – 
Nela Machalová, Anna Pavlíčková, Sandra Honkyšová, Veronika 
Císařová, Veronika Beránková, Klára Chmelová, Karolína Ur-
banová, Veronika Fišerová, Radka Zikmundová, které doplnily 
z Jihlavy Veronika Krčálová a Dominika Dvořáková a z Třebíče 
Natálie Nesnídalová. Pro hodně holek to byla i příprava pro letní 
olympiádu dětí a mládeže, která se koná právě v Liberci. Letos se 

překvapivě přihlásilo do kategorie žákyň pouhých šest týmů, které 
nejprve odehrály základní část systémem každý s každý. Poté ná-

sledovalo play-off, přičemž první dva týmy byly nasazeny rovnou 
do semifinále. V základní skupině jsme v pátek porazili Unhošť 
7:0 (góly: Dvořáková 3, Krčálová, Honkyšová, Císařová, Chme-

lová). V sobotu jsme nejprve smolně podlehli 1:2 družstvu IBK 
Formule (holky z výběru Libereckého a Ústeckého kraje), když 
se trefila jen Krčálová, pak rozstříleli Mladou Boleslav 8:1 (góly: 
Dvořáková 3, Krčálová, Fišerová, Urbanová, Beránková, Císařo-

vá) i Sokolov 7:0 (góly: Chmelová 2, Dvořáková, Pavlíčková, Fi-
šerová, Urbanová a Nesnídalová). Bohužel pak kvůli zájezdu do 
Anglie nás musely opustit posily z Jihlavy. Přesto v neděli v aréně 
Bílých Tygrů jsme odehráli naprosto vyrovnaný zápas s vítězem 
základní části – Black Angels Praha, který jsme prohráli 0:1.

Play – off pro nás začalo vítězným čtvrtfinále nad Unhoští 6:1 
(góly: Pavlíčková 2, Nesnídalová, Urbanová, Chmelová, Fišerová)), 
abychom pak v semifinále přes řadu šancí na obou stranách sehráli 
remízový duel s IBK Formule 0:0, ale vyřazení pro nás znamena-

ly neúspěšné samostatné nájezdy. Po osušení slziček ze zklamání 
z nepostupu do finále jsme skvěle zvládli duel o třetí místo se So-

kolovem. Po výhře 5:0 (góly: Urbanová 3, Beránková a Císařová) 
jsme si mohli tak dokráčet pro bronzové medaile.

Konečné pořadí: 1) Black Angels Praha, 2) IBK Formule (hol-
ky z Ústeckého a Libereckého kraje), 3) Sklo Bohemia Světlá n/S, 
4) Sokolov, 5) Mladá Boleslav, 6) Unhošť

Pro všechny holky to byl první odehraný turnaj, který trval více 
dní. Pobyt v Liberci si holky náramně užily, doufejme, že nabyté 
zkušenosti zúročí v další sezóně. Navíc hned sedm těchto borkyň 
bylo nominováno za Kraj Vysočina na olympiádu dětí a mládeže, 
která se koná na stejném místě.

Tomáš Rosecký, trenér Sklo Bohemia Světlá n/S
Foto: Zdena Urbanová

Florbalový bronz z nisaopen 2019

Stojící zleva: Karolína Urbanová, Sandra Honkyšová, 
Veronika Císařová, Veronika Krčálová, Klára Chmelová, 

Dominika Dvořáková a trenér Tomáš Rosecký
Klečící zleva: Anna Pavlíčková, Natálie Nesnídalová, 

Veronika Fišerová, Radka Zikmundová a Veronika Beránková
ležící: Nela Machalová

Po několika letech, kdy neměl Tenisový klub Sklo Bohemia 
Světlá nad Sázavou ani jedno družstvo v mládežnických soutě-

žích, přišel velký úspěch světelského minitenisu. Pro ty nezna-

lé, minitenis je hra určená začínajícím tenistům ve věku 6–7 let, 
hraje se s měkkými míči a upravenými pravidly tenisu. Slouží 
především k rozvoji herních dovedností u začínajících tenistů. 
Družstvo Světlé vyhrálo Memoriál Zdeňka Kocmana – přebor 
smíšených družstev pro ročník 2012 a mladší a zanechalo za 
sebou družstva mnohem zvučnějších tenisových klubů. V le-

tošním roce se zúčastnilo 23 týmů z Pardubického a Králové-

hradeckého kraje. Soutěž se hrála od května do června a byla 
rozdělena do třech vyřazovacích fází. Poslední kolo se konalo 
16. června 2019 na kurtech ve Světlé nad Sázavou a naši borci 
bezkonkurenčně vyhráli. Tím si zajistili finálovou účast nej-
lepších 4 týmů, která se odehraje 7. září 2019. Vítěz postoupí 
na MČR v minitenisu, které se koná na dvorcích Sparty Praha. 
O družstvo minitenisu pečují trenérky Soňa Mikešová a Kris-

týna Roučková. Na snímku je úspěšný tým minitenisu TK Sklo 

Bohemia Světlá nad Sázavou, chybí Elena Čechová. Zleva: 
David Mikeš, František Smejkal, Antonio Němec, Maxmilián 
Němec a Jan Tourek.

Text a foto: somi

Znamenitý úspěch světelského minitenisu
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Zimní stadion Pěšinky poskytuje azyl nejen sportovcům 
i v letní sezóně. V květnu proběhl turnaj v badmintonu, poté 
prostory využil festival Horácko zpívá a tančí. Pro tréninky si 
plochu zarezervovaly oddíly florbalu a ledního hokeje, ale nej-
více se na letní ploše hraje hokejbal. Světelská liga hokejbalu 
čítá pět družstev – nejlépe si vede Hurtova Lhota a Horní Dlu-

žiny, o třetí místo bojují Rebel Aréna se světelským dorostem, 
těsně za nimi se nachází Humpolec.

Českomoravský svaz hokejbalu uspořádal ve středu 5/6 2019 
republikové kolo Přeboru základních škol v kategorii 1. až 
3. třída a 4. a 5. třída, kdy se neztratila ani družstva ze ZŠ Lá-

necká. 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. 
O druhém červnovém víkendu se konal pod záštitou pana 

místostarosty Josefa Hnika turnaj pro přípravky nazvaný mi-
xle-pixle, kdy v sobotu se hrálo podle oddílových barev (HBC 
Kladno, HBK Kyjov, SK Rebel Praha, DDM Ústí nad Labem 
a HC Světlá n/S), aby se pak v neděli hráči promíchali a hráli 

podle rozlosovaných barev dresů. Všichni účastníci si moc po-

chvalovali zázemí Pěšinek, navíc naši mladí hokejisté se svými 
výkony minimálně vyrovnali zkušenějším hokejbalistům.

O prázdninách bude hokejbal v Pěšinkách pokračovat, neboť 
již tradičně u nás uspořádají týdenní soustředění hokejbalové 
oddíly z Ústí nad Labem a Hostivaře Praha. Předběžně ve Svět-
lé stráví čas přes dvě stě mládežníků. 

Letní plocha bude fungovat do 18. srpna, kdy se začne s pří-
pravou ledování tak, aby se na konci prázdnin už mohl odehrát 
mládežnický turnaj v hokeji.

Ačkoli se to nezdá, stavbaři již finišují s dokončením sportov-

ní haly, kdy předpoklad předání haly do užívání bude do konce 
října. Proto se neváhejte již dopředu poptat na možný proná-

jem sportovní haly jednatele společnosti Tomáše Roseckého 
(775 586 016), neboť rozpis haly od listopadu 2019, popřípadě 
od ledna 2020 se tvoří s předstihem.

Tomáš Rosecký
Jednatel společnosti SZ města Světlá n/S s.r.o. 

Foto: Anna Kuželová  (účastníci turnaje mixle-pixle)

letní provoz v Pěšinkách

Klub českých turistů Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou pořádá v sobotu 31. srpna 2019 38. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy zařazených do IVV

CESTAMI JAROSLAVA HAŠKA
Prezence, start a cíl v základní škole v Lánecké ulici

Pěší trasy: start pro všechny pěší trasy v sobotu 31. srpna 2019; pro trasy 50 a 30 km: od 6.00 do 8.00 hod.; pro trasy 20 a 10 km: od 7.00 do 10.00 hod.
Cyklotrasy: start od 8.00 do 11.00 hod. v sobotu 31. srpna 2019
Odměna: diplom, razítko IVV a skleněný suvenýr s logem pochodu
Stravování: z vlastních zásob, na kontrolách chléb a čaj, dále v restauracích na trasách
Ubytování: před pochodem i po pochodu ve vlastních spacích pytlích v místě startu
Popis pěších tras: 10 km: Světlá n. S. - Horní Březinka - Benetice - Modlaň - Světlá; 20 km: Světlá - Benetice - Pavlov - Vilémovice - 
Mezilesí - Modlaň - Světlá; 30 km: Světlá - Benetice - Pavlov - Vilémovice - Háj rozcestí s červenou - Stvořidla - Smrčná - Leštinka 

- Modlaň - Světlá; 50 km: Světlá - Pavlov - Vilémovice - rozcestí před Ledčí n. S. - Melechov - Dolní Město - Lipnice - Pohleď - rozc. 
Dobrá Voda - Světlá
Popis doporučených cyklotras: 25 km: Světlá - Opatovice - Pavlov - Ostrov - Vilémovice - Modlaň - Světlá; 45 km: Světlá - Opatovi-
ce - Vlkanov - Číhošť - Hlohov - Vrbka - Ledeč - Vilémovice - Modlaň - Světlá; 65 km: Světlá n. S. - Dobrá Voda - Lučice - Tis - Zboží 

- Habry - Leština - rozc. Křivánky - Vrbka - Ledeč - Vilémovice - Modlaň - Světlá; 80 km: Světlá - Závidkovice - Krásná Hora - Březinka 
- Vadín - Okrouhlice - Lučice - Tis - Zboží - Habry - Leština - rozc. Křivánky - rozc. Hlohov - Vrbka - Ledeč n. S. - Vilémovice - Modlaň 
- Světlá

Po dohodě s pořadateli možnost zkrácení nebo prodloužení tras.

Upozornění: Pochod a cykloturistická jízda se konají za každého počasí. Každý se 
účastní pochodu na vlastní nebezpečí. Srdečně zvou pořadatelé!
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V sobotu 29. června 2019 zahájí členové Lyřařského spolku 
Kadlečák letní provoz na sjezdovce u Světlé nad Sázavou. V de-

set hodin na sjezdovku vyjedou čtyři horské káry a jedna hor-
ská koloběžka. Všechny tyto stroje budou k dispozici návštěv-

níkům sjezdovky každou sobotu a neděli v čase 10–18 hodin.
Mimo tyto dny je možné si rezervovat káry na tel. čísle 

602 843 456. Toto vybavení na letní provoz sjezdovky se poda-

řilo díky sponzorským příspěvkům několika členů LS Kadle-

čák, za což jim děkuji a veřím, že si káry najdou oblibu u široké 
sportovní veřejnosti. 

Veškeré informace na www.skikadlecak.cz.
Kaiser Jaroslav předseda LS Kadlečák

kadlečák ožije i v létě

Osmé místo A mužstva FK Bohemia Světlá nad Sázavou 
po podzimní části I.A třídy Vysočiny určitě neodpovídalo 
tradici fotbalu ve Světlé. Z třinácti podzimních utkání jich 
světelští vyhráli pouze 5, dvakrát hráli nerozhodně a 6 utkání 
prohráli. Na začátku zimní přípravy převzal mužstvo nový 
trenér Roman Masopust a do sestavy přišlo několik mladých 
hráčů. Předseda fotbalového klubu Tomáš Bárta před startem 
jarní poloviny soutěže prohlásil, že na jaře by se mužstvo 
mělo zkonsolidovat, aby v novém ročníku 2019/2020 mohlo 
bojovat o první místo a postoupit do krajského přeboru. Zda 
se to podaří, to ukáže v červnu příštího roku konečná tabulka 
soutěže. Jarní výsledky napověděly, že předseda Bárta nemlu-

vil do větru, když z třinácti utkání jich tým vedený trenérem 
Masopustem 8 vyhrál, stejně jako v podzimní části dvakrát 
uhrál remízu a jen třikrát prohrál. Však mužstvo získalo opro-

ti podzimu o devět bodů více a zlepšené výsledky ho posunuly 
na 6. místo třináctičlenné tabulky. Králem střelců Světlé se 
stal opět Miroslav Křikava, když se trefil čtrnáckrát, jedenáct 
branek vstřelil Lukáš Sobek a Jaromír Pešek deset. O 65 bra-

nek v sítích soupeřů se podělilo třináct hráčů. Na připojeném 
snímku je šestý tým tabulky I.A třídy Vysočiny 2018/2019 
FK Bohemia Světlá nad Sázavou. Stojící zleva: trenér Roman 
Masopust, Jöel Mbemba, Jiří Valenta, Ondřej Burda, Martin 
Karel, Miroslav Křikava, Lukáš Sobek, Jan Pohnětal, Luboš 

Rezek, Martin Muzikář. V podřepu zleva: Jakub Čermák, 
Martin Krajanský, Jaromír Pešek, Michal Sladkovský, Petr 
Filippi, Teodor Kozlík, asistent trenéra Vlastimil Křivohlavý, 
vpředu leží brankář Jakub Novotný a na snímku chybí David 
Valenta.

Text a foto: jiv

Fotbalisté si na jaře polepšili
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Finálový turnaj V. ročníku mistrovství republiky fotbalových 
veteránů (fotbalistů nad 40 let) se hrál 7. června ve Slaném, popr-
vé za účasti nejlepších šestnácti týmů z České republiky. Krajský 
fotbalový svaz Vysočina reprezentovali hned dva zástupci, FK Bo-

hemia Světlá nad Sázavou a Sokol Pohled. Na úvod hrála mužstva 
ve čtyřech skupinách systémem každý s každým a první dvě muž-

stva postoupila do čtvrtfinále, od kterého se již hrálo vylučovacím 
způsobem, zbývající týmy hrály ve skupinách o konečné umístění. 
Fotbalisté Světlé nad Sázavou prošli svojí skupinou bez obdržené-

ho gólu. Nejprve porazili Slavoj Žatec 4:0, poté Jablonec nad Nisou 
6:0 a výběr Kolína 2:0. Vyhráli skupinu s impozantním skóre 12:0 
a ve čtvrtfinále narazili na tým Arrows Hradec Králové. Utkání 
skončilo 0:0, ale Světlá postoupila na pokutové kopy, vyhrála 3:2. 
V semifinále stáli Světlé v cestě krajané ze Sokola Pohled. Po vý-

hře 2:1 byli fotbalisté Světlé ve finále. Soupeřem byli dvojnásobní 
mistři republiky, družstvo SK Lázně Bohdaneč. Veterání ze Světlé 
nad Sázavou vyhráli 2:0, a zaslouženě se tak stali mistry republi-
ky. Zajímavé určitě je, že v řádné hrací době neobdrželi v žádném 
utkání gól a šestnáct jich vstřelili. Vedle poháru a medailí rozdá-

vaných při závěrečném ceremoniálu se dostalo na Světlou též při 
individuálních oceněních, když nejlepším hráčem celého šampio-

nátu byl vyhlášen jedenačtyřicetiletý Miroslav Křikava. Hodno-

tu tohoto mistrovství republiky podtrhují slova vedoucího sekce 
veteránského fotbalu Fotbalové asociace České republiky Otakara 
Mesteka. „Je skvělé, že se nám podařilo myšlenku veteránského 
fotbalu rozšířit a na pátém ročníku už jsme poprvé přivítali šest-
náct týmů, které postoupily z krajských soutěží. Cítím, že toto finá-

le je čím dál prestižnější záležitost, není to jenom veteránský fotbal 
gentlemanů.“

Konečné pořadí všech šestnácti týmu V. mistrovství České re-

publiky fotbalových veteránů: 1. FK Bohemia Světlá nad Sázavou, 
2. SK Lázně Bohdaneč, 3. TJ Sokol Pohled, 4. FC Slavia Karlovy 
Vary, 5. FK Polanka nad Odrou, 6. Arrows Hradec Králové, 7. TJ 
Sokol Plumlov, 8. Výběr Kolín, 9. SC Radotín, 10. Slavoj Žatec, 
11. SK Bosonohy Brno, 12. SK Slaný, 13. FC Nový Hradec Krá-

lové, 14. FK Spartak Kaplice, 15. SK Camel Jablonec nad Nisou, 
16. Výběr Kladna. Text: jiv

Foto: Archiv FAČR

Světlá nad Sázavou má fotbalové mistry republiky

Stojící zleva: vedoucí mužstva Jiří Valenta, Jiří Stojan, 
Miloslav Kozlík, Michal Mišta, Miroslav Křikava, Michael 

Petrus, Miloslav Kafka, Jiří Tvrdý, Petr Dolejš. Klečící:  
Josef Šimánek, Pavel Hoke, Bohuslav Císař, Martin Bezouška, 

Martin Vaňkát, Martin Kroužek
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