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Extrémní sucho nás letos trápí mnohem více než kdy jindy
V  letošním  roce  se  nacházíme  opět  v  období  s  podprůměrný-

mi srážkami a vysokými teplotami. V důsledku toho pozorujeme 
výrazné  snížení  hladiny  řek,  potoků  a  rybníků.  Po  většinu  léta 
bylo možné Sázavu přebrodit po vyčnívajících kamenech takřka 
„suchou nohou“. Tropická vedra a panující sucho proměnily naši 
krásnou řeku v zelenou stojatou stoku, z níž se  line nepříjemný 
zápach. S ubývající vodou se z koryta  toku vytratil  i život – na 
mnoha místech bylo možné spatřit uhynulé ryby. Rovněž hladina 
spodních vod je těmito jevy negativně ovlivněna. Tento problém 
pociťují zejména někteří lidé v místních částech Světlé, kteří jsou 
odkázaní pouze na vodu z vlastních mělkých kopaných studní.
Dlouhodobé sucho viditelně decimuje i stav lesních porostů. To 

má u nás na Vysočině daleko větší dopad než  jinde kvůli větší-
mu zastoupení mělce kořenících smrků. Ty vlivem absence srážek 
usychají. Oslabené stromy se navíc nedokážou bránit ani kůrovci, 
který je likviduje.
Aktuální  situaci  lze  jednoznačně  hodnotit  jako  stav  hydrolo-

gického sucha. Tento stav je způsoben dlouhodobě nepříznivým 
vývojem – vláhový deficit přetrvává již od roku 2014, k tomu se 
přidala letošní teplejší zima a velice teplé jaro s minimem srážek. 
Za první polovinu letošního roku ani v jednom měsíci nenapršelo 
na území našeho kraje alespoň tolik, jako je dlouhodobý průměr 
(normál) pro daný měsíc. V únoru, březnu i dubnu dokonce napr-
šelo méně než 50 % průměru. Naopak průměrná teplota byla po 
většinu letošního roku podstatně vyšší, což sebou přineslo vyšší 
výpar.

Vodoprávní  úřad  Světlá  nad  Sázavou  tímto  vyzývá  občany 
k hospodárnému a ohleduplnému užívání povrchových a podzem-

ních vod a zároveň i vody z vodovodní sítě. Upozorňujeme, že od-

běr podzemních i povrchových vod pomocí technického zařízení 
(třeba za účelem zalévání zahrad či napouštění bazénů) je možný 
pouze na základě platného povolení vodoprávního úřadu. Nelze 
tedy z vodních toků libovolně a bez povolení čerpat vodu pro účely 
např. zálivky zahrad. V případě pokračujícího sucha v podzimním 
období nevylučuje odbor  životního prostředí možnost přistoupit 
k dočasnému zákonnému omezení již vydaných povolení k odbě-
ru povrchových vod a přísnému postihování případných nepovole-
ných odběrů povrchových a podzemních vod.
Dále pak apelujeme na hospodárné využívání především pitné 

vody,  na  omezení  zejména  napouštění  bazénů,  zalévání  zeleně, 
kropení  komunikací,  mytí  vozidel  a  ostatních  činností  neslou-

žících  k  pitným  a  hygienickým účelům. Pitná  voda  by  se měla 
v tomto období využívat pouze k nezbytným účelům, tj. pro osob-

ní potřebu, k pitným a hygienickým účelům a zajištění vody pro 
hospodářská zvířata.
S ohledem na situaci, která  je vyvolána dlouhodobou absencí 

srážek a denními teplotami vystupujícími nad 30 °C, by se občané 
měli vyvarovat i spalování klestí v lesích, slámy na polích, či suché 
trávy a spalování hořlavých látek v zastavěném a nezastavěném 
území. Dále by neměli používat zábavnou pyrotechniku a jiné ob-

dobné výrobky na místech, kde hrozí jejím použitím vznik požáru 
(zejména se jedná o suché travní porosty a plochy zemědělských 
kultur).

Ing. Jan Borek, úředník OŽP

Z odboru životního prostředí

Tak málo vody v Sázavě ve Smrčné nikdo z žijících  
obyvatel nepamatuje



Z radniCe
kašna na náměstí trčků z lípy

V měsíci srpnu byla opravena kamenná 
kašna na náměstí Trčků z  Lípy. Kašnu 
opravil světelský kameník, pan Jaro-
slav Fieger. Vzhledem k rozsáhlému po-
škození kamenných bočních dílů kašny 
vzniklých nárazem automobilu, zejmé-
na díky vzniku průchozích trhlin narušu-
jících statistiku a vodotěsnost, byly díly 
vyměněny za nové ze žuly podobného 
složení. Provedena byla rovněž oprava 
trhlin ve spárování, kde původní tmel 
byl nahrazen novým. Oprava byla vyčís-
lena na částku 151 500 Kč a městu bude 
plně uhrazena z pojištění majitele auto-
mobilu.

Michaela Rutterová, referent odboru 
majetku, investic a regionálního rozvoje

Kašna po demontáži čelních dílů nádržeKamenický mistr Jaroslav Fieger u nových dílů kašny,  
které sám zhotovil

Restaurovaná kašna, dominanta náměstí Trčků z Lípy, již zase 
naplněná vodou

Usazování nových dílu zhotovených ze žuly

Jak napovídá letopočet vytesaný do středového 
sloupu nesoucího květní kalich s tryskající vodou, 
Jan Schlesinger kamenický mistr ze Světlé nad 

Sázavou zhotovil kašnu v roce 1829
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Okénko 
vzpomínek

Měsťanka v pohledu od lokálky

Obecná škola, Jelenova ul., dřevěná hasičská zbrojnice, 
restaurace U Volasů

Provizorní škola Pěšinky – nyní je tam zimní stadion

Světlá z věže, Kopeček a obecná škola s lékárnou

Velká voda, obecná škola, Pách

Zrcadlení měsťanky v Sázavě

Žňové dominanty – zámek, obecná škola, kostel, měšťanka
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Pouť před tehdejším konzumem

Pouťové houpačky, střelnice a kolotoč

Pouťové korzo

Jelenova ulice – pouťový koňský trh

Pouťový motiv ze středu náměstí
Pouťový prodej hrnců

Svatováclavská pouť patří k měsíci září
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Rada města:
  1.  Souhlasila s uzavřením dohody o spolupráci mezi městem 

Světlá  nad Sázavou  a Oblastní  charitou Havlíčkův Brod 
v rámci projektu Charitní záchranná síť.

  2.  Souhlasila  s  přijetím  účelově  určeného  finančního  daru 
od  společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.  p.  s.  Finanč-

ní dar bude přijat prostřednictvím Základní školy Světlá 
n. S., Lánecká 699, p. o., a bude výhradně užit k uhrazení 
stravného ve školní jídelně pro dva žáky ve školním roce 
2018/2019. Výše daru činí 8 924 Kč.

  3.  Povolila na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Svět-
lá n. S., Lánecká 698, p. o., výjimku z nejvyššího počtu 
dětí  stanoveného prováděcím předpisem o  jedno dítě  na 
třídu do požadovaného počtu 25 dětí ve třídě.

  4.  Schválila přidělení bytu 1+1, Josefodol č. p. 24, Světlá n. S., 
panu J. S. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu urči-
tou  jednoho  roku  s možností  automatického  obnovování 
při plnění si povinností plynoucích z nájemní smlouvy.

  5.  Schválila nové Zásady pro poskytování bydlení v nájem-

ních bytech v majetku města Světlé nad Sázavou s účin-

ností od 26. 6. 2018.
  6.  Schválila  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu města Akademii 

bojových umění Světlá n. S., z. ú., ve výši Kč 9 000 Kč.
  7.  Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města HC Světlá 

nad Sázavou z. s. ve výši 11 764 Kč.
  8.  Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města KČT, odbor 

Bohemia Světlá nad Sázavou ve výši 8 000 Kč.
  9.  Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města panu T. R., 

Světlá n. S., na uhrazení nákladů spojených s pořádáním 
sportovního dne 7. 9. 2018 ve výši 17 000 Kč.

 10.  Schválila  poskytnutí  finančního  daru  osadnímu  výbo-

ru Lipnička ve výši 1 500 Kč na pořádání akce Den dětí 
v Lipničce.

 11.  Schválila poskytnutí finančního daru Spolku přátel zámku 
Světlá ve výši 7 000 Kč na akci Zámecký den.

 12.  Schválila poskytnutí finančního daru Spolku přátel zámku 
Světlá ve výši 7 000 Kč na akci Svatojanská zámecká noc.

 13.  Schválila poskytnutí finančního daru Spolku přátel zámku 
Světlá ve výši 7 000 Kč na akci Svět hraček a tvoření.

 14.  Souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na zakázku Nákup 
domácích kompostérů – město Světlá nad Sázavou mezi 
městem Světlá n. S. a firmou MEVA-BRNO, s. r. o.

 15.  Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 14. 7. 2017 na realizaci akce Novostavba pavilonu MŠ 
Lánecká, Světlá n. S., mezi městem Světlá n. S. a firmou 
ATOS, spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou.

 16.  Souhlasila  s  uzavřením  Smlouvy  o  výkonu  technického 
dozoru stavebníka na akci Sportovní hala Světlá n. S. s fir-
mou IS engineering, s. r. o., Přibyslav.

 17.  Souhlasila s uzavřením Smlouvy na výkon činnosti koor-
dinátora BOZP s paní J. K., Havlíčkův Brod.

 18.  Schválila užívání části městské tržnice na pozemku parc. 
č. 68/1 o celkové výměře 35,5 m2 v obci a v k. ú. Světlá 
n. S. paní I. D., a to za účelem využití plochy městské trž-
nice pro umístění mobilního stánku – skladu pro prodej 
textilního zboží o výměře 9,9 m2 za cenu 150 Kč/m2/měsíc, 
tj. 1 485 Kč/ měsíc, dále za účelem využití plochy městské 
tržnice pro umístění prodejního pultu a přístupu k prodej-
nímu  stánku  o  výměře  25,6 m2  za  cenu  40 Kč/m2/měsíc, 
tj. 1 024 Kč/měsíc, celkem tedy 2 509 Kč/měsíc, s účinnos-
tí od data 1. 7. 2018.

 19.  Souhlasila  se  záborem části  veřejného prostranství  o  vý-

měře  330 m2  –  parkoviště  na  pozemku  parc.  č.  18/1, 
k.  ú.  Světlá  n.  S.,  pro  firmu UDANAX,  s.  r.  o.,  Jihlava, 
v termínu od 25. 7. 2018 do 29. 7. 2018.

 20.  Souhlasila s poskytnutím veřejného prostranství, části po-

zemku parc. č. 1094/3, k. ú. Světlá n. S., ul. Horní, o výmě-

ře cca 2,5 m2 za účelem umístění stánku rychlého občerst-
vení v období 07–08/2018 pro pana Z. H.

Jan Tourek, starosta města

Schůze rady 25. června

Zastupitelstvo města:
  1.  Zvolilo členem rady města pana Ing. Luboše Vacka.
  2.  Schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet měs-

ta za rok 2017 včetně výsledku inventarizace bez výhrad.
  3.  Schválilo zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospo-

daření města za rok 2017 bez výhrad.
  4.  Schválilo roční účetní závěrku za rok 2017 v předložené po-

době.
  5.  Schválilo  objem  finančních  prostředků  pro  programovou 

dotaci v oblasti sportu ve výši 2 080 000 Kč.
  6.  Schválilo objem finančních prostředků pro individuální do-

taci v oblasti sportu ve výši 6 720 000 Kč.
  7.  Schválilo  objem  finančních  prostředků  pro  programovou 

dotaci v oblasti kultury ve výši 150 000 Kč.
  8.  Schválilo objem finančních prostředků pro individuální do-

taci v oblasti kultury ve výši 280 000 Kč.
  9.  Schválilo  objem  finančních  prostředků  pro  programovou 

dotaci v oblasti péče o zdravotně postižené a jinak znevý-

hodněné občany ve výši 200 000 Kč.

 10.  Schválilo  objem  finančních  prostředků  pro  programo-

vou dotaci v oblasti  sociálně patologických  jevů ve výši 
130 000 Kč.

 11.  Schválilo  objem  finančních  prostředků  pro  individuální 
dotace v oblasti sociální ve výši 350 000 Kč.

 12.  Schválilo  objem  finančních  prostředků  pro  individuální 
dotaci v oblasti ostatní dotace ve výši 160 000 Kč.

 13.  Schválilo  poskytnutí  finančního  daru Nemocnici Havlíč-

kův Brod ve výši 150 000 Kč. Finanční dar bude použit na 
nákup 3D laparoskopu pro chirurgické obory.

 14.  Schválilo  provedení  přezkoumání  hospodaření města  za 
rok 2018 auditorskou společností EKMA HB, s. r. o., Ha-
vlíčkův Brod.

 15.  Schválilo  zapůjčení  60 000 Kč  za  účelem  výměny  oken 
v domě pro manžele pana J. H. a paní A. H.

 16.  Schválilo  zapůjčení  100 000 Kč  za  účelem  rekonstruk-
ce sociálního zázemí v rodinných domech starších 25 let 
včetně vybavení pro paní E. V. a slečnu E. V.

Zasedání zastupitelstva 27. června
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 17.  Schválilo zapůjčení 50 000 Kč za účelem výměny kuchyň-

ské linky starší 20 let bez spotřebičů a zapůjčení 18 000 Kč 
za účelem výměny okna pro paní M. N.

 18.  Schválilo Plán rozvoje sportu města Světlá n. S. vypracova-
ný v souladu s požadavky zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 
sportu.

 19.  Souhlasilo s realizací projektu ZŠ Komenského, Světlá nad 
Sázavou – rekonstrukce odborných učeben a bezbariérová 
opatření  s  celkovými  předpokládanými  náklady  projektu 
6 041 526,12 Kč podpořeného dotací v rámci 46. výzvy Inte-

grovaného regionálního operačního programu a zařazením 
této akce do rozpočtu města na rok 2019.

 20.  Souhlasilo s realizací projektu ZŠ Lánecká, Světlá nad Sá-
zavou – učebna jazyků a bezbariérové úpravy s celkovými 
předpokládanými náklady projektu 5 533 684,76 Kč podpo-

řeného dotací v rámci 46. výzvy Integrovaného regionální-
ho operačního programu a zařazením této akce do rozpočtu 
města na rok 2019.

 21.  Schválilo  prodej  nově vzniklého pozemku parc.  č.  745/14 
o výměře 9 m2 v k. ú. a obci Světlá n. S. za cenu celkem 
8 712 Kč, vč. DPH.

 22.  Schválilo prodej nově vzniklých pozemků parc. č. 724/228 
o  výměře  120 m2  a  parc.  č.  st.  2195  o  výměře  8 m2  oba 
v k. ú. a obci Světlá n. S. Tyto pozemky jsou prodány za 
cenu celkem 108 416 Kč.

 23.  Schválilo prodej pozemku parc.  č. 97/4 o výměře 900 m2, 
dílu „a“ o výměře 56 m2, který se odděluje od pozemku parc. 
č. 97/1, a nově vzniklého pozemku parc. č. 103/22 o výměře 
444 m2, vše v k. ú. Lipnička a obci Světlá n. S. Tyto pozem-

ky budou prodány za cenu celkem 135 520 Kč.
 24.  Schválilo prodej pozemků parc. č. 329 o výměře 1021 m2, 

parc.  č.  334/1  o  výměře  2585 m2,  parc.  č.  334/2  o  výmě-

ře 83 m2, vše v k. ú. Benetice u Světlé n. S. a obci Světlá 
n. S., dále prodej pozemku parc. č. 229 o výměře 2689 m2, 
v k. ú. Žebrákov u Světlé n. S. a obci Světlá n. S., a dále 
prodej  nově  vzniklých  pozemků  parc.  č.  104/4  o  výměře 
137 m2, parc. č. 105/6 o výměře 712 m2 a parc. č. 347/2 o vý-

měře 132 m2, parc. č. 347/4 o výměře 315 m2 a parc. č. 347/5 

o výměře 115 m2, vše v k. ú. Opatovice u Světlé n. S. a obci 
Světlá n. S., vše za dohodnutou cenu 302 430 Kč.

 25.  Potvrdilo usnesení Rady města Světlá n. S. ze dne 11. 6. 2018 
ve znění: Rada města Světlá nad Sázavou neschvaluje záměr 
prodeje  části  pozemku parc.  č.  926/130 o výměře 150 m2

 

v obci a v k. ú. Světlá n. S.
 26.  Schválilo odkup pozemku parc. č. 858/48 o výměře 866 m2

 

v k. ú. a obci Světlá n. S. za cenu 465 180 Kč, id. ½ pozem-

ku parc. č. 858/48 z vlastnictví pana F. V. a id. ½ pozemku 
parc. č. 858/48 z vlastnictví slečny K. S. do vlastnictví měs-
ta Světlá n. S.

 27.  Schválilo odkup pozemku parc. č. 858/59 o výměře 328 m2
 

v k. ú. a obci Světlá n. S. za cenu 59 040 Kč, id. ½ pozem-

ku parc. č. 858/59 z vlastnictví pana F. V. a id. ½ pozemku 
parc. č. 858/59 z vlastnictví slečny K. S. do vlastnictví měs-
ta Světlá n. S.

 28.  Schválilo odkup sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem ply-

nu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanali-
zační přípojky za cenu 20 000 Kč, id. ½ z vlastnictví pana 
F. V. a id. ½ z vlastnictví slečny K. S. do vlastnictví města 
Světlá n. S.

 29.  Schválilo prodloužení termínu kolaudace rodinného domu 
postaveného na pozemku parc. č. 858/49 v obci a k. ú. Světlá 
n. S., lokalita Pod Vodárnou II. etapa, do data 31. 12. 2018 
pro manžele paní I. Š. a pana L. Š.

 30.  Schválilo přijetí daru nově vzniklých pozemků parc. č. 47/32 
– ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2 a parc. č. 47/33 – 
ost. plocha, zeleň o výměře 130 m2, oba v k. ú. a obci Světlá 
n. S., které vznikají oddělením od pozemku parc. č. 47/13, 
k. ú. a obec Světlá n. S.,  z vlastnictví Kraje Vysočina do 
vlastnictví města Světlá n. S.

 31.  Schvaluje  přijetí  daru  nově  vzniklých  pozemků  parc. 
č. 1093/37 – ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2

 

a parc. č. 1093/38 – ostat. plocha, ostatní komunikace o výmě-
ře 3 m2, oba v k. ú. a obci Světlá n. S., které vznikají oddělením 
od pozemku parc. č. 1093/3 v k. ú. a obci Světlá n. S. z vlast-
nictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá n. S.

Jan Tourek, starosta města

Rada města:
  1.  Povolila  výjimku  do  maximálního  počtu  32  žáků  v  sed-

mém ročníku Základní školy Světlá n. S., Komenského za 
předpokladu, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti  školy a budou splněny podmínky bez-
pečnosti a ochrany zdraví.

  2.  Schválila  návrh  užšího  pořadníku  žadatelů  o  nájem  bytu 
v domě s pečovatelskou službou Světlá n. S. předložený ko-

misí sociální, zdravotní a pro výběr obyvatel do DD. Byt po 
paní M. O. bude přidělen panu V. J. Náhradníci pro uzavření 
smlouvy k tomuto bytu a k následujícím uvolněným bytům 
až do ukončení  aktualizace budou oslovováni v následují-
cím pořadí: J. N., Světlá n. S., M. P., Světlá n. S., V. L., Svět-
lá n. S., J. Ch., Kolín, M. Ch., Kolín, F. P., Leština u Světlé, 
S. D. Dolní Město, A. L. Světlá n. S., M. S., Havlíčkův Brod, 
M. V., Světlá n. S., J. P., Chotěboř.

  3.  Schválila  poskytnutí  finančního  daru  osadnímu  výboru 
Mrzkovice ve výši 2 000 Kč na odpolední přátelské poseze-

ní pro občany obce Mrzkovice.

  4.  Schválila  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu města  oddílu  te-

nisu TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou, z. s., ve výši 
5 000 Kč.

  5.  Souhlasila s čerpáním částky 40 000 Kč z příspěvku osad-

ního výboru Opatovice na provedení opravy příjezdových 
komunikací.

  6.  Schválila Provozní a návštěvní řád veřejného hřiště Josefo-

dol.
  7.  Souhlasí s poskytnutím znaku města Pracovní skupině na 

podporu náhradního rodičovství pro kampaň v rámci Týd-

ne pěstounství v Kraji Vysočina.
  8.  Souhlasila  s  uzavřením  smlouvy  o  zpracování  osobních 

údajů a  jejích ochraně mezi městem Světlá n. S. a společ-
ností ENBRA, a. s.

  9.  Souhlasila s použitím znaku města v rámci stavby Sportov-

ní hala Světlá n. S. na označení stavby, pozvánky a umístění 
znaku města na podlahu sportovní haly.

 10.  Schválila pronájem nebytových prostorů v ulici Lánecká 59 
ve Světlé n. S. o výměře 43 m2 od data 1. 9. 2018 za cenu 

Schůze rady 30. července
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▶ 800 Kč/m2 panu M. K. za účelem zřízení kadeřnického sa-
lónu.

 11.  Schválila pronájem části pozemku parc. č. 926/130 o výmě-
ře 140 m2 v obci a v k. ú. Světlá n. S. panu J. L., Světlá n. S., 
s platností od 1. 8. 2018 za účelem užívání části pozemku jako 
zahrádka za celkovou cenu nájemného ve výši 980 Kč/rok.

 12.  Souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo na akci Rekonstruk-
ce  sportovního  hřiště  U  Stromečku  mezi  městem  Světlá 
n. S. jako objednatelem a firmou TBS Světlá nad Sázavou, 
p. o. jako zhotovitelem.

 13.  Souhlasila  s  uzavřením Dodatku  č.  2  ke  Smlouvě  o  dílo 
ze dne 14. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 na realizaci akce 
Novostavba  pavilonu  MŠ  Lánecká,  Světlá  nad  Sázavou 
mezi  městem  Světlá  n.  S.  jako  objednatelem  a  firmou 
ATOS, spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou, jako zhotovitelem.

 14.  Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze 
dne 27. 4. 2018 na realizaci dodávky Vnitřní vybavení novo-

stavby pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou – 2. – IX. 
část – Nábytek používaný v obchodech mezi městem Světlá 
n. S. jako kupujícím a firmou ATOS, spol. s r. o., Ledeč nad 
Sázavou, jako prodávajícím.

 15.  Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 
stavební zakázku MŠ Na Sídlišti – rekonstrukce hygienic-
kého  zázemí  –  SO  02  Školní  pavilon,  SO  03  Hospodář-
ský pavilon mezi městem Světlá n. S. a firmou WANDEL 
CZECH, s. r. o., Ledeč n. S.

 16.  Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na 
stavební zakázku Modernizace kuchyně ZŠ Lánecká, Svět-
lá n. S., mezi městem Světlá n. S. a firmou ATOS, spol. s r. o., 
Ledeč n. S.

 17.  Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 
dne 4. 6. 2018 na realizaci akce Stavební úpravy chodníku 
na pozemku parc. č. 794/2, k. ú. Světlá n. S., mezi městem 
Světlá n. S. jako objednatelem a firmou ATOS, spol. s r. o., 
Ledeč nad Sázavou, jako zhotovitelem.

 18.  Souhlasila  s  odkupem  části  pozemku  parc.  č.  442/1, 
k.  ú.  Světlá  n.  S.,  dotčeného  trasou  účelové  komunikace 
č.  000120u,  se  zpracováním  geometrického  plánu  pro  od-

kup dotčené části pozemku a se zahrnutím stávající  trasy 
komunikace  do  projektové  dokumentace  opravy  účelové 
komunikace č. 000120u.

 19.  Schválila  přijetí  finančních  prostředků  od  Státního  fondu 
dopravní infrastruktury na akci Chodník Panuškova v ma-
ximální výši 1 462 000,00 Kč.

 20.  Souhlasila se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky 
III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích.

 21.  Souhlasila s přesunutím akce Oprava komunikace V Polích 
místně související se stavbou III/34731 Světlá nad Sázavou, 
ul. V Polích, z rozpočtu města na rok 2018 do rozpočtu měs-
ta na rok 2019.

 22.  Schválila rozpočtové opatření č. 4/2018 RM.
 23.  Schválila prezentaci města v magazínu VYSOČINA maga-

zín 2019 v rozsahu 2 stran za cenu 31 500 Kč.
 24.  Souhlasila  s  použitím  prostředků  investičního  fondu  So-

ciálního  centra  města  Světlá  nad  Sázavou  v  max.  výši 
245.000 Kč na zakoupení průmyslové pračky pro prádelnu 
domova pro seniory SC Světlá n. S.

Jan Tourek, starosta města

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Projekt novostavby pavilonu MŠ Lánecká je již zrealizován. 

V  rámci  projektu  byl  vystavěn  dvoupodlažní  pavilon,  kde  se 
nacházejí dvě třídy mateřské školy. V přízemí je oddělení pro 
15 dětí ve věku od 2 let a v 1. podlaží je oddělení pro 24 dětí ve 
věku 3–7  let. Dále byl v  rámci projektu  rekonstruován parter 
školky, kde jsou umístěny nové herní prvky, zrekonstruováno 
parkoviště, chodníky, oplocení včetně vstupních bran a branek, 
veřejné osvětlení a zeleň. Nový pavilon je kompletně vybaven 
nábytkem, hračkami, TV a dalším nezbytným vybavením. Do-

davatelem stavebních prací je firma ATOS, spol. s r. o., Ledeč 
nad Sázavou, Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou. Na do-

dávce herních prvků a vnitřního vybavení se podílelo dalších 8 
smluvních partnerů.

Projekt Novostavba  pavilonu MŠ Lánecká,  Světlá  n.  S.,  je 
spolufinancován Evropskou unií. Celkové náklady projektu za-
hrnující novostavbu, dodávku herních prvků a vnitřního vyba-
vení činí 24 038 240,32 Kč. Poskytnutá dotace je ve výši 90 % 
ze způsobilých výdajů projektu.
Oddělení umístěná v novém pavilonu MŠ zahájí svůj provoz 

3. 9. 2018.
Ing. Jana Satrapová

úředník OMIRR

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje
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Financování sportu
Město  Světlá  nad  Sázavou  každoročně  zařazuje  do  svého 

rozpočtu nemalé finanční částky na podporu a rozvoj sportu 
ve Světlé nad Sázavou.
Pro správu sportovišť (zimní stadion, fotbalový stadion, te-

nisová hala, hřiště u ZŠ Komenského) bylo zřízeno Sportovní 
zařízení města Světlá nad Sázavou, s. r. o.
(stoprocentním  vlastníkem  je  město  Světlá  nad  Sázavou). 

Společnost dostává finanční prostředky na provoz z rozpočtu 
města na základě podané individuální žádosti. Výše dotace na 
rok 2018 schválená zastupitelstvem města činí 3 800 000 Kč.
Po uvedení sportovní haly do provozu bude provozní dotace 

pro Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou, s. r. o., od 
roku 2020 navýšena v návaznosti  na nově vzniklé provozní 
náklady sportovní haly.
Další  peníze  do  sportu  jsou  vyčleněny  v  rámci  Programu 

(Program pro poskytování dotací fyzickým i právnickým oso-

bám na podporu jejich sportovních aktivit).

Dotace  v  roce  2017  činila  2 000 000 Kč  (1 880 000 Kč  na 
činnost sportovních oddílů a 120 000 Kč na reprezentaci měs-
ta, popř. pořádání akcí).
Na  rok  2018  se  částka  zvýšila  o  10  %  na  2 200 000 Kč 

(2 080 000 Kč na činnost sportovních oddílů a 120 000 Kč na 
reprezentaci  města,  popř.  pořádání  akcí).  Pro  další  roky  se 
počítá se zachováním této výše dotace.
Rozdělení  finančních  prostředků  schválených  na  činnost 

sportovních oddílů každoročně projedná Komise pro koordi-
naci sportu, která navrhne výši dotací z rozpočtu města  jed-

notlivým oddílům  radě města,  rada  po  projednání  doporučí 
zastupitelstvu města výši dotací jednotlivým oddílům na čin-

nost v rámci Programu schválit.
Rozhodování  o  poskytnutí  individuálních  dotací  na  repre-

zentaci města, na pořádání sportovních akcí, soutěží a turna-

jů apod. je v kompetenci rady města (do výše 50 000 Kč) opět 
na základě doporučení Komise pro koordinaci sportu.

Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí FO

Z finančního odboru

Týden pěstounství v Kraji Vysočina
V  týdnu  od  1.  10.  do  5.  10.  2018  bude  v  Kraji  Vysočina 

realizován projekt Týden pěstounství. Tato akce je pořádána 
Pracovní skupinou na podporu náhradního rodičovství, která 
byla v Kraji Vysočina ustavena v dubnu 2018. Cílem Týdne 
pěstounství je zejména zvýšit povědomí veřejnosti o náhrad-

ním rodičovství a oslovit potenciální zájemce o pěstounskou 
a hostitelskou péči.
V období od 1. 10. do 3. 10. 2018 je poskytnut prostor na akce 

jednotlivých subjektů, zapojených do tohoto projektu. Jedním 
ze subjektů je i odbor sociálních věcí Městského úřadu Svět-
lá nad Sázavou – dne 1. 10. 2018 od 8:00 hod. do 17:00 hod. 
proběhne  na  našem  odboru  den  otevřených  dveří.  Zájemci 
o pěstounskou péči budou blíže  seznámeni  s  institutem pěs-
tounské péče. Budou informováni o tom, kde podat žádost, jak 
probíhá příprava pěstounů před přijetím dítěte do rodiny, jak 
je realizován proces schvalování nebo zamítnutí žádosti a jak 
dlouho se čeká na přijetí dítěte do  rodiny. Rovněž  jim bude 
předán propagační materiál Kraje Vysočina, který obsahuje 
příručku pro zájemce o pěstounství a odkazy na organizace 
se sídlem v Kraji Vysočina, které poskytují služby pěstounům.

Dne 4. 10. 2018 proběhne propagační a osvětová akce sub-

jektů působících na poli náhradní rodinné péče v Nákupním 
centru  City  park  v  Jihlavě.  Tuto  akci  realizují  pracovníci 
MPSV, KÚ, OSPOD, Psychocentra, Pride a doprovázejících 
organizací,  kteří  budou  připraveni  na místě  zodpovídat  do-

tazy občanů.
Na 5. 10. 2018 je naplánován Den pěstounství v zábavním 

parku Robinson v Jihlavě. V rámci této akce proběhne podě-

kování a ocenění stávajících pěstounů.
Na všechny shora zmiňované akce je srdečně zvána široká 

veřejnost, která se o tematiku náhradní rodinné péče zajímá.
Odbor  sociálních  věcí Městského  úřadu  Světlá  nad  Sáza-

vou plánuje po skončení Týdne pěstounství pro další přiblíže-

ní náhradní rodinné péče zveřejňovat v následujících číslech 
Světelského zpravodaje články tematicky zaměřené na insti-
tuty  náhradní  rodinné  péče,  a  rozhovor  se  zkušenými  pěs-
touny, kteří se s veřejností podělí o své poznatky s výkonem 
pěstounské a poručnické péče.

Bc. Miloslava Fikarová
úředník OSV

Z odboru sociálních věcí

Pozvánka na výstavu „UKÁZKOVÉ PŘÍRODNÍ 
ZAHRADY NA VYSOČINĚ“ a „JEDLÉ KVĚTY“
Městský  úřad  Světlá  nad  Sázavou,  odbor  životního  pro-

středí, ve spolupráci s organizací Chaloupky, o. p. s., Kněži-
ce, připravil výstavu „přírodní zahrady“, která byla k vidění 
od 21. 5. do 1. 6. 2018 ve vestibulu radnice Městského úřadu 
Světlá n. S. Srozumitelná a poutavá forma prezentace na vý-

stavních panelech pojednávala o tom co je přírodní zahrada, 
a poskytla návod na vytvoření vlastní přírodní zahrady např. 
doma nebo ve škole. 

Na předešlou výstavu odbor životního prostředí navazuje ve 
spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina další výstavou 
o přírodních zahradách, která se bude konat necelé dva týdny 
od 3. 10. 2018 (od 13:00 hod) do 12. 10. 2018 opět ve vestibulu 
radnice Městského úřadu Světlá n. S. Tentokrát budou na vý-

stavních panelech prezentovány konkrétní ukázkové přírodní 
zahrady na Vysočině a informace o jedlých květech. Návštěv-

ní doba výstavy bude dle provozní doby městského úřadu.
Mgr. Jiří Semerád

vedoucí OŽP  

Z odboru životního prostředí
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Volby do zastupitelstva města
Ve  dnech  5.  a  6.  října  2018  se  konají  volby  do  zastupitelstev 

obcí, tedy i do zastupitelstva města Světlá nad Sázavou. Informa-
ce k volbám najdou občané na stránkách města www.svetlans.cz, 
buď v sekci „volby“ nebo na úřední desce úřadu, pokud se jedná 
o listiny, které má úřad povinnost na této desce zveřejnit. 
Pro širší veřejnost, která nemá vždy přístup k internetu, nebo 

ho z různých důvodů nepoužívá, uvádím dvě zásadní informace: 
•  Při volbách do zastupitelstev obcí nelze realizovat volbu pro-

střednictvím  voličského  průkazu,  neboť  právo  volit  do  za-
stupitelstva obce je striktně vázáno na trvalý pobyt občana 
v obci. 

•  Pro účely výkonu volebního práva umožňuje zákon o občan-

ských průkazech vydávat občanské průkazy bez strojově či-
telných údajů s platností jeden měsíc od data vydání. Službu 
drží po celou dobu voleb přepážkové pracoviště MěÚ Světlá 
nad Sázavou. Pro vydání občanského průkazu je nutné před-

ložit dvě fotografie a prokázat  totožnost  (rodným listem, ři-
dičským průkazem). 

Dále bych chtěla voliče ze Světlé nad Sázavou vč. místních částí 
upozornit na změnu sídla dvou okrskových volebních komisí. 
Jedná se o sídlo okrskové volební komise č. 3, které, pokud je 

obsazený společenský sál, přesouváme do budovy Základní ško-

ly Světlá nad Sázavou, Komenského 234, tak tomu bude i v době 
voleb  do  zastupitelstva města. Toto  se  týká  voličů  přihlášených 
k trvalému pobytu v ulicích Komenského, U Dílen, Čapkova, Ko-

lovratova,  Revoluční, Nová Čtvrť,  Boženy Němcové, Na Hrázi, 
Nad Tratí, Zelená, Krátká, Havířská, Zahrádecká, Nad Cihelnou, 
Sadová, Na Úvoze a v místních částech Horní a Dolní Dlužiny 
a Opatovice. 
Dále se jedná o sídlo okrskové volební komise č. 6 v místní čás-

ti Dolní Březinka, které bylo umístěno v budově firmy Montraz. 
Nově bude sídlo okrskové volební komise pro voliče přihlášené 
k trvalému pobytu v místní části Dolní Březinka v hasičské zbroj-
nici v místní části Dolní Březinka, toto opatření jsme učinili z dů-

vodu bezpečného a bezbariérového přístupu občanů. 
Bc. Bohuslava Vondrušová

vedoucí odboru SŠaŽ

Z odboru správního, školství a živnostenského

Posprejování fasády
Dne 1. 7. bylo na Policii ČR nahlášeno poškození zdi u re-

kreační chalupy. Dosud neznámý pachatel v době od 19:00 ho-

din dne 24. 6. do 13:00 hodin dne 30. 6. v obci Malčín – část 
Komárov poškodil posprejováním fasádu obvodového zděné-

ho oplocení rekreační chalupy. Na zeď nasprejoval různé ná-

pisy o délce 10,2 m a výšce 2 m, čímž způsobil majiteli škodu 
ve výši nejméně 5 000 Kč.

Jízda pod vlivem alkoholu
Dne  13.  7.  v  době  od  22:25  hod.  do  22:30  hod.  vykonal 

šestašedesátiletý  řidič  jízdu  vozidlem  zn.  Škoda  Felicia  od 
restaurace  Pyramida  v  areálu  kempu  Stvořidla  po  účelové 
komunikaci až do obce Dobrovítova Lhota, kde byl následně 
kontrolován hlídkou Policie ČR, přičemž byla v rámci silnič-

ní kontroly provedena orientační dechová zkouška na alkohol 
s  pozitivním  výsledkem.  Uvedenému  řidiči  byla  naměřena 
přítomnost alkoholu v dechu 1,11 ‰ a opakovanou zkouškou 
1,13 ‰. Na základě tohoto zjištění byl příslušníky Policie ČR 
vyzván,  aby  se  podrobil  lékařskému  vyšetření  spojenému 
s  následným  odběrem  krve,  což  dobrovolně  učinil.  Ve  věci 
byly policejním inspektorem zahájeny úkony trestního řízení 
pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 
odst. 1 trestního zákoníku a ve věci bylo dále vedeno zkráce-

né přípravné řízení.

Vloupání do kiosku
Dne 13. 8. v 2:53 hod. bylo na služebnu Policie ČR oznámeno 

vloupání do kiosku na nádraží ČD ve Světlé n. S. Následně bylo 
zjištěno, že dosud neznámý pachatel se v období od 18:00 hodin 
dne 12. 08. do 2:50 hodin dne 13. 8. násilně vloupal do vnitřních 
prostor  kiosku  na  nádraží  ČD,  ze  kterého  odcizil  tabákové  vý-

robky a hotovost, čímž způsobil majitelce škodu ve výši nejméně 
13 770 Kč.

Policejní opatření v průběhu Sázavafest
V měsíci červenci od 26. 7. do 28. 7. probíhal ve Světlé nad Sá-

zavou v zámeckém parku multikulturní hudební  festival SÁZA-

VAFEST 2018. V době konání festivalu Policie ČR dohlížela na 
veřejný pořádek a bezpečnost silničního provozu zejména v okolí 
místa konání festivalu. Během konání celého festivalu Policie ČR 
evidovala a prověřovala celkem 2  trestné činy, a  to vloupání do 
stanů a krádež kabelky. V průběhu celého opatření bylo zjištěno 
celkem 159 přestupků, z nichž se ve 158 případech jednalo o pře-
stupky proti BESIP, přičemž z uvedeného počtu bylo 5 přestupků 
oznámeno k projednání příslušnému správnímu orgánu a ostatní 
přestupky v dopravě byly  řešeny uložením pokuty v příkazním 
řízení za celkovou částku 59 500 Kč. U jednoho řidiče byla při pro-

vedené silniční kontrole zjištěna jízda pod vlivem alkoholu.
npor. Bc. Luboš Pejchar, vedoucí Obvodního oddělení  

Světlá nad Sázavou, Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Zpráva policie čr Světlá nad Sázavou s přehledem trestné činnosti  
za měsíc červenec – srpen 2018

Z činnosti městské policie

Městská policie v červnu a červenci 2018 řešila celkem 99 přestupků. Z  tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém 
řízení 85 přestupků, 14 bylo oznámeno správním orgánům k přijetí dalších opatření. Doručili jsme 3 písemnosti na žádost 
ostatních orgánů, jednou jsme spolupracovali se soudem. Provedli jsme odchyt 4 psů. V  odchytovém zařízení nemáme 
k 31. 7. žádného psa. Rychlost jsme měřili jedenáctkrát.

Zdeněk Novák, velitel MP
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▶

V autě už nebudou povinné náhradní žárovky, 
pojistky, končí výměny lékárniček kvůli expiraci
Návrh změn vyhlášky ministerstva dopravy počítá od října se 

zmenšením obsahu povinné výbavy vozidel. Nově by už v auto-

mobilech nemusely být náhradní žárovky nebo pojistky. V lékár-
ničkách pro poskytnutí první pomoci by nutně nemusely být také 
nůžky, plastová rouška, trojcípý šátek nebo náplasti s polštářkem.
„Vozit povinně v autě žárovky nebo pojistky už je v současnosti 

zbytečné, u nových aut řidiči stejně nechávají výměnu světel na 
servisu. Stejně tak po domluvě s ministerstvem zdravotnictví jsme 
se  rozhodli,  že  pro  první  pomoc  postačí  lékárnička  bez  roušky, 
nebo náplastí s polštářkem a už jí nebude nutné měnit kvůli expi-
raci,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok.
V  lékárničce  také nebudou povinné nůžky, které  se podle mi-

nisterstva  dopravy  často  nevyužívaly  a  jsou  tak  postradatelné. 
Změna vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technic-

kých podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
(č. 341/2014 Sb.) zjednodušuje a zpřesňuje také povinnost mít ve 
vozidle náhradní kolo a výbavu nutnou pro jeho výměnu jako je 
příruční zvedák. „Vozit rezervní kolo nemusejí vozidla s pneuma-
tikami, které umožňují dojet, a zároveň  indikují defekt. Vozidla 
také  mohou  mít  místo  rezervy  prostředky  pro  bezdemontážní 
opravu poškozené pneumatiky.
Třetí výjimkou jsou pak vozidla, která mají zajištěnou asistenční 

službu, která zajišťuje výměnu nebo opravu poškozené pneumati-
ky nepřetržitě na celém území České republiky,“ dodává ministr 
dopravy.
Navrhované změny ve vyhlášce počítají po projednání v Legis-

lativní radě vlády s účinností od 1. října letošního roku.
Zdroj: MD

Ing. Miroslav Peroutka, 
vedoucí OD

Z odboru dopravy 

Z hiStorie
 

Stalo se

V Čechách

• před 570 lety 3. září 1448 Jiří z Poděbrad obsadil Prahu, 
čímž získal významné postavení v zemi a od této chvíle uží-
val titul správce Království českého

• před 170 lety 7. září 1848 zrušil Říšský sněm poddanství 
a feudální povinnosti rolníků

• před 80 lety 23. září 1938 byla v Československu vyhláše-
na mobilizace, 30. září vláda přijala mnichovskou dohodu

Ve světě vědy a techniky

• před 520 lety v roce 1498 portugalský mořeplavec Vasco 
da Gama obeplul Afriku a  dosáhl Indie, čímž učinil další 
krok k poznání zemského povrchu

• před 210 lety v roce 1808 se v Čechách poprvé zavádí stří-
davé hospodaření v zemědělství

• před 150 lety v roce 1868 profesor kreslení Jakub Husník 
vynalezl světlotisk; jeho vynález koupil německý fotograf 
Josef Albert a používal ho ve velkém ve své tiskárně

Ve Světlé nad Sázavou

• před 180 lety 11. září 1838 guberniální nařízení stanovilo, 
že vedení města Světlá se skládá z představeného (staros-
ta, primas apod.), dvou obecních starších (konšelů), měst-
ského písaře (tajemníka) a účetního; pouze poslední dva 
jmenovaní dostávali služné

• před 80 lety 19. září 1938 do města přijel první transport 
s uprchlíky z pohraničí (téměř 1000 osob české i německé 
národnosti)

Josef Böhm

Poslední rok Velké války byl ve znamení blížící se porážky Cent-
rálních mocností. Jarní ofenziva na západní frontě se Německu ne-
podařila a rakousko-uherská letní ofenziva v Itálii byla zastavena 
na rozvodněné řece Piavě.1 Stav zásobování surovinami a hlavně 
potravinami byl již zcela neúnosný. Nehladověli jen lidé v zázemí, 
ale i vojáci na frontě, ačkoliv dodávky pro armádu měly přednost. 
Českou zemí otřásaly hladové demonstrace, v armádě se množily 
vzpoury, hlasy politiků o sebeurčení národů se již ozývaly zcela 
veřejně. Vyhlášení  samostatnosti Československa  28.  října  1918 
následující hned po císařově uznání mírových podmínek Dohody 
bylo jen logickým vyvrcholením snahy domácích i exilových po-

litiků o opuštění mnohonárodnostní habsburské monarchie. Ta se 
již stejně začínala rozpadat.2
To, čemu se říká „velké dějiny“, se vždycky nějakým způsobem 

odráží v konkrétním prostředí, v našem případě v městečku Svět-
lá nad Sázavou.  I zde se začíná  leccos měnit. O protihladových 
demonstracích převážně dělnických žen jsme psali už v loňském 
roce. Ale již od poloviny roku 1917 dochází ke změnám i na dopo-

sud loajální radnici, ve školách či na faře. V červenci 1917 napří-
klad koncertoval v sále hostince „Na poště“ sbor pražských gym-

nazistů s programem národních písní a jak podotýká v „Pamětní 
knize děkanátu ve Světlé“ děkan P. František Khun, „… mocným 

radost i slzy. Světelský 28. říjen 1918
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▶ dojmem na přítomné působilo, když po  třech  letech slyšeti opět 
národní hymnu…“
Zmíněná pamětní kniha je jedním ze tří nejdůležitějších prame-

nů, z nichž se něco konkrétního o tomto období dozvíme. Další-
mi dvěma prameny jsou „Kronika chlapecké měšťanské školy ve 
Světlé n. S. od r. 1900 a dívčí měšťanské školy od r. 1907“ (dále 
jen  školní kronika) a pak zápisky, které nazývejme „Soukromá 
kronika Josefa Štrose“.3 Obecní kroniky se začaly povinně vést 
až ve 20. letech 20. století. Ve Světlé v roce 1925, v Nové Vsi 1922, 
v Dolní Březince 1923, v Přísece 1925, v Mrzkovicích až 1934 atd. 
Velké válce a vyhlášení samostatnosti se věnují málo nebo vůbec.
O tom, že česká politika již nezastírá své směřování, svědčí, že 

v květnu 1918 byl ve Světlé založen klub protirakouské Státopráv-

ní demokracie.4 Iniciátorem založení klubu byl učitel Josef Bělík 
(na měšťanské škole učil v letech 1906-1929).
V srpnu 1918 schválila městská rada návrh jmenovat čestnými 

občany města Aloise Jiráska, Karla Kramáře a Václava Klofáče.5 
To bylo něco do té doby neslýchaného. Kramář a Klofáč měli ještě 
nedlouho předtím punc vlastizrádce. Týden před 28. říjnem pak 
bylo na schůzi městské rady s radostí přivítáno, že první dva z na-
vržených poslali městu děkovný dopis.
Jaký byl průběh onoho slavného pondělí 28.  října 1918,  jehož 

význam pisatel školní kroniky přirovnává k dobytí Bastilly? Dne, 
kdy se ráno lidé probudili jako občané Rakouska-Uherska a spát 
šli jako občané Československé republiky? Pamětní kniha města 
Světlé nad Sázavou konstatuje, že „převratem 28. října 1918 zmi-
zelo nemálo strastí, bídy, ač do dnešního dne jsou cítit následky 
(války?). Převrat minul u nás klidně. Zprávu občanstvu přednesl 
pan přednosta Lederer a vbrzku počaly mizeti všechny památky 
na Habsburky. Nastal nový život, nové naděje…“ Nic víc, nic míň.
To kronikář Dolní Březinky František Vacek byl konkrétnější: 

„První zprávu o osvobození do naší dědiny přinesl můj bratr Josef, 
který byl na nádraží ve Světlé v okamžiku, když z Prahy hlásili 
telegraficky novinu tu po všech nádražích.“ Podobnou informaci 
poskytuje i Pamětní kniha děkanátu: „28. října 1918 v 11 hodin 
dopoledne přišel na nádraží telegram: V naší Praze je prohlášena 
samostatnost, lid na ulicích zpívá a pláče, celými proudy valí se na 
náměstí k soše sv. Václava, kde Dr. Zahradník řeční.“6

Trochu jinak líčí příchod první zprávy o státním převratu škol-
ní kronika: „První zpráva do Světlé přivezena a rozšířena byla 
osobami po příjezdu pražského vlaku po druhé hodině odpoled-

ne. Učinil tak zejména místní nádražní přednosta pan Max Lede-

rer,  který náhodou meškal v Praze a odkudž zmíněným vlakem 
po osmé hodině dopolední do Světlé vyjel. V té době Praha byla 
dosud klidná a nikdo neměl jistě tušení, jak nesmírně důležité oka-

mžiky právě nastávaly. Při příjezdu do Kolína již četli na nádraží 
vyvěšené telegramy o pražských událostech. Po svém příjezdu do 
Světlé odebral se ku starostovi města panu Josefu Podpěrovi, kte-

rému sdělil obsah telegramu na kolínském nádraží vyvěšeném, na-

čež v několika minutách rozšířila se zpráva po celém městě rychle 
do okolí.“
Vzhledem  k  znalostem  detailů  vypadá  pravděpodobněji  infor-

mace ze školní kroniky.
O druhé hodině odpolední se zmiňuje i Josef Štros, ale v sou-

vislosti  s  telegramem, který měl přijít na městský úřad. O něm 
mluví  i děkan, ale  jako o už druhém telegramu, který přišel na 
radnici.  Jak  pan  děkan,  tak  Josef  Štros  uvádějí  text  telegramu 
shodně: „U nás v Praze slavíme dnes konečně prohlášení našeho 
osvobození, naší samostatné republiky. Všude vlají prapory, masa 
lidu táhne k pomníku svatováclavskému. Lid radostí pláče a jásá 
a zpívá „Kde domov můj?“ a „Svatý Václave“. Poslanci jsou ve 
shromaždišti a mluví k lidu a všude je radostná nálada. Bitva na 
Bílé hoře pomstěna. Jsme svobodni a jsme republika. Ať žije náš 

bůh spravedlnosti Masaryk, který nás bránil a pracoval proti ne-

přátelům. Ať žije! Na zdar!“
Podle Pamětní knihy děkanátu byl text rozmnožen na psacím 

stroji a na různých místech po městě vyvěšen.
Josef Štros se zmiňuje ještě o dalším telegramu z Prahy, v němž 

se prý nařizovalo okamžité odstranění rakouských symbolů a za-
bavení  potravin  připravených  na  nádražích  k  vývozu  do Vídně 
a do Uher. Ale to už se předtím začalo dít zcela spontánně.
Reakce  občanstva  na  neočekávanou  a  radostnou  zprávu  byla 

podobná  jako v Praze  a vlastně všude,  kde  žilo  české obyvatel-
stvo. Školní kronika říká: „Na oslavu ihned, beze všeho nařízení, 
vyvěšeny již jen národní prapory a veškerá práce ustala – nastaly 
chvíle nesmírného vzrušení a neutuchajícího nadšení, které marně 
slovy líčit. Každý projevoval nesmírné pohnutí…“
Josef Štros líčí nadšení obyvatel podobně. Dodává ještě: „Děti 

v houfech chodily městem a zpívaly „Kde domov můj?“ a „Hej, 
Slované“. Obchody se hned zavřely a okamžitě mělo vše ráz svá-

teční.“
Pamětní kniha děkanátu obsahuje ještě, že „na kostelní věži vy-

věšeny dva české prapory, podobně  i na domech. Ve  tři hodiny 
rozsvítila se po městě elektrická světla a od tří do čtyř hodin se na 
kostele vyzvánělo.“
Všechny prameny zaznamenávají,  s  jakým nadšením byly od-

straňovány symboly císařství. Z Pamětní knihy děkanátu se dozví-
dáme, že „na nádraží smazány nebo zabarveny německé nápisy, 
slova c. k. odstraněna. Podobizny a poprsí císařů v úřadech a ško-

lách odstraněny.“ O několik odstavců dál se dozvíme, že „vojáci 
strhávali jablíčka7 a nahrazovali je trikolorami.“
Ve školní kronice se dočteme, že „mládež sama ze sebe počala 

odstraňovati z domů rakouské znaky – orlíčky – které shazovala 
z mostu do řeky. To vše se dálo za úplného klidu.“
Pokud  se  týče  zabavování  potravin,  také  to  proběhlo  velmi 

rychle. Josef Štros zapsal, že „hned po obdržení telegramu byly na 
zdejším nádraží zabaveny dva vagony, a sice 75 metráků salámu 
a 36 metráků tvarohu. Vše bylo v příštích dnech rozprodáno lidem, 
na 1 osobu ½ kg salámu a tvarohu, co kdo chtěl – 1 kg salámu za 
12 K, tvaroh 1 kg za 2 K. Zásilka tato měla přijít do Vídně hraběti 
Czerninovi.“
Všichni tři kronikáři věnovali pozornost večernímu shromáždě-

ní obyvatelstva na náměstí. Kronika děkanátu uvádí, že „k 7. hodi-
ně večerní rostly zástupy lidu domácího i venkovského na náměstí 
před radnicí. Hudba zahrála „Kde domov můj?“ a Hej, Slované“. 
Josef Štros nazývá toto shromáždění táborem lidu. Dle školní kro-

niky „ku shromážděným na žádost starosty města promluvil o vý-

znamu historických událostí Alois Moravec, ředitel měšťanských 
škol.“ Pisatel kroniky zmínil  tedy  jen sám sebe. Podle Pamětní 
knihy děkanátu byl ale dalším řečníkem učitel František Janouch 
(funkcionář Sokola, na měšťanské škole učil v letech 1899–1923, 
později se stal ředitelem měšťanky v Ledči). Josef Štros zmiňuje, 
že „po p. řediteli promluvil též pěkně pan Lederer, přednosta zdej-
ší železniční stanice. V tom okamžiku přišel zase telegram, že se 
Národní rada (správně Národní výbor) ujímá vlády, což oznámil 
lidu pan starosta Podpěra.“ Takže řečníci byli nejméně čtyři.
Následující  průvod městem  (naši  předkové měli  průvody veli-

ce rádi a pořádali je při nejrůznějších příležitostech), samozřejmě 
doprovázený místní kapelou ryčnými sokolskými pochody, prošel 
celé tehdejší městečko. Jeho trasu zaznamenal děkan Khun: „Prů-

vod šel od radnice na Malou stranu, zpět do Dolní ulice, na Nové 
město, do Lánecké ulice, na náměstí, do Nádražní ulice, do Kolo-

vratovy a zpět k radnici.“
Tím ovšem oslavy samostatnosti ještě neskončily.
Dokončení příště.

Josef Böhm
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vysvětlivky

1 Tyto ofenzivy byly umožněny změnou politické a  vojen-
ské situace po uzavření tzv.  Brestlitevského míru mezi 
Centrálními mocnostmi a  revolucí rozvráceným Ruskem 
z  3.  3.  1918. Většina německých a  rakouských vojsk tak 
mohla být přesunuta do Francie, respektive do Itálie.

2 25.  října byla sestavena Uherská národní rada s  progra-
mem osamostatnění se od Rakouska (Maďarská republi-
ka byla vyhlášena až 16. 11.), 27. října se bouří polská Halič, 
29. října se odtrhává Chorvatsko, 12. listopadu je vyhláše-
na republika ve Vídni.

3 Josef Štros (1861–1939), místní holič a vlásenkář, byl pil-
ným zapisovatelem i vtipným glosátorem tehdejších udá-
lostí.

4  Česká státoprávní demokracie vznikla v únoru 1918 slou-
čením Mladočechů s třemi dalšími stranami s podobným 
programem a cílem, jímž bylo vytvoření nezávislého státu. 

U jejího zrodu stál JUDr Karel Kramář. O rok později byla 
přejmenována na Československou národní demokracii.

5  Karel Kramář (1860–1937) i havlíčkobrodský rodák Václav 
Klofáč (1868-1942) byli zatčeni za organizování protira-
kouského odboje a vězněni (Kramář byl odsouzen k tres-
tu smrti) až do amnestie vyhlášené po smrti Františka Jo-
sefa I. novým císařem Karlem I.

6  Isidor (Theodor) Zahradník (1864–1926) byl katolický 
kněz, poslanec Říšské rady a  účastník protihabsburské-
ho odboje. Skutečně kolem 11. hodiny pronesl na Václav-
ském náměstí větu, považovanou za vyhlášení samostat-
nosti.

7  Jablíčko byl lidový výraz označující kulatý mosazný od-
znak na čepicích rakouských vojáků, do nějž byly vyraženy 
iniciály císaře, tedy do roku 1916 FJI, pak K.

 

ŠkolStví
MC rolnička, Sázavská 598

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

Program

Pondělí 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – Rozvoj komunikace mezi rodiči a dítě-

tem pomocí neživých předmětů.
• „Krůček za krůčkem“  – Rozvoj soustředěnosti dětí, 

vnímání režimu a sebe sama v kolektivu.
• „Chobotnice“ – Společné aktivity dětí a rodičů podpo-

rující rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání 
a fantazie.

Středa 8:30–11:30 hodin:
• „Za oponou“ – viz pondělí
• „Krůček za krůčkem“ – viz pondělí
• „Chobotnice“ – viz pondělí

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

všestranný pohybový rozvoj dítěte.

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

Velice se na Vás těšíme!
https://www.facebook.com/ 
materskecentrum.rolnicka
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Projektové dny  
na ZŠ v komenského ulici

ohlédnutí za školním rokem 2017/2018

Na ZŠ v Komenského ulici se každoročně uskuteční ně-
kolik projektových dnů, ve kterých žáci získávají nové po-
znatky a dovednosti jinou formou, než je obvyklé v tradič-
ní vyučovací hodině.
Evropský den jazyků se slaví 26. září na podnět Rady Ev-
ropy ve Štrasburku. Ta se snaží udělat maximum pro to, 
aby 800 milionů Evropanů, kteří žijí v  jejich 47 členských 
státech se více učilo cizí jazyky v  jakémkoli věku. V  kraji 
Vysočina patří naše ZŠ k těm několika málo školám, které 
se do oslav zapojily projektem Rallye po Evropě, přestože 
se v celé Evropě zúčastní akce tisíce škol.
Světový den vody připadá každoročně na 22. březen jako 
připomenutí významu vody a  potřeby udržitelného na-
kládání s vodními zdroji. Téma pro letošní rok Nature for 
water jsme se rozhodli zviditelnit projektem Voda a civili-
zace. Na škole probíhal týden aktivit, informační kampaň 
o významu vody pro život na Zemi. Téma žáci zpracovávali 
libovolným způsobem ve všech hodinách.
Zdravá Pětka je unikátní vzdělávací program zaměřený na 
zdravý životní styl. Pod vedením kvalifikované lektorky se 
naši žáci učí návyky zdravého stravování. I takovým způso-
bem je možné obohatit běžnou výuku v hodinách Výchovy 
ke zdraví.
Turistický, vodácký a  lyžařský kurz jsou tradiční zářijové, 
březnové a  červnové sportovní kurzy konané v  nádher-
ném prostředí Krkonoš, Orlických hor a  řeky Vltavy. Je 
k obdivu, kolik dětí naší základky již kurzy prošlo. Každo-
ročně si je báječně užíváme!
Těmito několika příklady bychom chtěli ukázat, že projek-
tový den jako jiná forma práce má v životě naší škole smy-
sluplné a nezastupitelné místo.

Mgr. Jiřina Dvořáková, Mgr. Hana Zajícová

Prázdniny jsou pro nás obdobím pobytových akcí pro malé 
i velké. Hned po vysvědčení jsme zahájili letním pirátským tá-
borem ve Skleném u Fryšavy (pátek 29. 6.–neděle 8. 7. 2018), 
kterého se zúčastnilo 49 dětí. V týdnu od pondělí 23. 7. do pát-
ku 27. 7. 2018 proběhl v pobočce DDM v Golčově Jeníkově již 
potřetí sportovní příměstský tábor, a to ve spolupráci s TJ So-

kol G. J.
Tradiční  letní  tábor Mlýnek u Velin  jsme zahájili  v  sobotu 

dne 28. 7. a ukončili jsme ho v pátek 10. srpna 2018. Zúčastnilo 
se ho celkem 48 dětí. Srpen patřil pobytům pro  rodiny s dět-
mi  v  chorvatském  Pakoštane.  Pro  velký  zájem  jsme  v  letoš-
ním roce naplnili hned dva turnusy, a to od 3. 8. do 12. 8. a od 
10. 8. do 19. 8. 2018. Od 11. srpna do 15. srpna 2018 proběhlo 

týdenní volejbalové soustředění v Posázaví, které velmi dobře 
organizovala naše vedoucí Irena Kořínková.
Co říci závěrem? Počasí nám přálo, máme spoustu hezkých 

zážitků a nových přátelství. Děkuji všem dospělákům, kteří se 
podíleli na zdárném průběhu všech našich letních akcí. 
O tábory a pobyty s DDM je rok od roku větší zájem jak na 

Světelsku,  tak v dosahu pobočky DDM Golčův  Jeníkov,  a  to 
nás moc těší.
Informace o zájmových kroužcích pro školní rok 2018/2019 

najdete na našich stránkách:
www.ddm-svetla.cz nebo na facebooku: @ddmko.cz.

Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM
Foto: DDM

léto s ddM Světlá nad Sázavou

Letos již po osmé se mladí cyklisté ze ZŠ Lánecká zúčastnili 
krajského kola dopravní soutěže BESIP, které se konalo v Mo-

ravských Budějovicích. 
Družstvo  ve  složení Vojtěch Kotěra,  Patrik Novák,  Tereza 

Vacková a Kateřina Kotěrová po úspěchu v okresním kole, kde 
obsadili první místo v soutěži družstev a zároveň i všechna tři 
první místa v soutěži jednotlivců, postoupili do krajského kola, 
v němž byli opět úspěšní. Po absolvování všech pěti disciplín 
vybojovali velmi pěkné druhé místo v soutěži družstev a celko-

vým vítězem v soutěži jednotlivců a ziskem pouhých dvou bodů 
se stal, stejně jako loni v Humpolci, Vojta Kotěra a přivezl si tak 
již druhé jízdní kolo.

Mgr. Hana Lacinová

Na konci  června  se konalo  slavnostní vyhlášení  cen Talent 
Vysočiny, kterými už léta oceňuje náš kraj žáky a studenty (2 
kategorie:  2.  stupeň  ZŠ,  SŠ)  v  oborech  humanitním,  umělec-

kém, přírodovědném, technickém a sportovním. 
Z mnoha navržených vybírá porota vždy 10 nominovaných 

v daném oboru a věkové kategorii, z nichž jeden získává cenu 
Talent Vysočiny. 
Letos  byl mezi  nominovanými  studenty  již  poosmé  Jan  Ši-

můnek ze Sázavky a v technickém oboru kategorie SŠ byl ce-

nou Talent Vysočiny oceněn.
Z. Šimůnková

krajské kolo dopravní soutěže

talent vysočiny
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▶

Podruhé  se Oblastní  charita Havlíčkův Brod  stala  součástí 
multižánrového  festivalu  ve  Světlé  nad  Sázavou  Sázavafest. 
V  prostorách  takzvané  Family  Fun  Zóny  jí  organizátoři  po-

skytli stánek, ve kterém si návštěvníci hudební události mohli 
prohlédnout  a  zakoupit  výrobky  z  charitních  dílen.  Výtěžek 
z prodeje poputuje zpět do zařízení na podporu jejich činnosti 
s klienty s postižením, seniory a lidmi v těžké životní situaci. 
Návštěvníci festivalu mířící ke stánku havlíčkobrodské Cha-

rity zvědavě nakukovali,  zastavovali  se, prohlíželi  si vystave-

né a nakupovali. A  to s vědomím, že zakoupením maličkosti 
udělají radost nejen sobě nebo svým blízkým, ale i lidem, kteří 
výrobky  s  láskou  tvořili. „Už  jsme u  vás  byli  loni,  nakoupili 
jsme  pěkné  náušnice  i  šité  plyšáky,  tak  se  rádi mrkneme,  co 
tu máte  letos,“  rozpovídala se vlastně už stálá zákaznice cha-
ritního  stánku  na  Sázavafestu. „Jééé,  vy máte  ještě  ty  super 
barevné ponožky, ty jsem si u vás minule koupila,“ poukázala 
zase jiná zákaznice na poslední páry batikovaných ponožek, jež 
se během minulého ročníku staly hitem festivalu. Ke stánku tak 
přicházeli jak ti, kteří ho poznali loni, tak i ti, kteří tentokrát 
absolvovali premiéru.
Věci k prodeji vyráběli  charitní klienti  s postižením,  senioři 

i lidé, kteří byli vzhledem ke své zdravotní nebo sociální situaci 
dlouhodobě nezaměstnaní. Pro letošní ročník festivalu společně 
s  pracovníky  vymysleli  a  připravili  například  tašky  nejrůzněj-
ších velikostí i barev, pedigové košíky, batohy, náušnice, náhrdel-
níky, náramky, podsedáky či originální šité i pedigové postavič-
ky. „Dá se říct, že nejvíce frčely šperky. Lidem se ale líbily i tašky. 
Několikrát se nám stalo, že přišel zákazník, koupil si právě taš-
ku, hned si do ní naskládal věci a spokojeně odešel,“ prozradila 
mluvčí Oblastní charity Havlíčkův Brod a pro Sázavafest hlavně 
jedna z prodejkyň u stánku Mgr. Aneta Slavíková. 
Sázavafest  v  rámci  Oblastní  charity  Havlíčkův  Brod  tak 

podpořil služby a jejich klienty z regionu. Přímo ve Světlé nad 
Sázavou při  havlíčkobrodské Charitě  funguje  eNCéčko – níz-
koprahové centrum pro děti a mládež, které usiluje o  to, vést 
dospívající k adekvátnímu řešení jejich potíží. „Sociální služba 
je pro klienty anonymní a významně se podílí na prevenci rizik 

spojených s životem mladých lidí,“ zmínila zástupkyně ředitel-
ky organizace Bc. Jana Dománková.  Své výrobky do prodeje 
věnovaly  Centrum  sociálních  služeb  Petrklíč  a  Sociálně  tera-
peutická  dílna  z Ledče  nad Sázavou, Astra  –  denní  centrum 
pro seniory v Humpolci a Středisko charitní pomoci, takzvaný 
Šatník,  také  v Humpolci. „Aktivizační  činnosti,  k  nimž  patří 
tvořivé dílny, patří k důležitým aktivitám sociálních služeb. Kli-
enti se při nich aktivizují, trénují své dovednosti a schopnosti 
a  rozvíjejí  fantazii. Když  se navíc  jejich  výrobek  líbí druhým 
a podaří se jej prodat, je to pro ně obrovsky obohacující. Cítí 
totiž, že jsou užiteční,“ dodala s úsměvem Jana Dománková. 

Pro více informací se můžete obracet na: 
Aneta Slavíková, PR

tel.: 777736063
e-mail: slavikova@charitahb.cz

web: www.hb.charita.cz
Oblastní charita Havlíčkův Brod

na Sázavafestu 2018 frčely šperky a tašky z charitních dílen

Organizátoři festivalu poskytli Oblastní charitě Havlíčkův 
Brod vlastní stánek pro prodej výrobků z charitních dílen. 

(Foto: OCH HB/Aneta Slavíková)

Ač na konci června, přece jsme oslavili počátek nové éry života 
šesti lidí ve zrekonstruovaném domě Domova Háj ve Světlé nad 
Sázavou. Bydlí zde již od února, ale teprve nyní se odehrálo ofici-
ální předání domu Krajem Vysočina do „rukou“ naší organizace. 
Slavnostního  předání  se  kromě  jiných  zúčastnili  náměstek  hejt-
mana  pro  sociální  oblast  Pavel  Franěk,  náměstek  hejtmana  pro 
oblast majetku Martin Kukla a starosta Světlé nad Sázavou Jan 
Tourek. Na svou první návštěvu k nám zavítal  i  ředitel Krajské-
ho úřadu Zdeněk Kadlec. Za Domov Háj se zúčastnily zejména 
ředitelka domova Dana Pajerová a vedoucí komunitních bydlení 
ve Světlé Lucie Šormová. Po úvodních slovech zmíněných hostů 
i domácích promluvil o tom, jak se v domku žije, i pan Bohumil 
Lesák – jeden z těch, kteří se do Světlé přestěhovali z původního 
ústavu. Slavnostní předání bylo přístupné veřejnosti, a tak si mohli 
všichni návštěvníci prohlédnout zrekonstruovaný dům a mohli si 
také popovídat s klienty i zaměstnanci Domova Háj. Kdo přišel, 
mohl se podívat na výrobky klientů Domova Háj i si některý kou-

pit. Hned vedle stánku s výrobky byl stánek s vaflemi, které zase 

domek jsme slavnostně otevřeli, můžete se u nás zastavit

Slavnostní otevření komunitního bydlení:  
zleva František Čapek, sociální pracovník, Dana Pajerová,  
ředitelka organizace, a náměstkové hejtmana Martin Kukla 

a Pavel Franěk
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▶ stály za ochutnání. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstve-
ní – vzhledem k potřebnému množství nebylo vše vyrobeno u nás, 
ale využili jsme služeb chráněné dílny Fokusu Vysočina v Havlíč-
kově Brodě a nezapomněli ani na domácí světelskou výrobnu stu-

dené kuchyně paní Pecové. Chlebíčky a jednohubky byly skvělé. 
Zábavu po celé odpoledne zajistila hudební skupina SAFYR, což 
přinutilo řadu hostů až k tanci na terase. Věříme v to, že do tří let 
budou v Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou, Havlíčkově Bro-

dě, Chotěboři a Golčově Jeníkově stát další domky, do kterých se 
klienti Domova Háj přestěhují. Klientům tak chceme dát možnost 
běžného života, aby mohli chodit do obchodů, k lékařům, do re-
staurací, na poštu a do kadeřnictví, a třeba i do práce, jako ostatní. 
Těšíme se na další slavnostní otevírání, které je pro všechny vždy 
milou příležitostí k seznámení se s novými občany města a s po-

mocí a podporou, kterou těmto lidem dáváme.
Mgr. František Čapek, sociální pracovník Domova Háj

Poděkování

Srdečně děkujeme pořadatelům Sázavafestu za vstříc-
nost, kterou projevili vůči klientům Domova Háj. Umož-
nili více jak dvěma desítkám lidí s mentálním postižením 
zúčastnit se této již tradiční akce a užít si zdařilá hudební 
vystoupení tak, jako běžný návštěvník. Nejvíce této pří-
ležitosti využili klienti dvou „domečků“ ve Světlé nad Sá-
zavou, tzv. komunitních bydlení. Domov Háj měl možnost 
prostřednictvím Sázavafestu představit i výrobky klientů 
a prezentovat tak jejich úsilí v rámci práce v dílnách. Za 
všechny uvedené příležitosti děkujeme a přejeme další 
stejně úspěšná léta. 

Za Domov Háj Ing. Dana Pajerová, ředitelka organizace

V letních měsících jsme nezaháleli a zábavy u nás bylo dost 
a dost. Ještě před koncem školního roku jsme se zúčastnili pa-
sování prvňáčků na čtenáře. Náš domov navštívili děti z MŠ 
Lánecká  a  folklorní  soubor  Škubánek  se  svým  krásným  vy-

stoupením,  za  které  dodatečně  ještě  jednou  děkujeme.  Také 
jsme zavítali  do  zámeckého parku  a vycházku  jsme zakonči-
li piknikem v parku. Byli  jsme na výletě v Kutné Hoře, kde 
jsme navštívili chrám sv. Barbory. Nádhernou prohlídku jsme 
zakončili  výborným  obědem  v  jedné  tamní  restauraci.  Zú-

častnili  jsme  se vystoupení Heligonkářů v  rámci Dne hudby. 

Po všechny  letní měsíce  se  u  nás  konaly  přednášky v  rámci 
naší Univerzity slunečního věku. Jejich témata byla: Orientace 
v sociálním systému v podání p. Zdeňka Jelínka, Umění stár-
nout pomaleji, aktivně a s noblesou – přednášejícím byla paní 
RNDr. Dana Manoušková, Spánek – základní kámen pevného 
zdraví – přednášející Iva Georgievová a Psychologie v literatu-

ře a literatura v psychologii – přednášející PhDr. Hynek Bou-

chal, Ph.D. Ani naši psí kamarádi z canisterapeutického sdru-

žení Kamarád  na  nás  nezapomněli  a  přijeli  nás  potěšit  svou 
přítomností. V okurkové sezoně jsme si udělali dvě cuketová 
odpoledne, kdy jsme si uvařili, upekli a posléze snědli spoustu 
dobrot  z  cukety. Navštívili  jsme  výstavu  v Galerii  Na  Půdě 
První republika – „Já miluji jen Vás“ a prohlídkový okruh na 
zámku Světlá „Jak se žilo na zámku v době první republiky.“ 
Výstava i prohlídkový okruh se nám velmi líbily a vrátily nás 
na chvíli do vzpomínek na naše mládí. I my si různými způso-

by budeme v našem domově připomínat oslavy 100 let republi-
ky a jednou z prvních vlaštovek byla přednáška na téma 100 let 
historie v podání pracovnice Městské knihovny pí. Jiřiny Ro-

ženské. Po všechny letní měsíce se u nás každý měsíc konala 
tradiční Kavárna.

Text: Lucie Coufalová
sociální pracovnice

Z domova pro seniory
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kultura
kulturní zařízení kytiCe připravuje

15. října od 9 a 10.30 hod. v divadelním sále 

Pohádka o třech námořnících

Námořnická pohádka z  repertoáru Divadla Láryfáry  o čest-
ném a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bubli-
ně vydává za svým snem... na ostrov Hukakulu. Podle starých 
námořních legend zde žijí překrásné mořské panny. Jestli kdy 
námořník Hrom dá své srdce ženě, tak jedině mořské panně 
z Hukakulu.

Avšak díky nešťastným shodám okolností kapitán ztrácí muže 
za mužem, z celé posádky už zbývá jen lodní kuchařka Mar-
meládka a on sám. Při prudké bouři kapitán Hrom zachraňuje 
piráta Kudličku a ujímá se jeho výchovy. Úkol to však není jed-
noduchý.

Kudlička je uličník, lhář a nevychovanec. Děti společně s Hro-
mem a Marmeládkou jej musí naučit nejen slušnému chování, 
ale také všemu, co by pravý námořník měl umět a znát. A Kud-
lička? Pomůže na oplátku kapitánu Hromovi najít jeho sen?...

26. října dopolední promítání pro základní školy a od 19 hodin 
pro veřejnost v kinosále ve Světlé n. S. 

TGM osvoboditel – promítání filmu v rámci projektu  
Filmové osmičky

Národní filmový archiv připomíná významné události historie 
československého státu, jejichž výročí připadají na rok 2018, 
zvláštním uvedením šesti celovečerních filmů. Jedním z nich je 
právě film TGM osvoboditel.

tGM oSvoBoditel
Československo 1990 / 60 minut / 
dokumentární 
Režie a scénář: Věra Chytilová 
Kamera: Jaromír Šofr 
Hrají: T. G. Masaryk, Miroslav Macháček

Režisérka Věra Chytilová, známá především jako autorka hra-
ných filmů, v průběhu své kariéry natočila několik pozoruhod-
ných esejistických dokumentů. Záhy po sametové revoluci to 
byl životopisný snímek věnovaný T. G. Masarykovi. Vznikl jako 
střihový dokument v  rekordně krátkém čase mezi 17.  listo-
padem 1989 a 7. březnem 1990, na který připadlo 140. výročí 
Masarykova narození. Chytilové se podařilo vytvořit plastický 
portrét prvního československého prezidenta pomocí kom-

binace archivních zábě-
rů s  vlastními dotáčkami 
a komentářem v  působi-
vém přednesu Miroslava 
Macháčka. Vloženy jsou též 
výpovědi Masarykových 
vnuček a pravnuka.

Vstupné: zdarma
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23. října od 19 hodin v divadelním sále 
ve Světlé nad Sázavou
Těšit  se  můžete  na  hudební  program,  který  je  doplněn 

o dramatické prvky (mluvené slovo, choreografické prvky,...) 
a vypráví příběh Osvobozeného divadla z let 1928-1938. Za-

zní hudba Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha.
Jazz,  swing,  Osvobozené  divadlo,  Tři  strážníci,  mládí… 

to  jsou  slova,  která  charakterizují  tento  orchestr.  Kolektiv 
dvanácti mladých muzikantů, které uchvátila hudba a před-

stava  elegance  a  noblesy  období  první  republiky,  se  pravi-
delně schází na půdě Konzervatoře Jaroslava Ježka, aby stu-

dovaly převážně originální partitury české swingové hudby 
30. a 40. let. 
Neodmyslitelnou součástí orchestru je pěvecké trio Sestry 

Ježkovy  (Tereza  Nálevková,  Karolina  Stasiaková  a  Radka 
Říhová). Tyto zpěvačky se potkaly společně ve hře Divadla 
Na Rejdišti  nazvané  Swingujeme,  rejdíme,  která  zazname-

nala mimořádný úspěch.

orchestr Ježkovy stopy – revue Proč nemohu spát 

Písničky Jaroslava Ježka, Jiřího Traxlera, Kamila Běhounka a další český swing 30. a 40. let 20. století v originální inter-
pretaci mladého swingového orchestru.

Hudební revue Proč nemohu spát aneb Příběh Osvobozeného divadla je koncertní i divadelní zážitek, ve kterém bude 
divák zaveden do slavných let první republiky. Děj představení divákům přibližuje významnou etapu historie Osvobo-
zeného divadla, jedné z nejvýznamnějších avantgardních scén první poloviny 20. století, přičemž hlavní důraz je kladen 
na hudební složku.

První část večera mapuje počátky slavného tria W + V + J, ve druhé zazní tvorba, která byla politickou satirou proti 
sílícímu fašismu u nás i v Evropě. Výběr skladeb zahrnuje skutečné perly. V podání Orchestru Ježkovy stopy – mladého 
swingového tělesa, které za nedlouhou dobu své existence spolupracovalo též s paní Jitkou Molavcovou a vystoupilo 
na festivalu Rock for People či Pražské jaro – uslyšíte jak písně známé, jako jsou Tři strážníci a Nebe na zemi, tak i méně 
známé, například Proč nemohu spát nebo Mercedes.
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Již šestý Sázavafest v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou 
nabídl tisícům návštěvníků tři dny plné znamenité muziky i mlu-

veného slova. Výběr interpretů byl tradičně pestrý. Je těžké někoho 
vyzdvihovat, vždyť každému se líbíl jiný koncert, někoho nadchla 
Anna K,  jinému  se  líbil  Richard Krajčo  a  jeho  kapela  Kryštof. 
Druhý den nabídl mimo jiné  tradiční  festivalové oblíbence, sku-

pinu Jelen, No Name z východoslovenských Košic a především 
populární popovou kapelu MIG 21 s Jiřím Macháčkem. Jejich vy-

stoupení bylo opět plné světelných efektů a opět na pódium létaly 
dámské kalhotky. I sobotní poslední festivalový den měl bohatou 
nabídku, z mnoha hudebních festivalů oblíbenou skupinu MIRAI, 
Jaroslava Uhlíře nebo Ewu Farnou. Ale málo platné, od samého 
rána bylo v celém zámeckém parku cítit velké očekávání koncertu 

Karla Gotta. Krátce před osmnáctou hodinou se publikum, které 
zcela zaplnilo prostor před největším festivalovým pódiem, koneč-
ně dočkalo. To napětí poněkud prodlužovala svým vystoupením 
Jitka Zelenková, ale po ní již přišel konečně držitel dvaačtyřiceti 
Zlatých  slavíků a náš nejpopulárnější  interpret populární hudby 
Karel Gott. Během vystoupení, při kterém ho doprovázel jeho or-
chestr, zazněly nejpopulárnější písně. Více než hodinový koncert 
byl pro všechny posluchače velkým zážitkem. Však i tam nahoře 
nechtěli ten zážitek rušit deštěm, hustý liják přišel, až když Karel 
Gott odešel z pódia. Byť to nebyl ještě konec festivalu a následova-
la další vystoupení, Gottův koncert byl pro mnohé krásnou tečkou 
za letošním Sázavafestem. 

Text a foto: jiv

Sázavafest vyvrcholil vystoupením karla Gotta

To je to pravé festivalové publikumPři populární C´est La Vie doprovázel Karla Gotta akordeon

V záplavě koncertů slavných kapel a zpěváků se na festivalových 
pódiích letošního Sázavafestu představily též dvě rockové kapely 
ze Světlé nad Sázavou. V odpoledním programu zahajovacího dne 
festivalu se na velkém pódiu EPET představila světelská formace 
hrající výhradně svoji  tvorbu NICE NAVELS. Kapela, v  jejímž 
čele stojí kytarista a zpěvák Rosťa Brezanský a dále ji tvoří Luboš 
Čermák (sólová kytara), Braňo Ožvodník (basová kytara), Michal 
Cudlín (bicí), Milan Sláma (zpěv) a vokálistka Lucie Procházko-

vá, si očividně vystoupení na tak velkém festivalu užívala. Druhý 

festivalový den, v pátek 27. července, vystoupila na stejném pódiu 
další světelská kapela Adrien. Rocková skupina s téměř dvacetile-
tou historií hraje též vlastní tvorbu a jak o své muzice rockeři tvrdí, 
je to Crazy rock. Na festivalovém pódiu se Adrien představili ve 
složení: frontman kapely zpěvák Martin Lorenc, na basovou ky-

taru Aleš Halama, na sólovou kytaru Luboš Čermák, pro kterého 
to bylo již druhé vystoupení na letošním Sázavafestu a za bicími 
seděl Michal Večeřa.

 Text a foto: jiv.

Světeláci na Sázavafestu

Rockeři Adrien na pódiu zleva: Aleš Halama,  
Luboš Čermák, Michal Večeřa a Martin Lorenc

Na Sázavafestu hrají a zpívají NICE NAVELS. Zleva Luboš 
Čermák, Michal Cudlín, Milan Sláma, Braňo Ožvodník,  

Lucie Procházková a Rosťa Brezanský
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Generál  Ing.  Andor  Šándor,  bývalý  náčelník  vojenské 
zpravodajské  služby  a  bezpečnostní  poradce  je  známý  pře-

devším z médií, kam je často a pravidelně zván, jako špičko-

vý odborník se schopností analyzovat mezinárodně bezpeč-

nostní problematiku. 
Zahraniční  i  naše média,  jej  také  často  oslovují  s  písem-

nými reakcemi, je autorem mnoha odborných prací na téma 
bezpečnost. 
Předává své znalosti a zkušenosti rovněž jako lektor mlad-

ší generaci  a dalším zájemcům na přednáškách, nebo bese-

dách. 
Přednášel mimo jiné na Oxford University, University of 

New York in Prague, Prague Security Study Institute, VŠE 
v Praze či na Univerzitě Karlově. Účastnil se také konferen-

cí  o  krizovém  řízení  (T-Soft,  Tovek  a  další). Nevyhýbá  se 
ani dalším místům u nás, kam je zván různými institucemi. 
Působil v nejvyšším velení Československé armády, poté byl 
v letech 2001-2002 šéfem české vojenské špionáže, pracoval 
také  jako náčelník odboru vojenské diplomacie  a  zahranič-

ních vztahů Vojenské zpravodajské služby ČR a jako vojen-

ský přidělenec na našem velvyslanectví v Londýně. Znalosti 
a kontakty poté využil v soukromé praxi, jako bezpečnostní 
poradce.
Ing.  Andor  Šándor  je  brigádní  generál  v  záloze,  který 

studoval  bezpečnostní  politiku  jak  v  Československu,  na 
Vojenském  gymnáziu  Jana  Žižky  z  Trocnova,  v Moravské 
Třebové,  tak  na  Vysoké  vojenské  škole  pozemního  vojska 
Ludvíka Svobody, ve Vyškově, později studoval též v USA, 

v Kalifornii  a  dále  pak  v  Itálii,  ve  Škole  obranných  studií 
NATO, v Římě. Ve vojenské hierarchii to dotáhl na nejvyšší 
post a stal se uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti, 
hrozby terorizmu a krizový management. Působí dnes, když 
ho vidíte, jako politik, kterého byste možná rádi volili. Jako 
muž, co umí odpovídat na otázky.
Byl  v  životě  velitelem  pěší  roty,  učitelem  angličtiny,  vo-

jenským diplomatem, podšéfem a šéfem vojenské rozvědky – 
v otázkách ozbrojených sil a politiky se skvěle vyzná dodnes. 
Neztratil  se  ani  ve filmovém průmyslu –  v  roli  poradce  se 
účastnil natáčení seriálu Kriminálka Staré Město II.
Knižně vyšly jeho paměti Čeká nás pohroma?, které nesou 

podtitul  –  životní  příběh  generála  tajné  služby.  Paměti  ne-

jsou jen běžnými memoáry, s popisem vlastního života, od 
dětství až do moudrosti let. gen. Ing. Šándor své vzpomínky 
zpestřuje ostrými úvahami, historickými obrazy, někdy až 
ironickými komentáři a výhledy do možná dost nebezpečné 
budoucnosti. Tuto knihu, společně s knihou Jak přežít nejen 
teroristický  útok,  si  budou moci  zájemci  koupit  po  besedě, 
kde proběhne také autogramiáda.
Přestože je pan generál Ing. Andor Šándor je velmi vytíže-

ný, podařilo se s ním, domluvit, mimořádně besedu, která se 
uskuteční v úterý, 9. října 2018, v 18.00, v Tanečním sále, ve 
spolupráci Města Světlá nad Sázavou a Kulturního zařízení 
KyTICe.
Všichni jste na tuto akci srdečně zváni!

Podle podkladů gen. Ing. Andora Šándora,  
zpracovala Bc. Anna Holubová, srpen 2018

Beseda Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?
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knižní tipy na září

Beletrie
Veronika Ageiwa:
Deník japonské manželky
– Když se Veronika poprvé seznámila se spolužákem z Ja-
ponska, neměla ani tušení, že se do něj zamiluje a za něko-

lik let s ním odletí do Tokia, kde mu porodí syna a začne 
žít jako skutečná Japonka. Čeká ji celá řada výzev, aby za-
padla nejen do odlišného kulturního prostředí, ale hlavně 
do své nové rodiny.

Mikaela Bley:
Příliš horké léto
– Reportérka krimi zpráv Ellen Tammová odjíždí  jednoho 
horkého  srpnového  dne  ze  Stockholmu  domů.  Poslední 
případ příliš rozčeřil vzpomínky na její minulost, a tak se 
teď vrací na místo, kde všechno začalo – tehdy osmiletá 
Ellen přišla za tragických okolností o sestru-dvojče. Ces-
tou se dozvídá, že se nedaleko našlo tělo mrtvé ženy, kte-

rou někdo ubil k smrti.

Cass Greenová:
Sama v černém lese
– Neve má ve třiceti zpackaný život. Po dlouhodobé známosti 
se rozešla s Danielem a mizerná práce jí nevynáší dost ani 
na nájem, takže jí nezbývá než bydlet u své sestry, švagra 
a jejich dvou malých dětí. Šťastný z toho samozřejmě není 
nikdo ze zúčastněných. Když se jedné noci vrací domů pěš-
ky z nevydařeného flámu, dá se na mostě do řeči s tajem-

nou Isabelle. Ta se zničehonic vrhne do ledové Temže. Ješ-
tě větší překvapení však je, když se Neve po pár týdnech 
dozví, že jí Isabelle stačila odkázat domek uprostřed lesa.

Jiří Hannibal:
Hon na motýly
– Jsou mladé, bohaté, některé i krásné a přesto nejsou šťast-
né. Tak  lze  shrnout osud pěti  žen,  které  jsou hrdinkami 
nového románu Jiřího Hanibala. Spojuje je společný úděl: 
samota. Měly o svém životě vysoké představy a nakonec 
jim nezbývá, než aby poněkud slevily ze svých nároků ne-

jen v lásce, ale i ve své kariéře, která u nich dlouho stála 
na prvním místě. Jak však dozrávají, mění se i jejich žeb-

říček hodnot.

Soraya M. Lane:
Sezdány válkou
– Londýn, 1944. Na nádraží se potkají mladé zdravotní se-

střičky, obě míří  za  stejným cílem: pomoci  své  zemi ve 
válce.  Scarlet  touží  po  šanci  najít  svého  pohřešovaného 
snoubence Thomase  a  chce  dokázat  rodině  i  sama  sobě, 
že  je  silnější,  než  si  všichni myslí.  Ellie má  ošetřovatel-
ství v krvi, ale pochází z mnohem skromnějších poměrů, 
na hony vzdálených od Scarletiny privilegované výchovy.

Helen Pollardová:
Hotýlek v údolí Loiry
– Emmy Jamiesonová přijíždí se svým přítelem Nathanem 
do La Cour des Roses,  půvabného hotýlku na  francouz-
ském venkově,  aby  zde  strávili  dva  týdny  dovolené,  od 
níž si slibuje, že vnese oživení a novou energii do jejich 
ochabujícího  vztahu. Ale  dřív  než  se  stačí  pořádně  roz-

koukat, ji Nathan opouští s Glorií, vyumělkovanou man-

želkou majitele.

Miroslava Varáčková:
Drž mě, když padám
– Správná rozhodnutí vyžadují nejvíc odvahy. Kačka, Zuzka 
a Ondra mají už  jen otce, ale pro pijana, gamblera a  lhá-
ře jsou děti na posledním místě. Ondra s Katkou se snaží, 
aby malé Zuzce zabezpečili alespoň nejnutnější základ pro 
přežití, navíc musí před učiteli a sociálkou mlžit o tom, co 
se doma děje. Otcův teror se zhorší, když na scénu přichá-
zí Katčin nový objev.

Naučná literatura
Pavel Kolář:
Labyrint pohybu
– Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen 
ze života, ale i z medicíny, tvrdí profesor Pavel Kolář, re-

nomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli 
rehabilitační medicíny, potažmo i té sportovní. V důmysl-
ném soustrojí lidského těla a mysli se snaží najít skutečné 
příčiny,  které  ho porouchaly,  a  správnou  léčbou navrátit 
pacientům ztracené zdraví.

Margit Slimáková:
Velmi osobní kniha o zdraví
–  Jsme  obyvatelé  přepychové  části  Země. Máme  dostatek 
vody a přebytek  jídla. Můžeme studovat podle chuti a zá-
jmů, většina z nás si vybírá, co bude dělat. Pokud onemoc-

níme,  jsme obklopeni kvalitní dostupnou péčí a blahoby-

tem. Současně jsou však mnozí věčně unavení, přejedení, 
nespokojení a stále ve spěchu. Může to být jinak?

Knihy pro děti a mládež
Lenka Rožnovská:
Já, štěně!
– Co všechno se musí malé štěně naučit, než si pro něj může 
přijít  nový  páníček?  Než  se  ze  štěněte  stane  pes,  musí 
zvládnout spoustu věcí… Ale o tom už vám v nové kníž-
ce  Lenky  Rožnovské  povypráví  jedno  neobyčejné  štěně 
samo –  štěně Charlie,  štěně komediant,  a dokonce  štěně 
záchranář!

Alena Mornštajnová:
Strašidýlko Stráša
–  Představte  si  malé  strašidlo.  A  teď  si  představte,  že  to-

hle malé strašidlo se všeho bojí. Tmy, zvuků, zkrátka vše-

ho. A tak mu nikdo neřekne jinak než Stráša. O tom, jak 
se malý Stráša skamarádí s klukem Matějem, a o tom, co 
všechno spolu zažijí, vypráví tato kniha.

Iva Gecková:
Štěpán Kobliha není žádná bábovka
– Ztratili jste diamant, na kterém závisí váš život? Zavolej-
te Štěpána Koblihu! Unesli vám rodiče a nevíte,  co dál? 
Štěpán Kobliha překoná veškerá nebezpečí a za pár dní je 
máte zpátky! Na jedné straně nejhorší žák, na jiné vynalé-

zavý a nepřekonatelný zachránce. Záleží na úhlu pohledu 
a osobní zkušenosti.

Eva Kodýmová
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V galerii Městského muzea a knihovny města Čáslav probíhá 
od pondělí 6. srpna až do neděle 23. září výtava obrazů světel-
ského malíře Milana Lepešky, kterého znají milovníci výtvarné-

ho umění z jeho samostatné výstavy v Galerii Na Půdě a stejně 
tak z  jeho účasti na  tradiční Výstavě neprofesionálních výtvar-
níků Světelska. Snad padesát příznivců a přátel malíře se sešlo 
v čáslavské galerii při slavnostním zahájení výstavy, na kterém 
promluvili senátor a starosta města Čáslavi Jaromír Strnad a ře-

ditelka  Městského  muzea  a  knihovny  Čáslav  Soňa  Dedíková. 
Slovo dostal i sám autor devětadvaceti vystavených obrazů Mi-
lan  Lepeška.  Neopomenul  vzpomenout  na  dnes  již  nežijícího 

akademického sochaře a známého sklářského výtvarníka Josefa 
Švarce ze Světlé nad Sázavou. Milan Lepeška zdůraznil, že Josef 
Švarc má podíl na jeho výtvarném projevu, protože mu byl rád-

cem a především nesmlouvavým kritikem. S některými návštěv-

níky  vernisáže, mezi  kterými  byla  též  delegace  ze Světlé  nad 
Sázavou v  čele  s místostarostou  Josefem Hnikem a  ředitelkou 
KyTICe Světlá nad Sázavou Janou Kupčíkovou, se ochotně po-

dělil s tím, jak jeho obrazy vznikají, že na prvním místě je skica 
tužkou zvoleného motivu. A také připomenul, že z vystavených 
obrazů jich čtrnáct nebylo ještě nikdy vystaveno.

Text a foto: jiv

čáslav hostí výstavu malíře Milana lepešky

Co váS ZaJíMá
Když jsem si přečetla zamítavé vyjádření kraje k plánovanému 

propojení Ledče a Světlé cyklostezkou přes Stvořidla, ač tuším, 
že starostové měst i řada milovníků cyklistiky nad tím roní slzy, 
mně se přesto chce zvolat: Sláva!
Chápu,  že představa  takového propojení našich dvou měst  je 

nanejvýš  lákavá  a  že  se  radním honí hlavou vidiny  zvýšeného 
turistického  ruchu  a  zlepšení  přístupu  k  jednomu  z  nejkrásněj-
ších koutů Sázavy. Musíme se ale ptát: Komu to prospěje? Ano, 
prospěje to turistům, ano, prospěje to občanům, ale ten, komu to 
neprospěje vůbec, je sama příroda. Nejenom z hlediska biologic-
kého a ekologického, ale zcela rovnocenný je podle mne i důvod 
estetický.
Představme  si  to  nádherné  prostředí  plné  skalisek  a  divoce 

roztroušených balvanů přímo ve vodě i na březích. Všude kolem 
bujná  vegetace,  keře,  stromy, malebné  skály, mechem  obrostlé 
ohromné i menší kameny. Ale co je na tomto místě jedno z nej-
krásnějších, to jsou nádherné výhledy na koryto řeky plné peřejí, 
utopené v zeleni. Malebný kout, na první pohled nedotčený lid-

skou rukou. Kousek nefalšované divočiny uprostřed civilizace. To 
vše by se zmařilo vytvořením nejen stezky, ale hlavně lávek přes 

řeku. Estetický dojem by byl nenávratně zničený. A proč? Vždyť 
tento jedinečný kout je přece přístupný veřejnosti, vede tudy pěší 
stezka, po které zájemci mohou dojít k těm nejkrásnějším scenéri-
ím. Copak se cyklisté musí dostat úplně všude? I za cenu takového 
drastického zásahu do zdejší přírody?
Pokud by už tam nějaká cyklostezka měla být, jediným přijatel-

ným řešením by bylo vést ji těsně vedle železniční tratě od Smrč-
né až k zastávce Stvořidla. Samozřejmě pokud tomu nebrání ně-
jaké jiné technické okolnosti, o nichž jako laik nic nevím. Odtud 
by pokračovala po stávající lávce a po levém břehu dál do Ledče. 
Jestliže by cyklisté chtěli vidět krásy Stvořidel z větší blízkosti, 
mohli by zanechat kola v prostoru kempu či v jeho blízkosti a udě-
lat si pěší výlet. Nikomu by se kvůli tomu žíly nezkrátily.
Když obě města  tak  lpí na propojení,  tato varianta by pro ně 

měla být tou jedinou přijatelnou.
Samozřejmě nejdůležitější je stanovisko kraje. Ochrana přírody 

má prioritu a s tím nezbývá než souhlasit. Chceme přece pro naše 
děti a vnuky zanechat alespoň zlomek nedotčené divočiny v na-
šem regionu, v údolí řeky Sázavy.

Eva Kodýmová

Panenská příroda musí mít přednost

Při oficiálním zahájení výstavy byli zachyceni (zleva)  
Milan Lepeška, senátor a starosta Čáslavi Jaromír Strnad 

a ředitelka Městského muzea a knihovny Čáslav Soňa Dedíková

23



Osadní výbor Lipničky pořádal 23. června poprvé akci Den 
dětí.  Jsme  rádi,  že  i  přes  nepřízeň  počasí  se  této  příležitosti 
k  zábavě  zúčastnilo  celkem 10 dětí  a  jejich  rodinní  příslušní-
ci. Děti měly možnost na několika stanovištích plnit zábavné 
úkoly, hry byly připravené nejen pro malé účastníky (hod na cíl, 
skákání v pytli, skládání puzzle apod.), ale také pro velké, kte-

ří např. zatloukali hřebíky nebo zkusili zavázat tkaničky u bot 
pomocí  kleštiček.  Všichni  zúčastnění  obdrželi  drobné  ceny. 
Tímto  děkujeme  za  poskytnutí  finančního  daru městu  Světlá 
nad Sázavou a firmě Dobrý produkt za čerstvé mléčné výrobky. 
Po splnění úkolů se všichni společně sešli u grilu, dali si něco 
dobrého na zub a kladně zhodnotili společně strávené odpole-

dne s dětmi. Na akci byla skvělá atmosféra,  takže pro  radost 
a nadšení účastníků Den dětí za rok určitě zopakujeme!

Text a foto: Bc. Martina Moravcová, DiS.

den dětí v lipničce

Na  Slovensku  v  západní  části 
Štiavnických  vrchů  v  Hodruš-
ském  údolí  se  konalo  od  6.  do 
11. 8. 2018 Mistrovství světa v rý-

žování  zlata.  Dorazili  zástupci 
17  států  světa  včetně  České  re-

publiky,  kterou  reprezentovalo 
asi  20  závodníků,  včetně  Radka 
Chláda  z Lipničky. Celkem bylo 
okolo  500  přihlášených,  každý 
z  nich  měl  mnoho  šancí,  proto-

že byla možnost  zaregistrovat  se 
do nemála oficiálních soutěžních 
kategorií:  muži  profi,  ženy  profi, 
junioři,  veteráni,  tradiční  pánve 
=  čínský  klobouk,  národní  týmy, 
dvoučlenné týmy, tříčlenné týmy 
a  pětičlenné  týmy,  ale  i  neofici-
álních. A právě v  týmech Radek 
s ostatními z družstva zazářil: ve 

tříčlenném získal bronz a v pětičlenném zlato mistrů světa. Rý-

žování v týmu je vlastně takový zlatokopecký biatlon. Každý 
z  členů musí být hlavně  rychlý a nesmí ztratit  žádnou zlatin-

ku, takže 100% soulad všech ve skupině. Každý z týmu dosta-
ne 10 kg písku, jeden po druhém ho musí vyrýžovat a opustit 
klaim.  Poslední,  tedy  kapitán  družstva,  vybírá  zlato  do  zku-

mavky a odpípne časomíru (v týmech je minimální počet zlata 
10 ks a maximální 20 – soutěžící sumu neznají, velikost zlati-
nek je 2–3 mm). Nastává kontrola u rozhodčích a „doufání“, že 
to  snad  dopadne.  V  případě,  že  dojde  ke  ztrátě  zlatinky,  na-
stává penalizace 3 minut k celkovému času. Letošní  čas mis-
trů světa byl 06:49. Na takovýchto akcích je zvykem i spousta 
doprovodného programu: večer hrají country kapely, přes den 
se pořádají výlety do štol, prohlídky zlatokopeckých skanzenů 
a škola rýžování zlata. Lokalila konání je spjata s historií těžby 
zlata. Příští rok se mistrovství uskuteční ve Finsku v Tankava-
aře a 17.–23. 8. 2020 u nás v České republice v Novém Kníně. 
Takže pokud budete chtít přijet vyzkoušet nebo hlavně fandit, 
protože o fanoušky je nouze, můžete.

Text a foto: Dagmar Chládová

hodruša – hamré 2018

Již z dob minulých stojí kaple nebo jen kaplička snad v ka-

ždé  vsi.  A mají  ji  i  v  Lipničce,  vesničce  s  necelou  stovkou 
obyvatel, která je dnes osadou pod správou města Světlá nad 
Sázavou.  Pokud  pojedete  nebo  půjdete  přes Lipničku  po  sil-
nici ze Světlé nad Sázavou směrem na Meziklasí, nemůžete 
zde kapličku minout, stojí totiž přímo u silnice a od nepaměti 
patří v této vesničce mezi udržované objekty. Však je vedena 
jako  kulturní  památka  venkova. Na  jejím  štítě  je  nepřehléd-

nutlený  letopočet 1910. Podle pamětníků  je  to  rok, kdy byla 
kaplička postavena po rozsáhlém požáru, který tehdy zachvá-

til celou ves. Naposledy byla kaplička v Lipničce opravována 
před dvěma desítkami let, ale zásadní rekonstrukce se dočka-

la v  letošním roce v  rámci projektu Oprava kapliček v míst-
ních částech podpořeného z dotace Ministerstva zemědělství 
ČR  –  program Údržba  a  obnova  kulturních  a  venkovských 

v lipničce mají zrekonstruovanou kapličku

Pohled od západu na zrekonstruovanou kapličku
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SPort

Výměna kněží ve Světlé
S  platností  od  1.  srpna  proběhla  v  naší  farnosti  změna  na 

postu  administrátora.  Rozloučili  jsme  se  s  dosavadním  fará-
řem Tomášem Fialou, který dále pokračuje ve  farnosti Dolní 
Dobrouč. Mnohokrát mu děkujeme za čtyři roky obětavé služ-

by, během nichž si získal srdce nejen  těch, kteří se ve Světlé 
a v Číhošti účastní bohoslužeb, ale i všech ostatních, s nimiž 
přicházel do každodenního kontaktu.
Novým  administrátorem  farností  Světlá  nad  Sázavou  a  Čí-

hošť se stal Mgr. Pavel Jäger, jehož předcházejícím působištěm 
byla Seč a menší farnosti v jejím okolí. 
Vítáme Vás mezi námi, otče Pavle.

Z naší farnosti

prvků pro rok 2017. V rámci tohoto projektu budou opraveny 
celkem tři kaple, v Leštince, Lipničce a Žebrákově. Smlouva 
na opravu kaple v Lipničce byla uzavřena s firmou WANDEL 
CZECH,  s.  r.  o.,  Havlíčkův  Brod.  Předmětem  rekonstrukce 
kapličky  byly  práce:  odvodnění  kaple,  oprava  omítek  vnitř-
ních i vnějších s výmalbou, nová okna i dveře (jako repliky 
původních),  nová  střešní  krytina,  klempířské  prvky,  ople-

chování zvonice a nové oplocení. Hodnota díla byla vyčísle-

na  na  441 488,  39 Kč  s  DPH. „Termín  pro  dokončení  prací 
je 31. července letošního roku, ale předpokládám, že to bude 
dříve,  protože  kromě  oplocení  je  vše  téměř  hotovo,“  dodala 
26. června Jana Satrapová z odboru majetku, investic a regio-

nálního rozvoje města Světlá nad Sázavou.
Text a foto:  jiv

Máme  za  sebou  druhý  podnik  Poháru Melechov,  kterým 
byla  cyklistika  na  15.  ročníku  cyklistického  závodu  Kolem 
Melechova.
Do závodu se registrovalo celkem 74 mužů, 3 ženy a 4 juni-

oři. Osmdesátka  aktivních  účastníků  se  odhodlala  popasovat 
s 67,2 km dlouhou trasou kolem vrchu Melechov. Profil okruhu 
není třeba popisovat, z kopce do kopce a do toho nepočitatelné 
množství zatáček. Absolutním vítězem se stal Richard Haber-

mann z TJ Kovo Praha v čase 1:45:03. Na okruhu se tedy po-

hyboval průměrnou rychlostí převyšující 38 km/hod. Prakticky 
celý závod jel na čele osamocen v úniku před ostatními jezdci 
a do cíle přijel se zhruba minutovým náskokem. Druhý dojel 
David Kulhánek z CK MTB Hlinsko a třetí Pavel Vlček z Velo-

servis Teamu HB. Absolutní vítěz Richard Habermann vyhrál 
i  vrchařskou  prémii,  která  byla  tentokrát  situována  na  8 km 
kilometru  na  návsi  v  Rejčkově.  Je  třeba  ocenit  výkon  všech 
ostatních do  závodu  registrovaných  závodníků včetně nejstar-
šího pětašedesátiletého  Jaromíra Tomka, který  zvládl  trať  za 
2:05:38.
Ženy měly pomyslnou výhodu v tom, že jejich trasa závodu 

měřila „pouhých“ 58,5 km, protože projížděly spojkou z Mezi-
klasí do Loukova a nezajížděly na křižovatku Dolní Město. To 
ale bylo vše, stejně jako muži musely absolvovat 3x stoupání na 
vrchařskou prémii Rejčkov a stoupání Pinkasák. Nejlepší z ka-
tegorie žen byla Bartizalová Denisa z týmu Oplt cycling v čase 
1:59:37. Její tempo zaskočilo i celou řadu závodníků z řad mužů.
Zmínit  je  třeba  i  kategorii  juniorů, kteří  si  jako  jeden muž 

zvolili stejnou trať a dávku kilometrů jako muži. Nejlepším ju-

niorem se stal Tadeáš Páv z TJ Kovo Praha v čase 1:52:44.
Za vynaložené úsilí se všem účastníkům i organizátorům od-

měnila Vysočina pěkným slunným dnem a závěrečnou krátkou 
sprškou při vyhlášení vítězů. Poděkování patří celé řadě spon-

zorů z  řad firem, obci Dolní Město  a Kraji Vysočina. Všech-

ny  tyto  subjekty  umožnily  svým  přístupem  uspořádání  akce 
a podpořily ji materiálně.
S přáním pěkných prázdnin a dovolených, pozdravem cyklis-

tice zdar se na viděnou na dalších soutěžích Poháru Melechova 
těší autor a hlavní organizátor

Josef Jukl

kolem Melechova 2018 
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V sobotu 28. července se konal již jedenadvacátý triatlonový 
závod Malý železný muž/žena Melechova,  jehož centrem byla 
obec Horní Paseka u Ledče nad Sázavou. Na start závodu, který 
měl tradičně 400 m plavání, 35 km jízdy na kole a 6 500 m přes-
polního  běhu,  se  postavilo  83  mužů,  16  žen  a  6  štafetových 
družstev.  Nevídaný  výkon  v  tak  početném  poli  startujících 
předvedl  dvaapadesátiletý  František  Tichý  z AZ  týmu  Světlá 

nad Sázavou. Po čtyř stech metrech plavání vybíhal z vody na 
79. místě. V cyklistické části  závodu na  silnici plné kopců do 
Humpolce a  zpět předjížděl  jednoho  soupeře  za druhým a do 
depa u restaurace Na Vršku v Horní Pasece přijel již na 8. místě 
a závod dokončil sedmý ve vynikajícím čase 1 hodina, 34 minut 
a 55 sekund a současně se stal vítězem věkové kategorie 50 až 
59 let. Ze světelského AZ týmu však František Tichý nestartoval 
v  tomto  triatlonu sám. Dvoučlenná štafeta Jaroslav Procházka 
a Jiří Hudera dokončila závod v celkové klasifikaci na 49. místě 
(v kategorii štafet 4. místo) v čase 1:51:34 hod. Pavel Malina do-

končil závod na 78. místě (31. v kategorii 40–49 let) za 2:06:52 
hod., na 86. místě v celkové klasifikaci a 3. v kategorii žen 40 
a více let skončila Alena Filippi. Celkově 95. (9. v kategorii 50–
59 let) byl v cíli závodu Stanislav Chlád v čase 2:32:54 hod. a na 
100. místě dokončil závod Jindřich Procházka (v kategorii nad 
60  let 4.) za 2:47:23 hod. Při vyhlašování výsledků závodu se 
tradičně dostává potlesku všem účastníkům, vždyť vítězem se 
stává každý,  kdo  závod dokončil,  čas není  rozhodující. Celko-

vým vítězem 21. ročníku triatlonu Malý železný muž/žena Me-

lechova  se  stal Václav Holub z Velosportu Valenta Pelhřimov, 
jeho vítězný čas byl 1:28:11 hod. a bylo to jeho již šesté vítězství 
v  tomto závodě. Ze  šestnácti  startujících žen byla nejrychlejší 
Milada Brabcová z Třebíče. V celkové klasifikaci všech startují-
cích dokončila závod na 33. místě v čase 1:46:46 hod.

Text a foto: jiv

vynikající finiš tichého na triatlonu pod Melechovem

V červnu se konalo mistrovství republiky v rybolovné techni-
ce žáků a juniorů v Bohumíně a mistrovství seniorů v Kroměří-
ži. Na obou mistrovstvích bylo zastoupení našich děvčat, které 
reprezentují Územní svaz města Prahy.
Nikola Tvrdá společně s Janem Francem a Michalem Novákem 

odjela reprezentovat Prahu do Bohumína. Mezi nabitou konku-

rencí se Nikola v disciplínách zátěž terče a zátěž dálka jednoruč 
umístila „smolně“ na třetí nepostupové příčce. V celkovén pěti-
boji se umístila na krásném 15. místě. Pro Prahu se mistrovství 
2018 stalo úspěšným! Michal Novák zde vybojoval titul Mistra 
České republiky v disciplíně D2-muška dálka jednoruč.

Přes nabitou konkurenci a dlouhý boj se Kristýna Kukeňo-

vá  kvalifikovala  na mistrovství  seniorů.  Letošní mistrovství 
bylo  doposud  nejpočetnějším  mistrovstvím  vůbec.  Kristýna 
se dvakrát dostala do první desítky nejlepších, bohužel  letos 
nedokázala navázat na  loňský úspěch v  juniorkách  (3. místo 
v disciplíně muška dálka). Po přechodu do  starší  a  zkušeněj-
ší kategorie ostudu rozhodně neudělala. V celkovém pětiboji 
skončila též na 15. místě. Praha si z mistrovství odvezla krás-
ných 25 medailí.

Aneta Tvrdá

Mistrovství republiky v rybolovné technice

Skupina triatletů vybíhá z vody po 400 metrech plavání Světelský František Tichý vybíhal z vody až na 79. místě  
se ztrátou tři a půl minuty na čelo závodu
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Národní kolo Zlaté udice (NKZU), pořádané Severočeským 
územním svazem v Bílině, je soutěž nejlepších malých rybářů 
z České republiky. Svoje zkušenosti porovnávají v rybářských 
znalostech,  lovu  ryb  udicí  na  plavanou  a  v  neposlední  řadě 
i v rybolovné technice. Rybářské znalosti se skládají z 50 otá-
zek z  rybářského  řádu,  stanov ČRS, přírodovědných znalostí, 
lovu ryb na plavanou a rybolovné techniky, dále z poznávání 
živých exponátů ryb (25), rostlin (15) a živočichů (15). Ve zna-
lostní části může závodník získat 100bodů. Závod v lovu ryb na 
plavanou (LRU) probíhá dvoukolově po dvou hodinách. Závod-

ník ulovené ryby po celou dobu závodu uchovává ve vezírku. 
Po závodě jsou úlovky zváženy (1 gram=1 bod). Celkové pořadí 
závodníků určuje součet pořadí v kolech. Posledním článkem 
závodu je rybolovná technika. Skládá se z pěti disciplín (tři ter-
čové, dvě dálkové).
Pod mým vedením  se  na NKZU kvalifikovali  Jakub Šmíd, 

Nikola  Tvrdá  a  Aneta  Tvrdá.  Tito  tři  talentovaní  rybáři  spo-

lečně reprezentovali s dalšími závodníky Územní svaz města 
Prahy.  Statečně  se  poprali  s  celým  závodním víkendem. Nej-
větším úspěchem pro  naši  výpravu  bylo  udělení  ceny  za  fair 
play. Cenu fair play získal nejmenší účastník Národního kola 
v historii, Jakub Šmíd (6).
Jak závodníci hodnotí NKZU?
Jakub Šmíd: „Jsem rád, že jsem mohl jet. Poznal jsem mnoho 

nových  kamarádů  a  získal  nové  zkušenosti.  Pohár mi  udělal 
velikou radost. Těším se na další Zlatou udici.“
Nikola Tvrdá: „Zlatá udice pro nás byla zkušenost. Naši tre-

néři byli na nás velice pyšní, protože se našemu nejmladšímu 
Kubíkovi  povedlo  vyhrát  cenu  fair  play.  Já  a Honza  jsme  se 
vysoko neumístili, ale tím jsme si dokázali, že na sobě musíme 
ještě zapracovat, abychom se příště umístili na bedně.“
Aneta Tvrdá: „Moje  poslední  Zlatá  udice  pro mě  byla  pro-

zatím největším závodem v životě. Po celé sezoně, kterou jsem 
proležela  kvůli  zdravotním  komplikacím,  jsem  se  dostala  na 
národní kolo nejprestižnější soutěže pro mládež. Bylo to pro mě 
něco úžasného a taky jsem do toho dala, co jsem mohla. V mě-

síci, kdy se Zlatá udice konala, jsem dodělávala školu, a proto 
to pro mě bylo ještě o kus těžší, ale věděla jsem, že prostě chci. 

Při RT jsem házela pouze trojboj a dala jsem do něj vše, přišlo 
pro mě zklamání, ale i radost. Po několika měsících opět držet 
v ruce svůj milovaný skishak, po několika měsících opět stát na 
startu a zvedat ruku k zahájení disciplíny. Znalosti jsem kvůli 
škole odsunula a moc se nepřipravovala, čehož lituji a LRU? 
Do toho jsem dala vše. Chytala jsem i v době kdy se mi už třásla 
ruka vysílením, kdy už se moje tělo vidělo v posteli. Sice jsme 
jako ÚS Praha nevyhráli, ale tvrdím si říct, že tahle Zlatá udice 
nás v budoucnu posune o dost dál, a to nejen zkušenostmi.“
Jako  trenérka  celé  výpravy ÚS Praha musím být  pyšná  na 

Kubíka  a Anetu,  kteří  předvedli  opravdové  rybářské  srdíčko. 
Celý tým zde nechal svoje maximum. Závody přinesly mnoho 
poznatků do dalších let. Za celý tým ÚS Praha děkuji radě ÚS 
města Prahy a rodičům, kteří nás během naší cesty podporovali.
Petrův Zdar

Text: Kristýna Kukeňová (trenérka)
Foto: Josef Šmíd

národní kolo Zlaté udice

Handicapovaní  rybáři  Kladruby  uspořádali  dne  23.  červ-

na 2018 na nádrži Záhorská předprázdninové Dětské rybářské 
závody, které byly inspirovány nejprestižnější soutěží pro mlá-
dež zvanou Zlatá udice. Děti do 15 let porovnávaly své znalosti 
v poznávání ryb, rybolovné technice a v lovu ryb udicí. Díky 
hojné účasti dětí byla kapacita nádrže zcela vyčerpána.
Na  začátku  děti  poznávaly  ryby  a  živočichy,  poté  absolvo-

valy  lov  ryb  udicí  a  nakonec  rybolovnou  techniku.  Za  Týna 
Team nastoupilo  šest  závodníků. Mezi největší  úspěchy patří 
2. a 3. místo v lovu ryb udicí nebo
3. místo v rybolovné technice, o které sváděla boj Nikola Tvr-

dá s Jakubem Šmídem.
2. místo v LRU – Martina Hurníková
3. místo v LRU – Jakub Šmíd
3. místo v RT – Nikola Tvrdá

Text: Aneta Tvrdá
Foto: Josef Šmíd

rybářské závody v kladrubech
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23. mistrovství Evropy EDU 2018 | Caorle, Itálie
V první polovině června se od 9. 6. do 15. 6. 2018 konalo 

23.  mistrovství  Evropy  v  moderních  šipkách,  které  hostilo 
opět přímořské letovisko Caorle na severu Itálie. Zúčastnilo 
se ho přes 200 šipkařů z českých luhů a hájů a součástí byli 
také  hráči  reprezentující  Kraj  Vysočina,  konkrétně  Havlíč-

kobrodsko pak pomyslně zastupovali Ondřej a Lucie Barešo-

vi, kteří se šampionátu zúčastnili již počtvrté.
Program mistrovství začal v sobotu v podobě zahřívacích 

turnajích  mužů  a  žen,  do  kterých  však  hráči  z  naší  oblas-
ti nezasáhli. V neděli bylo na programu mistrovství Evropy 
družstev  ve  čtyřech  kategoriích,  tzv.  Eurocupy. Oproti  loň-

titul ii. vicemistryně evropy putuje do Světlé nad Sázavou

Fotbalistům  FK  Bohemia  Světlá  nad  Sázavou  se  start  do 
I.A  třídy Kraje Vysočina  2018/2019 povedl. Na úvod podzimní 
části soutěže zvítězili v Kostelci 3:2, když se o branky podělili Da-
vid Valenta, Miroslav Křikava a Jaromír Pešek. V druhém utkání 
podzimu porazili na domácím hříšti TJ Slavoj Pacov 2:1, střelci 
branek byli Lukáš Sobek a Miroslav Křikava. Po dvou kolech sou-

těže byla na čele tabulky čtveřice týmů s plným počtem šesti bodů: 
Sokol Bedřichov, TJ Leština, Slavoj Třešť a FK Bohemia Světlá 
nad Sázavou. O pouťové neděli 30. září přijede do Světlé nad Sá-
zavou Sokol Bedřichov a podzimní derby s Leštinou se bude hrát 
v neděli 28. října v Leštině od 14:30 hod.
Podzimní kalendář domácích utkání A mužstva FK Bohemia 

Světlá nad Sázavou:
•  2. 9. 2018 neděle  od 16:00 hod. – TJ Slovan Kamenice n. L.
• 16. 9. 2018 neděle od 16:00 hod. – SK Telč
• 30. 9. 2018 neděle od 15:30 hod. – TJ Sokol Bedřichov
• 14. 10. 2018  neděle od 15:00 hod. – TJ Sokol Mírovka
•  21. 10. 2018 neděle od 14:30 hod. – TJ Slavoj Třešť
• 4. 11. 2018 neděle od 14:00 hod. – TJ Sokol Štoky

Text a foto: jiv

vydařený start fotbalistů

Mnozí diváci, kteří přišli v neděli 19. srpna na první domácí 
utkání I.A třídy fotbalistů FK Bohemia Světlá nad Sázavou se 
Slavojem Pacov, byli překvapeni, kam zmizel ten jednopatrový 
dům s reklamou Sklo Bohemia, a.s., Světlá nad Sázavou, který se 
stal nepřehlédnutelnou kulisou za brankou na jihovýchodní stra-
ně fotbalového stadionu. To nebylo dílo nejslavnějšího mága svě-

ta Davida Copperfielda, ale do opuštěného nepotřebného domu, 
který bránil dalšímu rozvoji fotbalového areálu v Nádražní ulici, 
se zakousl v polovině  srpna bagr a nákladní auta  stavební  suť 

odvezla. Na místě domu čp. 561, jehož vlastníkem byl od roku 
1993 Junák, Středisko Světlá n. S., a od roku 2010 Junák – český 
skaut, okres Havlíčkův Brod, z. s., zůstala rovná plocha. Pokud 
se podíváme dále do historie zmizelého domu, jeho vlastníkem 
byl od roku 1950 MNV Světlá nad Sázavou a 22. října 1993 pře-

vzali dům od poslední nájemnice paní Antonie Duškové zástupci 
Junáku, kteří si tam zřídili klubovnu. Od března 2017 bylo vlast-
níkem domu opět město Světlá nad Sázavou.

Text a foto: jiv

Zmizela kulisa z fotbalového stadionu

Na snímku s míčem u nohy je střelec mužstva Miroslav Křikava, 
který skóroval v obou utkáních podzimní části soutěže.
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skému ročníku, kdy se hrálo ve dvou dnech, se tentokrát po-

dařilo vše odehrát v neděli. Obhájkyněmi evropského bronzu 
z loňského ročníku byly hráčky z týmu Grenela CZ, za které 
pravidelně nastupuje také Lucie Barešová, hrající v okrese za 
Melouny Světlá  nad Sázavou. Holky  ze  skupiny  postoupily 
z 1. místa, avšak hned v prvním kole play-off narazily na ital-
ské ženstvo Vispi Team, kterého byly součástí  i národní  re-

prezentatky. Po těsné prohře v prodloužení 1:2 a celkově tedy 
5:6  tak  obsadily  konečné  9.  místo  z  27  přihlášených  týmů. 
V hlavní kategorii mužů se představil také tým reprezentující 
Vysočinu, a to Dusejov Predators ve složení Jiří Kremser, Jiří 
Doležálek  (oba  Šipková  Akademie  Dušejov),  Ondřej  Bareš 
(Melouni Světlá nad Sázavou) a  talent českých šipek Vilém 
Šedivý  (DC Holice). Ve velice  těžké  skupině kluci obsadili 
poslední místo a celkově  tak skončili na 45. pozici  (celkem 
55 přihlášených družstev). Nejlepším českým družstvem se 
stala Mafie CZ (jádro ze superligové Ložiskové Mafie Pšov), 
která EUROCUP vyhrála, když ve finále porazila další český 
superligový tým Mustang Brno.
V  pondělí  dopoledne  se  konal  první  individuální  mist-

rovský  turnaj  a  to  konkrétně ME  smíšených  párů.  Na  ten-

to  turnaj  určitě  nezapomenou  Lucie  Barešová  a  Čestmír 
Křepelka  (Olympia Tábor), kteří zahráli  svůj životní  turnaj 
a v úctyhodné konkurenci 167 mixových dvojic obsadili úžas-
né 3. místo! V cestě za titulem II. vicemistra Evropy porazili 
i několik reprezentačních dvojic, mj. z Rakouska, Německa, 
ale i české reprezentanty v souboji o pohárové umístění, Pav-

la Drtila  s Blankou Vojtkovou  (4. místo). Stopku v postupu 
do finále jim vystavil až chorvatský pár Alan Ljubic a Josipa 
Spahija, kterým podlehli těsně 2:3, když se dokázali ze stavu 
0:2 vrátit zpět do utkání (Lucka zavření D10 na 1:2 a BULL 
na  2:2).  Rozhodující  leg mohla  Lucka  dokonce  rozhodnout 
D20, ale bohužel se nepodařilo.  I přesto však při vyhlášení 
zazněla česká hymna. Zasloužil  se o  to David Písek s Tere-

zou Pelíškovou, kteří ME mixů vyhráli.
Úterý bylo ve znamení mistrovství dvojic, které opanovaly 

češké páry. Mužský šampionát ovládli Chorvati Alan Ljubic 
+ Dean Biskupic,  kteří  ve  finále  porazili  české  „repre“  Jiří 
Moravec + Martin Hoffmann. Bronzoví  skončili naši Karel 
Sedláček  +  Pavel  Drtil.  Ještě  úspěšnější  byly  české  dámy 
Blanka Vojtková + Tereza Pelíšková, které celý turnaj vyhrá-

ly a získávají  titul Mistryní Evropy. Ve finále zvítězily nad 
spoluhráčkami z  reprezentace Šárkou Dvořákovou a Ladou 
Knapovou.

Ve středu startovaly národní týmy a po úspěšném dni (muži 
ve finále pravé strany, ženy v semifinále  levé strany) pokra-

čovaly  boje  ve  čtvrtek  dohrávkami  play-off.  Ženy  nakonec 
neobhájily stupně vítězů a končí na 4. místě. Muži naopak po 
výhře nad ruským národním týmem poráží ve finále i obháj-
ce  titulu Chorvaty a získávají  tak, po předloňském 2. místě 
a  loňském 3. místě,  titul Mistrů Evropy.  Skvěle  je  doplnili 
i Junioři, kteří také získávají zlaté medaile.
Ve  středu  se  hrály  ještě mistrovské Triplemixy  a  nejlepší 

českou  trojicí  byl  tým Mustang  Brno  ve  složení  Pelíšková, 
Písek, Bašný na pěkném 5. místě.
Čtvrtek byl hrací den pro kvalifikaci do hlavního  turnaje 

Mistrovství Evropy. Letošní novinka, kde hlavní turnaj hraje 
pouze 128 nejlepších hráčů (resp. 64 hráček), z toho 32 hráčů 
(resp. 8 hráček) postupovalo právě z kvalifikace. Slušně měl 
turnaj rozehraný Ondřej Bareš, který se turnajem prokousá-

val vpřed po  levé straně, avšak  těsně před vysněnou metou 
ho porazil maďarský hráč. Konečné 49. místo na postup do 
hlavního  turnaje  nestačilo,  což  bylo  i  mírným  zklamáním, 
ale i tak vylepšil celkové umístění na ME z loňského ročníku. 
V ženské kvalifikaci Lucie nestartovala, a tak v hlavním tur-
naji jsme neměli žádného zástupce z naší oblasti.
Posledním hracím dnem byl pátek a již tradičně královská 

hra jednotlivců 501 DO. Úžasným výkonem se v turnaji mužů 
prezentoval Pavel Drtil, který ve zlaté cestě za titulem zahrál 
skvěle, když od čtvrtfinále do finále ztratil pouhé 2 legy z 21 
odehraných!  Finále  dokonce  vyhrál  7:0!  Zaslouženě  Mistr 
Evropy. Za zmínku stojí  také výkony dalších  reprezentantů 
Michala Onda a Martina Hoffmanna, kteří se shodně umístili 
na pěkném 5. místě. Mezi ženami zahrála nejlépe Alena Gre-

gůrková, která vybojovala  skvělé 3. místo, když  ji vyřadila 
až německá hráčka po výsledku 3:6. Pavla Drtila perfektně 
doplnil Tomáš Houdek, který vyhrál ME žáků. A aby  toho 
nebylo málo,  tak pro změnu Alenu Gregůrkovou napodobil 
Vilém Šedivý, když vybojoval bronz v kategorii Juniorů.
Závěrem  neskutečné mistrovství,  jak  pro  naši malou  čes-

kou zemi, která se tak stala nejúspěšnějším národem letošní-
ho mistrovství,  tak velký úspěch pro naši šipkovou obec ze 
Světlé, kde bude po celý rok titul II. vicemistryně Evropy. Již 
potřetí během 4 let je tak na Vysočině bronz z ME, resp. MS, 
a  to  díky  Lucii  Barešové.  Veliká  gratulace.  Velký  dík  pak 
patří městu Světlá nad Sázavou a Kraji Vysočina za podporu 
na tomto šampionátu.

Ondřej Bareš
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