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Profesionální hasiči ve Světlé n. S. mají od 1. 9. 2017 na výjezdu novou cisternu. Více na str. 23.
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Z radniCe

Rada města:
 1. Schválila změnu organizační struktury Domu dětí a mlá-

deže Světlá n. S. – zřízení detašovaného pracoviště/stře-
diska DDM v Golčově Jeníkově a s tím spojenou změnu 
zápisu ve školském rejstříku.

 2. Schválila poskytnutí prostor zámeckého parku ve Svět-
lé n. S. za účelem pořádání akce Sázavafest 2018, kte-
rý proběhne od 26. 7. 2018 do 28. 7. 2018, a to formou 
pronájmu ve výši 96 800 Kč včetně DPH firmě UDA-
NAX, s. r. o., Jihlava.

 3. Schválila umístění reklamní tabule s informací o síd-
le a předmětu činnosti firmy UNIVERZÁL BOHE-
MIA, s. r. o., na zábradlí u budovy KyTICe za cenu 
3 800 Kč/rok + aktuální sazba DPH.

 4. Schválila provozní a návštěvní řády následujících dět-
ských hřišť a sportovišť: veřejné dětské hřiště Lipnič-
ka, veřejné venkovní fitness hřiště, veřejné dětské hřiště 
Josefodol, veřejné dětské hřiště U Stromečku, veřejné 
dětské hřiště Na Bradle, veřejné workoutové hřiště Na 
Bradle, veřejné workoutové hřiště Pěšinky, veřejné dět-
ské hřiště v zámeckém parku, veřejné dětské hřiště Na 
Sídlišti, víceúčelové sportovní hřiště v ul. Dolní.

 5. Schválila uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Světlá 
n. S. (jako pronajímatelem) a panem S. T. (jako nájem-
cem) za účelem pronájmu části pozemku parc. č. 370/35 
o výměře 75 m2 v obci a v k. ú. Světlá n. S.

 6. Vzala na vědomí informace o průběhu zadávacího řízení 
na realizaci akce Plynové odběrné zařízení a ústřední 
vytápění v Tenisovém klubu Sklo Bohemia, Světlá n. S.

 7. Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
na akci Prodloužení inženýrských sítí v lokalitě pod-
nikatelské zóny, ul. Průmyslová, Světlá n. S., s firmou 
EVOS-HYDRO, s. r. o., Ledeč n. S.

 8. Souhlasila se zřízením vyhrazeného trvalého parkovací-
ho místa paní P. K. před bytovým domem č. p. 954 v uli-
ci Na Bradle po dobu 5 let.

 9. Souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
na akci Obnova a zprovoznění Tureckého pavilonu ve 
Světlé n. S., I. Etapa, mezi městem Světlá n. S. a firmou 
Pavel Pojezný, Dolní Město.

 10. Schválila poskytnutí finančního daru Sboru dobrovol-
ných hasičů Světlá n. S. ve výši 10 tis. Kč.

 11. Souhlasila s podáním žádosti o příspěvek na výdaje 
JSDH obcí dle Zásad poskytování a použití účelové ne-
investiční dotace obcím prostřednictvím krajů z roz-
počtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí ve výši 
13 400 Kč.

 12. Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2 tis. Kč 
Sboru dobrovolných hasičů Dolní Březinka.

Jan Tourek
starosta města

Schůze rady 28. srpna

Rada města:
 1. Schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města mezi městem Světlá n. S. a Orchestrál-
ním sdružením REGION.

 2. Schválila odpis pohledávky pí H. P. ve výši 1 000 Kč.
 3. Schválila odpis pohledávky p. D. Š. ve výši 500 Kč.
 4. Schválila odpis pohledávky p. R. L. ve výši 500 Kč.
 5. Schválila odpis pohledávky p. A. M. ve výši 1 000 Kč.
 6. Neschválila provedení udržovacích prací na účelové ko-

munikaci na pozemku parc. č. 999/1, k. ú. a obec Světlá 
n. S., z důvodu vysokých nákladů na obnovu cesty.

 7. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o společném zadání ve-
řejných zadavatelů mezi městem Světlá n. S., org. Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny a spol. Vodovody a kana-
lizace Havlíčkův Brod, a. s., za účelem společného zadání 
veřejné zakázky „III/34731 Světlá n. S. – V Polích“.

 8. Schválila vydání souhlasu k užívání veřejného prostran-
ství – části pozemku parc. č. 213/20 v obci a v k. ú. Světlá 
n. S. před bytovým domem č. p. 930–933, ulice Na Sídlišti, 
za účelem vyhrazeného parkovacího stání, a to po dobu 
5 let, s účinností od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2022.

 9. Souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci akce 
„Veřejné osvětlení Františkodol–Mariadol“ mezi měs-
tem Světlá n. S. jako objednatelem a ELEKTROSLUŽ-
BY, s. r. o., Havlíčkův Brod, jako zhotovitelem.

 10. Vzala na vědomí zápis ze schůzky osadního výboru Rado-
stovice.

 11. Schválila uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu ma-
jetku mezi městem Světlá n. S. (jako převodcem) a Hasič-
ským muzeem Kočí, z. s., (jako nabyvatelem) za účelem 
bezúplatného převodu drobného majetku – vyprošťovací 
zařízení NARIMEX.

 12. Schválila nákup 50 ks knih autorů Karla Černého a Mar-
tina Navrátila „Posázavská dráha Žďár – Německý Brod – 
Světlá – Kácov“ od nakladatelství TVÁŘE, s. r. o., Polnič-
ka č. p. 63.

 13. Schválila nákup 50 ks knih „Vysočina portrét kraje“ od 
Ing. Vladimíra Kunce VIDEO-FOTO-KUNC, Havlíčkův 
Brod.

Jan Tourek
starosta města

Schůze rady 11. září
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Programy pro poskytování dotací 
z rozpočtu města na rok 2018
Zastupitelstvo města Světlá n. S. na svém zasedání dne 

27. 9. 2017 schválilo programy pro poskytování dotací z roz-
počtu města na rok 2018.

Schváleny byly tyto programy:
 1. PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRÁVNIC-

KÝM A FYZICKÝM OSOBÁM NA PODPORU SPOR-
TU NA ROK 2018

 2. PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRÁVNIC-
KÝM A FYZICKÝM OSOBÁM V OBLASTI KULTURY 
NA ROK 2018

 3. PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRÁVNIC-
KÝM A FYZICKÝM OSOBÁM V OBLASTI PREVEN-
CE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ROK 
2018

 4. PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRÁV-
NICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM V OBLASTI PÉČE 
O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A JINAK ZNEVÝHOD-
NĚNÉ OBČANY NA ROK 2018

Pro vypsání programů byly na červnovém zasedání zastupi-
telstva města uvolněny finanční prostředky schválené pro jed-
notlivé oblasti dotací v roce 2018 v této výši:
 a)  výše programové dotace pro oblast sportu ve výši 

2 080 tis Kč
 b)  výše programové dotace pro oblast kultury ve výši 

150 tis.  Kč

 c)  výše programové dotace v oblasti péče o zdravotně posti-
žené a jinak znevýhodněné občany ve výši 180 tis. Kč

 d) výše programové dotace právnickým a fyzickým osobám 
v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve výši 
125 tis. Kč

Zastupitelstvo města dále schválilo výši finančních pro-
středků pro individuální dotace v jednotlivých oblastech – 
na jednorázovou akci nebo na reprezentaci města:
 a) výše individuální dotace pro oblast sportu ve výši 

120 tis. Kč
 b) výše individuální dotace pro oblast kultury ve výši 

280 tis. Kč
 c) výše individuální dotace pro sociální oblast 350 tis. Kč
 d) výše individuální dotace pro oblast ostatní dotace ve výši 

160 tis. Kč

Schválené programy jsou zveřejněny na webových strán-
kách města www.svetlans.cz/městský úřad/odbory městské-
ho úřadu/odbor finanční/ dokumenty/poskytování dotací 
z rozpočtu města Světlá n. S.

Žádosti o dotace lze podávat ve lhůtě 1. 11. 2017 – 
18. 12. 2017. Na webových stránkách města jsou k dispozici 
i tiskopisy žádostí o dotaci z rozpočtu města a tiskopis vy-
účtování dotace.

Ing. Jaroslava Žáčková
vedoucí FO

Z finančního odboru

víte, že...

 Město Světlá nad Sázavou navštívila v letních měsících ná-
městkyně MMR JUDr. Olga Letáčková, v jejíž kompetenci 
jsou dotace z EU.  Kromě prohlídky zimního stadionu v Pě-
šinkách a kontroly účelnosti využití EU dotací na ZS jednala 

s panem místostarostou města o Domech s pečovatelskou 
službou (stavěné z plné dotace MMR) a možnostech pomoci 
městu.

Foto: KyTICe
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Stavební práce v okolí ZŠ Lánecká ve Světlé n. S.
V měsíci červenci letošního roku byly zahájeny práce na pro-

vedení rekonstrukce ulice Školní ve Světlé n. S. V rámci akce 
byla na základě projektové dokumentace, vypracované firmou DI 
PROJEKT, s. r. o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice, provedena 
rekonstrukce vozovky o celkové délce 104 m a šířce 5,5 m s kry-
tem z asfaltobetonu, včetně úprav napojení sjezdů k okolním 
nemovitostem. Komunikace byla ukončena obratištěm ve tvaru 
miniokružní křižovatky zajišťující bezpečné a plynulé otáčení vo-
zidel přivážejících děti do základní školy. V souběhu s novou ko-
munikací byl vybudován chodník. Zhotovitelem akce byla firma 
STRABAG, a. s., Tovární 3, 620 00 Brno, jako zhotovitel vybraný 
výběrovým řízením, cena stavebních prací 4 213 541,68 Kč.

Souběžně s pracemi na provedení rekonstrukce ulice Školní 
byla prováděna přeložka zemního vedení vysokého a nízkého na-
pětí elektřiny v ulici Školní. Přeložka byla prováděna jako investi-
ce vyvolaná rekonstrukcí ulice Školní na základě požadavku spol. 
ČEZ Distribuce, a. s. Přeložku zajišťovala na základě Smlouvy 
o realizaci přeložky distribučního zařízení uzavřené mezi městem 
Světlá nad Sázavou a spol. ČEZ Distribuce, a. s., společnost VČE 
montáže, a. s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, nákla-
dy na provedení přeložky jsou hrazeny z rozpočtu města, předpo-
kládané náklady jsou ve výši 450 000 Kč. Přeložka byla ukončena 
k datu 10. 8. 2017, skutečné náklady budou městu vyúčtovány do 
konce měsíce října 2017.

Další akcí realizovanou v těsném sousedství ulice Školní bylo 
provedení akce Odvlhčení stravovacího pavilonu ZŠ Lánecká 

a oprava kanalizace vně objektu. Dílo bylo provedeno na zá-
kladě projektové dokumentace vypracované firmou Ing. Marie 
Kovandová – Projekt, sdružení pro projektovou a inženýrskou 
činnost, Havířská 616, 582 91 Světlá n. S., firmou WANDEL 
CZECH, s. r. o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč n. S., v termínu od 
3. 7. 2017 do 31. 8. 2017. Náklady akce byly ve výši 1 440 890 Kč.

Omlouváme se všem občanům za komplikace při průchodu či 
průjezdu ulicí Školní na počátku měsíce září. Díky nesprávnému 
provedení některých částí stavby rekonstrukce ulice Školní byla 
firma vyzvána k přepracování části díla, což způsobilo zdržení 
stavby a pozdější dokončení prací. Záměrem města samozřejmě 
bylo otevřít ulici Školní v novém školním roce k datu 4. 9. 2017.

Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí OMIRR
Foto: Jiří Víšek

Z odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

Sociální pohřby
Co si představit pod pojmem „sociální pohřeb“? Jedná se o situ-

aci, kdy do 96 hodin od oznámení úmrtí nikdo nesjedná pohřbení 
těla zemřelého. Tedy žádný vypravitel pohřbu ani žádný posky-
tovatel zdravotních služeb nebo univerzitní vysoká škola, která 
provádí anatomické pitvy v souladu s podmínkami stanovenými 
zvláštním právním předpisem, neprojeví zájem o využití těla ze-
mřelého pro potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k výukový 
účelům. Také jde o situaci, kdy nebyla zjištěna totožnost mrtvého 
do jednoho týdne od zjištění úmrtí. Potom zajistí pohřbení sluš-
ným způsobem podle místních zvyklostí obec, na jejímž území 
k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno, případně vylo-
ženo z dopravního prostředku. Touto problematikou se zabývá zá-
kon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů. 
Tento zákon byl v letošním roce novelizován a novela je účinná od 
1. 9. 2017. Dle této novely může např. malá obec uzavřít o pohřbení 
veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí.

Pokud obec zajišťuje pohřbení těla zemřelého zpopelněním, je 
součástí zpopelnění uložení urny s lidskými ostatky na veřejném 
pohřebišti. Pohřbení pouze uložením do hrobu nebo hrobky při-
chází v úvahu u těla zemřelého, u něhož nebyla zjištěna totožnost. 
Pokud se jedná o tělo zemřelého státního příslušníka cizího státu, 
může obec zajistit jeho zpopelnění v krematoriu. Ovšem až po-
tom, co obdrží souhlas příslušného státu s tímto druhem pohřbení 
na území České republiky. Pokud obec tento souhlas neobdrží do 
jednoho měsíce od oznámení úmrtí, zajistí pohřbení uložením do 
hrobu nebo hrobky.

Obec, která vypravila „sociální pohřeb“, má právo na úhradu 
účelně vynaložených nákladů na slušné pohřbení podle místních 
zvyklostí z pozůstalosti zemřelého. Pokud bylo řízení o pozůsta-
losti zastaveno nebo nebyla k němu dána pravomoc českých soudů, 
uplatní obec náhradu výše uvedených nákladů u Ministerstva pro 
místní rozvoj.

Bc. Jana Marešová, úředník OSV

Z odboru sociálních věcí
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Rušení údaje o místu trvalého pobytu – adresa ohlašovny
Problematikou rušení údaje o místu trvalého pobytu se za-

bývá zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. V § 12 odst. 1 
upravuje důvody, pro které může být údaj o místu trvalého po-
bytu občanovi zrušen:
 a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, 

neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě 
nebo nesprávně uvedených skutečností,

 b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému po-
bytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních práv-
ních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení,

 c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené 
části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena 
jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan ten-
to objekt nebo jeho vymezenou část.

Nejčastěji se občané zajímají o možnost podat návrh podle 
písmene c).

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo 
jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Za podání 
návrhu se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč za osobu na 
návrhu. Ve správním řízení musí být prokázány dvě zákonné 

podmínky: 1. že osoba, které se údaj o místu trvalého pobytu 
má zrušit, není vlastníkem, spoluvlastníkem ani oprávněným 
nájemcem objektu (výpis z katastru nemovitostí) a 2. že ten-
to objekt neužívá. Neužívání objektu se prokazuje důkazními 
prostředky.

Na úřední adresu může být občan přihlášen pouze po zruše-
ní údaje o místu trvalého pobytu. Mezi občany panuje mylná 
představa, že kterýkoli občan může přijít na ohlašovnu úřadu 
a přihlásit se k trvalému pobytu na adresu sídla ohlašovny úřa-
du – takovéto žádosti ale nelze vyhovět. Stejně tak nelze vyho-
vět osobě, která má úřední adresu některého z úřadů v České 
republice a žádá, aby mu byla tato úřední adresa změněna na 
úřední adresu našeho úřadu.

V souvislosti s výše uvedeným je třeba konstatovat, že úřední 
adresa není výhodou zejména ve smyslu doručování písemnos-
tí, neboť na této adrese lze využít za splnění zákonných pod-
mínek fikci doručení. Můžeme tak jen doporučit, aby se osoby 
hlášené na úředních adresách, pokud nemají možnost přihlásit 
se k pobytu v místě, kde se zdržují, zajímaly o korespondenci, 
která může být v sídle ohlašovny uložena, mohou tak předejít 
vážným problémům.

Eva Pejcharová, úředník OSŠaŽ

Z odboru správního, školství a živnostenského

Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina 
– druhá výzva – vyhlášení pravidel
V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 

rozděluje Kraj Vysočina tzv. Kotlíkové dotace. Cílem je snížit 
znečištění ovzduší z tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá 
paliva.

Ve druhé polovině září 2017 Kraj Vysočina připravil vyhláše-
ní pravidel pro výměnu zdrojů tepla v rámci 2. kola Kotlíkových 
dotací. Pro financování výměn zdrojů tepla v rámci této výzvy je 
k dispozici 238,8 miliónů korun. Příjem žádostí bude zahájen nej-
dříve po 30 dnech od zveřejnění Pravidel Rady Kraje Vysočina.

Oproti první vlně kotlíkových dotací dojde k několika výrazněj-
ším změnám, které nastavilo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Nově bude stanovena podmínka, že staré kotle na tuhá paliva 
s ručním přikládáním, které budou nahrazovány novým zdrojem 
tepla, nesmí splňovat emisní třídu 3, 4 nebo 5. Jedná se tedy pouze 
o kotle 1. a 2. emisní třídy a ty, u nichž výrobcem nebyla emisní 
třída stanovena. Toto budou žadatelé prokazovat Dokladem o kon-
trole technického stavu, tzv. revizní zprávou, kterou si musel do 
konce roku 2016 nechat vystavit každý vlastník spalovacího staci-

onárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 
10–300 kW.

V této výzvě již nebude možné nově instalovat kotel spalující 
výhradně uhlí. Dotaci ve výši max. 75 000 korun bude tedy mož-
né získat na výměnu za automatický kombinovaný kotel na uhlí 
a biomasu, max. 95 000 korun na kondenzační plynový kotel, max. 
100 000 korun na kotel spalující výhradně biomasu s ručním při-
kládáním a max. 120 000 korun na kotel spalující výhradně bioma-
su s automatickou podávkou paliva a na tepelné čerpadlo.

V tomto kole byla zrušena povinnost realizovat tzv. mikroener-
getická opatření.

Po vyhlášení výzvy plánuje Kraj Vysočina uskutečnit informač-
ní schůzky v obcích s rozšířenou působností s cílem maximální in-
formovanosti v území. Konkrétně ve Světlé nad Sázavou se usku-
teční dvě schůzky dne 16. 10. 2017 od 13:00 do 15:00 hod. a druhá 
od 16:00 do 18:00 hod. v tanečním sále Společenského domu.

Informace k plánované výzvě a užitečné odkazy jsou uvedeny 
na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky nebo v úředních hodi-
nách na telefonní lince 564 602 888.

Ing. Vladimír Bárta, vedoucí odboru SÚ a ÚP

Z odboru stavebního úřadu a územního plánování

Z odboru životního prostředí

Pozvánka na výstavu  
„PaSti, kterÉ ZaBÍJeJÍ – MŮŽeMe tO ZMěnit!“

Městský úřad Světlá n. S., odbor životního prostředí, ve 
spolupráci s  organizací Český nadační fond pro vydru Tře-
boň zve širokou veřejnost, žáky základních a středních škol 
na zajímavou výstavu „PASTI, KTERÉ ZABÍJEJÍ  – MŮŽEME 
TO ZMĚNIT!“, která bude instalována dva týdny, a  to od 
2.  10.  do 13.  10.  2017 v  přízemí radnice Městského úřadu 
Světlá n. S. Výstava na devíti panelech bude informovat 

o  nástrahách, které lidstvo připravilo živočichům: o  frag-
mentaci krajiny, o otravách zvířat, o provozu a nebezpečí na 
silnicích, prosklených plochách, vodičích elektrického vede-
ní, zateplování a  rekonstrukcích budov, otrávených návna-
dách a železných pastech, odpadcích v přírodě, zbytečném 
zachraňování zvířat, pastech v domě a za humny. Návštěvní 
doba výstavy bude dle provozní doby městského úřadu.

Mgr. Martina Šotolová 
úředník OŽP
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Městský úřad Světlá nad Sázavu, odbor životního prostředí 
a TBS Světlá n. S., p. o. oznamují občanům Světlé nad Sázavou, 
že ve dnech od 9. října 2017 do 26. října 2017 se uskuteční 
podzimní svoz objemného odpadu. Svoz bude probíhat tak, 
že odpad bude ve svozový den, v určenou dobu a na určeném 
místě odkládán do přistavených kontejnerů.

Svoz bude prováděn na území města a jeho místních částech 
dle stanovených termínů v rozpisu svozu.

Svoz bude probíhat následujícím způsobem
• ve stanovený den a čas budou na určená místa přistaveny 

kontejnery
• kontejnery zde budou umístěny od 14.00 do 20.00 hodin, 

po uplynutí této doby budou odvezeny
• na stanovišti budou umístěny 2 kontejnery. Jeden kontej-

ner na objemný odpad a jeden kontejner na elektro, do 
kterých se budou odkládat odpady přímo

• po odvozu kontejnerů ze stanoviště je možné využít kon-
tejnery v jiné ulici dle rozpisu

• tento svoz je určen pro odkládání určených druhů od-
padů pocházejících od fyzických osob s trvalým poby-
tem na území města Světlá n/S. a jeho místních částí, 
dále na odpad pocházející od osob, které vlastní na úze-
mí města a v jeho místních částech stavbu sloužící k in-
dividuální rekreaci, tj. osob, které platí poplatek za od-
pad městu Světlá nad Sázavou

Jaký odpad lze do velkoobjemových kontejnerů odložit
• objemné odpady, jako např. starý nábytek, linoleum, ko-

berce, umyvadla, vany, matrace
• z nebezpečných odpadů lze odložit např. autobaterie a pne-

umatiky (ty odkládejte do kontejneru na elektro)
• elektrozařízení (např. lednice, pračky, televizory, počítače, 

sporáky), které je nutné odkládat kompletní, v neroze-
braném stavu, jinak je nelze odevzdat v rámci zpětného 
odběru elektrozařízení

V rámci svozu odpadů se nesmí odkládat
• drobný komunální odpad, který lze odkládat do popelnice
• biologicky rozložitelný odpad a jiné organické odpady
• tekutý odpad, zejména nebezpečné chemikálie, kyseliny, 

vývojky, oleje – tento odpad lze
• odevzdat bezplatně na sběrný dvůr
• stavební suť, odpady obsahující nebezpečný azbest, 

např. eternit!

Mimo svozové dny je nutné odpad odvážet na sběrný dvůr, 
nebo lze využít kontejner na objemný odpad u areálu sběr-
ného dvora!

V případě dotazů se obraťte na TBS města Světlá 
n. S. tel. č. 569 452 656 nebo na odbor životního prostředí tel. 
č. 569 496 644.

Den svozu a stanoviště kontejnerů
Pondělí 9. 10. 2017
• Opatovice – na návsi u hospody
• Žebrákov – u č. p. 9 u Pejcharů
• Zahrádecká ulice – u pneuservisu
• Lánecká ulice – u č. p. 229, mateřská škola

Úterý 10. 10. 2017
• Horní Březinka – křižovatka směrem ke Kadlečkům
• Dolní Březinka – pod č. p. 62 – v kopci na plácku u SH
• Nad Tratí – č. p. 467
• Sázavská ulice – pod č. p. 584

Středa 11. 10. 2017
• Kochánov – náves
• Mariadol + Františkodol – u autobusové čekárny pod 

č. p. 30
• V křižovatce Panuškova a Vysočanská ul. – u sběrného 

hnízda
• Komenského – parkoviště u ZŠ

Čtvrtek 12. 10. 2017
• Dolní Bohušice – u Špejcharu
• Horní Bohušice – náves u rybníka
• Lánecká ulice – za bytovkou č. p. 700, proti MŠ
• Čapkova ulice – parkoviště u sokolovny

Pondělí 16. 10. 2017
• Leštinka – náves
• Mrzkovice – náves u kapličky
• Sázavská č. 921 u kontejnerů
• Komenského – parkoviště u hřbitova

Úterý 17. 10. 2017
• Horní Dlužiny – u sběrného hnízda
• Dolní Dlužiny – na návsi u rybníka
• Nádražní ulice – u ZEMOSu
• Na Sídlišti – pod tratí vedle č. p. 594

Středa 18. 10. 2017
• Dolní Březinka – pod č. p. 34 – obora
• Benetice – náves
• Na Bradle – proti č. p. 965
• Jelenova – parkoviště proti ZŠ

Čtvrtek 19. 10. 2017
• Lipnička – za hospodou na návsi
• Radostovice – u č. p.22
• Malostranská ulice – u parkoviště
• Nové Město – u č. p. 945

Pondělí 23. 10. 2017
• Závidkovice – náves nad kulturním domem
• Na Rozkoši u parkoviště TBS
• Kolovratova ulice – u křižovatky s Nádražní ulicí, napro-

ti ZUŠ
• Na Bradle – parkoviště před COOP – Diskont

Úterý 24. 10. 2017
• Josefodol – u koupaliště
• Sklářská ulice – u křižovatky s ulicí U Stromečku, č. p. 880
• Zámecká ulice – parkoviště před vchodem do zámku
• Zimní stadion – parkoviště

Středa 25. 10. 2017
• Na Sídlišti – trafostanice u č. p. 933
• Panuškova ulice – J. J. Staňka – křižovatka
• U Bohušického rybníka – u křižovatky B. Němcové, Na 

Hrázi, Krátká
• Na Bradle č. p. 950

Čtvrtek 26. 10. 2017
• Nad Cihelnou – za křižovatkou s Havířskou ul., slepá ulice 

nad hřbitovem
• Havlíčkova – u č. p. 717
• Dolní ulice – za tržnicí, parkoviště
• U Dílen

Svoz objemného odpadu – podzim 2017
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Uzavírka most Okrouhlice
Ve dne 5. 9. 2017 až 30. 11. 2017 dojde k úplné i částečné uzavír-

ce silnice č. II/150 – Okrouhlice. 
Jedná se o opravu mostu v obci Okrouhlice. Stavba a s tím spo-

jená uzavírka je rozdělena do několika etap.
• I. etapa 5. 9. 2017 – 17. 9. 2017 – částečná uzavírka provozu – 

provoz bude veden po stávajícím mostním provizoriu, provoz 
řízen kyvadlově

• II. etapa 18. 9. 2017 – 9. 10. 2017 – úplná uzavírka – mostu 
jezdí se po objízdné trase 

• III. etapa 2. 10. 2017 – částečná uzavírka provozu – provoz 
bude veden po stávajícím mostním provizoriu, provoz řízen 
kyvadlově

• IV. etapa 10. 10. 2017 – 30. 11. 2017 – částečná uzavírka – 
provoz bude veden po novém mostě, provoz řízen kyvadlově

• V. etapa 15. 10. 2017 – 16. 10. 2017 a 23. 11. 2017 – úplná uza-
vírka mostu

Trasa objížďky pro úplnou uzavírku etap II. a V: ze směru od 
centra obce Okrouhlice přes místní část Chlístov do Havlíčkova 
Brodu, přes Radostín a Kámen do obce Habry. Z obce Habry, Bač-
kov, Kunemil a místní část Josefodol obce Světlá n. S. 

Stavbu provádí fy. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pravidelná veřejná linková osobní doprava bude touto uzavír-

kou dotčena. Uzavírkami bude dotčena obslužnost a vedení li-
nek 600650, 600120, 600660. Spoje budou vedeny po stanovené 
objízdné trase pro VLOD – III/34750-III/34754 Hurtova Lhota – 
III/34740 do Havlíčkova Brodu – obousměrně.

Ing. Miroslav Peroutka
vedoucí OD

Z odboru dopravy 

Řídil vozidlo v době zákazu řízení
Dne 14. 9. byly policejním inspektorem OOP Světlá nad Sáza-

vou zahájeny úkony tr. řízení dle ust. § 158/3 tr. řádu ve věci přeči-
nu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ze kterého je 
podezřelý sedmačtyřicetiletý muž ze Světlé n. S. Ten dne 14. 9. vy-
konal jako řidič jízdu ve Světlé n. S., přičemž byl v 07:25 hod. kon-
trolován v ulici Sázavská a provedenou lustrací v registru řidičů 
bylo zjištěno, že má rozhodnutím Okresního soudu v Havlíčkově 
Brodě uložen zákaz činnosti, spočívající v zákazu řízení motoro-
vých vozidel. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení a v pří-
padě uznání viny hrozí řidiči trest odnětí svobody až na dvě léta.
Krádež žulových kamenů
Dne 18. 9. bylo v 09:15 hod. na služebnu OOP Světlá nad Sáza-

vou ředitelem TBS Světlá nad Sázavou nahlášeno odcizení žulo-
vých kvádrů u místního hřbitova ve Světlé n. S. Na místě bylo ná-
sledně zjištěno, že dosud neznámý pachatel u vchodu na městský 
hřbitov odcizil v době od 15:00 hodin dne 15. 9. do 7:00 hodin dne 
18. 9. celkem 70 kusů žulových kvádrů o rozměru 20 x 20 x 40 cm, 
které zde byly složeny a připraveny na výstavbu nové zdi hřbitova. 
Uvedeným jednáním neznámý pachatel způsobil TBS Světlá nad 

Sázavou celkovou škodu ve výši nejméně 4 000 Kč. Věc je v sou-
časné době policejním orgánem prověřována jako přestupek proti 
majetku.
Prolomení hesla k emailové schránce
Dne 19. 9. byly policejním orgánem OOP Světlá nad Sázavou 

zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158/3 tr. řádu ve věci 
podezření ze spáchání přečinu opatření a přechovávání přístupo-
vého zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových 
dat. Dosud neznámý pachatel v přesně nezjištěné době nejméně 
od 2. 8. do 19. 9. prolomil heslo k emailové schránce poškozeného 
a tím si zajistil přístup k hernímu účtu u počítačové hry „Dark 
orbit“, přičemž tímto způsobil majiteli účtu nemožnost přístupu 
k hernímu účtu a taktéž škodu ve výši 779 Kč. Tato částka byla 
poškozeným odeslána do hry a převedena na virtuální měnu ve 
hře. Další okolnosti případu jsou v současné době prověřovány ve 
spolupráci se specialistou na informační a počítačovou kriminali-
tu z kriminální policie Územního odboru Havlíčkův Brod. V pří-
padě zjištění pachatele tomuto hrozí trest odnětí svobody až na dvě 
léta nebo zákaz činnosti. npor. Bc. Luboš Pejchar, 

vedoucí Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou

Zpráva Policie čr Světlá n. S. s přehledem trestné činnosti za měsíc září

Sběr textilu – nepořádek u kontejnerů
V poslední době se na městský úřad a samosprávu obracejí ob-

čané se stížnostmi na nepořádek v okolí oranžového kontejneru 
na použitý textil umístěného u garáží Na Sídlišti. Obsluhu tohoto 
kontejneru zajišťuje Diakonie Broumov (provozovatel) na základě 
smlouvy s městem Světlá n. S.

Žádáme občany, aby pomohli udržovat pořádek v okolí kontej-
neru, zabránili znehodnocení textilu nepříznivým počasím a roz-
hrabávání textilu tím, že budou dodržovat následující pravidla:
 1) Před tím, než ponesete starý textil do kontejneru, se dojděte 

přesvědčit, zda je v kontejneru ještě místo. (Pozn.: Upozorňu-
jeme, že vhazovací otvory kontejneru jsou opatřeny mecha-
nismem proti nedovolenému vniknutí, proto i velikost těchto 
otvorů je omezena. Z tohoto důvodu se před odložením texti-
lu do kontejneru seznamte s velikostí a mechanismem těchto 
otvorů a přizpůsobte jim velikost pytlů a tašek s textilem.)

 2) V případě zjištění přeplněného kontejneru kontaktujte provo-
zovatele, aby zajistil odvoz textilu, a to na telefonním čísle 
603 287 387, 224 316 800.

 3) Když je kontejner plný, neukládejte do otvorů kontejneru ani 
do jeho okolí tašky a pytle s textilem. V takové případě je 
nutné kontaktovat provozovatele (viz bod 2), odnést si textil 
zpět domů a vyčkat, až bude kontejner opět volný, nebo vyu-
žít bílé kontejnery na textil (jiného provozovatele) rozmístěné 
ve městě na těchto stanovištích: prostor u TBS, U Stromeč-
ku, U Sokolovny, Na Sídlišti, Sázavská pod silnicí, u obchodu 
COOP, křižovatka Komenského/Čapkova; případně odvézt 
textil do sběrného dvora na Středisko odpadového hospodář-
ství Rozinov.

Mgr. Jiří Semerád/Jitka Gögeová, DiS.
OŽP MěÚ Světlá n. S.

Z odboru životního prostředí
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▶

Z hiStOrie

  

Stalo se

V Čechách

• před 500 lety 24.  října  1517 Svatováclavská smlouva 
ukončila rozbroje mezi městy a šlechtou

• před 120 lety 1. října 1897 vyšlo v Praze první číslo Práva 
lidu, oficiálního deníku Českoslovanské sociální demo-
kracie

Ve světě vědy a techniky

• před 190 lety v roce 1827 bratranci Veverkové z Rybitví 
u Pardubic vynalezli ruchadlo, zdokonalený pluh kypřící 
obrácenou půdu

• před 160 v roce 1857 francouzský inženýr Someiller se-
strojil pneumatickou vrtačku pro práci v dolech

• před 130 lety v roce 1887 Američan Emile Berliner vyna-
lezl gramofon

Ve Světlé nad Sázavou

• před 440 lety v roce 1577 Burian III. Trčka z Lípy koupil 
Novou Ves a připojil ji k světelskému panství

• před 240 lety v roce 1777 byl na věži světelského kostela 
obnoven umíráček

• před 30 lety v  září  1987 byla ve Světlé otevřena škola 
v přírodě pro děti z okresu Teplice

Josef Böhm

V říjnu nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Od roku 1990 jsou volby opět volnou soutěží 
politických stran a hnutí, které voličům nabízejí různé modely 
fungování státní správy, ekonomiky a vlastně celé společnosti. 
To, že řada z nás možnosti spolurozhodovat o dalším směřová-
ní republiky nevyužívá, je jen k jejich vlastní škodě.

Ze zmínek v řadě obecních kronik i z odborné literatury 
a pramenů si můžeme udělat obrázek, jak a s jakými výsledky 
volili naši předkové.

První volby vůbec u nás proběhly v roce 1848, a jak již bylo 
ve Světelském zpravodaji uvedeno, konaly se 4. července. Vole-
ni byli poslanci Říšského sněmu a volba byla nepřímá. Opráv-
nění voliči1, v našem případě obyvatelé tehdejšího světelského 
panství, si zvolili volitele (na 500 voličů připadal jeden) a ten 
pak jejich jménem hlasoval pro jimi vybraného kandidáta. Vo-
litelé ze Světelska onoho červencového dne odjeli na voze do 
Humpolce a tam, podobně jako většina ostatních volitelů, dali 
hlasy Karlu Havlíčkovi Borovskému, který pak volební okres 
Humpolec a s ním i Světelsko zastupoval na Říšském sněmu.2

Další volby přišly až po vydání Únorové ústavy z roku 1861, 
podle níž byla zřízena Říšská rada, do níž se však do roku 
1907 nevolilo na základě rovnosti, ale dle kurií a volební právo 
nebylo všeobecné.

Jak volili naši předkové i

Z činnosti městské policie

Městská policie v  srpnu 2017 řešila celkem 31 přestupků. 
Z tohoto počtu bylo na místě řešeno v blokovém řízení 28 
přestupků, 3 byly oznámeny správním orgánům k přijetí dal-
ších opatření. Doručili jsme 3 písemnosti na žádost ostat-
ních orgánů. Provedli jsme odchyt 2 psů. V odchytovém za-

řízení nemáme k 31. 8.  žádného psa. V srpnu jsme provedli 
pět měření rychlosti vozidel.

Zdeněk Novák 
velitel MP     

Teprve v prosinci 1906 schválila Říšská rada reformu voleb-
ního systému. Císař ji podepsal v lednu 1907 a v témž roce pro-
běhly v Rakousku první všeobecné, rovné, přímé a tajné volby. 
Volební právo se týkalo ovšem pouze mužů starších 24 let.3

Do jakého orgánu to vlastně naši pradědečkové volili? Říš-
ská rada byla dvoukomorová. Horní komoru tvořila Panská 
sněmovna4, té se reforma netýkala. Zbývala tedy Poslanecká 
sněmovna. Ta čítala 516 poslanců5 a volilo se do ní dvoukolo-
vě. Volby proběhly v Rakousku (Předlitavsku)6 14. a 23. květ-
na 1907. O jejich průběhu ve Světlé n. Sáz. se můžeme dozvě-
dět z kroniky světelského děkanství:

„V 64. volebním okrsku (politické okresy Humpolec, Ledeč 
n. Sáz. a Německý Brod) kandidovali čtyři kandidáti. Za mla-
dočechy to byl p. Volenec, sládek z Polné, za sociální demokra-
cii p. Dymáček z Ranska, za agrárníky p. Hyrš z Okrouhlice 
a za klerikály Antonín Adamovský, rolník z Načeradce. V prv-
ním kole obdržel Volenec hlavně ve Světlé a na Lipnici (agitací 
hlavně učitelů) 2600 hlasů, Dymáček od dělnictva 3100 hlasů, 
Hyrš po vesnicích 3300 hlasů, Adamovský, pro něhož pracova-
lo kněžstvo, 3400 hlasů.“

Předvolební boj probíhal v té době mnohem ostřeji než dnes. 
Pan děkan v kronice poznamenal, že klerikální poslanec Ada-
movský byl 20. května v divadelním sále ve Světlé nejen čas-
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▶ tován nadávkami, ale dokonce ohrožován holemi a deštníky 
přítomných socialistů a agrárníků, mezi kterými došlo v ne-
vraživosti ke kandidátovi křesťanské strany ke vzácné shodě.

Dle volebních výsledků se v druhém kole 23. května utkal 
klerikální kandidát s agrárnickým. Adamovský získal 3 480 
hlasů, vítězný Hyrš 5 350.7

Ve volbách se do Říšské rady dostalo 108 českých poslanců, 
z toho 28 agrárníků, 26 mladočechů a staročechů, 24 sociální 
demokraté, 17 klerikálů, 9 státoprávních, 2 pokrokáři a 2 ne-
závislí.

Rok nato, 20. února 1908, proběhly volby do Zemského sně-
mu. I o nich se světelský děkan v kronice zmiňuje. V zem-
ských volbách se volil v každém politickém okrese jeden posla-
nec. V ledečském okrese kandidoval katolický kandidát Václav 
Myslivec, redaktor z Prahy, agrárnický kandidát Josef Prášek, 
statkář ve Vlastějovicích, a kandidát socialistů Dr. Soukup 
z Prahy. Do zemského sněmu byl zvolen Josef Prášek.

Do Zemského sněmu byli voleni 242 poslanci dle volebních 
kůrií.8 Z českých politických stran získali agrárníci 43, mla-
dočeši 38, národní socialisté 5 a ostatní 12 mandátů. Zbytek 
byli poslanci zvolení za velkostatkáře, německé strany a viril-
ní poslanci.

Kuriózní nádech mají obecní volby, o kterých se můžeme 
dočíst na stránkách kroniky Dolní Březinky:

„V roce 1909 měly se konati volby do obecního výboru obce 
Mrzkovice, tehdy ještě spojených osad Mrzkovice – Leštin-
ka – Březinka Dolní a Horní. Starostou až do té doby byl Vác-
lav Urbánek, hostinský v Mrzkovicích, a ten usiloval o to, aby 
v Mrzkovicích byla postavena škola a přináležející osady aby 
na školu tu platily. Toho se občané Dolní a Horní Březinky báli, 
a proto vedli agitaci, aby starostu Urbánka shodili a zvolili sta-
rostu v Březince a mohli požádati o rozluku obce.

Volbu vyhráli Březiňáci, za starostu zvolili Kadlečka To-
máše z Horní Březinky, avšak po volbě nastaly soudy proto, 
že Březinečtí při agitaci používali vyhrožování a slibování 
odměn, když budou někteří z Mrzkovic a Leštinky neúčastni 
volby.

Při soudě v Kutné Hoře se dokázalo, že podobnou agitaci 
prováděl Žatečka Jan a František Dušátko, oba byli potrestá-
ni vězením, avšak volby zůstaly právoplatné. Žatečka dostal 

5 dní a Dušátko 3 dny vězení. Dušátko méně proto, že jeho 
agitace neměla účinků. Žatečka řekl Aronovi z Leštinky, který 
pracoval se Žatečkou ve skále, že jakmile půjde k volbám, tak 
aby do skály nechodil. Aron opravdu v den volby zalezl ve své 
boudě do hadrů a dělal, že jest nemocný. Volby se nezúčast-
nil, ani když starosta Urbánek pro něj poslal dva muže, kteří 
ho z boudy vyvlekli. Tím jedním hlasem měli většinu výboru 
z Březinky.“9

(Pokračování příště)
Josef Böhm

Josef Hyrš (1849-1921)

 

vysvětlivky
1 Volit nesměly osoby pracující za denní mzdu, osoby ve 

služebním poměru a osoby závislé na pomoci dobročin-
ných organizací.

2 Říšský sněm zahájil zasedání ve Vídni 22. června 1848, 
v listopadu byl přesunut do Kroměříže a 7. března 1849 
byl císařem rozpuštěn. Císař pak až do roku 1860 vládl 
absolutisticky bez parlamentní kontroly.

3 Volební právo pro ženy zakotvuje až československá 
ústava z roku 1920.

4 Panskou sněmovnu, která měla 150 – 170 členů, tvořili 
zletilí arcivévodové, tj. mužští členové císařské rodiny, 
dědičnými členy byli představitelé významných šlech-
tických rodů (z  Čech např.  Kinští, Kolovratové, Chot-
kové, Žerotínové či Šlikové), arcibiskupové a  někteří 
biskupové a rakouští občané doživotně jmenovaní císa-
řem za zásluhy o stát (např. Továrník Emil Škoda, sochař 
Josef Václav Myslbek, básník Jaroslav Vrchlický a další 
významní Češi).

5 Tento počet byl rozdělen na jednotlivé země. Z  Čech 
bylo voleno 130 českých i německých poslanců, z Mora-
vy 49, ze Slezska 16.

6 V Uhersku (Zalitavsku) fungoval jiný volební zákon, za-
ložený na placení daní.

7 Josef Hyrš (1849  – 1921), rolník z  Okrouhlice, mlado-
čech, později agrárník, byl poslancem Zemského sněmu 
v letech 1895 – 1908, Říšské rady 1907 – 1918, Národní-
ho shromáždění 1919 – 1921.

8 Volební kurie existovaly před zavedením rovného vo-
lebního práva. Byly to skupiny voličů, které delegova-
ly své kandidáty do voleb. Z poslanců zvolených v roce 
1908 do sněmu bylo 70 z  velkostatkářské kurie, 87 
z  kurie měst a  průmyslových komor a  79 z  kurie ven-
kovských obcí. Vedle toho zasedali v zemském sněmu 
tzv. virilisté (poslanecký mandát získávali automaticky 
z  titulu své funkce), což byli arcibiskup, tři biskupové 
a rektoři české i německé pražské univerzity.

9 V roce 1913 vyhověl Zemský úřad žádosti obyvatel Dol-
ní Březinky a ta se oddělila od obce Mrzkovice.
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ŠkOlStvÍ
MC rolnička, Sázavská 598

Kontakty: Iva Vosyková 724 564 289 
Petra Dočkalová 605 212 590 
www.hb.charita.cz

Program

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

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

ní režimu a sebe sama v kolektivu.
• „Chobotnice“ – Společné aktivity dětí a rodičů podporující 

rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání a fantazie.

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

Čtvrtek 18:00–19:00 hodin:
• „Powerjóga pro dospělé“ – s lektorkou Petrou Dočkalovou.

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
• každý pátek – keramické maličkosti pro radost

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

materskecentrum.rolnicka

Na začátku prázdnin se pro děti sice zavřely dveře škol, ale 
volnočasové aktivity pokračovaly dál v podobě letních tábo-
rů a pobytů. Vysvědčení ještě nestačilo „vychladnout“ a už 
jsme balili kufry i batohy na tábor ve Zdobnici v Orlických 
horách, který se uskutečnil v termínu 29. 6. – 7. 7. 2017. Tábor 
byl zaměřený hlavně na ty děti, které si chtějí pobyt na tábo-
ře vyzkoušet. Kromě výletů a vycházek do okolí jsme hodně 
soutěžili a také kreativně řádili pod vedením výtvarnice Lucie 
Rabensové. O naše zdraví se dobře staral zdravotník a oddílový 
vedoucí Pavel Beneš. Jako oddíloví vedoucí se skvěle předsta-
vily paní Věra Havlová a slečna Tereza Zikmundová. V tábo-
rové kuchyni se tentokrát zdatně a s úsměvem vystřídaly paní 
Klára Blažková, Olga Fialová a Daniela Fialová. V příštím roce 
vyrazíme opět hned po vysvědčení, předpokládaný termín dal-
šího letního tábora je pátek 29. 6. 2018 – neděle 8. 7. 2018. Místo 
ještě upřesníme.

Na přelomu července a srpna (31. 7. – 4. 8. 2017) jsme ve 
spolupráci s TJ Sokol Golčův Jeníkov opětovně uspořádali 

sportovní příměstský tábor, a to v prostorách bývalého pavi-
lonu 1. stupně a na přilehlém sportovišti. Tentokrát jsme měli 
také novou a hlavně zdatnou posilu do týmu, dobrovolnici 
z řad rodičů, paní Vlastu Vávrovou. Program tábora skvěle 
připravil trenér Pavel Šveřepa. Táborové dny se nesly v duchu 
olympijského soutěžení. Nechyběl krásný výlet do údolí řeky 
Doubravky, zdokonalili jsme se v jízdě na kole, vyzkoušeli 
jsme si střelbu i jízdu na koni. Děti se mohly pochlubit hezkými 
sportovními výkony.

Náš tradičně největší tábor se uskutečnil na začátku srpna 
v Mlýnku u Velin a byl čtrnáctidenní. Zúčastnilo se ho cca 46 
dětí. Podle slov táborové vedoucí Mgr. Petry Kotěrové se moc 
povedl. Samostatný článek o tomto táboře vám dodáme v ně-
kterém z dalších čísel Zpravodaje.

léto s ddM Světlá n. S. 
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▶ Příští termín letního tábora Mlýnek u Velin je sobota 28. čer-
vence 2018 – pátek 10. srpna 2018.

Srpen patřil moři. Celkem 51 rekreantů (z toho cca 22 dětí) 
se zúčastnilo pobytového zájezdu do Chorvatska, lokalita Pa-
koštane, což je v polovině cesty mezi městy Zadar a Šibenik. 
Ubytování bylo zařízeno v apartmánech, strava formou polo-
penze. Počasí nám velmi přálo, a tak si pobyt užili všichni. Pro 
velký zájem o tento zájezd na léto 2018 nabízíme pro příští rok 
termíny dva. Od 3. srpna do 12. srpna a od 10. srpna do 19. srp-
na 2018. Více informací vám rádi poskytneme v DDM Svět-
lá n. S., tel. 737 710 312.

Světelské DO-RE-MI
Druhý ročník pěvecké soutěže Světelské DO-RE-MI se 

uskuteční v úterý 1. listopadu od 14 hodin v divadelním sále ve 
Světlé n. S. Přihlášky a propozice najdete na našich webových 
stránkách www.ddm-svetla.cz a na facebooku DDM: @ddmko.
cz, https://www.facebook.com/ddmko.cz/.

Mgr. Olga Fialová, DiS.
ředitelka DDM Světlá n. S.

Vyprávění, jak to všechno probíhalo
Léto se pomalu překulilo do září a naši zdatní žáci opět vy-

razili na náročný turistický kurz do Krkonoš. Báječné počasí, 
dobrá nálada i kvalitní zázemí v penziónu Enzián u manželů 
Malkrabových byly zárukou zdaru celé akce. První túra nás za-
vedla na Sněžku. Nejprve jsme museli překonat turistickou tra-
su stoupající od Špindlerovy boudy ke Slezské boudě. Odměnou 
byly TOP výhledy do ledovcových karů, morén i do lavinových 
svahů. Dokonalé finále výšlapu představoval rozhled z vrcholu 
Sněžky. Cestou zpět přes Luční boudu a Kozí hřbety jsme po-
zorovali neodvyklé kombinace pestrých vegetačních systémů 
Krkonoš. Další naše putování vedlo na Zlaté návrší, Labskou 
boudu, k pramenům Labe a na Sněžné jámy. Opět krásná túra, 
v září již bez zástupů výletníků. Co dodat závěrem? Vyjma pár 
puchýřů to bylo letos zase fajn…

Mgr. Jiřina Dvořáková
Foto: Mgr. Lenka Včelová

krkonoše již po osmé
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Vůně dřeva a také kreativita. To jsou jen některé důvody, proč 
jsme pro uchazeče o studium připravili nové zaměření oboru 
82–41-M/10 ŘEZBÁŘSTVÍ s konkrétním cílem designu hraček 
zhotovených z přírodních materiálů, především ze dřeva.

Žák studující tento obor se naučí nejrůznější typy hraček neje-
nom navrhnout a připravit technologickou dokumentaci k jejich 
výrobě, nýbrž bude schopen jejich výrobu rovněž realizovat, a to 
s pomocí ručního nářadí a rozmanitého strojního vybavení včet-
ně využití CNC technologií.

Dřevěné hračky musí splňovat přísná hygienická a bezpeč-
nostní kritéria, na jejichž zvládnutí bude během studia kladen 
obzvlášť významný důraz. Také znalost různých druhů dřeva 
a jejich vlastností stejně jako perfektní osvojení různých tech-
nologických výrobních postupů budou klíčové pro úspěšné ab-
solvování oboru.

Portfolium možných výrobků je velmi pestré. Jedná se o dět-
ské kostky, dřevěná autíčka a vláčky, vozíky, lodičky, rozličné figurky zvířat, tahací hračky, dřevěné domečky pro panenky, po-

čítadla, hlavolamy, dětské kuchyně, dětské dřevěné nářadí, růz-
né skládačky, jednoduché stavebnice, interiérové doplňky nebo 
herní předměty. Kreativitě, tvarům či barevnému provedení se 
meze nekladou, to je možné posoudit i z doprovodných fotografií.

Absolvent oboru může najít 
uplatnění například jako sa-
mostatný výrobce dřevěných 
hraček nebo pracovník firmy 
zaměřené na výrobu tohoto 
typu sortimentu, či může zvo-
lit pokračování ve studiu na 
vysoké škole. Věříme, že tato 
nabídka žáky končící vzdělání 
na základních školách zaujme, 
a poskytne jim prostor reali-
zovat se v poutavém studijním 
oboru.

Text: Mgr. Michal Šimek, 
Foto: Mgr. Leoš Poříz

dřevěné hračky na světelské akademii

Poslední prázdninovou neděli se již tradičně v Komunitním by-
dlení Domova Háj, v Haškově ulici ve Světlé nad Sázavou konala 
Zahradní slavnost. Byl to den, kdy 6 obyvatel Komunitního byd-
lení pozvalo všechny na návštěvu, grilování a společnou zábavu. 
Každý si mohl s průvodcem projít celou domácnost. Průvodce dě-
lal jeden z pracovníků, kteří běžně klientům asistují, a mohl tak 
dokonale přiblížit život klientů. Další zábava probíhala na zahradě, 
v garáži a v dílnách. Tentokrát chvílemi pršelo a tak si zahradní 
hry zahrálo jen pár jednotlivců, naopak pod střechou bylo plno. 
Díky Šachovému klubu, který nám zapůjčil stan, jsme se měli kde 
schovat před deštěm. Ve stanu a v garáži se podávaly grilované 
buřty, občerstvení připravené klienty a pito. Mohli jsme si popoví-
dat a poslechnout krásný koncert skupiny Veseláci. V dílně zájem-
ci malovali na textilní tašky, které klienti pro tuto příležitost ušili.

Moc nás potěšilo, že nás i přes nepřízeň počasí navštívilo dost 
přátel. Doufáme, že příští léto vás již budeme moci pozvat i do 
druhého Komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou, které nyní 
připravujeme v ulici Pplk. Hradeckého. V budoucnosti se budou 
všichni klienti Domova Háj stěhovat do malých domácností v růz-

na Zahradní slavnosti pršelo

ných městech.  A tak vás snad někdy přivítáme na podobné akci 
v Ledči nad Sázavou, Chotěboři, Golčově Jeníkově či v Havlíčko-
vě Brodě.

Mgr. Lucie Šormová,
vedoucí komunitního bydlení ve Světlé n. S.

Foto: Karel Borek
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V neděli 20. 8. 2017 jsme byli pozváni na pouť do DpS 
Proseč Obořiště. Naši klienti si pouť užili, jak se patří, a ne-
chyběla ani projížďka v kočáře.

V září jsme opět slavili. Tentokrát 17. výročí otevření na-
šeho domova. Je již zvykem, že u příležitosti tohoto výročí 
pořádáme tématický den pro naše klienty a klienty z dal-
ších zařízení. Letošní tématický den nesl název „Jak se žilo 
tenkrát“. Soutěžící plnili různé úkoly tématicky zaměřené 
na život v dřívějších dobách, např. dojili „krávu“, drali peří, 
pekli housky, dělali křížaly, doplňovali přísloví a sv. patro-
ny, poznávali jednotlivé části kroje, poznávali byliny, vy-
ráběli svíčky ze včelího vosku, malovali dožínkový věnec 
a sestavovali Mánesův kalendář. Tohoto dne se zúčastnili 
klienti z domova pro seniory z Havl. Brodu, Humpolce, Pro-
seče Obořiště a klienti z našeho denního stacionáře. Dále se 
našeho dne zúčastnili klienti z Domova Háj, z ÚSP Zboží 
a klienti Komunitního bydlení ze Světlé nad Sázavou. Naše 
obyvatelky zpestřily tento den svým hudebním vystoupe-
ním za doprovodu našich pracovníků pana Jana Hubáčka 
a sl. Martiny Cimburkové. Po celý den nám pomáhali členo-
vé ze spolku Majky a spol., kteří se také postarali o odpole-
dní kulturní vystoupení. Výše uvedené soutěže měly své ví-
těze i poražené. Třetí a první místo obsadila družstva našich 
klientů a druhé místo obsadili klienti z DpS Proseč Obořiště. 

O odpolední hudební doprovod se postarala hudební skupina 
Č. A.S.S.

Tento den by se neuskutečnil bez vydatné podpory zaměst-
nanců Sociálního centra města Světlá nad Sázavou, proto 
touto cestou děkujeme všem zaměstnancům, kteří se jakým-
koliv způsobem podíleli na hladkém průběhu tohoto dne či 
zapůjčením dekorací na výzdobu našeho domova.

Dále děkujeme za sponzorský dar na tento den od firem 
Cukrárna a pekárna Milan Brokl, Dentimed, s. r. o. a Sme-
ro, s. r. o. Naše poděkování za pomoc patří též Majky a spol. 
a paní Evě Pejchalové (z folklorního souboru Škubánek) za 
zapůjčení krojů.

V sobotu 16. 9. 2017 jsme pořádali již třetí ročník Rodin-
ného dne – setkání rodinných příslušníku a našich klientů. 
O hudební doprovod se tento den postaral pan Jan Hubáček 
a pan Tomáš Beránek.

Rodinný den by se nemohl uskutečnit bez zaměstnanců 
Sociálního centra města Světlá nad Sázavou, kterým touto 
cestou děkujeme, a bez materiální pomoci těchto sponzorů: 
Time Potěhy, Servus J. a Š., s. r. o., Vlašim, Bidfood Velké 
Meziříčí, Jihlavské potraviny Jihlava, Cekla, s. r. o., Líbez-
nice.

Všem sponzorům za jejich podporu děkujeme.
 Text: Lucie Coufalová, sociální pracovnice

Foto: Monika Kremlová

Z domova pro seniory
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kultura
kulturní zařízení kytiCe připravuje

11. listopadu od 15 hod. v divadelním sále

Jak se stal rumcajs loupežníkem

S klasickou pohádkou k nám opět přijíždí Hálkovo městské 
divadlo Nymburk. Příběhy ševce či loupežníka Rumcajse 
z lesa Řáholce nedaleko Jičína zná snad každý bez rozdílu 
věku. V tomto představení se bude vyprávět a hrát o tom, 
jak se ze ševce Rumcajse stal loupežník a co vše se jemu 
a jeho blízkým přihodilo.

Předprodej vstupenek od 20. 10. v Infocentru ve Světlé n. S., 
tel. 775 653 884, info@svetlans.cz

14. listopadu od 19 hod. v divadelním sále

Mandarínková izba

Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí vtipné 
jednoaktové příběhy s překvapivým, někdy přímo detek-
tivním závěrem. Malý pařížský hotýlek, čtyři herci, mnoho 
postav, kaskáda převleků, osvěžující humor. Výjimečná 
inscenace, která již 17 sezon skvěle baví nejen bratislavské 
publikum.

Nevhodné pro děti do 15 let. Představení je ve slovenském 
jazyce.

Hrají: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Topoľský, Bibia-
na Ondrejková

Vstupné: 450, 400 a 360 Kč. Předprodej vstupenek probíhá 
v Infocentru ve Světlé n. S., tel. 775 653 884, info@svetlans.cz. 
Vstupenky je možné rezervovat i online na www.kyticesvetla.cz.

16. listopadu od 19 hod. v Městské restauraci

humpolecký dixieland

Koncert humpolecké dixielandové kapely, která se ve své 
produkci zaměřuje na modernější tzv. Anglickou dixielan-
dovou školu, vznikající především v anglických souborech 
50.–60. let minulého století, které přiblížily skomírající dixie-
land široké veřejnosti. Mezi nejvýznamnější orchestry této 
školy se řadí orchestry Chris Barbera, Acker Bilka, Kenny 
Balla a další.

Vstupné v předprodeji: 80 Kč, na místě 120 Kč. Předprodej 
od 9. 10. 2017 v Infocentru ve Světlé n. S., tel. 775 653 884, 
info@svetlans.cz.

17



18



19



20



dny otevřených ateliérů na Světelsku 7. a 8. října 2017

doucha Jiří – ateliér d, SO i ne 9–18
ZPRACOVÁNÍ BŘIDLICE Ukázka zpracování netradičního 
materiálu – skulptury a reliéfy z broušené břidlice.
Na Hrázi 477, Světlá nad Sázavou 582 91, 
GPS: N 49°40.46325‘, E 15°24.40093‘
tel.: +420 603 343 508, 
e-mail: doucha.jf@seznam.cz, 
www.jiridoucha.mypage.cz

Měkotová ivana, SO 14–19, ne 14–18
MALÍŘKA „vzáJEMNĚ ivaNA MĚKOtová“, výstava suchých 
pastelů – příběhů bez mezer. V sobotu 7. 10. od 17.00 hod. – 
hudebně poetický podvečer Tak si tak jsem – hudba, kytara, 
zpěv Jiří Vencovský, texty písní Ivana Měkotová.
Kavárna104, Haškova 104, Světlá nad Sázavou 582 91, 
GPS: N 49°39.97388‘, E 15°24.36890‘
tel.: +420 606 859 867, e-mail: ukousnutej@seznam.cz

uměleckoprůmyslová akademie – Světlá n. S., SO 8–14
UMĚLECKÁ ŘEMESLA Prohlídka celé školy, školních ateliérů 
a  dílen zaměřených na  sklo a  keramiku. Sklářská huť, bru-
sírna a malírna, vitráže, keramika, práce zlatníků, truhlárna 

a  výtvarné ateliéry  – restau-
rování, kamenosochaři, za-
hradní architekt, bytový ar-
chitekt, keramika a porcelán, 
sklo, kov, průmyslový design. 
Návštěvníci mohou navštívit 
i  školní galerii a  prodejnu. 

Souběžně lze navštívit odloučené pracoviště v  Lipnici nad 
Sázavou (kámen, kov).
Sázavská 547, Světlá nad Sázavou 582 91, 
GPS: N 49°39.94340‘, E 15°24.13615‘
tel.: +420 569 729 251, +420 569 729 274, 
e-mail: koterova@akademie-svetla.cz, 
www.akademie-svetla.cz

Pilger Milan – ateliér Stodola, SO i ne 10–12, 14–16
KAMENNÉ RELIÉFY A  MOZAIKY Volná tvorba z  nejrůzněj-
ších materiálů. Kamenné kachle, mozaika, graverace na skle. 
Je možno si vytvořit kamenný přívěšek na  krk nebo grave-
raci na sklo.
Dolní Město 127, Dolní Město 582 33, 
GPS: N 49°38.27898‘, E 15°21.43790‘
tel.: +420 736 402 359, e-mail: reglip@seznam.cz

Selské muzeum Michalův statek, SO i ne 10–12, 13–17
ŘEMESLA Košíkář Pavel Bártl z  Havlíčkova Brodu bude po 
oba dny předvádět pletení klasických ošatek ze žitné slámy 
a z pedigu. Jindřich Holub z Pohledi ukáže původní výrobu 
dřevěných šindelů. Národní kulturní památka Michalův sta-
tek v sobě uchovává stavební cítění zemědělského rolníka 
na  světelsku v  období mezi koncem třicetileté války a  zru-
šením roboty v českém království, tedy v letech 1648–1848. 
Zároveň ukazuje tehdejší život, práci a zvyky.
Pohleď 16, Pohleď 582 91 (Světlá nad Sázavou), 
GPS: N 49°39.53695‘, E 15°27.17300‘
tel: +420 776 771 203, 
e-mail: JindrichzPohledi@seznam.cz, www.michaluvstatek.cz
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knížky pro podzimní večery

Beletrie
Eduard Doubek:
Na Sázavě
– Překrásný kraj kolem Ledče nad Sázavou a Světlé nad Sá-

zavou je odedávna velmi přátelský k ryze českým pohád-
kovým bytostem – vodníkům, vílám a všelijakým straši-
dlům – i bohatý na historické události. Příběhy z této knihy 
potěší malé čtenáře i jejich rodiče půvabnými pohádkami 
i vyprávěními z našich dějin.

Virginie Grimaldiová:
Pochopíš, až budeš velká
– Dvaatřicetiletá Julia určitě nesnila o tom, že by i jen dočas-

ně chtěla pracovat jako psycholožka v domově pro seniory; 
zvolila tu možnost jako útěk od ztráty v rodině a hlavně 
útěk od partnera, který ji zklamal. O životě mezi starý-
mi lidmi si iluze nedělá, avšak stačí pár týdnů a sblíží se 
s nimi i se svými kolegy.

Jiří Hanibal:
Severská rapsodie
– V druhé polovině padesátých let devatenáctého století se 

životem v Praze znechucený Bedřich Smetana vydává do 
Göteborgu, kde naváže vztah s Fröjdou Beneckovou. Jejich 
vášnivá láska však stále naráží nejen na bouřlivou tvorbu 
génia, ale i na přízrak Smetanovy mrtvé ženy Kateřiny.

Ludmila Hénková:
Rub a líc života
– Na 46 kratších povídek citlivé autorky vypovídá často 

o mezních situacích života lidí, kteří nežijí právě na výslu-
ní. Také proto, že jsou psané většinou v první osobě, mají 
sílu autenticity, hrdina či hrdinka se otevřeně a bezelstně 
svěřují čtenáři. Hledají v sobě sílu a u druhých oporu, lás-
ku a bezpečí.

Charlotte Linková:
Podvedená
– Scenárista Jonas Crane doufá, že v osamělém domě 

v yorkshirských slatinách unikne hrozícímu syndromu vy-
hoření. Doprovází ho manželka a jejich malý syn. Troji-
ce však netuší, že ve stejnou dobu hledá jistý nebezpečný 
kriminálník na útěku před policií bezpečnou skrýš: Denis 
Shove je v podezření, že brutálně zavraždil policistu Ri-
charda Linvilla. Kate Linvillová, dcera oběti a vyšetřova-
telka ze Scotland Yardu, ztratila v otci jedinou osobu v ži-
votě, k níž měla citový vztah. Na vlastní pěst se pokouší 
zločin objasnit.

Keila Meachamová:
Titáni
– Dějištěm strhujícího vyprávění o lásce, bolestných ztrá-

tách i zradách je Texas, který se kolem roku 1900 ocitá na 
prahu ropné konjunktury, jež odstartuje období prudkého 
hospodářského růstu. Na pozadí dramatických změn pro-
nikajících na texaský venkov prožívají svůj osudový pří-
běh dvě nezapomenutelné postavy: Samantha, privilego-
vaná dědička rozlehlého dobytkářského ranče, a Nathan, 
okouzlující mladík z farmy na severu.

Miroslava Varáčková:
Hlavně to nikomu neříkej
– Po otcově smrti se Evě převrátil život naruby. Máma se na 

ni vykašle a odejde. Starší bratr Ivo zase bere roli hlavy 
rodiny až moc vážně. A Eva si s jizvou na tváři a stigma-
tem rodinné tragédie hledá přátele jen těžko. I ve škole je 
terčem posměchu, sama sebou je jen na tanečním parketu. 
A když se Eva zamiluje, vyhrotí se šikana ze strany spolu-
žáků, o které nemůže nikomu říct.

Naučná literatura
Mirka Koníčková:
Levandule
– Kniha Levandule by neměla chybět žádnému milovníko-

vi a obdivovateli této úžasné bylinky. Určena je ale i těm, 
kteří krásu a přitažlivost levandule objevili teprve nedáv-
no a chtěli by o jejím pěstování a možnostech využití vě-
dět co nejvíce. Objevíte zde recepty na levandulovou kos-
metiku i na dochucování pokrmů, jsou tu také návody na 
výrobu dekorací a bytových doplňků, zkrátka vše, na co 
si vzpomenete.

Bärbel Oftringová:
52 projektů na městskou zahradu
– Městské zahradničení představuje trend doby. Příručka 

přináší podrobné návody, jak vytvořit osobitou zahrad-
ní oázu a na základě postupů nenáročných na provedení 
i materiál získat úrodu, která obohatí váš stůl i zkrášlí do-
mov. S pomocí nápaditých projektů máte možnost obklopit 
se zelení i uprostřed rušného města.

Knihy pro děti a mládež
Ninka Reittu:
Zmáťa & Záhada
– Žlutočerný kocourek Zmáťa je snílek, věčně ztracený 

v myšlenkách. A jednou, cestou k babičce, se ztratí doo-
pravdy! Ve vlaku se setká s tajemným kocourem Záhadou. 
Ten mu slíbí, že ho doveze zpátky domů. Ale nejdřív spolu 
prožijí pořádné dobrodružství.

Tomáš Končinský:
Překlep a Škraloup
– Věci stárnou, všimli jste si? No samozřejmě, vždyť toho 

si nejde nevšimnout. Ale kdo za to může? Skřítek Překlep, 
jehož specialitou jsou chyby v knížkách, se jednoho dne 
vydává na dobrodružné putování k samotnému Zubu Času. 
Podaří se mu zastavit stárnutí?

Svatopluk Hrnčíř:
Karavana bratranců
– Dva bratranci, zbrklý Kuba a uvážlivý Vráťa, se vydáva-

jí na prázdninový výlet na kolech za dědečkem do Jizer-
ských hor, kraje sklářů. Vezou s sebou tajemný přístroj – 
klikostroj a doufají, že jim dědeček prozradí, k čemu 
sloužil. Jenže Kubovi někdo po cestě klikostroj i s kolem 
ukradne. Co teď? Podaří se jim zloděje najít?

Eva Kodýmová
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CO váS ZaJÍMá

„Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České 
republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, 
které jsou významnými doklady historického vývoje, životního 
způsobu, tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších 
oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty historické, umělec-
ké, vědecké a technické, které mají přímý vztah k významným 
osobnostem a historickým událostem.“ Tolik praví informace 
k nemovitým kulturním památkám na webových stránkách 
odboru památkové péče hlavního města Prahy. I město Světlá 
nad Sázavou vlastní objekt nemovité kulturní památky a tím je 
Turecký pavilon na levém břehu Sázavy, téměř spojený s mo-
hutným jezem. Pavilon, který v nedávné minulosti využívali 
skauti, byl vybudován na počátku 19. století a díky svému věku 
si již žádal o důkladnou opravu. Jak před časem ve Světelském 
zpravodaji uvedla Jana Satrapová z odboru majetku, investic 

a regionálního rozvoje městského úřadu, byla v roce 2015 vy-
pracována projektová dokumentace na obnovu pavilonu, rozdě-
lená do tří etap. V té první, která od srpna probíhá, se provádí 
oprava střešního pláště, krovů a kazetového stropu. Po sejmutí 
střešní krytiny pracovníci firmy provádějící opravu zjistili, že 
konstrukce krovů je v mnohem horším stavu, než se předpoklá-
dalo. A tak bylo třeba celou střešní konstrukci sejmout a uhnilé 
části nahradit novými. Kolemjdoucím se tak v první polovině 
září naskytl nevšední obraz tohoto objektu, kterému chyběla 
jeho kupolovitá střecha, když její dřevěná konstrukce byla po-
sazena na zemi vedle pavilonu. První etapa rekonstrukce nemo-
vité kulturní památky se tak časově protáhne. Podle původního 
projektu měla být hotová do konce září 2017.

Text a foto: jiv

turecký pavilon bez střechy

1. 9. 2017 byla za účasti ředitele územního odboru Havlíčkův 
Brod pana plk. Mgr. Luboše Vacka, starosty města Světlá n. S. pana 
Mgr. Jana Tourka, tajemníka MěÚ Světlá n. S. Ing. Jiřího Moučky 
a velitele požární stanice ve Světlé n. S. pana npor. Josefa Doleža-
la, DiS., slavnostně předána na požární stanici ve Světlé n. S. nová 
cisternová automobilová stříkačka Tatra Terrno T815-2 4x4. Jedná 
se o techniku, která je určena pro přepravu až šesti členů požární-
ho družstva a hasebních prostředků pro požární zásah vodou nebo 
pěnou při použití nízkého i vysokého tlaku vodu. Dále je vozidlo 
vybaveno věcnými prostředky, které umožňují provádět zásahové 
práce při dalších událostech typu vyprošťování a likvidace násled-
ků dopravní nehody, čerpání vody, zásahy s přítomností nebez-
pečných látek, zásahy na vodní hladině a další různé technické 
pomoci, mezi které patří např. odstranění nebezpečných stromů, 
hmyzu, odčerpání vody ze zatopených sklepů, záchrana z výtahů, 
poskytnutí první předlékařské pomoci, transport pacientů, vniká-
ní do uzavřených prostor a mnoho dalších. Vozidlo bylo pořízeno 
z fondu zábrany škod. Jedná se o fond, který je zřízen zákonem 
č. 168/1999 Sb. v pozdějším znění, zákonem č. 160/2013 Sb. Zdroje 
Fondu zábrany škod vznikají u pojišťoven, které jsou oprávněny 
provozovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způ-

sobenou provozem vozidla a odvádí 3 % z přijatého pojistného 
z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla do Fondu zábrany škod. 
Takto získané prostředky spravuje Česká kancelář pojistitelů. Ná-
sledně jsou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty reali-
zující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

npor. Josef Doležal, DiS.
velitel stanice Světlá nad Sázavou

HZS Kraje Vysočina

Profesionální hasiči ve Světlé n. S. mají od 1. 9. 2017 na výjezdu novou cisternu
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V polovině září pracovníci příspěvkové organizace TBS 
Světlá n. S. vybudovali na hřbitově 44 nových urnových míst. 
Zájemci o jejich zakoupení se mohou obrátit na paní Marii 
Matouškovou, tel. 569 333 421, případně na hrobníky. Cena 

jednoho urnového místa činí 7 139 Kč včetně DPH. 
Text a foto: Jaroslav Vála

Rádi bychom vám představili dvě knižní novinky, na jejichž 
vzniku se podílel Nezávislý podmelechovský spolek a které se do-
týkají minulosti i přítomnosti našeho domovského kraje.

Tou první publikací je Návrat P. Josefa Toufara po 65 letech 
do Číhoště /ve fotografii a textech/. Vypráví jedinečný příběh, kte-
rý se sice odehrál v komunistické minulosti, ale jeho pokračování 
a doslovování se odehrává v naší současnosti. Dokumentárně re-
portážní snímky českého fotografa Petra Neuberta a řady dalších 
se potkávají s texty, které odkazují k místní historii, dramatické-
mu osudu vysočinského faráře Josefa Toufara i k jeho nadějeplné-
mu návratu po 65 letech od násilné smrti. Návratu na Vysočinu, 
odkud byl v lednu 1950 za tmy unesen příslušníky komunistické 
Státní bezpečnosti, brutálně mučen a zavražděn. Dokumentární 
fotografie s doprovodnými texty nás autenticky informují o dějích, 
u kterých nemohla být široká veřejnost přímo přítomna: o exhu-
maci na ďáblickém hřbitově v listopadu 2014, o antropologickému 
výzkumu ostatků, výrobě kovové schrány na ostatky mučedníka 
či budování hrobu v číhošťském kostele. A především zpravují 
o radostné třídenní slavnosti v Číhošti 10.–12. července 2015, při 
které byl umučený a zneuctěný P. Toufar slavnostně pohřben za 
účasti představitelů církevního a veřejného života a za mnohatisí-
cové účasti poutníků jako člověk a kněz. Snímky vyprávějí o slav-
nosti neotřelým a velice plastickým způsobem. Skrze ně se zno-

vu můžeme vrátit k těmto výjimečným 
chvílím. Kniha obsahuje texty, promluvy, 
reflexe a úvahy Miloše Doležala, kardi-
nála Dominika Duky, královéhradeckého 
biskupa Jana Vokála, historika P. Tomáše 
Petráčka, archeologa NPÚ Praha Jana 
Havrdy, bývalého pražského primáto-
ra Tomáše Hudečka, pražské radní Evy 
Vorlíčkové, ředitele Kanceláře pražské-
ho primátora Ondřeje Boháče, praneteře 
P. Toufara Jitky Cvetlerové a řady dalších.

Pestrá kronika
Druhou knižní novinkou je soubor více než osmi desítek tex-

tů z pera básníka, dokumentaristy a publicisty Miloše Doležala, 
který pod názvem ZA vydalo nakladatelství Torst ve spolupráci 
s Nezávislým podmelechovským spolkem. V českém kulturně-

-literárním prostoru je tvorba Miloše Doležala, v níž se soustav-
ně věnuje životním osudům postav známých, ale především těch 
neprávem opomíjených, výjimečná. Mezi těmi, o kterých Doležal 
ve svých vzpomínkových textech promlouvá, jsou příslušníci prv-
ních liniích protinacistického a protikomunistického odboje, per-
zekvovaní zemědělci, stejně jako umlčovaní umělci, spisovatelé 
a básníci, kteří na sobě nesli úděl, pod kterým nejen, že neklesli, 
ale zachovali si morální integritu a žitým příkladem posilovali 
své okolí. Základnou tvorby Miloše Doležala je precizní znalost 
jednotlivých osudů, které přibližuje, dny trávené ve společnosti 
pamětníků, postupné zaznamenávání vzpomínek a poznávání 
domovského prostoru, výchovy, rodinných tradic i krajiny, která 
jejich životy spoluutvářela. V souboru nazvaném „Za“ se vydává 
nejen po stopách velkých hrdinů; se stejnou pozorností připomíná 
i přátele ze svého domovského kraje Vysočiny, především z Ledeč-
ska. V knize se tak můžete setkat například s Ledečáky Zdeňkem 
Vorlíčkem, Augustinem Heroutem, Josefem Karlem, Zahrádečáky 
Františkem Bělohradským, Josefem Říhou, Josefem Rýdlem, Oli-
nou Pejškovou, Číhošťáky Marií Tr-
tíkovou, Marií Pospíšilovou, Janem 
Zmrhalem a mnoha dalšími. Kniha 
ZA je ve svém celku pestrou a vnitř-
ně pevnou i soudržnou kronikou čes-
kého 20. století.

Obě knihy je možné koupit skrze 
naše stránky www.podmelechov-
sky-spolek.cz nebo ve vybraných 
knihkupectvích.

Jan Kárník, předseda NPS

dvě pozoruhodné knihy o našem kraji

Český svaz žen Světlá n. S. ve spolupráci s Diakonií Broumov

VYHLAŠUJE

huManitárnÍ SBÍrku

letního a zimního oblečení · lůžkovin, prostěradel, ručníků, 
utěrek, záclon · vatovaných přikrývek, polštářů a dek, peří · 

hraček a školních potřeb · látky · obuv – veškerou nepoškoze-
nou v párech, svázané gumičkou · domácí potřeby – nádobí 

bílé i černé, skleničky  zabalené v krabici · menší funkční elek-
trospotřebiče vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí 
strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, 

počítače · kabelky, batohy · knihy a časopisy

Sbírka se uskuteční 

v sobotu dne 11. listopadu od 9.00 do 15.00 hod. 
v Sokolovně – Nádražní ulice, Světlá nad Sázavou 

Věci,  prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se 
transportem nepoškodily.

Děkujeme za Vaši pomoc.
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▶

Míla Brtník
 *7. ledna 1928 v Jihlavě, 
 †12. září 2017

Autor rukopisné sbírky 
„Zpěvník horáckých písní 
po lidech sebraných“. Hu-
debník, vynikající houslis-
ta, upravovatel, choreograf, 
organizátor, sběratel, autor 
pořadů, výtvarník.

Do folklorního hnutí se zapojil v 50. letech. V roce 1954 
obnovil skřípáckou muziku ve Velkém Beranově u Jihlavy, 
která v pozdějších letech ovlivnila také instrumentář BROL-
Nu. Skřípáckou muziku připojil k nově založenému souboru 
Vysočan, kde působil jako umělecký vedoucí, choreograf – 
vytvořil zde na 150 choreografií včetně hudebních úprav – 
a primáš muziky.

Lidové písně upravoval též pro soubory Drahan Blansko, 
Kalamajka Havlíčkův Brod, Křenováček Křenovice, Škubá-
nek Světlá nad Sázavou, Stražišťan Pacov, Velen Boskovi-
ce, Vysočánek Hlinsko, Podjavořičan Telč aj. Byl autorem 
programů Horáckých slavností v Telči, v Jihlavě a festivalu 
Horácko zpívá a tančí ve Světlé nad Sázavou. Spolupracoval 
se svazem českých Chorvatů v Daruvaru. Se svým souborem 

natáčel v Čs. i České televizi, v rozhlase v Brně, Praze i v za-
hraničí (např. Velká Británie, Finsko, Francie).

Významná byla též jeho činnost organizátorská. Působil 
jako předseda regionálního a člen ústředního poradenského 
sboru pro lidovou píseň a tanec, podílel se na práci sekce 
pro dětské folklorní soubory v Artamě, je zakladatelem Ho-
ráckého folklorního sdružení (1990), působil též ve výboru 
Folklorního sdružení ČR. Autorsky přispíval k pořadům na 
MFF ve Strážnici, od roku 1995 byl členem Senátu progra-
mové rady.

Míla Brtník obdržel za svoji folklorní činnost řadu ocenění 
doma i v zahraničí. Velmi významné bylo světové uznání 
formou zařazení životopisu do mezinárodní příručky vý-
značných vůdčích osobností světa „Kdo je kdo“ na základě 
rozhodnutí amerického životopisného ústavu American Bio-
graphical Institute (ABI).

Míla Brtník byl pokračovatelem Zdeňky Jelínkové. Spolu 
doslova vydupali Horácko ze země. Vyškolili řadu vedoucích 
souborů, vdechli jim nadšení a lásku k horáckým tancům 
a písničkám.

Míla Brtník je právem nazýván „tátou horáckého folkloru“. 
Patří mu za to nejvřelejší díky.

Navždy zůstane v našich srdcích.
epe

SPOrt
Přes léto společnost Sportovní zařízení rozhodně nezahá-

lela. Na letní ploše zimního stadionu se objevili hokejbalisté 
i badmintonisté, ale jasně nejvíce hřiště využili zástupci flor-
balového oddílu pro letní přípravu. V srpnu si zimák pronajal 
hokejbalový oddíl HBC Hostivař Praha, do Světlé přivezl 90 
mladých hokejbalistů na týdenní soustředění. O jejich spoko-
jenosti svědčí už objednávka na podobnou akci i pro příští léto. 
Od začátku září probíhají na ledě kromě mistrovských utkání 
družstev HC Světlá n/S i mládežnické turnaje, na víkendové 
soustředění dorazí reprezentační patnáctka. Do SHL (světelská 

hokejová liga neregistrovaných) se přihlásilo 10 týmů, které se 
spolu utkají v dlouhodobé soutěži.

Ve fotbalovém areálu se provedla celková regenerace trávní-
ku hlavního hřiště, která se spojila s neobvyklou rekonstruk-
cí brankovišť. Odborná firma opravila brankoviště formou 
tzv. hybridního trávníku, který kombinuje prvky umělého 
a přírodního trávníku. Nyní už ani nepoznáte, že je před bran-
kami položen umělý povrch, neboť nad ním se dobře ujala pří-
rodní tráva. Zároveň s tím se i vyměnila dosluhující časomíra.

V červnu byla dokončena oprava sportovního areálu u ZŠ 
Komenského, kde byl položen nový povrch na atletickém oválu 
i na volejbalovém a basketbalovém hřišti.

V tenisovém areálu probíhají stavební práce, při nichž se rea-
lizuje změna vytápění tenisového zázemí.

Do chodu sportovišť výrazně vstoupil tzv. Protikuřácký zá-
kon, který kromě známého zákazu kouření v restauracích při-
nesl hodně změn týkajících se alkoholu. Samozřejmě se nejed-
ná o omezení pro sportovce, nýbrž pro přítomné diváky. Nyní 
se při sportovním utkání nesmí podávat alkohol obsahující více 
než 4,3%, což v praxi znamená v restauraci točit jen desítku. 
A navíc se omezilo i podávání tvrdého alkoholu. I z těchto dů-
vodů dojde od listopadu ke změně provozovatele bufetu na zim-
ním stadionu. V současné době se další postup řeší, případní 
zájemci o provoz bufet se mohou hlásit u vedení společnosti.

Zimní provoz ve Sportovním centru Pěšinky
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▶ Přes zimu nabízíme ke sportování ve sportovním centru Pě-
šinky pronájem ledové plochy, posilovny i tanečního sálu. 
V Sázavské ulici tenisovou halu, v Komenského ulici fotbalové 
hřiště s umělým povrchem. Dále v Pěšinkách lze objednat ma-

sáže i saunu, samozřejmostí je i možnost veřejného bruslení. 
Obsazenost sportovišť i ceník lze najít na www.pesinky.cz

Tomáš Rosecký
Letecký snímek: Ing. Jaroslav Kocourek, foto: HBC Hostivař

Florbalový oddíl do sezony 2017/2018 přihlásil devět družstev – 
muži, junioři, dorostenci, starší žáci, ženy, juniorky, dorostenky 
a dvě družstva starších žákyň (Lvice a Tygřice).

Na sezonu jsme se připravovali především na letní ploše zimní-
ho stadionu ve Světlé n/S, na začátku prázdnin se 20 dětí zúčastni-
lo florbalového tábora v Želivě ve spolupráci s SVČ Ledeč n/S a na 
konci prázdnin absolvovalo 17 dorostenek a juniorek soustředění 
v Mladé Boleslavi.

Družstvo žen loni obsadilo druhou příčku a pokud se povede 
vyřešit problém s úzkým kádrem, klidně mohou znovu atakovat 
podobné umístění. Jejich soupeřkami budou SK Jihlava B – Žďár 
n/S, FA České Budějovice, Sokol Písek, Štíři České Budějovice, 
Jindřichův Hradec, Týn nad Vltavou, Spartak Pelhřimov a Cen-
tropen Dačice.

Velká neznámá čeká na tým juniorek, neboť sílu soupeřek nelze 
v této chvíli odhadnout. Čekají nás noví protivníci, pouze s Be-
nešovem jsme se utkali vloni. Dalšími soupeři jsou: Štírky České 
Budějovice, Florbal Benešov, Královské Vinohrady Praha, Vosy 
Praha, Sparta Praha, Panthers Praha, Black Angels Praha, Kano-
nýři Kladno, Chodov u Karlových Varů a Slavia Plzeň. Na holky 
čeká i náročné cestování, dvakrát hrajeme v Českých Budějovi-
cích, jednou v Benešově a hned pětkrát v Praze.

Dorostenky čeká náročná sezona, kdy po odchodu několika 
holek do juniorek se do hry musí zapojit i několik úplně nových 
hráček. Proto obhájit loňský obrovský úspěch, kdy se postoupilo 
na Mistrovství ČR, bude nesmírně těžké. V Lize dorostenek Vy-
sočiny a Jihočeského kraje se střetneme s SK Jihlava, FBŠ Jihlava, 

Žďár n/S, FBK Tábor, Sokol Písek, Soběslav, Štíři České Budějo-
vice, Meťák České Budějovice a Slavoj Temelín.

Velký příliv mladých hráček vyústil v přihlášení dvou družstev 
(Lvice a Tygřice) do Ligy žákyň. Zde bude cílem naučit holky hrát 
florbal tak, aby ty nejšikovnější mohly nastupovat i o kategorii výš. 
Na turnajích se budeme potkávat s týmy: SK Jihlava, SK Meťák 
České Budějovice, JeMoBu (Jemnice a Moravské Budějovice) 
a Spartak Pelhřimov.

Program jednotlivých družstev, statistiky hráčů, tabulky soutě-
ží i další věci naleznete na https://www.ceskyflorbal.cz/oddil/sklo-

-bohemia-svetla-ns dále nám funguje i web: http://www.florbal-
-sns.cz/ a facebook – Florbal Světlá nad Sázavou

Do oddílu přijímáme nové holky a kluky i během sezony. V pří-
padě zájmu neváhejte kontaktovat trenéra oddílu (tel: 605 723 607).
 Tomáš Rosecký

Foto: HBC Hostivař a Petra Vondrová

Předsezónní příprava dívčí části florbalového oddílu 
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Že rybolov není jen pro klu-
ky, o tom své vědí i světelské 
rybářky Nikola Tvrdá, Ane-
ta Tvrdá a Kristýna Kukeňo-
vá. Děvčata závodní sezonu 
odstartovala v říjnu 2016 na 
pražském přeboru v plavané, 
kde mezi nabitou konkurencí 
obsadila 2. a 3. místo ve svých 
kategoriích.

Děvčata se zabývají také 
rybolovnou technikou. Rybo-
lovná technika je sport, který 
vychází z potřeby rybáře za-
sáhnout cíl nebo dohodit co 
nejdále. Venku se hází pětiboj, 
který obsahuje disciplíny:

D1 – Muška skish
D2 – Muška dálka jednoruč
D3 – Zátěž terče – aremberg
D4 – Zátěž terče – skish
D5 – Zátěž dálka jednoruč

V zimě závodníci házejí v hale, zde se nedají házet všechny 
disciplíny, proto se hází jenom D3 a D4. Jelikož tento sport není 
příliš známý, ačkoli Česká republika je na světě v tomto sportu 
nejlepší, děvčata závodí za Územní svaz města Prahy.

Celý tým ÚS města Prahy jezdil sbírat zkušenosti na halové 
závody v RT. Děvčata na halových závodech získala celkem 
4 medaile (Aneta Tvrdá – dvě 3. místa, Kristýna Kukeňová – 
2. a 3. místo).

Během příprav na Národní kolo Zlaté udice se tým Prahy 
vydal na víkendové soustředění do Cerhernic, kde dolaďoval 
nedostatky v rybolovné technice, rybařských znalostech i lovu 
ryb na plavanou. Mladí rybáři pak následně své znalosti testo-
vali na předváděcím dni pro školy a školky v Praze 9, kde také 
ukázali své dovednosti v rybolovné technice. Světelské rybářky 
se neztratily ani na místních rybářských závodech. Kristýna 
Kukeňová zde obsadila 1. místo v ženách a celkové 6. místo. 
Nikola Tvrdá nastupovala ještě za mládežnickou kategorii, ve 
které skončila na 3. místě.

I letos se Světělští vydali na pražský přebor mládeže v lovu 
ryb na plavanou. Za Světlou nastupovali 2 týmy. Tým A ve slo-
žení Kristýna Kukeňová, Aneta Tvrdá, Nikola Tvrdá, Tomáše 
Kukeně, Jakub Šmíd a Jan Přichystal obsadil, dá se říci, že už 
prokleté, přesto krásné 4. místo. Neúplný tým B ve složení Ma-
těj Brzoň, Luboš Brzoň, Kristýna Kubínová a Jan Kubín obsa-
dil 13. místo ze 17 družstev.

Na Mistrovství České republiky v rybolovné technice žáků 
a juniorů, které se konalo 9.–11. června v Pelhřimově, odjela 
Nikola a Kristýna za ÚS města Prahy. Na mistrovství se hází 
pětiboj, začíná se rozhozem v každé disciplíně. Prvních šest 
nejlepších závodníků postupuje do finále. Kristýna Kukeňová 
skončila dvakrát na první nepostupové příčce a dvakrát se do-
stala až do finále. Ve finále D2 – Muška dálka jednoruč obsa-
dila 3. místo hodem dlouhým 39,54 metrů. Ve druhé finále už 
takové “štěstí” neměla. V disciplíně D5 – Zátěž dálka jednoruč 
obsadila 4. místo.

Finálové hody: D2-Muška dálka jednoruč – juniorky
1. místo Roblová Kateřina (Jihočeský územní svaz) – 42,93 m

2. místo Patková Kateřina (Západočeský územní svaz) – 
39,66 m

3. místo Kukeňová Kristýna (územní svaz města Prahy)
    – 39,54 m
4. místo Hodíková Lucie (Středočeský územní svaz) – 39,12 m
5. místo Kepáková Lucie (Moravský rybařský svaz) – 37,84 m
6. místo Kovalová Jana (Frýdek Mýstek) – 36,49 m

Finálové hody: D5-Zátěž dálka jednoruč – juniorky
1. místo Zelenková Iva (Jihočeský územní svaz) – 63,59 m
2. místo Patková Kateřina (Západočeský územní svaz) – 

60,34 m
3. místo Tichá Lenka (Moravský rybářský svaz) – 57,41 m
4. místo Kukeňová Kristýna (územní svaz města Prahy)
    – 53,11 m
5. místo Erbanová Karolína (Severočeský územní svaz)
    – 51,16 m
6. místo Kepáková Lucie (Moravský rybářský svaz) – 47,71 m
Celkově se Kristýna v juniorkách umístila na 7. místě. Nikola 

Tvrdá se v žákyních v celkovém pětiboji umístila na krásném 
14. místě. Děvčata měla zastoupení i v týmovém pětiboji, kde 
obsadila 6. místo.

Na další velký závod jel tým Prahy do Šilheřovic, kde se 
konalo Národní kolo Zlaté udice. Jedná se o závod, který má 
za úkol prověřit mladé rybáře v lovu ryb na plavanou, rybář-
ských znalostech a v rybolovné technice. Závodů se účastní 8 
územních svazů České republiky. Tým Prahy ve složení Kris-
týna Kukeňová, Nikola Tvrdá, Adam Aksler, Jan Franc, Michal 
Novák a Jindřich Těšínský obsadil 7. místo. Nikola v žákyních 
v rybářských znalostech obsadila 5. místo, 6. místo v lovu ryb 
na plavanou a 7. místo v rybolovné technice. Po třech dnech 
Nikola skončila na 6. místě. Kristýna v kategorii dorostenci 
obsadila 3. místo v rybářských znalostech, v lobu ryb na plava-
nou taktéž 3. místo a v rybolovné technice 6. místo. Celkově se 
umístila na konečném 5. místě.

Děvčata ještě v srpnu vyrazila na tábor rady, kde po celých 
14 dní dolaďovala formu na novu sezonu.

Světelské rybářky válí

Tým ÚS města Prahy (zleva nahoře: vedoucí Iva Košnářová, 
Michal Novák, vedoucí Tomáš Rynek, vedoucí Aleš Slavíček, 

zleva dole: Nikola Tvrdá, Kristýna Kukeňová, Jan Franc, 
Jindřich Těšínský, Adam Aksler)

Trenér Tomáš Rynekr, 
Kristýna Kukeňová
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Český hokej v současné době vyklidil pozice, které mu pa-
třily ve světovém měřítku ještě v nedávné minulosti. Právě 
proto Český svaz ledního hokeje nyní klade největší důraz 
na mládež, aby se náš hokej vrátil mezi ty nejúspěšnější ho-
kejové země ve světě. I díky finančnímu zisku z domácího 
mistrovství světa v roce 2015 došlo v posledních letech ke 
spuštění několika rozvojových projektů, které by měly při-
táhnout na zimní stadiony nové adepty ledního hokeje. Tako-
vou akcí byl například projekt Pojď hrát hokej v rámci Týd-
ne hokeje pořádaný na zimních stadionech v celé republice 
od 18. do 24. září. Při této akci měly děti možnost si zdarma 
vyzkoušet první krůčky na ledě a poznat základy ledního 
hokeje. Na ledě zimního stadionu Sportovního centra Pěšin-
ky ve Světlé nad Sázavou se uskutečnila letošní akce Pojď 
hrát hokej v pondělí 18. září odpoledne a přilákala nečekaně 
vysoký počet malých hokejových adeptů ve věku od čtyř do 
šesti let. Bylo jich dvaačtyřicet a světe div se, dvaadvacet 
z nich byly dívky. Při prezentaci ve vestibulu stadionu obdr-
želo každé dítě opravdový hokejový dres se státním znakem 
na prsou. Po krátké rozcvičce na suchu nastoupili malí ho-

kejoví adepti na ledovou plochu. Někdo již základy brusle-
ní ovládal, někdo se na ledové ploše držel cvičné hrazdičky, 
někdo zase hledal jistotu u mantinelu. To vše do té doby, než 
se dětí ujal hlavní instruktor bruslení Jesef Rauer s asistenty, 
kterými byli členové A týmu HC Světlá nad Sázavou. Prv-
ním bodem programu bylo seznámení dětí s ledovou plochou. 
I samotní rodiče dětí byli překvapení, jakým způsobem při-
měl instruktor opravdové začátečníky k prvním krůčkům na 
ledové ploše, naučil je vstávání z ledu, stání na jedné noze 
a prvním samostaným bruslařským krokům. Potom se již 
děti zapojily do různých soutěží, nejprve bez hokejky a po-
tom s hokejkou. Bylo to krásné sportovní odpoledne, při kte-
rém se v hlavních rolích představili malí bruslaři. Nejen že 
Český svaz ledního hokeje celou akci podpořil finančně, ale 
ještě něco k tomu přidal. Každé dítě, které se přihlásilo do 
projektu Pojď hrát hokej, a klub ho následně zaregistroval 
do Českého svazu ledního hokeje, získalo poukaz v hodnotě 
1 500 Kč na nákup hokejové výstroje od renomované spor-
tovní značky CCM.

Text a foto: jiv

hokejový potěr v Pěšinkách

V dresech se státním znakem na prsou pózují zleva Natálka, 
Karolínka, Anetka a Klárka

Instruktor Jesef Rauer učí děti prvním s 
amostatným krůčkům na ledě

Z opravdového hokejového dresu se raduje malá Klárka První nejisté krůčky na kluzkém ledě
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Zvláštním zápasem zahájilo A mužstvo HC Světlá nad Sázavou 
doma v Pěšinkách novou hokejovou sezonu 2017/2018. Bylo to 
exhibiční utkání, ve kterém bylo světelským hokejistům soupe-
řem mužstvo legend, hráčů, které si k rozlučce se svojí sportovní 
kariérou pozval Jaroslav Žák. Populární „Žaky“ v roce 2007 ve 
svých šestadvaceti letech ukončil v Havlíčkově Brodě profesio-
nální hokejovou kariéru, když dal přednost civilnímu zaměstnání. 
Bez hokeje však ještě nechtěl být, a tak si šel zahrát krajský přebor 
do Světlé nad Sázavou. Modrobílým barvám světelského hokeje 
zůstal věrný rovných deset let. Byl skutečným lídrem mužstva 
v Krajské lize mužů Pardubického kraje, pravidelně po hodnocení 
každé sezony patřil mezi nejlepší hráče soutěže a ve statistikách 
týmu Světlé patřil vždy mezi nejproduktivnější hráče s největším 
počtem vstřelených branek a asistencí. Pozvání Jaroslava Žáka 

k jeho rozlučce přijali hokejisté, kteří v minulosti oblékali dres 
Světlé nebo si s ním zahráli v jeho prvním působišti v havlíčkob-
rodské Kotlině. Exhibiční utkání mělo slavnostní úvod. Nejprve 
loučícímu se hráči poděkoval za jeho služby hokeji a k tomu předal 
upomínkový dar člen Výkonného výboru Krajského svazu led-
ního hokeje Pardubického kraje Jan Rychlý, po něm předal dárek 
města Světlá nad Sázavou místostarosta Josef Hnik a stranou ne-
zůstali ani členové Fanklubu světelského hokeje. Poté mu kapitán  
světelských hokejistů Ondřej Včela věnoval na památku jeho dres 
s číslem 9, podepsaný od všech bývalých spoluhráčů. Tečkou za 
oficialitami byl ještě jeden slavnostní akt. Sám loučící se hokeji-
sta dostal možnost odhalit pamětní desku, která nyní zdobí stěnu 
zimního stadionu nad ledovou plochou. Je na ní jméno Jaroslav 
Žák a číslo 9. Potom již bylo zahájeno samotné utkání. Hrálo se 
v přátelském duchu bez vyloučených a bylo vidět, že všichni aktéři 
na ledě se hokejem bavili. Hokejisté HC Světlá nad Sázavou pod-
lehli mužstvu legend 1:4. Skóre utkání otevřel sám Jaroslav Žák 
a jeho tým vedl 1:0, na 1:1vyrovnal domácí Jakub Doležal a potom 
již stříleli góly hráči mužstva legend. 1:2 Radim Křišťan, 1:3 Jan 
Ruml a brankový účet na 1:4 uzavřel Ladislav Rytnauer. Mužstva 
nastoupila v těchto sestavách. HC Světlá n. S. A: Michal Koubský, 
Jiří Zvolánek, Ondřej Včela, Jan Svoboda, Ondřej Šíma, Jakub 
Kořínek, Jan Fibikar, Pavel Blažek, Petr Včela, Jan Kubát, Michal 
Dolinský, Ondřej Špatenka, Jakub Venc, Jakub Doležal, Jaroslav 
Doležal, Miroslav Kopecký, Tomáš Dušátko, Vlastimil Křišťan, 
trenér Jiří Přibyl. Mužstvo legend sestavené Jaroslavem Žákem: 
Lukáš Studený, Ladislav Rytnauer, Jan Krajíček, Radim Křišťan, 
Michal Blažek, Pavel Švanda, Petr Heřmánek, Petr Šudoma, Jan 
Ruml, Michal Beránek, Petr Beránek, Ondřej Vomela, Hynek Bár-
ta, Jakub Kůrka, Jakub Bradáč, Jaroslav Žák a nehrající kapitán 
Tomáš Šnobl.

Text a foto: jiv

derniéra hokejisty Jaroslava Žáka

Kapitán A mužstva Světlé Ondřej Včela předal Jaroslavu 
Žákovi dres podepsaný  všemi spoluhráči

Nyní Jaroslava Žáka 
připomíná na zimním stadionu 

v Pěšinkách pamětní deska 
s jeho jménem a číslem 9

Při loučení byl též zástupce Krajského svazu ledního hokeje 
Pardubického kraje Jan Rychlý

Jaroslav Žák se po deseti 
letech rozloučil s příznivci 

světelského hokeje
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30. 9. končí období vegetačního klidu, 
proto bych vám chtěl nabídnout své služby. 

Kromě rizikového kácení provádím pěstební  činnost  
(sázení stromků, chemické ošetření zeleně,  

ožínání porostu atd.).
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