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ZPRÁVY Z RADNICE 
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 15. července 2013

I. RM schvaluje:
– přijetí dotace od Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci granto-

vého programu „Informační a komunikační technologie 2013“ 
na realizaci akce „Digitalizace a dlouhodobá elektronická ar-
chivace kulturního dědictví“ ve výši 66 198,- Kč.

– přijetí dotace od Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci granto-
vého programu „Informační a komunikační technologie 2013“ 
na realizaci akce „Modernizace serverů města Ledeč n. S.“ 
ve výši 82 000,- Kč.

– přijetí dotace z Integrovaného operačního programu na reali-
zaci projektu „Územní plán pro město Ledeč n. S.“ ve výši 
363 000,- Kč.

II. RM zmocňuje
– starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu Smlouvy o poskyt-

nutí dotace od Zastupitelstva Kraje Vysočina na realizaci akce 
„Digitalizace a dlouhodobá elektronická archivace kulturního 
dědictví“ ve výši 66 198,- Kč.

– starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu Smlouvy o poskyt-
nutí dotace od Zastupitelstva Kraje Vysočina na realizaci akce 
„Modernizace serverů města Ledeč“ ve výši 82 000,- Kč.

– starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu Podmínek Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního pro-
gramu na realizaci projektu „Územní plán pro město Ledeč“ 
ve výši 363 000,- Kč.

III. RM ukládá:
– odboru samosprávy zajistit výrobu reklamního banneru. Tento 

banner bude sloužit k propagaci města na akcích, na nichž se 
město fi nančně spolupodílí. Předpokládaná maximální cena 
5.000,- Kč.

– odboru samosprávy vstoupit v jednání s vlastníky stavební 
parcely 41 k. ú. Ledeč ohledně možného odkupu – případně 
směny části tohoto pozemku za účelem rozšíření stávajícího 
chodníku u přilehlé parcely.

USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou

konané dne 5. srpna 2013
I. RM schvaluje:
– vnitřní směrnici č. 3/2013 „Směrnice upravující přidělování 

a užívání mobilních telefonů“.
– přijetí smlouvy o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina pro 

Město Ledeč na fi nancování provozních nákladů sociální služ-
by: „Pečovatelská služba“ 147.200,- Kč.

– přijetí peněžního daru pro Základní školu Ledeč nad Sázavou 
ve výši 2.040,-Kč.

– uzavření smlouvy o nájmu plakátovacích ploch ve Městě Le-
deč nad Sázavou se společností RENGL, s.r.o., Zákopnická 
354/11, Liberec.

– bezplatné vypůjčení 2 ks mobilních WC Obecnímu úřadu 
Pavlov při konání kulturní akce „Pavlovské slavnosti“ na den 
17. 8. 2013 s tím, že přemístění tam i zpátky bude hrazeno 
Obcí Pavlov.

– podnájem společnosti Vysočinské nemocnice, s.r.o., Háj 675, 
Ledeč nad Sázavou v pronajatých prostorách dle nájemní 
smlouvy z roku 2004 – bytu č. 1 v objektu nemocnice Háj 
v  Ledči nad Sázavou pro MUDr. Iulii Pavlenkovou, nar. 8. 12. 
1967 na dobu určitou – od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014.

– zveřejnění záměru  bezplatné výpůjčky části pozemku parc. 
č. poz. 2314 a části pozemku parc.č. poz. 333/3 v kat. území Le-
deč n. S. za účelem manipulační plochy při realizaci stavby  (vedle 
komunikace II/150 za železničním mostem směrem na Ostrov). 

– pronájem  pozemků parc.č. poz. 1230/43 – orná půda o cel-
kové výměře 10 000 m2 a 1230/44 – orná půda o celkové 
výměře 8407 m2 v kat. území Ledeč se společností ZEMKO 
Kožlí, a.s., Kožlí formu dodatku č. 3 a pověřuje starostu měs-
ta jeho podpisem.

– uzavření dohody na splátkový kalendář k úhradě nákladů spojených 
s projednáváním přestupku a pokut s p. J. S. bytem Ledeč.

– manželům J. a A. M. prodloužení nájemní smlouvy k bytu 
č. 8 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 
31. 12. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájem-
né sjednané dohodou měsíčně ve výši 2198,- Kč.

– manželům P. a E. S. prodloužení nájemní smlouvy k bytu 
č. 3 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 
31. 12. 2013. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájem-
né sjednané dohodou měsíčně ve výši 2715,- Kč.

– výjimku v počtech dětí v MŠ Stínadla, 28. října a Družstevní 
pro školní rok 2013/2014.

II. RM odkládá: 
– žádost praktického lékaře paní MUDr. H. L., trvale bytem 

Ledeč nad Sázavou, o vydání souhlasu s umístěním sídla, 
její nově zakládané společnosti v budově polikliniky čp. 450 
v Ledči nad Sázavou do doby úplného splacení dluhu, tj.  min. 
do 30. 9. 2013.

– ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v budově čp. 327, 
ul. Na Žižkově, v Ledči nad Sázavou, se Základní školou, Ha-
brecká čp. 378, Ledeč nad Sázavou - dohodou ke dni 30. 9. 2013.

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory  - budovu 
čp. 327 ul. Na Žižkově v Ledči nad Sázavou, parc. č. st. 371  
o výměře 302 m2 a přilehlý pozemek parc.č. poz. 1998/6 za-
hrada o výměře 958 m2.

Koželská 222
584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: 776 100 171
mddr.jitkadvorakova@seznam.cz

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
MDDR. JITKA DVOŘÁKOVÁ

PRAKTICKÁ ZUBNÍ LÉKAŘKA

17. – 18. 8. Dr. Bohanes, 
Lánecká 970, Světlá n. S. Tel.: 569 453 246

24. – 25. 8. Dr. Krajcarová, 
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 102

31. 8. – 1. 9. Dr. Němcevová, 
nám. T.G.M., Golčův Jeníkov Tel.: 569 442 394

7. – 8. 9. Dr. Pullman, 
Česká Bělá 122 Tel.: 603 989 746

14. – 15. 9. Dr. Mottl, 
Dobrovského 2023,  H. Brod Tel.: 569 424 211

ZUBNÍ POHOTOVOST SRPEN 2013
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

PRODÁM
Z důvodu stěhování velmi zachovalé béžové křeslo 

„ušák“. Prodej za 2500,- Kč (pův. cena 4600,-). 
Kontakt na telefon: 728 499 904
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VZPOMÍNKOVÉ SLAVNOSTI VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE

V půli června patřila sluneční zátoka vzpomínkovým 
slavnostem, které tu pořádá Sdružení přátel Jaroslava Fo-
glara. Ten zde prožil část svého života věnovaného mládeži. 
Na svém oblíbeném místě a v kraji, který měl rád, uskutečnil 
plných šestnáct táborů skautů i v době zákazu skautského 
hnutí u nás.

Letošní Sluneční zátoka ožila na dva červnové dny vzpo-
mínkovými akcemi, které tu již od roku 2006 tradičně pořá-
dají příznivci Jaroslava Foglara u památníku jeho šestnácti 
táborů v Zátoce Neznáma pak již ve Sluneční zátoce i v blíz-
kém okolí. Poprvé to bylo v roce 1925, ještě jako vedoucí 
34. Pražského oddílu, ale již od roku 1927 jako vůdce legen-
dární „Dvojky“.

Na památku J. Foglara-Jestřába a jeho táborů zde byl po-
staven a 5. července 1997 odhalen pomník-památník, tehdy 
ještě za osobní přítomnosti spisovatele, kterému byl udělen 
též titul čestného občana města Ledče nad Sázavou, i za jeho 
blízký vztah k městu. Výsledkem jeho celoživotní práce 
jsou velké zásluhy a příspěvek k rozvoji a výchově mláde-
že, působením četných knih, povídek i článků o problémech 
mládeže, jejich prohrách i vítězstvích, které důvěrně poznal 
jako jejich dlouholetý vedoucí a vůdce skautského oddílu, 
až do roku, kdy se začal věnovat převážně literární práci, 
jako spisovatel knih pro mládež. Nelze pominout zvláště 
ten nejoblíbenější, seriál „Rychlé Šípy“ 
o družině, která prožívá své chvíle i dny 
volnosti v těsných a tajemných uličkách 
starého města, opuštěných zahradách 
i na výpravách za dobrodružstvím.

Je to letos i sté výročí založení praž-
ské „Dvojky“, jednoho z prvních skaut-
ských oddílů, od založení skautského 
hnutí u nás v roce 1912. Na místě letoš-
ního setkání se sešlo přes sto sedmdesát 
účastníků.

Schází se tu nejen řada známých 
osob zvučných jmen, každoročně s pří-
slušníky skautského hnutí, které stálo 
u vzniku myšlenky na postavení tohoto 
památníku - tedy mladých i dospělých, 
oldskautů, příslušníci čestného Svojsí-
kova oddílu a především Sdružení přá-
tel Jaroslava Foglara, které bylo zalo-
ženo v Brně v roce 1990 třemi prvními. 

Byli to Karel Jánský, Jiří Punčochář a Miloš Vraspír. Dlouhá 
by byla řada jmen stálých účastníků - Ladis, Ivo, Jaris, Lo-
gan, Ďáblík, Vindy, Milan Teslevič - malíř RŠ, J. Voděnka, 
Jenda Klepáč a Zd. Prokš - oba z Dvojky.

Zásluhou především PhDr. M. Vraspíra – Velkého Bobra 
– znovu připravili a uskutečnili od roku 2006 již osmý roč-
ník setkání, tentokrát u příležitosti 80. výročí prvního, tehdy 
ještě novinového vydání snad nejhezčího, však nejčtenější-
ho vydání Jestřábovy knížky Hoši od Bobří řeky, ve které 
popisuje příhody oddílu chlapců na táboře, který se mu stal 
do značné míry předlohou. 

Toto setkání bylo opět příležitostí doslova k marato-
nu přátelských diskuzí, vzpomínek mezi stálými i nový-
mi příznivci díla Jaroslava Foglara, ovšem pod taktovkou 
M. Vraspíra-Velkého Bobra, který připravil i křest plakety, 
jako připomínku 75. výročí zrození Rychlých Šípů. Sluneční 
zátoka stále zůstane jako připomínka Foglarova díla o tom, 
že mládí lze prožít bez cigaret, alkoholu, drog i hracích au-
tomatů i nesmyslně hlučné „hudby“. S písněmi, které se stá-
le ještě ozývají u táborových ohňů i na cestách osamělých 
poutníků.

A počasí toho dne setkání? Nelze si přát lepší. Díky, Jes-
třábe!

  Sonny – Východočeská družina Svojsíkova oddílu

Společné foto, zpívající Dvojka – vlevo přihlížející Jíra, snímky pořídil KUPR.   



4

KALEIDOSKOP

S létem se změnila tvář centra městečka. Nástavba na nábřeží i zbouraný dům ve „Švondráku“, který měl být původně 
rekonstruovaný, ale jeho žalostný stav donutil majitele k úplné likvidaci. Právě odstranění domu č. 103 výrazně otevřelo prostor 
a nové pohledy na Ledeč. Zatím nevíme, k jakým účelům nově vzniklý prostor bude sloužit, ale parčík by mu určitě velmi slušel.

Léto vrcholí, do Ledče přijíždějí hosté na lodích, vlakem, na kolech a ti odvážnější i v balónu. I z krásné letní přírody je třeba se 
na chvíli ukrýt před horkem. Co třeba na výstavu? Klub panenek ČR, vedený A. Zemanovou, pořádá na hradě v Ledči VÝSTAVU 
PANENEK A KOČÁRKŮ. Prohlédnout si ji můžete do 29. září v prostorách galerie muzea. Otevřeno Út-Ne 9-12, 13-16 hodin.

Úpravy na ledečských hřbitovech. Na starém hřbitově byl obnoven nápis na válečném hrobě L. K. Zelencova. Protože se 
v minulosti našel osel, který měl potřebu zničit vojákovu fotografi i, zůstává toto místečko prázdné. Pokud by se ve vašem archivu 
našla fotka tohoto ruského vojáka, byli bychom rádi, kdybyste ji dali k dispozici pro obnovu piety (v archivu města není). Na novém 
hřbitově průběžně dochází k úpravě terénu pro nová hrobová místa.
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVENEC 2013

KRÁDEŽ SPORTOVNÍHO KOLA – policisté v Ledči nad Sázavou přijali oznámení o krádeži 
sportovního jízdního kola zn. PELLS ROOT, kdy neznámý pachatel nezjištěným způsobem vnikl 
do bytového domu v ul. Zdeňka Fibicha v Ledči nad Sázavou a zde poté odcizil ze společné sklepní 
chodby nezajištěné uvedené jízdní kolo, čímž způsobil majiteli škodu ve výši nejméně 25.000,- Kč. 
Toto odcizené kolo bylo následující den po krádeži hlídkou Policie ČR zajištěno v Havlíčkově Brodě, 
kdy se však do současné doby provedeným šetřením nepodařilo zjistit konkrétní osobu pachatele, který 
se dopustil uvedené krádeže.
KRÁDEŽ BAREVNÝCH KOVŮ  – policisté v Ledči nad Sázavou ve spolupráci se Službou kriminální 
policie Havlíčkův Brod šetří případ krádeže barevných kovů, kdy dosud neznámý pachatel nezjištěným 
způsobem vnikl na oplocený pozemek společnosti EST + a.s., kde se násilně vloupal do plechového 

skladu, ze kterého poté v době od 8. 7. do 11. 7. 2013 odcizil různé druhy barevných kovů v celkové hodnotě nejméně  3.125,- Kč. 
KRÁDEŽE VLOUPÁNÍM DO FIREM V LEDČI NAD SÁZAVOU – v měsíci červenci 2013 bylo na Policejní stanici v Ledči 
nad Sázavou oznámeno několik případů krádeží vloupáním do různých podniků a fi rem v Ledči nad Sázavou, kdy v několika 
případech se dosud neznámý pachatel za pomocí páčidla násilně vloupal do kanceláří napadené fi rmy a zde následně odcizil 
různé věci. V současné době je ze strany Policie ČR k uvedeným případům prováděno intenzivní šetření ve spolupráci se Službou 
kriminální policie a vyšetřování z Havlíčkova Brodu s cílem objasnění těchto případů.
FYZICKÉ NAPADENÍ V OBCI KOZLOV – policisté policejní stanice Ledeč nad Sázavou zahájili úkony trestního řízení pro 
podezření z přečinu ublížení na zdraví, ze kterého je podezřelý 36letý muž, který fyzicky napadl v podnapilém stavu souseda 
a způsobil mu zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření s následnou pracovní neschopností. Na místo incidentu musela 
být přivolána hlídka Policie ČR, která agresivního a podnapilého útočníka na místě zajistila a následně byl útočník převezen 
k vystřízlivění na Protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě.
KRÁDEŽ MĚĎENÝCH OKAPŮ A VLOUPÁNÍ DO GARÁŽE – dne 24. 7. 2013 bylo na policejní stanici v Ledči nad 
Sázavou oznámeno, že v době od  20:30 hod. do 23:30 hod. v obci Hradec u Ledče nad Sázavou, část Hamry neznámý 
pachatel nezjištěným předmětem odstranil a poté odcizil visací zámek na přilehlé garáži u rozestavěného domu, kdy 
následně z garáže odcizil stavební kolečko, dřevěný žebřík a dále z rodinného domu odcizil měděné okapy a svody, čímž 
způsobil majiteli škodu ve výši nejméně 30.000,- Kč. 

npor. Bc. Luboš PEJCHAR, zástupce vedoucího OO Světlá n.S., Policejní stanice Ledeč n. S.

IV. ROČNÍK MELECHOVSKÉHO 
OKRUHU A SRAZ ČS. MOTOCYKLŮ 

Zveme všechny příznivce motorizmu i ty, kteří 
chtějí strávit pěkný den.  Čeká vás:

přehlídka motocyklů, závod Melechovský okruh, 
jízda zručnosti, prezentace motocyklových 

výrobců, tombola, vyjížďka na zámek do Zruče n. S., 
promítání fi lmů. Pěší jsou také vítáni. 

17. 8. 2013, LETNÍ AREÁL LEDEČ N. S., 8–22 HODIN
Více informací o programu na:
 www.melechovskyokruh.cz

PRODEJ SLEPIČEK 
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává slepičky snáškových 

plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, 
černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!

● Stáří slepiček 14–18 týdnů,   cena 149 – 170 Kč / ks – v začátku snášky 178 Kč/ks 
● Prodej se uskuteční v pátek 30. srpna 2013 v Ledči u vlak. nádraží – v 11,30 hod.
● Případné bližší informace tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719  
● Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek – cena 15–22 Kč/ks 

Zlatnická dílna  LUBOR BAUM 
Opravy a výroba šperků v krátkých dodacích lhůtách.

Široká nabídka originálních stříbrných šperků:
www.sperky-baum.cz

www.fl er.cz/lubor-baum
Hradní 737, Ledeč nad Sázavou, tel.: 736 441 897

JAZYKOVÉ STUDIUM 
ANGLIČTINY – EVYKA

Ledeč n. S., Husovo nám. 67
Tel.: 733 798 453

e-mail: e.prchalova@email.cz
…startujeme už v září!

PRODÁM
byt 2+1 na sídlišti Stínadla v Ledči n. S.

Cena dohodou. Kontakt na telefon: 604 858 925

Studio SALVE Jana ROULOVÁ
Ledeč nad Sázavou

přijme kadeřnici, kadeřníka s vlastním ŽL.
Praxe v oboru vítána
Kontakt: 776 271 262
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Šestá stránka Ledečského zpravodaje je stále určena 
našim SOUSEDŮM  z Mikroregionu Ledečska. V okolních 
obcích se děje stále něco nového, tak je škoda neseznámit 
širokou veřejnost regionu s vaší prací. Je mnoho nových 
událostí, které by bylo dobré publikovat a „prodat“ tak 
vaši nelehkou práci na obcích. Nové komunální volby se 

už přibližují, tak by bylo dobré zveřejnit vaše zkušenosti 
i úspěchy v rámci mikroregionu. Nabízíme vám tedy tuto 
stránku i se zavedeným logem U SOUSEDŮ pro vaše 
další příspěvky, jako třeba následující řádky o setkání 
rodáků v Jedlé, které se velmi vydařilo. S přáním hezkého 
zbytku léta se těšíme na vaše zprávy. 

V sobotu 29. června se tu konalo setkání rodáků 
a občanů obce Jedlá a Dobrá Voda u příležitosti stoletého 
výročí kapličky sv. Jana Křtitele v Jedlé. U kapličky, která 
prošla na jaře celkovou rekonstrukcí, se sešlo na mši 
svatou přes 150 rodáků. Pan Josef Prchal zde připomenul 
důležité okamžiky v historii kapličky. Následovala mše 
svatá, kterou vedl P. ThDr. Jan Bárta. Poté se všichni 
odebrali k budově bývalé školy, kde nejstarší rodáci pan 
Josef Prchal a paní Anežka Horajsová na památku této 
události v Jedlé zasadili jedli. Následovalo posezení, kde 
starosta obce Jiří Brož přivítal všechny rodáky a seznámil 
je s plány obce do konce roku, jako je např. nová čekárna 
u hájenky. Paní učitelku Zdenu Holendovou a nejstarší 
zúčastněnou rodačku Anežku Horajsovou potěšil 
květinou. Josef Prchal přednesl celou historii školy 
v Jedlé, od postavení budovy v roce 1925 až po ukončení 
školní docházky v roce 1973. Na posezení též zahrála 

kapela Dvě sestry, děvčata Anežka a Adélka Caskovy 
z Dobré Vody. Zbytek odpoledne provázel harmonikář 
Slávek Brabec, ke kterému se přidal i jeho bývalý učitel 
ze ZUŠky pan Jaromír Holenda. Ve škole bylo možné 
si prohlédnout staré fotografi e ze školních let, nebo též 
nahlédnout do kroniky obce. Každý měl možnost napsat 
do kroniky vzkaz pro budoucí generace. Nakonec zůstalo 
v kronice na tři strany vzkazů. Budoucí generace se má 
opravdu na co těšit, vzkaz tu zanechal i rodák z Jedlé, 
který bydlí v Tasicích a starostou je v Bělé.

Milou vzpomínkou všem rodákům jistě zůstane 
pamětní hrneček, který obec nechala vyrobit, stejně tak 
i pohled Jedlé a Dobré Vody, který je možné si stále 
zakoupit. Obec Jedlá všem příchozím děkuje za účast 
a těší se na další milá setkání. Fotografi e z celého dne 
jsou k nahlédnutí na www.jedla-dobravoda.cz                   

Martina Casková

PRÁZDNINY V OBCI JEDLÁ ZAČALY DOSTI NETRADIČNĚ

ok

V květnu se započalo s opravou kapličky se zvoničkou 
v Habreku. Stavba je významná památka místního 
významu, jako umělecko architektonický prvek. Kaplička 
z 19. století potřebovala odvlhčit zdivo, opravit omítku 
a provést výměnu střešní krytiny, včetně odvodnění 
dešťových vod. Práce prováděla společnost TS Ledeč 
a některé drobné práce pracovníci VPP. Celkové náklady 
si vyžádaly částku 170 tis. Kč, z čehož 55 tis. přispěl 
Kraj Vysočina z Fondu Vysočiny. Pracovníci VPP 

také opravili a natřeli 
dřevěný plot a zároveň 
i sousedící autobusovou 
zastávku. Zbývá pouze 
před kapličkou osázet 
nové okrasné dřeviny 
a výsledek bude kompletní 
nebo perfektní?   

HABRECKÁ KAPLIČKA V NOVÉM

-ZČ-
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Sklárna Huť Jakub Tasice je široké veřejnosti známá 
především tím, že se zde natáčel seriál Synové a dcery 
Jakuba skláře, nyní repríza na Primě. Méně známá je ve-
řejnosti její moderní historie. V roce 2002 byla ve sklárně 
rázem ukončena výroba. V letech 2002–2004 byla sklár-
na v konkurzu, chátrala a jen díky bývalým zaměstnan-
cům p. M. Milichovské st. a p. V. Tvrdíkovi, kteří za-
jišťovali správu, nedošlo k demolici sběrači kovů. Díky 
těmto dvěma nadšencům sklárna v Tasicích stále existuje. 
V roce 2004 zakoupil sklárnu podnikatel L. Pipa. V le-
tech 2004–2012 byla sklárna provozována jako sklář-
ský skanzen. Správu sklárny pro nového vlastníka opět 
zajišťovali pí Milichovská, spolu s dcerou Marií, a pan 
Tvrdík. Za pana Pipy postihly sklárnu další rány – v roce 
2006 se pod přívaly sněhu zřítilo několik budov, v roce 
2008 úřadoval orkán Kiril, který poškodil téměř všechny 
střechy. V letech 2006–2011 probíhaly jednak opravy po-
škozených objektů a zároveň postupná obnova některých 
chátrajících objektů. Akce byly fi nancovány z Havarij-
ního fondu MK, Fondu Vysočiny, dotačního programu 
Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností a z menší části z prostředků 
vlastníka. Hlavní zásluhu na přípravě žádostí a získání 
dotací měla opět paní Milichovská st. Od 1. 8. 2012 je 
vlastníkem sklárny Ing. František Milichovský a provo-
zovatelem sklárny V. Tvrdík. Zájmem nového vlastníka je 
pokračovat v postupné obnově sklárny a rozvíjení jejího 
potenciálu. Od roku 1990 je sklárna nemovitou kulturní 
památkou registrovanou MK ČR. Na podzim 2012 podal 
vlastník sklárny na NPÚ v Telči žádost o vypracování ná-
vrhu na prohlášení sklárny v Tasicích za Národní kulturní 
památku (NKP). Na základě toho navštívily naši sklárnu 
pracovnice NPÚ a pro-
vedly místní šetření. 
Výsledkem šetření 
je návrh na prohláše-
ní kulturní památky 
za NKP. 18. července 
2013 navštívily sklár-
nu ředitelka pobočky 
NPÚ v Telči, PhDr. M. 
Veselá a vedoucí od-
dělení ochrany kultur-
ních památek na MK 
ČR, Mgr. P. Ulbricho-
vá. Účelem jejich ná-
vštěvy bylo z pozice 
vedoucích pracovníků 
příslušných orgánů pa-
mátkové péče posoudit 
oprávněnost návrhu 
a navržený rozsah pa-
mátkové ochrany bu-
doucí NKP. Závěrem 
návštěvy pak bylo po-
tvrzení návrhu sklárny 
na NKP. Podle hrubého 

odhadu by mělo vyhlášení NKP spolu s dalšími navrže-
nými památkami proběhnout v závěru roku 2013. Sklár-
na se tak zařadí mezi přibližně 300 nejvýznamnějších 
památek v ČR, k takovým památkám jako je Pražský 
hrad nebo areál hutí ve Vítkovicích. Památka jako NKP 
poté přejde pod správu Kraje Vysočina, jehož radní pro 
kulturu RNDr. Marie Kružíková navštívila sklárnu letos 
v dubnu v doprovodu starosty Ledče Mgr. P. Vaňka a mís-
tostarosty J. Doležala. 

Veškeré zajištění provozu rozsáhlého areálu skanzenu, 
údržbu, opravy, průvodcovské služby, propagaci, admini-
strativu, komunikaci s památkáři a dalšími orgány veřejné 
správy zajišťují čtyři lidé. Průběžně se pracuje na zlepšení 
propagace sklárny. Kromě distribuce informačních letáků, 
které jsou k dispozici turistům i na ledečském hradě a v IC, 
je zlepšována propagace na internetu, probíhá spoluprá-
ce s Agenturou Czech Tourism, Průvodcovskou službou 
K. Hora a dalšími subjekty. Každoročně navštíví sklárnu 
okolo 4 tisíc návštěvníků z ČR i zahraničí a velice rádi 
u nás přivítáme také občany Ledče a okolí, kterých je ku-
podivu z celkového počtu opravdu jen zlomek a možná 
i díky tomu se v 10 km vzdálené Ledči stále ještě lze setkat 
s názory, že se ve sklárně stále pracuje… 

Sklářský skanzen v Tasicích má otevřeno každý den 
po celý rok od 10 do 16 hod. (v zimě do 15). V areá-
lu je také největší specializovaná prodejna skla na Ha-
vlíčkobrodsku, kde lze zakoupit za výhodné ceny nejen 
sklo dříve vyráběné v Tasicích, ale především výrobky 
dalších českých skláren a sklářských výtvarníků. Infor-
mace, kontakty a aktuality lze nalézt na adresách www.
tasice.cz a www.aktuality-tasice.estranky.cz. Těšíme se 
na Vaši návštěvu.      

Kolektiv Huť Jakub Tasice

HUŤ JAKUB TASICE BUDE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU
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Čtvrtou srpnovou sobotu se můžete těšit na netra-
diční, avšak vynikající divadelní zpracování úspěš-
ného animovaného fi lmu Mrtvá nevěsta od režiséra 
Tima Burtona, se kterou do Ledče zavítá spolek Mrs-
ťa Prsťa z Kouřimi. Jeho produkci už místní diváci 
měli šanci zhlédnout minulý rok, když přijeli s roz-
tančenou bláznivou komedií Někdo to rád... Původní 
příběh, který je směsicí balkánských lidových bácho-
rek o navrátilcích ze záhrobí, mladí divadelníci upra-
vili podle své fantazie a nebáli se experimentovat ani 
s jednotlivými scénickými žánry. Čeká vás tedy pepr-
ný koktejl zábavy a kabaretních čísel, černého humoru 
a neméně černé, ačkoliv značně odlehčené atmosféry.
Soubor Mrsťa Prsťa funguje již 13 let a na svém kontě 
má již několik významných ocenění z krajských i ná-
rodních přehlídek a festivalů. I Mrtvá nevěsta kouřim-
ským ochotníkům vynesla mnohé ceny za režii, herecké 
výkony i kolektivní souhru souboru, ale také za výtvar-
né řešení i hudební stránku hry. Co do počtu repríz jde 
o zatím nejúspěšnější představení tohoto spolku. Děj 
pojednává o chystané svatbě dvou mladých lidí, snou-
benci se do domluveného sňatku příliš nehrnou. Situa-
ce se zkomplikuje, když se ženich nečekaně zasnoubí 
s další nevěstou, která... jak bychom to řekli... si života 
už tolik neužívá. Představení se bude konat 24. srpna 
na dolním nádvoří ledečského hradu od 20:00. Rezer-
vace můžete dělat na tel. 775 646 629 nebo na mailu 
rezervace@mimochodem.com. Ke každému z chys-
taných představení se včas dozvíte více informací, ať 
už na stránkách našich novin, nebo na webu divadla 
www.mimochodem.com. Můžete se i přihlásit k odbě-
ru e-mailových zpráv a novinek na adrese 
info@mimochodem.com 

DIVADLO MIMOCHODEM SE PŘEDSTAVUJE: 
FRANTIŠEK ČAPEK 

František Čapek je jed-
ním ze zakládajících čle-
nů divadla Mimochodem 
už od úspěšné premiéry 
Romea a Julie v roce 
2004. Od té doby ho di-
váci mohli vidět ve vět-
šině velkých produkcí, 
přičemž jeho největší 
role byl zamilovaný, ač-
koliv prostopášný Rédi-
llon v secesní frašce Ten, 
kdo utře nos a jeho nejvýraznější byl jistě černý obchod-
ník s bílým masem Bamumbollo v komedii Monsieur 
Amédée. Díky své dobrosrdečné a empatické povaze se 
však nejlépe uplatňuje v představeních a scénkách, kte-
ré divadlo Mimochodem hraje pro děti a na historických 
slavnostech a dalších kulturních událostech. Takto se na-
příklad objevuje v titulní roli v pohádce o Bojsovi Fran-
tiškovi a nově i v inscenované pověsti O zřícení stropu 
na ledečském hradě. 

František se narodil v roce 1988, vystudoval speci-
ální pedagogiku rehabilitační činnosti a management 
speciálních zařízení a vedle divadla pracuje v sociálních 
službách a také jako masér pro sportovní a rekondiční 
masáže. Jelikož se rád a často směje, největší výzvou 
v divadle pro něj podle jeho slov bylo naučit se užívat si 
vtipné okamžiky s úsměvem na duši a vážným výrazem 
na tváři. Důležité ale je, že úsměv na tvářích diváků umí 
vykouzlit vždy.  

Divadlo Mimochodem

O DŮVĚŘE Důvěra v našem lidském světě nikdy nemůže být 
absolutní. Možná dokážeme absolutně milovat, nezištně a ne-
logicky. Básníci o tom nepochybují. Ale důvěra v sebe i druhé 
naráží na naši nedokonalost. Mnohokrát jsme zklamali sami 
sebe, mnohokrát nás zklamali druzí, mnohokrát jsme zklamali 
někoho my. Je tedy logické, abychom přestali důvěřovat? Ur-
čitě ne. Bez základní důvěry by jakékoliv lidské společenství 
zaniklo. Nepomohl by mu ani nejdokonalejší právní systém. Při 
absenci důvěry se společnost rozpadne na menší skupiny, které 
se řídí jen právem silnějšího a okamžitým ziskem. V naší spo-
lečnosti se toto občas děje. Jediná cesta ze začarovaného kruhu 
vede kupodivu pouze skrz důvěru spojenou s odpuštěním tam, 
kde odpustit lze, kde to nelze, musí nastoupit důslednost. Ná-
vrat k důvěře nás stojí mnoho sil. Čerpáme je doslova ze své-
ho srdce. To je ale často zazděné pochybnostmi, zklamáním, 
strachem. Křesťanství nám nabízí cestu, která může tento zdroj 
odblokovat. Zda se necháme vést, záleží jen na nás. 
VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
14. 8. Deskové hry pro děti na faře (od 15.00 do cca 17.30 hod., 
zajišťuje Týna Veletová)

21. 8. Vědomostní odpoledne pro děti na faře (od 15 do 17,30 
hod., zajišťuje T. Veletová)  
23. 8., 30. 8., 6. 9. v 19.00 Přednášky na faře (přednášející 
P. ThDr. Jan Bárta) 
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek 
v 19.00
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
OZNÁMENÍ – během srpna budou v kostele přihlášky na vý-
uku náboženství pro děti ZŠ a SŠ na školní rok 2013/14. Bližší 
informace na farním úřadě u pí Sklenářové. 
PŘIPOMÍNÁME SI 
14. 8. sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník (v koncentračním 
táboře Auschwitz-Birkenau si vyměnil místo se spoluvězněm 
odsouzeným k smrti. Tím ho zachránil, sám byl popraven.) 
15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
5. 9. bl. Terezie z Kalkaty (připomínka úmrtí světoznámé misio-
nářky Matky Terezy) 
8. 9. svátek narození Panny Marie 

   Za Římskokatolickou farnost – 
děkanství napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

FILMOVÁ MRTVÁ NEVĚSTA NA DIVADELNÍ SCÉNĚ 
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PLNÁ VANA RYBÍCH ŠKVARKŮ
Takové asociace vyvolal mimořádný 

úlovek u šťastného lovce Miroslava 
Vrány z Ledče n. S. Kapitální sumec 
byl vlastně náš soused – měšťan. Žil 
totiž pod branami Kovofi niše. Tamější 
hluboké vody mu musely být dlouho 
domovem a tam byl také na konci 
prvního týdne letošních prázdnin 
uloven. Stalo se tak těsně před půlnocí, 
což hororové scény z lovu „mobidika“ 
jistě umocňovalo. Boj s rybou trval tři 
čtvrtě hodiny a pan Vrána by si, v těžko 
přístupném terénu, jen těžko vystačil 
sám s vytažením úlovku. Ještě, že byl na blízku kamarád, pan Karel Hájek, který mu (i s dalšími členy rodiny) pomohl 
dostat sumce z bezpečné vzdálenosti od jeho domovských vod. Oba lovci si pochvalovali svůj paragánský výcvik 
(kdysi), který jim dal dostatek sil i zkušeností ke zdolání nevšedního úlovku. A teď pár čísel: sumec měřil 1,85 m, vážil 
asi 50 kg. 25 cm návnada byla původně líčena na štiku, a tak je div, že prut a pletenka na 35 kg vydržely.

Tak ať panu Vránovi vydrží i další štěstí v lovu a rádi se zase něco dozvíme o dalších nevšedních úlovcích. A ten 
titulek? To byla jen nadsázka, podle posledních tajných zpráv dostal kovofi nišský fantom svobodu. 

PASOVÁNÍ ŠKOLÁČKŮ V MŠ KOŽLÍ
Tradičně patřil konec června v MŠ Ko-
žlí předškolákům. Program byl, díky 
nepřejícímu počasí, rozložen do dvou 
dnů. Nejprve připravila šermířská sku-
pina z Ledče ukázku soubojů, poté mu-
sely děti splnit několik úkolů a na závěr 
byly pasovány na školáky. Následující 
den, už s lepším počasím, se o zábavu 
a občerstvení postaral Ing. Jan Kotek. 
Všem patří velké poděkování.                                                                               

V pondělí 29. července naše město navštívili dva po-
slanci Parlamentu za Kraj Vysočina – Karel Černý ze 
Žďáru n. S. a náš místní Ing. Petr Zgarba. Spolu s nimi 
přijel radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, 
Mgr. et Bc. Petr Krčál. Návštěva v těchto úmorných ved-
rech proběhla spíše v dovolenkovém duchu a po krátkém 

jednání ohledně palčivých problémů, které nás trápí, jsme 
se přesunuli na hrad. Kastelán Luděk Šíma nás seznámil 
s tím, co bylo na naší chloubě a dominantě vybudováno 
a co nás v blízké budoucnosti čeká. Hosté ocenili vyko-
nanou práci a tlumočili své přesvědčení, že hrad bude 
v brzké době důstojným středobodem našeho města.          

-pv- 

POSLANECKO-RADNÍ DEN V LEDČI 

Iveta Mindlová

ok

foto: M. Šustr
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Pouť za Toufarem – tak se nazývá kniha, kterou 
před několika týdny vydalo nakladatelství Lithos. 
A my bychom mohli dodat – pouť za Toufarem 
do zatopené Zahrádky. Jejím hlavním obsahem je 
na sto fotografi í pardubického fotografa Aleše For-
mánka (nar. 1968). Ten svým fotoaparátem zachytil 
magický den 27. října loňského roku, kdy se v za-
hrádeckém kostele sv. Víta konala dušičková slav-
nost, při které byla za přítomnosti kardinála Domi-
nika Duky slavnostně uvedena kniha Miloše Dole-
žala „Jako bychom dnes zemřít měli“, vyprávějící 
životní příběh kněze Josefa Toufara, mučedníka 
komunismu, který v Zahrádce jako kaplan a pozdě-
ji jako kněz působil v letech 1940–1948. 

Fotoreportáž Pouť za Toufarem Aleše Formán-
ka ze Zahrádky uvozena starými pohledy, zobrazujícími 
cestu k obci ještě před zalitím přehradou. Pětice úvodních 
textů od různých autorů (kardinál D. Duka, M. Doležal, 
T. Mazal, J. Mlejnek, H. Mašková, J. Kroutvor) promlouvá 
o fenoménu přítomnosti všeho, co bylo Zahrádce a jejímu 
okolí zlovůlí vyrváno. Zvlášť hutná zahrádecká promluva 
kard. Duky je naléhavá a přímá. A pak samotné fotografi e, 
které vydají za mnoho slov. Vidíme na nich davy lidí, tváře 
bývalých zahrádeckých farníků a pamětníků působení otce 
Toufara, příbuzné Josefa Toufara, historiky, kněze z okol-
ních farností, radní pražského magistrátu, poutníky z dale-
ka i blízka; snímky zachycují zvláštní a silnou atmosféru 
při dušičkovém setkání v kostelní lodi, vystoupení hostů 
i magickou proměnu počasí – během hodiny se podzim 
prudce změnil v zimní sněžení. 

Na závěr nelze necitovat ze zahrádecké promluvy kar-
dinála Duky: „Myslím, že dnešní setkání je opravdu je-
den z nezapomenutelných zážitků, který se zapíše do na-
šich srdcí. Scházíme se zde, v tom předdušičkovém čase 
a počasí je až nepříjemně dušičkové. V měsíci květnu 
jsem stál na ďáblickém hřbitově u hrobu Josefa Toufara 
a dalších obětí komunistických zločinů a uvědomil jsem 
si to, co zde autor knihy Miloš Doležal připomněl v zá-
věru své procítěné promluvy. Co se to stalo v naší zemi? 
Co se to děje v naší zemi? To budeme stále nazývat naše 
ulice, náměstí a parky po těch, které jsme umučili, ubili, 
poplivali a zhanobili? To stále v naší zemi budou žít lidé, 
kteří se nemusejí zodpovídat za své činy, kteří se vysmí-
vají a řeknou: „To byly jakési omyly, to byly třísky, když 
se kácel les.“  Nikdy jsem neviděl, že by alespoň někdo 
z nich utrhl pampelišku z louky či parku a položil ji 

na hrob svých obětí a řekl: Odpusťte! Vaše 
přítomnost mluví více než slova a já bych 
vám chtěl poděkovat a slíbit, že na umu-
čeného, potupeného kněze Josefa Toufara 
nezapomínám. Nezapomenu. A díky auto-
ru knihy Miloši Doležalovi myslím nazrál 
čas, abychom mohli říci: Josef Toufar je náš 
mučedník! Je to ten z nás, rodák z Vysoči-
ny, statečný muž a dobrý kněz, který si za-
slouží, aby po tolika letech nám připomněl, 
čeho je zapotřebí.“

Knihu Pouť za Toufarem je možné za-
koupit za 190 Kč v ledečském infocentru.           

md 

POUŤ DO ZAHRÁDKY 

PÁTREJTE S NÁMI! SECOND HAND 
V LEDČIČeská televize připravuje ke stému výročí první světové války 

dokumentární cyklus Raport o Velké válce. 
Staňte se jeho spolutvůrci a poskytněte dokumentaristům deníky, dopisy, 

fotografi e i další památky vašich dědečků – vojáků, kteří se zúčastnili bojů. 
Pátrejme společně s historiky po jejich osudech.

Pište na adresu: Velká válka, Česká televize, 
Dvořákova 18, 728 20 Ostrava

e-mail: velkavalka@ceskatelevize.cz

Dne 26. srpna 2013 se uskuteční 
v ledečské sokolovně

PRODEJ 
SECONDHANDOVÉHO ZBOŽÍ

V době od 10 do 16 hodin
kojenecké a dětské  30,- Kč/ks, 

dámské 50,- Kč/ks



11

FOTBAL ANI NEODPOČÍVÁ

Opravdu se zdá, že fotbal ani neumí odpočívat. Věřme, 
že naši borci i jejich věrní příznivci už překonali zklamání, 
které jim přinesla minulá sezóna. Přijdeme tak o oblíbená 
a tradiční posázavská derby, ale rivalita se objeví vždycky 
a dovedu si představit, že klání s Koželáky bude mít 
pořádný náboj jak na hřišti, tak i v hledišti.

Přípravné zápasy i první mistrovský už mají Ledečští 
za sebou, uvidíme, zda jim budou stačit síly na to, aby se 
zase vrátili do vyšší třídy, kam jistě, už kvůli bohaté historii 
i tradici, Ledeč patří. Jistou nadějí jsou dobře vedení žáci, 
kteří snad přivedou ledečský fotbal tam, kam patří.

Jistě bychom přivítali na stránkách zpravodaje více 
informací z tohoto populárního sportu. Tak přejeme všem 
mužstvům hodně zdaru a hodně zápasů za tři body.          

-ok-

Jedná se o dětské hřiště na levém břehu města.  V březnu proto 
bylo výběrové řízení na dodavatele herních prvků. Vybrána byla 
lokalita u Husova sboru. Pracovníci VPP pozemek vyčistili a oseli 
trávou. V květnu nastoupila fi rma Tomovy parky a provedla 
osazení herních prvků. Město ještě doplnilo prostor dřevěnými 
špalky, které zatím nahrazují lavičky. Podle toho, jak je hřiště 
obsazené, myslíme si, že se povedlo. Jen bychom apelovali 
na dospělý doprovod, aby hlídali svá dítka, aby nerozhazovala 
kačírek, který slouží jako dopadová plocha pod některými 
herními prvky. Náklady na hřiště si vyžádaly částku 200 tisíc Kč.                              

TEĎ UŽ NECHYBÍ

-ZČ-

PRODÁM 
zrekonstruovaný byt 2+1, 49 m2, 

2. NP v Ledči n. S., v zatepleném domě 
s výtahem, klidná lokalita. Velmi nízké 
náklady na vytápění. Tel.: 728 057 268

PRODÁM
družstevní byt 3+1 v Ledči n. S. 

(rozloha 60 m2). Byt je po rekonstrukci. 
V případě zájmu volejte po 18. hodině 

na telefon: 721 577 654.

PRONAJMU
částečně zařízený byt 3+1, 

ve 3. NP, v Ledči nad Sázavou 
na novém sídlišti (Stínadla).

Kontakt na telefon: 605 871 665

  P R O D E J
Administrativní vilka naproti 

Kovofi niši, 
5+kk, 2xWC, terasa, sklep, už. plocha
180 m2, pozemek 2163 m2, parkoviště,

vytápění plyn, veškeré sítě, volné ihned.
Bližší info na  tel. 602 324 307, KOWA.

PRODEJ/PRONÁJEM
Skladový areál v Podolí (směr Sechov), 

9890 m2, 2x ocelová hala po 585 m2,
oplocený vyasfaltovaný pozemek ca 2000 m2.

Voda, plyn, odpad, elektřina v místě.
Vhodné pro skladování, garážování, lehkou

výrobu, mechanizační dílnu.
Možný i krátkodobý pronájem jednotlivých hal.

Bližší info na  tel. 602 324 307, KOWA

P R O N Á J E M
Oplocený areál  4000 m2 v Pivovarské 

ulici, vč. kancelářského domku 
(3x kancelář, WC, sprcha) a dřevěného 
přístavku. Vhodné např. pro venkovní 

skladování, zpracování dřeva, 
zahradnictví atd. Dobrý přístup.
Bližší info na  tel. 602 324 307, 

KOWA
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Dne 27. července letošního roku uplynuly už 
dva smutné roky od úmrtí 
pana JIŘÍHO JELÍNKA z Prosíček. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu 
s námi.

Manželka, děti s rodinami 
a ostatní příbuzní

VZPOMÍNKA

LOUČENÍ S JAZZOVÝM LÉTEM
Poslední letní jazzový večer ve 
VILE MARKÉTĚ v Ledči n. S.

se uskuteční v pátek 23. 8. ve 20 hodin. 
Těšit se můžete na 

MAREK REYHON KVARTET

  DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Výbor MO ČRS Ledeč n. S. zve všechny děti, ale samo-
zřejmě i hosty z jiných organizací, kteří mají chuť si po-
měřit své rybářské umění na další ročník DĚTSKÝCH 
RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ. Konají se dne 31. 8. 2013 
na rybníku HUTĚ II. v Ledči n. S. Zápis do závodu je 
v 6 hodin, o hodinu později je start a předpokládaný konec 
i s vyhlášením vítězů bude před polednem. STARTOVNÉ 
DĚTI NEPLATÍ! Občerstvení zajištěno na místě. Infor-
mace na tel.: 603 525 298, e-mail:  jirik.pap@seznam.cz

Jiří Papok, MO ČRS Ledeč n. S.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, Alenko, chybíš nám všem.
Dne 3. srpna 2013 uplynuly čtyři roky 
od úmrtí manželky, maminky a babičky – paní 
ALENY KLEMENTOVÉ z Hněvkovic. 

S láskou vzpomínají manžel, syn Jára 
s Janou, vnouček Fanoušek 

a dcera Anina s Járou

Dne 4. srpna letošního roku uplynul jeden 
smutný rok, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek a dědeček, pan ZDENĚK HRABAŇ 
z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

S láskou stále vzpomínají 
manželka a dcera s rodinou.

Dne 7. srpna jsme vzpomněli už třetího 
výročí úmrtí našeho otce a manžela, bratra 
a strýce – pana BOHUMILA SVOBODY 
z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
na něj s námi. 

Rodina a příbuzní
Vzpomínku na milého kolegu připojují také 

kolegové z MěÚ v Ledči n. S.

Roky rychle letí, jako řeky proud a ty nám 
tolik scházíš, nedá se zapomenout.
Dne 10. srpna uplynulo pět let, kdy nás 
navždy opustila paní JANA MRTKOVÁ

 z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí, spo-
lu s námi, tichou vzpomínku.

Děkuje celá rodina

Dne 13. srpna uplynulo už pět smutných 
let od úmrtí paní ZDEŇKY VOBEJDOVÉ 
z Ledče nad Sázavou, naší drahé maminky, 
manželky, dcery, babičky, sestry, velké kama-
rádky, vždy usměvavé a známé paní hostinské.
Pro nás pro všechny, kteří tě znali, jsi neode-
šla, zůstáváš navždy v našich srdcích, protože 
tě stále milujeme.

Rodina

Dne 16. srpna uplynulo už osm let od chvíle, 
kdy nás ve věku 73 let navždy opustila naše 
drahá manželka, maminka, babička, paní 
VLASTA UHROVÁ z Ledče n. S. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí prosím 
tichou vzpomínku.

Děkuje manžel, syn a dcera s rodinami

Dne 27. srpna 2013 to bude 30 let, kdy od 
nás navždy odešel dobrý a poctivý člověk – 
manžel, tatínek a dědeček, 
pan BOHUMIL DOLEŽAL, televizní 
opravář z Ledče nad Sázavou. 
Vy, kteří jste ho znali, vzpomeňte, prosím, s námi.

S láskou a vděčností – 
manželka a děti s rodinami.


