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MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 2 * ROČNÍK XXIX * CENA 10,- Kč

Pro zajímavost v úvodu únorového zpravodaje uvádím jednu poznámku z kroniky. Je to jedno uzákonění, které je už téměř
sto let staré, ale vzniklo v době, kdy mladá republika existovala už 8. rok. Snad vám to také v souvislostech připomene, že ne
všechny věci kolem nás jsou tak samozřejmé. Ono totiž i to níže uvedené ustanovení už za dalších 13 let dostalo pěkný škrábanec. Tak my vám zprávy úřední i všechny ostatní v únorovém zpravodaji přinášíme česky. Zpravodajství tedy budete rozumět a věřme, že se vám bude i zamlouvat.
ok

ZÁPIS Z KRONIKY ROKU 1926:
V městském zastupitelstvu usneseno, že jednací řečí u městského úřadu jest řeč česká.
Viz. Zákon ze dne 3. února 1926 číslo 17 Sbírky zákonů a nařízení

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje) 18. ledna 2021 se sešla rada města. Na jednání projednala tyto podstatné body:
• Schválení „Návrhů rozpočtů pro rok 2021 a Návrhů
střednědobých výhledů rozpočtů“ příspěvkových organizací zřízených Městem Ledeč nad Sázavou.
• Schválení pronájmu části z pozemků parc.č. 151/2
a 150 o výměře 140 m2 (část hřiště v Haškově ulici)
za účelem dočasného uskladnění stavebního materiálu p. Mendlovi.
• Schválení zveřejnění záměru pronájmu části v k. ú.
a obci Ledeč nad Sázavou, tzn. prostranství Husova
náměstí mimo komunikací, parkovacích ploch a ploch
zeleně, za účelem konání prodejních trhů.
• Schválení dodatků ke smlouvám o dodávce tepla na
2021 s ﬁrmou ATOS, spol. s.r.o.
• Schválení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání – 1 místnosti v 2. NP o výměře 24,98 m2 v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky s paní Janou Krejčíkovou (Kadeřnictví).
• Schválení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání – 1 místnosti v 2. NP o výměře 13,7 m2 v objektu občanské vybavenosti č.p. 450 – budova polikliniky
s Mgr. Jiřím Kubíkem (Advokátní kancelář).
• Schválení prodloužení nájemních smluv v DPS a městských bytech.
• Schválení uzavření smlouvy o úhradě nákladů vzniklých při stavbě „II/150 Ledeč nad Sázavou, zkapacitnění komunikace – úprava odvodnění“ s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny.
• Schválení smlouvy s ﬁrmou JRK ČR s.r.o. Jedná se
o smlouvu na zajištění monitorování systému odpadového hospodářství včetně další spolupráce na daném
úseku.
• Zastupitelstvo města se v měsíci lednu konalo dne
25.1. Pro potřeby zpravodaje vybíráme tyto projednané body:
• Schválení prodeje pozemku parc.č. 245/1 v k.ú Obrvaň společnosti WFG Real Estate s.r.o. za kupní cenu
ve výši 1 910 000 Kč + DPH. (původní odhadní cena
510 000 Kč)
• Schválení „Rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na rok
2021“.
• Schválení „Rozpočtu sociálního fondu na rok 2021“.
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• Odsouhlasení uzavření Podnikatelského úvěru Střediskem volného času s Komerční bankou a.s., a to ve výši
175.000,- Kč na nákup vícemístného osobního automobilu.
• Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok
2021 na obnovu kulturní památky - kostel sv. Petra
a Pavla, a to v minimální výši 156 000,- Kč, tj. 10 %
z nákladů na provedení obnovy fasády a kamenných
prvků kostela, včetně DPH.
• Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.
č. st. 2480 (odděleného z pozemku parc.č. 2220 dle geometrického plánu 2488-68/2020) v k.ú. Ledeč (1 m2).
• Schválení prodeje pozemků parc.č. 354/35 a parc.
č. 354/66 v k.ú. Ledeč manželům Ing. Petře Deváté
a Ing. Bohuslavu Devátému za kupní cenu ve výši
8600 Kč.
• Schválení prodeje dílů „a“ z pozemku parc.č. 355/1
a dílu „e“ z pozemku parc.č. 361/3 v k.ú. Obrvaň paní
Anně Demartini za kupní cenu ve výši 2050 Kč a odkup dílů „c“ a „d“ z pozemku parc.č. st. 23/3 v k.ú. Obrvaň od paní Anny Demartini za kupní cenu ve výši
950 Kč.
• Schválení prodeje pozemků parc. č. 1728/2 (trvalý
travní porost) o výměře 270 m² a parc. č. 1728/1 (trvalý travní porost) o výměře 619 m², oba v k. ú. Ledeč nad Sázavou manželům Čepovým za kupní cenu
ve výši 88900 Kč.
• Souhlas se stavbou „PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ LETNÍHO STADIONU“ na pozemcích parc.č. 2826, 169/19,
169/7, 325/3 a st. 591, které jsou v majetku Města Ledeč. (tento projekt je možné ﬁnancovat ze 70 % z dotací Národní sportovní agentury)
• Nesouhlas se stavbou „FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ - UMĚLÁ TRÁVA“ na pozemcích parc.č. 169/14, 169/15,
169/16, 169/18, 169/12, 169/20, 169/19, 169/17,
169/13 a 325/3, které jsou v majetku Města Ledeč. (bývalý zimní stadion) - (zastupitelstvem byl doporučen
projekt přepracovat na hřiště s umělou trávou v lokalitě Plácky)
• Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplánován na 22. února 2021. Kompletní usnesení z jednání rady města a zastupitelstva města, podklady pro
jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos lze nalézt
na městském webu www.ledecns.cz
Mgr. Michal Simandl, místostarosta

REKONSTRUKCE A POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRÁDELNY
V SÍDLE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V LEDČI NAD SÁZAVOU
V lednu letošního roku byla dokončena rekonstrukce prádelny v sídle Pečovatelské služby, která
je organizační složkou města. Pečovatelská služba
provádí službu praní a sušení prádla pro své uživatele v prostorách, které svým technickým stavem a vybavením již nevyhovovaly současným požadavkům
a nárokům uživatelů. Jedna ze tří starých využívaných praček již vypověděla službu a byla nefunkční. Prostor prádelny byl již také technicky nevyhovující (staré rozvody vody, kanalizace a elektřiny,
staré obložení) a hrozilo, že služba nebude moci být
v těchto prostorách vůbec poskytována. Sušička nebyla k dispozici vůbec, sušení probíhalo v sušárně
na šňůrách. Proto byla v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2020“ Fondu
Vysočiny Kraje Vysočina podána žádost o dotaci na
realizaci projektu „Rekonstrukce a pořízení vybavení prádelny v sídle Pečovatelské služby“. Při realizaci projektu byla provedena rekonstrukce rozvodů
vody, kanalizace i elektřiny a následně nové obložení
stěn a dlažba podlahy v prádelně, bylo pořízeno nové
umyvadlo vč. baterie. Dále byla pořízena nová pračka a nová sušička. Pořízená pračka má navíc speciální program čištění přístroje, který je pro praní klientů
velmi vhodný. Dodatečná hygienická údržba pračky
má smysl především v době, kdy jsou prány textilie se

zvýšenou možností výskytu choroboplodných zárodků nebo je pračka používána větším množstvím osob
ve veřejném prostoru. Dodavatelem stavebních prací byla společnost Atos spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou, dodavatelem sušičky a pračky společnost Elektro Spektrum s. r. o. Celkové náklady projektu činily
378 341 Kč vč. DPH (294 671 Kč - stavební práce,
41 990 Kč – pračka, 41 680 – sušička) a výše dotace
z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina činila 249 972 Kč.
Realizací projektu došlo ke zvýšení efektivity služby, kdy nová pračka vypere za kratší dobu více prádla, sušička prádla ušetří čas strávený při další péči
o prádlo a zkrátí čas sušení prádla uživatelů. Dále
byla zvýšena dostupnost služby, kdy se realizací projektu zvýší počet automatických praček, a tím se zvýší kapacita objemu vypraného prádla uživatelů.
- OdMI -

SRUBOVÉ SEZENÍ
NA TURISTICKÉ
ODPOČÍVCE
Na frekventované turistické a cyklistické trase, která
vede mj. do Foglarovy Sluneční zátoky, do Přírodní rezervace a kempu Stvořidla a Přírodního parku Melechov
bylo loni instalováno masivní dřevěné odpočívadlo - zastřešené sezení se stolem srubového typu. Na této odpočívce v minulosti bylo instalováno obdobné sezení, ale
z důvodu špatného technického stavu muselo být odstraněno. Na pořízení a instalaci sezení byla poskytnuta dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, grantový program
„Infrastruktura cestovního ruchu 2020“. Dodavatelem
byla společnost WOOD-FOREST GROUP a. s., celkové
náklady činily 47 759 Kč a výše dotace činila 23 880 Kč.
Věříme, že instalace sezení zvýší komfort turistů a cyklistů, kteří se po této trase pohybují.
- OdMI -
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Předsváteční zastavení na březích Sázav y
BŘ E Z N OV Á P Ř E D S T A V E N Í
Ve středu 3. března se uskuteční představení DOKTOR V NESNÁZÍCH.
Jedná se o bláznivou komedie o žádaném plastickém chirurgovi, klinice plné žen a silikonech v akci.
Představení se uskuteční v sále gymnázia. Vstupné: 380,-.
V úterý 23. března se můžete těšit na zábavné vyprávění filmového režiséra Zdeňka Trošky doplněné písničkami Simony Klímové, které se uskuteční v sále sokolovny. Vstupné: 280,-.
Obě představení začínají od 19:00. Vstupenky jsou v předprodeji. V případě zrušení nebo přesunutí představení
z důvodu nepříznivé epidemiologické situace budete mít nárok na vrácení peněz za zakoupené vstupenky.
Děkujeme za pochopení v současné složité a velmi nejasné situaci a těšíme se na brzké setkání.
TIC Ledeč

VZPOMÍNKA NA JEDEN ŘÍJNOVÝ DEN NA LEDEČSKÝCH KURTECH

V sobotu 3. října se na tenisové dvorce v našem městě sjeli tenisté, kteří již ve městě nežijí, ale své dětství a dospívání trávili tady
a hráli závodně tenis. Někteří stále hrají, někteří již ne. Samozřejmě doplněni místními borci. Jedná se o turnaj převážně ve čtyřhře,
páry se nalosují a v tabulce bojují systémem každý s každým. Vítězové jednotlivých skupin pak jdou „na sebe“ o celkové pořadí.
Ve ﬁnále nakonec zvítězil pár Jan Čáp, Pavel Jaremenko nad dvojicí Tomáš Fanta, Ondřej Mišta. V boji o třetí místo byli úspěšnější Jan Vrbka s Martinem Mokrošem, kteří porazili pár Vendula Kroutilová, Nikola Křištová. Josef Kovář hrající po boku Oty Křivohlavého si připsali páté místo, šestí dohráli Kristýna Malimánková (Běloušková) a Karel Barták. Šlo již o 31. setkání. 32. turnaj
je plánován na 24. dubna 2021 a všichni doufáme, že se v dnešní nelehké době uskuteční.
Marek Kroutil

4

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ DO PROSINCE 2020
PŘEDSVÁTEČNÍ ZASTAVENÍ U SÁZAVY PRO POTĚCHU I OBČERSTVENÍ
Škoda, 23. prosinec 2020 opět nepřipomínal sněhovou Ladovu zimu. V minulosti se stalo tradicí, že vždy 23. 12. se
sjeli vláčkem rodiče s dětmi z Ledče n. S. a od Světlé n. S. na Stvořidla (bývalo nás tam i na 200 účastníků). Z vlakové
zastávky si účastníci vyšlápli na pravém břehu řeky Sázavy cca 500 metrů do lesa, kde na ně vždy čekal již připravený betlém, k projížďkám na koni dvě kobylky, pasoucí se ovečky, na opečení buřtíku plápolal oheň, nechyběli trubači a další muzikanti, kteří podtrhli svým vystoupením vánoční pohodu a kde hlavně děti nazdobily ze svých domácích
zásob jablíčky, lojovými koulemi a mrkvičkami stromečky pro srnky a nezapomněly ani na zajíce se senem apod.
Rok 2020 tuto tradici neumožnil, přerušil ji. Hromadné cestování vlakem nebylo bezpečné a rozumné. Přesto ale
jeden z hlavních aktérů, pan Převor z Pavlíkovské hájovny nezahálel. Spolu s manžely Nečilovými, rodinou Poborských a kolegy trubači připravili na 23. 12. 2020 v odpoledních hodinách vánoční betlém u odpočívadla na naší cyklostezce. Přivezli s sebou i Betlémské světlo, které si každý mohl odnést do svých domovů. Příchozí mohli vidět, jak
se správně v zimě postarat o ptáčky, aby neměli hlad. Za pomoci a asistence lesníka Daniela Filipa si mohl každý zhotovit nějaký ten pamlsek pro naše malé ptačí zpěváky u kotlíku na ohni. Perličkou a úsměvnou symboliku „covidového“ roku 2020 představovala veverka v ptačí budce.
Mohu zodpovědně říci, že nikdo se tam neshlukoval, každý dodržel rozestupy a měl roušku na tváři. Velká škoda,
že této akci nešlo udělat propagaci a rozeslat oﬁciální pozvání. Budeme věřit, že v letošním roce 2021 to snad už půjde a že tato akce se stane třeba novou vánoční tradicí v našem městě. Věřte, že už máme nové nápady, jak celou akci
rozšířit a zatraktivnit hlavně pro naše nejmenší spoluobčany.
Dovolte mi tedy alespoň touto cestou na závěr poděkovat panu Převorovi, rodinám Nečilových a Poborských, Danielu Filipovi, za Lesní správu Ledeč n. S. paní Košťálové, skautům, Mateřskému centru Ledňáček a mnoha dalším,
kteří nejen v roce 2020, ale i v minulosti takovouto akci nezištně připravili. Bylo to vždy milé a krásné vánoční pohlazení. Viz snímek na protější straně.
Hana Horáková – místostarostka

UŽ ZA MĚSÍC NÁS ČEKÁ ZASE VÝLUKA LEDEČ N. S.
– VLASTĚJOVICE
REKONSTRUKCE PODHRADSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO TUNELU II. ETAPA
Dne 11. prosince 2021 skončily práce, které byly
plánovány v rámci I. etapy stavby „Rekonstrukce
tunelu ev. č. 124 Podhradský na trati TÚ 1733 Kácov – Světlá n. S.
Pro připomenutí uvádím, že zhotovitelem stavby je Společnost „Podhradský tunel – FIRESTA +
SWIETELSKY“, což představuje ﬁrmy FIRESTAFišer, rekonstrukce, stavby a.s. z Brna (správce)

a SWIETELSKY stavební s.r.o. z Českých Budějovic (další společník).
Druhá etapa začne 15. března a potrvá do 25. srpna 2021. Cílem rekonstrukce je zlepšit technické parametry tunelu, který byl již ve špatném stavu. Ten
se podepsal i na nutnosti snížit traťovou rychlost,
momentálně se zde může jezdit jen 30 km/h.
Celkovým výsledkem provedených stavebních
prací bude oprava zděného ostění dvou tunelových
pasů, doplní nového ostění v dosud neobezděných
místech a navýší se počet výklenků. Rekonstrukcí
projdou i portálové zdi a římsy. Svah před vjezdovým portálem bude zajištěn sítěmi a kotvami. V celém tunelu obnovený železniční spodek a vyměněn
železniční svršek. Nově zde bude zřízena bezstyková kolej. Sanace stávajících částí tunelu (spárování, injektáže).
V souvislosti s uskutečňováním uvedených prací se samozřejmě tato stavební činnost neobejde
bez úplné výluky železniční dopravy v úseku Vlastějovice – Ledeč nad Sázavou, a to následně - od
15. března do 25. srpna 2021.
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LEDEN 2021
NEUSTÁLÉ POŠKOZOVÁNÍ FASÁDY DOMU A LAKU
VOZIDEL LEDEČ N. S. - Dne
23. 12. 2020 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve
věci přečinu poškození cizí věci,
ke kterému došlo v několika případech nejméně v době od jara
2020 do současnosti, kdy doposud nezjištěný pachatel nezjištěným předmětem střílí kameny na rodinný
dům v ulici Na Rámech v Ledči nad Sázavou a po vozidlech zaparkovaných na silnici před tímto domem,
přičemž tímto jednáním poškodil a poškozuje fasádu
rodinného domu a to na několika místech, kdy došlo
k odražení barvy fasády domu, čímž způsobil škodu
ve výši cca 45.000,- Kč a dále došlo k odražení barvy
na karoserii vozidla Škoda Superb, čímž způsobil škodu ve výši cca 25.000,- Kč a na vozidla Škoda Octavia, čímž způsobil škodu ve výši cca 20.000,- Kč, kde
v důsledku tohoto jednání pachatel způsobil celkovou
škodu ve výši cca 90.000,- Kč a v případě dopadení
mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz
činnosti nebo propadnutí věci.

tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu krádež, ke kterému došlo dne 17. 1.
2021 v době od 15:00 hod. do 15:45 hod., kdy 3 muži
bílé pleti v OD BILLA v Ledči nad Sázavou odcizili společným jednáním z regálů různé zboží a to
konkrétně bujón zeleninový v počtu 14 ks v celkové
hodnotě 558,60 Kč, dále bujón hovězí v počtu 25 ks
v celkové hodnotě 947,50 Kč, dále tuňák ﬁlet v počtu 24 ks v celkové hodnotě 1.797,60 Kč, dále čokolády Lindt v počtu 79 ks různých druhů, v celkové hodnotě 5.035,30 Kč, dále Orion čokolády v počtu
16 ks v celkové hodnotě 1.042,40 Kč, dále tuňák Rio
Mare v počtu 12 ks různých druhů v celkové hodnotě
1.318,80 Kč, kdy s tímto zbožím schovaným pod bundami prošli nepozorovaně přes pokladny a odešli neznámo kam, čímž svým společným jednáním způsobili škodu na odcizeném zboží v celkové hodnotě ve
výši 10.680,- Kč, kde mimo jiné se tohoto jednání pachatelé dopustili v době, kdy byl na území České republiky usnesením vlády České republiky č. 957 ze
dne 30. září 2020 (prodloužen usnesením vlády České
republiky č. 1373 ze dne 23. prosince 2020 do 22. ledna 2021) vyhlášen nouzový stav a v případě dopadení
jim hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

KRÁDEŽ ZBOŽÍ V OD BILLA LEDEČ N. S. Dne 20. 1. 2021 byly policejním orgánem dle § 158/3

npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

PŘESTUPKOVOST V LEDČI N. S. A V OKOLNÍCH
OBCÍCH V ROCE 2020
V souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a na základě 17 uzavřených veřejnoprávních smluv s okolními obcemi Městský úřad Ledeč nad Sázavou projednává přestupky proti občanskému soužití, proti majetku, přestupky proti veřejnému pořádku a další přestupky uvedené v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Zpracování této agendy má již dlouhodobě za úkol
odbor vnitřní správy.
Policií České republiky bylo v roce 2020 doručeno k dalšímu správnímu řízení celkem 145 oznámení
o přestupcích. Kromě těchto oznámení bylo doručeno dalších 9 oznámení přestupků projednávaných podle
zvláštních zákonů, které byly postoupeny příslušným správním orgánům k přímému vyřízení.
Nejčastěji řešenými přestupky byly přestupky proti občanskému soužití, které činily 74 % z celkového
počtu řešených přestupků, dále následovaly přestupky proti majetku s 18 %. Přestupky proti veřejnému pořádku tvořily 7 % a další přestupky 1 % z celkového počtu řešených přestupků. Na základě vydaných rozhodnutí bylo správním orgánem uloženo prozatím celkem 27 pokut. Vzhledem k vývoji pandemie COVID
19 a k souvisejícím protiepidemiologickým opatřením však velká část řízení o přestupcích z roku 2020 ještě probíhá a ve věci bude rozhodováno až v roce 2021.
Oproti minulému roku přestupkovost vykazuje mírný pokles, který zřejmě byl mimo jiné způsoben i vyhlášenými protiepidemiologickými opatřeními v průběhu roku 2020. Aby i nadále nedocházelo k nárůstu
tohoto společensky škodlivého jevu, je třeba udržovat co nejlepší mezilidské vztahy, neboť dodržování zásad slušného chování je nejlepší prevencí proti výskytu přestupkového jednání.
Odbor vnitřní správy
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Rok 2020 je za námi. Před námi
je celý nový rok 2021. Kdo ví, co
si budeme psát na jeho konci. Profesionální hasiči ho začali výjezdy
k událostem, hned 1. ledna v 10:40
výjezdem na požár kontejneru s odpadem. Den na to jsme pomáhali
u série dopravních nehod. První nehoda osobního automobilu u Všebořic se zraněným řidičem, kde vozidlo po smyku vyjelo ze silnice. Ke druhé nehodě jsme
přejížděli u Kožlí, kde byla mimo vozovku dvě vozidla,
jejich posádky byly bez zranění. Před polednem jsme

přejížděli na nehodu vozidla za obcí Hradec, kde vozidlo skončilo na střeše. Na místě byly dvě lehce zraněné
osoby. Další nehody nás čekaly až 14. ledna. První z nich
bylo vozidlo u Kožlí, které nás zaměstnalo v dopoledních
hodinách. Druhá nehoda s nákladním vozidlem, které zůstalo zapadlé ve škarpě, nás čekala po patnácté hodině.
A den završila technická pomoc sjetému vozidlu mimo
komunikaci u Vrbky, které hrozilo převrácením. To byl
výčet dopravních nehod, které opravdu vedly hlavní lednovou zásahovou činnost. K tomuto jeden požár, zbytek
technické pomoci a transport pacienta pro ZZS.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč n. S.
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Zima je v plném proudu a tak jistě nebude úplně od
věci připomenout čas loňských Vánoc, jak bude ještě
na jiných stránkách tohoto vydání zpravodaje. Mimo
jiné si mnoho z nás obyčejně přeje, aby Vánoce byly
vždy bílé, protože to nejvíc koresponduje s ladovskými představami o kouzlu těchto svátků. Tak to se loni
opakovaně zase nepovedlo. Meteorologové dokonce minulý rok vyhodnotili jako pátý nejteplejší v dějinách měření teploty v Čechách.
Na prahu nového roku jsme se však sněhu dočkali
docela brzy. Vykoledovali jsme si ho hned na Tři krále.
Nebyla to žádná darda, která zatím v Ledči nezpůsobila žádnou kalamitu, ale v posledních desetiletích je to
spíš ojedinělé, když tu pár dní zůstane souvislá vrstva
sněhu. A tak se stalo první týden roku 2021.
Řidiči si zanadávali, když smetali mokrý sníh ze
svých miláčků a hned podruhé, když jim to podklouzlo v nejbližší zatáčce. Možná jako rekreační sport to
brali pro tentokrát i ti, co prohazovali a umetali cestičky ke svým domům, ale nejspíš to jako test připravenosti už bude stačit, všechen další úklid už by zase
mohl být otravný.
Vítanou změnou k zimním radovánkám by sníh mohl
být pro děti. V tomhle nepokojném čase jsou uvázány
většinou doma a pobyt na čerstvém vzduchu se zimní příchutí je k prospěchu. Děti se objevily, ale nebyly jich žádné hordy jako na Ladových obrázcích. Bytovky se moc nevyprázdnily (nebo tam už také žádné
děti nejsou) a na svahu U Stínadel se jich sešlo s bídou
na jednu fotbalovou jedenáctku. Pravda, „stínadelské
sjezdovky“ nebyly zvlášť dobře preparované, a tak se
po třech jízdách na pekáči objevila tráva a místo sněhu odlétalo loňské lipové listí. Veselo tu přeci jen bylo,
stejně jako v blízké zahradě Mateřské školy na Stínadlech (snímek H. Horákové). Ty, které přišly, nelitovaly a podle pištění a radostného smíchu to byla docela dobrá zábava.
Pozadu jsme nezůstali ani my senioři, kteří tu máme
hned za sídlištěm vyšlapané své stezky a ústředním
korzem po léta zůstává „stará habrecká“. Na lázeňských korzech byla určujícím faktorem také móda, my
ze staré habrecké zůstáváme v tomto směru konzervativní, a tak tu u samotářů i zavedených skupinek pozorujete spíš přehlídku holí, berlí a ortopedických pomůcek všeho druhu. Chvílemi to vypadá, že jsme se tu
vydali k nějaké zázračné studánce, ukryté v blízkém
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lesíku, kde všechny ty klacky odhodíme. Studánku zatím zřejmě nikdo nenašel, protože se všichni vracíme
stejnými cestami se svými pomůckami a ozdobami
zpět do svých domovů.
Já jsem se na tuhle sněhovou příležitost s jistou netrpělivostí chystal celé dva roky. Právě před takovým
časem jsem si pro tuhle příležitost pořídil nové boty.
Botky jsou to kvalitní a pěkné, snad právě proto jsem
je také měl tak dlouho v krabici na skříni. Tentokrát
jsem však překonal svou stařeckou spořivost (takhle
se dá obejít slůvko lakomost), s neklidem jsem boty
vybalil z krabice (taky moc pěkné a taky ji zase na čas
schováme) a obul si je. Obuv zůstala stejná jako před
dvěma lety – žádné kloubní výrůstky ani otoky nepřibyly. Mám ty své štrapáční okruhy podělené na dva
základní. „Malou a velkou psí stezku“, velkou si dávám častěji, abych se potrestal za přejídání a v poslední době hlavně za vánoční cukroví, které jsem původně vůbec nechtěl, ale krabice už je prázdná. V botách
se to šlapalo moc dobře, skoro jsem zapomněl na svou
starostlivost o to, že už nikdy nebudou tak nové a neodřené. Po letech jsem zase zaslechl známé křupání
pod nohama a chvílemi se zastavil, abych se pokochal
známou krajinou v bílém, najednou mi i haldy tlejících klád připadaly také romantické. Zlomyslný lednový vítr mě vrátil do reality zimy, to když mi přímo do očí smetl ledové krystalky z nejbližší větve. Asi
jsem hlasitě zasakroval, protože nedaleko mě se ozval
třepot křídel odlétajících koroptviček. Já myslel, že už
tu dávno nejsou, jen se mi rychle vybavila vzpomínka na dětství, kdy „kopišťata“ koroptviček se v zimě
stěhovala k lidským obydlím. S myslivci se s přítomností koroptví v krajině přít nebudu, byl to zase jeden
zimní zážitek.
Procházka to byla hezká a doufám, že i vám první
sníh této zimy přinesl spíš hezké zážitky a možná vyvolal i dávno zapadlé vzpomínky, udělal jsem i nějaké
fotky, které vám zimní čas v Ledči přiblíží. Na druhou
stranu zase takový ctitel sněhových radovánek nejsem
a osobně by mi to od paní Zimy pro letošek stačilo.
Že bych příště vyrazil na saních (asi bych byl stejně
bílá vrána, protože tu byly jen pekáče) nehrozí, protože bych z nich už taky nemusel vstát a kdyby mi náhodou ujely, radši bych je pod kopcem nechal na příští zimu.
ok

POZORNÝ STRÁŽCE NEBO NĚMÝ SVĚDEK?
Na konci Habreku, tam kde se sbíhají silnice od Ledče a Obrvaně, je úzká špička pozemku. Řidiči tu musejí být pozorní, a proto
si mnozí ani možná nevšimli, že právě v téhle „špičce“ je postavený silný kmen s vytesanou, výraznou tváří. Cože tu ten „dřevěný
chlapík“ vlastně střeží? Snad právě zmíněné nepozorné řidiče, nebo je možná jeho tajemství ještě hlubší. Hned pod dvojí vrstvou
tu snad střeží i poklady. Tu první vrstvu tu teď tvoří lednový sníh a pod tou druhou, povrchem země, jsou prý bohatá naleziště stříbra, což se v minulosti opravdu dokladuje.
Spřádání spekulací nám trochu naboural sám majitel pozemku i autor dílka, pan Flesar. Jeho plány jsou s tímhle strážcem docela
jiné a ještě ho musí dlátem dotvořit. Bude sloužit jako úl pro včeličky, třeba tím změní i svůj přísný výraz a hlavně – přestane být
němý. O to už se včelky postarají. Krajina je tu krásná, je tu blízko, blizoučko do luk a lesů, a tak tu svoji lopotu se snůškou budou
mít přeci jen o něco snadnější. Tohle jaro to ještě nebude, a tak má pan Flesar čas, jestli ty úlohy nenechá svému strážci obě. Strážce dá domov včelkám a pro jistotu pohlídá i ty pozemky pod chalupou. Co když tam stříbrné žíly opravdu jsou?
Ladislav Dlouhý, ok.
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S potěšením můžu napsat, že jsou stále pamětníci, kteří svými vzpomínkami obohacují stránky našeho zpravodaje a podle ohlasu patří mezi velmi oblíbené. Což o to, pamětníků je hodně (viz statistiky Ledče z tohoto vydání), ale těch, kteří se s námi podělí o svůj rodinný archiv i vzpomínky, mnoho není. Loni jsem do zpravodaje
dával výzvu o vzpomínkách či fotograﬁích z ledečské Hůrky – neozval se nikdo, a tak jen čekám, jestli se téhle
výzvy přeci jen někdo nechytí. Reminiscence, které vám nabízíme v tomto příspěvku, nepatří žádnému začátečníkovi, pan JOSEF PLEVA je letitým spolupracovníkem této redakce a také můžu říct, že velmi kritickým čtenářem. Navíc patří do rodiny, která historii Ledče nebývale zpopularizovala, tím mám na mysli hlavně jeho bratra
Františka. Jako ledečský rodák, patriot a také čerstvý senior má jistě plné oprávnění k objevování a připomínání historie našeho města. Jsem rád, že pan Pleva slíbil redakci Ledečského zpravodaje i trvalejší spolupráci.
V tomto příspěvku se věnuje části města, kterou jsme na našich stránkách už jistě opakovaně připomínali.
Naposledy loni na podzim, v souvislosti s výročím k třicetileté válce a příspěvky, které pro nás připravil pan
A. Heřman. Tak snad jen malou historickou připomínku názvu této současné části města. V minulosti to byla vyčleněná vesnice „za Ledčí“, kde bydleli lidé jako kat a pohodný, tedy lidé, kteří sice byli velmi potřební a pro
společnost užiteční – přesto ze společnosti vyčlenění, označovaní jako lid mizerný, a tak jsme se obloučkem dostali k názvu původní vsi i pozdější části města. A teď už ke vzpomínkám pana Josefa Plevy, které nesahají tak
hluboko do minulosti, vlastně jen něco přes půl století, přesto byly pro tuhle ledečskou partii zase osudové.
ok

MIZEROVSKÉ ZAHRADY BYLY PŮVABNÉ I ÚRODNÉ
MIZEROV – Dnes tuto kdysi pestrou lokalitu Ledče připomíná úzká ulička, spojující náměstí Svobody s Poštovní ulicí, směřující na lávku přes Sázavu. Čtvrť byla kdysi samostatnou vesnicí nad řekou Sázavou. Roku 1960 byly zdejší domky zbourány, aby uvolnili místo pro stavbu základní školy. Smutný byl pohled na bourání této historické části města. Byl to kus romantiky, škoda, že se nepodařilo zachovat některý
z domků. Dnes by zde mohl být živý skanzen lidové architektury.
Domky byly z větší části ze dřeva. Střechy pokryty šindelem nebo lepenkou. Uvnitř byla „černá kuchyně“, pod komínem velká světnice s lavicí, stolem a několika židlemi. Nechyběla malovaná skříň a truhla na
prádlo a cennosti. Podlahy byly udusané z hlíny, jen někde byly betonové dlaždice. Mimo tuto velkou světnici, tu bývaly jedna nebo dvě komůrky. Krásně upravené byly i zahrádky na svazích k řece Sázavě.
Můj otec František Pleva (otec Fr. Plevy fotografa) zde prožil své mládí. Když mu jako dítěti zemřel otec,
nastěhovala se matka (rozená Dvořáková) s ním, malým Františkem, ke svému bratrovi, panu Dvořákovi
na Mizerov, do jednoho ze zdejších domků.
Otec vzpomínal na své mládí, prožité v této idylické lokalitě města. V létě se koupali v řece, chytali ryby
a jezdili na loďce. V zimě pak bruslili na zamrzlé Sázavě. Také vyprávěl, jak s hukotem a rachotem šly na
jaře ledy a ledové kry se hromadily na březích řeky a jejich síla mnohdy přesáhla i půl metru.
Dnes už si jen pamětníci vybaví, jak kdysi vypadal Mizerov, na jehož místě stojí už více než 50 let základní škola a 20 let víceúčelové hřiště. I poslední domek na začátku Mizerova, kde bývala kdysi kovárna, byl nedávno zbourán a na jeho místě byla postavena kavárna nesoucí název Kavárna-Kovárna. Snímky k tématu na protější straně.
Josef Pleva
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Pleva František stojí u domku Dvořákových

Domek rodiny Dvořákových. Tady prožil můj
otec Pleva František starší, své mládí

Hrázděný domek rodiny Brázdových

Zde bydlela
rodina Neufusova

PSYCHOLOGIE
SVĚTLÁ
Psychoterapeutické
a poradenské konzultace,
krizová intervence
ve Světlé nad Sázavou
www.psychologie-svetla.cz
Tel.: 607 25 22 43
psychologie-svetla@seznam.cz
Kde je vůle, tam je i cesta…
(Luciano)
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PLAKALA JSEM DOJETÍM AŽ POD DEKOU
Naši dopisovatelku paní Alenu Vosmíkovou dnes poznáme z trochu jiné strany. Vzpomínky to sice budou také, ale docela čerstvé. Paní Alenu už nějaký čas zlobil žlučník, ale vždycky to „nějak“ prošlo. Obyčejně to bývají vánoční hody,
kterými provokujeme naše žlučníky, ale osudnou se paní Vosmíkové stala obyčejná bramboračka s houbami. A houbičky žlučník velmi nerad, a tak musel ven. Byla to trochu prosincová svízel, ale na Vánoce už byla naše pacientka doma,
mezi svými. Už jsme se spolu i potkali a paní Vosmíková se zjevně těší dobrému zdraví, úkradkem mi sdělila, že už dokonce zkouší omáčky. Doufám, že jsem neprozradil něco, za co by ji mohla rodina plísnit, ale v době, až tyto řádky vyjdou tiskem, už bude paní Vosmíková zase v „plném provozu“. Tak jen dobrou chuť! O své nezvyklé předsváteční zkušenosti a zážitky se s námi teď bude dělit.
ok

Když byla mému otci v havlíčkobrodské nemocnici v roce 1960 amputovaná noha nad kolenem, říkal, jak ohleduplně tam s pacienty zacházeli, a s povděkem na pány doktory vzpomínal. Pahýl nohy se mu časem dobře zhojil a on mohl s protézou (tenkrát byly jiné než dnes) a s obyčejnou holí chodit ještě několik dlouhých let. V roce
1966 moji dcerku o prázdninách v Habreku porazilo pekařské auto, které rozváželo po venkovských prodejnách
pečivo. Díky sousedu, panu Mojžíšovi, byla včas dopravena na chirurgii do nemocnice v H. Brodě se zlomeninou spodiny lebeční a tržnou ránou na čele. Vrátili nám ji tak, že její život je plnohodnotný. Když mému bratrovi
přeřízla cirkulárka ruku v dlani tak, že ruka držela jen na vrchní části kůže, věnoval pan dr. Rychnovský se svými
asistenty několik dlouhých hodin, aby vše bylo tak, kam to patří a pacient mohl po několika plastických operacích
ve Vysokém nad Jizerou vykonávat svoje nástrojářské povolání. Bylo toho ještě mnoho, zač vděčit havlíčkobrodské chirurgii. Synovec s kýlou, bratr s kýlou, výdutí břišní, tlustým střevem a nakonec i já, s mým žlučníkem
a jeho kameny.
Když mi je v březnu minulého roku drtili v Jihlavě, jeden velký tam zůstal. Ani když v listopadu nepomohla
silnější „drtička“ v Pardubicích, musel žlučník ven klasickou cestou. Měla jsem na výběr – buď často trpět, nebo
operaci. Zvolila jsem to druhé. Když mě odváželi na operační sál, řekla jsem jedné milé sestře Veronice, že jdu
snížit lidskou populaci. Když jsem se probrala z umělého spánku na JIP, byla jsem mile překvapena důsledností
a milým přístupem sestřiček. Ráno se nechat umýt od hlavy až k patě, namazat záda, naklepat podušky a co mě
velmi potěšilo, vypnout mobil. Stačí krátce říct, že žiju a nic mě nebolí! Pokud už můžete opustit své lože, donutí
vás sestřička s milým úsměvem, že se jdeme projít a za vámi nese jak nevěstin závoj tři pytlíky s tím, co vaše tělo
vyprodukuje. Bylo mi na JIPce dobře, ale ráda jsem zároveň přepustila své místo dalším.
V 5. patře si mě sestřička dobírala, že jsem populaci nesnížila a prý ještě nějaký čas nesnížím, když mám ten zatracený žlučník venku. Řekla jsem, že to díky zlatým českým ručičkám našich pánů doktorů. Do své smrti budu
vzpomínat na pana doktora, který hbitě podřepl a pomohl mi do mých přezůvek, do kterých jsem se nemohla treﬁt, při slézání pro mě vysokého lehátka na kolečkách. Dojetím mi do očí vstoupily slzy, ale opravdu jsem se rozbrečela až v pokoji pod dekou. Ve zmíněném patře chirurgie je stále rušno. Zkušené sestřičky mají na výpomoc
žákyně zdravotních škol, ale pacientů s akutními operacemi neubývá. Páni doktoři vysvětlí, co vás čeká před i po
operaci a dietní sestra vás poučí, co si nemůžete dopřát. U mne to bude dlouho bramboračka s houbami, česnekem a trhanými krupkami, které v mém žaludku působily jako granát, který mě chtěl potrhat.
Stále vidím ty drobné ručky sestřiček, které ráno, v poledne i večer nosí před sebou velké tácy plné talířů, talířků i mističek a s úsměvem vám přejí dobrou chuť.
Avšak jiný přístup jsem zažila, když mě před několika měsíci v noci rozbolela poslední stolička, kterou jsem
ještě měla. Nic proti bolesti nepomohlo, a tak jsem se po ránu vydala na zubní středisko k nástupkyni paní doktorky, ke které jsem patřila. Čekárna byla prázdná, kromě dvou lidí sedících až na konci. Když vyšla sestra, řekla jsem své potíže a bylo mi řečeno, že jsem se měla objednat. Nic nepomohlo, že jsem nevěděla, že mě do rána
zub rozbolí. Byla bych ochotna čekat, jen abych se té bolavé stoličky zbavila. Stolička byla vytržena, a protože
mi zbývá ještě 5 předních zdravých zubů, pouze u dvou krajních se obnažily krčky. Chtěla jsem se nechat objednat, ale když jsem řekla proč, bylo mi po malé odmlce řečeno, že už mi to nestojí za to, ať si koupím zubní pastu
Sensodyne. Pastu jsem si nakonec koupila, krčky zůstaly obnažené a já stále přemýšlím, zda mi to nestojí za to,
kvůli těm zubům, nebo kvůli mému vysokému věku.
Věřím, že havlíčkobrodská chirurgie je jedna z nejlepších nejen v Kraji Vysočina, ale i v celé naší republice.
Alena Vosmíková

OBEC KOZLOV NABÍZÍ K PRODEJI PALIVOVÉ DŘÍVÍ – SMRKOVÉ
CENA 500 KČ/1 PLM. PLUS 15 % DPH, DOPRAVA DO 10 KM ZDARMA!
MINIMÁLNÍ ODBĚR 5 PLM. TELEFON: 603 571 855
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ZŮSTANE S NÁMI. Lidé si často kladou otázku, proč Bůh to, či ono dopustil. Proč zemřelo dítě? Proč vypukla
válka? Proč jsem onemocněl rakovinou? Bůh není soucitný nebo neexistuje? Určitou stopou může být naděje na život
věčný. Současný život je jen jeho předstupněm. Ano, tomu věříme, ale tváří v tvář tragédiím nám to nestačí. Jiná odpověď je, že Bůh zná souvislosti, které nám unikají. Naším myšlením události nepochopíme. Ani toto vysvětlení nám
nemusí poskytnout útěchu. Jednoznačnou odpověď na výše uvedené zásadní otázky neznám. Tváří tvář lidem prožívajícím tragédii spíše mlčíme a instinktivně se snažíme být s druhým. Držíme trpícího v náručí - obrazně nebo i skutečně. Slova jsou najednou těžká a prázdná. Takové objetí pomůže více než tisíc slov. Cítíme, že je to dobré.
Bůh nemusí plnit naše přání, neochrání nás před veškerými starostmi, ale hojivou, silnou a soucitnou náruč nám nabízí. Útočiště, kde člověk načerpá lásku a sílu na další cestu domů.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE - Informace o farnosti naleznete na www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
11. 2. Panny Marie Lurdské (Tohoto dne roku 1858 spatřila prostá dívka Bernadetta v jeskyni u Lurd Pannu Marii).
14. 2. Sv. Valentin (Ve 3. století našeho letopočtu se dle legend biskup Valentin zapsal do srdcí lidí svou schopností
pomáhat trpícím. Oddával zamilované dvojice proti vůli císaře. Kvůli milosrdenství a pochopení, které měl pro zamilované, se stal symbolem věrné lásky).
17. 2. Popeleční středa (Tento den kněz na znamení pokory udělá věřícím křížek na čelo popelem ze svěcených ratolestí. Popel je znamením pomíjivosti. Popeleční středou začíná doba postní, období příprav na Velikonoce).
22. 2. Svátek stolce sv. Petra (Upozorňuje nás na přímé spojení dnešní církve s apoštolem Petrem, kterého Ježíš Kristus určil jako svého zástupce na zemi. Věříme, že i dnešní papežové jsou pokračovateli apoštolů).
Za Římskokatolickou farnost – děkanství, napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář
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ZIMA V BARBORCE
Do nového roku jsme vykročili pravou nohou. Užíváme sněhu, chodíme na procházky, sáňkujeme, stavíme sněhuláky. Také
pilně pracujeme v dílně a vyrábíme do našeho obchůdku. Šijeme srdíčka, zajíčky, slepičky, pleteme z pedigu, vyléváme mýdla.
A protože se nyní nemůžeme účastnit větších výletů, rozhodli jsme, že budeme poznávat naše nejbližší okolí. Jako pomůcky nám k tomu slouží báječné knihy pana Plevy o Posázaví
a Želivce. Čteme o současných i zaniklých městech a vesničkách, plánujeme procházky v místech, která již nejsou tak četně navštěvovaná a rušná.
Krajina kolem Ledče je krásná, historie městeček a vísek zajímavá. Někdy je dobré vrátit se ke kořenům, zastavit se a nikam nespěchat.
Eva Moravcová Urbanová, vedoucí CDS Barborka

NOVÁ OKNA A DVEŘE OBJEKTU
MÁRNICE NA HŘBITOVĚ S KOSTELEM NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
V prosinci loňského roku byla dokončena kompletní výměna oken a dveří márnice na „Starém hřbitově“. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z Fondu
Vysočiny Kraje Vysočina, Grantový program „Památkově chráněná území 2020“. Výměna výplní otvorů navázala na opravu střechy, která byla provedena v roce 2019, rovněž s podporou z Fondu Vysočiny
Kraje Vysočina. V rámci projektu byla provedena výroba a instalace oken a dveří márnice a to dle oken
a dveří původních, které ale byly již nefunkční a na
hranici životnosti. Materiálem pro výrobu výplní otvorů byl zvolen dub a byly provedeny jejich repliky za použití dochovaného kování. Ochranná vrstva
výplní byla provedena lazurou v přírodním odstínu, řešení vynesených vzorků barevnosti je v odstínu světlý dub. Materiál, barevnost i postup prací
byly konzultovány se zástupci památkové péče. Dodavatelem byl Pavel Nulíček, celkové náklady činily
89 850 Kč a výše dotace 44 500 Kč. V roce letošním
byla plánovaná oprava fasády márnice a to opět s ﬁnanční podporou ze stejného dotačního titulu jako v letech minulých, ale tento
DT nebude pro letošní rok bohužel vyhlášen. Další postup bude tedy záviset na ﬁnančních možnostech města.
- OdMI -

ZEMŘEL JAROSLAV VILHELM
Bývalý ředitel Základní umělecké školy v Ledči nad Sázavou.
Dne 20. ledna 2021 ve věku 83 let zemřel pan Jaroslav Vilhelm, který podstatnou
část svého života spojil s výchovou a vzděláváním dětí v ZUŠ Ledeč. Působil zde od
roku 1961 nejprve jako učitel a věnoval se výuce hry na housle, klavír a předmětu hudební nauka. Vychoval řadu kvalitních houslistů, za všechny jmenujme Vlastimila Zemana, člena Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V roce 1981 se stal ředitelem
tehdejší Lidové školy umění (od roku 1990 Základní umělecká škola). Pozici ředitele vykonával do roku 1998 a za tuto dobu došlo ke značnému rozvoji školy. Zásluhou
pana ředitele se rozšířil počet oborů školy – kromě dosavadního hudebního oboru byl
otevřen i obor výtvarný a literárně-dramatický, byla otevřena pobočka školy v Lipnici
n. S. a počet žáků školy se postupně zvýšil z původních 103 v r. 1981 na 318. Namístě je také zmínit jeho činnost jako aktivního hudebníka v symfonickém orchestru Region, kde působil řadu let jako hráč na violu.
Pan Jaroslav Vilhelm zůstane významnou osobností naší školy.
Jana Laudátová, foto Jiří Hrbek
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AKREDITACE VYŠŠÍ
ODBORNÉ ŠKOLY
LEDEČ N. S.
V loňském roce probíhaly na naší vyšší odborné
škole práce na inovaci vzdělávacího programu Ekonomika a management podniku v souladu s novými požadavky odborné praxe a s nařízením vlády
o soustavě oborů vzdělávání. V září 2020 jsme podali na MŠMT žádost o udělení akreditace VOŠ. Na
podzim probíhalo členy akreditační komise erudované hodnocení zpracovaného vzdělávacího programu. Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání posuzuje vzdělávací programy z obsahového
a odborného hlediska. Na jednání se akreditační komise vyjádřila ke vzdělávacímu programu kladně,
neobsahoval žádné nedostatky a vady, nebyl vrácen k dopracování. Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy udělilo v lednu 2021 novou akreditaci vzdělávacímu programu Ekonomika a management podniku.
Vyšší odborná škola v Ledči nad Sázavou v letošním roce oslaví 25 let od svého vzniku, velký podíl
na jejím založení v roce 1996 má bývalý ředitel školy Ing. Miloslav Palán. Od školního roku 2014/2015
používáme kreditní modulový systém hodnocení,
přispívající k lepší prostupnosti mezi vyššími odbornými a vysokými školami. Studium je tříleté
a po jeho ukončení absolvent získává titul DiS.
Absolvent se v praxi uplatní jako samostatný odborný referent ve výrobních, obchodních podnicích,
v podnicích služeb, účetní metodik nebo specialista

marketingu. Může najít uplatnění také ve veřejné
správě, zejména na krajských a obecních úřadech,
ﬁnančních úřadech a úřadech práce. Aplikuje právní předpisy a využívá je v zaměstnání i jako samostatný podnikatel. Orientuje se v současné daňové
a účetní legislativě, aktivně využívá účetní software, ovládá kalkulační techniky a tvorbu cen, při
své práci využívá informační technologie.
Součástí letního období v prvním i druhém ročníku je čtrnáctidenní praxe a ve třetím ročníku studenti absolvují odbornou praxi v celém zimním období. Tato závěrečná půlroční praxe studentům často
přináší nabídku pracovního místa v daném podniku. K dobrému uplatnění v praxi rovněž přispívá
činnost ﬁktivní ﬁrmy ve druhém ročníku. Jedná se
o vytvoření virtuální ﬁrmy, zapojené do systému
ﬁktivních ﬁrem organizovaných Centrem ﬁktivních
ﬁrem ČR, které provozuje Národní pedagogický institut v Praze. Našim absolventům usnadňuje vstup
na trh práce či pomáhá při zakládání vlastní ﬁrmy.
V současné době si student může vybrat denní,
nebo kombinovanou formou studia. V kombinované formě probíhá výuka 2 soboty v měsíci, student
studuje při zaměstnání a zaměstnáním splňuje odbornou praxi. Zájemcům o studium rádi poskytneme informace e-mailem rydlovav@gsv365.cz, na
www.gvi.cz nebo telefonicky (731 612 319).
Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks.

ROZVOZ
JÍDEL

PRODEJ
11. 3. a 17. 5. 2021 LEDEČ N. S.
U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ - 11:35 hod.

kvalitní oběd
či večeře pro
dospělé i děti

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info :Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

více info na
www.matevareno.cz

PRODEJ SLEPIČEK

tel.: 723 710 360
V NABÍDCE TAKÉ PIZZA
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021–2022
STŘEDNÍ ŠKOLAPRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 NABÍZÍME TYTO
MATURITNÍ OBORY:
Gymnázium osmileté, Gymnázium čtyřleté, Informační technologie,
Strojírenství – programování CNC, Podnikání – dálkové, nástavbové.

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 NABÍZÍME TYTO UČEBNÍ OBORY:
Strojní mechanik, Obráběč kovů – programování CNC, Nástrojař,
Operátor/ka skladování – Skladník.
Přihlášky ke studiu na střední škole pro první kolo všech oborů přijímáme do 1. března 2021.

MATURITNÍ OBORY
Pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou využijeme jednotné přijímací zkoušky CERMAT. Zkoušky
se budou konat formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika.
Další informace na odkaze: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska.
Přijímací zkoušky na naší škole nebudou jediným kritériem pro přijetí uchazečů. Při přijímání budou mít
stanovenou váhu i výsledky prospěchu ze základní školy nebo z předchozího vzdělání (dálkové studium).
Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na www.gvi.cz a na úřední desce školy.

TERMÍNY ZKOUŠEK
1. řádný termín
Pondělí 12. 4. 2021, čtyřleté obory včetně nástavbového studia
Středa 14. 4. 2021, osmiletá gymnázia
2. řádný termín
Úterý 13. 4. 2021, čtyřleté obory včetně nástavbového studia
Čtvrtek 15. 4. 2021, osmiletá gymnázia
Zveřejnění přijatých žáků do maturitních oborů po prvním kole přijímacího řízení bude 29. dubna 2021
na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
Ředitelka školy může letos do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky, pokud počet přijatých
přihlášek ke vzdělávání do čtyřletých oborů bude nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů nebo bude
tomuto počtu roven. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a sděleno uchazečům.

UČEBNÍ OBORY
Uchazeči o učební obory nekonají přijímací zkoušky a jsou přijímáni na základě průměrného prospěchu ze ZŠ.
Přihlášky ke studiu učebních oborů musí obsahovat lékařské potvrzení.
Zveřejnění přijatých žáků učebních oborů po prvním kole přijímacího řízení bude 22. dubna 2021
na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Vzdělávací program: 63-41-N/12 Ekonomika a management podniku
Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání do 31. května
2021. Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeč je přijímán na základě hodnocení znalostí získaných ve středním
vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy.

Případné další dotazy ke studiu na vitiskovai@gsv365.cz
telefon 731 612 316.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka
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NOVÁ KNIHA LUCIE HROCHOVÉ,
ABSOLVENTKY LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA
Někdy se ptáte, jak se uplatňují absolventi našeho
gymnázia. Vedle lékařů, vědců, techniků, právníků,
ekonomů a novinářů nacházejí někteří z našich bývalých studentů své vysněné místo v umění. Jednou z těch, které jdou za svými sny, je i Lucka Hrochová. Už při svém studiu na našem gymnáziu byla
duší několika projektů, například muzikálu Zwosku. V té době také vydala svoji knihu Poznání z nebes. I když je Lucka v první řadě herečkou, na letošní rok připravila svoji další knihu. Více o sobě
i o zmiňované knize prozrazuje v následujícím rozhovoru.
LUCKA O SOBĚ…
Jaké vzpomínky máš na gymnázium v Ledči?
Když o tom teď přemýšlím, tak vzpomínky mám poměrně živé, jako kdyby se to všechno dělo před rokem.
A ono už to bude sedm let od maturity. Vzpomínky mám
pestrobarevné – veselé, tíživé, úsměvné... Našla bych asi
od každé nějakou.
Čím ses chtěla v té době stát?
Myslím, že jsem měla jasno už od prváku. Chtěla jsem
dělat divadlo.
Čemu ses věnovala později?
První rok po gymnáziu jsem byla pár dní na soukromé
herecké škole, ze které jsem utekla. Chvíli jsem se potloukala po Praze a připravovala se na další talentové přijímací zkoušky, a pak jsem odletěla na čtyři měsíce pracovat jako pokojská na Island.
Po návratu z Islandu jsem nastoupila na brněnskou
JAMU, kde jsem jeden rok studovala v Ateliéru Divadlo
a výchova a další tři roky v Ateliéru fyzického divadla.

o geniálním matematikovi, logikovi a brněnském rodákovi Kurtu Gödelovi, a tak se snažím znovu obnovit svůj
kontakt s matematikou.
Co je pro Tebe výzvou?
Mám ráda řád a pravidelnost, čehož se mi na volné
noze nedostává. Mám tedy před sebou výzvu – buď si na
ten chaos uměleckého života zvyknout, nebo najít způsob, jak si řád sama vybudovat.
Jaké máš plány do budoucna?
Momentálně mám mlhavé plány pouze do srpna. Počítám, že i ty se mohou za stávající situace naprosto změnit. Ty plány spočívají v nazkoušení, odpremiérování
a uvádění šesti nových inscenací, což není úplně standardní počet. Jak se všechno ruší, tak se to i posouvá
a kumuluje na jarní a letní měsíce. Pak se také plánuji starat o svou knihu formou autorských čtení. Na všech těchto plánech ovšem nelpím, protože nechci být zklamaná.
A nahlédnout za srpen – to už si vůbec netroufám.
Jaký máš v současné době vztah k našemu regionu?
Právě teď jsem v Brně, sedím u stolu a dívám se z okna
na zasněženou ulici a ten sníh mi připomíná Vysočinu,
dětství a dospívání. Škodovku 120, která kvůli sněhu nezvládne vyjet ze dvora. Asi je to vztah nostalgický. :)
Co bys chtěla vzkázat našim studentům?
Já jsem ty čtyři roky na gymnáziu prosnila, strávila
jsem je v představách, že budu šťastná, až něčeho dosáhnu, až budu v něčem opravdu dobrá... Ráda bych vzkázala
studentům, aby to své štěstí neodkládali. Aby měli radost
z každé chvíle. A aby na sebe nebyli zbytečně přísní.
O PŘIPRAVOVANÉ KNIZE SI POVÍME PŘÍŠTĚ.
Rozhovor vedl ThMgr. Jiří Foller

V jakém povolání pracuješ teď?
Již druhou sezónu působím jako autorka a herečka na
volné noze.
V čem Tvá práce spočívá?
Moje práce je každý den jiná. Spolupracuji s několika
soubory, zastávám různé funkce, ochutnávám diametrálně odlišné žánry. V těchto dvou sezónách jsem pracovala
v pozicích herečky, dramatičky, spisovatelky, moderátorky, dabérky, dramaturgyně, produkční, marketérky, uklízečky a ženy v domácnosti. Stalo se mi, že jsem dopoledne hrála něžnou pohádku pro děti a večer vystupovala
v kabaretní show. Momentálně moje práce vypadá tak, že
píšu, zkouším, připravuji a napjatě čekám, kdy pandemie
dovolí projekty dokončit a realizovat.
Co Tě na ní nejvíc baví?
Baví mě, když dojde k nějakému nádhernému setkání,
při kterém si porozumí dvě duše. Ať už je to setkání dvou
tvůrců, kterým to spolu při společné tvorbě „klape“ nebo
je to setkání herce a diváků při představení. Baví mě, že
se neustále dozvídám něco nového o světě a o lidech.
Například nyní připravujeme v Mikro-teatru představení
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INFORMACE ZE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
Školní rok 2020–2021 se přehoupnul do druhé poloviny. Vzhledem k tomu, jaká byla epidemiologická situace
v minulém školním roce, jsme se rozhodli, že pravidelné zájmové vzdělávání zahájíme co nejdříve po začátku
nového školního roku. Situace se však opakuje. Proběhlo několik schůzek pravidelného zájmového vzdělávání
a opět bylo nutné kvůli covidu-19 5. října 2020 přerušit
schůzky kroužků. Ještě se v sobotu 3. října uskutečnila
1. Prodloužená lekce tanečního kurzu a opět bylo nutné
zavřít. Stále doufáme, že taneční kurz dokončíme ve druhé polovině školního roku, ale PES nám zatím moc naděje nedává. Ještě krátce proběhlo několik schůzek od
7. 12. do 18. 12. 2020, ale od tohoto data jsou u nás dveře
pro pravidelné zájmové vzdělávání opět zavřené.
Nekonaly se ani příležitostné akce. Nebyl 17. října tradiční „Běh Šeptouchovem“, který měl být 61. v pořadí. Plánované akce o podzimních prázdninách jsme také
museli zrušit. Každoroční rozsvícení vánočního stromu
na začátku adventu proběhlo bez účasti veřejnosti. Pokud však chcete alespoň zpětně nasát vánoční atmosféru, tak je to možné prostřednictvím reportáže naší dětské
školní televize TV Barborka. Reportáž najdete na našem
YouTube proﬁlu SVČ Ledeč, na www stránkách města

a 19. prosince 2020 byla tato reportáž odvysílaná v celostátním vysílání ve zprávičkách České televize na ČT
:D. Další velkou akcí, kterou každoročně pořádáme, je
Mikulášská nadílka na hradě spojená s tradičním ohňostrojem. Také ta se z důvodu mimořádných opatření neuskutečnila.
Stále věříme, že se situace zlepší a nový PES nám alespoň ve druhé části školního roku umožní otevřít pravidelné zájmové vzdělávání pro všechny naše účastníky
a zájemce. Protože však se kvapem blíží hlavní letní
prázdniny, máme pro vaše děti připravené příměstské
a pobytové tábory. Doufáme, že situace bude příznivá
a bude je možné uskutečnit. Bohužel zatím neplánujeme, ani nepřipravujeme pro letošní léto oblíbené letní tábory pro rodiče, prarodiče a jejich děti a vnoučata, které
jsme pořádali v zahraničí. Snad až se situace zlepší, tak
příští léto budeme moci opět vyrazit do zahraničí. Nabídku našich tuzemských prázdninových aktivit najdete
uvnitř Ledečského zpravodaje a na našich www stránkách (www.svcledec.cz). Už se na vás těší nejenom interní, ale i externí pracovníci SVČ Ledeč.
Miroslav Hánečka – ředitel SVČ Ledeč

MĚSTO BEZ ODPADKŮ ANEB POTKÁME SE U POPELNIC
Žáci naší školy se společně s učiteli zapojili do prestižního
mezinárodního projektu PULCHRA, který se zabývá zkoumáním městského ekosystému a s tím související ochranou přírody. Projekt propojuje 50 badatelských škol z 10 zemí EU. Jsme
jednou ze šesti škol z celé České republiky.
Účastí v projektu získáme nejen metodickou, odbornou i ﬁnanční podporu od sdružení TEREZA, ale máme také příležitost spolupráce s odborníky z Karlovy univerzity či s vědci
z celé Evropy. Přínosem je i rozvoj komunikačních dovedností v angličtině.
Náš badatelský tým prozkoumá systém nakládání s odpady
v našem městě, zaměří se také na chování obyvatel. Již nyní
děti tvoří anonymní dotazník o třídění odpadů v jednotlivých
rodinách. Naším cílem je oslovit co nejvíce obyvatel Ledče, informovat širokou veřejnost o důležitosti třídění, které pomůže
ušetřit náklady rodin na vývoz odpadů a celkově snížit produkci odpadů v našem městě.
Tým technické podpory vytvořil a spravuje webové a facebookové stránky projektu. Za pomoci odborníků z katedry aplikované geoinformatiky a kartograﬁe, Přírodovědecké fakulty
UK vzniká také unikátní interaktivní mapa, kde budou všechny
zjištěné informace včetně fotograﬁí sběrných míst recyklovatelného odpadu. Tým poté navrhne řešení, jak množství produkovaného odpadu snížit a zlepšit nakládání s odpady.
Reportéři vás budou pravidelně informovat o průběhu projektu a výsledcích naší práce na https://www.facebook.com/
projekt.pulchra. Těšit se můžete i na akce pro veřejnost.
Více o projektu se dozvíte na našich webových stránkách: https://ledec-odpadky.webnode.cz/.
Za tým PULCHRA Petra Holatová, Monika Kubátová
a Michal Simandl
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ZMĚNY V SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ:
MĚSTO ZAČÍNÁ S EVIDENCÍ NÁDOB
NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Vážení spoluobčané, v návaznosti na nový zákon o odpadech jsme se rozhodli zavést v našem městě změny týkající se odpadového hospodářství a v následujících letech
splnit legislativní podmínky, které nový zákon o odpadech
nastavuje.
Zaváděné změny budou probíhat postupně v jednotlivých
etapách. Tyto změny mají za cíl celkové zmapování odpadových toků, zjednodušení administrativy související s odpadovým hospodářstvím a v neposlední řadě maximalizovat
efektivitu stávajícího systému vedoucí k pohodlnějšímu nakládání s odpadem pro všechny občany.
První změnou, kterou se město rozhodlo implementovat,
je evidence všech nádob na směsný komunální odpad na
území města.
Jak bude evIDENCE odpadů fungovat a co je pro její zavedení potřeba?
Během února začneme evidovat nádoby na směsný komunální odpad. Každá domácnost v našem městě má tak povinnost zřetelně označit číslem popisným všechny své nádoby na směsný komunální odpad a nachystat je v den svozu
na běžné svozové místo. Nádoby musí být vystaveny každý
den svozu v průběhu celého měsíce února, aby mohly být
pracovníky OŽP zaevidovány a označeny speciálním QR
kódem, který bude obsahovat informace o druhu sváženého
odpadu, velikosti nádoby a příslušné domácnosti. Tyto QR
kódy pak budou při každém výsypu evidovány technickými
službami v evidenčním systému ECONIT. Proto musí být
každá nádoba na směsný komunální odpad označena. Neoznačené nádoby nebudou od 1. dubna 2021 vyváženy.
Proč se odpad eviduje v systému ECONIT?
ECONIT je systém na evidenci odpadů, díky kterému
bude mít město dokonalý přehled o tom, kdo, kolik a jaký
odpad vyprodukuje. Veškeré informace o našem odpadovém
hospodářství pak budeme mít přehledně na jednom místě
a také získáme možnost generovat podklady a tvořit různé
statistiky, čímž zefektivníme administrativu.
Proč tyto změny?
V současné době se v ČR skládkuje 45 % odpadů (hůř jsou
na tom v Evropě jen balkánské státy). Tendence je skládkování postupně omezovat až téměř vypustit.
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Jeden bič nachystala Evropská unie a svými odpadovými
směrnicemi stanovila jasné a přísné cíle: navýšit recyklaci
komunálních odpadů na 65 % k roku 2035 a snížit skládkování komunálních odpadů na 10 % ke stejnému roku.
Druhý tlak způsobuje obcím Ministerstvo životního prostředí v podobě navyšování tzv. skládkovacího poplatku.
V současné době platí obce za každou tunu směsného komunálního odpadu (SKO) 500 Kč a k tomu za službu svozové
ﬁrmy. V průběhu 10 let bude poplatek ale postupně narůstat až na 1.850 Kč za tunu. Před tak drastickým zdražováním
může obce zachránit především zvyšování míry třídění odpadu. Dosažením předepsané úrovně třídění můžou být obce
omilostněny od zdražování. Např. aby obec dosáhla i v roce
2025 na poplatek 500 Kč za tunu, musí tou dobou vykazovat
míru třídění odpadu 70 %.
Vzhledem k výše zmiňovanému zpřísnění legislativy týkající se nového zákona o odpadech je tedy velice důležité postupně snižovat množství produkovaného směsného
komunálního odpadu a zároveň navyšovat podíl tříděných
složek v našem městě. Zavádění postupných a systematických změn v systému odpadového hospodářství města je jedinou cestou k vyhnutí se situaci, kdy bychom mohli platit
za odpady až čtyřnásobek současné ceny. Plánované změny odpadového hospodářství se již úspěšně realizují také ve
městě Havlíčkův Brod a dlouhodobě přináší dobré výsledky
v mnoha dalších městech a obcích po celé České republice. O dalších krocích, které budou v rámci systematických
změn následovat, bude město nadále informovat prostřednictvím různých informačních kanálů. Všem obyvatelům
města předem děkujeme za součinnost a proaktivní přístup.
Vedení města je přesvědčeno, že nově zavedené změny nás
dovedou k předem stanoveným cílům města.
Už bylo načase se zpracováním odpadu něco udělat také
u nás. Chceme být efektivnější, snížit náklady na odvoz odpadů a také chceme ulevit naší přírodě. Proto zavádíme systematické změny v odpadovém hospodářství města. DĚKUJEME, že nám již brzy pomůžete změnit naše město
k lepšímu.
Za vedení města Ledeč n. S. děkuje odbor životního prostředí a starosta Ing. Zdeněk Tůma.

LEDEČSKÝ FOTBALOVÝ ODDÍL ŽÁDÁ VEŘEJNOST O POMOC A SPOLUPRÁCI
Ledečský fotbal oslaví v roce 2024 celých 100 let od zahájení organizované činnosti. Takové výročí si zaslouží významné
připomenutí v podobě důstojného almanachu a jubilejní výstavy. Obracím se tímto na ledečskou (nejen fotbalovou) veřejnost
s prosbou o spolupráci na vzniku almanachu. Pokud máte doma jakékoliv vlastní materiály na téma ledečský fotbal či cokoliv, co zůstalo třeba na půdě po vašem tatínkovi, dědečkovi, pradědečkovi, prapradědečkovi a dokumentuje to jakékoliv jejich
působení v ledečské kopané, prosím kontaktujte mne na telefonu či e-mailu. Cenné jsou jakékoliv fotograﬁe, osobní archivy,
kroniky, ročenky, novinové výstřižky, videozáznamy, odznaky, vlaječky, plakáty, plakety či jiné upomínkové předměty, staré dresy (existují ještě někde???) a další materiály. Veškeré materiály si se souhlasem majitele prohlédnu a okopíruji, případně se souhlasem majitele zapůjčím za účelem využití při tvorbě almanachu a přípravě výstavy. Jméno zapůjčitele bude uvedeno v almanachu a anotaci jubilejní výstavy. Těším se velice na spolupráci.
Kontakt: František Milichovský, 737 728 906, f.milichovsky@seznam.cz.

ZA FRANTIŠKEM MATLACHEM - VZPOMÍNKA I PODĚKOVÁNÍ
Smutná zpráva pro příznivce a pamětníky ledečské kopané.
Ve věku nedožitých 64 let zemřel ing. FRANTIŠEK MATLACH
z Ledče, patřící v 70. a 80. letech k vynikajícím fotbalovým útočníkům TJ Kovoﬁniš Ledeč n. S.
S fotbalem začínal od žáků a navázal v rodinné tradici na svého otce, hráče tehdejšího AFK Ledeč, dlouholetého funkcionáře a předsedu oddílu. V sezoně 1974/75 František se vstřelenými
19 brankami měl velký podíl na historickém úspěchu dorosteneckého mužstva v postupu do krajského přeboru. Následující sezonu oblékl již dres „A“ mužstva a stal se s 24 góly, nejlepším střelcem. Svojí kamarádskou, někdy i výbušnější povahou zapadl do
kolektivů, kterými hráčsky procházel. Mezi nejlepší střelce patřil
i ve všech ročnících, které odehrál. V kádru základního mužstva zůstal i po dobu vysokoškolských studií a stavbě rodinného domu. V roce 1975 byl v tradiční mezioddílové anketě vyhlášen nejlepším sportovcem TJ Kovoﬁniš. V roce 1981 nastoupil po

Úspěšný dorostenec F. Matlach

absolvování vysoké školy a základní vojenské služby v základní
sestavě VTJ Hodonín.
Byl součástí ledečského „A“ týmu, kterému se po 16 sezonách
působení v krajské soutěži (dnes pardubický krajský přebor) podařilo v sezoně 1983/84 projít soutěží bez jediné porážky a postoupit
do královéhradeckého krajského přeboru. V roce 1988 Franta přestoupil do oddílu Sokola Leština, kde také svou fotbalovou kariéru zakončil.
Za výjimečné sportovní výkony i družné a přátelské chvíle na
hřištích i mimo ně Františkovi děkujeme. Čest jeho památce!
Fotbalový oddíl TJ KF Ledeč n. S., Ing. J. Prchal
Poznámka redakce: Ing. František Matlach si díky své družné povaze
vytvořil i řadu přátel mezi českými hvězdami kultury. Díky němu se do
Ledče podívali třeba Vladimír Mišík (viz foto z restaurace U Havla),
Jiří Korn a další umělci.

V. Mišík a F. Matlach

VZPOMÍNKA A PODĚKOVÁNÍ
Hned v prvních dnech nového roku přišla do redakce zpravodaje smutná zpráva. V nedožitých
85 letech zemřel pan JOSEF VRATISLAVSKÝ z D. Březinky, dlouholetá opora ledečských fotbalistů, bezvadný kamarád a spoluhráč na hřišti i mimo hru. Ledečskému Spartaku se upsal už na
konci padesátých let a zůstal mu věrný až do konce let šedesátých. To je možná rekord, stejně jako
počet sehraných zápasů a počet gólů, které soupeřům za tu dlouhou dobu nasázel.
Panu Josefu Vratislavskému patří velký dík za všechno, co pro ledečský sport udělal. V dobrém
na něho vzpomínají nejen žijící spoluhráči, se kterými se za tu dlouhou dobu na hřišti potkával, ale
i fandové a přátelé, kteří si ho pamatují i z pracovního setkávání v tehdejším Kovoﬁniši, kde Pepa
pracoval celý svůj produktivní věk.
Čest jeho památce!
Josef Navrátil
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VZPOMÍNKY
Na zasněžený den 16. ledna 2006 se nedá
zapomenout, kdy ve večerních hodinách,
v kruhu rodiny utichlo láskyplné srdce
manžela, tatínka a dědy,
pana JOSEFA PEJCHARA, kterému by
7. února 2006 bylo 64 roků.
S velkou láskou a za každý den společného
žití velké díky a i za každou vzpomínku na
něho.
Manželka Anna, dcera Anička s celou rodinou, syn Jiří
a Jana.S láskou manželka a dcery s rodinami

Dne 17. ledna 2021 jsme si připomněli
smutné výročí dvaceti let, kdy nás
navždy opustila
paní EVA ŠIMKOVÁ z Ledče n. S.
S láskou a úctou
vzpomíná rodina.

Dne 19. ledna jsme si připomněli
10. výročí úmrtí
pana BOHUSLAVA BOUMY
z Hradce č. 17.
V létě letošního roku by se dožil sta let.
Sousedé a známí, vzpomeňte spolu s námi.

Dne 1. února uplynulo už 14 let, kdy nás
navždy opustila, ve věku nedožitých
59 let, naše drahá manželka a maminka,
paní MARCELA HLÍDKOVÁ
z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí
prosím tichou vzpomínku.

Rodina a přátelé

Děkují manžel a synové

Dne 9. února 2021 uplyne pro nás
9 smutných roků, kdy nás navždy opustil
milovaný a obětavý manžel, tatínek
a dědeček,
pan LADISLAV PÍŠKA z Hradce.
16. dubna letošního roku si připomeneme
jeho nedožité 80. narozeniny.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou spolu
s námi.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Dne 13. února letošního
roku si připomínáme
5. výročí úmrtí
pana JANA FULÍNA
z Habreku.
Zároveň si 14. února
připomínáme už
25. výročí úmrtí
paní MILOSLAVY FULÍNOVÉ z Habreku.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 7. února letošního roku
by oslavil své 66. narozeniny
pan JOSEF FIŠER z Ledče nad Sázavou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu,
prosím, tichou vzpomínku.
S láskou a úctou stále vzpomíná Míla
a dcera Miluška s rodinou.

Dne 20. února si
připomínáme dva roky
a 17. února jeden rok,
kdy nás opustili naši
rodiče a prarodiče
JANA A JINDŘICH
ŠIMÁNKOVI
z Ledče n. S.
Vzpomeňte s námi všichni, kteří jste je znali a měli rádi.
S láskou a úctou vzpomínají synové
s rodinami.

ZUBNÍ POHOTOVOST ÚNOR 2021
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.

Čas rychle běží, ale bolest
stejná zůstává…
V únoru letošního roku
uplyne již osm smutných let
od chvíle, kdy nás opustili
dva nerozluční kamarádi ROMAN JANDÁČEK
z Ledče a MARTIN
KYSELA z Habreku.
V letošním roce by naši kluci oslavili krásné 30. narozeniny.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomínejte prosím s námi.
S láskou a každodenní vzpomínkou rodina
Jandáčkova a Kyselova.

13. – 14. 2.

Semchuk Alina
Lánecká 970, Světlá n. S.

Tel.: 569 453 246

20. – 21. 2.

Richter Tomáš
Jiráskova 669, Chotěboř

Tel.: 569 626 481

27. – 28. 2.

Hejtmánek Filip
Jahodova 2240
Havlíčkův Brod

Tel.: 792 339 455

Palánová Kateřina,
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 103

6. – 7. 3.
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