BŘEZEN
2021

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 3 * ROČNÍK XXIX * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
V únoru roku 2021 se rada města sešla dne 15. 2.
Na svém jednání rada města projednala tyto podstatné body:
• Schválení připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ a dne 10. března 2021 vyvěšení
tibetské vlajky na průčelí budovy MÚ v Ledči n. S.
• Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města pro
rok 2021 organizacím a spolkům v celkové výši
52.000 Kč (Notorix Denatur 20 000 Kč, MC Ledňáček 10 000 Kč, Blešák Bezpeněz 12 000 Kč, Potravinová banka Vysočina 10 000 Kč). V případě nekonání akce dotace poskytnuta nebude.
• Schválení v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 2. 2021, Rozhodnutí o výběru dodavatele stavebních prací na
akci „Snížení energetické náročnosti objektu - Objekt sídla Pečovatelské služby - společnosti UNIMONT J. C. K. s. r. o. (dotace z OPŽP cca 25 %).
• Schválení uzavření smlouvy se společností ELEKTROFYZIKA s.r.o., jejímž předmětem je instalace přístroje DryPol k odvlhčení zdiva v budově
čp. 16.
• Schválení ukončení nájemních smluv k bytům
v DPS.
• Schválení prodloužení a uzavření nové nájemní
smlouvy k bytům v DPS.
• Schválení zveřejnění záměru pronájmu části pozemku v okolí bytového domu čp. 804-805 ul. Na
Rámech v Ledči nad Sázavou, pro umístění lešení.
• Schválení dohody o ukončení umístění nápojového a svačinového automatu společnosti Delikomat
s.r.o. v prostorách zimního stadionu.
• Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem
části pozemku – prostranství na Husově náměstí (mimo komunikací, parkovacích ploch a ploch
zeleně) za účelem konání prodejních trhů a to od
1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 (každé první úterý v měsíci, následujícím po prvním pondělí v měsíci a v
měsíci prosinci v termínech 8. 12., 15. 12. a 22. 12.
2021) (konání trhů bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a bude v souladu s platnými
vládními opatřeními, přijatými v souvislosti s onemocněním COVID-19).
• Pověření OdMI k zadání výroby kuchyňských linek pro bytové jednotky v DPS dle potřeby u ﬁrmy PROFIL NÁBYTEK, a.s. A v případě potřeby
objednat rekonstrukci koupelen pro bytové jednotky
v DPS u pana Svobody, Soutice.
• Schválení uzavření smlouvy se společností Vodohospodářský atelier, s. r. o., jejímž předmětem je
zpracování projektové dokumentace na akci „Ledeč
nad Sázavou - vodní nádrž Plácky“.
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Zastupitelstvo města se v měsíci únoru konalo dne
22. února. Pro potřeby zpravodaje vybíráme tyto projednané body:
• Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města pro
rok 2021 organizacím a spolkům v celkové výši
1.210.000 Kč (Římskokatolická farnost 300 000 Kč,
FK Ledeč n. S. 80 000 Kč, HC Ledeč 250 000 Kč,
Petrklíč 50 000 Kč, TJ Kovoﬁniš Ledeč 190 000 Kč,
Háta, o.p.s. 50 000 Kč, Hrad Ledeč n. S. – Hradní
pouť 90 000 Kč, Český rybářský svaz MO Ledeč n.
S. 200 000 Kč.)
• Schválení převedení hospodářského výsledku SVČ
ve výši 299.610,97 Kč následně: do rezervního fondu převod ve výši 299.610,97 Kč (100 %). (kvůli nákupu vícemístného osobního automobilu)
• Schválení uzavření Smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti objektu-Objekt sídla Pečovatelské služby s vybraným dodavatelem stavebních
prací - společností UNIMONT J. C. K. s r. o.
• Schválení koupě pozemků parc. č. 2155/28, 2156/1,
2156/2, 2157, 2158, 2159/1 a 2159/2 v k.ú. Ledeč
nad Sázavou od pana O.V. za kupní cenu ve výši
3.000.000 Kč (lokalita nad školkou Stínadla – kvůli
možné budoucí zástavbě).
• Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace v roce
2021 z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj
„Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ na realizaci rekonstrukce budovy sokolovny, kdy využití budovy po ukončení realizace akce bude kulturní
dům.
• Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je
naplánován na 19. dubna 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

ZUBNÍ POHOTOVOST BŘEZEN 2021
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.
6. - 7.3.

Palánová Kateřina
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 103

13. - 14.3.

Hanusek Milan
U Stadionu 2187, H. Brod

Tel.: 722 068 222

20. - 21.3.

Hejtmánek Filip
Jahodova 2240, H. Brod

Tel.: 792 339 455

27. - 28.3.

Horáková Irena
Kalinovo nábřeží 605, H. Brod

Tel.: 569 434 445

Havlíček Ondřej
Sázavská 427, Habry

Tel.: 777 730 557

2. - 5.4.

DOKONČENÁ REKONSTRUKCE
MĚSTSKÉHO STADIONU V LEDČI
V průběhu druhého pololetí loňského roku se podařilo provést rekonstrukci sportovišť Městského stadionu v Ledči z dotace MŠMT ve výši 12 673 084 Kč
a příspěvku Města Ledče ve výši 5 269 060 Kč, což je
30 % z celkové částky. Celkové náklady na akci byly
17 942 144 Kč. Průběh celé rekonstrukce zajišťoval investor Fotbalový klub Kovoﬁniš Ledeč n. S., z. s. s plnou
ﬁnanční podporou Města Ledče.
V rámci této akce byla provedena kompletní rekonstrukce atletické běžecké dráhy a plochy pro další atletické disciplíny (skok do výšky, dálky, vrh koulí, hod
diskem a oštěpem). Zároveň byla provedena kompletní
rekonstrukce fotbalového hřiště (položení nového odvodňování, zabudování automatické závlahy a zasetí nového
travnatého povrchu hřiště). Spolu s tím byla provedena
oprava házenkářského hřiště, která spočívala ve srovnání celé plochy hřiště a položení nového umělohmotného povrchu.
Rekonstrukce byla dokončena v listopadu loňského roku s tím, že vlastní zasetí trávy bude provedeno na začátku vegetačního období v roce 2021 (březen-duben). To je
součástí předávacího protokolu investora.
Rekonstrukci prováděla ﬁrma SWIETELSKY stavební s.r.o., závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast sportovní
povrchy Jindřichův Hradec, která zvítězila ve vypsaném
výběrovém řízení. Investorem je Fotbalový klub Kovoﬁniš Ledeč n. S., z. s. s plnou ﬁnanční podporou Města Ledče.
Dokončená rekonstrukce areálu umožní jeho využití pro školy a tréninky jiných sportovních klubů z okolí během roku.
Je potřeba se také zmínit o nutných investicích v areálu stadionu, které se podařilo provést Městu Ledeč na

Městském stadionu v posledních několika letech a které přinesly zhodnocení celého sportovního areálu a zlepšení podmínek pro sportovce: vybudování nové tribuny
v roce 2016. Ta nahradila původní (z roku 1956), která
již nevyhovovala novým bezpečnostním předpisům. Dále vybudování nových kabin v roce 2018, které nahradily
původní kabiny z roku 1956. Nové kabiny jsou postaveny tak, aby je využívaly ledečské školy pro výuku tělesné výchovy v dopoledních hodinách a další oddíly (házená, lední hokej, atletický oddíl při SVČ) pro sportovní
využití. Dále kabiny využívají mužstva fotbalového klubu (celkem 8 mužstev) pro tréninky a zápasy).
A na závěr ještě několik slov. Touto rekonstrukcí stadiónu se přidáme k městům v okolí, kde již byla podobná
rekonstrukce provedena v minulých letech. Jde o Čáslav,
Chotěboř, H. Brod, Humpolec (atletický stadión) a v současné době Pelhřimov. Z výčtu je vidět, že nejsme výjimka, kde by radní mrhali ﬁnančními prostředky. Všichni,
kdo se snažili o získání dotace na tuto akci, měli na mysli především to, aby umožnili ledečským školám rozšířit
výuku tělesné výchovy o atletiku a o míčové hry na házenkářském hřišti, atletickému oddílu opět možnost trénování na kvalitní dráze a na novém prostoru technické
disciplíny, mládežnickým družstvům házené (a nejenom
jim) vést tréninky při vhodných povětrnostních podmínkách na venkovním hřišti.
Ostatním sportovním oddílům, například mládežnickým družstvům hokeje, využívat stadión k letní přípravě.
Veřejnost má možnost využívání sportovišť, samozřejmě
při zachování podmínek provozního řádu.
Ing. Vratislav Nosek
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HRAD SE NOMINOVAL MEZI DVACET
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH AKCÍ KRAJE VYSOČINA
PROSÍME VÁS O PODPORU V ANKETĚ
ZLATÁ JEŘABINA 2020!
V letošním roce se nám podařilo získat umístění v obou
kategoriích 17. ročníku krajské ankety Zlatá jeřabina,
a to za počin Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví.
Do kategorie Kulturní aktivita jsme se přihlásili se
Sklářskou poutí. Hlavním cílem akce bylo vyzdvihnout
jedinečnou křehkost sklářského řemesla a poukázat na to,
že poctivé české řemeslo stále žije. V kategorii Péče o kulturní dědictví se ucházíme o umístění s opravou fasády
východního průčelí hradu, které tak obnovou získalo zpět
svou původní renesanční podobu.

Svůj hlas nám můžete dát v každé kategorii. Hlasovat bude možné od 1. do 31. března dvěma následujícími způsoby:
1. Písemné hlasování prostřednictvím vyplněného
hlasovacího lístku, který bude uveřejněn v únorovém
čísle novin Kraj Vysočina – pouze originál hlasovacího
lístku bude započítán jako platný hlas. Hlasovací lístky
zasílejte na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením obálky „POČIN
ROKU“.
Vyplněné hlasovací lístky můžete odevzdat i v Informačním centru
Města Ledeč n. S.
2. Elektronické hlasování bude
probíhat na www.kr-vysocina.cz/pocinroku prostřednictvím formuláře
ve spodní části seznamu soutěžních
akcí a opsáním číselného kódu. Do
e-mailové schránky, kterou uvedete
ve formuláři, vám bude zaslána informační zpráva a na základě jejího potvrzení dojde k započítání vašeho hlasu do ankety. Bez potvrzení
informační zprávy nebude váš hlas
započítán (e-mail může být zařazen
do nevyžádané pošty). Budeme moc
rádi, pokud nás podpoříte zasláním
svého hlasu. Děkujeme.
Foto: oprava fasády (Péče o kulturní dědictví).
Mgr. Pavla Pfefferová
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PRVNÍ NAROZENÉ DÍTĚ V ROCE 2021 JE HOLČIČKA
S EXOTICKÝM JMÉNEM ZOE
Už desítky let, v prvních měsících roku, přináším na
stránkách Ledečského zpravodaje informaci, které dítě
z Ledče se stane úplně prvním občánkem, který v matrikách bude navždy ﬁgurovat na prvním řádku příslušného roku. Dlouho jsme letos do redakce tuhle informaci
nedostávali, už hrozila obava, že vzhledem k nízké porodnosti to bude až s prvním jarním dnem. Jenže! Jenže je v tom zase úřední zápis na matrice, který přišel
až v čase, kdy první děťátko v Ledči narozené v roce
2021 už bylo více než měsíční, a tak vlastně ještě docela štěstí, že se to nedozvídáme až s časem, kdy občánek přebírá občanku. Dříve porodní báby a tetky ze sousedství roznesly tuhle šťastnou zvěst ještě dřív, než se to
dozvěděl sám otec. Stejně tak spěchal na faru pan farář
(případně gramotný kostelník), aby do análů zanesl přírůstek do obce a farnosti (četní rodopisci – genealogové, by mohli vyprávět).
Teďko už jistě hoříte zvědavostí, stejně jako ty tety ze
sousedství, kdože to vstoupil do života s tím privilegiem prvního ledečského dítěte roku 2021. Je to roztomilá
a krásná holčička s exotickým jménem ZOE ZÍTKOVÁ. Byl první lednový týden, svátek měla Dana a v kalendáři bylo pondělí 4. ledna 2021, malá Zoinka to neprotahovala a poprvé se podívala na tenhle svět už před
sedmou ráno. Tohle ráno byli nejšťastnější jistě její rodiče – maminka Eliška Končelová a tatínek Ladislav Zítek. Zoe si na svět přinesla dobrý základ v podobě váhy
3,2 kg a mírou 48 cm.
S tím nevšedním jménem to bude opravdu trochu exotické, protože v Ledči nikdo takového jména dosud není a v tomhle státě jich je na 600 a jejich četnost je na
497. místě. Pro zajímavost velmi příbuzné jméno Eva
nosí přes 150 000 uživatelek a je v četnosti na 11. místě. O novodobé oblibě jména Zoe svědčí i fakt, že jsou
to v průměru holčičky sedmileté, zatímco o zmíněných
Evičkách už nemůžeme psát jako o holčičkách, protože
věkový průměr těchto dam je 54 let.
Ženské křestní jméno Zoe pochází z řečtiny. Základem jména je řecké slovo „zóé” s významem „život”.

Jméno se tak překládá jako „život”, také „živá”, „živoucí”, „životadárná”. Jak už bylo napsáno, jméno je to málo známé, a tak se těžko hledají i vzory slavných nositelek. Tou nejstarší známou byla byzantská císařovna,
z českých nositelek se proslavila snad jen paleoslovenistka Zoe Hauptová. Poněkud víc přitažlivé je tohle
jméno pro americké herečky, tam už jich je víc a nejznámější z nich pro naše uši bude Zoe Saldana, která
byla v roli jako princezna Neytiri z velkoﬁlmu Avatar.
Pokud by se snad naše malá spoluobčanka opravdu rozhodla pro kariéru v šoubyznysu, iniciály jejího jména
ZZ, budou znít světově – co říkáte? Jak budou svému
zatím jedinému dítěti říkat doma, to se jistě časem ukáže. Domácké podoby jsou - Zoja, Zouinka, Zoinka, Zoi,
Zoika. Mně se při tomhle psaní zalíbila Zoinka a ještě
jsem zjistil, že svátek bude slavit 27. října, spolu se Šarlotou, takže si musí na svůj první oslaveninový dort ještě půl roku počkat.
Podle numerologie získala Zoinka svým datem narození životní číslo 1. Podle tohoto čísla bude mít sklon
k vůdcovství. Mít odvahu a inspiraci. Bude aktivní
a tvůrčí. Přednost bude dávat individuálnímu úspěchu.
Čeká se schopnost prosadit se vlastní iniciativou a vůli uspět. Je třeba více času věnovat druhým. Je dobré ji
chválit. Ráda dominuje. Řídící schopnosti. Někdy dosáhne slávy nebo společenského postavení. Pozor na
nadřazenost a tvrdohlavost. Osobní váhavost a obtíže
v hledání vlastní cesty. Jestli se tyto vlastnosti za ty dva
měsíce života malé Zoe nějak projevily, už budou rodiče určitě vědět. Holt své numerologické životní číslo si
nevybíráme!
Jistě můžu za sebe i naše čtenáře naší malé spoluobčance i její rodině popřát především pevné zdraví
a spoustu krásných zážitků a úspěchů na své pouti životem. Start měla do „divné doby“, tak věřme, že kolem
jejího říjnového svátku budeme mít všichni docela jiné,
bezstarostnější dny. Viz snímky na protější straně.
ok

VRACÍME PENÍZE ZA ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ
Plánovaná březnová představení se ruší z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace. Konkrétně se jedná o Doktora v nesnázích
a Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové.
Ti z vás, kteří si zakoupili vstupenky, je mají možnost vrátit do 30. dubna 2021.
Pro více informací volejte na tel.: 569 721 471 nebo 731 612 459,
e-mail: ic@ledecns.cz.
Děkujeme za pochopení a budeme se těšit při dalších akcích.
TIC
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU,
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

podle již zveřejněných kritérií (na www.zslns.cz a úředních nástěnkách ZŠ)
se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí v termínu:

čtvrtek 1. dubna 2021 – pátek 30. dubna 2021
1) prostřednictvím webových stránek školy (viz odkaz Žádost o přijetí k ZV – zápis 2021 nebo odkaz Žádost o odklad
povin. škol. docház. - 2021) – zákonní zástupci si stáhnou příslušnou žádost, kterou: elektronicky vyplní a zašlou do
datové schránky školy b2kmn4p nebo elektronicky vyplní a zašlou jako přílohu e-mailu, pouze vlastní-li uznávaný elektronický podpis (nelze poslat prostý email!), na adresu stepanekm@zslns.cz nebo vytisknou prázdný formulář, vyplní
hůlkově (nebo elektronicky vyplní a pak vytisknou formulář), podepíší a pošlou poštou na adresu školy (viz záhlaví)
nebo vloží v obálce nadepsané „Zápis - jméno dítěte“ do poštovní schránky ZŠ Ledeč n. S., v Nádražní ulici (vlevo od
hlavního vchodu do zaskleného vestibulu)
2) osobním vyzvednutím žádosti (pokud nemá zákonný zástupce výše uvedené možnosti) - zákonní zástupci si vyzvednou prázdný formulář žádosti v proskleném vestibulu ZŠ v Nádražní ulici z připravených krabic a vyplněnou a podepsanou žádost pošlou poštou na adresu školy (viz záhlaví) nebo vloží v obálce nadepsané „Zápis - jméno dítěte“ do
poštovní schránky ZŠ Ledeč n. S., v Nádražní ulici (vlevo od hlavního vchodu do zaskleného vestibulu). Pozn. vyplňujte
a škrtejte pouze barevně (žlutá) označená pole!
Každý zákonný zástupce následně dostane do týdne do svého e-mailu potvrzení přijetí žádosti s registračním číslem,
pod kterým bude žák uveden ve zveřejněném seznamu přijatých dětí od 1. 5. 2021.
Povinná školní docházka ve školním roce 2021/22 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Výjimečně
mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2016 (podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2015 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou
přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, které k žádosti o přijetí přiloží zákonný zástupce).
Zápis musí absolvovat zákonní zástupci dítěte i v případě, že:
a) dítěti byl v minulém roce povolen odklad.
b) budou žádat o odklad. Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář „Žádost
o odklad“ získáte stejně jako v případě formuláře „Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce“, vyplněnou a podepsanou žádost je však nutné společně s příslušnými doporučeními odevzdat dle bodu 2).
Pozn.: Zájemci o školní družinu obdobným způsobem vyplní a odevzdají „Přihlášku do ŠD“
– viz následující články na www.zslns.cz!

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22
Příjem Přihlášek do školní družiny ZŠ Ledeč nad Sázavou ve školním
roce 2021/22 bude probíhat v termínu
OD 4. DUBNA DO 31. KVĚTNA 2021
1) prostřednictvím webových stránek školy (viz odkaz Přihláška do ŠD 2021) – zákonní zástupci si stáhnou příslušnou
žádost, kterou
elektronicky vyplní a zašlou do datové schránky školy b2kmn4p
elektronicky vyplní a zašlou jako přílohu e-mailu, pouze vlastní-li uznávaný elektronický podpis (nelze poslat prostý
email!!!), na adresu pipkovaj@zslns.cz
vytisknou prázdný formulář, vyplní hůlkově (nebo elektronicky vyplní a pak vytisknou formulář), podepíší a pošlou poštou na adresu školy (viz záhlaví) nebo vloží v obálce nadepsané „ŠD – jméno dítěte“ do poštovní schránky ZŠ Ledeč
n. S., v Nádražní ulici (vlevo od hlavního vchodu do zaskleného vestibulu)
2) osobním vyzvednutím žádosti (pokud nemá zákonný zástupce výše uvedené možnosti) - zákonní zástupci si vyzvednou prázdný formulář přihlášky v proskleném vestibulu ZŠ v Nádražní ulici z připravené krabice a vyplněnou
a podepsanou žádost pošlou poštou na adresu školy (viz záhlaví) nebo vloží v obálce nadepsané „ŠD - jméno dítěte“
do poštovní schránky ZŠ Ledeč n. S., v Nádražní ulici (vlevo od hlavního vchodu do zaskleného vestibulu).
Pozn. vyplňujte a škrtejte pouze barevně (žlutá) označená pole!
Každý zákonný zástupce následně dostane do týdne do svého e-mailu potvrzení přijetí přihlášky s registračním číslem,
pod kterým bude žák uveden ve zveřejněném seznamu přijatých dětí od 1. 6. 2021.
Přijetí žáků do školní družiny není nárokové, řídí se Vnitřním řádem školní družiny ZŠ Ledeč n. S. platným od 1. 9. 2019,
ve kterém naleznete i kritéria přijímání žáků – viz www.zslns.cz - záložka Školní družina.
Mgr. Jaroslav Šťastný, v. r., ředitel
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Na konci února se ohlížím v pravidelnosti za uplynulým obdobím. Nejen na
statistikách hasičů se projevuje nákaza
šířící se světem. Nejvíce je to poznat na
událostech typu technická pomoc.
1. a 2. února jsme cvičili záchranu tonoucího na rybníku v Pivovarské ulici.
Účelem výcviku je záchrana osob, pod
kterými se prolomil led. Na tento druh
události je nutné důkladně cvičit, hasičům i zachraňovaným osobám hrozí
podchlazení, omrzliny, vyčerpání. Bohužel jsme na podobnou
událost vyjížděli 18. 2. k obci Vilémovice, kde se u přítoku rybníka dostal pod led pes. I přes okamžitou pomoc majitele psa
a následné pátrání hasiči skončil zásah neúspěšně. Požárů nám
v hasebním obvodu vzniklo několik. 31. 1. požár kontejneru na
sídlišti. 2. 2. požár chaty v Golčově Jeníkově. Požár zachvátil

zcela malou chatu v zahrádkářské kolonii. Příčina požáru zůstává v šetření, škoda překročila 100 tisíc korun. 3. 2 se jednalo
o planý poplach na požár v obchodním domě, kde naštěstí sepnulo falešně čidlo. 12. 2. jsme v ranních hodinách hasili požár
komína v Leštině u Světlé, s námi zasahovali kolegové z SDH
Leština. Posledním požárem, ze kterého se vyvinul planý poplach, byl hlášen oznamovatelem jako černý kouř z lesa ze směru od obce Hradec, po levé straně silnice. Oznamovatel viděl
kouř z Ledče. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno,
že se jedná o pálení klestu v lese u obce Kozlov, které bylo řádně hlášené. V posledním týdnu z větších výjezdů můžeme jmenovat dopravní nehodu u obce Kožlí. Osobní automobil vyjel
ze silnice a narazil do stromu. Nehodou byly zraněny 2 osoby,
kterým hasiči poskytli první pomoc, následně je odvážela záchranná služba do nemocnice.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč n. S.

LEDEČŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI
Během měsíce února 2021, kdy z objektivních důvodů poněkud stagnuje spolková činnost, se ledečští hasiči starali o techniku,
aby byla plně akceschopná i v těch největších mrazech a zároveň se strojníci zdokonalovali v řízení zásahového vozidla v nepříznivých povětrnostních podmínkách. K události vyjíždíme, i když nejsou komunikace ošetřené a zasahujeme i v podmínkách, kdy
nám zamrzá voda pod rukami. Dále probíhá e-learning, kdy podmínkou získání příslušného osvědčení je úspěch v poměrně náročných a rozsáhlých vědomostních testech. Kromě právní a interní úpravy příslušné problematiky kurzy obsahují i fyziku, chemii,
taktiku, zdravovědu a plno dalších disciplín, včetně řady technických údajů. Jednotka v uplynulém období vyjela k požáru v jednom případě dne 19. 2. 2021 do Hradce. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o pálení klestí.
Dan Horký

INZERCE V KATALOGU SLUŽEB ZDARMA
Informační centrum v Ledči připravuje nové vydání KATALOGU SLUŽEB
na období 2021–2022.
Pro nadcházející dva roky je inzerce v Katalogu zcela zdarma. Přihlásit se
mohou všichni z regionu Ledečsko.
Jak se do Katalogu dostat? Stačí nám zaslat na email základní informace:
název vaší ﬁrmy, adresa (IČO), telefon, email, webové stránky, stručný popis
vaší činnosti a provozní doba.
Požadované údaje zašlete nejpozději do 20. března 2021.
Info na tel. 569 721 471 email: ic@ledecns.cz
TIC
nebo facebooku Města Ledeč
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ÚNOR 2021
KRÁDEŽ DŘEVA ZE SKLÁDKY V KATASTRU OBCE SECHOV – Dne 4. 2. 2021 byly
policejním orgánem dle § 158/3
tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci zločinu krádeže, ke kterému došlo v přesně
nezjištěné době od 09:00 hod.
dne 15. 1. 2020 do 15:00 hod.
dne 3. 2. 2021, kdy doposud nezjištěný pachatel odcizil z prostoru skládky dřeva v katastru obce Sechov
a Nová ves u Hněvkovic celkem 40,82 m3 kulatinového smrkového dřeva o délkách 2 metry a 3 metry,
čímž poškozené právnické osobě způsobil celkovou
škodu ve výši 22.226,- Kč, přičemž uvedeného jednání se dopustil nezjištěný pachatel za situace, v rámci
které byl na území České republiky usnesením vlády
České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020 (prodloužen usnesením vlády České republiky č. 2021 ze dne
22. ledna 2021 do 14. února 2021), vyhlášen nouzový
stav a v případě dopadení mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.
POKUS VLOUPÁNÍ DO CHALUPY V OBCI HABREK – Dne 11. 2. 2021 byly policejním orgánem
na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou dle § 158/3
tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu porušování domovní svobody a zločinu krádeže, ukončeného ve stádiu pokusu, ke kterému došlo v přesně nezjištěné době od 5. 2. 2021 do
11. 2. 2021 v obci Habrek, kde na nezjištěném místě a nezjištěným způsobem vnikl na oplocený pozemek rekreačního domu v obci Habrek a zde u dřevěných vstupních dveří do chalupy odmontoval dva
ze tří šroubů štítku zámku dveří, které pravděpodobně odcizil a místo opustil, přičemž tímto jednáním
vznikla škoda ve výši 10,- Kč, a uvedeného jednání se
dopustil za situace, v rámci které byl na území České
republiky usnesením vlády České republiky č. 957 ze
dne 30. září 2020 (prodloužen usnesením vlády Čes-

ké republiky č. 2021 ze dne 22. ledna 2021 do 14. února 2021), vyhlášen nouzový stav a v případě dopadení
mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.
VLOUPÁNÍ DO ZAPARKOVANÉHO NÁKLADNÍHO VOZIDLA LEDEČ N. S. – Dalším případem
zaznamenaného protiprávního jednání majetkového
charakteru, který byl zaevidován na Policejní stanici
v Ledči nad Sázavou, je ze dne 21.2.2021, kde byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci zločinu krádeže, přečinu
poškození cizí věci a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kdy
doposud neznámý pachatel v době od 06:10 hod. dne
20. 2. 2021 do 10:50 hod. dne 21. 2. 2021 v Ledči nad
Sázavou v ulici Nádražní, na odstavné ploše poblíž
kovošrotu, nezjištěným způsobem rozbil skleněnou
výplň dveří u zde zaparkovaného nákladního automobilu zn. SCANIA, kdy otvorem po rozbité skleněné výplni vlezl do kabiny uvedeného nákladního vozidla, tuto celou prohledal a z vozidla odcizil palubní
kameru v hodnotě 3.398,- Kč, dále látkovou kosmetickou taštičku černé barvy s prostředky osobní hygieny v hodnotě 500,- Kč, dále tankovací kartu na
PHM zn. SHELL, dále mobilní telefon Samsung Galaxy Xcover s ochranným plastovým krytem, včetně vložené SIM karty v hodnotě 4.000,- Kč, přičemž
poškozením skleněné výplně ve dveřích nákladního
vozidla způsobil škodu v hodnotě 15.000,- Kč a místo opustil, kdy výše uvedeného jednání se dopustil
za situace, v rámci které byl na území České republiky usnesením vlády České republiky č. 125 ze dne
14. února 2021, vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav, kdy v případě objasnění věci
a zjištění pachatele tomuto hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

PÍSKY • ŠTĚRKY • BRIKETY

PALIVOVÉ DŘEVO
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Podle slibu pokračujeme s panem JOSEFEM PLEVOU proti proudu času a navštívíme místa našeho města,
která jsou nám sice důvěrně známá, ale přeci jen uplynulá léta mění jejich podobu a často i funkčnost. Minule
jsme se zastavili v „prastaré vsi“ Mizerově. A dnes zůstáváme, coby kamenem dohodil. Zůstaneme totiž u vody, u řeky Sázavy.
Už první osídlenci v tomto kraji totiž věděli, že jsou „nad Sázavou“, aniž by k tomu potřebovali oﬁciální pojmenování. Přídomek „nad Sázavou“ ostatně přišel teprve přesně před 100 lety. Slovo teprve je tu jen zástupné, ono se toho za ten čas změnilo opravdu hodně. Dobrým příkladem je třeba vývoj obyvatelstva ve městě,
který najdete na jiném místě tohoto vydání, v souvislosti se sčítáním obyvatel v tomto roce. Tak tu zůstává Sázava vlastně neměnná, alespoň v očích dosažitelných lidských pokolení. Ví, že jí k vltavským vodám chybí ještě na 130 kilometrů a už pod šeptouchovskou skálou se těší, jak si popovídá se svými přítoky Želivkou a Blanicí. Ledečákům byla vždy prospěšná, až na těch pár povodní, kterými se každá řeka čas od času vybouří, snad
aby dala najevo, že se jen tak nedá spoutat. Přesto se to Ledečským podařilo, nevíme sice s jistotou, kdy se tak
skutečně stalo, ale nejspíš to bude více jak dvě století. A jak se to stalo? Snad nebylo ani jiné schůdné řešení.
Na pravém břehu od středověku prosperující hrad, na protějším břehu vznikající městské sídlo s lidskou sílou
i ekonomickým zázemím. A jak tohle všechno zdárně skloubit a propojit? No přece mostem! A právě o tomhle
propojení je malá historická sonda pana Plevy. Časově jsme někde na konci 18. století, na ledečském hradě
vládne Ignác z Kochu a brzy jej vystřídá Tereziánský řád zchudlých šlechtičen, na levém břehu řeky „vládne“
purkmistr Jan Langer a brzy jej nahradí také Jan, ale tentokrát Krotzmaer. Tak pojďme v první části pozorovat
dění, kterak k sobě hledali Ledečáci cestu z levého břehu Sázavy na jeho opačnou stranu.
ok

Panoramatický pohled z roku 1907

LEDEČSKÉ MOSTY
První most v Ledči n. S. nebyl na místě dnešního betonového mostu, ale asi o sto metrů výše proti proudu řeky
z dnešního Heroldova nábřeží do ulice Mlýnská. Mlýnskou ulicí okolo rohového domu, kde měl pekařskou dílnu Josef Uhlíř, praděda dnešních majitelů, vedla totiž jediná cesta z protějšího břehu na náměstí v Ledči.
Ještě dnes můžeme vidět na nábřeží u domu č.p. 76 v Mlýnské ulici kamenné bloky s vytesanými zářezy pro
ukotvení dřevěných trámů, poslední pozůstatek tohoto prvního dřevěného mostu.
Nejstarší zobrazení tohoto dřevěného mostu je z roku 1801 na rytině J. K. Volfa. Most je ještě celodřevěný
na dřevěných pilířích a připomíná spíše lávku, než most. Tento most byl každoročně poškozován velkou vodou
a hlavně ledy, které odtávaly na řece a okolních kopcích. Byl proto nahrazen novým mostem, také dřevěným, ale
na dvou kamenných pilířích, které už daleko lépe odolávaly rozmarům přírody.
V roce 1881 se obec rozhodla postavit nový železný most přes Sázavu. Starý dřevěný, který stál pod hradem,
už nevyhovoval současným požadavkům na provoz a dopravu.
Celou stavbu uspíšila povodeň a ledy, které šly 6. března 1891 a poškodily starý dřevěný most. Obec proto rozhodla most opravit a rychle začít budovat most nový.
Stavba se měla posunout asi o sto metrů níže po proudu řeky. V březnu 1892 bylo se stavbou započato. Dva
kamenné pilíře byly dokončeny v říjnu téhož roku a v prosinci byla na pilíře postavena železná konstrukce. Konstrukci dodala pražská mostárna, ﬁliálka Českomoravské Kolben-Daněk. Celá stavba včetně vybourání domků
na obou březích Sázavy a výstavby nové silnice byla dokončena v květnu 1893. Stavba stála obce 52 000 zlatých. V červnu 1893 byl most vysvěcen a předán veřejnosti k užívání.
Josef Pleva
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Rytina Ledče hrad s dřevěným mostem od S. K. Wolfa, Praha 1801, pravděpodobně nejstarší
dobové zobrazení.

Zobrazení města z Thunovského letohrádku.

Rytina Ledče od Eduarda Herolda, otištěná v časopise Světozor 1872.

SITUACE NA TRHU PRÁCE VE ČTVRTINĚ ROKU 2021
Město Ledeč nad Sázavou (údaj v závorce je ze září 2020)
- počet uchazečů o zaměstnání – 133 (139), z toho žen – 80 (81)
podíl nezaměstnaných osob – 4,0 (4,3) %, volná pracovní místa – 41 (37)
REGION SVĚTLÁ N. S.
- počet uchazečů o zaměst. – 543 (543)
- z toho žen – 294 (289)
- podíl nezaměst. osob – 4,1 (4,-) %
- volná pracovní místa 150 (92)

OKRES HAVLÍČKŮV BROD
- počet uchazečů o zaměst. – 1839 (1896)
- z toho žen – 975 (1050)
- podíl nezaměst. osob – 2, 9 (2,9) %
- volná pracovní místa 1230 (1339)

Zdroj: Mgr. Jitka Navrátilová, ŮP Havlíčkův Brod
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LIDSKOST NA KŘÍŽI Již brzy oslavíme nejtajemnější svátek v roce, připomínku smrti a vzkříšení. Uslyšíme o velikonočních
zvycích, o utrpení a zázraku vzkříšení, jistě i o slavení jara. Informací bude dost. Abych nenosil dříví do lese, připomenu zajímavou, ale drobnou událost, o které píše evangelista Lukáš. Jde o několik málo řádků, ale jde o úžasnou situaci. Připomenu ji. Tři ukřižovaní umírají na kříži. Ježíš odsouzený kvůli lidské malosti a dva zločinci potrestaní za své špatné skutky. Jeden zločinec zoufale
volá po záchraně. Druhý ho okřikuje „…dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on (Ježíš) neudělal nic
zlého.“ Šílený bolestí a na prahu smrti nachází sílu k pravdě. Čekali bychom spíše řev, který nás přibližuje zvířatům a uzavření se
do svého utrpení. Jen si to představte. Místo toho zaznívá spravedlivý rozsudek, který tehdy nedokázala vyřknout politická a duchovní moc. Zločinec ještě připojuje prosbu: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ A Ježíš mu odpovídá: „Amen,
pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“
Naděje pro všechny vinné i nevinné, kteří se cítí ukřižovaní těžkou životní situací, zdravím, bezvýchodností.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
Zahájení přípravy dětí a rodičů k prvnímu přijetí svátosti smíření a sv. přijímání proběhne dle počtu zájemců a vzhledem k situaci. Informace podá Mgr. Jana Sklenářová.
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
17. 3. Sv. Patrik – patron Irska a budoucí velmi známý světec žil ve čtvrtém a pátém století po Kristu. Narodil se v Anglii, odkud ho
piráti unesli a prodali jako otroka do Irska. Za šest let svého otroctví poznal bídu a zaostalost irského venkova. Po návratu domů
se vzdal světského života, přijal řeholní šat a kněžské svěcení. Vrátil se do zaostalého Irska, horlivě a nenásilně zde šířil křesťanství a s ním spojenou vzdělanost. Hlásal osobní chudobu kněží. Již za jeho života ho lidé uctívali jako svého otce a světce.
19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie a pěstouna Ježíše Krista. Tento den si připomínáme prostého člověka Josefa, který stál po boku Marie, matky Ježíše Krista. S hlubokou vírou a přímočaře přijal zázrak Božího početí a zrození. Ukázal nám, že
zázrak lze přijmout, i když mu nerozumíme.
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně – anděl zvěstoval Marii, že se má stát matkou Ježíše Krista.
28. 3. Květná neděle – začátek svatého týdne
1. 4. Zelený čtvrtek, 2. 4. Velký pátek, 3. 4. Bílá sobota,
4. 4. Boží hod velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

JSME TU S VÁMI
K realizaci projektu s patřičným názvem „Jsme tu s Vámi“ přispěla ﬁnančními prostředky EU. Cílem bylo podpořit nově vzniklou sociální službu komunitního typu (Domov pro osoby se zdravotním postižením). Vznik komunitního bydlení, domova šesti
osob, je součástí procesu transformace Domova Háj. Projekt byl realizován od 1. 4. 2018, k 31. 3. 2021 bude ukončen. I po ukončení projektu s Vámi ve Světlé n. S. nadále zůstaneme. Bydlení však bude zajištěno běžným provozem, bez další nadstandardní
podpory.
Prostřednictvím projektu byly podpořeny aktivity cílené na zabezpečení dostatečného počtu personálu, vzdělávání a další podporu zaměstnanců (např. supervize), zvyšování kompetencí klientů a následně pak činnosti zaměřené na koordinaci procesu
transformace.
Nové bydlení jeho obyvatelům přineslo více soukromí, možnosti zapojit se do běžné společnosti, trávit čas nezávisle na režimovém opatření velkokapacitní budovy
ústavního typu a individuální přístup pracovníků. Na druhou stranu také nové povinnosti, spolubydlící, sousedy.
K lepšímu zvládnutí adaptace klientů i pracovníků na nové prostředí přispěly výše uvedené aktivity projektu, současně personál působící nad rámec běžného zajištění
služby (dva pracovníci v sociálních službách a jedna sociální pracovnice). Společně
s dalšími pracovníky přispívali k zapojení klientů do místní komunity (nácvik orientace a pohybu ve městě, účast na veřejných akcích), podporovali klienty v péči o domácnost i zahradu, také ve vaření, telefonování, nakupování a v dalších činnostech,
které jsou pro většinovou společnost běžné. Zvyšování kompetencí klientů bylo navíc
podporováno canisterapií, muzikoterapií, aktivitami vedoucími ke zvyšování/udržení
fyzické kondice, samostatnosti, komunikace a zlepšení motoriky.
Rádi bychom touto cestou poděkovali těm, kteří s námi jdou „stejným směrem“.
Během procesu transformace je podpora ze strany veřejnosti nesmírně důležitá. Věříme, že se obyvatelé komunitního bydlení stali nedílnou součástí místní komunity.
Mgr. Pavlína Dvořáková (sociální pracovnice)
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KÁCENÍ A OŘEZÁVÁNÍ STROMŮ
Každoročně dojde na území našeho města k pokácení několika stromů. Skoro vždy se jedná o dřeviny, které jsou poškozené, suché nebo svým celkovým stavem
ohrožují zdraví a majetek našich občanů. Pokud žadatel
požádá náš úřad o kácení stromu, jehož stav není zjevně
deklarovaný, pak velmi často využíváme odborné pomoci soudního znalce. Jedná se například o památné stromy
u kostelů a další významné dřeviny na sídlištních útvarech. Teprve po posouzení znalcem, vydáváme konečný
verdikt.
I přes tyto skutečnosti dochází často k diskuzím, proč
právě tento strom byl pokácen nebo proč být pokácen nemůže. Většina občanů je přesvědčena o tom, že nejlepší
je ta dřevina, která je vzdálena dostatečně od jejich obydlí a nemůže poškodit jejich nemovitosti. I tuto skupinu
obyvatel chápeme, protože platí bohužel i to, že pád jakéhokoliv zdravého stromu nelze za extrémních povětrnostních situací nikdy zcela vyloučit. Pokud bychom
v plné míře přistoupili na tuto hypotézu, tak by k dnešnímu

dni, na území našich sídelních útvarů, rostly jenom nízké
keře, popřípadě další rostliny a květiny. To by si určitě nikdo z nás nepřál a bydlení v takovém městě, bez vzrostlých stromů, by ztratilo bytovou pohodu.
V našem městě budou do konce vegetačního období
provedeny zásahy v okolí hradu, kdy v blízkosti komunikace uschlo několik modřínů. Na svahu nad tratí uschl
mohutný javor, několik jasanů, které bude nutné kácet za
zpřísněných bezpečnostních rizik a vynaložení nemalých
ﬁnančních nákladů. Stejná je situace pod hřištěm u školy, kde minulé suché roky také zanechaly svoji neblahou
stopu. Daleko veselejší je situace na Husově náměstí, kde
provádíme pravidelný ořez lípového stromořadí. Asi skoro nikdo z občanů našeho města netuší, že toto stromořadí a jeho údržba je kladně popisována a dávána za vzor
v odborné dendrologické literatuře. Už se všichni těšíme,
až se listy na stromech začnou znovu zelenat a svým stínem přikryjí kolemjdoucí.
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP

INFORMACE VÝBORU ZO ČESKÉHO
ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU LEDEČ N. S.
V letošním roce 2021 opět nelze uspořádat výroční členskou schůzi ZO ČZS z důvodu vládních nařízení souvisejících s epidemií Covid-19 a s ohledem na zdraví členů. Podle vývoje situace není naděje uspořádat tuto schůzi v březnu, ani později. Obdobné problémy mají i jiné
spolky.
Na tuto vzniklou a nenadálou situaci pamatuje novela vládního zákona č. 191/2020 Sb. s prodloužením do 30. 06. 2021. Umožňuje členům hlasovat tzv. „per rollam“, tj. písemné hlasování mimo výroční členskou schůzi. Je nám líto, že se za současného stavu nemůžeme sejít a informovat Vás o činnosti a hospodaření zahrádkářského spolku.
Svou povinnost vůči ústředí ČZS - do konce března odeslat členský příspěvek od členů ZO
- zajistí pokladník výboru ZO ČZS. Rukověť zahrádkáře 2021 osadníci Žižkova II. měli již ve
svých poštovních schránkách, pro osadu Žižkov I. byla předána zástupci osady.
Výbor vypracuje stručnou zprávu o činnosti a hospodaření ZO za minulý rok a plán činnosti s rozpočtem na rok letošní. Členové obdrží zprávu k odsouhlasení do svých poštovních schránek s tím, že ústřižek o hlasování předají předsedovi ZO ČZS nebo zašlou emailem na uvedenou adresu.
Očekáváme, že všichni pochopí vzniklou situaci a pomohou nám splnit členskou povinnost. Jakmile nám situace
dovolí se bez obav sejít, rádi opět svoláme výroční členskou schůzi ZO Českého zahrádkářského svazu.
Mgr. Jana Vobořilová
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STOLETÁ TRADICE SČÍTÁNÍ 1921–2021
Nejmodernější sčítání v historii České republiky nás čeká právě letos, 100 let od prvního prvorepublikového sčítání, a odstartuje 27. března. Od vzniku Československa se na našem území uskutečnilo zatím devět sčítání. Sčítání 2021 tak bude v pořadí desáté a poprvé v historii primárně online.
Jeho první fáze, která je připravena jako online, bude zcela bezkontaktní, a vzhledem k epidemické situaci i nejbezpečnější. Od 27. 3. do 9. 4. se lidé budou moci sečíst přes webovou nebo mobilní aplikaci z pohodlí domova, bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem. Jedinou podmínkou online sečtení je
přístup k internetu. V současné době k němu má přístup více než 80 procent obyvatel.
Tento druh sčítání, kromě toho, že je rychlý a jednoduchý a lze ho provést odkudkoli, kde je připojení
k internetu, má ještě řadu dalších výhod. Například tu, že za celou rodinu může vyplnit sčítací formuláře
jeden člen, který má s používáním internetu největší zkušenosti. Stačí, když mu ti ostatní nadiktují své údaje, a on je do počítače, tabletu či mobilu vloží.
Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude moci sečíst online, vyplní v druhé fázi sčítání klasický listinný
formulář, a to od 17. dubna do 11. května. Za velmi přísných hygienických opatření ho občan získá buď od
sčítacích komisařů spolu s odpovědní obálkou nebo přímo na pobočce pošty v Ledči nad Sázavou. Při současné epidemické situaci nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby
se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné zdarma vhodit do jakékoliv poštovní schránky, poslat na P. O. Box České Pošty nebo odevzdat na kontaktním místě sčítání. Veškeré informace o Sčítání 2021 jsou dostupné na stránkách www.scitani.cz.
KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ?
Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90
dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.
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OZNÁMENÍ PRO DRŽITELE PSŮ
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ledče n. S. č. 5/2019 o místním poplatku ze psů byly rozeslány poštovní poukázky pro uhrazení tohoto poplatku. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března 2021 a je možné jej uhradit složenkou na poště, bezhotovostním převodem na účet 19-2429521/0100 nebo na pokladně Městského úřadu v Ledči (hotově nebo prostřednictví platební karty).
Z důvodu preventivních opatření ohledně koronaviru však žádáme všechny občany o upřednostnění platby bezhotovostním způsobem, např. bezpečně z domova přes elektronické bankovnictví.
Vznikne-li poplatková povinnost za držení psa po uvedeném datu splatnosti, bude poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Tímto vyzýváme všechny držitele psů na území města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí, kteří doposud nesplnili svoji oznamovací povinnost o držení psa, aby tak učinili neprodleně. Dle výše uvedené vyhlášky je oznamovací povinnost do deseti
dnů od vzniku poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího tří měsíců. Úplné znění vyhlášky se „Sazbou poplatků“ naleznete na webových stránkách města Ledeč nad Sázavou (www.ledecns.cz) v sekci Městský úřad
- „Dokumenty“ - „Vyhlášky a směrnice“.
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

ZATEPLENÍ SÍDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
V LEDČI NAD SÁZAVOU
V lednu 2020 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5:
Energetické úspory na realizaci projektu ke snížení energetické náročnosti objektu sídla Pečovatelské služby (zateplení objektu). V září 2020 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V lednu letošního roku
bylo provedeno výběrové řízené na dodavatele stavebních prací této akce. Nabídku ekonomicky nejvýhodnější s nejnižší nabídkovou cenou podala společnost UNIMONT J. C. K. s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 2 404 649,32 Kč vč. DPH a s touto společností byla uzavřena příslušná smlouva o dílo. Výše dotace činí
652 888 Kč. Práce by měly být zahájeny v polovině března a dokončeny do konce října. O průběhu prací
budeme průběžně informovat v Ledečském zpravodaji a na webových stránkách města.
OdMI

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ
ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH
NABÍZÍ PRO JARNÍ PRODEJ
jabloně, hrušně, třešně, višně, ryngle, švestky,
meruňky, broskvoně, rybízy, angrešty,
sloupovité ovocné stromky, ostružiny,
malinoostružiny, maliny, muchovníky, kanadské
borůvky, rakytníky, vinnou révu, růže keřové, růže
stromkové, rhododendrony, azalky, jehličnany,
okrasné keře, skalničky, trvalky, trávy a zeminu.

PRODEJ BUDE ZAHÁJEN
12. BŘEZNA 2021
Prodejní doba:
Po–pá: 8–16 hod. So: 8–12 hod.
OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH
Hněvkovice-Nová Ves 2, 584 01 Ledeč n. S.
Tel. 604 360 546, 604 408 336
www. s k o lk a - s ta s tn y . c z
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PĚT PYTLŮ
POMERANČŮ SI NIKDO
VE VÁLCE NEUMĚL
ANI PŘEDSTAVIT
Konkrétně je řeč o zimě 1940, kdy
v našich krajích panovala dlouhá
a krutá zima, v lednu se teploty dlouho
držely na více než -20 °C. To samozřejmě nebyla jediná velká starost těchto
nuzných časů. Práce zatím bylo relativně dost, ale zásobování potravinami samozřejmě vázlo, proto poznámka o pytlích pomerančů v příspěvku
dr. Vostatka zní trochu bizarně. Starosti
lidí ve válečné době byly samozřejmě
úplně jinde a tak možná mnoho z nich
ani nezaznamenalo, že třeba v tehdejším protektorátu se česká vlajka „narovnala“. První dva roky po roce 1918
měla jen dva bíločervené pruhy, v roce
1920 se přidal charakteristický modrý
klín, který naši vlajku tak odlišuje od
celé řady ostatních. Protektorátní změny v období II. světové války měnily
i státní symboliku, a tak kromě jiných
měla česká vlajka od roku 1939 tři pruhy – odshora v pořadí: bílá, červená,
modrá. Vlajka se do své podoby z roku
1920 vrátila v roce 1945 a prakticky se
dodnes nezměnila. Ostatních státních
symbolů se to ještě dotklo v letech
1960, 1990 i 1992. Pro všednodenní
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starosti jistě marginální záležitost. Věděli jste to? A teď už k nostalgickému
příspěvku pana M. Vostatka.
ok

LÍSTEK Z KALIFORNIE
Je to už 81 let, kdy do Ledče došel
lístek od krajanů ze Spojených států,
jak se spíš říkalo, z Ameriky. Jistě stojí
za pozornost i z hlediska historického.
Kupodivu jsem adresátku tehdy znal,
žila sama a pracovala v místní továrně
na obuv. Vznik protektorátu vykonal
své. Jako stát bylo uvedeno BOHEMIA a britská cenzura už kontrolovala obsah sdělení. Jeho obsah bude
zajímavý i pro vás, čtenáře zpravodaje
(viz níže).
RNDr. Miroslav Vostatek

Januar 8th 1940
Drazí! Právě došel Váš 5 dopis psaný 11/12. Je mě to velice líto, že jste
z mých 4 dopisů a několika lístků nic
neobdrželi. Synovec psal jeho matce
doufám, že ona jeho dopis obdrží a Vy
o ní zase uslyšíte. My jsme drazí zdrávi
a hodní jeden k druhému. Šťastní nejsme, to dnes není ani možné. Frank
stále pracuje v obchodě. Farmu máme
pronajatou starším Japoncům. Svátky
jsme měli pěkné, přijeli pan a paní
Slámovi a paní Salaba, paní Slámové
matka. Pak s námi byl též, náš soused
pan Sláma, tak tu bylo veselo. Přivezli
nám nové rádio k Ježíšku. Oni si zase
vzali sebou 5 pytlů pomerančů. Ty byly
letos slaďoučké. Z farmy jsme nezbohatli, ale také letos neprodělali. Mějte
se dobře naši drazí. Tisíceré pozdravy
od vašich, Franka a Marie.

NOVÁ KNIHA LUCIE HROCHOVÉ,
ABSOLVENTKY LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA
DOKONČENÍ ROZHOVOU Z ÚNOROVÉHO ZPRAVODAJE (strana 19)
udělala spisovatelský ráj. Nic mě nerušilo, odhodlání
stoupalo.
Kdy by měla vyjít?
Pokud bude předprodej úspěšný, tak kniha vyjde v červenci nebo v srpnu. Nyní je napsaná, ale není vyrobená.
Právě na výrobu se nyní prostřednictvím předprodeje vybírá ﬁnanční obnos. Takže pokud si chcete pojistit, že se
kniha dostane do Vašich rukou, předobjednejte si ji už
teď, na tomto odkaze. https://bit.ly/KupRozpletani
Předprodej trvá jen do 11. února. Pokud se nevybere
sto procent cílové částky, tak se kniha v nakladatelství
Pointa nevydá a peníze se přispěvatelům vrátí na účet.
V takovém případě bych musela najít jiný způsob, jak
knihu dostat ke čtenářům. Tak doufám, že se třeba někdo
ze čtenářů tohoto rozhovoru rozhodne knihu podpořit
a již v létě se pak do ní bude moct zabořit.

…A O PŘIPRAVOVANÉ KNIZE…
Pamatuji se, že před léty jsi už napsala dvě knihy. Jak
na ně s odstupem vzpomínáš?
Teď jsem se ke svým knihám Přátelství z nebes a Poznání z nebes vrátila, protože jsem je nahrávala svému
slepému dědovi. Občas jsem při čtení dusila smích, některé mé nápady a názory byly totiž roztomile naivní.
Mám ty knihy ale moc ráda. Mám ráda tu dívenku, která je psala. Při psaní mé nové knihy Rozplétání jsem taky
vzpomínala na to, že jsem byla tehdy daleko soustředěnější. Agresivní reklama na každém kroku, sociální sítě,
rychlý svět... To všechno nás o soustředěnost obírá. Je
potřeba s tím bojovat.

Co nám, možným budoucím čtenářům, o ní prozradíš?
Příběh knihy se odehrává ve světě, kde se věci dějí doslova. Takže když se tam někdo kupříkladu zaboří do
knihy, vzejde z toho velká nesnáz, protože se mu z ní pak
špatně vylézá ven a navíc je celý od písmenek.
Kniha je pro čtenáře od dvanácti let, myslím ovšem, že
má co dát i dospělým. Příběh se točí kolem přání, odcházení, pohledů do očí, pletení a mýdel. A také jsou v něm
báječné ilustrace brněnské výtvarnice Jany Jano.
Rozhovor vedl ThMgr. Jiří Foller

Věnovala ses od té doby psaní?
Ano, různými způsoby. Napsala jsem například scénář
k inscenaci Ondina_Malá mořská milovaná, která se pak
uváděla v produkci ProART Company na několika nádherných místech v České republice, například na zahradě
Vily Tugendhat. V této inscenaci jsem i ztvárnila titulní
roli. Během první vlny covidu jsme s kolegyněmi z Mikro-teatra zase psaly či překládaly rozhlasové pohádky
pro děti, tak je sem čtenářům přikládám pro jejich mladší sourozence.
https://www.youtube.com/watch?v=vEaGnFy0mdk
Ale to jsou jen příklady. Poslední roky jsem se sice spíše věnovala divadlu, ale se psaním jsem to vždy nějak
propojovala.
Jak vznikala Tvoje nová kniha Rozplétání?
Vznikala s velkou chutí a radostí opět se ponořit do
tvorby nového světa. Koketovat s tématem knihy jsem
začala už na podzim roku 2019, ale nejvíc jsem toho vytvořila během lockdownů. Kniha mi tedy z pandemie
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CELOREPUBLIKOVÁ
KONFERENCE
KE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI S ÚČASTÍ
LEDEČSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
Národní pedagogický institut ČR pořádal webinář k oblasti čtenářské gramotnosti. Zástupce NPI ČR vybral Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč, aby škola na této konferenci sdílela
využívání čtenářské gramotnosti mimo hodiny českého jazyka
v učebních oborech na naší střední škole.
Konference Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce oborů SOU, která se konala 12. února 2021 online, se účastnilo 133 účastníků z řad učitelů a vedení středních škol z celé
České republiky, zástupců krajů, Národního pedagogického institutu i České školní inspekce. Hlavním tématem bylo, jakým
způsobem rozvíjet čtenářskou gramotnost u žáků nematuritních
oborů a nabídnout inspiraci ostatním učitelům. V úvodním příspěvku zástupkyně NPI seznámila přítomné s výsledky šetření
ČŠI a výstupů PISA, které se zabývají čtenářskou gramotností žáků SOŠ ve školním roce 2019/2020. V učebních oborech
je celorepublikově nízká úroveň žáků s nízkou čtenářskou praxí. Ve sdílení zkušeností a příkladech dobré praxe pokračovali učitelé ze středních škol. První příspěvek Motivace žáků tříletých oborů k práci s textem prezentovala jménem Gymnázia,
SOŠ a VOŠ Ledeč učitelka odborných předmětů a IT Ing. Jana

Flekalová. Po představení naší školy se věnovala motivaci žáků v hodinách ekonomiky a metodám používaným ve svých hodinách pro práci s textem. Mimo možnosti vybrat si z více téma se zabývala metodami jako brainstorming, sněhová koule
a myšlenková mapa. V závěru zaujala posluchače Úniková hra
ve školství, k níž se účastníci vrátili i v diskuzi. Konference
pokračovala příspěvkem z Gymnázia a Střední odborné školy
v Mikulově Jak podpořit čtenářskou gramotnost na učňovských
oborech?, zabývající se metodou kritického myšlení. Zástupce Střední odborné školy Třineckých železáren seznámil přítomné s realizací čtenářských dílen v českém jazyce a metodou
RWCT ve výuce odborných předmětů. Na naší střední odborné
škole se nám také podařilo vybudovat učebnu pro mediální výchovu (se čtenářskou dílnou), na jejíž přípravě se podílela učitelka českého jazyka Mgr. Adéla Protivínská a využívá ji v hodinách českého jazyka.
V závěru konference Ing. Dana Pražáková z České školní inspekce uvedla velkou podporu ČŠI k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků nematuritních oborů na středních odborných školách.
Ing. Vlasta Rýdlová,
ZŘ pro vzdělávání

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
V loňském roce probíhal na Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč n. S. kurz anglického jazyka pro
začátečníky. Kurz byl zahájen prezenčně 18. ledna 2020 a byl
určen začátečníkům anglického jazyka. Pořádání kurzu zkomplikovala epidemická situace, kdy od 11. března došlo k uzavření škol. Průběh kurzu byl přerušen a účastníci kurzu pokračovali ve studiu anglického jazyka doma samostudiem. Na začátku
školního roku v září 2020 kurz probíhal prezenčně. Účastníci
oprášili slovíčka a pokračovali v kurzu. Bohužel opět od 5. října
došlo k uzavření škol a zákaz přítomnosti třetích osob ve školách. Nakonec po vzájemné domluvě proběhl kurz online vždy
v sobotu v rozsahu dvou vyučovacích hodin.
V kurzu byla velmi příjemná atmosféra, účastníci mohli pracovat uvolněně a získali základní slovní zásobu k popisu rodiny, koníčků nebo běžných denních situací. Procvičovali i jednodušší poslech a čtení s porozuměním. Na programu byly také
běžné obraty a společenské fráze.
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Ukončení kurzu anglického jazyka se uskutečnilo online
19. prosince 2020. Online byl kurz realizován v aplikaci MS
Teams a pro účastníky kurzu byl novou zkušeností. Blahopřejeme účastníkům kurzu a přejeme, aby nabyté vědomosti a jazykové dovednosti co nejvíce využili v praxi.
V novém roce 2021 nabízíme kurz pro dospělé Anglický jazyk pro mírně pokročilé v rozsahu 32 hodin, který je určen mírně pokročilým účastníkům. Kurz bude probíhat podle epidemických možností v sobotu prezenčně od 8.00 – 11.30 hodin.
Důraz je kladen na porozumění mluvenému slovu v oblasti cestování, nakupování, služeb a práce.
Kurz bude zahájen podle epidemické situace a po přihlášení
minimálního počtu 6 účastníků. Bližší informace získáte e-mailem rydlovav@gsv365.cz nebo telefonicky 731 612 319.
Ing. Vlasta Rýdlová, ThMgr. Ing. Jiří Foller
Centrum celoživotního vzdělávání

PRIMÁNI A SEKUNDÁNI FOTOGRAFOVALI ZIMU

V červnovém zpravodaji jste si mohli přečíst, že žáci primy a sekundy se snažili zachytit svými objektivy (především v mobilních telefonech) krásu jara. Byl to alternativní úkol do distanční výuky informatiky. Vzhledem k tomu, že distanční výuka trvá, dostali opět žáci za úkol zachytit krásu, tentokrát zimy. Opět se nám sešlo mnoho krásných fotograﬁí. O vítězství se pak rozhodovalo hlasováním na stránkách školy, kterého se v hojném počtu účastnili nejen naši žáci a pedagogové, ale také veřejnost, především
pak rodiče, prarodiče a kamarádi našich fotografů.
Vítězství si odnesla Nella Pitliaková z primy se svojí fotograﬁí Jizerských hor. Konkrétně nám zachytila pohled
z rozhledny Štěpánka v Kořenově (viz snímek nahoře).
Druhé místo patřilo Tereze Zichové ze sekundy, fotila západ slunce, nedaleko Bohdanče. Třetí místo putovalo také do sekundy.
Zasněžené koruny stromů fotil Matyáš Prchal. Nejen vítězné fotograﬁe v barvě si můžete prohlédnout na stránkách školy, čímž vás
tímto zveme k jejich návštěvě.
Jana Flekalová

VZPOMÍNKA
A PODĚKOVÁNÍ

Po uzávěrce březnového zpravodaje přišla do redakce smutečně orámovaná
obálka, nevěštící dobré zprávy. Její obsah nám smutné tušení potvrdil. Po dlouhé
těžké nemoci zemřel v H. Brodě ledečský rodák a patriot, pan Ing. LUBOŠ RADIKOVSKÝ.
Loni v srpnu jsme na stránkách zpravodaje oznamovali a Lubošovi blahopřáli
k jeho osmdesátinám. Byl pravidelným čtenářem Ledečského zpravodaje a musím
přiznat, že ne kritickým. Po každém vydání zatelefonoval a byl tak hodný a naplněný vzpomínkami, že se mu v podstatě všechno líbilo a za každou zprávičku
z Ledče byl vděčný. Rád bych v této souvislosti ještě připomněl i jeho úzkou spolupráci s panem Františkem Plevou, zejména při přípravě jeho knih o Ledči. Pan
Radikovský byl kartograf, a tak jeho připomínky i materiály byly pro celou práci
velmi cenné. Na snímku s bývalým starostou města, Karlem Urbanem.
S panem Ing. Radikovským jsme přišli nejen o našeho čtenáře, ale také o laskavého a vlídného kamaráda. Jeho milé telefonáty mi budou chybět. Čest jeho
památce!
ok

21

ROK 2020 V LEDEČSKÉM FOTBALU.
A VÝHLEDY?
Dovolte mi, abych popřál jménem svým i celého fotbalového výboru členům klubu, všem příznivcům fotbalu i všem obyvatelům
Ledče v roce 2021 pevné zdraví
a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. Novoroční přání možná trochu opožděné, ale v situaci, ve které se
všichni nacházíme o to upřímnější a naléhavější.
Se začátkem roku 2021 bych vás chtěl seznámit s děním ve Fotbalovém klubu Kovoﬁniš Ledeč v uplynulém roce. Členská základna klubu vzrostla na 220 členů, z toho dětí a mládeže je 115. Představuje to 53%
všech členů. Z čísla je patrná naše snaha o aktivní zapojení dětí do sportu.
V soutěžích hrají mužstva: mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci, dorost, dvě mužstva mužů
- A mužstvo hraje již pátou sezonu krajský přebor,
B mužstvo hraje okresní přebor. Mužstvo dorostu hraje první rok 1. A třídu. Starší a mladší žáci hrají okresní
přebor Havlíčkobrodska. Družstva přípravek (mladší
a starší) účinkují v okresu H. Brodu a účastní se všech
pořádaných turnajů.
Vedle těchto mužstev máme v klubu ještě takzvanou
školičku. V ní jsou naše nejmenší děti a učí se hrou základním fotbalovým dovednostem pod vedením třech
trenérek.
Všem současným trenérům mládeže a dětí děkujeme. Jedná se o: Dorost - Martin Večeřa, Jirka Lhotka,
starší žáci - Pavel Storož, mladší žáci - Miroslav Hrabaň, část sezóny také Michal Ouřada a Jaromír Vágner. Přípravky - Jakub Matěna, Tomáš Žemlička, Tomáš Kopka, Milan Šimek. Zmíněná „školička“ - Ilona
Dvořáková, Markéta Dlouhá, Markéta Machotková.
Naše snaha je spolupracovat s kluby z okolí (Kožlí, Kamenná Lhota, Hněvkovice) tak, aby děti z těchto klubů se mohly zapojit do soutěží ve svých kategoriích. To se daří a děti z okolních klubů se zapojují
do sportovní činnosti ve fotbalovém klubu Ledče. Tím
mají možnost hrát soutěže a to je přece přání každého děcka.
Bohužel, sportovní činnost klubu (družstev) byla po
převážnou část roku narušena koronavirovou epidemií, kdy byla zastavena sportovní činnost – trénování
a soutěže. Doufám, že tenhle stav nebude pokračovat
celou jarní část roku, i když se zdá, že zůstane právě
jen u toho „doufání“.
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K HOSPODAŘENÍ KLUBU. I letos se nám podařilo udržovat vyrovnané hospodaření přes skutečnost,
že máme přihlášena všechna družstva do soutěží. To
se daří nejen úsporným vedením klubu, ale především
dobrou spoluprací se sponzory klubu. Velký podíl na
dobrém výsledku hospodaření má také zlepšující se
podpora ze strany Ministerstva školství a tělovýchovy, FAČRu, ČUS. Rád bych touto formou poděkoval
sponzorům, kteří ledečský fotbalový klub podporují a umožňují jeho činnost. Bez této podpory by fotbal nebylo možné na této úrovni provozovat. Hlavním
sponzorem, který ﬁguruje i v názvu klubu je Kovoﬁniš, s.r.o., který podporuje klub nejen ﬁnančně, ale také pomáhá s materiálovým zajištěním. Stojí také za
zmínku i ﬁnanční pomoc Města Ledče, které, kromě
příspěvku na sportovní činnost mládeže, ﬁnančně zajišťuje údržbu Městského stadiónu a hřiště Na Pláckách. Náš klub v roce 2020 dále podporovali následující sponzoři, kterým patří velký dík. Jsou to:
Kovoﬁniš, Galatek, WAN SERVIS, INEX DK,
Elektro Spektrum, Schaefer Sudex, Unimont J.C.K.,
EVOS, PCT, Dřevařské centrum, TOST, Wandel,
Jaspol. Dalším partnerem je také Pivovar Kácov, jehož
pivo Hubertus, mohou mimo jiné ochutnat diváci při
domácích utkáních. Celkem fotbalový klub podporuje
15 subjektů. Všem za ﬁnanční podporu děkujeme.
Zlepšila se i podpora z vyšších orgánů, která byla
v roce 2020 ve výši 380 000,- Kč. Jednalo se o dotace od MŠMT, FAČR a ČUS. Převážná část těchto peněz byla určena na mládež. To nám umožnilo vybavit
družstva dětí a mládeže novými dresy, míči a tréninkovými pomůckami. Také jsme mohli konečně odměnit trenéry mládeže ﬁnančními částkami, i když byly
stále pouze symbolické. Nemalou částku ve ﬁnancování činnosti klubu tvoří i členské příspěvky všech aktivních členů.
CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2021? Bohužel nyní nemůžeme říci, jak bude sportovní činnost klubu probíhat. Do konce února a pravděpodobně i v březnu nebudou soutěže obnoveny. Tím se opět dostáváme do
situace, která je stejná od počátku října minulého roku,
což je zákaz kolektivní sportovní činnosti, včetně trénování. Z tohoto důvodu se také na stránkách Ledečského zpravodaje neobjeví tradiční rozpisy soutěží.
Ing. Vratislav Nosek
FK Kovoﬁniš Ledeč n. S., z .s.

JARDA PETRŮ – VZPOMÍNKA A PODĚKOVÁNÍ
SPOLUHRÁČŮ A FANOUŠKŮ
S Jardou odchází krátce po sobě další z nejstarších ledečských fotbalových legend. Pamětník, všesportovní fanda
a bojovník v dresu města Ledče n. S. Kopal fotbal už od dorosteneckých let, v době na samém začátku druhé poloviny minulého století, ještě na trávníku starého hřiště pod nádražím. S nadšením a zápalem hrál za ledečský fotbal až do
konce šedesátých let. Byl to muž mnoha zájmů, které dokázal vytrvale udržovat a rozvíjet. Vzpomínky na jeho sportovní kariéru i družné přátelství spoluhráče i kamaráda, jsou jen ty nejlepší. V plejádě výborných ledečských sportovců minulosti, má Jarda oprávněně své pevné místo. Čest jeho památce!
Josef Navrátil

JARDA PETRŮ – VZPOMÍNKA
NA KAMARÁDA A CHOVATELE
Koncem ledna zemřel ve věku 84 roků pan Jaroslav Petrů,
známý ledečský chovatel, především králíkář.
S Jardou jsem se znal více než 50 let, proto uvedu několik
osobních vzpomínek na léta prožitá s ním při společné zálibě,
společném koníčku. Naše první setkání v listopadu 1970 však
ještě chovatelské nebylo. Poznali jsme se u nás v Chřenovicích při honech, kam jsme chodili nadhánět. S chovatelstvím
jsme začali o několik let později. Po dlouhá léta jsme pak
chovali králíky. Kolik bylo za ty roky ledečských chovatelských výstav, které Jarda s manželkou Věrou pomáhali zajišťovat, vždy svědomitě, spolehlivě, bezchybně. Nespočet bylo také výstav, které jsme s Jardou po celé republice při svých
výjezdech navštívili. V dobré společné pohodě a s humorem,
který měl Jarda také rád. Jardovou další velkou zálibou byl
i fotbal, rybařina a dechovka. Jak jsme byli dobří přátelé a kamarádi, na výstavách jsme však byli soupeři. Vždycky jsme
si ale dokázali podat ruku a popřát k úspěchu tomu druhému.
Do posledních dnů svého života předával své bohaté zkušenosti mladým chovatelům.
Děkuji osudu a štěstí, že jsem měl tu možnost prožít značnou část svého života při společné zálibě s přítelem a kamarádem Jardou. S člověkem skromným, pracovitým, přímým
a oddaným chovatelství. Před Vánoci jsme se setkali u něho doma, netušil jsem, že je to naposledy. Jardo, díky, bude tu bez Tebe smutno, budeš chybět nejen mně. Čest Tvojí památce!

PODĚKOVÁNÍ A VZPOMÍKA
Dne 27. ledna 2021 po krátké
nemoci zemřel můj manžel
JAROSLAV PETRŮ z Ledče
n. S. Děkuji touto cestou
všem kamarádům, sousedům
a známým za květinové dary,
projevy účasti, procítěná slova
pí. Pánkové a důstojné vedení
pohřbu manželům Petrusovým.
Dne 18. února 2021 jsme si
připomněli 1. výročí úmrtí
našeho syna IVANA PETRŮ
z Ledče.
Za vzpomínku děkují manželka, syn
a dcera s rodinami.

Jarda Kafka

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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VZPOMÍNKY
Jen pro vás jsem pracoval
a vám rozdal srdce své.
Bude tomu 22 let, co nás navždy opustil
- pan JIŘÍ KOČA z Ledče n. S. Letos
9. února by s námi oslavil krásné kulaté
životní jubileum 80 let.
Vy, kdo jste ho znali, vzpomeňte tiše
s námi.
S láskou manželka Ludmila, dcery Věra a Jana s rodinami.

Dne 14. března uplyne jeden rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil manžel, otec
a dědeček pan Ing. KAREL EISELT.
Bylo to v době přísné karantény pandemie
koronaviru, proto jsme s ním nemohli
být v nemocnici v posledních dnech
jeho života. Rovněž smuteční rozloučení
bylo v té době omezené. Chceme proto
poděkovat vedení AMK Ledeč n. S.
za uveřejnění vzpomínky na činnost
Ing. K. Eiselta v této organizaci.
S láskou stále vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Dne 17. března
si připomínáme 20 let od úmrtí
pana ANTONÍNA HRŮZY
z Pavlova a dne 15. dubna
22 let od úmrtí
paní BOŽENY HRŮZOVÉ
z Pavlova.
Děkujeme všem, kteří jim věnují tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Jak těžké je hledat slova,
aby vyjádřila smutek náš,
vzpomínky vracejí se znova
a bolest nezahojí ani čas.
Dne 21. března tohoto roku vzpomeneme
2. výročí úmrtí našeho manžela, dědečka
a pradědečka,
pana STANISLAVA NECHVÁTALA
z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi, děkujeme.
Manželka Jana a dcery Jana a Stáňa s rodinami.

Dotlouklo srdce naší maminky
a odešlo na věčnost spát.
Ona však s námi navždycky zůstane
v krásných vzpomínkách…
Dne 31. března 2021 uplyne patnáct let, kdy
nás, bez slůvka rozloučení, navždy opustila
naše drahá maminka, babička a prababička,
paní BOŽENA BLAŽKOVÁ
z Horní Paseky.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 28. února 2021 uplynulo 10 let, kdy
nás navždy opustila
paní HANA RAJDLOVÁ z Ledče n. S.
Všem, kteří na ni vzpomínají spolu s námi,
děkujeme.
S láskou rodina.

Jaro je čas, kdy se vše probouzí k životu.
Ty jsi nám však navždy odešel.
Dne 11. března si připomínáme druhé
smutné výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka, pradědečka, švagra a strýce,
pana VÁCLAVA BLAŽKA z Ledče n. S.
Všichni, kdo jste ho měli rádi, věnujte mu
tichou vzpomínku.
S úctou a láskou syn Petr a dcera Jana s rodinami.

Roky rychle letí, jako řeky proud
a ty nám tolik scházíš, nedá se zapomenout.
Dne 21. března letošního roku si
připomeneme sedmnácté výročí úmrtí
pana KARLA BRABCE z Habreku.
S láskou a úctou vzpomíná rodina
a ostatní příbuzenstvo.

Dne 23. března letošního roku uplyne již
šest let, kdy nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček a bratr,
pan JIŘÍ PAJER z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
dcera, syn a ostatní příbuzní.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem!
23. března 2021 si připomeneme 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan JOSEF MALINA z Hradce.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

Dne 18. března 2021
uplynou 2 roky od úmrtí
pana VÁCLAVA HOSKOVCE
z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
S láskou v srdci vzpomíná manželka
a děti s rodinami
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