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Dnes tu byl mráz, zítra přijde zas, 
dnes tu byl mráz, jedna z přírodních krás.

Foto Vladimír Skála
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ZPRÁVY Z RADNICE 
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

PROŠLO RADOU A ZASTUPITELSTVEM 
Nabízíme vám výběr podstatných bodů z prosincových 

zasedání Rady města a Zastupitelstva:
– Návštěvníci i zaměstnanci ledečské polikliniky se opět 

dočkají fungující kantýny. Provozovat ji bude pražská fir-
ma Nordfashion.

– Nejvýznamnější investiční akcí roku 2015 by mělo být 
kompletní zateplení obálky budov ZŠ Nádražní, včetně 
pláště školní jídelny. Oprava by měla proběhnout o let-
ních prázdninách. Ve výběrovém řízení zvítězila pelhři-
movská firma AGOS s cenou 13.930.901,90 Kč + DPH. 
Město Ledeč pověřilo stavebním dozorem Ing. Jiřího Lu-
kšíčka (opět na základě výběrového řízení). Celá akce bu-
de financována z úvěru na 10 let. Nejvýhodnější nabídku 
na financování předložila KB. 

– Rada města zadala vypracovat projektovou dokumenta-
ci na akci „Regenerace panelového sídliště Stínadla“. Ta 
by se měla stát podkladem pro získání dotace k realiza-
ci. V případě úspěchu bude veřejnost včas informována 
a úpravy řádně prokonzultovány, aby nedošlo k podob-
ným nedorozuměním jako u revitalizace městské zeleně. 
Ve výběrovém řízení na dodávku projektové dokumenta-
ce zvítězila firma TRANSCONSULT H. Králové za cenu 
260.000 Kč + DPH

– Plánuje se odstranění sedimentu a keřového porostu v ko-
rytě Olešenského potoka

– Rada města poskytla dotaci 29.110 Kč místnímu TJ So-
kol na rekonstrukci havarijního stavu nouzového osvětle-
ní sokolovny

– Zastupitelstvo města po dlouhých peripetiích vydalo vy-
hlášku, kterou stanovuje pravidla pro volný pohyb psů 

– Zastupitelstvo města zvolilo nové členy kontrolního a fi-
nančního výboru. Byl zachován systém, že každý politic-
ký subjekt nominuje jednoho člena. Vzhledem k faktu, že 
ČSSD nenominovala svého zástupce ani do jednoho vý-
boru, byl počet členů výboru snížen z původních sedmi 
na pět (ze zákona musí být lichý).

– O dříve nezajímavý a neudržovaný městský pozemek 
v Obrvani vypukl nezvyklý zájem. Nabídku na koupi 
předložilo 5 uchazečů, včetně jednoho z V. Británie. No-
vé zastupitelstvo však záměr pozemek prodat nepodpoři-
lo a doporučilo dlouhodobý pronájem.

– Od 14. ledna bude parkování na Husově náměstí zpoplat-
něno, a to podle nového dodatku, který první hodinu par-
kování změnil na 2 Kč.

– Obec Vrbka zahájila proces odtržení od Ledče n. S. a při-
pojení k obci Kozlov

-JD-

USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč,
konané dne 15. prosince 2014

RM schvaluje: 
– termíny zasedání zastupitelstva v 1. čtvrtletí 2015 - 19. 1., 

23. 2. řádně a 11. 2. pracovní.
– uzavření Smlouvy o dílo na vypracování projektové do-

kumentace na akci „Regenerace panelového sídliště Stí-
nadla, Ledeč“ za částku 260 000,-Kč + DPH v zákonné 
výši s firmou TRANSCONSULT s. r. o. 

– na základě doporučení hodnotící komise, dodavatele sta-
vebních prací na akci „Stavební úpravy (zateplení obálky 
budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč“, firmu AGOS stavební 
a. s., s nabídkovou cenou 13 930 901, 90 Kč + DPH v zá-
konné výši.

– smlouvu s dočasným užitím pozemků ve vlastnictví měs-
ta p.č. 2295/10, 2295/9, 2295/8, 2295/1 2635/10, 2181/3, 
část 2200 a  2181/1 v k.ú. Ledeč, pro účely údržby stav-
by – odstranění sedimentu v korytě vodního toku a odstra-
nění keřového porostu z koryta toku Olešenského potoka 
v Ledči.

– uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o závazku veřejné služ-
by ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní do-
pravní obslužnosti nad rámec základní dopravní obsluž-
nosti území Kraje Vysočina pro roky 2010–2019 s ČSAD 
Benešov a.s. v předloženém znění. Předmětem dodatku je 
stanovení ceny dopravního výkonu pro rok 2015 na lince č. 
200032 (E32) Vlašim – Čechtice – Ledeč, spoje č. 8, 9 a 11. 

– uzavření Smlouvy o veřejných službách č. 110/2015 k zajiš-
tění ostatní dopravní obslužnosti obce s firmou ICOM trans-
port. a.s. Jihlava na rok 2015 v předloženém znění. Předmě-
tem smlouvy je linka č. 350310 Humpolec – Ledeč, číslo 
spoje 15,12 s podílem obce na úhradě kompenzace 100 %. 

– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2014 z prostředků vyčle-
něných RM – TJ Sokol Ledeč „Rekonstrukce nouzového 
osvětlení sokolovny“ ve výši 29.110,- Kč.

– uzavření „Dohody o svěření osobního motorového vozidla 
do společného užívání jakožto vozidla referentského“ s pí 
Hanou Olijnykovou, pracovnicí organizační složky města 
Pečovatelská služba Ledeč s účinností od 16. 12. 2014.

– uzavření nájemní smlouvy částí komunikace na p.č. 
2215/53 a 2215/20 o výměře 357,7 m2 za částku 1.640,- 
Kč/rok plus DPH 21% s Krajskou správou a údržbou silnic 
Vysočiny

– uzavření dodatku č. 2.)  ke smlouvě o nájmu nebyto-
vých prostor ze dne 29. 12. 2006 a dodatku č. 1) ze dne 
15. 4. 2008 se Zdravotnickou záchrannou službou Kra-
je Vysočina.

– prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových 
prostor v budově polikliniky v Ledči ul. Habrecká čp. 450, 
firmě Lékárna Media s.r.o. se sídlem Habrecká čp. 450, Le-
deč, na dobu určitou a to do 31. 12. 2024, za podmínek, že 
v případě ukončení nájmu před uplynutím závazku 10leté 
doby, bude nájemce smluvně zavázán zaplatit pronajímate-
li částku, která by odpovídala součinu měsíčního nájemné-
ho a počtu měsíců zbývajících do doby 10ti let a pověřuje 
starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor.

– pronájem nebytového prostoru v budově polikliniky v Le-
deč, ul. Habrecká čp. 450 v II. NP v ulici  Habrecká čp. 
450 v Ledči – 2 místnosti (plocha 41,23 m2) firmě Nor-
dfasion s.r.o. za cenu nájemného 100,- Kč/měsíc + 
služby, s termínem od 1. 1. 2015.
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PARKOVÁNÍ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ

KOLIK LETOS ZAPLATÍME ZA ODPAD

Více než rok po schválení zastupitelstvem města a skoro 
rok po instalaci začaly na našem náměstí konečně fungovat 
parkovací automaty. V závěru roku byl podepsán dodatek 
smlouvy  s firmou Citi Parking group s.r.o. ohledně ceny 
za parkování, osazeno veškeré potřebné svislé dopravní 
značení a v neposlední řadě legalizovány některé problémy 
s placením parkovného na pozemku, který ještě není 
právně majetkem města. Všechny tyto úkony pak umožnily 
spustit tento „parkovací systém“ se začátkem roku 2015. 
Samozřejmě, že tímto krokem nekončí řešení problému 

s parkováním v centru města. V průběhu roku bychom rádi 
poblíž centra města vytvořili další parkovací plochy, aby 
především v letních měsících mohli   návštěvníci našeho města 
v klidu zaparkovat své automobily a poznávat krásy města 
nebo se  případně občerstvit v některé z našich restaurací či 
doplnit své zásoby v obchodech.

Pro informaci ještě ceny parkování: 2,- Kč /1. hodina, 
10,- Kč/ každá další započatá hodina. Viz orientační plánek 
na str. 4.

Ing. Zdeněk Tůma

Srovnání poplatku v okolních městech

Město
Poplatek občan
(Kč/občan/rok)

Poplatek rekreační objekt
(Kč/RO/rok)

Rok 2013 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2014

Ledeč nad Sázavou 492  492 500 500

Světlá nad Sázavou 540 540 540 540

Havlíčkův Brod 600 600 600 640

Zruč nad Sázavou 700 700 950 950

Odbor životního prostředí v Ledči oznamuje občanům, 
že zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
Města Ledeč (č. 4/2014), o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Místní poplatek byl pro 
rok 2015 schválen na 492,- Kč.

Město Ledeč je většinových vlastníkem společnosti 
Hrad s.r.o., která spravuje nejvýznamnější ledečskou 
památku – hrad. Druhým majitelem je místní firma 
Aquacomp Hard, která vlastní čtvrtinový podíl této 
společnosti. Toto spojení a nadstandardní zájem 
o památku ze strany komerčního subjektu umožnily 
provést již mnoho významných úprav, které jsou 
patrné každému návštěvníkovi. Společnost Hrad s.r.o 
je řízena třemi jednateli, za společnost Aquacomp Hard 
je to Ing. Josef Zikmunda, za Město Ledeč pak pan 
Luděk Šíma, kastelán a správce hradu. Třetí jednatel je 
pravidelně dosazován z vedení města. V prosinci 2014 
na tuto funkci rezignoval zastupitel Mgr. Petr Vaněk, 
a tak zastupitelstvo města nominovala místostarostu 

Ing. Jana Drápelu, který byl 23. 12. potvrzen valnou 
hromadou. 

Cílem vedení města je pokračovat v dobře 
započaté rekonstrukci ledečského hradu a směřovat ji 
k smysluplnému kulturně společenskému využití těchto 
zajímavých prostor. 

Za dosavadní práci odvedenou na výrazném prokouknutí 
naší dominanty patří poděkování ledečské radnice všem, kdo 
se na tomto díle podíleli. Předně vedení firmy Aquacomp 
Hard, panu Šímovi i odstoupivšímu Petru Vaňkovi.

O všech plánovaných akcích a změnách vás budeme 
rádi informovat prostřednictvím Ledečského zpravodaje, 
webových stránek i facebookového profilu.

-JD-

ZMĚNA JEDNATELE SPOLEČNOSTI HRAD S.R.O.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODKLADŮ PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dalším krokem, kterým se snaží nové zastupitelstvo plnit své volební sliby, je zpřístupnění podkladů pro 

jednání zastupitelstva všem občanům města. Věříme, že zveřejňování podkladů pro jednání na internetových 
stránkách města přispěje ke zlepšení informovanosti vás, občanů našeho města, a v neposlední řadě 
i k „hojnější“ účasti na jednáních ZM.

Zdeněk Tůma, starosta města 
ODKAZ: www.ledecns.cz/cs/mesto-a-samosprava/zastupitelstvo-mesta/podklady

Zpracovala Jana Fotrová
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STATISTIKA OBYVATEL V LEDČI
K 31. 12. 2014 NÁS BYLO 5 206 OBYVATEL (Z TOHO 2 573 MUŽŮ A 2 633 ŽEN)

Počet obyvatel podle částí obce: 

Ledeč nad Sázavou  4 267  2100 muži 2167 ženy
Horní Ledeč      552    283 muži   269 ženy
Habrek       168      83 muži     85 ženy
Obrvaň        89      45 muži     44 ženy
Vrbka         83      35 muži     48 ženy
Souboř         45      26 muži     19 ženy
Sychrov          2        1 muži          1 ženy
Počet narození: 25 (z toho 9 chlapců)  Počet úmrtí: 58  Počet sňatků: 25
Průměrný věk: 45, 64 let  Nejstarší občanka: 100 let Nejstarší občan: 98 let

Nejčastější jména: Marie–294, Josef–197, Jiří–181, Jana–165, Jaroslav–153, Jan–139, Petr–135, 
Pavel–113, Tomáš–105, František–97, Jaroslava–95, Hana–94, Martin–84, Eva–82, Karel–79

Nejčastější příjmení: Janák/Janáková–56, Novák/Nováková–52, Prchal/Prchalová–44, Doležal/ Do-
ležalová–41, Rajdl/Rajdlová–38, Krajíček/Krajíčková–38, Pajer/Pajerová–37, Svoboda/Svobodo-
vá–36, Tvrdík/ Tvrdíková–33, Jelínek/Jelínková–32

STATISTIKA OBYVATEL V LEDČI N. S. 1. 1. 2000 AŽ 31. 12. 2014

Pro potřeby zpravodaje vytvořili: Bc. M. Vránová, I. Kalivodová, Ing. M. Ptáčník
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC PROSINEC 2014

KRÁDEŽ ZBOŽÍ V OD BILLA 
– dne 7. 12. 2014 byli poli-
cisté v 17:50 hod. přivoláni 
do OD BILLA v Ledči nad Sáza-
vou, kde 69-letá žena odcizila růz-
né potraviny a drobné zboží v celko-
vé hodnotě 906,- Kč, kdy toto zboží 
pronesla bez zaplacení pokladnou 
a následně byla v místech za poklad-
nou zadržena pracovnicí OD BILLA. 
Věc byla hlídkou Policie ČR na mís-

tě vyřešena uložením blokové pokuty ve výši 1.000,- Kč a odci-
zené zboží bylo vráceno bez poškození zpět.

ŘÍDIL POD VLIVEM ALKOHOLU – dne 14. 12. 2014 
ve 22:25 hodin byl v Ledči nad Sázavou kontrolován hlídkou 
PČR PS Ledeč nad Sázavou 34-letý řidič osobního motorového 
vozidla tzn. Renault Megane, kdy v rámci silniční kontroly byla 
u řidiče provedena orientační dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu řidiče pomocí odborného měření přístrojem 
DRÄGER, přičemž odborným měřením byla ve 22:28 hodin 
u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu v dechu 0,25 promile 

a následným odborným měřením ve 22:34 hodin byla u řidi-
če zjištěna přítomnost alkoholu v dechu 0.25 promile alkoho-
lu v dechu. Řidič následně hlídce doznal, že před jízdou vypil  
1 pivo. Vzhledem k uvedeným skutečnostem byl řidiči na místě 
zadržen řidičský průkaz a dále mu byla zakázána další jízda 
do úplného vystřízlivění. Věc byla poté zpracována jako pře-
stupek proti BESIP a po řádném zadokumentování byla ozná-
mena k dalšímu projednání správnímu orgánu MěÚ Světlá nad 
Sázavou.

KRÁDEŽ VĚCÍ Z VOZIDLA – dne 22. 12. bylo v odpoledne 
na policejní stanici v Ledči n. S. oznámeno vloupání do vozidla 
v obci Hradec u Ledče, kdy na místě vloupání bylo zjištěno, 
že dosud neznámý pachatel se v době od 12:00 hodin do 12:05 
hodin v areálu Hradecké spol. s.r.o. vnikl bez užití násilí do ne-
zajištěného osobního motorového vozidla, kde odcizil černou 
koženkovou tašku s peněženkou, ve které byla hotovost 1.200,- 
Kč a dalším obsahem, čímž způsobil majiteli celkovou škodu 
ve výši nejméně 2.600,- Kč.

npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r.,  
zást. ved. OO Světlá n. S.,  

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Po instalaci tzv. „Zpomalovacího semaforu“ v  Habreku se nám dostávají do rukou statistické údaje, vypovídající 
o ukázněnosti řidičů při průjezdu touto obcí. A určitě nejsou zrovna lichotivé.
Podívejme se na prosinec 2014:

•	 V obou směrech projelo 22 797 vozidel. Z toho 21 353 malých a 1444 velkých.
•	 Směrem do Ledče nad Sázavou (k měřícímu zařízení) projelo 13 968 vozidel.
•	 Překročení povolené rychlosti se dopustilo 4483 vozidel, to znamená 32,1 %.

O jaké překročení rychlosti se jednalo a kolik vozidel bylo umravněno – viz výpis z tabulky:
Rychlost Počty vozidel Snížení Počet vozidel (%) Relativní
(km/h) T – 5 s T – 0 s počtu o T – 5 s T – 0 s změna (%)

60 až 69,9 379 139 240 2,7 1,0 -63,3
70 až 79,9 25 13 12 0,2 0,1 -48,0
80 až 89,9 1 4 -3 0,0 0,0 300,0
90 a více 0 0 0 0 0 0

(V čase T-5 s – cca 70 m před zařízením a v čase T-0 s – cca 10 m před zařízením).
Poznámka: Tyto informace systém automaticky odesílá Dopravnímu inspektorátu v H. Brodě. Věřme, že těm, co jezdí rychle 
a jsou schopni ještě přidat plyn, bude „odzvoněno“ a doufejme, že výkaz o počtu překročení povolené rychlosti bude mít sestup-
nou tendenci, což povede ke snížení rizikových situací a zklidnění dopravy. To určitě ocení všichni účastníci silničního provozu.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

„STATISTIKA VĚDA JE“, ALE V TOMTO PŘÍPADĚ –  
CO BEZPEČNOST CHODCŮ?

UoZ – uchazečů o zaměstnání, VPM – volná pracovní místa

Kontaktní
pracoviště

Počet uchazečů Podíl 
nezaměst. 
osob

Počet 
volných míst

Počet 
uchazečů 
na 1 VMcelkem muži ženy

H. Brod 2 182 1 121 1 061 6,3 % 348 6,27
Chotěboř 1 046 467 579  6,7 % 69 15,16
Světlá n.S. 1 003 478 525  7,2 % 61 16,44

NEZAMĚSTNANOST V LEDČI A NA LEDEČSKU

MIKROREGION LEDEČ N. S.
počet UoZ – 417, z toho žen – 241
podíl nezaměstnaných osob – 6,4 %
VPM – 33, počet UoZ na 1 VPM – 12,6

MĚSTO LEDEČ N. S.
Počet UoZ – 209, z toho žen – 117
podíl nezaměstnaných osob – 5,7 %
VPM – 31, počet UoZ na 1 VPM – 6,7
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V E L K Á  VÁ L K A

Díl 6. Poručík Ferdinand Komberec 
z Pertoltic (od něho jsou fotografie 
z Haliče). Povoláním učitel 
v Pertolticích a rodák z Opatovic 
u Červených Janovic. Fotografie 
jsem získal od přítele a jeho již 
zesnulého příbuzného. Jmenovaného 
jsem poznal jako kluk osobně. 
V Pertolticích se zasloužil o obec. 
Byl u zakládání Kampeličky a dalších 
akcí, které z obce udělaly velice 
pokrokovou vesnici. Jmenovaný 
byl ve válce jako poručík a sloužil 
v Čáslavi. Na dokumentech je patrné, 
že sloužil jak u C. a k. pěšího pluku 
č. 21, tak i u C. k. zeměbraneckého 
pluku.
Válečné události vytvářely nejednu zajímavou historku. 
V Pardubicích jsem bydlel v domě s přítelem – 
filatelistou. Jeho otec byl v meziválečném období jako 
důstojník u Jezdeckého pluku Knížete sv. Václava č. 8 
v Pardubicích. Zastihl ho i rok 1914, a to jako kadeta. Jeho 
jednotka se dostala na srbskou frontu a pro rakouskou 
armádu dopadly první střety neslavně. Zkrátka a dobře se 
protivník čepicemi utlouci nedal. Pro mladého kadeta to 
byla zkušenost, když velitelský sbor byl zčásti rozprášen, 
zčásti likvidován a jen částečně se jednotky dostaly 
do zázemí. Tak jako kadet se dostal i do vyšších funkcí, 
protože důstojníků bylo zoufale málo. Z týlu docházely 
nové jednotky narychlo vybudované a nikoliv kvalitní. 
Tak se stalo, že k jednotce přišli i vojáci, ve skutečnosti to 
byli vězni. Nový velitel samozřejmě chtěl ukázat ramena, 
ale nějak to nešlo. Předal velení mladému kadetovi, ať 
si to tedy zkusí. Kupodivu vojáci už byli starší ročníky, 
byli životem i soudy poučeni. Mladý kadet je respektoval, 
neřval na ně a choval se k nim slušně. Mezi uvedenými 
vojáky byli i kasaři. Jednou se stalo, že ve všeobecném 

chaosu a nedostatku všeho - hlavně jídla, obstaral velitel 
opravdovou šunku na kosti. Věděl, že nikam jinam, nežli 
do tresoru, se nedá uložit. Tak se stalo. Tresor zamkl, klíč 
si vzal a šel odpočívat. Za kadetem přišel voják s tím, že 
je to tajné a vyklopil požadavek. Kadet se v noci nebude 
pohybovat v místnosti, kde je tresor. Dále půjčí klíč od ní 
a bude mlčet jako hrob. Stalo se, noc uběhla. Ráno přišel 
velitel, slavnostně vzal klíč a odemknul tresor. Hrůza! Nic 
tam nebylo, nikde pražádná stopa po násilí, zámek i dveře, 
nikde nic. Nastal rámus a řvaní, vyslýchání, pátráni. Nikde 
nic. Za kadetem na jeho místnost přišel vojáček s kusem 
šunky. Nic se nevyšetřilo, nic se nenašlo. Jak vzpomínal 
pamětník, pro takové kasařské formáty to bylo pouze 
a pouze malé procvičení.  Tedy i za války se událo něco 
veselejšího.
JEŠTĚ NĚCO K VELKÉ VÁLCE. Vypuknutí  
1. světové války v roce 1914 bylo popravdě po dlouhých 
desítiletích míru v Evropě bleskem z čistého nebe. 
Naposledy byla na našem území válka v roce 1866. 
Jednalo se o konflikt mezi Rakouskem a Pruskem, 

v němž rakouská armáda utrpěla krutou 
porážku. Naši měli ještě zastaralé 
pušky nabíjené zepředu, s nimiž byla 
manipulace neskutečně zdlouhavá. 
Prusové již měli předovky. Nicméně obě 
z pušek způsobovaly zranění nebezpečná, 
protože zdravotníci nezvládali ošetřit 
kvanta zraněných a především následné 
infekce. Dobové údaje z východních 
Čech a popisy lazaretů přeplněných 
raněnými a umírajícími jsou hororovým 
čtením. Armády tehdy už poprvé 
využívaly k přesunům železnici. V této 
době už od roku 1848 vládl ve Vídni 
Franz Josef I.

RNDr. Miroslav Vostatek

1914–1918 Vzpomínky a dokumenty
RNDr. M. VOSTATKA

Vojenská hudba 

Ruští zajatci s rakouským vojákem (s hvězdičkami).
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Na konci ledna uplyne 70 let od chvíle, kdy 
v Kobylím dole u Kožlí padli tři protinacističtí odbojáři 
– por. Karel Pulec, Josef Pipek a Bohumil Kluch. 
A právě připomínku této jedné z nejvýznamnějších 
protinacistických událostí na Ledečsku za II. světové 
války organizuje 24. ledna Nezávislý podmelechovský 
spolek. V hostinci U Pechů v Kožlí budou od 10 
hodin dopoledne promítány archivní fotografie 
a poslouchán rozhlasový pořad Smrt v Kobylím 
dole. Od 11.30 hod bude následovat pěší výprava 
do Kobylího dolu, rekonstrukce příjezdu por. Pulce 
na motorce a pobožnost za všechny tragicky zemřelé  
(i při poválečné oslavě) v tomto údolí, kterou bude vést 
P. Jakub J. Med. Poté se účastníci vrátí do hostince 
U Pechů, kde bude možnost občerstvení a následně 
bude promítnut televizní dokument Osudové okamžiky. 

Připomeňme, že příběh se udál v Kobylím dole, dnes 
zatopeném místě u Želivky (mezi Ledčí n. S. a Zahrádkou) 
27. ledna 1945. Německým stíhacím protipartyzánským 

oddílem a českými četníky tam byl zastřelen J. Pipek, 
B. Kluch a K. Pulec při útěku, zasažen střelou do paže, 
spáchal sebevraždu. Na tuto událost jako na celý 
protifašistický odboj na Humpolecku a Dolnokralovicku 
byl po válce nabalen ideologický „nátěr“ (z mrtvých se 
hned vyrobili komunisté) a mnohá fakta byla zamlčena 
či překroucena. A především – hlavní viník celé tragédie, 
konfident táborského gestapa Bohuslav Bušta, nebyl 
nikdy potrestán a je důvodné podezření, že po válce 
spolupracoval s ruskou NKVD. Jaký byl vlastně K. Pulec, 
jehož jméno dnes známe z desky umístěné na koželské 
návsi či na zahájské myslivně? Co se v Kobyláku vlastně 
stalo (za války i po válce) a jak probíhaly poslední minuty 
života Pulce a dalších odbojářů? A co byl zač onen zrádce, 
který za pár korun zradil? I o tom budeme debatovat  
24. ledna při vzpomínkové akci v Kožlí a Kobylím dole. 
Zdánlivě zapomenuté děje ožívají ve světle autentických 
fotografií, dokumentů a vzpomínek.

-md-

VZPOMÍNKOVÁ AKCE NA TRAGICKÉ UDÁLOSTI  
V KOBYLÍM DOLE PO 70 LETECH

Tak jako u většiny organizací, je i ve „Stanici Pavlov“ 
konec roku příležitostí se ohlédnout za uplynulým rokem. 
Pro „Pavlov“ byl úspěšný a velmi důležitý. Úspěšný 
proto, že stanici navštívilo téměř 5000 návštěvníků a bylo 
ošetřeno 490 různě poraněných zvířat. Seznamování 
s přírodou neprobíhalo jenom v Pavlově, ale pracovníci 
„Stanice“ pravidelně navštěvovali školy a pořádali 
přednášky přímo tam.

Důležitý proto, že minulý rok správní rada rozhodla, 
že bude od státu odkoupena vila, která patřila bývalé, 
ještě státní, Stanici ochrany přírody. Mělo by tak 
vzniknout místo, kde by probíhaly různé vzdělávací 
akce, ale především by zde měla být možnost ubytování. 
Protože je „Stanice“ nestátní nezisková organizace, 
většinu prostředků by měla získat v  rámci Operačního 
programu jako dotaci. Vlastní prostředky stanice získává 
ze vstupného, darů od jednotlivců i obcí, příspěvků 

na adopci jednotlivých zvířat, příspěvků od některých 
organizací (ČSOP) a především od kraje Vysočina. Ten 
přispívá na činnost velmi výrazně a bez něj by určitě 
„Stanice“ nebyla tam, kde je dnes. 

Dobře funguje spolupráce s obcí Pavlov. Ta je jednak 
jedním ze zakladatelů, ale také, kdykoliv je to potřeba, 
přispěje k chodu stanice. Nejen finančně, ale i materiálně. 

Přestože je Pavlov znám především jako domov 
Vydrýska, největší chovatelský úspěch v roce 2014 byl 
narození a odchov mláďat norka evropského.  V situaci, 
kdy norek evropský z naší přírody téměř vymizel, je to 
velký příspěvek ke zvětšení jeho populace.

Současně bych chtěl všechny pozvat k návštěvě stanice. 
Jednak tím přispějete k provozu, ale také lze vidět zvířata, 
která žijí kolem nás a my je často ani nevnímáme. 

Za Stanici Pavlov  o.p.s. MVDr. Pavel Vrbka,  
předseda správní rady

ROK 2014 VE STANICI PAVLOV O.P.S.

Oblastní charita H. Brod pořádá ve středu 11. února 
2015 od 14 hodin slavnostní otevření denního stacionáře 
Petrklíč v Ledči n. S. v lokalitě Barborka. Svou účast 
přislíbil radní Kraje Vysočina Petr Krčál, zastupitel Kraje 
Vysočina Jan Kasal a prezident Diecézní katolické charity 
H. Králové Josef Suchár. V doprovodném programu 
zazpívá paní Naďa Urbánková. 

Petrklíč – denní stacionář pro děti a mládež s mentálním 
a kombinovaným postižením vznikl v červnu roku 2002. 
10 let stacionář fungoval v prostorách mateřské školy 

Stínadla. Poté se přestěhoval do bývalého rodinného 
domku v Pivovarské ulici. Na jeho pořízení se výrazně 
podílel výtěžek Tříkrálové sbírky 2010 a 2011. 28. ledna 
2013 byl položen základní kámen nového vlastního 
sídla stacionáře Petrklíč v  Barborce. Po dvou letech 
je vše hotovo a nachystáno a nový stacionář, o který 
bylo dlouho usilováno, je připraven. Posláním tohoto 
stacionáře je integrace handicapovaných do společnosti.

Těšíme se na vás! 
Oblastní charita Havlíčkův Brod

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE  
PETRKLÍČ V  BARBORCE
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Ledečský ochotnický spolek se už téměř celou deká-
du snaží zlepšovat náladu obyvatelům města i milovníkům 
kultury z okolí. Kromě pořádání pravidelných divadelních 
představení a hudebních akcí přispívá i k dlouhodobé po-
stupné renovaci místního malebného hradu. V minulých le-
tech soubor vlastními silami opravil rytířský sál v jeho zá-
padním křídle, který nyní slouží jako jeho zázemí a zároveň 
jako divadelní sál s kapacitou necelé stovky diváků. Vlo-
ni úspěšně dovršil celkovou rekonstrukci sociálního zaříze-
ní na dolním nádvoří.

O opravě sociálek se začalo uvažovat v roce 2009 a už 
od roku 2010 soubor pořádá letní benefiční hudební festival 
Mimofest za účelem získání potřebných financí (předtím šly 
výdělky z festivalu stacionáři Petrklíč). V roce 2011 se ko-
nečně podařilo získat peníze na zpracování projektu opra-
vy, o které se postarala světelská kancelář paní Kovandové, 
konkrétně pak Radek Miláček z Ledče.

Samotná stavba byla zahájena na podzim 2013, kdy do-
šlo k demontáži stávajícího nevyhovujícího vybavení a vy-
čištění prostoru až do hloubky cca půl metru. Vybudování 
nových sociálek probíhalo s technologickými přestávka-
mi od loňského července do začátku října, přičemž veškeré 

stavební práce musely respektovat, že hrad je chráněnou pa-
mátkou. Kvůli vzlínající vodě se musela udělat některá spe-
ciální opatření zajišťující dlouhodobou trvanlivost zvolené-
ho řešení.

Dodavatelem stavby byla společnost Atos s.r.o. z Ledče 
nad Sázavou, výstavbu podpořila firma Aquacomp Hard, 
Město Ledeč nad Sázavou a také sám stavitel – Atos. Celko-
vý náklad se vyšplhal na necelých 215 000 Kč, přičemž zbý-
vá doplatit ještě přibližně polovina. Soubor tedy srdečně zve 
diváky (nejen) z Ledče, aby se přišli podívat na výsledky re-
konstrukce a svou návštěvou divadelních a hudebních ak-
cí pořádaných spolkem Mimochodem podpořili dobrou věc, 
neboť veškeré výdělky stále plynou na dokončení a vypořá-
dání tohoto projektu.

Ještě stále si můžete zakoupit permanentku, která vám za-
jistí volný vstup na všechny kulturní akce pořádané diva-
dlem Mimochodem v roce 2015 (a značnou slevu na před-
stavení profesionálních souborů). Více informací na webu 
www.mimochodem.com, na mailu info@mimochodem.com 
či na čísle 775 646 629, 775 646 629. Nástin letošní sezóny, 
která začne v březnu, přineseme v příštím čísle. 

-jn-

DIVADLO MIMOCHODEM OPRAVUJE HRAD

SILNĚJŠÍ NEŽ SMRT Čím se liší křesťan od nevěřící-
ho člověka? Je bez hříchu? Vychovává lépe děti a zodpověd-
něji se stará o rodinu? Ví, co je dobré a špatnému dokáže če-
lit? Myslí i na druhé? Dovede nezištně milovat a odpouštět? 
Nebo ho poznáme podle toho, že chodí do kostela, modlí se 
a nosí na krku křížek? Cítíme, že dle toho křesťany nepo-
známe. Vždyť i nevěřící člověk může být poctivý, slušný, 
nezištný a naopak křesťané mohou páchat zlo. Rozdíl je ten, 
že křesťan má před očima cestu danou Biblí, je vedený k du-
chovnímu životu, bdí nad ním kněz a odkazy velkých lidí 
víry. Tím je věřící neustále inspirovaný a třeba i konfronto-
vaný se svými činy. Má dány hranice prověřené tisíciletími 
a diskutované v širokém společenství hledajících lidí. Měl 
by dodržovat některé povinnosti, což není vždy snadné, ale 
může se spolehnout na dar odpuštění a lásky v životě sou-
časném i budoucím. Láska totiž stojí i nad smrtí. Jak praví 
Kniha Knih „…silná jako smrt je láska…“  

V roce 2015 nám všem přeji všechno dobré, hodně lásky 
a odvahy.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
9. 1., 23. 1., 6. 2. v 16 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let 
(setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje 
Společenství mladých) 

15. 1. v 17 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání 
na faře)
30. 1., v 18 Přednášky na faře (přednášející P. ThDr. Jan 
Bárta)   
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.far-
nost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
28. 1. sv. Tomáš Akvinský (významný středověký učenec, 
jeho učení vychází z křesťanských zásad a dodnes inspiruje 
moderní filozofii)  
31. 1. si připomínáme světce Dona Bosca, kněze, který celý 
svůj život obětoval dětem, o které nikdo nestál. Dětem bez 
domova dokázal nabízet životní jistoty a naději, že i ony 
mají své místo na světě. 
2. 2. slavíme svátek Hromnic, Uvedení Páně do chrámu. Dří-
ve tímto dnem končil čas Vánoc. Připomínáme si událost ze 
života Ježíše, kdy ho rodiče po čtyřiceti dnech od narození 
přinesli do jeruzalémského Chrámu, aby ho symbolicky ode-
vzdali Bohu. Dnes je tento svátek spojený se svěcením sví-
ček. Svíčka nám představuje dar světla, který jsme obdrželi.

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

S B O R  D O B R OVO L N ÝC H  H A S I Č Ů  V  PAV LOV Ě
p o řá d á  v  m í s t n í m  ku l t u r n í m  d o m ě

HASIČSKÝ PLES s  bohatou tombolou
20. února 2015 ,  h ra j e  s ku p i n a  S U B A KO

PODĚKOVÁNÍ
Celá naše rodina, prostřednictvím Ledečského 
zpravodaje, děkuje profesionálním a dobro-
volným hasičům z Ledče, stejně tak i kožel-
ským hasičům. Díky jejich profesionálnímu 
a včasnému zásahu byl zachráněn náš domov. 

Rodina Kohoutkova z Ledče n. S.
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CHRISTMAS CUP 2014 – FOTBAL,  
SBÍRKA PRO DĚTI A ZASLOUŽENÁ ZÁBAVA

Tradičně se o Vánocích konal v ledečské sokolovně letos již 12. 
ročník Christmas cupu, turnaje v halové kopané, který pořádá parta 
kamarádů a kde se proti sobě utkávají hráči ze všech sportovních 
odvětví, ať už jde o fotbal, hokej, házenou nebo skateboarding. 
Mezi účastníky turnaje jsou i profesionální hráči fotbalu, kteří se 
utkávají s amatéry. Celá akce je o setkání s přáteli (rodáků Ledče), 
kteří nemají možnost se příliš často během roku sejít a turnaj je 
skvělou příležitostí ke společnému sportování, sdílení a také popr-
vé v letošním roce i realizaci charitativní aktivity v podobě sbírky 
hraček pro děti bez vlastních fungujících rodin.

Velmi kvalitně obsazeného turnaje se letos zúčastnilo  
12 týmů ve dvou skupinách, které určil los. Bylo tak odehráno 
40 zápasů. Finálový boj o to, kdo se stane jubilejním 12. vítězem 
Christmas cupu, sledovalo na 100 fandících diváků, kteří si přišli 
na své hlavně při pohledu na skvělou kombinační hru týmu PRO-
FESORŮ (tým tří Martinů – Turka, Trpišovského a Touly), ale 
i při pohledu na obětavý a srdnatý výkon soupeře, který se snažil 

zvrátit již třetí po sobě jdoucí triumf PROFESORŮ v tomto tur-
naji. Nakonec se, ale PROFESORŮM podařilo vítězství obhájit 
a jejich tým se tedy následující rok bude opět radovat z putovního 
poháru. První tři mužstva byla odměněna medailemi a nejlepší 
hráč turnaje obdržel zlatou kopačku. Byl jím vyhlášen Ladislav 
Šenk a nejstarší hráč turnaje byl odměněn basou piv – majitelem 
se stal Jan Vladyka. 

Při letošním ročníku ale nešlo jen o fotbal, ale celý turnaj se 
nesl v duchu charitativní aktivity pro děti bez vlastních fungu-
jících rodin. Tuto akci jsme připravovali již od prázdnin a jsme 
rádi, že se nám podařilo spojit se s organizací Beruška H. Brod 
a mohli jsme zde předat několik pytlů s dárky a stolními hrami 
pro děti z dětských domovů. Jsme rádi, že se nám daří držet 
tradici a těšíme se za rok v ledečské sokolovně (pro tento turnaj 
přezdívané „Aréna Marie Kaňkovské“). 

Miroslav Trpišovský,  
foto: Simona Lukšíčková  

První prosincovou sobotu se zimní stadión v Ledči proměnil 
v ledové peklo. Všechny příchozí přivítal Mikuláš a horda pe-
kelníků, následoval mini hokej HC Ledeč proti Peklo Teamu. 
Téměř celý tým našich krasobruslařek se zapojil do přípravy 
exhibičního vystoupení, které otevřelo Mikulášskou ledovou 
party. V choreografii Adély Caskové jsme sledovali tříminu-
tovou jízdu krasočertic Aničky, Míši, Anežky, Péti, Natálky 

i Adélky. Zdárně jim sekundovala krasočertí družina z kraso-
kroužku pod vedením Jarmily Palánové a Květy Pidimové. 
Nechyběly čertovské hry na bruslích, karneval rohatých ani 
mikulášská nadílka. O hudební doprovod se postaral DJ Jan 
Černý se synem. Všichni nás příjemně překvapili nejen svý-
mi kostýmy, ale i pečlivě nacvičenými jízdami. Bylo opravdu 
na co se dívat!

LEDOVÉ PEKLO V LEDČI

Na snímku horní řada zleva: Adéla Casková, Natálie Palánová, Petra Pokorná, Anežka Casková, čert z týmu HC Ledeč, Veronika 
Černá a Tereza Kotěrová, Spodní řada zleva: Michaela Palánová, Anna Průdková, Agáta Janáková, Tereza Dušková, Dominika 
Rývová, Daniela Slezáková, Aneta Kábelová, Natálie Váňová, Magdaléna Průdková, Karolína Brixí a Nikola Peřinová.

Lenka Černá

Předání darů DD v H. Brodě
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V letošním školním roce se opět konaly návštěvy iQlan-
die v Liberci. Exkurzí se zúčastnili žáci primy, tercie, kvinty 
a I.B. Spolu s nimi se zúčastnili také žáci z ledečské základ-
ní školy a žáci z obou základních škol ze Světlé nad Sáza-
vou. Celkem 120 dětí, z nichž 40 bylo ze základních škol. 
Do Liberce se jelo třikrát a veškeré náklady s tím spojené 
byly hrazeny z projektu EU– Přírodní a technické obory pro 
budoucnost.

Žáci se nejprve zúčastnili zábavné chemické show, při 
které viděli, jak hoří vodík, jak se chová zkapalněný dusík 
i jak lze přelévat plyn. Chemické pokusy všechny naladily 
a potom si žáci mohli iQlandii procházet sami. Vystavené 
pomůcky si mohli vyzkoušet a ověřit si tak znalosti z che-
mie, biologie, fyziky a zeměpisu.

S největším zájmem se asi setkaly pomůcky v posledním 
patře zaměřené na fyziku, konkrétně na šíření zvuku. Také 
si každý mohl vyzkoušet Hvězdný kolotoč. Ten kdo ho vy-
zkoušel, mohl na vlastní kůži poznat pocity kosmonautů při 
cestě do vesmíru. Bez povšimnutí nezůstal Geolab, kde se 
žáci podívali, jak to vypadá v samém nitru naší planety, co 
všechno se skrývá pod povrchem ČR. Na závěr proběhla ná-
vštěva planetária – promítání 3D fi lmu Planety a přednáška 
o naší sluneční soustavě. Exkurze do iQlandie dětem po-
mohla přiblížit probírané učivo a zábavnou formou a vlast-
ní zkušeností si ověřit poučky a zákony, které se ve škole 
mnohdy jeví jako velká nuda. Je jenom škoda, že takovéto 
zařízení je od nás tak daleko. 

Mgr. Jaroslava Vrbková 

EXKURZE – IQ LANDIA LIBEREC

Gymnázium, SOŠ a VOŠ v Ledči se v minulém roce stalo 
autorizovanou osobou pro vykonání dílčích zkoušek podle 
národní soustavy kvalifi kací. Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu udělilo naší škole autorizaci pro kvalifi kace ve stro-
jírenství – pro profesní kvalifi kaci Dělník ve strojírenské 
výrobě a závěrem roku 2014 i pro profesní kvalifi kaci 

Základní kovoobráběčské práce. Od ministerstva práce a so-
ciálních věcí byla udělena autorizace pro profesní kvalifi -
kaci Asistent/ka, sekretář/ka. Činnost autorizované osoby 
jménem Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč vykonávají celkem 
4 učitelé. Autorizace opravňují školu organizovat zkoušky 
k ověření odborné způsobilosti podle hodnotícího standar-
du výše uvedených dílčích kvalifi kaci. Úspěšní absolventi 
zkoušky získávají osvědčení o absolvování profesní kva-
lifi kace. Zájemci o přípravu na zkoušku nebo vykonání 
závěrečné zkoušky před autorizovanou osobou se mohou 
informovat e-mailem rydlovav@gvi.cz nebo telefonicky 
731 612 319.

Ing. Vlasta Rýdlová

AUTORIZACE PRO DÍLČÍ KVALIFIKACE

V roce 2015 budeme pokračovat v nabídce kurzů pro dospě-
lé, které v Ledči nad Sázavou pořádá Gymnázium, SOŠ a VOŠ. 

Účetnictví a aplikace na PC od 17. 1. 2015 (80 hodin).
Kurz se bude konat v sobotu od 8.00 do 15.10 hodin. 

V kurzu se budeme zabývat vedením účetnictví, vyhotovo-
váním dokladů, sestavováním účetních výkazů – rozvahy 
a výkazu zisku a ztráty. Důraz je kladen na pochopení a za-
účtování účetních případů na jednotlivé účty podle účtového 
rozvrhu. Závěrem se účetnictví vybraných účetních jednotek 
zpracovává na počítači v účetním software MRP.

Daňová evidence od 14. 2. 2015 (24 hodin – 3 soboty)
V kurzu se budeme zabývat daňovou evidencí. Důraz je kla-

den na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob. Absolvent vyhotoví pokladní doklady a vydané faktu-
ry, vyjmenuje výdaje a příjmy podnikatele, majetek, způsoby 
jeho oceňování a evidence, zaeviduje pohyb peněz v pokladně 
a na bankovním účtu v peněžním deníku, zaeviduje pohledávky 
vůči odběratelům, závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, 
orgánům státní správy a peněžním ústavům, využívá počítač 
pro zpracování daňové evidence v programu MRP. 

Anglický jazyk pro mírně pokročilé od 21. 2. 2015 (35 hodin). 
Kurz bude probíhat dvě soboty v měsíci od 8 do 11.30 

hodin. Kurz je určen mírně pokročilým začátečníkům. 

Důraz je kladen na porozumění mluveného slova, týkají-
cí se cestování, nakupování, služeb a práce. Absolvent čte 
jednoduché texty a rámcově se orientuje např. v jídelních 
lístcích. Jednoduše konverzuje a napíše velmi jednoduché 
dopisy o své osobě.

Práce s Internetem + elektronická pošta (10 hodin)
Kurz je zaměřen na práci se službami sítě Internet a elek-

tronickou poštu. Je určen pro začátečníky, především seni-
ory. Absolvent se seznámí s webovým prohlížečem, vyhle-
dává na Internetu, používá elektronickou poštu, založí si 
e-mailovou schránku na volně dostupných serverech, přijí-
má a odesílá e-mailovou poštu.

Pro práci s počítačem nabízíme dále kurzy Tabulkový pro-
cesor (MS Excel) – pro začátečníky nebo středně pokročilé, 
Textový procesor (MS Word) – pro začátečníky nebo střed-
ně pokročilé. V oblasti podnikání nabízíme kurz Jak začít 
podnikat? v rozsahu 24 hodin. Kurzy se budou konat podle 
zájmu veřejnosti. 
Bližší informace získáte e-mailem rydlovav@gvi.cz nebo 
telefonicky 731 612 319.
SŠ – CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LEDČI 
N. S.

 Ing. V. Rýdlová

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
NA STŘEDNÍ ŠKOLE V LEDČI N. S. POKRAČUJÍ
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Stavebniny, Sázavská 263, Ledeč:
– míchací centrum –  AKCE 25 %
–  protimrazové přísady beton, malta – AKCE 25 %
– minerální izolace Isover AKCE 50 %
– 15% sleva na sádrokartonový systém Rigips

prodejna-ledec@atos.cz     m. 777 778 035
Prodejna, Husovo nám. 139, Ledeč: 

– nářadí elektrické, ruční 
– autodoplňky, klíčové centrum 
– koupelnový  nábytek, doplňky
– dlažby, obklady, sanita

autodoplnky@atos.cz         m. 777 778 037
velkoobchod VODO-TOPO, Nádražní 609, Ledeč

– vodoinstalační a topenářský materiál
– plyn, inženýrské sítě, sanita
– elektroinstalační materiál 

prodejna@atos.cz              m. 777 778 036

Zápis se uskuteční 23. ledna (14–17) a 24. ledna 2015 
(8–11) v budově školy v Komenského ulici. 

Zápis do 1. tříd se týká oborů vzdělávání – Základní ško-
la a Základní škola speciální. Do ZŠ Ledeč se zapisují děti 
z Ledče a z obcí: Vrbka, Habrek, Obrvaň, Souboř, Ham-
ry, Ostrov, Hradec, Horní Hradec, Kozlov, Olešná, Leš-
tina, Sychrov, Sačany, Kříže, Bělá, Jedlá, Dobrá Voda, 
Chřenovice, Trpišovice, Koňkovice, Rejčkov a přilehlé 
osady, Kouty, Bojiště, Veliká, Vilémovice, Pavlov, Bohu-
milice, Sechov, Přemilovsko, Číhošť, Kynice, Hroznětín, 
Tunochody, Hlohov, Prosíčka, Nezdín a Kamenná Lhota.

Do 1. ročníku této školy může být přijat i žák z jiných 
než výše uvedených obcí. K zápisu se dostaví zákonný zá-
stupce s dítětem, je třeba rodný list dítěte a OP zákonných 
zástupců dítěte.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šesté-
ho roku věku v době od září do konce června příslušného 
školního roku, může být přijato k plnění povinné školní 
docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně 
i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástup-
ce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 
do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle 
věty druhé je také doporučující vyjádření školského po-
radenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného 
od ledna do konce června doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti 
přiloží zákonný zástupce.

Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka ZŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZŠ  
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015–2016

Každý rok před Vánoci pořádá ZUŠ 
Ledeč adventní koncerty. Letošní se ko-
nal v sále gymnázia 14. prosince. Žáci 
se svými učiteli připravili pestrý hudeb-
ní program a všechny přítomné příjemně 
a svátečně naladili. Na programu byly 
skladby v podání kytarového orchestru, 
akordeonového souboru, klarinetového 
kvarteta, flétnového souboru, tanečního 
orchestru, pěveckého sboru Campanella, 
Hlásek a jednotlivců na trubky. Zatančily 
žákyně tanečního oboru. Účinkujícím dě-
kujeme za krásný zážitek. L. Černá 

ADVENTNÍ KONCERTY V LEDČI

Flétnový soubor

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
NÁHRADNÍCH DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NA VŠECHNY ZNAČKY AUT
NAJDETE NÁS NA V UL. NA RÁMECH 765

LEDEČ NAD SÁZAVOU. 
TEL. 603 180 213, 604 520 196

e-mail: autodopravafiser@gmail.com
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VÁNOČNÍ TURNAJ STARŠÍ PŘÍPRAVKY VE FOTBALE 
Ledečská hala hostila v neděli 21. prosince turnaj starších přípravek, který pořádá Fotbalový klub Kovofi niš ve spolupráci 

s Městským úřadem Ledeč.
Na turnaj přijeli hráči H. Brodu, Vrchoviny, Šmolov, Tupadel a Světlé n. S. Utkání se nesla v bojovném duchu a velká podpora 

fanoušků (převážně z řad rodičů) náboj ještě zvyšovala. Organizační tým ve složení: V. Nosek, S. Lukšíčková, V. Pechanec, 
O. Machala a P. Storož si poradila se všemi úskalími bez potíží. Na kluky a holky čekaly poháry, diplomy, fotbalové míče a hro-
mada sladkostí. Ceny předal Ledečák a hráč SK Slavia Praha Honza Mikula. 

TRADICE PEVNÝCH RODINNÝCH SVAZKŮ 
POKRAČUJE

Rodina Strakova z Ledče n. S. si už týden před loňskými Vánocemi dala 
dárek a rozšířila si tak sváteční dny konce roku 2014. Jana a Ladislav 
toti ž završili padesát let společného života ZLATOU svatbou, kterou 
oslavili v kruhu svých blízkých.
Trvalé vztahy v rodině dokazuje i druhý snímek, Ladislavovi rodiče (Věra 
a Ladislav) oslavili v roce 2000 diamantovou svatbu a také na zdej-
ším úřadě. Jubilanti  touto cestou děkují organizátorům loňské slav-
nosti  na MěÚ v Ledči, tedy starostovi Ing. Z. Tůmovi, M. Bělohradské, 
J. Fotrové a J. Hoskovcové za hezký a důstojný obřad. Jistě jim vytanuly vzpo-
mínky na chvíle před padesáti  lety, kdy spojili své životy na úřadě v Táboře. 
S přáním pevného zdraví a neméně pevných vztahů v celé rodině se 
k mnoha gratulantům přidává i redakce Ledečského zpravodaje. 

ok

Z prvního místa se nakonec radovalo mužstvo H. Brodu, jen o skóre před 
druhou Vrchovinou. Bronzovou příčku obsadily Tupadly, čtvrtou Světlá. 
Pátí skončili domácí a šestí hráči Šmolov. Našim borcům se fotbalově ne-
vedlo tak, jak jsme očekávali. Projevila se prosincová marodka, kdy více 
než polovina hráčů netrénovala. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen 
Tadeáš Dobrovolný z Vrchoviny, nejlepším brankářem domácí Ondřej Tvr-
dík! Nejlepším hráčem ledečského mužstva byl vyhlášen Pavel Brož.

Pavel Storož, trenér přípravky, foto: Simona Lukšíčková


