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ZPRÁVY Z RADNICE 
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

PROŠLO RADOU A ZASTUPITELSTVEM
–	Úvodní	únorová	Rada	 i	Zastupitelstvo	města	 se	nesly	
ve	znamení	vrácení	dotace	ve	výši	4.4	mil.	Kč	Státní-
mu	 fondu	dopravní	 infrastruktury,	 který	Město	Ledeč	
vyzval	 k	 jejímu	 vrácení.	 Rada	 konstatovala,	 že	 je	 již	
nemožné	splnit	podmínky	dotace	a	doporučila	zastupi-
telstvu	dotaci	vrátit.	Zastupitelstvo	tak	na	svém	mimo-
řádném	zasedání	11.	2.	učinilo	a	na	dalším	jednání	23.	
2.	schválilo	i	rozpočtové	změny	umožňující	tuto	platbu	
provést.	Dalším	krokem	v	této	kauze	by	mělo	být	sta-
novení	míry	zavinění.

–	 Zajímavou	zprávou	je	určitě	také	fakt,	že	svého	majitele	
si	našla	i	poslední	parcela	v	lokalitě	Na	Pláckách	a	město	
nyní	stojí	před	povinností	zajistit	další	možnosti	pro	vý-
stavbu	rodinných	domků.

–	Ve	snaze	více	využít	veřejné	finance,	pověřila	Rada	měs-
ta	pracovníky	městského	úřadu	vypracovat	žádosti	o	do-
tace	na	výstavbu	tribuny	na	letním	stadionu,	pořízení	bio-
kompostérů	pro	občany,	nový	fotoaparát	pro	infocentrum,	

rekonstrukci	 fotbalového	 trávníku,	 sanaci	 skalní	 stěny	
v	Barborce	a	vybavení	kuchyně	v	MŠ	Barborka.	

–	Na	funkci	zastupitele	rezignoval	pan	Mgr.	František	Trpi-
šovský	a	novým	členem	ZM	je	další	náhradník	za	ČSSD,	
pan	Martin	Píbil.	

–	 Zásadní	 změnou	 je	 i	 nový	 způsob	financování	mladých	
hokejistů.	 Rada	 města	 zrušila	 bezplatné	 užívání	 ledu	
zimního	 stadionu	 a	 hokejový	 klub	 si	 bude	 „ledy“	 platit	
za	zvýhodněnou	cenu.	Potřebné	finance	získali	z	příspěv-
ků	města	a	budou	tak	moci	s	nimi	lépe	hospodařit	a	pří-
padně	vyšetřit	i	na	činnost.	

–	 Zastupitelstvo	se	v	průběhu	února	sešlo	 jednou	 i	pracov-
ně.	Prvním	úkolem	bylo	rozdělit	příspěvky	na	činnost	všem	
spolkům	a	organizacím.	K	 tomuto	účelu	byly	v	 rozpočtu	
města	vyčleněny	na	rok	2015	více	než	2	mil.	korun.	Záro-
veň	se	při	příležitosti	pracovního	zasedání	setkali	ledečští	
zastupitelé	se	zástupci	obce	Vrbka,	kteří	žádají	o	oddělení	
k	obci	Kozlov	a	zahájili	tak	první	kroky	k	této	změně.

Ing. Jan Drápela

USNESENÍ 
na zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou

konaného dne 23. února 2015

JD

I. ZM schvaluje:
–	 přesunutí	 projednávání	 bodu	 Rozpočtová	 opatření	
ZM03_150223	do	bodu	„Různé“.

–	 snížení	zůstatku	FRB	o	2.000.000,-	Kč	a	tyto	prostředky	
zahrnuje	do	rozpočtu	Města	Ledeč	na	rok	2015.

–	 návrh	rozpočtu	Fondu	rozvoje	bydlení	na	rok	2015
–	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	roku	2015	z	prostředků	vy-
členěných	ZM–	 	Molekul	o.s.	–	Mírné	oživení	 ledečské	
kultury	„Staročeská	pouť	2015“	ve	výši	80.000,-	Kč.

–	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	roku	2015	z	prostředků	vy-
členěných	ZM	–	Tenisový	klub	Ledeč	„Sportovní	činnost,	
úhrada	nákladů	na	energie,	údržba	hracích	prostorů	i	záze-
mí	a	prostředků	k	jejich	provozování“	ve	výši	61.000,-	Kč.

–	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	roku	2015	z	prostředků	vy-
členěných	ZM	–	TJ	Kovofiniš	Ledeč	„Provozní	náklady	
TJ	Kovofiniš“	ve	výši	250.000,-	Kč.	

–	 poskytnutí	 dotace	 z	 rozpočtu	 roku	 2015	 z	 prostředků	
vyčleněných	 ZM	 –	 Římskokatolická	 farnost-děkanství	
„Oprava	kostelů	v	Ledči“	a	„Ozvučení	kostela	Nejsvětěj-
ší	Trojice“	ve	výši	185.000,-	Kč.	

–	 poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	roku	2015	z	prostředků	vy-
členěných	ZM	–	Český	rybářský	svaz	„Oprava	koryta	po-
toka	v	Barborce“	ve	výši	70.000,-	Kč.	

-	poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	roku	2015	z	prostředků	vy-
členěných	ZM	–	HC	Ledeč	–	lední	hokej,	krasobruslení	

„Příspěvek	na	dopravu	–	děti	a	mládež,	Pohár	Josefa	Va-
šíčka	2015,	Letní	příprava	–	děti	a	mládež,	Ledečská	Pi-
rueta	 2015,	 Snížení	 příspěvku	 pro	 nejmenší	 hokejisty“	
ve	výši	400.000,-	Kč	(vč.ledů).

-	poskytnutí	dotace	z	rozpočtu	roku	2015	z	prostředků	vy-
členěných	 ZM	 –	 Háta,	 o.p.s.	 „Centrum	 denních	 služeb	
Barborka“	ve	výši	84.615,-	Kč.

ZUBNÍ POHOTOVOST BŘEZEN 2015

sobota, neděle, svátek 9:00–12:00

14.	–	15.	3. Dr.	Teclová,	
Dobrovského	2023,	H.	Brod Tel.:	569	426	109

21.	–	22.	3. Dr.	Richter,	
Jiráskova	669,	Chotěboř Tel.:	569	626	481

28.	–		29.	
3.

Dr.	Beránková,	
Dobrovského	2023,	H.	Brod Tel.:	569	426	109

4.	–	6.	4. Dr.	Longinová,
Dobrovského	2023,	H.	Brod Tel.:	569	426	040

11.	–	12.	4. Dr.	Brázdová,	
Krále	Jana	583,	Chotěboř Tel.:	569	623	790

18.	–	19.	4. Dr.	Niklová,	
Dobrovského	2023,	H.	Brod Tel.:	569	435	593

Omluva manželům Janouškovým
Současné	vedení	Města	Ledeč	nad	Sázavou	považuje	záležitost	související	se	zveřejněním	osobních	údajů	rodiny	
Janouškových,	 stejně	 tak	 i	 zveřejnění	 některých	 nepřesných	 informací	 za	 politováníhodné	 a	 panu	 Miroslavu	
Janouškovi,	 paní	Lence	 Janouškové	 a	 panu	Miroslavu	 Janouškovi	ml.,	 se	 tímto	 omlouvá.	Vedení	Města	Ledeč	
nad	Sázavou	se	od	této	záležitosti	distancuje	a	sděluje,	že	zveřejnění	předmětných	informací	nebylo	projednáno	
v	orgánech	Města	a	nejednalo	se	tudíž	o	oficiální	stanovisko	Města	samotného,	nýbrž	o	osobní	iniciativu	předchozího	
starosty	a	místostarosty.	Související	články	byly	již	kompletně	odstraněny	z	oficiálních	stránek	našeho	Města.
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STŘEDNÍ ROKU 2015 V KRAJI VYSOČINA 
SE NACHÁZÍ V LEDČI N. S.

Vážení	 spoluobčané,	 dovolte	 mi	 jen	 malou	 krátkou	
informaci	 o	 nově	 poskytnuté	 bezplatné	 službě,	 kterou	
si	 pro	 nás	 připravil	 a	 zajistil	 pan	 Patrik	 Bay,	 bývalý	
student	 ISŠS	 a	 VOŠ	 v	 Ledči.	 Jedná	 se	 o	 zpříjemnění	
si	 čekání	 na	 autobusovém	 nádraží	 v	 Ledči,	 respektive	
v	 čekárně,	 kde	 se	 můžete	 začíst	 a	 prohlédnou	 některé	
jím	 dodané	 knihy	 a	 časopisy.	 Ty	 si	 případně	 můžete	
i	 bezplatně	 zapůjčit	 na	 domácí	 čtení,	 nebo	 dokonce	
vyměnit	 za	 jinou	 zajímavou	 knihu/časopis.	 A	 to	 není	
vše,	 navíc	 obohatil	 naši	 městskou	 knihovnu	 o	 desítky	
anglických	a	českých	knih	(poděkování	i	na	jiném	místě),	

ať	 již	 z	 jeho	 vlastní	 knihovny,	 které	 nám	 bezúplatně	
daroval	 anebo	 od	 sponzorů,	 které	 ve	 spolupráci	 s	 paní	
P.	 Nulíčkovou	 zkontaktovali	 a	 vše	 potřebné	 zajistili.	
Jedná	 se	 o	 Nakladatelství	 Mladá	 Fronta	 a	 společnost	
Levné	 knihy,	 a.s.	Nelze	 zapomenou	 a	 nepoděkovat	 ani	
truhlářství	 Žáček,	 které	 zhotovilo	 bezplatně	 dřevěný	
regál	do	čekárny.
Jistě	nikdo	nic	nenamítne	proti	 tomu,	 abychom	panu	

Bayovi,	ČSAD	a	paní	P.	Nulíčkové	nejen	naším	jménem,	
ale	i	za	vás	poděkovali.	

Za RM Hana Horáková, místostarosta Ledče n. S.

JD

Studujete	 svou	 školu	 spokojeně,	 nebo	 se	
zaťatými	 zuby?	 A	 jestli	 už	 jste	 dostudovali,	
vzpomínáte	na	svou	střední	školu	s	láskou,	nebo	
se	vám	zjevuje	v	nočních	můrách?
Pokud	jde	o	naši	školu,	platí	z	výše	uvedených	

otázek	ty	pozitivní	možnosti,	což	dokládá	skvělá	
zpráva,	 která	 přišla	 v	 polovině	 února	 všem	
studentům	a	vyučujícím	naší	školy:	Gymnázium,	
SOŠ	a	VOŠ	Ledeč	nad	Sázavou	se	stala	Střední	
školou	 roku	 2015	 v	 Kraji	 Vysočina.	 O	 tomto	
umístění	rozhodli	její	studenti	a	absolventi,	kteří	
jí	dali	hlas	v	anketě	Střední	roku	probíhající	od	
15.	listopadu	2014	do	15.	ledna	2015.	
Podle	organizátorů	byla	impulzem	ke	vzniku	

projektu	 StředníRoku.cz	 snaha	 zohlednit	
v	hodnocení	škol	i	pohled	studenta	či	absolventa	
na	jeho	školu.	Domnívají	se,	že	i	toto	hledisko	může	být	
vodítkem	při	výběru	střední	školy	pro	žáky	základních	
škol.	 Účastníci	 ankety	 mohou	 vzít	 v	 úvahu	 několik	
kritérií:	 celkovou	 spokojenost	 se	 školou,	 zajímavost	
předmětů,	 odbornost	 vyučujících,	 možnosti	 realizace	
a	 zapojení	 do	 studentských	 nápadů	 a	 projektů	 apod.	
Každého	 ale	 jistě	 napadnou	 i	 jiné	 důvody	 proč	 a	 jak	
svou	 školu	 hodnotit.	 Hlasování	 je	 velice	 jednoduché	
–	 hodnotitel	 může	 zvolit	 buď	 sociální	 síť	 Facebook,	
nebo	 sms	 a	 podle	 stručného	 návodu	 přidělit	 své	
škole	 hvězdičky	 (max.	 5).	 Aby	 organizátoři	 dosáhli	
co	 největší	 objektivnosti,	 je	 vždy	 ověřeno,	 zda	 je	
hodnotitel	skutečně	studentem	či	absolventem	dotyčné	
školy.	 Z	 téhož	 důvodu	 objektivity	 je	 pak	 poněkud	
složitější	 postup,	 kterým	 se	 hlasy	 zpracovávají,	 aby	

se	 do	 konečného	 výsledku	 promítla	 velikost	 školy	
ve	srovnání	s	počtem	hlasujících	apod.	(více	informací	
na	www.stredniroku.cz.).	Podle	těchto	hledisek	se	tedy	
Gymnázium,	 SOŠ	 a	 VOŠ	 Ledeč	 umístila	 na	 prvním	
místě	v	Kraji	Vysočina.
Naše	škola	je	hrdá,	že	její	výbornou	úroveň	dokazuje	

nejen	 umístění	 současných	 studentů	 v	 nejrůznějších	
soutěžích,	vynikající	výsledky	státních	maturit,	úspěšné	
uplatnění	absolventů	v	přijímání	na	vysokou	školu,	 ale	
právě	i	tato	anketa	Střední	roku.
Děkujeme	 všem	 studentům	 a	 absolventům,	 kteří	

pro	 naši	 školu	 hlasovali	 a	 přidělili	 jí	 dost	 hvězdiček,	
a	budeme	se	 snažit	 i	nadále,	abychom	 toto	ohodnocení	
naplnili.

LenkaTrtíková

Podpořte svou účastí 15. Národní pochod pro život, který se bude konat 
dne 21. 3. 2015 v Praze, začátek ve 14.15 na Mariánském náměstí. 

Mši sv. na úmysly pochodu pro život bude sloužit arcibiskup Dominik Duka, 
a to ve 12.30 v kostele sv Jiljí. Více na www.pochodprozivot.cz
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V	 březnu	 2015	 bude	 zahájena	 rekonstrukce	 budov	 ZŠ	
v	Nádražní	ulici.	V	rámci	této	rekonstrukce	dojde	k	výměně	
oken,	opravám	střech,	zateplení	fasády	všech	budov	a	závě-
rem	k	výměně	všech	vstupních	dveří.
Práce	budou	zahájeny	v	březnu	v	budově	tělocvičny,	kte-

rou	 žáci	 a	 veřejnost	 nebudou	moci	 přibližně	 jeden	měsíc	
využívat.	Dále	budou	práce	pokračovat	za	plného	provozu	
školy	výměnou	oken	v	pavilonu	B	(pravděpodobně	duben)	
a	 v	 pavilonu	 A	 (pravděpodobně	 květen).	 Činnost	 školní	
družiny	bude	postupně	převedena	do	budovy	školy	v	Ko-
menského	ulici.	Na	období	hlavních	prázdnin	 je	napláno-
vána	celková	rekonstrukce	školní	jídelny,	která	bude	taktéž	
o	prázdninách	uzavřena.	Vzhledem	k	tomu,	že	školní	jídelna	
bude	muset	být	celá	vyklizena	a	přípravné	práce	k	 její	 re-
konstrukci	budou	prováděny	již	koncem	června,	bude	školní	
rok	2014-15	pro	žáky	ukončen	již	v	úterý	23.	června.
V	době	od	24.	 6.	 do	30.	 6.	 bude	provoz	 školní	 družiny	

pro	 zájemce	 zachován.	Další	 potřebné	 informace	 ohledně	
provozu	školy	a	školní	družiny	budou	zákonným	zástupcům	
žáků	sděleny	na	třídních	schůzkách	SRPŠ,	které	proběhnou	
28.	dubna	2015.

Vedení	 školy	 bude	 též	 veřejnost	 informovat	 na	 webo-
vých	stránkách	školy	http://www.zslns.cz/.	Je	důležité,	aby	
zákonní	 zástupci	 žáků	 sledovali	 tyto	 stránky	 i	 v	 průběhu	
prázdnin,	v	souvislosti	se	zahájením	nového	školního	roku.
Práce	budou	prováděny	firmou	AGOS	stavební	a.s.	Pel-

hřimov	 a	 měly	 by	 být	 dokončeny	 do	 konce	 roku	 2015.	
Děkuji	zřizovateli	školy,	Městu	Ledeč	n.	S.	za	realizaci	re-
konstrukce.	Veřejnost	i	žáky	školy	prosím	o	pochopení	při	
některých	problémech,	které	s	ní	z	pochopitelných	důvodů	
budou	zcela	jistě	spojeny.	

Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka školy 

INFORMACE O REKONSTRUKCI ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY LEDEČ NAD SÁZAVOU 

Všichni,	 i	 ti,	 kteří	 nevěnují	 vážné	 hudbě	 velkou	 pozor-
nost,	vědí,	že	Česká	filharmonie	je	tělesem,	které	si	vybudo-
valo	doma	i	na	zahraničních	scénách	značné	renomé.	Tvoří	
ji	elitní	hráči	a	je	zcela	ojedinělou	událostí	pro	naše	město	
i	celý	region	se	s	takto	významnými	hráči	setkat.	Stalo	se	tak	
ve	středu	11.	února	2015,	kdy	se	konal	v	Leči	n.S.	mimo-
řádný	 koncert,	 na	 němž	vystoupilo	SDRUŽENÍ	HLUBO-
KÝCH	ŽESŤŮ	ČESKÉ	FILHARMONIE	–	hráči	 trombó-
nové	a	tubové	sekce	České	filharmonie.	
A	zážitek	pro	všechny	posluchače	(sál	gymnázia	byl	za-

plněn	do	posledního	místa)	byl	opravdu	jedinečný.	Soubor	
zaujal	všechny	posluchače	 lahodným,	sametovým	souzvu-
kem	s	vyhraněně	specifickým	výrazem	společné	hry,	a	to	jak	
v	úpravách	starších	děl,	tak	i	ve	skladbách	současných	auto-
rů,	kteří	pro	toto	těleso	vytvořili	originální	skladby.	Jednou	
ze	skladeb	psaných	tomuto	Sdružení	přímo	„na	míru“	byla	
i	závěrečná,	svěží	skladba	Jaromíra	Holendy,	bývalého	uči-
tele	ZUŠ	Ledeč	nad	Sázavou,	s	názvem	Swingové	ozvěny.	
Dokonalá	interpretace,	souhra	a	příjemné	slovní	provedení	
koncertem	vedoucím	souboru	doc.	Robertem	Kozánkem,	to	
vše	vytvořilo	v	sále	skvělou	atmosféru	a	dlouhotrvající	po-
tlesk	nadšeného	publika	v	závěru	koncertu	byl	pak	hráčům	
odměnou	za	mimořádný	zážitek.

Přivítat	tento	soubor	u	nás	v	Ledči	mělo	pro	ledečské	pu-
blikum	 ještě	 další	 příjemný	 rozměr,	 jedním	 z	 členů	 Sdru-
žení	 je	 totiž	 ledečský	rodák,	 tubista	Karel	Malimánek,	žák	
p.	Karla	Růžka,	učitele	ZUŠ	v	Ledči	nad	Sázavou.	
Koncert	 se	 uskutečnil	 jako	 významná	 doprovodná	 akce	

u	příležitosti	oslav	60.	výročí	založení	ZUŠ	v	Ledči,	pořáda-
lo	jej	o.s.	Molekul	ve	spolupráci	se	ZUŠ.		

Jana Laudátová

HRÁČI ČESKÉ FILHARMONIE KONCERTOVALI V LEDČI N. S.

Hasiči	v	Pavlově	plesali.	Přítomné	přivítali	Ing.	R.	Svoboda,	velitel	sboru	
a	Z.	Vodičková.	Večer	se	vydařil,	byla	připravená	bohatá	tombola	a	zvěřino-
vé	občerstvení.	K	tanci	hrála	hudební	skupina	SOBAKO.	Půlnoční	tombolu	
zahájil	vylosováním	prvního	výherce	pan	J.	Kozlík,	který	je	členem	sboru	
přes	60	let.	Poděkování	patří	všem,	kteří	se	podíleli	na	přípravě	a	hladkém	
průběhu	plesu.

Za SDH Pavlov Broňa Holková

foto Ing. M. Casková
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ÚNOR 2015

NEOPRÁVNĚNÉ POKÁCENÍ 
STROMKŮ – dne	 2.	 2.	 2015	
vyjížděli	policisté	z	Policejní	stanice	
Ledeč	nad	Sázavou	do	obce	Sychrov	
na	 oznámení	 o	 neoprávněném	
vykácení	65	stromků	smrků	o	výšce	
50–120	cm	a	jednu	borovici	o	výšce	
120	cm,	 čímž	 dosud	 neznámý	
pachatel	 způsobil	 majiteli	 škodu	
ve	výši	nejméně	2.625,-	Kč.

ODCIZENÍ PENĚZ Z POKOJE INTERNÁTU – dne  
21.	 2.	 2015	 bylo	 na	 PS	 Ledeč	 nad	 Sázavou	 nahlášeno	
odcizení	 peněz	 v	 budově	 internátu	 Střední	 odborné	 školy	
a	 Vyšší	 odborné	 školy	 v	 Ledči	 nad	 Sázavou,	 kdy	 dosud	
neznámý	 pachatel	 z	 nezajištěného	 pokoje	 a	 neuzamčené	
šatní	 skříně	 odcizil	 bílou	 papírovou	 obálku	 s	 uloženou	
finanční	hotovostí	ve	výši	23.000,-	Kč.
ŘÍDIL POD VLIVEM DROG – dne	21.	2.	2015	ve	22:00	
hod.	 byl	 v	Ledči	 nad	Sázavou	v	ul.	Komenského	hlídkou	
Policie	 ČR	 zastaven	 22-letý	 muž	 z	 Ledečska	 při	 řízení	
osobního	motorového	 vozidla,	 kdy	 provedenou	 orientační	
zkouškou na	 přítomnost	 návykové	 látky	 pomocí	 sady	
DRUGWIPE	 byla	 zjištěna	 přítomnost	 látek	 CANABIS	
a	 METAMFETAMIN	 ve	 slinách	 řidiče.	 K	 tomuto	 řidič	
uvedl,	 že	 před	 jízdou	 kouřil	marihuanu	 a	 dále	 užil	 drogu	
zv.	Extáze.	Po	pozitivním	výsledku	testu	byl	řidič	hlídkou	
vyzván	 k	 podrobení	 se	 lékařskému	 vyšetření	 spojenému	
s	odběrem	krve	a	moči,	což	odmítl.	Na	místě	mu	byl	poté	
zadržen	řidičský	průkaz	a	byla	mu	zakázána	další	jízda.
NAPADENÍ NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ - dne  
21.	2.	2015	bylo	ve	22:30	hod.	oznámeno	fyzické	napadení	

podnapilého	 33-letého	 muže	 z	 Ledečska,	 který	 byl	 dne	
21.	 2.	 2015	 v	 době	 okolo	 22:30	 hod.	 fyzicky	 napaden	
neustanovenými	 osobami	 na	 travnatém	 porostu	 vedle	
autobusového	 nádraží	 v	 Ledči	 nad	 Sázavou	 a	 to	 poté,	
co	 před	 tím	 ve	 vnitřních	 prostorách	 nedalekého	 baru	
vystříkal	mezi	 hosty	 pepřový	 sprej.	Věc	 prozatím	 šetřena	
pouze	 jako	 přestupek	 proti	 občanskému	 soužití,	 kdy	 však	
lze	 předpokládat,	 že	 na	 základě	 dalšího	 šetření	 bude	 věc	
překvalifikována	na	přečin	výtržnictví	či	jiný	trestný	čin.
Závěrem	 bych	 se	 rád	 zmínil	 o	 tom,	 že	 od	 15.	 1.	 2015	
bylo	 v	 Ledči	 nad	 Sázavou	 na	 Husově	 náměstí	 spuštěno	 
5	 parkovacích	 automatů,	 kdy	 nařízením	města	 Ledeč	 nad	
Sázavou	č.	2/2014	byla	vymezena	oblast	města	–	parkoviště	
na	Husově	náměstí,	kdy	lze	tyto	úseky	užít	ke	stání	silničního	
motorového	vozidla	za	 sjednanou	cenu.	Od	doby	spuštění	
provozu	 parkovacích	 automatů	 Policie	 ČR	 ve	 spolupráci	
se	 zaměstnanci	 města	 Ledeč	 nad	 Sázavou	 provádí	
nepravidelný	dohled	a	kontrolní	činnost	řidičů	motorových	
vozidel	 parkujících	 na	 vymezeném	 placeném	 parkovišti	
v	centru	města.	Při	těchto	kontrolách	bylo	do	současné	doby	
zjištěno	 46	 případů	 nerespektování	 dopravního	 značení	
„placené	 parkoviště“,	 kdy	 parkující	 řidiči	 neměli	 lístek	
z	parkovacího	automatu	nebo	byl	překročen	vyznačený	čas	
parkování	a	všechny	tyto	případy	byly	Policií	ČR	na	místě	
řádně	 zadokumentovány	 a	 odevzdány	 k	 dalšímu	 vyřízení	
příslušnému	 správnímu	 orgánu	 MěÚ	 Světlá	 n.	 S.	 Tato	
kontrolní	činnost	s	dohledem	nad	nedovoleným	parkováním	
v	 centru	 města	 Ledče	 nad	 Sázavou	 a	 taktéž	 na	 sídlišti	
Stínadla	bude	ze	strany	Policie	ČR	trvat	i	nadále.	

npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r., zást.	vedoucího	OO	
Světlá	n.	S.,	Policejní	stanice	Ledeč	n.	S.

Zatímco na jedné straně město za nemalé peníze opravuje chodníky, na straně druhé jsou takoví, co jej používají jako 
parkoviště. Co by si každý majitel řidičského oprávnění neměl dovolit, se v ulici M. Majerové děje běžně (a nejen tam). 

Spolek	Přátelé	Zahrádky	vyhlásil	novou	veřejnou	sbírku	na	opravy,	kostela	sv.	Víta.	O	záchranu	maleb	a	obnovu	kostela	usilují	
místní	rodáci.	V	loňském	roce	se	jim	podařilo	dokončit	opravu	presbytáře	s	nejstarší	částí	nástěnných	maleb,	čímž	byly	vyčerpány	
finanční	prostředky	získané	veřejnou	sbírkou.	Aby	bylo	možno	v	opravách	pokračovat,	vyhlásili	rodáci	sbírku	novou.	Příspěvky	
na	opravy	kostela	v	Zahrádce	je	možno	poukázat	na	účet	veřejné	sbírky	č.	5399739001/5500	vedený	u	Raiffeisenbank	a.s.	nebo	
do	zapečetěných	sběracích	pokladniček	při	 akcích	Spolku	Přátelé	Zahrádky.	 Informace	o	průběhu	sbírky,	využití	 získaných	
finančních	prostředků	a	akcích	pořádaných	v	Zahrádce	je	možno	nalézt	na	stránkách	www.zahradka.euweb.cz,		tel.:	602	592	122
POMOZTE	SVÝM	HLASOVÁNÍM	ZAHRÁDCE	ZÍSKAT	CENU	ZLATÁ	JEŘABINA	2014!	Pracovní	 skupina	Kraje	
Vysočina	vybrala	kompletní	opravu	presbytáře	včetně	restaurátorského	zajištění	středověkých	nástěnných	maleb	v	kostele	
sv.	Víta	v	Zahrádce	mezi	30	TOP	počinů	v	kategorii	Péče	o	kulturní	dědictví	v	 rámci	11.	 ročníku	Zlaté	 jeřabiny	-	ceny	
Kraje	Vysočina	 za	 kulturní	 počin	 roku	 2014.	Nyní	má	 veřejnost	možnost	 do	 31.	 3.2015	 svým	 hlasováním	 rozhodnout	
o	nejúspěšnější	 akci.	Hlasovat	 je	možné	prostřednictvím	elektronického	 formuláře	na	 internetové	 adrese	http://extranet.
kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/	 	 Zahrádku	 hledejte	 pod	 obcí	H.	 Paseka.	Hlasování	 je	 nutné	 potvrdit	 dokliknutím	 odkazu	
v	automaticky	zaslaném	e-mailu.		

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA SV. VÍTA
V ZAHRÁDCE, HLASOVÁNÍ V ANKETĚ ZLATÁ JEŘABINA

Ing. Jan Čihák
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Petrklíč – denní stacionář pro děti a mládež 
s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči 
nad Sázavou nechal včera nahlédnout pozvané hosty 
a další zájemce do své zcela nové budovy v lokalitě 
Barborka čp. 1324. Stalo se tak po dvou letech 
od položení základního kamene. Stacionáře v novém 
využije v současné době 9 klientů. 
Slavnostní	 odpoledne	 zahájil	 akordeonový	 soubor	

místní	 ZUŠ	 pod	 vedením	 paní	 učitelky	 Laudátové.	
Magdalena	 Chvílová	 Weberová,	 zástupkyně	 ředitelky	
Oblastní	 charity	 Havlíčkův	 Brod	 (OCH	 HB),	 se	 ujala	
průvodního	 slova.	 Připomněla	 vše,	 co	 předcházelo	
tomuto	 slavnostnímu	 okamžiku.	Dlouholeté	 přání	moci	
handicapovaným	 poskytnout	 prostory,	 které	 budou	
plně	 splňovat	 moderní	 a	 zákonem	 dané	 požadavky	
na	 péči	 o	 ně.	 Toto	 přání	 vyslyšelo	 Město	 Ledeč	 nad	
Sázavu	 a	 darovalo	 OCH	 HB	 tento	 pozemek.	 Stavbu	
nového	stacionáře	realizovala	firma	Stavointeriér	a	mezi	
položením	základního	kamene	a	slavnostním	otevřením	
uplynuly	přesně	dva	roky.	
Bohužel,	díky	pracovnímu	vytížení	či	chřipce	několik	

pozvaných	 hostů	 nedorazilo,	 ale	 všichni	 se	 řádné	
omluvili	 a	 vyjádřili	 přání	 všeho	 dobrého	 Petrklíči	
do	dalších	let.	Stěžejní	pro	Petrklíč	je	přislíbená	podpora	
Kraje	 Vysočina	 po	 dobu	 dalších	 pěti	 let,	 kdy	 podléhá	
podmínkám	 udržitelnosti,	 neboť	 hlavním	 zdrojem	
finančních	prostředků	na	stavbu	nového	stacionáře	byly	
evropské	fondy	z	ROPu.	
Olga	Horáková,	 zástupkyně	 ředitele	Diecézní	 charity	

Hradec	 Králové,	 zdůraznila	 unikátnost	 tohoto	 zařízení:	
„V	rámci	všech	služeb	a	zařízení,	která	spadají	pod	křídla	
Diecézní	 charity	 Hradec	 Králové,	 je	 toto	 teprve	 druhé	
zařízení,	 které	 bylo	 postaveno	 na	 zelené	 louce.	 Prvním	
byl	Hospic	Anežky	České	v	Červeném	Kostelci.“	
Za	ROP	promluvila	Renata	Marková,	vedoucí	oddělení	

„Je	 to	 vždy	 obrovský	 úspěch	 účastnit	 se	 takovéhoto	

slavnostního	okamžiku,	když	se	to	povede,	když	se	zhmotní	
ty	 představy	 ze	 žádosti.	 Všem	 patří	 díky	 za	 odvedenou	
práci.	 Stálo	 to	 za	 to.	 Jsem	zde	 15	minut	 a	 všude	na	mě	
působí	 pozitivní	 energie.“	 Krásně	 to	 vystihl	 i	 starosta	
Trhového	Štěpánova	Josef	Korn:	„Petrklíč,	to	je	rodina.“
Slova	 díků	 a	 přání	 Petrklíči	 v	 nových	 prostorách	

podpořila	 svým	 zpěvem	 a	 energií	 zpěvačka	 Naďa	
Urbánková.	Zazpívala	několik	hitů	ze	Semaforu	a	nesměl	
chybět	Vilém	pečící	housky.	
Prostory	Petrklíče	 požehnal	 ledečský	kněz	 Jan	Bárta.	

Kromě	jiného	řekl:	„Postižené	dítě	je	špatný	pojem.	Není	
postižené,	je	jinak	obdařené.	Z	těchto	dětí	sálá	obrovská	
energie,	jsou	spokojené	s	málem.“	
Pro	 klienty	 Petrklíče	 a	 jeho	 zaměstnance	 jsou	

připraveny	rehabilitační	místnost,	místnost	pro	snoezelen,	
denní	 místnost,	 kuchyňka	 s	 jídelnou,	 šatny	 pro	 klienty	
i	zaměstnance	se	sociálním	zázemím,	třída,	kancelář	pro	
vedoucí.	V	patře	jsou	dva	chráněné	byty	a	velká	terasa.	
O	 klienty	 bude	 pečovat	 nová	 vedoucí	 Lenka	 Vencová	
a	pět	pracovníků	v	sociálních	službách.	
Stavební	 práce	 stály	 15,4	 milionu	 korun	 a	 vybavení	

stacionáře	 bylo	 pořízeno	 za	 1,5	 milionu	 korun.	
Na	 financování	 se	 85	%	 podílel	 ROP	 a	 15	%	 Oblastní	
charita	Havlíčkův	Brod.	
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.	Hlavním	posláním	denního	
stacionáře	 Petrklíč	 je	 integrace	 handicapovaných	
do	společnosti.

Hana Fikarová, PR

Bližší informace vám poskytne  
Mgr.	Lenka	Vencová,	vedoucí	Petrklíče,	 

tel.:	777	736	067,	e-mail:	petrklic@charitahb.cz

STACIONÁŘ PETRKLÍČ V NOVÉM  
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Od	 slavnostního	 otevření	 Centra	
denních	služeb	Barborka	uběhly	 již	
tři	 měsíce.	 Za	 tuto	 dobu	 Barborka	
neustále	vzkvétá,	pro	naše	uživatele	
pořádáme	spoustu	aktivit	–	bowling	
v	 Kaskádě,	 divadlo	 Vilémovice,	
kino	 Jihlava	–	Babovřesky	3,	 solná	

jeskyně	 v	 Ledči	 n/S.,	 knihovna,	 posezení	 v	 Cukrárně	
U	 Pošty,	 setkávání	 se	 s	 kamarády	 ze	 základní	 školy	
speciální,	výstavy,	výlety.	Neméně	zajímavou	činností	je	
„Křeslo	pro	hosta“,	kam	usedají	osoby	z	různých	profesí	
a	diskutují	 s	uživateli	o	své	práci	a	zájmech.	Navštívili	
nás	 např.	 odborný	 lékař,	 pracovník	 záchranné	 služby,	
fotograf,	břišní	tanečnice,	hudebníci,	veterinář.	V	dalších	

měsících	 chystáme	 návštěvu	 muzea	 voskových	 fi	gurín	
v	 Praze,	 exkurzi	 do	 České	 televize,	 Cirkus,	 Křeslo	
pro	 hosta	 –	 myslivec,	 starosta,	 hokejista,	 ochotníci	
divadelního	 spolku	 Lucerna	 a	 dále	 letní	 integrační	
pobyty.	 Také	 plánujeme	 pěveckou,	 taneční	 a	 divadelní	
soutěž	 –	 I	 my	 máme	 talent!,	 která	 se	 bude	 konat	
25.	května	2015.	
Kromě	všeho	 také	neustále	 tvoříme,	 a	 proto	 přijměte	

pozvání	na	Jarní	výstavu	našich	výrobků,	která	se	bude	
konat	v	prostorách	Barborky,	a	to	26.–27.	března	od	10.00	
do	14.00	hod.	Přijďte	se	k	nám	podívat,	prohlédnout	naše	
výrobky	a	prostory	centra.	Těšíme	se	na	všechny.	

Za	kolektiv	uživatelů	a	zaměstnanců	CDS	Barborky	–	
Eva Urbanová

Pečovatelská	služba	v	Ledči	n.	S.	funguje	
již	od	roku	1973.	Posláním	služby	je	zajis-
tit	 seniorům	a	 tělesně	a	zdravotně	postiže-
ným	občanům	základní	práce	v	domácnosti	
a	 další	 životní	 potřeby,	 které	 si	 nemohou	
zajistit	 sami	pro	 svůj	věk	nebo	nepříznivý	
zdravotní	stav.	V	současné	době	poskytuje-
me	své	služby	145	uživatelům	ve	třech	bu-
dovách	DPS	a	v	terénu,	to	znamená	v	Led-
či	a	do	spádových	obcí	–	Habrek,	Souboř,	
Obrvaň	dovážíme	obědy	a	nákupy.	V	 loň-
ském	 roce	 přibylo	 17	 nových	 uživatelů.	
Ve	třech	budovách	je	68	bytů,	z	toho	7	bytů	
bezbariérových.	Byty	jsou	vždy	plně	obsazeny.
Obyvatelé	mají	k	dispozici	ve	druhé	budově	DPS		klu-

bovnu,	kde	se	pořádají	mše	1x	za	14	dní,	vánoční	besíd-
ky	 a	 jinak	mají	možnost	 ji	 využívat	 na	 různá	 posezení	
po	celý	rok.	Nyní	bychom	chtěli	zprovoznit	 i	klubovnu	

ve	třetí	budově.	Informace	o	pečovatelské	službě	a	aktu-
ální	ceny	za	úkony	pečovatelské	služby	zájemcům	budou	
podány	u	vedoucí	pracovnice	v	domě	DPS	nebo	na	ledeč-
ských	webových	stránkách.

Dana Pospíšilová, vedoucí DPS

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

JARO V BARBORCE

pořádáme	spoustu	aktivit	–	bowling	

Háta, o.p.s. 

Jak	 už	 je	 u	 našeho	 divadelního	 spolku	 dobrým	 zvy-
kem,	 sezónu	každoročně	otevírá	 loňská	premiéra.	Neji-
nak	tomu	bude	i	letos,	a	tak	se	můžete	těšit	na	netradiční	
komedii	Celebrita.	Tuto	původní	českou	hru	od	autorky	
Lenky	 Procházkové	 jsme	 uvedli	 v	 roce	 2009	 dokonce	
jako	světovou	premiéru,	tehdy	s	výborným	Jakubem	K.	
Sajdlem	v	hlavní	roli.	Na	obnovenou	premiéru	hry	se	di-
váci	mohli	 přijít	 podívat	 loni	 v	 listopadu	v	 rámci	 celo-
republikové	přehlídky	Noc	divadel,	 a	 to	do	beznadějně	
vyprodaného	sálu.
Vysloužilý	profesor	fi	losofi	e	stojí	před	nelehkým	úko-

lem:	má	jediný	den	na	to,	aby	připravil	úderné	novoroční	
poselství,	které	se	bude	vysílat	v	rozhlase.	Trápí	ho	pře-
devším	to,	že	fi	nální	projev	přitom	nesmí	přesáhnout	dvě	
minuty.	Ne	že	by	toho	světu	chtěl	tolik	říct	–	chce	mu	ale	
hrozně	moc	vynadat.	

Role	misantropa	se	ujal	Filip	Ženíšek,	kterému	na	jevišti	
v	úloze	všetečné	bytné	zdatně	sekunduje	Tereza	Dvořáko-
vá.	Ve	hře	ze	záznamu	zazní	hlasy	mnoha	dalších	herců	
divadla.	O	režii	se	postaral	osvědčený	Josef	Nádvorník.
Představení	se	bude	zcela	výjimečně	konat	už	v	pátek	

27.	března	od	20:00	v	rytířském	sále	na	hradě,	kde	máme	
své	zázemí.	Po	skončení	hry	se	můžete	těšit	na	malé	pře-
kvapení,	které	bude	představovat	milý	bonus	pro	všechny	
návštěvníky.
Ještě	stále	si	můžete	zakoupit	permanentku,	která	vám	

zajistí	 volný	 vstup	 na	 všechny	 kulturní	 akce	 pořádané	
divadlem	Mimochodem	 v	 roce	 2015	 (a	 značnou	 slevu	
na	představení	profesionálních	souborů).	Více	informací	
na	webu	www.mimochodem.com,	na	mailu	info@mimo-
chodem.com	či	na	čísle	775	646	629.						

Vaše Mimochodem

DIVADLO MIMOCHODEM ZAHAJUJE SEZÓNU 
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Vážení	čtenáři,	na	jed-
nání	 ledečského	 zastu-
pitelstva	 dne	 11.	 února	
se	 rozproudila	 debata	
o	 výši	 příspěvků,	 kte-
ré	 město	 dává	 na	 spol-
kovou	 a	 jinou	 činnost	
ve	 městě.	 Při	 této	 pří-
ležitosti	 jeden	 z	 ledeč-
ských	občanů	hořekoval	
nad	tím,	jak	se	malí	fot-
balisté	museli	 převlékat	
na	zápasy	v	dešti.	A	zá-
roveň	 poukázal,	 jak	 ne-
horázné	 částky	 město	
investovalo	 formou	 pří-
spěvků	 do	 ledečského	
Automotoklubu.	A	 tak	 jsem	se	zamyslel	a	předkládám	
vám	tabulku	spolků,	které	za	poslední	tři	volební	obdo-
bí	(2002–2014	včetně)	získaly	na	příspěvcích	více	než	

500.000,-	Kč.	Údaje	mi	poskytl	odbor	samosprávy	MÚ	
Ledeč.	Z	tabulky	se	poněkud	vymyká	společnost	Hrad	
Ledeč	nad	Sázavou,	s.r.o.,	ale	pro	pořádek	zahrnuji	i	ji.	

POHÁDKA O TOM, JAK AUTOMOTOKLUB LEDEČ 
ZBOHATL NA PŘÍSPĚVCÍCH MĚSTA

1. TJ Kovofi niš Ledeč nad Sázavou 5 405 192,80 Kč

2. Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. 2 015 000,- Kč

3. TJ Sokol 1 280 950,- Kč

4. Oblastní charita Havlíčkův Brod  941 640,- Kč

5. MOLEKUL  696 146,- Kč

6. Automotoklub Ledeč nad Sázavou  691 400,- Kč

7. Tenisový klub  670 000,- Kč

8. TJ Kovofi niš – házená  616 000,- Kč

Domnívám	se,	že	ze	suché	řeči	čísel	nevyplývá,	že	by	
město	 Automotoklub	 jakkoli	 přeplácelo.	 Zároveň	 vám	
ale	chci	sdělit,	že	Automotoklub	POUZE	ZA	POSLEDNÍ	
ČTYŘI	 ROKY	 za	 rozvoj	 a	 údržbu	 závodiště,	 které	
je	 majetkem	 města,	 zaplatil	 Technickým	 službám,	
s.r.o.	 (tedy	vlastně	městu)	 celkem	523	455,-	Kč	a	další	
společnosti	 za	 údržbu	 trati	 pak	 další	 částku	 v	 celkové	
výši	278.698,-	Kč.	Celkem	tedy	802	153,-	Kč.	Tedy	jen	
za	zmíněné	čtyři	roky	Automotoklub	Ledeč	dvanáctileté	
příspěvky	městu	 více	 než	 vrátil.	A	 jen	 za	 tyto	 poslední	
čtyři	roky	pak	Automotoklub	zaplatil,	teď	už	z	vlastních	
peněz,	za	údržbu	závodiště	částku	110	753,-	Kč.	Přitom	
dále	nerozvíjím	skutečnost,	že	areál	na	Rašovci	využívá	

nejen	 Automotoklub,	 ale	 i	 např.	 místní	 kynologické	
sdružení	a	pravidelně	se	zde	pořádají	různé	společenské	
akce,	jako	např.	každoroční	pálení	čarodějnic.	A	tak	jen	
závěrem	 onomu	 nešťastnému	 občanovi	 Ledče,	 který	
téměř	 plakal	 nad	 osudem	 malých	 fotbalistů,	 poradím	
jediné.	Ať	se	zeptá	činovníků,	ať	bývalých	či	současných,	
TJ	Kovofi	niš,	kde	 je	oněch	 téměř	5,5	milionu	Kč.	Tyto	
peníze	 měli	 tito	 činovníci	 investovat	 do	 svěřeného	
majetku.	Ale	 pokud	 vím,	 tak	 do	majetku	TJ	 Kovofi	niš	
Ledeč	 investovalo	 pouze	město	 poté,	 co	 tento	majetek	
získalo	do	svého	vlastnictví.
Inu,	jsou	mi	to	paradoxy	…

Petr Vaněk, ČSSD, opoziční zastupitel 

Stejně	jako	v	minulých	letech	se	žáci	Střední	odborné	
školy	 v	 Ledči	 zúčastnili	 krajské	 soutěže	 „S	Vysočinou	
bezpečně	 na	 Internetu“,	 určené	 pro	 žáky	 základních	
a	 středních	 škol	 v	 Kraji	 Vysočina.	 Jednalo	 se	 již	 o	 4.	
ročník	 soutěže	 týkající	 se	 problematiky	 elektronické	
bezpečnosti.	 Soutěžící	 (535	 žáků)	 nejprve	 odpovídali	
prostřednictvím	 Internetu	 na	 otázky	 vztahující	 se	
k	elektronické	bezpečnosti	a	informačním	technologiím.	
Pět	 nejlepších	 z	 každé	 kategorie	 (ZŠ	 +	 SŠ)	 postoupilo	
do	 fi	nálové	 části,	 kde	 měli	 za	 úkol	 představit	 projekt	
na	 téma	 e-bezpečnost.	 Finále	 proběhlo	 v	 sídle	 Kraje	
Vysočina	 v	 Jihlavě	 při	 příležitosti	 Dne	 bezpečnějšího	
Internetu	(účast	hejtmana,	krajských	radních	a	odborníků	
z	praxe).
Na	prvním	místě	v	kategorii	středních	škol	se	umístila	

žákyně	 Střední	 odborné	 školy	 v	 Ledči	 nad	 Sázavou	
oboru	 informační	 technologie	 Veronika	 Cudlínová,	
jejíž	prezentace	na	 téma	„Jak	se	chovat	na	síti“	zaujala	

odbornou	porotu	tak,	že	jí	nabídli	spolupráci	při	dalších	
akcích	 zaměřených	 na	 elektronickou	 bezpečnost.	 Naše	
žákyně	 tak	 kromě	 hodnotné	 ceny	 (xbox	 kinect)	 získala	
důležité	 kontakty,	 které	 může	 dále	 využít	 v	 budoucím	
profesním	uplatnění.						

Ing. Jan Roubíček

1. MÍSTO V KRAJSKÉ SOUTĚŽI
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SVAZ DŮCHODCŮ ČR 
LEDEČ NAD SÁZAVOU

25. 3. 2015 ve 14 hod. „Vítání jara“ v sokolovně. 
Malé občerstvení, hudba, tanec. Jste srdečně 
zváni. 29. 4. 2015 se připravuje jednodenní 

zájezd do Třebíče. Cena zájezdu je 150 Kč. Odjezd 
v 7:00 hod., od prod. BILLA.  

Předprodej v Informačním centru  
od 13. 4. do 24. 4. 2015.

Členský příspěvek na rok 2015 činí opět 50 Kč. 
Členové s bydlištěm mimo Ledeč n. S. si mohou 

známky zakoupit v Informačním centru  
od 16. 2. do 31. 3. 2015.

Poukázky na bezplatnou právní poradu se 
vydávají každý sudý čtvrtek od 13:00 do 13:30 

hod. v bývalém městském úřadě.
Pro členy svazu připravujeme pobytový týdenní 
zájezd. Informace podáme dle výsledku jednání.
Přihlášení zájemci na týdenní „Rekondiční pobyt“ 

v Sezimově Ústí budou písemně vyrozuměni 
přímo Wellnes Hotelem MAS o úhradě  

a dalších záležitostech pobytu.
Informace o činnosti Svazu sledujte v naší 

skříňce na budově České spořitelny  
v Ledči nad Sázavou.

Na	 jiném	místě	 tohoto	 zpravodaje	 jste	 se	 dočetli	
o	 organizacích,	 kterým	 byl	 v	 posledních	 13	 letech	
poskytnut	 městem	 Ledeč	 nad	 Sázavou	 příspěvek.	
V	 rámci	 svého	 příspěvku	 bych	 pouze	 rád	 odpově-
děl	autorovi	tohoto	článku,	který	vás	občany	nabádá	
k	otázce	na	činovníky	TJ	Kovofiniš	Ledeč	n.	S.,	kde	
je	oněch	5,5	milionu	korun,	které	v	průběhu	13	 let	
dostala	od	města	tělovýchovná	jednota.	Vím,	že	od-
pověď	na	tuto	otázku	je	složitá	i	pro	člověka,	který	
v	tělovýchově	aktivně	v	těchto	letech	působil,	natož	
pak	pro	člověka,	který	se	o	sport	v	Ledči	téměř	ne-
zajímal.	Řada	z	vás	si	určitě	vzpomíná	na	zřícenou	
zeď	u	tenisových	kurtů	v	roce	2002	do	zahrady	pana	
Pipka	 a	určitě	 si	 také	někteří	 vzpomenou	na	 to,	 že	
na	 opravu	 zdi	 v	 tomto	 roce	 přispěla	 kromě	 úřadu	
pro	 zastupování	 státu	 ve	 věcech	majetkových	 i	 TJ	
částkou	300	000,-	Kč,	kterou	přispělo	v	tomto	roce	
město	TJ	(celkový	příspěvek	485	000,-	Kč).	Aby	vše	
nebylo	tak	jednoduché,	zjistil	ÚZS	ve	věcech	majet-
kových	v	 roce	2006,	 že	opěrná	zeď	byla	v	užívání	
TJ	a	vymáhal	částku,	kterou	vynaložil	na	opravu	zdi	
na	TJ.	Soud	dal	tehdy	za	pravdu	ÚZS	a	TJ	byl	v	té	
době	obstaven	majetek.	Zde	je	nutno	podotknout,	že	

POHÁDKA TROCHU JINAK,  
reakce na příspěvek Mgr. P. Vaňka (str. 8)

UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ 
JOSEF PLEVA

opravy nábytku a starožitností
Haškova 646, 584 01 Ledeč n. S.
Tel.: 608 936 886 jpleva@tiscali.cz

www.plevarenovace.wbs.cz

v	této	době	už	TJ	neměla	s	areálem	tenisových	kurtů	
nic	společného,	neboť	tyto	byly	již	majetkem	Teni-
sového	klubu	Ledeč	n.S.,	který	již	nebyl	součástí	TJ	
Kovofiniš.	A	tehdy	v	letech	2007,	2008	a	2009	poda-
lo	TJ	pomocnou	ruku	opět	město	a	přispělo	na	uhra-
zení	 vymáhané	 částky	 455	 877,-	 Kč	 v	 roce	 2007,	
260	000,-	Kč	v	roce	2008	a	499	990,-	v	roce	2009.	
Celkem	tedy	byla	investice	města	do	TJ	v	těchto	le-
tech	1	515	867,-	Kč.	Tyto	prostředky	však	TJ	„vůbec	
neviděla“,	neboť	pouze	přešly	na	stát	a	tedy	nebyly	
využity	pro	jakoukoliv	činnost	či	správu	svěřeného	
majetku.	 Zbývají	 tedy	 cca	 4	miliony	Kč,	 tedy	 cca	
300	000,-	Kč	na	rok.	Zde	opět	lidé,	kteří	chtějí	vědět,	
určitě	vědí,	že	až	do	roku	2010	byl	celý	areál	letní-
ho	stadionu	ve	vlastnictví	TJ	a	ta	byla	nucena	hradit	
veškeré	náklady	spojené	nejen	s	činností	svých	oddí-
lů,	ale	i	s	provozem	sportoviště,	jednak	z	příspěvku	
města	 a	 také	 z	finančních	 darů	 sponzorů.	Navíc	 se	
házená	„přesunula“	do	haly	gymnázia,	kde	také	bylo	
nutno	hradit	škole	(potažmo	Kraji	Vysočina)	prona-
jaté	hodiny	350,-	 respektive	500,-	Kč/hodina.	Sou-
časně	v	 tomto	období	došlo	ke	známým	událostem	
s	 a.s.	Sazka	 a	 tudíž	 „vypadlo“	veškeré	financování	
sportu,	které	bylo	realizováno	touto	společností	pro-
střednictvím	ČSTV	(pro	TJ	to	znamenalo	v	těchto	le-
tech	příspěvek	cca	40	000,-	Kč).	Jestliže	uvážíte,	že	
s	provozem	stadionu	souvisela	i	platba	energií,	vody,	
údržba	 hřiště	 a	 úklid	 prostor,	 potom	 určitě	 najdete	
odpověď	na	otázku,	kde	je	oněch	5,5	mil.	Kč,	které	
TJ	obdržela	od	Města	jako	příspěvek.	A	to	už	se	ne-
zmiňuji	o	částce	616	000,-	Kč	pro	házenou	(viz	bod	
8	tabulky),	kdy	tato	částka	byla	použita	na	pořízení	
umělého	povrchu	na	hřiště	házené	v	roce	2003.	
Závěrem	 snad	 pouze	 to,	 že	 ti,	 kdož	měli	 kdy	 co	

do	činění	s	pravidelnou	tělovýchovou,	zahrnující	té-
měř	každodenní	 celoroční	 činnost,	 ať	už	 jako	 spor-
tovci	nebo	trenéři	mládeže,	vědí,	co	vše	zajištění	pro-
vozu	takového	subjektu,	jako	byla	v	těchto	letech	TJ	
(v	dobách	největší	slávy	měla	až	800	aktivních	členů	
–	tj.	sportovců,	trenérů	a	funkcionářů),	obnáší.					

Ing. Zdeněk Tůma, TJ Kovofiniš Ledeč n. S.
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Jihočech	 rodem,	 kterému	 se	 Vysočina	 stala	 osudem.	
Poručík	a	lesní	správce	Karel	Pulec.	Bylo	mu	31	let,	když	
se	 jako	 aktivní	 protinacistický	 odbojář	 ocitl	 s	 dalšími	
druhy	v	léčce	konfidenta	gestapa	Bušty	a	padl	v	přestřel-
ce	27.	ledna	1945	–	tedy	právě	před	sedmi	desítkami	let.	
V	poslední	válečné	zimě.	Stalo	se	to	nedaleko	Ledče	nad	
Sázavou,	v	údolí	mezi	Kožlou	a	Zahrádkou,	které	nese	
tajemné	jméno	Kobylí	důl.	Obklopen	lesem,	stával	tam	
Tomků	mlýn	a	údolí	protínala	úzká	silnice.	Po	válce,	kdy	
si	tam	tisíce	lidí	připomínaly	na	slavnosti	mrtvé	odbojá-
ře	(vedle	Pulce	také	J.	Pipka	a	B.	Klucha	z	Dolních	Pa-
sek)	a	odhalovali	jim	pamětní	desku,	došlo	k	neobyčejné	
tragédii.	Čestná	partyzánská	 jednotka	 salvou	přestřelila	
drát	vysokého	napětí,	který	spadl	do	davu	a	usmrtil	osm	
lidí.	Příběhy	tohoto	místa	se	staly	tichým	mementem,	ale	
v	průběhu	 let	 značně	 zkresleným.	Navíc	místo	pokryla	
voda	 přehrady	 jako	 symbol	 zapomnění.	 Tři	 brožurky,	
které	o	tomto	místě	dosud	vyšly,	zdaleka	nepostihují	ce-
lek	a	mnohá	závažná	fakta	obcházejí	či	překrucují.	

Podmelechovský spolek a setkání zájemců
Pro	připomenutí	všech	obětí	v	Kobylím	dole	se	u	pří-

ležitosti	70.	výročí	hrdinské	smrti	por.	Pulce	a	 jeho	dru-
hů	 rozhodl	 Nezávislý	 podmelechovský	 spolek	 (i	 při	
vědomí,	že	místní	samosprávy	nic	k	uctění	kulatého	vý-
ročí	smrti	těchto	našich	vlastenců	nepřipravuje)	uspořádat	

vzpomínkovou	 akci.	 Proběhla	 24.	 ledna	 2015	 v	 Kožlí.	
Opěrným	bodem	se	stal	hostinec	U	Pechů,	jehož	majitel	
velkoryse	poskytl	své	prostory	bezmála	stovce	hostů.	Mezi	
nimi	byli	pamětníci	událostí	–	např.	matematik	a	bývalý	
ministr	školství	prof.	Petr	Vopěnka,	badatel	dr.	Miroslav	
Vostatek,	svědek	Pulcova	příjezdu	pan	Pecha,	příbuzní	za-
střelených	odbojářů,	návštěvníci	z	Liberce,	Prahy,	Bene-
šova,	Českých	Budějovic	atp.	Na	vzpomínkové	slavnosti	
také	byli	přítomni	novináři,	kteří	o	ní	 referovali	–	ČTK,	
MF	Dnes,	Český	rozhlas	či	Havlíčkobrodský	deník.	

Rekonstrukce i bohoslužba na břehu
Nejdříve	 předseda	 spolku	 Jan	 Kárník	 uvedl	 přítom-

né	 do	 programu	 i	 děje,	 poté	 se	 pouštěl	 rozhlasový	 do-
kument	 o	 příbězích	Kobylího	 dolu	 a	 promítaly	 desítky	
archivních	snímků,	vůbec	poprvé	zveřejněných	a	teprve	
nedávno	nalezených	–	např.	ze	života	Karla	Pulce	či	kon-
fidenta	 gestapa	 Bohuslava	 Bušty.	 Následoval	 pěší	 pře-
sun	na	osudová	místa,	rekonstrukce	příjezdu	por.	Pulce,	
přestřelky	a	zastřelení	odbojářů	(hráli	Martin	Veleta,	Jan	
Kárník,	Slávek	Bělohradský,	Antonín	Doležal,	František	
Vebr,	Václav	Vorlíček).	Po	sugestivní	bohoslužbě,	slou-
žené	P.	J.	J.	Medem	na	břehu	přehrady	(čtení	a	přímluv	
se	zhostila	herečka	Jana	Franková,	politička	Eva	Vorlíč-
ková	 a	 fotografka	Markéta	 Dobalová)	 mnozí	 účastníci	

70. VÝROČÍ SMRTI KARLA PULCE
ANEB MINULOST S NÁMI ŽIJE

pokračování na str. 11
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položili	květiny	na	místa	smrti	a	přesunuli	se	do	Kožlí,	
kde	pokračovalo	promítání	archivních	fotografi	í,	dokon-
čení	 rozhlasového	 dokumentu	 a	 promítnutí	 televizního	
pořadu	o	poválečné	tragédii.	Vzpomínky	pamětníků	za-
vršily	 pestré	 odpoledne,	 kterému	 vévodil	 fotografi	cký	
portrét	 vzácného	 muže	 a	 nepatetického	 hrdiny	 našeho	
kraje	Karla	Pulce	i	jeho	osobní	předměty	–	předválečná	
uniforma,	vyznamenání	i	sportovní	poháry.	Zamrzela	jen	
absence	představitelů	místních	samospráv	a	jejich	igno-
race	žádosti	o	podporu	akce	–	našemu	spolku	nikdo	z	ve-
dení	obcí,	kam	jsme	se	obrátili	s	žádostí	o	podporu,	ani	
neodpověděl.	

Dnes	je	Kobylí	důl	zatopen	přehradou	Želivky,	tragic-
ké	místo	zmizelo	v	hlubině	vod,	ale	minulost	se	„neuto-
pila“,	žije	s	námi	a	je	naší	povinností	nezapomínat	přede-
vším	na	své	hrdiny	a	statečné.	Neboť	jen	tak,	z	poučení	
historií,	je	možné	chápat	přítomnost.	Na	závěr	velké	po-
děkování	rodině	Pechových	z	Kožlí	za	příjemné	zázemí	
a	O.	Kubátovi	za	ochotné	zapůjčení	historické	uniformy	
Karla	Pulce,	kterou	před	několika	lety	městu	Ledeč	vě-
novaly	Pulcovy	sestry.
Miloš	Doležal,	člen	Nezávislého	podmelechovského	spolku

Foto Jan Kárník a Markéta Dobalová

„a63“ V KASKÁDĚ
Výtvarná	skupina	„a63“	vznikla	v	roce	1963.	
Tehdy	 čtyři	 studenti	 fakulty	 architektury	
ČVUT	 pod	 záštitou	 profesora	 Podhajského	
uskutečnili	 první	 (ustavující)	 výstavu	 svých	
prací	ve	Vlašimi.	V	loňském	roce	po	50	letech	
spolu	 se	 svými	 spolužáky	 vystavili	 v	 Praze	
výběr	 volné	 tvorby	 a	 architektonických	 pro-
jektů.	 V	 dubnu	 t.r.	 architekti	 Jan	 Babinský,	
Bohumil	 Blažek,	 Zdeněk	 Chalupa	 a	 Zdeněk	
Materna	představí	v	ledečské	restauraci	Kas-
káda	výstavu	malby	a	grafi	ky	jako	příklad	své	
tehdy	provokující	tvorby.

PŘIJMEME SPRÁVCE 
HŘIŠTĚ

Město	 Ledeč	 n.	 S.	 přijme	 na	 letošní	
sezonu	(duben	–	září)	správce	pro	hřiště	
u	ZŠ	 v	Nádražní	 ul.	 Zájemci	 se	mohou	
hlásit	 na	 městském	 úřadě	 u	 tajemníka	
úřadu,	Ing.	J.	Barty.	Tel.:	569	729	550.	
E-mail:	julius.barta@ledecns.cz
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DOPIS – NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, 
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V TELČI

Konzultace podle ustanovení § 32 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Ledeč n. 
S., kraj Vysočina, okres H. Brod, ulice Hrnčíře, dům 
čp. 46, na pozemku st. p. č. 243 v katastrálním území 
Ledeč n. S. – konzultační vyjádření k záměru demolice 
objektu.

Objekt není veden v ÚSKP ale nachází se v území 
B – dotvářející charakter MPZ Ledeč nad Sázavou, 
prohlášené vyhláškou MK ČR č. 108/2003 Sb., částka 
44, ze dne 1. dubna 2003 o prohlášení území s histo-
rickým prostředím ve vybraných městech a obcích 
za památkové zóny a určování podmínek pro jejich 
ochranu (s účinností od 1. září 2003).
Vážení,	obdrželi	jsme	dne	24.	2.	2015	Vaši	e-mailovou	

žádost	 o	 písemné	 konzultační	 vyjádření	 odborné	 orga-
nizace	státní	památkové	péče	podle	ust.	§	32	zákona	č.	
20/1987	Sb.,	o	státní	památkové	péči,	ve	znění	pozděj-
ších	změn,	k	provedení	demolice	objektu	čp.	46	v	Ledči	
nad	Sázavou.	

Konstatujeme, že navrhovaná demolice objektu je 
z hlediska odborné organizace státní památkové péče 
v rozporu se zájmy památkové péče a nelze ji realizo-
vat bez poškození MPZ Ledeč nad Sázavou.
Zdůvodnění:	Jedná	se	o	rodinný	dům	v	ulici	Hrnčíře.	

Dům	je	přízemní	s	okapově	orientovanou	sedlovou	stře-
chou,	 krytou	 eternitovými	 šablonami.	 Jedná	 se	 příklad	
místní	předměstské	zástavby,	který	tvaroslovím	odpovídá	
počátku	20.	století.	Kulturně-historická	hodnota	objektu	
spočívá	ve:	 fyzické	existenci	 jeho	původních	konstruk-
cí,	 celkové	 elementární	 přízemní	 nepřevýšené	 hmotě	
podélného	kvádru	se	symetrickou	strmou	sedlovou	stře-
chou,	 spolupodílu	na	uspořádání	historického	půdorysu	
města	 a	 jeho	 urbanistické	 struktuře,	 proporcích	 fasády	
se	svislými	obdélníky	otvorů	i	způsobu	osazení	střechy	
s	 minimálními	 přesahy,	 přítomnosti	 skupiny	 materiálu	
a	řemeslných	úprav	odpovídajících	určující	stavební	fázi	
objektu	(omítané	zdivo,	vláknocementové	šablony	nava-
zující,	dřevěné	výplně…),	ale	i	v	absenci	cizorodých	sou-
časných	materiálů,	jako	jsou	betonové	tašky,	zateplovací	
systémy,	plastové	výplně	atd.	
Hlavním	principem	památkové	péče	je	ochrana hmot-

né podstaty autentického originálu	 (zde	 především	
nosné	 konstrukce	 zdiva,	 ale	 i	 detailů	 vstupních	 dveří,	
domovního	značení),	který	 je	nositelem	kulturně	–	his-
torické	hodnoty	a	jehož	cenu	stáří	nemůže	sebedokona-

lejší	kopie	nahradit.	Tento	princip	vychází	z	vědomí	ne-
zastupitelnosti	originální	hmotné	substance	stavby	 jako	
zdroje	její	autenticity	a	vypovídací	hodnoty	a	jako	nosi-
tele	hodnoty	stáří.	Současně	nelze	argumentovat	žádostí	
o	povolení	demolice	z	listopadu	roku	1983,	jenž	pochází	
z	období	před	vyhlášením	MPZ	Ledeč	nad	Sázavou,	před	
aktuálním památkovým zákonem č.	20/1987	Sb. a záro-
veň	se	neslučuje	se	současným	stavem	poznání	památko-
vé	péče	a	ochrany	historických	sídel.	
Předpoklad	demolice	celého	objektu	se	jeví opravdu 

jako nepřípustný	 a	 neslučitelný	 se	 zájmy	 památkové	
péče.	Dům	svojí	hmotou	ukončuje	ulici,	proto	je	viditel-
ný	a	jeho	odbourání	není	možné.	
Přestože	 vnímáme	 nutnost	 rozsáhlé	 obnovy	 a	 řady	

stabilizačních	zásahů,	nepokládáme	stav	objektu	za	na-
tolik	 havarijní,	 aby	 neumožňoval záchranu většiny 
autentických konstrukcí zdiva či kleneb, čímž nevy-
lučujeme hledání vhodného řešení jejich stabilizace 
a posílení novými technologiemi.	Zdivo	není	vychýle-
né,	nevykazuje	výraznější	trhliny,	deformace	či	destrukce	
mimo	 povrchové	 poškození	 srovnatelných	 objektů,	 jež	
byly	 v	 lokalitě	 obnoveny.	 S	 otázkou	 rozsahu	 zachrani-
telných	konstrukcí	se	pojí	i	zvážení	zamýšleného	využití,	
neboť	 jak	stanoví	 i	podmínky	památkové	zóny	pro	sta-
vební	činnost:	„	-	využití	jednotlivých	prostorů,	souborů	
a	objektů	musí	být	v	souladu	s	jejich	kulturní	hodnotou,	
kapacitními	 a	 technickými	 možnostmi“.	 Tedy	 zvýšené	
nároky	 na	 využitelnost	 objektu	 neospravedlňují	 poško-
zení	jeho	kulturní	hodnoty,	ale	musí	být	těmto	hodnotám	
podřízeny.	V	žádném	případě	nelze	mluvit	o	stavbě,	která	
by	byla	v	celku	památkové	zóny	 rušivá	či	bezvýznam-
ná,	aby	bylo	možno	ospravedlnit	 její	náhradu	 replikou.	
Za	argument	demoličních	prací	nepovažujeme	ani	menší	
stáří	stavby.	Z	přelomu	19.	a	20.	století	pochází	většina	
obytné	zástavby,	která	byla	pro	svůj	význam	rovněž	za-
hrnuta	do	památkové	zóny.	Stavby	či	výrazné	přestavby	
z	 počátku	 20.	 století	 tvoří	 nepominutelnou	 součást	 vý-
vojové	vrstevnatosti	chotěbořské	památkové	zóny	a	mají	
zastoupení	 i	 mezi	 rozličnými	 typy	 kulturních	 památek	
ve	 městě.	 Navazuje	 rovněž	 na	 myšlenky	 Mezinárodní	
charty	o	zachování	a	restaurování	památek	a	sídel	(Be-
nátky	1964):	„Památky jako nositelé duchovního odka-
zu minulosti představují v přítomném životě národů živé 
svědectví jejich staletých tradic. Lidstvo, které si každo-
denně uvědomuje jednotu všelidských hodnot, považuje 
památky za společenské dědictví a prohlašuje se vůči bu-

Vážení	 spoluobčané,	 nestává	 se	 často,	 abychom	vás	prostřednictvím	našeho	 zpravodaje	 informovali	
o	problematice,	kterou	jako	samospráva	řešíme	se	státní	správou,	v	tomto	případě	s	Národním	památko-
vým	úřadem	v	Telči.		Určitě	si	řada	z	vás	vzpomene,	že	jsme	se	ve	svých	volebních	programech	zavázali	
zvýšit	počet	parkovacích	ploch	poblíž	centra	města.		K	tomuto	účelu	bychom	rádi	využili	prostor	dnešní	
skládky	TS	za	Billou.		Součástí	realizace	tohoto	projektu	by,	kromě	úklidu	a	nezbytných	zemních	prací,	
bylo	i	zbourání	v	současné	době	skladu	TS,	tedy	domu	čp.	46.	Za	tímto	účelem	jsme	jednali	s	pracovištěm	
NPÚ	v	Telči	a	jeho	odpověď	si	vám	dovolujeme	přetisknout	v	úplném	znění,	abyste	si	všichni	udělali	svůj	
úsudek	o	tom,	jaké	překážky	je	nutno	překonávat	i	při	realizaci	celkem	jednoduchých	finančně	a	nenároč-
ných	projektů.

Ing. Zdeněk Tůma, starosta města

pokračování na str. 13
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doucím generacím za solidárně 
zodpovědné za jejich zachová-
ní. Považuje za svou povinnost 
odevzdat jim je v plné bohatosti 
jejich původnosti.

Je proto základní, aby princi-
py, jimiž se mají řídit konzerva-
ce a restaurování památek, byly 
obecně objasněny a formulová-
ny na mezinárodní úrovni, při-
čemž má být každému národu 
ponecháno zajištění jejich apli-
kace v rámci jeho vlastní kultu-
ry a jeho vlastních tradic.“
Přestože	není	předmětný	dům	

kulturní	 památkou,	 vztahuje	 se	
na	něj	památková	ochrana	z	 ti-
tulu	 památkové	 zóny,	 jejímž	
zájmem	je	maximální	zachová-
ní	 hmotného	 originálu	 objektu	
z	 důvodů	 jeho	 kulturně-historických	 a	 architektonicko-
-urbanistických	hodnot.	
K	 ochraně	 dotčeného	 objektu	 v	 památkové	 zóně	 se	

nevztahuje	 jen	 památkový	 zákon,	 nýbrž	 také	 Úmluva	
o	 ochraně	 architektonického	 dědictví	 Evropy	 publiko-
vaná	pod	č.	73/2000	Sb.m.s.	Tato	úmluva	 je	v	 souladu	
s	 ustanovením	 čl.	 10	 Ústavy	 České	 republiky,	 je	 sou-
částí	 našeho	 právního	 řádu	 a	 náleží	 mezi	 ty	 meziná-
rodní	 smlouvy,	u	nichž	platí,	 že	 stanoví-li	mezinárodní	
smlouva	něco	jiného	než	zákon,	použije	se	mezinárodní	
smlouva.	Dle	čl.	4	Úmluvy	se	Česká	republika	zavázala,	
že	předejde	znetvoření,	zchátrání	nebo	demolici	chráně-
ných	statků.	Mezi	tyto	statky	v	souladu	s	ustanovením	čl.	
1	Úmluvy	patří	i	památkové	rezervace	a	památkové	zóny.	
Primárním	zájmem	při	zacházení	s	dochovanými	statky	
je	ve	vazbě	k	tomuto	závazku	požadavek	využívání	chrá-
něných	statků	s	ohledem	na	potřeby	současného	života	
a	adaptaci	starých	budov	pro	nové	účely,	je-li	to	vhodné.	
K	tomuto	cíli	však	lze	přistoupit	jedině	za	předpokladu	
respektování	architektonického	a	historického	charakte-
ru	dědictví,	jak	to	předpokládá	čl.	11	Úmluvy.	Smyslem	
a	záměrem	ochrany	architektonického	dědictví,	ve	smys-
lu	defi	nice	čl.	1	Úmluvy	(památek	ale	i	památkových	re-
zervací	a	památkových	zón),	tedy	nespočívá	pouze	v	re-
spektování	stávající	hmotové	skladby	chráněného	statku	
(tj.	 pouze	v	otázce	náhrady	 stávajících	objektů	objekty	

obdobných	 hmot	 a	 vhodného	 výrazu),	 ale	 zachování	
dochované	hmotné	podstaty,	 jejíž	užívání	musí	být	při-
způsobeno	architektonickému	a	historickému	charakteru	
konkrétního	chráněného	statku.
Poučení:	 Toto	 vyjádření	 je	 konzultační	 a	 není	 pod-

kladem	pro	 vydání	 závazného	 stanoviska	 orgánu	 státní	
památkové	péče,	kterým	je	Městský	úřad	ve	Světlé	nad	
Sázavou.

S pozdravem Mgr. Bc. Tomáš Vícha, 
vedoucí odboru péče o památkový fond

Na obrázcích je situační plánek lokality a dům čp. 46 
od západu.

Čistá řeka Sázava 
na Vysočině

7. 4. – 11. 4. 2015
6. ročník dobrovolnické neziskové akce
Sběr odpadků a nečistot z koryta řeky, 

břehů a nejbližšího okolí.
Více informací a místa srazů na 

www.cista-sazava.cz

DIVADELNÍ FESTIVAL 
NA HRADĚ V LEDČI N. S.

18. 4. – 19. 4. 2015
Na festi valu vystoupí divadelní soubory 

z Čech, Moravy a Slovenska. Festi val bude 
probíhat v divadelním sále souboru MIMO-
CHODEM, v průběhu celého víkendu bude 

zajištěn program na Dolním nádvoří.  
www.kralovska-stezka.cz
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VÁLKY A VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ	 Dnes,	 kdy	
takřka	 v	 přímém	přenosu	 sledujeme	několik	 krvavých	 vá-
lečných	konfliktů,	vyvstává	otázka,	jak	se	k	válkám	a	orga-
nizovaným	násilnostem	 za	 našimi	 humny	mají	 stavět	mo-
derní	křesťané	a	lidé	vůbec.	Dokážeme	občanské	a	kmenové	
války	současnosti	rozklíčovat	tak,	abychom	pochopili,	na	čí	
straně	je	právo	a	pravda?	Pokud	bychom	to	dokázali,	bylo	
by	 již	 snadné	 podpořit	 správnou	 stranu	 konfliktu.	 Přiznej-
me	si,	že	většinou	nejsme	schopni	spletité	a	hluboké	kořeny	
křivd	rozmotat.	Násilí	plodí	zase	násilí	a	jeho	spirála	se	mění	
ve	 větrný	 vír,	 ve	 kterém	 se	malé	 a	 velké	 viny	 promíchají	
s	malými	a	velkými	pravdami,	 s	dobrými	úmysly	a	se	 lží.	
Můžeme	zavřít	oči	a	tvářit	se,	že	se	nás	to	netýká,	ale	drs-
ná	skutečnost	nás	stejně	dožene,	 jak	se	o	 tom	přesvědčuje	
řada	nám	blízkých	zemí.	Co	tedy	lze	dělat?	Většina	našich	
občanů	nemá	dobyvatelské	ambice,	naše	armáda	nerozhod-
ne	 žádnou	 současnou	 válku.	 Co	 ale	 můžeme,	 je	 projevit	
účinnou	účast.	Pomozme	obětem	konfliktů,	naprostá	větši-
na	z	nich	je	bez	viny.	Chtěli	jen	žít,	nudně	a	obyčejně.	Ale	
začali	na	ně	padat	bomby.	
Pomoc	 lidem	 v	 nouzi	 je	 doslova	 zakódovaná	 ve	 dvou	

zdrojích	našeho	národa.	V	křesťanství	a	v	lidskosti.	Účast	
s	 trpícími	nás	neoslabí.	Pomáhá	přece	 ten,	který	 je	 silný.	
Vždyť	kdyby	Ježíš,	jehož	velikonoční	příběh	si	brzy	připo-
meneme,	 nedokázal	 překonat	 lidskou	 slabost,	 neobětoval	
by	 se.	My	 bychom	pak	 dnes	 byli	 chudší	 o	 naději.	A	 bez	
naděje	žít	nelze.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
8.	3.	v	9.00	Bohoslužba	slova	pro	děti	(probíhá	měsíčně	

v	útulném	prostředí	 fary,	účastní	 se	nejen	děti,	 ale	 i	 jejich	
rodiče.	 Děti	 si	 zazpívají	 při	 kytaře	 a	 vyslechnou	 krátkou	
promluvu.	Po	promluvě	se	připojí	k	bohoslužbě	probíhající	
v	kostele.	Organizuje	Mgr.	Jana	Sklenářová).
10.	3.	v	18.00	Biblická	hodina	(přednáší	děkan	ThDr.	Jan	

Bárta)
13.	3.	V	18.00	Spolčo	pro	mládež	od	dvanácti	let	(setkání	

s	vikariátním	kaplanem	pro	mládež)
15.	3.	v	17.00	Mše	svatá	s	kytarovým	doprovodem	(hraje	

skupina	Dohodou)
19.	3.	v	17.00	Modlitby	rodičů	a	prarodičů	za	děti	(setkání	

v	kostele)
20.	3.	v	16.00	Spolčo	na	faře	pro	děti	do	dvanácti	let	(se-

tkání	dětí	plné	her	a	smíchu,	program	a	dozor	zajišťuje	Spo-
lečenství	mladých)	
10.	4.	v	17.00	Zahájení	přípravy	dětí	a	rodičů	k	přijetí	svá-

tostí.	 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	svě-

tec	žil	ve	čtvrtém	a	pátém	století	po	Kristu.	Narodil	se	v	An-
glii,	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.	Ten-

to	 den	 si	 připomínáme	prostého	 člověka	 Josefa,	 který	 stál	
po	boku	Marie,	matky	Ježíše	Krista.	S	hlubokou	vírou	a	pří-
močaře	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)
29.	3.	Květná	neděle	(Tímto	názvem	je	naznačen	hlavní	

motiv	začátku	Svatého	týdne,	daný	dvěma	částmi,	které	do-
hromady	tvoří	jedno	velikonoční	tajemství:	vítězství,	a	osla-
va	Páně	–	symbol	palmových	ratolestí,	utrpení	a	smrt	-	četba	
pašijí.	Témata	jsou	nerozlučně	propojena	v	tom,	co	tento	den	
charakterizuje:	v	památce	Kristova	slavného	vjezdu	do	Jeru-
zaléma	a	v	eucharistické	slavnosti).
2.	4.	Zelený	čtvrtek	(Na	Zelený	čtvrtek	se	připomínají	dvě	

hlavní	události:	1.	 Ježíšova	večeře	na	 rozloučenou,	při	níž	
myje	apoštolům	nohy,	ustanovuje	tajemství	eucharistie	a	zá-
roveň	je	zrazen	od	Jidáše	2.	Ježíšova	modlitba	v	Getseman-
ské	zahradě	a	jeho	zajetí).
3.	4.	Velký	pátek	(Na	Velký	pátek	se	připomíná	smrt	Ježíše	

Krista	na	kříži).
4.	4.	Bílá	sobota	(Bílá	sobota	je	třetím	dnem	tak	zvaného	

velikonočního	tridua	(třídenní	–	umučení,	pohřbení	a	vzkříše-
ní	Ježíše	Krista).	Je	to	den,	kdy	Ježíš	ležel	v	hrobě.	Den	ticha.	
Křesťané	prodlévají	u	hrobu	Pána,	rozjímají	nad	jeho	utrpe-
ním	a	smrtí	a	po	celý	den	nekonají	žádné	liturgické	obřady.	
Po	západu	slunce	(tj.	v	sobotu	večer)	začíná	velikonoční	bdě-
ní	(vigilie),	a	 tím	začíná	slavnost	Kristova	vzkříšení.	Název	
Bílá	sobota	pravděpodobně	pochází	od	bílých	křestních	rouch	
křtěnců,	kteří	přijali	křest	právě	o	Velikonoční	noci	(vigilii).
5.	4.	Slavnost	Zmrtvýchvstání	Páně,	Boží	hod	velikonoč-

ní	(Kristus	vstal	z	mrtvých	za	svítání	„prvního	dne	v	týdnu“,	
neboli	„prvního	dne	po	sobotě“.	Svým	zmrtvýchvstáním	do-
vršil	Boží	stvořitelské	a	vykupitelské	dílo.	Proto	se	křesťané	
v	tento	den	začali	pravidelně	scházet	ke	mši	svaté	a	tento	den	
nazvali	„dnem	Páně“.	

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

DĚTSKÝ KARNEVAL	 Farní	 Společenství	 mladých	 a	 rodin	 i	 letos	
uspořádalo	tradiční	dětský	karneval.	V	neděli	8.	února	ovládla	sokolovnu	
asi	 stovka	 pohádkových	 bytostí.	 Princezny,	 kostlivci,	 různá	 zvířátka,	
indiáni	 a	 další	 malí	 odvážlivci	 se	 nadšeně	 účastnili	 tanečního	 reje,	 her	
a	soutěží.	Součástí	karnevalu	byla	i	oblíbená	tombola	a	drobné	občerstvení.			
MASOPUSTNÍ REJ	7.	února	se	po	čtvrté	na	faře	konalo	masopustní	setkání	
maškar.	Lidé	ze	Společenství	rodin	se	tentokrát	inspirovali	pohádkou	Anděl	
Páně.	Veselé	setkání	ukázalo,	že	ke	křesťanství,	kromě	modlitby	a	usebrání,	
patří	i	veselí.	Vždyť	evangelium	znamená	radostnou	zvěst.		
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Milí	 čtenáři,	 prostřednictvím	 této	 rubriky	 bych	 vás	
chtěl,	 jako	zaměstnanec	organizace	poskytující	 sociální	
službu,	 průběžně	 informovat	 o	 dění	 v	 našem	 domově.	
V	tomto	sloupku	se	budou	objevovat	„střípky“	o	akcích	
a	aktivitách,	kterých	se	klienti	účastní,	o	chodu	pobytové	
služby,	o	spolupráci	s	jinými	subjekty,	atd.	
Domov	Háj	poskytuje	registrovanou	pobytovou	sociál-

ní	službu	dospělým	lidem	s	mentálním	a	kombinovaným	
postižením.	Poskytuje	ji	v	hlavní	budově	v	Háji	a	v	pat-
rovém	domě	rodinného	typu	ve	Světlé	nad	Sázavou.	Za-
řízení	má	celkem	80	klientů.	Z	toho	v	hlavní	budově	jich	
žije	 74	 a	 v	 komunitním	bydlení	 ve	Světlé	 šest.	Klienti	
v	komunitním	bydlení	ve	Světlé	jsou	podporováni	a	mo-
tivováni	k	tomu,	aby	žili	běžným	způsobem	života	jako	
jejich	 vrstevníci.	 Starají	 se	 o	 domácnost,	 vaří	 si,	 chodí	
nakupovat,	pečují	o	zahradu,	 jezdí	na	výlety,	dovolené,	
někteří	chodí	do	práce.	Chodí	také	do	města,	kde	využí-
vají	 veřejné	 služby.	Pracovníci	 jim	přiměřeným	způso-
bem	pomáhají.	Hlavní	budova	má	pět	pater.	Na	jednom	
pokoji	bydlí	maximálně	dva	klienti.	Na	5.	patře	funguje	
tzv.	 samostatná	 domácnost,	 kde	 žijí	 klienti	 podobným	
způsobem	jako	v	komunitním	bydlení.	Jedná	se	o	12	kli-
entů,	kteří	se	podle	rozpisu	služeb	podílejí	na	chodu	do-
mácnosti	vařením,	úklidem,	nákupy	pro	domácnost.

Vánoce	 a	 Sil-
vestra strávili naši 
klienti	 příjemným	
způsobem.	Na	Štěd-
rý	den	si	po	klasické	
štědrovečerní	večeři	
společně	 předali	
dárky,	 na	 které	 se	
již	 dlouho	 dopře-
du	 těšili.	 Třebas	
i	 právě	 proto,	 že	 si	
na	ně	většina	z	nich	
musela sama na-
šetřit.	 Obyvatelé	
samostatné	 domác-
nosti	 slavili	 Štědrý	

večer	komorněji	
ve	 svém	 obýva-
cím	 pokoji,	 ale	
nejlépe	 se	 mělo	
určitě	 pár	 těch,	
co	trávili	svátky	
doma	 u	 svých	
rodin.	 Na	 Sil-
vestra	 bylo	 ve-
selo:	 pracovníci	 uspořádali	 pro	 klienty	 diskotéku,	 po-
hoštění	včetně	novoročního	přípitku	a	nezapomněli	 ani	
na	již	tradiční	ohňostroj.	
13.	února	se	v	domově	konal	masopustní	průvod,	kdy	

cca	 30	 klientů	 v	maskách	 s	 několika	 pracovníky	 těšilo	
své	 spolubydlící	 zpěvem	 při	 kytaře	 a	 bujarým	 rykem.	
Společně	obešli	všechna	patra	včetně	kanceláří	a	prádel-
ny.	Průvod	byl	zakončen	diskotékou.
A	co	nás	čeká	v	roce	2015?	Domov	Háj	bude	pokra-

čovat	ve	spolupráci	se	stacionářem	Petrklíč,	kde	v	nově	
postavené	budově	budou	mít	naši	klienti	v	rámci	široké	
škály	 aktivit	možnost	 rozvíjet	 své	 schopnosti	 a	 doved-
nosti.	 Služeb	 stacionáře	 budou	 využívat	 vždy	 po	 dobu	
několika	hodin.	Jezdit	 tam	budou	v	malých	skupinkách	
tak,	aby	se	počet	klientů	přizpůsobil	kapacitě	stacionáře	
a	aktuálnímu	zájmu	klientů.	Dále	naše	klienty	čeká	řada	
výletů,	společných	akcí,	prodejní	výstavy	jejich	výrobků,	
dovolené,	…	ale	to	až	zase	někdy	příště.		
Na	 závěr	 svého	 příspěvku	 bych	 chtěl	 za	 organizaci,	

její	zaměstnance	i	klienty	popřát	všem	čtenářům	spoustu	
hezkých	chvil,	které	pomalu	se	blížící	jaro	určitě	přinese.	
Těším	se,	že	se	prostřednictvím	nové	rubriky	s	názvem	
„Střípky	z	Háje“	budeme	potkávat	dál.	

František Čapek, sociální pracovník

Domov	Háj	vás	zve	na	prodejní	 
VELIKONOČNÍ	VÝSTAVU,	1.–2.	dubna	

2015	v	budově	Husově	nám.	16, 
	v	době	9.00	do	15.30	hodin.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým 
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových 
plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, 

žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14–19 týdnů.  
Cena 149–180 Kč/ks, dle stáří.  

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! 
Prodej: LEDEČ N. S., NEDĚLE 12. dubna 2015,  

11.35 HOD., VL. NÁDRAŽÍ
Při prodeji slepiček proběhne i výkup králičích kožek 

– cena dle poptávky. Případné bližší informace:  
Po–Pá 9.00–16.00 hodin.  

Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840 

NABÍZÍME PRONÁJEM
17 m2 nebytových prostor na Husově nám. v Ledči n. 
S. č. 13. Vhodné na kancelář, kosmetiku aj. Kontakt 

na telefon: 728 608 903.

PRODÁM
CHAMELEONA JEMENSKÉHO,  

mláďata z nepříbuzných rodičů. Cvrčci, vitamíny 
a minerály zdarma. Možnost trvalého odběru 

červů a cvrčků. Čechtice – Černičí. 
Kontakt na tel.: 606 922 108
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VYNIKAJÍCÍ CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCH TOMÁŠE 
FIALY, STUDENTA LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA

Tomáš	Fiala,	student	oktávy	Gymnázia,	SOŠ	a	VOŠ	Ledeč	
n.	S.,	se	umístil	na	1.	místě	celostátního	kola	Fyzikální	olym-
piády.	Tento	skvělý	úspěch	korunoval	Tomášovo	úsilí	v	před-
chozích	kolech	této	soutěže,	 i	v	kole	krajském	byl	nejlepší.	
Celostátní	kolo	se	konalo	od	17.	do	20.	února	v	Č.	Budějo-
vicích	a	hlavními	organizátory	byly	Gymnázium	J.	V.	Jirsíka	
v	Č.	Budějovicích	a	Jihočeská	univerzita	tamtéž.	Na	to,	jak	
soutěž	probíhala	a	jaké	dojmy	z	ní	má	sám	vítěz,	jsme	se	ze-
ptali	přímo	Tomáše	Fialy.
• Tomáši, celostátní kolo Fyzikální olympiády trvalo 

čtyři dny, jaký byl její program? 
První	 den	 jsme	 měli	 jen	 jako	 příjezdový.	 Shromáždili	

jsme	se	v	místě	ubytování	(což	byla	první	úloha:	najít	vůbec	
v	Budějovicích	to	místo,	kde	máme	být…).	Potom	proběhlo	
slavnostní	zahájení	a	večer	jsme	si	mohli	po-
slechnout	první	přednášku	jednoho	z	hostů.	
První	 soutěžní	 den	 začal	 ne	 právě	 příjem-

ně,	když	budíky	se	nám	rozezněly	 již	kolem	
půl	 sedmé,	 abychom	 stihli	 snídani	 a	 přesun	
do	místa	soutěže.	Soutěž	prvního	dne	spočíva-
la	v	 řešení	 teoretických	úloh.	Po	obědě	 jsme	
absolvovali	 exkurzi	 v	 jaderné	 elektrárně	 Te-
melín	a	večer	opět	probíhala	jedna	přenáška.	
Druhý	 soutěžní	 den	 se	 nesl	 v	 duchu	 ne-

jistot,	 neboť	 jediným	 úkolem	 soutěže	 bylo	
provést	experiment.	A	také	proto,	že	většina	
z	nás	na	něj	buď	spoléhala,	anebo	nechtěla	
ztratit	dobrý	pocit	po	teorii.	Odpoledne	nás	provedli	po	fab-
rikách	fi	rmy	Robert	Bosch,	která	zde	vyrábí	autodíly,	a	ve-
čer	následovala	další	přednáška.	Ovšem	té	jsme	se	zúčastnili	
jen	z	části,	neboť	před	ní	jsme	mohli	licitovat	o	body	s	opra-
vujícími	poté,	co	jsme	si	prohlédli	naše	opravené	teorie.
Poslední	 den	proběhlo	 slavnostní	 vyhlášení	 a	 předávání	

cen.	Potom	jsme	všichni	odjeli	opět	do	svých	krajů…
• Co z tohoto programu (kromě soutěže) bylo pro Tebe 

nejzajímavější?
Vyjma	 samotného	 důvodu,	 proč	 nás	 sem	 tedy	 zvou,	mi	

přišlo	 asi	 takové	 nejzajímavější	 po	 stránce	 „kam	 se	 člo-
věk	normálně	nepodívá“,	když	 jsme	si	mohli	projít	Teme-
lín,	 anebo	 přednáška	 pana	 profesora	 Dolejšího	 (ten	 patří	
v	našem	státě	k	největším	odborníkům	v	této	oblasti,	ale	je	
také	nadšeným	popularizátorem)	o	elementárních	částicích	
a	práci	v	CERN,	protože	byla	taková	populární	a	zábavná.	
• O soutěži. Můžeš i laikům přiblížit, v čem spočívaly 

úlohy nebo Tvůj experiment?
Soutěž	má,	jak	již	bylo	naznačeno,	dvě	části.	V	první	ře-

šíme	čtyři	teoretické	problémy	a	v	druhé	provádíme	experi-
ment,	resp.	zpracováváme,	co	jsme	naměřili.
V	 teorii	 jsme	 řešili	mechaniku	 v	 první	 úloze,	 kdy	 jsme	

řešili	 rozjíždění	 auta	 ve	 smyku.	Druhá	 úloha	 se	 věnovala	
elektronovému	plynu	v	kovech	–	na	nás	bylo	zhodnotit,	zda	
zde	mohou	probíhat	kvantové	jevy,	či	ne	a	za	jaké	teploty	již	
ano.	V	posledních	dvou	úlohách	jsme	se	věnovali	elektřině.

V	 experimentální	 části	 jsme	 zkoumali	 kmity	 vodního	
sloupce	v	U-trubici.	Měli	 zjišťovat	 tzv.	koefi	cient	útlumu,	
který	vystupuje	v	jeho	(jednom	z	jeho)	teoretickém	popisu.	
Také	jsme	zde	ještě	měli	jeden	trochu	teoretický	úkol…
• Jak ses na celý průběh soutěže připravoval?
Na	průběh	jedné	této	soutěže	jako	takové	jsem	se	ani	nijak	

konkrétně	nepřipravoval.	Bylo	by	to	vlastně	i	dosti	náročné,	
neboť	 zde	 nikdy	 nevíte,	 s	 čím	 se	můžete	 setkat,	 a	 tak	 by	
člověku	nezbylo,	než	prořešit	všechna	zadání	minulá	a	z	ji-
ných	soutěží,	i	ze	studijních	textů	(ty	vydává	FO	na	různá	
témata,	která	se	zde	vyskytují),	ale	jsou	i	tací,	kteří	se	tomu	
věnují.	Já	jsem	se	připravoval	spíš	tím	stylem,	že	je	to	něco,	
co	mě	baví.	Pak	se	samozřejmě	také	„připravuji“	z	různých	
materiálů,	ale	už	delší	dobu,	jako	valná	část	ostatních	řešite-
lů,	dělám	různé	korespondenční	semináře,	kde	se	zabýváme	
podobnými	věcmi.	Také	řešení	FO	v	minulých	letech	dává	
jistou	zkušenost.
• V celostátním kole soutěží ti nejlepší a Ty jsi zvítězil. Jak 

hodnotíš ostatní soutěžící, byli pro Tebe velkou konku-
rencí, nebo bylo snadné je porazit?

V	celostátním	kole	soutěží	ti,	jimž	se	podaří	
kolo	krajské	–	loni	se	mi	třeba	nepodařilo	a	já	
do	celostátního	kola	ani	nejel.	I	v	celostátním	
kole	je	50	řešitelů,	z	nichž	zhruba	polovina	je	
na	tom	tak	nějak	stejně	a	byla	by	s	to	vymyslet	
stejné	věci.	Kdybychom	na	řešení	měli	týden,	
věřím,	 že	 se	 ho	dobereme	všichni.	 Je	 to	 spíš	
o	tom,	že	se	vám	to	zrovna	zadaří	udělat	v	sou-
těžním	 čase	 a	 neklopýtáte	 po	 cestách,	 které	
k	 řešení	 nevedou…	 Také	 většinu	 lidí,	 kteří	
tam	byli,	znám	z	oněch	seminářů	a	jiných	akcí	
a	myslím	si,	že	jsme	na	tom	tak	stejně.	To	je	
další	věc,	 že	 je	 to	 i	 také	 takové	příjemné	 se-

tkání	s	přáteli,	kteří	jsou	jinak	z	daleka	a	s	nimiž	se	běžně	
nevidíme.
• Postupuješ ještě na nějakou vyšší úroveň, nebo je tím-

to soutěž uzavřena?
Pro	ČR	již	je	Fyzikální	olympiáda	uzavřena,	ale	prvních	

deset	 úspěšných	 řešitelů	 ještě	 pojede	 v	 dubnu	 do	 Hradce	
Králové	a	tam	budeme	soutěžit	o	účast	v	družstvu	za	Čes-
ko	v	mezinárodní	Fyzikální	olympiádě,	která	se	letos	bude	
konat v Indii.
• Budeš se i v budoucím studijním či profesním životě 

zabývat fyzikou? 
Ano,	 pravděpodobně.	 I	 když	 je	 pravda,	 že	 jsem	 hodně	

váhal,	 jestli	nejít	spíš	na	čistou	matematiku.	Nevím,	možná	
z	toho	nakonec	bude	třeba	i	nějaká	kombinace,	když	bych	to	
stíhal	(Traduje	se,	že	s	matematikou	na	fyzice	jde	chodit	dělat	
zkoušky	 i	na	matematické	obory	 jedné	školy,	když	použiju	
vyjádření	 jednoho	našeho	pana	profesora,	 tak	nejmenované	
školy,	ale	učí	se	tam	hlavně	ekonomie...	)…
Děkujeme	za	rozhovor	i	vynikající	reprezentaci	našeho	

gymnázia	nejen	ve	Fyzikální	olympiádě,	ale	také	v	Mate-
matické	olympiádě,	ve	které	jsi	se	umístil	v	krajském	kole	
též	na	prvním	místě	Přejeme	Ti	hodně	úspěchů	v	soutěži	
o	 reprezentaci	 České	 republiky	 v	 Indii,	 ale	 i	 u	maturity,	
která	Tě	v	květnu	čeká,	a	také	v	dalším	profesním	i	osob-
ním	životě.

Mgr. František Trpišovký
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SOKOLOVÉ A SOKOLOVNA V ROCE 2014

Další	 rok	utekl	 jako	voda,	 a	 proto	bych	vás,	 ledečské	
občany,	chtěl	informovat	o	naší	činnosti	v	loňském	roce.	
Pokud	se	týká	počtu	naší	členské	základny,	tak	se	nám	ji	
podařilo	stabilizovat	a	dokonce	jsme	o	7	členů	zvýšili	náš	
počet,	takže	v	současné	době	je	nás	106	členů.	Velká	větši-
na	našich	členů	chodí	do	sokolovny	si	zasportovat	a	v	ně-
jakém	tom	oddíle	si	vylepšovat	fyzičku,	ale	i	odreagovat	
se	od	každodenních	starostí.	
Jedním	 z	 nejaktivnějších	 oddílů	 je	 oddíl	 předškoláků.	

Ti	se	většinou	se	svými	rodiči	scházejí	každé	úterý.	Cvi-
čí	na	nářadí,	hrají	různé	hry	apod.	Ale	nejenom	to,	jejich	
činnost	 je	 daleko	 širší,	 protože	 společně	 chodí,	 popřípa-
dě	jezdí	vlakem,	na	společné	výlety	po	okolí,	kde	si	třeba	
na	 závěr	 opečou	 i	 špekáčky.	Velkým	 dobrodružstvím	 je	
pro	děti	i	nocování	v	sokolovně,	které	pro	ně	dvakrát	až	
třikrát	ročně	organizuje	agilní	cvičitelka	Ing.	Horáková.
Dalším,	 velmi	 aktivním	 oddílem,	 je	 oddíl	 stolního	 te-

nisu.	„A“	družstvo	mužů	hraje	Regionální	přebor	1.	třídy	
a	v	minulé	sezoně	tento	přebor	vyhrál,	ale	práva	na	postup	
do	KP	3.	třídy	se	vzdal	z	finančních	důvodů,	protože	tam	
se	prudce	zvyšují	náklady	na	cestovné.	V	současné	sezoně,	
dvě	kola	před	koncem,	je	družstvo	na	2.	místě.	Pro	příští	
sezonu	vznikne	„B“	družstvo,	které	bude	hrát	Regionál-
ní	 přebor	 3.	 třídy.	 Důvodem	 vzniku	 dalšího	 družstva	 je	
skutečnost,	že	začalo	pravidelně	trénovat	několik	nových	
hráčů,	kteří	mají	velký	zájem	tuto	soutěž	hrát.	Problémem	
tohoto	oddílu	je	práce	s	mládeží.	Stále	se	nedaří	„rozjet“	
družstvo	 žáků	 pro	 nezájem	 o	 pravidelný	 trénink	 žáků,	
přičemž	 je	nutné	konstatovat,	že	ani	ze	strany	členů	od-
dílu	není	příliš	velká	snaha	se	angažovat.	Je	to	pro	oddíl	
velkým	úkolem	do	budoucna	 tento	stav	změnit.	Kapaci-
ta	herny	 ještě	není	 stoprocentně	využita,	 takže	nabízíme	
možnost	i	široké	ledečské	veřejnosti	si	přijít	zahrát	„ping-
-pong“	jen	tak,	rekreačně	anebo	i	rozšířit	naše	řady	a	stát	
se	členem	oddílu	stolního	tenisu.
Dalším	oddílem	je	 lezecký	oddíl,	který	využívá	 lezec-

kou	stěnu,	kterou	máme	v	sokolovně.	Dvakrát	týdně,	vždy	
v	pondělí	a	středu,	je	stěna	v	provozu	i	pro	veřejnost,	kdy	
si	 pod	 dohledem	 našich	 instruktorů	může	 přijít	 „zalézt“	
kdokoli,	kdo	se	na	to	cítí.	Oddíl	pracuje	i	s	mládeží,	takže	
šanci	mají	i	děti.
V	sokolovně	se	hrají	i	další	sporty,	jako	je	badminton,	

volejbal,	 sálová	 kopaná	 apod.	Také	 zde	 ženy	 cvičí	 stále	
populárnější	tanec	ZUMBA.	
Z	těchto	informací	je	patrno,	že	sokolovna	skutečně	slou-

ží	 nejenom	 „Sokolům“,	 ale	 i	 všem	 ledečským	občanům	

ke	sportovnímu	vyžití	a	regeneraci	jak	fyzických,	tak	i	du-
ševních	sil.
Sokolovna	ale	v	Ledči	n.S.	neplní	funkci	pouze	sportov-

ního	stánku,	ale	i	kulturního	domu,	který	zde	chybí.	Konají	
se	zde	větší	akce,	které	by	nebylo	kde	jinde	v	Ledči	uspo-
řádat.	Toto	velmi	dobře	vědí	třeba	ledečští	důchodci,	kteří	
zde	pořádají	min.	3x	do	roka	své	akce,	SVČ	Ledeč	n.	S.,	
které	zde	pořádá	taneční	kurzy,	Ledečský	pohár	apod.	Tře-
ba	i	ZŠ	Ledeč	n.	S.,	která	zde	vždy	v	červnu	pořádá	Školní	
akademii,	kdy	se	zde	vystřídá	cca	700–800	dětí	a	odpo-
ledne	 ještě	 300	 rodičů	 a	 známých.	To	 jsou	 ti	 pravidelní	
uživatelé,	 ale	 jsou	 ještě	 další,	 kteří	 sokolovnu	 potřebují	
k	jednorázové	akci.	
V	sokolovně	pořádáme	i	různé	kulturní	akce,	jako	jsou	

rockové	 zábavy,	 diskotéky,	 plesy,	 nebo	 třeba	 koncerty,	
kterými	se	snažíme	získat	finanční	prostředky	na	provoz	
sokolovny.	Proto	také	pořádáme	různé	prodejní	akce,	pro-
tože	 zajistit	 finance	 na	 poplacení	 všech	 nutných	 výdajů	
(plyn,	el.	energie,	voda,	daň	z	nemovitosti,	různé	revize,	
údržba	a	opravy,	uklízečka,	správce,	odpady	atd.)	je	v	sou-
časné	době	velkým	problémem.	Proto	je	k	tomu,	aby	byl	
zachován	úplný	provoz	sokolovny,	nutná	finanční	výpo-
moc	Města	Ledeč	n.	S.
Vždyť	sokolovna	slouží	celé	ledečské	veřejnosti,	proto	

i	peníze	vložené	do	provozu	sokolovny	nejsou	vyhozené,	
ale	jsou	použity	ve	prospěch	všech	ledečských	občanů.	
Samozřejmě	je	ve	hře	i	převod,	nebo	dlouhodobý	pro-

nájem	sokolovny	Městu	Ledeč	n.	S.	My,	jako	TJ	Sokol	
Ledeč	n.S.,	jsme	majiteli	sokolovny,	ale	při	prodeji	a	pře-
vodu	na	jiný	subjekt	musíme	mít	souhlas	našeho	nadříze-
ného	orgánu	ČOS	Praha	a	tady	je	problém,	protože	ČOS	
Praha	není	tomuto	řešení	nakloněna.	My,	jako	TJ	Sokol	
Ledeč	n.	S.,	chceme	tento	problém	řešit,	protože	vidíme,	
že	udržet	provoz	sokolovny	vlastními	silami	asi	nejsme	
schopni.	V	 loňském	 roce	 jsme	od	Města	Ledeč,	přede-
vším	díky	bývalému	místostarostovi	a	starostovi,	nedo-
stali	ani	korunu	na	provoz	sokolovny.	Jako	argument	tito	
dva	pánové	uváděli,	že	nebudou	„cpát“	peníze	do	cizího	
majetku.	Ale	že	ten	majetek	slouží	všem	ledečským	ob-
čanům,	už	neviděli.	Argument	ale	platil	pouze	pro	soko-
lovnu,	jiné	spolky	a	organizace,	nemající	s	Městem	nic	
společného,	dotaci	dostaly.	Věřím,	že	nové	vedení	Města	
bude	 mnohem	 uznalejší	 a	 v	 zájmu	 ledečských	 občanů	
provoz	sokolovny	finančně	podpoří.	

-SŠ- 
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ZNOVU NA FOTBAL

Fotbaloví	 fanoušci	 se	 už	 dočkali!	 Fotbalová	 extraliga	
má	za	sebou	první	 jarní	kola	odkopaná	a	už	se	ukazuje,	
kdo	a	jakou	„fazónu“	si	přinesl	po	zimě.	Teď	stejný	test	
čeká	i	nižší	soutěže,	 ledečské	fotbalisty	nevyjímaje.	Teď	
už	je	jasné,	že	to	všechno	vypukne	týden	před	Velikono-
cemi.	Věřme,	 že	 ledečská	mužstva	 se	 připravila	 poctivě	
a	dobře,	že	jejich	výkony	tomu	budou	odpovídat.	Mohou	
tak	místním	fanouškům	vylepšit	 jarní	svátky	a	získat	 to-
lik	potřebné	a	cenné	body.	Takže	si	fandové	snad	mohou	
ponechat	pomlázky	opravdu	jenom	na	ženy	a	dívky.	Tak	
budeme	čekat	na	dobré	zprávy	a	držet	palce.	

ok

Stavebniny Atos Ledeč přijmou skladníka 
a prodavače, znalost stav. materiálů výhodou.

Kontakt: P. Michalčák 777 778 030

Stavebniny, Sázavská 263, Ledeč:
– míchací centrum - fasády i interiér
–  Isover Domo plus lambda 0,38 ... sleva 45 %
– akce trapézové plechy Lindab sleva 17 %
– ocel a kari sítě..... sleva 15 %

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

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
NÁHRADNÍCH DÍLŮ 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
NA VŠECHNY ZNAČKY AUT

NAJDETE NÁS 
V UL. NA RÁMECH 765
LEDEČ NAD SÁZAVOU. 

KONTAKTUJTE 
TEL.: 603 180 213, 604 520 196

e-mail: autodopravafi ser@gmail.com  
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Dne	 12.	 března	 2015	 uplyne	 pět	
smutných	 let	 od	 doby,	 kdy	 nás	 na-
vždy	opustil	náš	drahý	manžel,	 tatí-
nek	a	dědeček,	
pan ZDENĚK NEDVĚD 
z Ledče nad Sázavou. 

S úctou a láskou stále vzpomínají 
manželka, dcery a vnoučata

MUDr. Julie LÁCHOVÁ	ukončila	lékařskou	činnost	v	dětském	středisku	Ledeč	n.	S.	31.	
prosince	2014.	Do	Ledče	se	přistěhovala	společně	se	svým	manželem MUDr. Václavem 
Láchou z Teplic	v	roce	1961.	MUDr.	Lácha	se	stal	primářem	dětského	odd.	v	Háji	u	Ledče.	
V	 roce	 1982	 bylo	 oddělení	 uzavřeno	 a	 dr.	 Lácha	 se	 stal	 primářem	 dětské	 ortopedické	
léčebny	na	Lipnici.	Dr.	Láchová	od	roku	1961	až	dosud,	prakticky	nepřetržitě,	pracovala	
v	dětském	středisku	Ledeč	n.	S.	Pečovala	o	několik	generací	Ledečska,	mnohdy	v	obtížných	
podmínkách,	 včetně	 práce	 na	 lékařské	 pohotovostní	 službě.	Nelze	 také	 zapomenout	 její	
činnost	v	jeslích.	Pracovala	vždy	dobře	a	spolehlivě.	Rád	bych	jí	za	tu	všechnu	péči	poděkoval	
a	popřál	jí	zdraví	a	klid	k	odpočinku,	který	si	zaslouží.	Jménem	zástupů	nemocných	dětí	
a	bývalých	spolupracovníků.

MUDr. Václav Miláček, emeritní primář dětského odd. v H. Brodě

PODĚKOVÁNÍ

Dne	 13.	 března	 letošního	 roku	 uply-
ne	 jeden	smutný	 rok	od	chvíle,	kdy	nás	
opustil	náš	drahý	manžel	 a	 tatínek,	pan 
Antonín PAJER z Dolního Města 
zubní	laborant.	Vzpomínejte	s	námi	všich-
ni,	kdo	jste	ho	znali	a	měli	jste	ho	rádi.

S láskou a každodenní vzpomínkou 
manželka a dcery s rodinami.

MASOPUSTNÍ RADOVÁNKY
Veselé	masopustní	reje	a	dovádění	se	nevyhnuly	ani	těm	nejmenším	
spoluobčanům.	Sice	trochu	„po	termínu“,	ale	s	velkou	chutí	a	radostí	
oslavily	konec	masopustu	děti	z	Mateřské	školy	v	ul.	28.	října.	Mezi	
procházkami	na	jarním	vzduchu	a	objevováním	prvních	kvítků	se	už	
teď	mohou	připravit	na	Velikonoce.	Také	tady	je	dost	příležitostí	pro	
kreativitu,	jakou	uplatnily	při	přípravě	masek.

L. Mikotová, Mgr. J. Hniková

MUZIKANTSKÝ PLES
KOŽLÍ 11. DUBNA 2015

Přijďte si zatančit a zazpívat s kapelami:
STARÝ KLÁDY, R.U.M., IMPULS

POŘADATELÉ, tel.: 603 271 155, 602 640 920

ELEKTRO ŠTĚPÁNEK PROTON  
LEDEČ N. S. 139

ROZŠIŘUJE SORTIMENT O EL. NÁŘADÍ  
A ZAHRADNÍ TECHNIKU

FY FIELDMANN.  ZVEME VÁS K NEZÁVAZNÉ
PROHLÍDCE I NÁKUPŮM! Tel.: 603 143 448, 

stepanek430@seznam.cz

VZPOMÍNKA

Dne	14.	března	uplynou	dva	smutné	
roky	od	úmrtí	
pana VLADIMÍRA PÝCHY
z Ledče nad Sázavou. 
Kdo	 jste	ho	znali	a	měli	 rádi,	vzpo-
meňte	prosím	spolu	s	námi.

S láskou a úctou vzpomíná  
rodina a přátelé.

Dne	28.	března	letošního	roku	si	při-
pomeneme	už	páté	výročí	úmrtí
pana Františka STEJSKALA 
z Ledče n. S. 
Kdo	 jste	 ho	 znali	 a	měli	 rádi,	 vzpo-
meňte	prosím	spolu		námi.

Manželka Laďka, dcery  
Jitka, Pavla a vnuk Martin

Dne	 31.	 března	 2015	 uplyne	 devět	
smutných	let,	kdy	nás,	bez	slůvka	rozlou-
čení,	navždy	opustila	naše	drahá	manžel-
ka,	maminka,	babička	a	prababička,	
paní BOŽENA  BLAŽKOVÁ  
z Horní Paseky.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají 

 manžel Josef, dcera a syn s rodinami

BLAHOPŘÁNÍ
Dne	2.	dubna	letošního	roku	oslaví	své	
92.	narozeniny	paní 
Jiřina RŮŽIČKOVÁ-JANÁKOVÁ 
z Ledče nad Sázavou. 
Pevné zdraví a mnoho hezkých příštích 
dnů oslavenkyni přeje rodina a přátelé


