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ZPRÁVY Z RADNICE 
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

Rada města se v průběhu minulého měsíce sešla hned tři-
krát, a to ve dnech 2., 16. a 30. března a ze všech projedná-
vaných bodů vyjímám následující:
– Nový (a levnější) systém internetových aukcí. 
– Rada vyhodnotila stávající smlouvu s firmou RENGL 

o plakátování jako pro město nevýhodnou a vypověděla 
ji. Snahou je, aby prostředky vybrané za tuto činnost smě-
řovaly do městské pokladny, a zároveň, aby mohly být 
umožněny výhodnější podmínky pro plakátování místním 
sdružením a spolkům. 

– Na základě dohody mezi vedením města a firmou Hrad s. 
r. o. bude místní muzeum provozováno pouze společností 
Hrad. Doposud bylo muzeum pod správou města. Tímto 
krokem bude kompletní areál ledečského hradu mít pouze 
jednoho pána – společnost Hrad s.r.o. 

– Rada města rozhodla nahradit stávající a příliš nepouží-
vaný systém elektronických aukcí Sentinet novým a od-
zkoušeným systémem CENT, jehož roční poplatek vyjde 
na polovinu. 

– Byly stanoveny termíny konání veřejných zastupitelstev 
města a to na dny 20. 4., 25. 5. a 22. 6.
Zastupitelstvo města se za sledované období sešlo jednou, 

na neveřejném pracovním zasedání. Věnovalo se možnos-
tem majetkového vyrovnání s obcí Vrbka při jejím odděle-
ní a zvážilo případný přesun Střediska volného času v Ledči 
do prázdných prostor budovy v Barborce. Zároveň podpoři-
lo i záměr ředitelky ZUŠ zřídit vzdělávací program pro se-
niory. 

-JD-

BUĎME OHLEDUPLNÍ
Vážení spoluobčané, na základě množících se 

dotazů (písemných i ústních) ohledně neukázněných 
majitelů psů tímto žádáme držitele psů, aby při venčení 
psů na veřejných prostranstvích odstraňovali jejich 
exkrementy. Na sídlištích, kde je frekvence venčení 
největší, jsou umístěny speciální nádoby určené přímo 
na psí exkrementy. Do těchto nádob jsou držitelé psů 
povinni psí exkrementy v sáčcích odkládat. V ostatních 
částech města může držitel psa odložit psí exkrementy 
v sáčku do kteréhokoliv odpadkového koše, neboť tento 
odpad není zařazen do kategorie nebezpečných odpadů. 
Majitelé psů si mohou po zaplacení místního poplatku 
vyzvednout sáčky na psí exkrementy na pokladně 

městského úřadu. Dalším velkým problémem je 
vyhrabávání kůry ze záhonů na veřejném prostranství, 
poškozování samotných rostlin a volné pobíhání psů 
v prostorách dětských hřišť.

Důrazně upozorňujeme, že znečištění veřejného 
prostranství je považováno za přestupek (dle § 47 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném 
znění) a může za něj být uložena pokuta až do výše 
1000 Kč. Důležitou informací je také to, že dle nového 
občanského zákoníku odpovídá majitel psa za škodu jím 
způsobenou vždy, a to bez ohledu na učiněná opatření 
nebo námitku, že „za to nemůže“. 

Mgr. Jana Hospodková, oddělení ŽP

ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN 2015
sobota, neděle, svátek 9:00–12:00

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

18. – 19. 4. Dr. Longin,  
Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 107

21. – 22. 4. Dr. Kříž,  
Plovárenská 482, H. Brod Tel.: 569 426 104

28. – 29. 4. Dr. Votruba,  
Masarykova 885, Humpolec Tel.: 606 569 273

1. – 3. 5. Dr. Stratilová,  
Havlíčkova 848, Chotěboř Tel.: 569 623 880

8. – 10. 5. Dr. Pumprová,  
Hrnčířská 2925, H. Brod Tel.: 569 428 238

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Občanské sdružení Diakonie Broumov 

ve spolupráci s Obecním úřadem Hradec 
vyhlašuje sbírku: letní a zimní oblečení, obuv, 

lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky a domácí 
potřeby, hračky, peří, péřové a vatové přikrývky, 

polštáře a deky.
Dne 11. a 12. května 2015 od 15 do 17 hodin

na Obecním úřadě v Hradci.

 
Letos v březnu došlo k pokácení šesti bříz rostoucích podél parkoviště 

u polikliniky. Důvodem pokácení bylo, že dřeviny svým kořenovým systémem 
dlouhodobě poškozovaly přilehlý taras a zvedaly zpevněnou plochu parkoviště 
polikliniky. Pařezy pokácených bříz byly vyfrézovány. Město Ledeč v nejbližší 
době provede celkovou úpravu zpevněné plochy, čímž částečně dojde i k rozšíření 
parkoviště a snadnějšímu vjezdu na tuto plochu. Kompenzací za pokácené břízy 
bude výsadba šesti kusů platanu javorolistého, včetně podsadeb, na jižní straně 
před hlavním vstupem na polikliniku.

Mgr. Jana Hospodková, oddělení ŽP

KÁCENÍ BŘÍZ U POLIKLINIKY
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NÁVŠTĚVA HEJTMANA KRAJE VYSOČINA V LEDČI N. S.

PROSCHLÉ JASANY V KOŽELSKÉ ULICI II

V pátek 27. března 2015 navštívil naše město 
po několikaleté přestávce hejtman Kraje Vysočina 
a poslanec Parlamentu ČR – MUDr. Jiří Běhounek. 
Vzhledem k tomu, že se nejednalo o cílenou návštěvu 
pouze našeho města, ale celé části tohoto regionu, byly 
časové možnosti pana hejtmana výrazně omezeny.  Přesto 
se během návštěvy dostalo na řadu témat, která byla 
zajímavá jak z pohledu našeho města, tak i z pohledu 
Kraje Vysočina. V rámci jednání, jehož se za město 
zúčastnili i představitelé rady, tajemník MěÚ a vedoucí 

odborů, byla konzultována problematika školství, 
památkové péče, komunikací atd. Stranou nezůstala ani 
problematika krajského územního plánu a řešení čističky 
odpadních vod z LDN a DMP v Háji u Ledče. 

V závěru pan hejtman ještě jednou poděkoval 
představitelům města za milé a konstruktivní přijetí, 
kterého se mu u nás, dle jeho slov, v několika uplynulých 
letech, nedostávalo. Po hodinovém jednání odjeli hosté 
na návštěvu Kožlí. 

Ing. Z. Tůma, starosta města     

V únorovém čísle LZ jste si mohli přečíst článek 
„Proschlé jasany v Koželské ulici“. Vzhledem k dalším 
dotazům, považuji za nutné celou záležitost komentovat 
podrobněji. Pro úplnost uvádím několik chronologických 
dat. V roce 2009 se začaly množit stížnosti na stav 
dřevin v Koželské (jasanů), procházejících a zde 
bydlících občanů. Opakovaně upozorňovali na pády 
proschlých větví na vozovku a protilehlý chodník. 
V té době pozemek a dřeviny vlastnila rodina pana 
Kůrky. Zlom nastal v roce 2010, kdy se k odpovědnosti 
přihlásila jedna z dědiček, a to Jitka Valentová, která 
podala na zdejší úřad žádost o pokácení 23 kusů jasanů. 
Oznámení o zahájení řízení o povolení pokácení dřevin 
bylo doručeno žadatelce 25. 1. 2011. Dne 26. 1. 2011 
s pokácením dřevin vyslovilo souhlas o. s. Molekul. 
Vzhledem ke zdlouhavě probíhajícímu dědickému 
řízení a rozhodnutí soudu mohlo být rozhodnuto až dne 
2. 1. 2012 a paní Jitce Valentové bylo povoleno pokácet 
23 kusů jasanů, dále jí bylo uloženo provést náhradní 
výsadbu 8 kusů dubu letního. Stalo se tak rozhodnutím 
zdejšího oddělení životního prostředí pod č.j. 4627/2010/
OVŽP, žádost vyřizovala Mgr. J. Hospodková. 
Majitelka si plně uvědomovala nebezpečí, jakému 
vystavuje sama sebe a snažila se 
jasany pokácet v co nejkratším 
termínu, bohužel se opětovně 
od roku 2012 rozhořely dědické 
spory o uvedenou lokalitu, a tak 
nemohla dostát svým závazkům. 
Nabídla tedy pozemek s porostem 
našemu městu, kterému se teprve 
koncem roku 2014 podařilo získat 
vlastnictví pozemku, včetně stromů 
na něm rostoucích.

Obavy ze špatného stavu dřevin byly naplněny 
v lednu 2015, kdy při větrných poryvech došlo k pokrytí 
části Koželské ulice množstvím suchých větví, různých 
délek a průměrů. Jako zázrakem nebyl nikdo zraněn. 
Z důvodu, že stav stromů ohrožoval procházející chodce 
a projíždějící vozidla již několik let, došlo konečně 
letos ke kácení proschlých dřevin, které budou na jaře 
nahrazeny novou, perspektivní výsadbou – 8 kusů 
dubu letního. Nově vysázená alej naváže na stávající 
historickou výsadbu dubů, které musí být ošetřeny 
(odborně prořezány), aby dotvářely důstojný vzhled 
našeho města.

Pro úplnost jen uvádím, že někteří občané hledají 
souvislost mezi pokácenými proschlými stromy 
a výstavbou nového objektu na protější straně silnice. 
Jak je patrné z výše uvedeného, oprávněná žádost 
o pokácení stromů byla podána a o osudu nemocných 
stromů bylo rozhodnuto dávno před tím, než se 
realizovala výstavba nového objektu, tedy v době, kdy 
zmíněný prostor vlastnil ještě stát. 

Ing. Břetislav Dvořák –  
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané, z důvodů novelizace zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

v platném znění, nebude možné od 1. 4. 2015 žádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu Městský úřad Ledeč 
n. S. Úřady pověřených obcí jsou novelou č. 41/2015 Sb., z povolovacího řízení vypuštěny. Žádost bude nutné 
tedy podat u MěÚ s rozšířenou působností, tzn. ve Světlé n. S.

Oddělení ŽP
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Milí přátelé Ledče a milí spoluobčané! 
Dovolte nabídnout vám ojedinělou publikaci –

KOSTELY FARNOSTI LEDEČ NAD SÁZAVOU
s fotografiemi našich sedmi kostelů a budovy děkanství, vše opraveno 
v posledních 12 letech. Je to přehled bohatství našich kostelů s krátkým 
popisem historických dat jednotlivých kostelů – převážně kulturních 
památek 1. třídy. Je to poklad našeho drahého Posázaví. Zakoupením 
této jedinečné publikace v ceně 390,- Kč za jednu knihu přispějete 
k nutnému udržení těchto vzácných památek. Prosím vás co nejsrdeč-
něji o zakoupení této publikace jednak pro váš přehled a znalost kultury 
kraje a – jak je již uvedeno – k finanční pomoci. 

UDĚLÁTE JEDNOU RANOU DVĚ  
KRÁSNÉ VĚCI: DÁREK A POMOC!

Možnost zakoupení knihy je v sakristii kostela sv. Petra a Pavla nebo u děka-
na Jana Bárty a v Informačním středisku Ledeč nad Sázavou. Upřímný dík!  

ThDr. Jan Bárta

Ve Středisku volného času v Ledči proběhlo v úterý 17. března okresní kolo dětských recitátorů. Ve čtyřech vě-
kových kategoriích soutěžilo 32 sólistů, kteří postoupili z okrskových kol. Hravě zvládli trému a předvedli krásný 

přednes. Ceny se, jako každý rok, 
předávaly v obřadní síni městské-
ho úřadu. Ocenění vítězům předá-
vali místostarostka Ing. H. Horá-
ková a ředitel SVČ M. Hánečka. 
Tak trochu „bramborovou medai-
li“, byť za 3. místo, získal i Bo-
huslav Žáček z ledečského gym-
názia (na snímku). Do Krajského 
kola v Třebíči totiž postupují jen 
první dva recitátoři. 

Zimní stadion v Ledči se stal v sobotu 7. března dě-
jištěm 5. ročníku celorepublikové krasobruslařské sou-
těže. 98 krasobruslařek (4–15 let), rozdělených do 11 
kategorií, reprezentovalo svá města. Ledeč jich měla 
20. Pro některé závodnice to byl první soutěžní záži-
tek. Děkujeme sponzorům. Podporu našemu závodu 
vyjádřili i představitelé města – Ing. Z. Tůma a Ing. J. 
Drápela, kteří předali medaile úspěšným závodnicím. 
Za vzornou přípravu a podporu děvčat patří dík trené-
rům a rodičům našich startujících, jak z oddílu KRA-

SO, tak i členek krasokroužku. Je rovněž na místě po-
děkovat J. Palánové st. a K. Pidimové, které se věnují 
nejmenším bruslařkám ve školičce bruslení. Zvláštní 
poděkování náleží organizátorům závodu, v čele s jeho 
ředitelkou paní Mgr. I. Průdkovou, předsedkyní odd. 
KRASO Ledeč. Na snímku vítězky kategorie Přípravka 
II – 1. Vršecká T. KK Praha, 2. Buzková V. KK Praha,  
3. Černá V. HC Ledeč, na druhém snímku Anna Průd-
ková HC Ledeč.        

Lenka Černá 

Za SVČ Ledeč Marcela Mainerová, hlavní organizátorka soutěže

SOUTĚŽ V RECITACI

LEDEČSKÁ PIRUETA
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC BŘEZEN 2015

VLOUPÁNÍ DO POTRAVIN – 
dne 12. 3. 2015 bylo oznámeno 
na služebnu Policejní stanice Le-
deč nad Sázavou vloupání do pro-
dejny POTRAVIN – Milan Hart 
v Ledči nad Sázavou, kdy dosud 
neznámý pachatel dne 12. 3. 2015 
v 03:07 hod za použití páčidel, 
vypáčil vstupní dveře do prodejny 
a z vnitřních prostor prodejny se 

následně pokusil odcizit větší množství cigaret v celkové 
hodnotě 32.553,- Kč, přičemž byl zřejmě vyrušen a z pro-
dejny bez lupu utekl, kdy majiteli prodejny tedy způsobil 
škodu pouze na poškozených vstupních dveřích a to ve výši 
nejméně 2.000,- Kč.

VÝTRŽNICTVÍ V BARU – dne 17. 3. 2015 byly policej-
ním inspektorem PS Ledeč nad Sázavou zahájeny úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtrž-
nictví, kterého se měl dne 21. 2. 2015 v nočních hodinách 
dopustit M.K. z Ledče nad Sázavou a to tím, že pod vlivem 
alkoholu vystříkal pepřový sprej mezi hosty místního baru. 
Poté došlo k jeho fyzickému napadení ze strany dosud ne-
známého útočníka na nedalekém autobusovém nádraží, kdy 
toto je prověřováno samostatně pro podezření ze spáchání 
přečinu výtržnictví popř. ublížení na zdraví.

NEOPRÁVNĚNÉ DRŽENÍ PLATEBNÍ KARTY – dne 
18. 3. 2015 bylo na PS Ledeč nad Sázavou nahlášena krádež 
pánské taštičky s peněženkou, kdy dosud neznámý pacha-
tel v době od 03:15 hod. dne 14. 3. 2015 do 12:00 hod dne  
16. 3. 2015 využil nestřeženého okamžiku a z volně odlože-
ného batohu v neuzamčené šatně zaměstnanců firmy Schäfer-
-Sudex, s.r.o. v Ledči nad Sázavou odcizil pánskou taštičku 
přes rameno, ve které byla hnědá kožená peněženka s finanč-
ní hotovostí, doklady a platební kartou, čímž způsobil maji-
teli škodu v celkové výši 1.500,- Kč. Neznámý pachatel je 
podezřelý ze spáchání přečinu neoprávněné opatření, padě-
lání a pozměnění platebního prostředku, za což mu v přípa-
dě potrestání hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz 
činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

POŠKOZENÍ TANKOVACÍ PISTOLE – dne 18. 3. 2015 
v 18:45 hod. na PS Ledeč nad Sázavou oznámila obsluha 
BČS PasOil v Ledči nad Sázavou, že dosud neznámý pa-
chatel v době od 16:20 hodin do 17:00 hodin nezjištěným 
způsobem ohnul hubici tankovací pistole u stojanu, dále 
poškodil plastový kryt tankovací pistole a způsobil praskli-
nu gumového obalu hadice vedoucí od stojanu k tankovací 
pistoli, čímž způsobil majiteli BČS škodu ve výši nejméně 
10.000,- Kč.

npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r., zástupce ved. OO  
Světlá n. S., Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Stavebniny Atos Ledeč n. S. přijmou skladníka  
a prodavače, Znalost stav. materiálů výhodou. 
Kontakt 777 77 80 30, Pavel Michalčák

Stavebniny, Sázavská 263, Ledeč
– míchací centrum – fasády i interiérové barvy
– ztracené bednění 15% sleva
– hydroizolace V60S35 – cena 590,- Kč s DPH
– 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

KOMINICTVÍ URBAN A SYN 
nabízí stavby nových systémových komínů, montáže 
nerezových komínů, vložkování komínových průdu-

chů pro tuhá paliva i plyn. Rekonstrukce nadstřešních 
částí komínových těles, dopojení spotřebičů kouřo-
vody, roční servis a čištění komínů, vše kvalitně a se 

zárukou. Kontakt na telefon: 776 666 014.

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.

PŘIJMEME MISTRA PSV 
požadujeme:  znalost řemeslných prací, ŘP sk. B, 

základní znalosti OFFICE, internet

PŘIJMEME STAVEBNÍHO TRUHLÁŘE 
požadujeme: praxi v oboru

Životopisy zasílejte na email: senk@atos.cz
p. Šenk,  tel.: 777 778 013
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STŘÍPKY Z HÁJE
Vážené čtenářky 

a čtenáři Ledečského 
zpravodaje, ani se mi 
nechce věřit, že je to 
již celý rok, co jsem 
nastoupila do Do-
mova Háj na pozici 
ředitelky. Ředitel má 

řídit, to je jasné, ale jak? Vše se dá dělat dobře, špatně 
anebo jen tak, aby to bylo. Pro mne je základním předpo-
kladem dobrého řízení hluboké poznání: prostředí, klientů, 
zaměstnanců, vztahů mezi nimi, systému jako celku. A tak 
jsem ten svůj první rok působení věnovala prioritně tomu-
to procesu. A k jakému zásadnímu poznání jsem dospěla? 

V HÁJI ŽIJÍ LIDÉ! S mentálním či kombinovaným 
postižením, ale pořád jsou to v prvé řadě lidé, kteří chtějí 
mít domov tam, kam je jejich život „zavál“, mít své mate-
riální zázemí, soukromí, kamarády, vyžití ve volném čase, 
slavit svátky, narozeniny, těšit se na Vánoce, dovolenou, 
… A na nás všech ostatních je, abychom jim umožnili být 
součástí společnosti a ne stát na jejím okraji. Ať již v pře-
neseném významu či v našem případě doslova. 

Nejvíc mě však po tom náročném roce poznávání mrzí 
jedno: v Háji žije 74 klientů (dalších 6 v samostatném byd-
lení ve Světlé nad Sázavou), ale veřejnost zná cca 5 z nich. 
Pět z osmdesáti, kteří se vzhledem ke svým vyšším pohy-
bovým i mentálním dovednostem samostatně pohybují jak 
v okolí budovy domova, tak i např. v centru města Led-
če. Nechvalně nás pak prezentují oslovováním veřejnos-
ti s prosbou o drobné, cigarety, kávu atd. Získáváme pak 
nálepku jako celek, ale co s tím? 

Tento celospolečensky rozšířený jev nelze odstranit či 
alespoň zmírnit jinak než změnou chování ne těch, kdo 
oslovují, ale především těch, již jsou oslovováni. My jako 

organizace nevychová-
váme děti, nemůžeme 
zakazovat, dávat domácí 
vězení, nejsme ani kom-
petentní k jakékoli formě 
pokutování a dalším re-
strikcím. My vytváříme 
pokud možno domov pro 
lidi s hendikepem, pod-
porujeme je tam, kde to 
potřebují, ale na okolní 
zdravé společnosti je pak 
vytváření těch pomysl-
ných hranic únosnosti. 

Mnohokrát jsem zažila 
(a vy jistě také) situaci, 

kdy oslovený zdravý člověk našim klientům dal ochotně 
to, oč si žádali, někdy dokonce i bez vyzvání a s pocitem, 
že udělal dobrou věc. Ale opak je pravdou! Přesně tyto 
momenty naše uživatele podněcují k tomu, aby dál a ve-
lice čile aplikovali takové jednání u dalších zdravých lidí, 
a to logicky v přímé závislosti s „mírou úspěšnosti“. A čím 
více je těch, kteří tento jev svou neuváženou „štědrostí“ 
prohlubují, tím více je pak i těch, pro něž je potom stejná 
pozornost našich klientů nepříjemná, obtěžující a v mno-
hých dokonce až vyvolává pocit strachu. 

Ale teoreticky si společnost jako taková sama vytvá-
ří zákonitosti, jakási interní pravidla hry, která se potom 
pro ni ukazují jako destruktivní a nechtěná. Jinými slovy: 
„Máme, co jsme chtěli“.

O plnohodnotný a důstojný život obyvatelů našeho do-
mova se stará v rámci velice kvalitní podpory státu a zři-
zovatele Kraje Vysočina řada šikovných zaměstnanců. 
Klienti mají zajištěnu pestrou stravu, ubytování, zdravot-
ní péči, podporu při všech potřebných činnostech. Jediné, 
co je pro ně nedostupné z hlediska jejich finančního ome-
zení, je dosáhnout na takové nadstandardní záležitosti 
jako návštěvy kulturních akcí, jet na výlet, dovolenou, 
dojít si do restaurace na večeři, … 

Hospodaří sice s malým rozpočtem, ale i tak si sami še-
tří na oblečení, drobné spotřební předměty, vánoční dárky, 
zařízení do svých pokojů (pokud jim nevyhovuje stávající 
erární), vesměs tak jako běžní občané. Pokud ovšem díky 
tomu, že kouří větší množství cigaret, než na které mají, 
cítí potřebu oslovovat ostatní spoluobčany, nelze jim „svo-
bodu pohybu a slova“ zakazovat a nekonečné domluvy 
přeci jen časem ztrácí na své účinnosti. 

Většina obyvatel Domova Háj není moc vidět. Buď jim 
to neumožňuje jejich zdravotní stav anebo třeba i finanč-
ní možnosti, jak jsem se již zmiňovala. Tráví hodně času 
v dílnách a vyrábějí moc hezké výrobky z keramiky, pedi-
gu, pletou košíky z proutí, šijí polštářky, pracují i v prádel-
ně, na zahradě, uklízejí. 

Je také spousta těch, kteří nás podporují: Město Ledeč 
n. S. svou vstřícností a poctivým přístupem v roli opatrov-
níka téměř 30 našich klientů, firma Clipet s. r. o. tím, že 
na nás myslí při vyřazování vzorníků a zbytků látek. Dále 
divadelní spolek Lucerna Vilémovice zve naše klienty 
na svá povedená a velice příjemná ochotnická představe-
ní, divadelní spolek Mimochodem, Molekul o. s. a mnoho 
dalších. Všem těm, kteří dokáží v dnešní společnosti na-
hlížet na lidi jakkoli sociálně oslabené s pochopením, ale 
bez pocitu lítosti, přistoupit k nim jako k partnerům bez 
nadřazenosti, těm všem moc děkuji a přeji dál otevřenou 
mysl a srdce. Vydržte, stojí to za to!       

Dana Pajerová, ředitelka

PŘEDNÍ TRAVESTI SKUPINY TECHTLE MECHTLE  A  SCREAMERS
6. KVĚTNA OD 19 HOD., SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, DIVADELNÍ SÁL

Skupiny nabízejí novou show s názvem PŘIJELA POUŤ. Pánové Lukáš, Jarda, Lukáš, Honza a Patrik se již několik 
let na prknech divadel a kulturních domů promění ve slečnu Paulu, Lili, Dolores, Stacey a Halinu. V letošním roce 
se rozhodli pro navázání vzájemné spolupráce a společně s moderátorem Láďou Černým máte možnost je vidět 
ve dvouhodinovém pořadu, který je nabitý humorem, nadsázkou, tancem, parodiemi zpěvaček, zpěváků, hereček, 
ale i politiků. Nenechte si ujít strhující podívanou, která vás doslova zvedne ze židlí. 

PŘEDPRODEJ V IC SVĚTLÁ A LEDEČ NAD SÁZAVOU
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Dodejme také, že pan profesor P. Vopěnka byl absol-
ventem ledečského gymnázia a velký přítel místních 
skautů. Jeho odchod nás mrzí o to víc, že jsme se s ním 
měli potkat na zdejším gymnáziu v polovině tohoto mě-
síce. Nekrolog za panem prof. P. Vopěnkou napsali jeho 
nejbližší přátelé, kteří s ním byli do posledních chvil v úz-
kém kontaktu. ok

NÁVRAT DO VZPOMÍNEK Je jich hodně. Znali jsme 
se s Petrem Vopěnkou 69 let. To už je doba, ale i tak se mi 
obtížně hledají slova. Stále mě napadá, jak často užíval 
výraz „nekonečno“. Tedy není jen konec. Na filozofické, 
matematické, či jiné náhledy jsou jiní a povolanější. Ti 
nechť se ujmou pera a píší, já popíši zále žitosti poněkud 
odlišné.

V roce 1947 jsme spolu byli na skautském táboře u Že-
liva. Tam jsme jako družina měli za úkol obstarat vaření 
každý třetí den. Petr, Bimbo a Žežulka byli moji asistenti. 
Všem chutnalo. 

O rok později v roce 1948 jsme byli na táboře v Han-
dlové na Slovensku. Až poměrně později jsem se od Pet-
ra dozvěděl, že si psal deníček. Bylo to poučné počtení 

po letech a připo-
mněli jsme si prožité 
chvíle. Díky Martinu 
Pročkovi z Handlo-
vé jsme měli na tá-
boře českosloven-
skou vlajku, kterou 
si osvobození věz-
ňové z Handlové 
přinesli z Německa. 
Na táboře jsme ji 
denně vztyčova-
li. Bílá barva byla 
z prostěradla, červe-
ná z nacistické vlaj-
ky. S modrou měli 

vězňové problémy. Ale jak barva, tak i tvar nebyl ideální. 
Přesto jsme každé ráno stáli v pozoru a těšili se na pěkný 
den i pěkný program na táboře. 

Až v roce 1998 – tedy při šedesátiletém výročí – se 
do Handlové vypravila naše čtyřčlenná hlídka, vyhledat 
místo bývalého tábora. Petr Vopěnka – Don – samozřejmě 
nechyběl. Vzpomínal, že tenkrát, před 60 lety, byl rádcem 
jedné z družin, které tehdy nesly jména hejtmanů z Ji-
ráskova „Bratrstva“ – Matěj z Kněžic, Pobera z Lomu, 
Janko Kozic. Celý tábor se odbýval v duchu Bratrstva. 
Donovi bylo 13 let. 

Naposledy jsme tábořili v roce 1949 u Pohoří na Šu-
mavě, kde byla víska Jiřice. Zkoušel jsem na SNB, už 
za totáče, zda se tam dá zajet (ač jsem věděl, že nikoliv). 
Stále mne to lákalo podívat se tam znovu. Přesto jsme 
tam jednou po roce 1989 zajeli. Zhrozila mne devastace. 
Z Jiřic už nezbylo nic a nikdo nevěřil, že zde žili lidé. 
Z celé té pohraniční vísky zbylo jen pusto. V Pohoří se 
zhroutila střecha kostela, později dokonce celá stavba. 
Petrovi se dlouho nedařilo podívat se tam, přesto se tam 
dostal až po roce 1989. Volali odtud, že tam jsou a také 
co je tam nového. Při jedné návštěvě Jiřic jsem se setkal 
s tím, že u rybníka byl tábor švýcarských skautů. Ti se ne-
věřícně dívali, když jsem jim ukazoval fotografie z roku 
1949 a našeho tábora. Že vedle byla vesnice, to už bylo 
na ně moc. Naše původní tábořiště bylo zarostlé jehlič-
nany. Švýcaři měli tábor kousek vedle a měli ho ohrazen 
tyčkovinou a nešlo jim do hlavy, proč nahoře je vždy zby-
tek ostnatého drátu. Snažili jsme se jim to vysvětlit, že 
státní hranice byla obehnána ostnatým drátem.

A tak se dodnes setkáváme v Ledči nad Sázavou, 
díky bratru Sonnymu. Mnozí už nejsou mezi námi a jen 
vzpomínáme. Dnes vzpomínka patří Petrovi – Donovi. 
Na snímcích P. Vopěnka v ledečské klubovně a v Han-
dlové 2008 – Sonny, Don a Odym. 

Čest jeho světlé památce!
Mirek Vostatek, Standa Kovařík  
a oldskauti Ledeč nad Sázavou

Univerzita Karlova v Praze, MF fakulta a Západočeská univerzita, Filozofická fakulta  
v Plzni, s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 20. března 2015 náhle zemřel

prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
emeritní profesor UK, bývalý ministr školství a vůdčí postava české matematiky.
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KOZLOV, část I. Jsou tomu právě dva roky, kdy 
jsem naposledy do Ledečského zpravodaje psal o naší 
obci. Od té doby se mnohé změnilo, a tak bych chtěl 
znovu připomenout naši obec Kozlov a zároveň i obce 
Olešnou a Leštinu, které jsou součástí Kozlova. Chci 
se soustředit především na současné dění, obyvatele 
a chalupáře jmenovaných obcí.

Loni jsme si zvolili nové zastupitelstvo, které bude 
naše občany zastupovat a udávat směr rozvoje obcí 
v příštích čtyřech letech. Složení zastupitelstva se 
z 50 % obměnilo. U nás je dlouholetým zvykem, že 
v komunálních volbách kandidují nezávislí kandidáti, 
prostě každý sám za sebe, má to své výhody i nevý-
hody. Nevýhoda je snad jenom jedna a to, že nemáte 
žádného náhradníka, takže když někdo v zastupitel-
stvu ukončí svoji činnost během volebního období, za-
stupitelstvo pracuje dál, ale v menším počtu. Z výhod 
vzpomenu také jednu. Vyhnete se soupeření mezi stra-
nami a vyhnete se přepočtu hlasů, prostě kolik hlasů 
který kandidát dostane, tolik má. Mně se osobně zdá. 
že pro malé obce je to nejspravedlivější.

Minulé zastupitelstvo si odhlasovalo, že i nadále bude 
pracovat v počtu 7 lidí, o post v novém zastupitelstvu se 
ve volbách ucházelo 12 kandidátů. Ustavující zasedání 
kozlovského zastupitelstva rozdělilo funkce. Starostou 
obce se stal Josef Borovský z Kozlova (funkci zastávám 
už čtvrtstoletí). Místostarostou se stal také dlouholetý 
zastupitel Josef Bouma z Kozlova. Další dlouholetý 
člen zastupitelstva a zároveň člen kontrolního výboru 
je Luboš Vavřička z Leštiny, paní Marie Malimánko-
vá z Kozlova se stala zastupitelkou už také opakovaně. 
Z důvodu neslučitelnosti funkcí (zaměstnání a obec) se 
musela členství vzdát. Z nových členů je to Malimánek 
Václav z Kozlova (byl zvolen jako předseda finančního 

výboru), paní Kučírková Marie z Kozlova, zastupitelka 
a členka finančního výboru. Sedmým členem zastupi-
telstva se stala MVDr. Pospíšilová Vladislava z Lešti-
ny. Hospodářkou obce je i nadále Ing. Soňa Poupětová 
z Kozlova a kroniku dlouhá léta vede Ing. Václav Po-
spíšil, též z Kozlova. Do finančního výboru byl zvolen 
Josef Tvrdík ml. z Kozlova a do kontrolního výboru Jo-
sef Rut z Olešné.

Spolky máme v obci dva. Jsou to hasiči, kteří velmi 
dobře reprezentují naše obce pod vedením starosty sbo-
ru Václava Malimánka z Kozlova. Pořádají různé ve-
selice, starají se o kulturu, ale také jezdí po soutěžích 
a nevyhýbají se ani brigádám pro blaho obce. Sbor má 
v současnosti 34 členů a mezi hasiči je hodnocen jako 
jeden z nejlepších sborů na Ledečsku. Druhým spolkem 
je Myslivecké sdružení Hubert Kozlov. Má sice jen  
8 řádných členů, ale při různých naháňkách a honech se 
jich najde i na 60. Myslivce vede Ing. Josef Flesar z Ha-
breku, hospodářem je František Vala z Vrbky, sdružení 
před dvěma lety prošlo reorganizací a musím uznat, že 
ku prospěchu celého sdružení i jeho okolí. 

V našich obcích máme i několik včelařů, kteří ob-
hospodařují vlastní včelstva, nesmím zapomenout ani 
na chovatele, kteří se sdružují v základní organizaci 
v Ledči n. S. 

Co se podařilo v posledních dvou letech vedení 
obce? Zrekonstruovali jsme obecní dům, a to v hodno-
tě 510 tis. Kč, z toho byla dotace Kraje Vysočina 109 
tis. Kč. Vybudovali jsme dětské hřiště, kde se nejprve 
musel upravit terén, vybudování vlastního hřiště číta-
lo 517 tis. Kč. Z Evropské unie činila dotace 255 tis., 
od státu 63 tis. Kč a obec doplatila 199 tis. Kč. 

Pokračování příště 
Josef Borovský, starosta obce
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Vážení čtenáři Ledečského zpravodaje, chtěl 
bych se zmínit a uvést věci na pravou míru, 
ohledně oddělení obcí Vrbka a Sychrov od měs-
ta Ledče nad Sázavou a připojení k obci Koz-
lov. Nebyl to v loňském roce žádný předvolební 
tah, ani můj zájem, stát se uvolněným starostou 
zmiňovaných obcí. Obojí jste se možná dozví-
dali a bylo to tak prezentováno i minulým vede-
ním města Ledče.

Tato záležitost se táhne už asi 10 let a nespokojenost ob-
čanů z Vrbky a Sychrova stále stoupá (sám jsem rodákem 
z Vrbky, a tak s nimi cítím). „Neinvestuje se, nic se tu ne-
dělá“, říkají a musím konstatovat, že mají pravdu. Mohu 
to i dokázat na investicích v okolních obcích, například 
Kozlov, Bělá atd.

Když před rokem opět občané ze zmiňovaných obcí přišli 
s otázkou: „Kozlováci, nevzali byste nás konečně už pod 
sebe?“, začali jsme o tom vážně uvažovat. Probírali jsme 
plusy i mínusy rozhodnutí a nakonec jsme se rozhodli, že to 
zkusíme. Stalo se tak na našem zastupitelstvu 17. 6. 2014. 
Než jsme tak rozhodli. požádali jsme o schůzku našeho za-
stupitelstva a výše zmiňovaných občanů. Přišlo jich požeh-
naně! V další fázi jsme požádali přípravný výbor z Vrbky, 
ať doloží souhlasy s podpisy od jejich občanů, kde bude 
napsáno, že občané souhlasí s odpojením od města Ledče 
a připojením k obci Kozlov. Do dvou dnů mi leželo na stole 
více jak 90 % podpisů z Vrbky a ze Sychrova, to nás vedlo 
k tomu, požádat o oddělení i město Ledeč. Minulé vedení 
města tuto otázku odkládalo až do voleb, nové vedení se 
touto žádostí začalo zabývat a protože zákon v takovém pří-

padě rozdělení neřeší, řeší pouze to, že se mají zastupitelstva 
o rozdělení dohodnout (velmi špatný zákon). Nyní probíhají 
jednání mezi zastupitelstvem Ledče a zastupitelstvem Koz-
lova, za účasti zástupců Vrbky o rozdělení majetku. Jednání 
nejsou v žádném případě jednoduchá, dalo by se říci, co člo-
věk to názor, já jsem ale optimista a jsem přesvědčen, že při 
troše dobré vůle se dohodneme!

Na závěr mi dovolte, abych nastínil, co nás, kozlovské 
zastupitele, k tomu vedlo. Nebyly to majetky zmiňova-
ných obcí, ani daňová výtěžnost, ale jak já říkám – tyto 
obce k sobě patří. Například obec Leština patřila historic-
ky k obci Vrbka, až v roce 1960, v rámci pozemkových 
úprav, byla přidělena k obci Kozlov. Společný máme též 
hřbitov a kostel v Sačanech, o který se staráme už řadu 
let (dobrovolné brigády). V našem mysliveckém sdruže-
ní jsou členové z Vrbky, katastrálním územím spolu sou-
sedíme. Kozlováci se celou řadu let v létě chodí koupat 
do vrbeckých rybníků. Nechápu, proč někteří zastupitelé 
z Ledče o Vrbku a Sychrov tolik stojí, když se doposud 
o ně nestarali, nezajímali je, byly jim na obtíž a pouze tam 
rozprodávali jejich majetky. Zřejmě si ani neuvědomují, 
že to byl historický majetek obou obcí a ne majetek města. 
Nyní se nám snaží tato jednání znepříjemnit a co nejvíce 
protáhnout. Není jich tolik a lehce by je spočítalo i dítě 
ještě školou nepovinné.

Josef Borovský, starosta obce Kozlov

CHCI VĚCI UVÉST NA PRAVOU MÍRU
KOMENTÁŘ STAROSTY KOZLOVA K NÁVRHU ODDĚLENÍ VRBKY OD LEDČE

FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY poskytujeme  
od dubna 2015 ve středisku SLUNEČNÍ ZÁTOKA
průkazové fotografie, portrétní fotografie, výroba fo-
tografií, retuše, grafické služby, pasparty, pískování. 
Nabízíme také pronájem plně vybaveného fotografic-
kého ateliéru.
Možnost zapůjčení fotoaparátu. 
Provozní doba pondělí – neděle,  termín dle dohody.
telefon: 775 085 607       775 085 607

STŘEDISKO SLUNEČNÍ ZÁTOKA
zahajuje 10. sezónu provozu. Zajišťuje: občerstvení, 
zapůjčení lodiček, provozní doba pro neubytované je 
neděle – čtvrtek (10–18 hod.), pátek – sobota (10–20 
hod.), jiné časy dle dohody. Telefon: 777 085 608, 
www.slunecnizatoka.cz

POCHOD ZE ZBRASLAVIC (NEJEN) DO ZRUČE
Sobota 16. 5. se startem v sokolovně ve Zbraslavicích od 6:15 do 13:00. 
Tam bude i cíl pěších tras 10, 18 a 27 km a cyklotras 22, 27 a 40 km. Cíl pro 
tradiční pěší trasy 16 a 23 km bude ve Zruči n. S. u zámku. Na cestu každý 
dostane mapu s popisem trasy a sušenku, na trasách se turisté mohou těšit 
na ohradu s divokými prasátky, otevřené kostely s kontrolami a originální-
mi razítky, rozhlednu Bohdanku a prohlídku palírny s ochutnávkou v Boh-
danči a zámky v Moránech, Ostrově, Hodkově a Zruči. Po předložení mapy 
dostanou účastníci pochodu slevu 1+1dospělý zdarma, případně 1 dospělý 
+ až 3 děti zdarma. Na trasách nebude chybět možnost občerstvení, v cíli 
pak každý dostane diplom s obrázkem některého místa z tras, malovaným 
Pavlem Píchou, a s vepsaným svým jménem. Podrobnosti na webových 
stránkách www.pochody.cz/zzdz 
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Život žitý s Bohem je zázračný sám o sobě. Je to dob-
rodružství lásky. I nejobyčejnější chvíle jsou jejím při-
činěním zářící a mile blízké. Je obtížné veliký božský 
cit vtěsnat do lidského vědomí. Rozum se proti mnohé-
mu bouří, jeho argumenty dokážou být strohé a přesné. 
Snadno proniká houštinou pozlátka a rituálů, umí dobře 
poukázat na mezery a závažné rozpory. S logikou sobě 
vlastní vítězí nad pocity a touhami, nezná soucit ani od-
puštění. Pustí-li ale člověk do svého srdce lásku, začne 
jí náhle rozum sloužit. Tehdy nastane rovnováha, rozum 
se stane jen schůdkem ke svobodě, nástrojem plnějšího 
života je bezpochyby cit. Láska totiž dodává životu smy-
sl. Znamená budoucnost ve věčnosti. Dokáže neskonale 
obohatit každého. I tu nejdrsnější poušť promění v pří-
větivou zahradu. S láskou se totiž přibližujeme Bohu. 
Nahlížíme do světa, který je nám jinak skrytý. Je nám 
v něm dobře, tak dobře! Naším úkolem je nést si tento 
dar v srdci a předávat ho dál. Vzpomínka svědčí o tom, 
že boží království začíná v každém z nás. Probouzíme se 
do zářivého vzrušujícího dne…
 
VYBRANÉ DUBNOVÉ FARNÍ AKCE 
10. 4. v 17.00 příprava dětí s rodiči na první sv. smíření 

a první sv. přijímání (na faře, vede Mgr. Jana Sklenářová)
12. 4. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíč-

ně v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale 
i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vyslech-
nou krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k bo-
hoslužbě probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana 
Sklenářová)

14. 4. v 19.00 Biblická hodina (přednáší děkan ThDr. Jan 
Bárta)

16. 4. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setká-
ní v kostele)

17. 4. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do třinácti let (se-
tkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje 
Společenství mladých)

17. 4. v 18.00 Spolčo na faře pro mladé od čtrnácti let 
(duchovní slůvko, společná modlitba, hry a diskuze)

19. 4. po desáté hodině otevřena farní knihovna 
19. 4. v 18.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hraje 

skupina Dohodou)
26. 4. v 11.00 poutní mše svatá ke svatému Vojtěchovi 

(kostel v Bojišti) 
 Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.

farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
16. 4. sv. Bernadetta Soubirousová (dívka z Lurd, svěd-

kyně zjevení Panny Marie)
23. 4. sv. Vojtěch (biskup z knížecího rodu Slavníkovců. 

Velký bojovník za očistu církve umučený na misijní 
cestě pohany) 

25. 4. sv. Marek (autor evangelia a současník sv. Petra 
a Pavla)

6. 5. sv. Jan Sarkander (kněz umučený za stavovského 
povstání)

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

DIVADELNÍ FESTIVAL V LEDČI!
Kultura v našem městě kráčí neustále kupředu a nabí-

rá nečekaných rozměrů. Domácí soubor Mimochodem 
ve spolupráci s Místní akční skupinou Královská stezka 
bude v polovině dubna pořádat divadelní festival MI-
SMAS, kterého se zúčastní spolky z celé republiky a do-
konce i ze Slovenska. Program bude opravdu bohatý. 
Festival bude dvoudenní – 18. a 19. dubna na hradě. Přes 
den budou představení určena dětem a rodinám, pozdější 
nabídnou zábavu dospělému publiku. 

Se svými pohádkami přijedou soubory Šok ze St. Města 
pod Sněžníkem, Justini z Rejchartic u Šumperka a Klubíč-
ko ze Zábřehu na Moravě. Dospělý program se chystají 
předvést slovenské spolky Hugo z Pruské, Masky z Ila-
vy a Giovanni z Dolné Súče. O hlavní bod programu se 
postará domácí soubor Mimochodem, který zahraje svou 
oblíbenou komedii Když se zhasne. V rámci doprovodné-
ho programu bude možné zhlédnout historické a vesnické 
tance a Zingarelly od seskupení Perchty z Mladoňova a le-
dečské šermířské scénky rytířů ze skupiny Thorwaldsons.

„O divadelním festivalu v Ledči sníme už nějaký 
ten čas a máme velkou radost, že se nám ve spolupráci 
s MAS podařilo tento sen realizovat,“ říká Josef Ná-
dvorník, předseda místního divadla Mimochodem. 
„Přípravy jsou v proudu a diváci se mají rozhodně nač 
těšit.“ S pořádáním festivalů už ledečští ochotníci zku-
šenosti mají, každoročně organizují benefiční rockový 
festival Mimofest. Takto velká divadelní akce se v na-
šem městě ještě nekonala, ale s tím si Nádvorník velké 
starosti nedělá. „Máme rádi výzvy a nebojíme se po-
souvat hranice svých možností pokaždé o kousek dál,“ 
dodává s úsměvem.

Přesnější program se dozvíte na nástěnkách a na strán-
kách divadla Mimochodem na webu a Facebooku. Cena 
vstupenek bude skutečně symbolická: 30 Kč na jeden den 
a 50 Kč na oba dny. Držitelé divadelních permanentek 
mají samozřejmě vstup zdarma.

Kontakt: www.mimochodem.com či na profilu divadla 
Mimochodem na Facebooku. 
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DIVADLO SMÍCHU

Na Josefa se sál ledečského gymnázia otřásal smíchem. 
Po čtvrté vyučovací hodině totiž přijelo Divadélko pro 
školy z H. Králové, které vystoupilo s programem Divadlo 
nekouše! Účinkovali jen dva herci, ale i tak zvládli 

obsadit v jedné ukázce i tři role. Program obsahoval čtyři 
ukázky různých žánrů a od různých autorů. Takto se žáci 
dozvěděli, co je to tragédie, komedie, opera, melodram 
a mnoho dalšího. Aby se žáci nenudili, zapojili je herci 
do děje. Žákyně kvarty si vyzkoušela roli Desdemony 
v Othellovi a další žák stejné třídy zase napovídal rytíři 
Hadriánovi z Římsů. Ale ani ostatní obecenstvo nezůstalo 
pozadu a vyzkoušelo si různé reakce. Představení 
skončilo bouřlivým potleskem a žáci odcházeli celí 
rozesmátí. Jinými slovy: představení mělo velký úspěch 
a žáci na něj budou dlouho vzpomínat. 

Kateřina Hönigerová (sekunda)

PŘEDNÁŠKA ZASVĚTILA STUDENTY DO TAJŮ 
 OPTIKY A ASTRONOMIE

Plno zajímavých informací nejen o optických zákonech, 
ale i o tom, co se děje na nebi vysoko nad našimi hlava-
mi, se dozvěděli studenti ledečského gymnázia díky dvě-
ma odborným přednáškám, doprovázeným nejen četnými 
videoukázkami, ale i výstavou. Studentům je přiblížili 
odborníci z Hvězdárny Valašské Meziříčí. Jedna skupina 
přihlížela ukázkám z optiky, polemizovala s přednášejícím 
o vesmíru, jeho zákonitostech a druzích těles, se kterými je 
možno se ve vesmíru setkat. Jaká je např. definice planety? 
A jak se nazývají nejmenší vesmírná tělesa? Díky před-
nášce již studenti znají na tyto otázky odpovědi. Kromě 
působivých fotografií vesmíru tu byla i videa, zachycující 
např. průlet meteoritu atmosférou nebo animace, ukazují-
cí jak rychle se v průběhu let rozvíjel průzkum vesmíru. 
Na závěr si studenti mohli prohlédnout úlomky meteoritů 
z různých oblastí.

PROPOJENÍ ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ A PRAXE 
25. března se uskutečnila další přednáška financovaná 

z projektu EU. Zúčastnili se jí studenti SOŠ a žáci os-
mých tříd ZŠ. Téma: „Výrobní program a nové techno-

logie ve strojírenství“ odborně zaštítila firma Kovofiniš. 
Studenti získali jednak obecné poznatky o potřebách 
strojírenské výroby a metodách povrchových úprav 
materiálů, jednak kon-
krétní o výrobním pro-
gramu KF a o využí-
vání nových výrobních 
technologií v KF. Zají-
mavé byly informace 
o uplatnění absolventů 
škol v KF a o uplatně-
ní držitelů svářečských 
průkazů (el. oblouk, 
plasty). Přednáška 
byla příkladem pro-
pojení odborné školní 
přípravy s poznatky 
z praxe místní firmy 
Kovofiniš. 

Blanka Olišarová

ZATMĚNÍ SLUNCE – ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA  
PRO GYMNAZIÁLNÍ HVĚZDÁRNU

O zatmění Slunce, které proběhlo 20. března, infor-
movali astronomové mnoho dní dopředu a zvědavci si 
připravovali nejrůznější pomůcky, aby toto nebeské di-
vadlo mohli sledovat. Studenti zdejšího gymnázia měli 
zásadní výhodu: mohli vidět tuto atrakci přiblíženou da-
lekohledem školní hvězdárny. Den předem profesor F. 
Trpišovský a konzultant Ing. M. Zelenka nastavili dale-
kohled a filtry tak, abychom si podívanou mohli dopřát. 
Ráno se objevila jasná obloha, nic nebránilo v příslušný 
čas zatmění sledovat.  Nikdo si nechtěl podívanou ujít 
a na schodech do hvězdárny se tvořila fronta. Naštěstí 
jev trval dlouho, všichni zájemci se mohli alespoň krátce 
dalekohledem podívat a při té příležitosti ještě vyslech-
nout stručný výklad. Pohled dalekohledem byl opravdu 
krátký, proto někteří pokračovali ve sledování zatmění 

na školním dvoře s pomocí skel. Na druhou stranu, pokud 
byli studenti dostatečně pohotoví, mohli si přes daleko-
hled zatmění Slunce vyfotografovat – třeba i mobilním 
telefonem – a získat tak vlastní unikátní snímky. Kvalitní 
fotodokumentaci pořídili studenti z okruhu školních „pro-
fesionálních“ fotografů: M. Dvořáková, K. Lebedová 
a T. Čížek – na webových stránkách školy (www.gvi.cz) 
sami můžete posoudit, jak se jim dílo povedlo.

Studenti i učitelé ocenili tuto výjimečnou možnost, 
kterou jim školní hvězdárna poskytla. Všichni zároveň 
doufají, že přijdou i jiné unikátní příležitosti pro pozo-
rování nebeských jevů. Je pravděpodobné, že se těchto 
pozorování budou moci účastnit i zájemci z řad ledečské 
veřejnosti. Tak tedy: těšme se!

Lenka Trtíková
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PŘÍJEM NOVÝCH ŽÁKŮ DO ZUŠ
Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou oznamu-

je, že zahájila příjem nových žáků pro příští školní rok. 
Rodiče mohou přihlásit své děti ve věku 5–7let (v přípa-
dě volné kapacity školy i děti starší) do hudebního, vý-
tvarného, tanečního nebo literárně-dramatického oboru. 
Zájemcům nabízíme možnost návštěvy výuky zvolené-
ho oboru a osobní konzultace s pedagogy jednotlivých 
oborů. Seznamte se s výsledky vzdělávání na naší škole 
a navštivte ještě do konce školního roku naše představe-
ní, koncerty nebo výstavu! Informace o termínech akcí 
najdete na www.zusledec.cz. Přihlášky přijímá škola 
do 30. května. 

ZUŠ Ledeč nad Sázavou vás zve … 
JARNÍ POSEZENÍ S DECHOVKOU

Dechový orchestr školy zve svoje příznivce každoroč-
ně v tomto čase na setkání do sálu Hotelu Sázava. Po-
sluchačům nabídne skladby českých autorů a především 
klasickou českou dechovku. Přijďte si s námi zazpívat! 
Jarní posezení se školním orchestrem se koná v pátek  
17. 4. 2015 v 17 hod. Vstupné dobrovolné.

KONCERT SOUBORŮ ŠKOLY
ZUŠ v Ledči nad Sázavou klade ve vzdělávání v hu-

debním oboru důraz na souborovou a orchestrální praxi 
a žáky se snaží do kolektivní souhry zapojit co možná nej-
dříve. Tyto předměty, v nichž se žáci setkávají a společně 
tvoří, jsou většinou oblíbené, vždyť s přispěním každého 
jednotlivce vzniká velké společné dílo. Ale není to pouze 
hudební výsledek, žáci se v této činnosti učí vzájemné 
úctě, toleranci a pocitu spoluúčasti a odpovědnosti. 

Pokud vás zajímají výsledky práce souborů školy, 

zveme vás na tradiční 
Koncert souborů, který 
se uskuteční v pátek 24. 
4. v 16 hod v sále gym-
názia. Zahraje flétnový 
soubor, houslový sou-
bor, kytarový orchestr, 
akordeonový orchestr, 
taneční orchestr, zazpívá 
pěvecký sbor Campane-
lla. Vstupné na koncert 
je dobrovolné.

Jana Laudátová, ředitelka ZUŠ

Žáci multimediální tvorby ZUŠ Ledeč Stanice 
Pavlov o. p. s. vystavují společně

Od 1. dubna 2015 je prohlídka ledečského hradu zpes-
třena o dvě nové výstavy: Chráněné a ohrožené dru-
hy Vysočiny a Zvířata ze stanice Pavlov. Nacházejí se 
v atraktivních prostorách půdních lávek a můžete na nich 
zhlédnout hlavně fotografie zvířat, kresby, grafiky a texty 
se zajímavostmi o jednotlivých druzích. Fotografie ohro-
žených druhů vytvořil Petr Mückstein ze Správy CHKO 
Žďárské vrchy a fotografie a grafiky zvířat vytvořili žáci 
multimediální tvorby ZUŠ Ledeč nad Sázavou. 

Prohlídky hradu se konají od úterý do neděle od  
9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Pro školní skupiny připravil tým Stanice Pavlov do-
provodný program s živými zvířaty, který se uskuteční  
12. 6., 16. 6. a 19. 6. 2015 a je pouze pro objednané. Ob-
jednávky směřujte na mail: stanicepavlov@seznam.cz. 

Mgr. Markéta Pelikánová

OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTEM 
V pátek 13. března 2015 se konal v sále gymnázia 

Slavnostní koncert k 60. výročí školy. Vracíme se k němu 
prostřednictvím následujících fotografií, které zachycují 
některé z účinkujících. Foto J. Černý

Komentáře k fotkám na protější straně:
Tomáš Stýblo – svoje hudební začátky absolvoval 

v ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Vystudoval Pražskou kon-
zervatoř obor příčná flétna a poté bakalářské studium 
na Janáčkově akademii múzických umění. Na koncertě 
se za doprovodu klavíristky Anny Dubnové představil 
v Mozartově Koncertu G dur.

Trumpetista Dominik Horáček (ze třídy uč. Josefa Jůz-
la) v letošním roce uspěl u přijímacích zkoušek a od září 
zahájí svoje studium na Pražské konzervatoři. O jeho 
muzikantské zdatnosti svědčí jeho postup do celostátní-
ho kola soutěže ZUŠ ve hře na trubku. 

Saxofonista Jan Rajdl se představil jako sólista akor-
deonového i tanečního orchestru.

Anna Březíková je také absolventkou ZUŠ Ledeč n. S. 
(ze tř. uč. Jiřiny Hoskovcové). Nyní studuje hru na akor-
deon na Konzervatoři Pardubice.

Klarinetista Vít Šťastný (ze třídy uč. Karla Růžka) se 
na koncertě za doprovodu uč. K. Čížka představil v ná-
ročné skladbě Carl Maria von Webera Concertino Es dur. 
Programem provázel uč. Mgr. Bohuslav Žáček.
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Tomáš Stýblo Dominik Horáček

Jan Rajdl

Mgr. Bohuslav Žáček

Anna Březíková

Vít Šťastný
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V půlce března 
místní rybáři ve svém 
baráku v Barborce bi-
lancovali. Letos orga-
nizace slaví 96. výročí 
vzniku. Přišlo jich 76 
a pozdravit je přišel 
starosta Ledče, Ing. Z. 
Tůma. Jednání zahájil 
předseda organizace 
V. Bohatý, další prů-
běh řídil jednatel J. 
Papok. Ze zprávy vy-
plývá, že organizace 
má 460 členů, 8 členů 
mládeže ve věku 16–18 let a 54 dětí do 15 let. Letos se 
do organizace hlásí 13 dospělých a do dětského rybář-
ského kroužku okolo 10 dětí. S těmito počty patří rybáři 
mezi největší organizace v Ledči. Je škoda, že alespoň 
většina nesplnila svou, stanovami danou, „povinnost“ 
přijít na výroční schůzi.

Loni bylo do řeky opět vysazeno i mnoho ryb, např. 
kapra 16 080 kg, lína 178 kg, sivena 250 kg, štiky 309 kg, 
candáta 1500 ks a další druhy ryb. Nejúspěšnější rybáři 
mezi muži byli Jaroslav Valoušek s 334,5 kg, František 
Ščepka s 330 kg a Josef Radil s 278 kg. Mezi ženami byly 
úspěšné Marie Roučková s 47,4 kg, Milada Janů s 31,8 kg 
a Lidmila Hájková s 21,2 kg.

Podle odevzdaných povolenek, vydaných v naší MO, 
byly uloveny i pěkné míry ryb na revíru Sázava 11, napří-
klad: štika 98 cm, kapr 70 cm, amur 80 cm, candát 79 cm, 
sumec 132 cm. I přesto, že někteří rybáři stále tvrdí, že 
v řece nejsou pěkné ryby – čísla hovoří.

Výbor MO se také snažil o zhodnocování majetku. 
Byly dokončeny terénní úpravy a úprava hráze na chov-
ném rybníku Hastrman, oprava a úprava další části koryta 
potoka v Barborce, který při přívalových deštích ohrožu-
je majetek MO, ale i majetek města. Městský úřad přispěl 
na tuto úpravu dotační částkou 70 000 Kč. Proběhla běž-
ná údržba MVE. Touto cestou je třeba poděkovat všem 
členům, kteří se v rámci brigád podíleli na zhodnocování 
majetku MO. Jako každý rok byly uspořádány rybářské 

závody dospělých, účast nebyla špatná, jen mrzí, že do-
mácích rybářů se závodů účastní čím dál méně. Dětské 
závody se uskutečnily s pěknou účastí. Na oboje závody 
přispěl MěÚ částkou 8000 Kč, ale i hodně firem z Ledče 
přispělo sponzorským darem a za to jim patří naše podě-
kování.

Letos se budou závody dospělých konat 6. 6. a dětské 
29. 8. Jedna z nejdůležitějších akcí, která se začala při-
pravovat a prověřovat, je odbahnění chovného rybníka 
Hutě. Byly provedeny kroky k vypracování dokumentace 
„Záměru“. Dokument je na OŽP ve Světlé na posouzení 
a prověřují se možnosti finančního zajištění akce.

V rámci diskuze byl starostovi města položen dotaz 
ve věci umožnění přístupu rybářů na pobřežní pozem-
ky pod starým zimním stadionem a možnosti vybudo-
vání kotviště rybářských loděk. Starosta uvedl, že se 
možnostmi bude zabývat. Na všechny rybáře, ale nejen 
na ně, byla vznesena prosba o monitorování kormorána 
na Sázavě, třeba formou fotodokumentace (tady oceníme 
mobilní telefon). Fotografie s udáním data, počtu kusů, 
případně hodiny, je možno zaslat jednateli MO nebo pře-
dat členům výboru, případně členům rybářské stráže.

Delegátem na konferenci byl zvolen Ing. M. Chlada. 
Schválené „Usnesení“ je k nahlédnutí ve vývěskách MO 
nebo na webových stránkách organizace.   

Petrův zdar! 
Jiří Papok, jednatel 

RYBÁŘI MĚLI VÝROČKU

So 18. 4. 15.30 Muži Ledeč – Sokol Vršovice
Ne 19. 4. 9.00 Přípravka 4+1 Turnaj
So 25. 4. 13.00 Ml. dorost Ledeč – Kutná Hora
So 23. 5. 15.30 Muži Ledeč – Mělník
So 30. 5. 9.00 Ml. žačky Turnaj

ROZPIS HÁZENKÁŘSKÝCH SOUTĚŽÍ – JARO 2015
SPORTOVNÍ HALA V KOŽELSKÉ ULICI
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Ledečský rodák Dominik Vacík se letos v únoru zú-
častnil gigantického hokejového turnaje Quebec Inter-
national Pee-Wee Hockey Tournament 2015.

POJĎME SI TURNAJ BLÍŽE PŘEDSTAVIT
Letos se konal 56. ročník hráčů do 13 let. Startuje 

110 týmů. Zájem o účast ze strany klubů je až dvoj-
násobný, organizátoři musí z kapacitních důvodů od-
mítat. Turnaj může být vstupenkou do světa „velkého 
hokeje“. V minulosti se ho třeba zúčastnili Wayne Gre-
tzky, Mark Messier nebo Sidney Crosby. V průběhu 
turnaje do Quebecu přicestuje 2200 mladých hokejistů, 
o které se stará více než 500 kanadských rodin. O hlad-
ký průběh pečuje každý den kolem 1500 dobrovolníků 
a organizačních pracovníků. Denní tisk přináší na mno-
ha stránkách fotografie, prognózy, rozhovory a zpravo-
dajství. Na televizních kanálech běží nonstop hokejové 
studio. Je přítomno mnoho scoutů a hokejových osob-
ností. Není výjimkou 12 000 diváků na zápas. Turnaj 
je nazýván klubovým mistrovstvím světa třináctiletých 
hráčů. Turnaj si v některých parametrech nezadá s mis-
trovstvím světa U18 a U20 pořádaných IIHF.

PÁR OTÁZEK NA DOMINIKA
Jak jsi získal nominaci na tento turnaj?

Dostal jsem pozvánku do výběrového kola v Třemoš-
né u Plzně. Už tam jsem zjistil, že se nejedná o jen tak 
nějaký turnaj. Výběru se účastnilo na 110 hráčů z celé 
ČR, ze kterých bylo vybíráno 20 rytířů, kteří měli jet 
reprezentovat naši zem. Hlavním koučem byl Petr Jo-
nák (scout Detroit Red Wings), na výběru se podílel 
také Terry Christensen (uznávaný kouč USA) a Pavel 
Zacha (manažer výpravy). Během dne jsme pod jejich 
dozorem odehráli několik utkání. Asi za týden volal Jo-
nák tátovi, že by byl rád, kdybych odcestoval s českým 
výběrem Czech Knights do kanadského Quebecu.
Připravoval ses nějak speciálně na tento turnaj? 

Ani ne. Klubové tréninky v HC Rebel H. Brod jsou 
dobrou přípravou. S týmem Czech Knights jsme ab-
solvovali 4 přátelská utkání proti o ročník starším vý-
běrům krajů a hned 3 jsme vyhráli. V Č. Budějovicích 
jsme dva dny před odletem měli ještě dvoudenní sou-
středění.
Kolik jste sehráli utkání a jak se turnaj vyvíjel?

V Kanadě jsme sehráli celkem 7 utkání, z nichž 
jsme 5 vyhráli a 2 prohráli, ale některé zápasy byly 
pouze přátelské. První přátelský jsme sehráli se 16. tý-
mem amerického hokejového žebříčku ANAHEIM Jr. 
DUCKS. Celkem jednoznačně jsme ho ovládli a nálada 
byla výborná. Na vlně vítězství jsme přehráli i týmy: 
NY Jr. Islanders, Dix Hill Chiefs, Colorado Thunder-
birds, NY Rangers. Turnaj je krásný a smrtící zároveň. 
Do dalšího kola postupujete pouze v případě výhry, 
žádná oprava neexistuje! My jsme bohužel nastoupili 
velmi brzy proti favoritovi turnaje, a tím byl tým Cen-

tral Russian Select, se kterým jsme těsně prohráli 2:3. 
Už během zápasu hlasatel v Pepsi Aréně oznamoval, 
že s největší pravděpodobností vidíme předčasné fi-
nále. Jak se později ukázalo, měl pravdu. Ruský tým 
dokráčel do finále (ovládl ho 4:1) a největším soupe-
řem na cestě za titulem jsme mu byli právě my. Po této 
smutné prohře a konci na turnaji jsme sehráli ještě jed-
no přátelské utkání na žádost soupeře, a to proti 1. týmu 
amerického hokejového žebříčku Detroit Red Wings. 
Bohužel už jsme v sobě nenašli sílu a motivaci, prohrá-
li jsme jednoznačně 4:0. I přes tyto prohry jsme podle 
pořadatelů, trenérů i soupeřů v Kanadě zanechali velmi 
dobrý dojem a pozvedli českou vlajku velmi vysoko.
Byl jsi ubytován u kanadské rodiny. Jak to na tebe za-
působilo? 

Jedna z věcí, která na mne velmi zapůsobila. Moji 
„adoptivní“ rodiče byli úžasní a chovali se ke mně jako 
ke svému synovi. Dělali vše pro to, abych si pobyt u nich 
co nejvíce zpříjemnil. Brali mě na různé výlety, hokejo-
vé utkání místní ligy, večeře do vyhlášených restaurací 
a podobně. Na zápasy chodili fandit v českých národ-
ních barvách, dresech i čepici. Loučení bylo velmi emo-
tivní. Kanaďané milují hokej, ale i hráče ledního hokeje.
Chtěl bys někomu poděkovat? 

Jo, moc bych chtěl poděkovat mým rodičům, babič-
kám i dědečkům. Oni udělali vše pro to, abych mohl 
odletět do Kanady. Nesmím zapomenout poděkovat 
mým trenérům v HC Rebel za přípravu a Městu Ledeč 
n. S. za podporu, bez které bych se takovéhoto turnaje 
nemohl zúčastnit.

Robert Vacík

BYLO MI CTÍ A OBROVSKÝM ZÁŽITKEM, KANADO!
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NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
DÁMSKÉHO PRÁDLA V KOŽELSKÉ ULICI

Od dubna je v prodejně GALANTERIE (KoželskÁ 205) sou-
běžně otevřen i prodej značkového dámského prádla. 
Prádlo TIMO a ANDRIE jistě uspokojí i ty nejnáročnější 
zákaznice. Přijďte si prohlédnout a vybrat z kolekce nabí-
zeného zboží, případně se informujte na telefonním čísle 
720 165 618.

BLAHOPŘÁNÍ
 

Dne 26. dubna 2015 oslaví 80. naroze-
niny paní MARIE NOVÁKOVÁ  
z Ledče nad Sázavou. 
Milá maminko, babičko a prababičko, 
děkujeme Ti za lásku a péči, kterou 
nám věnuješ a přejeme Ti, pevné zdraví 
do dalších let. 

Děti, vnoučata a pravnoučata

BLAHOPŘÁNÍ 
SDH Ledeč přeje k významnému životnímu jubileu své dlouhole-

té a nejstarší člence, paní JOSEFĚ HARTOVÉ všechno nejlepší, ale 
hlavně zdraví a životní optimismus. Paní Hartová je z pravé hasičské 
rodiny. K ledečským hasičům nastoupila v roce 1957. V roce 1972 jí 
byla, za její aktivní činnost v dobrovolné požární ochraně, udělena 
medaile Za příkladnou práci a v roce 1989 medaile Za zásluhy. 

Její manžel, pan Emanuel HART, byl od roku 1953, až do roku 
1971 velitelem jednotky a od roku 1972 do roku 1987, kdy nás navždy 
opustil, starostou sboru. 

Její syn Libor HART je členem ledečských hasičů od roku 1970. V letech 1977 až 1986 byl jedním z prvních 
ledečských profesionálních hasičů a je stále aktivním členem sboru i výjezdové jednotky.

Dne 24. března 2015 uplynulo už  
6 smutných let, kdy nás navždy opustil 
náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan JOSEF ŠPAČEK z Ledče nad 
Sázavou ve věku nedožitých 83 let. 
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte na něho. 
S úctou a láskou vzpomínají dcera, syn, 

vnoučata a pravnoučata

Dne 4. dubna jsme vzpomněli už 
osmého výročí úmrtí 
pana JOSEFA KRÁLÍKA  z Ledče 
nad Sázavou. 
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte prosím s námi.

Rodina Králíkova

Dne 10. dubna 2015 uplynulo již deset 
let od úmrtí pana OTAKARA HAVLA 
z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu 
s námi.

Děkuje manželka a dcera s rodinou

Dne 13. dubna 2015 uplynulo devět 
smutných let od úmrtí naší drahé 
manželky a maminky, 
paní MARIE KVÁŠOVÉ z Ledče nad 
Sázavou. 

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manžel a děti s rodinami

Dne 22. dubna 2015 uplyne šest 
smutných let od úmrtí 
paní LUDMILY BĚLOUŠKOVÉ 
z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte spolu 
s námi. 
S láskou a úctou manžel a děti s rodinami

Letos 23. dubna uplyne už pět smutných 
let od úmrtí 
paní ZDEŇKY ZEMANOVÉ z Ledče 
nad Sázavou. 
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou 
spolu s námi. 

S úctou a láskou vzpomínají manžel, 
dcera a syn s rodinami

Prázdná jsou rána, prázdnější večery, 
prázdný je dům i zahrádka.
Dne 24. dubna 2015 uplyne dvacet 
smutných let, kdy nás navždy opustila 
naše drahá a starostlivá maminka 
a babička, paní BOŽENA ŠPAČKOVÁ 
z Ledče nad Sázavou.  
Kdo jste ji znali a měli ji rádi, vzpomeňte 
s námi.  
Syn a dcera, vnoučata a pravnoučata

Dne 24. dubna 2015 uplyne deset 
smutných let od chvíle, kdy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a syn,  
pan JAROSLAV ODVÁRKA z Ledče n. S. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
společně s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají matka, manželka  
a děti s rodinami

VZPOMÍNKY


