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PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

V BUDOVĚ POLIKLINIKY,
HABRECKÁ Č.P. 450, LEDEČ N. S.

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost leden 2022

5.–6. 2. Dr. Ulybinová Kateřina,
Hus. nám. 235, Ledeč n. S.

Tel.:
569 722 318

12.–13. 2. Dr. Staňková Milena,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.:
569 426 108

19.–20.2. Dr. Langrová Veronika,
Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.:
777 121 044

26.–27. 2.
Dr. Coufalová Petra,

Družstevní 568,
Ždírec nad Doubravou 

Tel.:
725 583 733

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

Z důvodu aktuální epidemiologické situace si prosím svoji 
návštěvu v ambulanci domluvte předem telefonicky.

Poplatek 90,- Kč.

V lednu roku 2022 se rada města sešla dne 17. ledna. 
Na svém zasedání rada města projednala tyto podstatné 
body:
• Předala osvědčení Ing. Vladimíru Vejsadovi o tom, že se 

stal členem zastupitelstva Města Ledeč nad Sázavou.
• neschvaluje vyhrazení místa ke stání vozidla v areá-

lu DPS panu J. L.
• neschvaluje provedení terénních úprav na pozemku 

č.parc. 2220 v k.ú. Ledeč v ulici Růžová a pověřuje 
OdMI v případě, že žadatelé podají žádost o úpravu 
terénu na pozemku města v dané lokalitě na vlastní 
náklady, k dalšímu jednání.

• schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informa-
cí v roce 2022 na základě zákona č.106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím.

• schválení prodloužení nájemních smluv v městských 
bytech a bytech DPS.

• schválení nového nájemce v bytě DPS.
• schválení Smlouvy o dílo č. 22 676, jejímž předmě-

tem je pravidelný servis výtahů v budovách ZŠ a MŠ 
v Ledči, se společností Výtahy – elektro, spol. s r.o.

Zastupitelstvo města se v měsíci lednu konalo dne 
24. 1. 2022. Pro potřeby zpravodaje vybíráme tyto 
podstatné body:
• volí starostkou města Ing. Hanu Horákovou, volí 

místostarostou Ing. Jana Drápelu, volí člena rady 
města RNDr. Yvettu Bartákovou, určuje 1. místosta-
rostu Mgr. Michala Simandla jako osobu zastupující 
starostku v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy 

starostka nevykonává funkci. určuje 2. místostarostu 
Ing. Jana Drápelu jako osobu zastupující starostku 
v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy starostka 
nevykonává funkci.

• schvaluje „Rozpočet města Ledeč nad Sázavou na 
rok 2022“.

• schvaluje „Rozpočet sociálního fondu na rok 2022“.
• schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zří-

zení věcného břemene a dohody o umístění stavby na 
pozemcích 2287/2, 1978/7 a 2287/5 v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou se společností ČEZ Distribuce, a.s.

• schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku 
parc.č. 2596/24 vznikajícího oddělením částí z po-
zemků parc.č. 2598/1 a 2596/16 geometrickým plá-
nem 2541-192/2021 v k.ú. Ledeč nad Sázavou.

• schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků 
322/14 a 322/15 v k.ú. Obrvaň.

• určuje pro část funkčního období leden 2022 – říjen 
2022 starostku Ing. Hanu Horákovou, jako „určené-
ho zastupitele“ pro pořízení územního plánu Ledeč 
nad Sázavou, pro případné změny územního plánu 
a pro spolupráci s úřadem územního plánování při 
další územně plánovací činnosti.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je na-
plánován na 28. února 2022. Kompletní usnesení z jed-
nání rady města a zastupitelstva města, podklady pro 
jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos lze nalézt na 
městském webu www.ledecns.cz

Mgr. Michal Simandl

PRODEJ DŘEVA
Město Ledeč n. S. nabízí k prodeji palivové dřevo.

Bližší informace podají pracovníci oddělení majetku a investic.
Kontaktní osoby:

Jiří Vrána, email: jiri.vrana@ledecns.cz , tel.: 733 537 781
Mgr. Jana Hospodková, email: jana.hospodkova@ledecns.cz, tel.: 730 803 435

Město Ledeč nad Sázavou nabízí k pronájmu nebytové pro-
story v budově polikliniky vhodné ke zřízení lékařské ordinace 
nebo kanceláře. Pokud máte zájem o prohlídku a bližší spe-
cifi kaci prostor, informace Vám rádi poskytneme na e-mailu: 
marie.kutnohorska@ledecns.cz nebo na tel. č.: 569 729 527, 
705 604 361.

HLEDÁM dlouhodobý podnájem pokoje, v Ledči či 
okolí pro svou 16letou dceru. Ubytování přes týden, 
víkendy jezdí dcera domů. Soukromí, klidné a přívětivé 
prostředí. Dále hledám studenta, který by pomohl s indi-
viduální výukou základů anglického jazyka. Kontakt na 
tel.: 608 250 971.
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Zastupitelstvo města Ledče nad Sázavou vydalo v prosinci 
2021 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplat-
ku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou zaved-
lo místní poplatek za provoz obecního systému komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek“). Sazba poplatku činí 840,- Kč/
osobu/rok.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března 
2022. Poplatek je možné uhradit složenkou na poště, bezhoto-
vostním převodem na účet 19-2429521/0100, hotově a to slo-
žením do pokladny města Ledeč nad Sázavou, platební kartou 
anebo dalším způsobem dle daňového řádu. Pro jednoznačnou 
identifi kaci poplatníka slouží variabilní symbol (číslo pohledáv-
ky), který je počítačově vygenerován a je uveden v písemném 
sdělení, které každému poplatníkovi přijde poštou. Vzhledem 
ke covidovému nebezpečí a možnému šíření této závažné cho-
roby je nutné preferovat bezhotovostní styk. Další podrobnosti 
jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své po-
platkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu po-
vinnost platit tento poplatek vznikla. Včas nezaplacené nebo 
neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský 
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím 
poplatku.

Celá řada okolních měst již řadu let plně využívá možnosti 
legislativy a s odvoláním na zákonné možnosti – poplatníky 

pouze v tisku upozorní na jejich povinnost, žádné složenky ni-
kdy neposílala. Naše město, po několik minulých let, v rámci 
zachování dobré poplatkové kázně, všem poplatníkům posíla-
lo složenku, na které byla vyčíslena přesná částka, která při-
pomínala poplatníkům jejich povinnost. Tato zavedená praxe 
se letos poprvé změní a každý poplatník, by měl nejpozději 
do 15. 3. 2022 nalézt ve své schránce dopis, ze kterého bude 
zřejmá výše poplatku a variabilní symbol pro rok 2022 i roky 
následující. Pro zjednodušení evidence a komunikaci mezi po-
platníkem a správcem poplatku v dalších letech, by bylo vhod-
né, aby si poplatník číslo variabilního symbolu poznamenal. 
Poplatník je v souladu s platnou legislativou povinen platit po-
platek samostatně, v souladu s obecně platnou vyhláškou, aniž 
mu byl zaslán dopis, či složenka. Celá řada i okolních měst, 
poplatníky nijak neobesílá. Tato situace může v našem městě 
nastat již v roce 2023. 

Pokud bude některému z poplatníků činit problém uhradit 
poplatek během 16 dnů, které budou zbývat od 15. 3. do 31. 3. 
2022, ať už z jakýchkoliv důvodů (ekonomické, atd.), je možné 
se obrátit na paní Janu Pánkovou tel. 569 72 95 32 a případ-
né nejasnosti s kolegyní prodiskutovat. V návaznosti na výše 
uvedené, pokud bude poplatek uhrazen později, nepřistoupí 
městský úřad ke zvýšení poplatku.

Ing. Břetislav Dvořák, 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2022

DVOJKOVÉ ROKY VE VZPOMÍNKÁCH

Letošní rok je zase ve znamení dvojek a tak si symbolicky 
můžeme připomenout události, které proběhly před DVACETI 
lety, tedy v roce 2002. Jistě si tak oživíme události, které vám 
budou připadat jako včera, jiné se už možná úplně rozplynuly 
v běhu času. Tak jen pro malou připomínku. Rok 2002 byl také 
super volebním, sněmovní volby vyhrálo ČSSD a premiérem 
se stal V. Špidla. Změny nastávají také v ledečské komunální 
politice. Uvedli jsme do provozu první blok elektrárny v Teme-
líně, smutek nám přinesla smrt populárního a oblíbeného herce 
Vlastimila Brodského. V relativně krátké době se zase Českem 
valila stoletá povodeň. 

Od března roku 2002 byla také na ledečském Husově námě-
tí otevřena nová prodejna elektro – Spektrum. Na náměstí se 
objevil reprezentativní obchod „západního střihu“. Manželé 
Jaroslava a Jiří Brožovi nabídli velkorysé prostory s bohatou 
nabídkou zboží s kulturním a lákavým prodejem. Pamětní-
ci vědí, že jejich podnikatelské začátky byly velmi skromné 

a jejich růst je typickým příkladem „selfmademana“. Prodej se 
za těch DVACET let jistě mnohokrát změnil – spát nezůstala 
ani konkurence, ani velmi dynamická proměna nabídky zboží. 
Ke chvále rodiny Brožových je nutné kvitovat jejich vytrvalost 
i snahu o vysokou úroveň prodeje. Nepochybně k tomu při-
spěly i vstřícné prodejní akce k výročím fi rmy, spojené nejen 
s atraktivními slevami zboží, ale také hudbou a doprovodný-
mi akcemi. Nelze také opominout bohatou sponzorskou po-
zornost fi rmy pro sportovce i ostatní společenské organizace 
v Ledči n. S.

Kultura prodeje se za uplynulé dvacetiletí jistě významně 
zlepšila, ale prodejna Spektrum (Expert) rodiny Brožových šla 
příkladem i vytrvalostí. 

Jejich úspěšné další podnikání bude samozřejmě i ve pro-
spěch občanů města a všech spotřebitelů. Nechť se tedy ve 
zdraví vše daří rodině Brožových i jejich prodejně EXPERT, 
minimálně i celé příští DVACETILETÍ. ok
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STÁVKA ZEMĚDĚLCŮ
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V lednu jsem do redakce 
dostal od kamaráda pana 
Miroslava ČASARA velmi 
pěkné fotky z jeho procházek. 
Bylo to bobří „řádění“ hned 
před branami města. Téma 
mě zaujalo, ale sám o bob-

řích zvycích nic nevím, tak jsem se obrátil na pana 
Ing. Václava Hlaváče, který mi ochotně poskytl pár 
informací k této problematice. Doufám, že zaujme 
i vás a už budete dostatečně poučení, až na březích 
Sázavy uvidíte překousané stromy, dovedně pokáce-
né do toku řeky, aby si bobří rodiny vytvořily luxusní 
bydlení i se zázemím. Doufejme, že to budou „oku-
panti rozumní, abychom je zase nemuseli v příštích 
desetiletích v naší přírodě omezovat. Ale docela 
jistě nebudeme omezovat pana Mirka Časara, aby 
nám ze svých toulek čas od času neposlal nějakou 
pěknou fotku (viz. protější strana). ok

Bobři byli v Čechách vyhubeni cca před 200 lety 
(přelom 18. a 19. století), zpět se začali vracet v 80. 
a 90. letech minulého století. V povodí Sázavy se 
první bobří objevili v roce 2010, od té doby se rych-
le šíří. První trvalé osídlení se objevilo v povodí 
řeky Šlapanky, která ústí do Sázavy v H. Brodě. 
Osídlení Sázavy pak probíhalo od ústí Šlapanky 

oběma směry – po i proti proudu. Současně se však 
bobři objevili i v pramenné oblasti Sázavy u Žďá-
ru n. S., kam se patrně dostali migrací přes rozvodí 
z moravských řek Oslavy a Svratky. Dnes je již Sá-
zava osídlená prakticky souvisle od Žďáru n. S. až 
po Světlou n. S., jednotlivá zvířata se objevují i dále 
po proudu – v loňském roce byly zaznamenané 
známky bobří přítomnosti už i pod Ledčí n. S. Ná-
vrat bobrů do současné intenzivně využívané kraji-
ny není bez problémů. Bobři kácejí dřeviny v okolí 
vodních toků, norami narušují hráze rybníků, bobří 
hráze způsobují zaplavování pozemků, Na druhou 
stranu je ale nutné vidět i jejich pozitivní vliv. Bob-
ři významným způsobem pomáhají zadržovat vodu 
v krajině, pomáhají navracet dříve technicky upra-
vené toky do původního stavu. Bobří mokřady vý-
znamně zlepšují podmínky pro mnoho druhů ryb, 
obojživelníků i dalších vodních organismů. Bobři 
tak zadarmo realizují to, na co dnes stát vynakládá 
formou dotací každoročně stovky milionů korun. 
Návrat bobra je tedy nejen problém, ale také velká 
šance. K tomu je však třeba nalézt vyvážený přístup 
a optimální způsob vzájemného soužití. 

Ing. Václav Hlaváč, AOPK ČR,
ředitel regionálního pracoviště

Správa CHKO Žďárské vrchy

SYMBOLICKÉ VLAJKY PROVÁZELY STÁVKU
ZEMĚDĚLCŮ

PŘÍRODA JE NAŠE DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST

BOBR KÁCÍ VRBY V PODHÁJÍ

Současné vládní strany se rozhodly politicky zlik-
vidovat fungující české zemědělské výrobní orga-
nizace, které jsou schopné konkurovat podstatně 
více dotovanému zemědělství v ostatních státech 
EU. Premiér a ministr zemědělství odmítají jednat 
s představiteli Agrární komory, která byla vytvo-
řena zákonem jako partner vlády pro projednávání 
pravidel týkajících se zemědělství a s představite-
li Zemědělského svazu, který sdružuje družstva, 
akciové společnosti, s.r.o. a soukromé zemědělce. 
Členové těchto uskupení produkují cca 85 % české 
tržní zemědělské produkce. 10 dnů před termínem 
odeslání rok a půl projednávaného a všemi organi-
zacemi a vládou schváleného Strategického plánu 
pro roky 2023 až 2027 k posouzení Evropské komi-
si, se tato nová politická garnitura rozhodla všechno 
co předchozí vlády – zdůrazňuji vlády – zničit a na-
stolit likvidační podmínky pro všechny zeměděl-
ské subjekty, které jsou větší, než drobní zemědělci 

do 150 ha. Z těchto důvodů proběhla v úterý 11. 1. 
2022 demonstrace před úřadem vlády, kde měli za-
sedat představitelé koaličních stran. Demonstrace 
se zúčastnilo 4500 zemědělců všech forem podni-
kání. Místo, aby nějaký představitel koalice přišel 
před zemědělce, tak raději zbaběle změnili místo 
jednání. Na to, jaký má tato koalice a vláda zájem 
na produkci českých potravin a soběstačnosti v je-
jich výrobě, ať si každý soudný člověk odpoví sám. 
Další akcí byla ve čtvrtek 20. 1. 2022 spanilá jízda 
zoufalých zemědělců. Pokud ani po této protestní 
akci vláda nezačne se zemědělci jednat na vytvoře-
ní kompromisu v přístupu k zemědělské prvovýro-
bě, nezbyde jiné řešení, než tvrdé nátlakové akce ve 
stylu francouzských zemědělců.

Za Agrární komoru Havl. Brod,
Zemědělský svaz Havl. Brod a ZEMKO Kožlí a.s.

Jiří Smejkal prokurista společnosti.
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ

ČINNOSTI ZA MĚSÍC LEDEN 2022

DVA MUŽI SI VYŘIZOVALI 
OSOBNÍ SPORY
NA UBYTOVNĚ V LEDČI 
NAD SÁZAVOU

Dne 22. 12. 2021 bylo na poli-
cii v Ledči n. S. přijato oznáme-
ní, že došlo k fyzickému napa-
dení jednoho muže na ubytovně 
v Ledči ze strany jeho spolubyd-
lícího. Po příjezdu hlídky na mís-

to bylo zjištěno, že v době od 18:30 hodin do 19:00 hodin na 
ubytovně na pokoji v ul. Na Potoce v Ledči, po vzájemné 
rozepři mezi spolubydlícími a po předešlé konzumaci alko-
holických nápojů, třiačtyřicetiletý muž bez varování praštil 
devětatřicetiletého spolubydlícího lahví od alkoholu do hla-
vy a tímto jednáním mu způsobil na čele krvácející tržnou 
ránu v délce 5 cm. V důsledku svého zranění byl tento muž 
následně ošetřen osádkou zdravotnické záchranné služby 
a převezen na chirurgii v nemocnici Havlíčkův Brod, kde 
byl ambulantně ošetřen. Vzhledem ke způsobu útoku a ná-
sledně vystavené pracovní neschopnosti poškozeného, kde 
byl protiprávním jednáním svého spolubydlícího omezen 
na běžném způsobu života, byly dne 11. 1. 2022 zahájeny 
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání z přečinu 
ublížení na zdraví dokonaném, kde v případě uznání vinny 
před soudem hrozí třiačtyřicetiletému muži trest odnětí svo-
body v trvání až 3 roky.

DALŠÍ FYZICKÉ NAPADENÍ A VÝTRŽNOSTI 
V BARU PHOENIX LEDEČ N. S.

Dne 15. 1. 2022 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. 
řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu ublíže-
ní na zdraví a přečinu výtržnictví, kdy dva mladíci, ve věku 
22 a 24 let, v dosud v přesně nezjištěné době od 22:30 hod 

dne 14. 01. 2022 do 00:28 hod dne 15. 01. 2022 v Ledči, na 
ulici U Prádelny před barem Phoenix, a také na chodbě to-
hoto baru, tedy na místech veřejnosti přístupných, pod vli-
vem alkoholu s naměřenou hodnotou 1,48 promile alkoholu 
v dechu, fyzicky napadli jedenadvacetiletého mladíka, který 
byl taktéž pod vlivem alkoholu, s naměřenou hodnotou 1,84 
promile alkoholu v dechu. Nejprve poškozeného fyzicky na-
padl čtyřiadvacetiletý mladík tak, že jej po předešlé neshodě 
udeřil pěstí do obličeje a on na základě této rány upadl. Poté 
ho tento ještě zaklekl a několikrát jej znovu udeřil pěstí do 
obličeje, než byl zastaven ze strany dalších přihlížejících. 
Následně se poškozený zvedl a běžel na záchod, umýt si 
obličej od krve. Za ním, cca po 10 minutách, přišel dosud 
neznámý muž s tím, že se mu chce čtyřiadvacetiletý útočník 
omluvit a čeká na něj venku. Šel tedy ven, avšak tohoto 
potkal v chodbě baru Phoenix společně s jeho kamarády, 
kde mezi nimi vznikl další konfl ikt, který vyústil v další na-
padení, při němž byl stejným mladíkem poškozený opět po-
valen na zem a dostal od tohoto několik dalších ran pěstí do 
obličeje, než jej svědci odtrhli. Poškozený si šel opět umýt 
obličej od krve, mezitím se situace uklidnila a probíhající 
večer pokračoval v poklidu. Po nějaké době se poškozený 
nacházel venku, před barem Phoenix, kdy k němu přistoupi-
li 3 muži a začali se s ním dohadovat. Toto vyvrcholilo tím, 
že mu jeden z těchto mužů, konkrétně dvaadvacetiletý mla-
dík, dal tzv. „čelo“, přičemž následkem několika konfl iktů 
v průběhu večera bylo u poškozeného způsobené poraně-
ní, jež si žádalo příjezd RZS, která jej odvezla na urgent-
ní příjem do nemocnice Havlíčkův Brod s podezřením na 
zlomený nos. V případě uznání vinny hrozí u soudu oběma 
mladíkům, kteří fyzicky napadli poškozeného, trest v trvání 
6 měsíců až 3 roky.

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

ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH V LEDČI N. S. A V OKOLNÍCH 
OBCÍCH V ROCE 2021

Odbor vnitřní správy Městského úřadu Ledeč nad Sáza-
vou v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich a na základě 17 uzavřených 
veřejnoprávních smluv s okolními obcemi projednává pře-
stupky proti občanskému soužití, proti majetku, přestupky 
proti veřejnému pořádku a další přestupky uvedené v záko-
ně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

V roce 2021 bylo Policií České republiky doručeno k dal-
šímu správnímu řízení celkem 138 oznámení o přestupcích. 
Dále bylo doručeno dalších 7 oznámení přestupků projed-
návaných podle zvláštních zákonů, které byly postoupeny 
příslušným správním orgánům k přímému vyřízení. 

Nejčastěji řešenými přestupky byly opět přestupky pro-
ti občanskému soužití, které činily 79 % z celkového po-
čtu doručených oznámení, v této oblasti byl zaznamenán 
nárůst oproti loňskému roku. Dále následovaly přestupky 

proti majetku se 13 % z celkového počtu, přestupky proti 
veřejnému pořádku tvořily 7 % a zbytek z celkového po-
čtu řešených přestupků byly ostatní přestupky. Na základě 
vydaných rozhodnutí bylo správním orgánem uloženo pro-
zatím celkem 9 pokut, přičemž část řízení o přestupcích 
z roku 2021 ještě probíhá a ve věci bude rozhodováno až 
v roce 2022.

V porovnání s minulým rokem celková přestupkovost 
vykazuje téměř setrvalý stav, ale díky opakovaně vyhlá-
šeným protiepidemiologickými opatřením se prodlužuje 
doba projednání jednotlivých přestupků. Aby i nadále ne-
docházelo k nárůstu tohoto společensky škodlivého jevu, 
je třeba snažit se udržovat co nejlepší mezilidské vztahy 
a zásady slušného chování, neboť toto je nejlepší prevencí 
proti výskytu přestupkového jednání. 

Odbor vnitřní správy 
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Počítáním mimořádných udá-
lostí od posledního vydání Le-
dečského zpravodaje se dostává-
me k číslu 15. Je to dlouhodobě 
podprůměr, ale pokud se zaměří-
me na statistiku požárů, je tento 
měsíc nadprůměrný. Od 23. 12. 
do 23. 1. 2022 jsme zasahovali 
u šesti požárů. Začínají požá-
rem nádoby na odpad, přes požár 

osobního vozidla, až po požár budovy. Jako zajímavý 
zásah použiji výbuch mobilního telefonu na nabíječce 
s následným požárem, na který ledečští profesionálové 
vyjížděli 23. 1. s pomocí dalších jednotek z řad dobrovol-
ných hasičů. Takové požáry jsou k vidění čím dál častěji, 
jak se mění spektrum spotřebičů ze síťových adapterů na 
akumulátorový provoz. V rámci kraje a republiky jsou 

zastoupeny v nemalém měřítku jako důvody požárů ce-
lých domů. 

Dovolím si přidat do článku statistiku z celého okresu 
H. Brod. Hasiči v rámci okresu zasahovali za loňský rok 
u 2123 událostí a jen požáry byla způsobena škoda 33,1 mi-
lionů korun. Uchráněné hodnoty čítají 110,4 milionů korun. 
Dále u požárů evidujeme 11 zraněných. Celkově bylo na 
okrese zachráněných 210 osob, při dopravních nehodách, 
požárech a technických pomocech. Pevně věřím, že nahléd-
nutí do statistiky lépe rozkryje naši činnost. Přelom roku 
profesionální hasiči v Ledči přešli v plném početním stavu. 
Mluvíme o 5 hasičích na směně, ve 3 směnách a velitel sta-
nice. I tak se začínáme potýkat s problémy náboru nových 
hasičů. Rád bych zde oslovil mladé muže, kteří mají zájem 
vstoupit do našich řad, ať se nebojí nás kontaktovat. 

ppor.Bc. Jan Šimanovský, 
velitel požární stanice Ledeč n. S.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA,
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU – ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE 

LEDEČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI

V roce 2021 se činnost ledečských hasičů pomalu 
navracela k normálu. Probíhal výcvik i školení, testy 
strojníků, zkoušky nositelů dýchací techniky, pravidelné 
kondiční jízdy, ale po delší odmlce i plnohodnotné cvi-
čení, tentokrát zaměřené na dálkovou dopravu vody od 
Vodákova mlýna, až téměř do Prosíček. Proběhla i okrs-
ková soutěž v Jedlé. Ačkoliv nebyla uspořádána soutěž 
v TFA v Ledči, sportovci mohli v této disciplíně soutěžit 
v Bojišti. V oblasti péče o techniku byla začátkem tohoto 
roku zahájena další oprava cisterny na našem zásahovém 
vozidle Camiva. 

Svoji činnost a techniku hasiči předvedli v Koutech 
pro děti z Háty, ale i na letních táborech v okolí Ledče. 
Tradičně se ledečští hasiči zúčastnili Bitvy o Notorburg 
a Vikingské bitvy, asistovali na Motokrosu a nově částeč-
ně i na Pokoutním festivalu.

Mimo vlastní akce se zástupci ledečských hasičů zú-
častnili samozřejmě okrskové a okresní schůze, ale na-
příklad i svěcení zvoničky v Prosíčkách, poklepání zá-
kladního kamene úřadu v Hradci, otevření nové zbrojnice 
v Pavlově, apod.

V roce 2021 byla uzavřena dvě hasičská manželství Soni 
a Pavla Pokorných a Barbory a Tomáše Krejčíkových.

Proběhla dobročinná sbírka hraček a dalšího materi-
álu pro potřebné, tentokrát pro děti hospitalizované na 
dětském oddělení havlíčkobrodské nemocnice, svým pří-
spěvkem ledečští hasiči podpořili výcvik a pořízení asis-
tenčního psa pro Majdu Fišerovou. 

Z 24 výjezdů lze připomenout výjezdy na požáry 
v souvislosti s pálením klestí v Hradci, Mstislavicích, 
Vilémovicích, Pavlově, Leštince a Tunochodech. K po-
žárům sazí v komínech došlo v Horní Pasece a Habre-
ku. V Ledči došlo k požáru po explozi kotle v kotelně 
rodinného domu, v Hněvkovicích hořely balíky slámy. 

Mezi nejnáročnější zásahy se zařadila likvidace násled-
ků větrných smrští v červenci a říjnu. Z tzv. covidových 
aktivit opět probíhá míchání a distribuce dezinfekce. Lze 
připomenout, že výjezdová jednotka je plně očkována.

O činnosti sboru jsou členové i veřejnost pravidelně 
informováni, a to jak ve zpravodaji, tak na webových 
stránkách, taktéž na Facebooku či Instagramu.

Za veškerou činnost se patří všem členům poděkovat. 
Nikdo nemá čas pořád, všichni mají své rodiny a zaměst-
nání. I přesto ledečští dobrovolníci nachází čas udělat 
něco pro občany, pro obec a společnost. Na úkor svého 
volna a zpravidla bez nároku na odměnu. V následujícím 
roce se snad opět budeme moci čím dál více věnovat po-
třebným aktivitám, a to nejen při zásahové a výcvikové 
a vzdělávací činnosti, ale i ve společenské a kulturní. 

Závěrem jen věnujeme smutnou vzpomínku naší býva-
lé člence Josefě Hartové a starostovi města Ing. Zdeňku 
Tůmovi, kteří nás nedávno opustili. Mgr. Dan Horký

SOUČÁSTÍ DARŮ BYL TABLET I LAMPIČKY
V sobotu 22. 1. 2022 jsme předali sbírku pro havlíč-

kobrodskou nemocnici, konkrétně pro dětské oddělení. 
Jako v minulém roce se vybíralo pomocí seznamu přání, 
který byl vytvořen za účelem radosti i pomoci pro děti, 
rodiče a personál.

S pomocí všech dárců se podařilo do H. Brodu dovézt 
většinu splněných přání. Dovolte mi poděkovat všem 
dárcům, kteří se na sbírce podíleli, fi rmě Schäfer-Sudex, 
s.r.o. (Ledeč n. S.) za věnování tabletu a Expertu Elektro 
(Ledeč) za věnování lampiček. Zástupcům dětského od-
dělení havlíčkobrodské nemocnice děkujeme za milé při-
vítání a věříme, že dary budou dobře sloužit a zpříjemní 
všem časy strávené na oddělení.

Děkuji Jana Doležalová
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POZDRAV DO NOVÉHO ROKU OD SOUSEDŮ
Z VILÉMOVIC

Vážení a milí čtenáři Ledečského zpravodaje, 
Vám všem Ledečákům i přespolním v úvodu přeji 
do nového roku 2022 pevné zdraví, štěstí a samé 
pěkné dny. Město Ledeč n. S. mám velmi rád, jed-
nak proto, že je nejbližším městem mého bydliště, 
kde jsem jako mladý chlapec chodil do školy na 
druhý stupeň, dále do kostela, a po roce 1989 na 
Městský úřad. V Ledči mám mnoho přátel a ka-
marádů. Velmi mě také zasáhla zpráva o smrti Va-
šeho pana starosty, mého kolegy a také kamaráda. 
I já se připojuji k zármutku nad jeho ztrátou a na 
vzájemnou spolupráci při řešení problémů v tomto 
regionu budu velmi rád a s úctou vzpomínat. Čest 
jeho památce.

Nyní k nám domů, do Vilémovic. Naše drahé 
Vilémovice, které mám rád ze všech nejvíc. Co se 
nám v loňském roce nepovedlo? Nebyli jsme na 
MMR úspěšní s žádostí o dotaci na rekonstrukci 
dětského hřiště a větších oprav některých místních 
komunikací. Žadatelů moc a peněz málo. Vyhovět 
úředníkovi v jeho požadavcích není jednoduché. Že 
by velká úspěšnost našich předešlých projektů byla 
ta tam? Nová doba, nové způsoby. Nechali jsme si 
tedy poradit a zkoušíme to znova. Nakonec úspěš-
nost našeho největšího projektu, stavby Obecního 
domu, také „klapla“ až na potřetí, a z toho plyne, 
že vytrvalost přináší ovoce.

Tak jsme alespoň z vlastních zdrojů zainvestova-
li odbahnění obecního rybníku U Nováků a pokra-
čujeme v úpravách naší biologické čističky v Hab-
řině. Započali jsme opravu polních komunikací 
v Rovinách, určenou kromě obslužnosti země-
dělských pozemků, také k rodinným procházkám 
s kočárky a příjezdu k vlakové zastávce. Nechy-
běly ani nikdy nekončící drobné úpravy veřejných 
prostranství. 

Asi největší „zásek“ do obecní pokladny byl 
způsoben údržbou a nátěrem dřevěných ploch na 
obecním majetku. Také jsme v naší obci započali 
s instalací kamerového systému. Snímány budou 
budovy a zařízení v majetku obce, včetně veřej-
ných prostranství a příjezdu do obce z obou smě-
rů. Možná jsme v daném okolí první malou obcí 
s touto technologií. Bezpečnost našich občanů 
a ochrana obecního majetku se v současné době 
bez těchto vymožeností neobejde. 

V oblasti spolkového života a sportu jsme na tom 
byli oproti roku 2020 o mnoho lépe, přesto jsme na 
polovině jednotlivých aktivit v dobách před covi-
dem. Jedná se o koncert vážné hudby v zámeckém 

parku, poutní slavnost, pěší pochod po cyklostez-
ce na Stvořidla, dětské odpoledne, vítání občánků, 
drakiáda, lampiónový průvod, rozsvícení vánoč-
ního stromečku, mikulášská nadílka a velmi zda-
řilou akci „Zasaď si svůj stromeček“. Nezaostává 
ani činnost dětského klubu Vilík. Z důvodu vlád-
ních nařízení se v březnu neuskutečnilo připravené 
divadelní představení v režii ochotnického spolku 
LUCERNA. A to už druhým rokem. 

Naši sportovci s míčem navštívili obec Číhošť 
v účasti na nočním fotbalovém turnaji, náš letní 
fotbalový turnaj a v podzimních měsících se opět 
rozjela Hobby liga v ledním hokeji na zimním sta-
dionu v Ledči. Držíme palce!

Je tu ještě jedna, možná ani ne tak sportovní dis-
ciplína, ale spíše pro odvážlivce. Disciplína s budo-
váním nové tradice otužování v naší požární nádr-
ži. Stalo se tak poprvé na Štědrý den v roce 2020, 
1. ledna 21, 8. května 21, 17. listopadu 21 a dále 
už opakovaně na tato data. Zatím je nás 9, nejen 
místních. Nejstarší koupající se byla paní Vrbková 
z Ledče, ve věku 77 let. Rozšiřte naše řady! Samo-
zřejmě všem, kteří se na těchto aktivitách podíleli, 
a především je organizovali, moc děkuji. Odkrajují 
si ze svého volného času, a tím dávají kousek sebe, 
aby se ostatní mohli bavit. 

Všem dárcům také děkuji za fi nanční pomoc do 
postižené obce Mikulčice, která byla zasažena tor-
nádem. Do této obce z Vilémovic na jejich speci-
ální účet pro pomoc obyvatelům, bylo před Vánoci 
odesláno celkem 50 000,- Kč. 

Všem Vám, milí přátelé naší obce, přeji do nové-
ho roku 2022 pevné zdraví, štěstí, Boží požehnání 
a ať se Vám podaří vše zvládnout. Nemocným přeji 
brzké uzdravení a Vám, kteří jste v uplynulém roce 
utrpěli ztrátu svých blízkých, vyslovuji upřímnou 
soustrast. A také mezi nás, Vilémovičáky, srdečně 
vítám nově narozené občánky, kteří v uplynulém 
roce rozšířili naše řady. Závěrem ještě dvě drob-
né výzvy. Považujme si a buďme spokojení s tím, 
co máme, neboť události z posledních dvou let 
nám ukázaly, že nejsme pány tvorstva a může být 
i hůř. 

Celý pozdrav starosty obce Vilémovice si mů-
žete poslechnout na našich webových stránkách – 
odkaz http://www.obec-vilemovice.cz 

Václav Vacek, starosta obce 

Foto k textu na protější straně nahoře.
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SPORTOVNÍ TALENT SE ŠIROKÝM ÚSMĚVEM
A ZÁŘIVĚ MODRÝMA OČIMA

Zemřel pan Václav Flekal z Ledče 
n. S.

Jen týden po dovršení svých 78. naro-
zenin, zemřel pan Václav Flekal z Led-
če n. S. Patřil k plejádě známých ledeč-
ských sportovců a také jako celoživotní 
vyznavač sportu. Venca, jak jsme ho 
mezi přáteli a kamarády oslovovali, pa-
třil mezi ty nadané kluky, kteří si mo-
hou obout kopačky, tenisky nebo boty 
s bruslemi, a všechno mu půjde dobře. 
Závodně v Ledči začínal jako házenkář 
a tahle kariéra byla dobře našlápnutá. 
Jako voják hrával II. ligu v Dukle Tá-
bor. Právě po vojně začal úspěšně hrát 
za Spartak Ledeč i kopanou. V minu-
lých dobách nebyly pro zimní sporty 
takové podmínky, jako jsou dnes, ale 
i tak se Vašek Flekal pravidelně obje-
voval v místních hokejových výběrech. 
Cizí mu nebyly ani lyže a party kama-
rádů, kteří s ním jezdili na lyžovačku 
do Vítkovic, by mohly vyprávět.

Až čas ukázal, že je tu ještě jed-
na sportovní láska – tenis. Nejenže 

tuhle hru skvěle ovládal, ale byl, spo-
lu s dalšími velkými nadšenci (dr. F. 
Vyroubal, F. Mikšíček, V. Hořejš…), 
u převratného budování zdejších teni-
sových kurtů. Té velké partě se po-
vedlo opravdu ojedinělé dílo. Umís-
tění i kvalita, řadí tohle sportoviště 
mezi nejhezčí. A Venca k tomu přispěl 
opravdu vydatně. Teprve potom si 
také mohl téhle krásné hry užít. Však 
také několik turnajů v posázavských 
městech vyhrál. Spolu s Mírou Le-
peškou a Milanem Hořejšem patřili 
k obávaným soupeřům.

Vašek Flekal byl úspěšný i ve své 
pracovní kariéře. Mnoho Ledečáků si 
jistě rádo připomene, že byl vedoucím 
zdejšího Družstva Stavba a zejména 
pak na to, že během 90. let minulého 
století byl 10 let ředitelem Hotelu IPS 
Kouty. I tady se, díky jeho šikovnosti 
i organizátorským schopnostem, ode-
hrálo mnoho veselých chvil i důleži-
tých obchodních schůzek. Zasloužil 
se také o významnou přestavbu tohoto 

vyhledávaného hotelového zařízení. 
I tady našel řadu svých přátel ze světa 
velkého sportu, za všechny jmenujme 
alespoň jeho těsné přátelství s českou 
hokejovou legendou – Jardou Holí-
kem.

Navzdory sportovnímu duchu ne-
byl žádný asketa. V jeho společnosti 
bývalo družně a veselo. Byl velkorysý 
a blízká mu byla každá legrace.

Ve zralém věku se mu splnil i je-
den velký životní sen. Byla to cesta 
za velkou louži. V Americe byl se 
svou ženou Danou, na pozvání svého 
velkého kamaráda Mirka Lepešky. 
O těchto týdnech svého života mluvil 
rád a s nadšením. Splnil se mu sen!

Těžko uvěřit, že tenhle chlapík 
s tváří i postavou maturanta už není 
mezi námi. Bude nám scházet jeho ši-
roký úsměv, zářivě modré oči i vždy 
vstřícně natažená pravice k pozdravu. 
Venco, nezapomeneme na tebe!

Za přátele a kamarády 
Jaroslav Francl, ok.

Václav Flekal, parta kamarádů – M. Lepeška, V. Flekal, J. Francl.
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ZRALÝ CHLAP, KTERÝ CHCE POD STROMEČEK
HOKEJKU, ZŮSTANE NAVŽDY KLUK

ZEMŘEL STAROSTA LEDČE N. S.,
PAN ING. ZDENĚK TŮMA

Uplynulo jen pár hodin nového roku a ke 
všem tísnivým zprávám se přiřadila další. Měs-
tem Ledeč se rychle rozšířilo, že zemřel pan 
Ing. Zdeněk Tůma, 44. starosta našeho města. 
Popravdě řečeno, zpráva to nebyla úplně pře-
kvapivá, pan Tůma (Zdeněk) statečně bojoval 
se zákeřnou a zlou nemocí. Nelehký úděl nesl 
velmi statečně a do posledních dnů se choval 
velmi racionálně, bez paniky pro rodinu i veřej-
nost. Snad opravdu s nadějí, se kterou jsme žili 
i my ostatní, že příští týdny promění naději ve 
zlepšení jeho zdravotního stavu. Bohužel se tak 
nestalo, strašák civilizace měl zas navrch.

Zdeněk byl opravdu Sázavou odkojený Le-
dečák. Narodil se do velmi známé lékařské 
rodiny, v samém centru Ledče. Jeho otec, pan 
MUDr. Emil Tůma, byl ve městě i širokém 
okolí velmi populární a uznávaný lékař. Takže 
Zdeněk byl se životem tohoto městečka vždy 
úzce propojen. Byl pilný žák, ale daleko neměl 
ani ke klukovským šarvátkám, zejména s klu-
ky z Haškovy ulice, kam se rodina také časem 
na konci 60. let přestěhovala. Právě v téhle uli-
ci se tvořilo i velké jádro budoucích úspěchů 
ledečské házené – Zdeněk u toho samozřejmě 
nechyběl, vždyť měl velký vzor vedle sebe, byl 
jím bratr Martin.

Sport hrál ve Zdeňkově životě významnou roli, 
provázel ho celý život. S lepivým házenkářským 
balonem prošel od žáků až po zralé muže, a to 
v těch nejslavnějších časech ledečské házené. 
Snad i tvrdý házenkářský sport přispěl k jeho 
životním postojům. Zapálený sportovec nezůstal 
jen u jediného míče. Uměl to s tenisovou raketou 
i hokejkou, a to i do svého zralého věku, vlast-
ně i navzdory vážné nemoci. Právě odtud se mi 
vybavuje jedna krásná vzpomínka. Zdeněk si ve 
svých šedesáti letech přál pod stromeček hokej-
ku. Ne ledajakou, hokejku brankářskou. Ježíšek 
mu ji nadělil a mě tenhle příběh dojímal. Takhle 
zralý chlap, který si k Vánocům přeje hokejku, 
musí přeci zůstat navždycky kluk.

Zdeněk si zvolil za svůj hlavní obor che-
mii, nejdříve ji studoval na průmyslové škole 

v Pardubicích, vysokoškolská studia absolvoval 
v Praze, kde také získal inženýrský titul. Odtud 
se vrátil zpět do rodného města, kde pracoval, 
pokračoval ve své sportovní kariéře házenkáře, 
a kde se také oženil do kantorské rodiny. Jak ji-
nak, jeho manželkou se stala paní učitelka Dana 
a aby to mělo kontinuitu, jeho jediná dcera 
Radka kráčí v máminých stopách. Manželství 
to bylo harmonické, se vzájemným respektem.

Jako každý táta byl na svou dceru pašný a jako 
každý táta si také hýčkal vzpomínky na její dět-
ství. V tomhle případě připomínal růžové autíč-
ko pro Radku, které je dodnes nejspíš někde na 
skříni, přikryté, aby na ně nepadal prach času. 
Tátové to mívají takhle nastavené, vidí stále 
svoje malé holčičky i když ony už jsou dávno 
dospělé.

Zdeněk jako znalec místních poměrů, se také 
zajímal o veřejné dění ve městě. Cíleně chtěl 
vstoupit do komunální politiky. Za velké pod-
pory veřejnosti se mu to povedlo už v roce 
2002, kdy se stal zastupitelem města a o dva-
náct let později už do křesla starosty města, kde 
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STAROSTKOU LEDČE N. S. BYLA NA KONCI LEDNA 
ZVOLENA ING. HANA HORÁKOVÁ

setrval až do své předčasné smrti. Přijal i vyšší 
výzvy a v roce 2020 se stal i zastupitelem Kraje 
Vysočina.

Jeho taktika byla převážně diplomatická, do-
vedl svému okolí naslouchat, ale v případě ně-
kterých záležitostí dovedl být i vášnivý diskutér 
i obhájce. Jeho temperament se projevoval ne-
jen na půdě radnice, ale především na trenér-
ské lavičce házenkářů. Hra ho dovedla opravdu 
vtáhnout.

O jeho pilnosti už řeč byla a zůstala mu celý 
život. Sám šel příkladem v rodině i na praco-
višti a o dění chtěl být důsledně informován, 
sám absolvoval školení, aby chodu věcí lépe 
porozuměl. I ve vyšším věku se stále učil cizí 
jazyky. Uplatnil je ve své fi rmě i mezi sportov-
ci. Házenkáři by mohli vyprávět o zájezdech 
do Německa. O lidech, kteří si práci tak trochu 
„šetřili“ s oblibou říkal, že mají dvě rychlosti: 
jednu pomalou a druhou ještě pomalejší.

Říká se, že lidé s hudebním sluchem se jazy-
ky učí snadněji a Zdeněk výtečný zpěvák byl. 
Všichni přátelé a známí si v tuto chvíli připo-
menou šišlavě znějící písničku o tom, že v Číně 
se narodil Mao Ce. Bez tohoto popěvku se ne-
obešla žádná Zdeňkova společnost, stejně jako 
jeho imitátorské dovednosti, kterými častoval 
naše známé politiky. Schopnost dobře pobavit 
i dobře se bavit oceňovala každá společnost.

A můžu přidat ještě jednu úsměvnou vzpo-
mínku z mnoha. Loni v létě mě pan starosta 
Tůma představoval malé společnosti se slovy: 
„Tohle je náš nejlepší redaktor místního zpra-
vodaje“, pyšně jsem se nadechl a rozhlédl, jest-
li mě všichni zaznamenali, „my jinýho nemá-
me!“ Dodal pan starosta. Tak jsem zase splaskl 
a všichni jsme se srdečně zasmáli. Inu specifi c-
ký humor, který ke Zdeňkovi patřil.

V naší pivní společnosti byl Zdeněk známý 
svou šetrností, nikoliv lakomostí. Po mnoho let 
jsme si při hodokvasu opakovali jeho nabádání: 
„Jen střídmě z bohatě prostřeného stolu!“ Ško-
da jen, že jsme s ním těch chvil, třeba u skrom-
ného stolu, nezažili ještě víc. I tak za ně dík!

V panu inženýru Zdeňku Tůmovi ztrácíme pra-
covitého a schopného člověka, který na ledeč-
skou radnici právem patřil. Všichni prý dlužíme 
Pánubohu smrt, jen doba splatnosti je různá. Ve 
Zdeňkově případě přišla tahle daň snad až příliš 
brzy. Jak je patrné z tohoto stručného výčtu, on 
však svůj, relativně krátký, život docela jistě ne-
promarnil, ať už ve prospěch své rodiny, přátel 
nebo občanů Ledče n. S. Veřejnost to ostatně dala 
najevo. V mrazivou sobotu 8. ledna se v místní 
smuteční obřadní síni shromáždilo množství lidí. 
V samém závěru obřadu zněly symbolicky i po-
lední zvony z ledečského chrámu Petra a Pavla.

Čest jeho památce! ok

V pondělí 24. ledna 2022 byla na zastupitelstvu města zvolena 
nová starostka Ledče n. S. Ing. Hana Horáková (dosavadní mís-
tostarostka). V čele radnice vystřídala Zdeňka Tůmu ze stejné-
ho sdružení SNK pro Ledeč, který náhle zemřel 2. ledna 2022. 

 „Není to příliš hezký začátek roku, ale musíme jet dál,“ uved-
la Hana Horáková v úvodu jednání. To začínalo minutou ticha. 
Na místo starosty byla jedinou kandidátkou. Do vedení města 
byl zároveň na post druhého místostarosty zvolen Jan Drápela 
(Zelená pro Ledeč). Prvním místostarostou se stal dosud druhý 
místostarosta Michal Simandl (Zelená pro Ledeč). 

Na uvolněný post v radě města zasedne Yvetta Bartáková 
(SNK pro Ledeč). Zastupitelstvo města bylo doplněno o nové-
ho člena Vladimíra Vejsadu. 

Ing. Horáková povede radnici do podzimních komunálních 
voleb. M. Pajeová
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SOUHRN
NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OPRAV A INVESTIC ZA ROK 2021

Tak jako každý rok, přinášíme i letos ohlédnutí 
za provedenými investicemi a většími opravami 
majetku města v roce 2021. 

Co se týče větších investic, jednalo se hlavně 
o nákup pozemků pro výstavbu rodinných domů 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou, zateplení adminis-
trativní budovy domu s pečovatelskou službou, 
dokončení přístavby zimního stadionu a rekon-
strukci tělocvičny základní školy v ulici Komen-
ského. Detailnější přehled akcí včetně vynalože-
ných fi nančních prostředků je shrnut v tabulce, 
viz tabulka na protější straně. 

Město samozřejmě v průběhu roku žádalo 
i o dotace z různých dotačních titulů od jednot-
livých poskytovatelů. Níže uvádíme přehled po-
skytnutých dotací a pár základních informací.

„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Ledeč nad Sáza-
vou, Komenského čp. 104“

O letních prázdninách minulého roku byla 
dokončena rekonstrukce tělocvičny v budově 
„staré“ školy v ulici Komenského. V rámci akce 
byla provedena zejména sanační opatření, která 
budou účinně bránit k pronikání zemní vlhkosti 
do objektu a zároveň zajistí postupné dlouhodo-
bé vysušení navlhlých konstrukcí. V rámci akce 
byla také provedena rekonstrukce sociálního za-
řízení a šatny. Práce provedla fi rma ATOS, spol. 
s r. o., Ledeč nad Sázavou. Na realizaci akce 
byla Městu poskytnuta dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, program 11782 – Podpora roz-
voje regionů 2019+, ve výši 2 427 985 Kč, tzn. 
58,72 % z celkových uznatelných nákladů akce.

„Snížení energetické náročnosti objektu – Ob-
jekt sídla Pečovatelské služby“.

V listopadu loňského roku byly dokončeny 
práce na zateplení objektu Pečovatelské služby, 
které zahrnovaly zateplení vnějších stěn domu, 
výměnu se zateplením střešního pláště střechy 
a teras, výměnu okna na schodišti a zateplení 

stropu nad 2 NP. Při provádění zateplení byly 
opraveny balkony na schodišti a zateplen strop 
nad suterénem. Nakonec byla provedena nová 
fasáda včetně nového barevného řešení. Prá-
ce provedla společnost Unimont J. C. K. s. r. 
o. z Hradce u Ledče. Na realizaci akce získalo 
Město dotaci z Operačního programu životní 
prostředí ve výši 652 888 Kč (prostředky EU).

„Oprava místní komunikace v Habreku a Ob-
rvani“

Dotaci ve výši 99 600 Kč získalo Město z Fon-
du Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantové-
ho programu „Obnova venkova Vysočiny 2021“. 
Jednalo se o opravu místních komunikací v míst-
ních částech města, konkrétně v Obrvani v délce 
350 m (k vodojemu) a Habreku v délce 165 m. 
Celkové náklady na opravy těchto komunikací 
činily 370 tis. Kč a práce provedla společnost 
REACOM s. r. o. Bylo provedeno vyrovnání 
lokálních výtluků a nerovností pomocí tryskové 
metody Patch. Oprava touto metodou je velmi 
rychlá a přitom trvanlivá. 

„Akceschopnost JPO“
Na výdaje spojené se zajištěním udržení a roz-

vojem akceschopnosti jednotky požární jednotky, 
byla Městu poskytnuta dotace z Fondu Vysočina 
Kraje Vysočina ve výši 30 000 Kč. Finanční pro-
středky byly použity na pořízení odvlhčovače, 
materiálu na opravu nápravy CAS, měniče napětí 
s ventilátorem, na školení řidičů a refundaci mezd 
členů JPO obce z důvodu účasti na zásahu.

„Skutečný zásah jednotky SDH obce mimo 
územní obvod zřizovatele a věcné vybavení ne-
investiční povahy“

Ministerstvo vnitra ČR, GŘHZS ČR poskytlo 
Městu dotaci ve výši 30 800 Kč na zásahy JSDH 
mimo územní obvod zřizovatele a na pořízení 
zásahového obleku. 

-OdMI-

NABÍDKA DLOUHODOBÉ BRIGÁDY
Hledám uchazeče na distribuci tiskovin v následujících oblastech: Blažejovice, 
Bohumilice, Bojiště, Dolní Kralovice, Habrek, Kouty, Loket Brzotice, Vilémovice

a pro čtyři oblasti v Ledči n. S. Každému uchazeči připadne jedno území. 
Jedná se vždy o jeden roznos v týdnu. Vhodné pro studenty, maminky na mateřské, 

aktivní seniory… Více informací na telefonu: 721 876 872 
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Název akce Skutečné náklady v Kč
Zateplení administrativní budovy domu s pečovatelskou službou 2 877 907
Nové herní prvky MŠ Družstevní 240 858
Nové dětské hřiště Plácky 145 191
Přístavba ZS II. etapa (bufet a tréninkové centrum) 6 193 383
Nákup pozemků pro výstavbu RD 3 007 130
Nový rozvaděč pro nemocnici Háj 220 138
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Komenského 4 205 645
Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody ZŠ Nádražní 465 886
Opravy komunikací (ul. Zahradní, Hrnčíře, Pod Stínadly, Barborka, Obrvaň atd.) 5 474 463
Opravy majetku města (jednotlivé opravy budov – poliklinika, školy, školky, čp. 16, 
nemocnice Háj, atd.) 

3 324 854

Projektové dokumentace 1 100 000

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hně-
dá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell 
– typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska. 

Stáří 16–20 týdnů, cena 199–245 Kč/ks. 

PRODEJ: 10. 3. 2022 LEDEČ N. S.
U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ – 11:35 HODIN

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info:Po–Pá 9.00–16.00 hodin

tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz 
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KARANTÉNA. Znovu se roztočil kolotoč nemocí. 
K tomu ještě nevlídné počasí, mokro a rozbředlý sníh, občas 
mlha a slunce jen výjimečně. Na řadu z nás doléhá smutek, 
mnozí se cítí opuštění, tak nějak zrazení. Dohání nás obavy. 
Nevíme, co dělat, jednoduchý recept chybí. Mnoho z nás 
ovládl strach. Čím více člověk nějaké strázni nerozumí, tím 
více se jí bojí. Přidejme ještě karanténu, vztahy může na-
bourat, pokazit, celé to nemá nějak konce, co vlastně dál? 
Řeklo by se, že kdo by to věděl, dostane zajisté Nobelovu 
cenu. Ale odpověď je velmi prostá. Buďme k sobě slušní, 
tolerantní. Pomozme si vzájemně, nesuďme druhé, dejme 
druhým najevo, že je máme rádi a vážíme si jich. Viděli jste 
psa, který vítá svého pána? On to umí, nám to často nejde. 

Strachy, bolesti a zoufalství můžeme přenést na vyšší 
moc, která nás obklopuje. Jak? Třeba modlitbou. Máme-
li žít, žijme dobře. Schopnost dávat a přijímat lásku jsme 
z hůry dostali. Tak o co jde? 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE Informace o farnosti nalezne-
te na: ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
11. 2. Panny Marie Lurdské (Tohoto dne roku 1858 spatřila 

prostá dívka Bernadetta v jeskyni u Lurd „krásnou paní“. 
14. 2. Sv. Valentin (Ve třetím století našeho letopočtu se 

podle legend biskup Valentin zapsal do srdcí lidí svou 
schopností pomáhat trpícím. Podle legendy také oddával 
zamilované dvojice proti vůli císaře. Kvůli milosrdenství 
a pochopení, které měl pro zamilované, se stal symbolem 
věrné lásky). 

2. 3. Popeleční středa (Tento den kněz na znamení pokory 
udělá věřícím křížek na čelo popelem ze svěcených rato-
lestí. Popel je znamením pomíjivosti. Popeleční středou 
začíná doba postní, období příprav na Velikonoce).

22. 2. Svátek stolce sv. Petra (přímé spojení dnešní církve 
s apoštolem Petrem, kterého Ježíš Kristus určil jako své-
ho zástupce na zemi. Věříme, že i dnešní papežové jsou 
pokračovateli apoštolů).

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

V lednu opět proběhla Tříkrálová sbírka. Nejúspěšněj-
ší byli koledníci ze Sociálně terapeutické dílny v Ledči. 
Do 4 pokladniček vybrali celkem 38 941,- Kč. V Cent-
ru sociálních služeb Petrklíč 3134 Kč. Velmi štědří byli 
také dárci v kostele sv. Petra a Pavla. Přispěli 16 070 Kč. 
Na několika místech v Ledči jste mohli přispět do static-
kých pokladniček. Děkujeme všem, kteří se kasiček uja-
li. Městská knihovna 1 798 Kč. Ovoce zelenina Husovo 

nám. 1 338 Kč. Vinotéka Husovo nám. 1 123 Kč. Lékárna 
poliklinika 1 012 Kč. Cukrárna Jana Rajdlová 1 010 Kč. 
Lékárna U Zeleného hada 427 Kč. Květiny u Jitky 236 Kč. 
Celková částka činí 65 095 Kč.

Podrobnosti o sbírce můžete najít na https://hb.charita.
cz/trikralova-sbirka/. Děkujeme všem dárcům a přejeme 
pevné zdraví a mnoho radosti v tomto roce. 

Bc. Eva Chvátalová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou je krásný obchů-
dek se zdravou výživou, kde občas nakupuji. Na pokladně 
mají nalepenou nabídku na vyšetření Vašeho zdraví přístrojem 
Quantum. Podle informací od paní prodavačky Vám přístroj 
díky elektromagnetickému poli buněk změří mnoho parame-
trů Vašeho zdraví za pouhou hodinku a 350 Kč! Hned budete 
vědět, jaká nemoc na Vás čeká ještě dřív, než vypukne! 

Přes 30 let pracuji v laboratořích klinické biochemie, 
které měří vzorky krve a moče od pacientů. Pracovala jsem 
i v nemocnici Háj a na ledečské poliklinice.

Během celé pracovní kariéry se my biochemici stále vzdě-
láváme, sledujeme a zavádíme do laboratoří nové přístroje. 
Máme dobrý přehled o novinkách v oboru, do kterých ale 
tento přístroj rozhodně nepatří. 

Pokud chceme změřit některé látky ve Vaší krvi, které by 
Vás informovaly o Vašem zdravotním stavu, musíme na tom 
pracovat celý den:

ráno nachystáme naše stroje (biochemický analyzátor 
stojí mnoho miliónů) a proměříme kontrolní vzorky. Pokud 
nejsou jejich hodnoty dostačující, musíme udělat další ur-
čené postupy, aby přístroj měřil správně. Když je připrave-
ný, proměříme Vaše tekutiny (krev, moč, stolice) a zašleme 
získaná čísla online do počítače. Zde se několika způsoby 
zkontrolují, protože hodnota může být zkreslena různými 
příčinami. Nakonec se výsledky odešlou Vašemu lékaři, 
který je zhodnotí s ohledem na Váš věk, pohlaví a zdra-
votní stav. Pak teprve Vám může podat informaci, zda jste 
zdraví nebo zda má podezření na nějakou chorobu. Jsem si 
jistá, že tento proces opravdu nejde nahradit několikaminu-
tovým změřením čehokoliv, natož jednou vlastností tělních 
buněk.

P.S. Pokud byste chtěli vědět víc o práci v laboratoři kli-
nické biochemie, jsem k dispozici.

Ing. Dana Dušková, Ledeč n. S. 

QUANTUM – KVANTOVÁ MAGNETICKÁ
REZONANČNÍ ANALÝZA
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Dne 17. 1. 2022 se vydali žáci 
Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad 
Sázavou na krajské fi nále chlapců 
ve fl orbale kategorie VI., které se 
konalo v nově postavené hale v biat-
lonovém městě Novém Městě na 
Moravě. Studenti jako každoročně 
patřili k adeptům na vyšší příčky, 
neboť součástí týmu bylo několik 
opor, které hrají fl orbalovou ligu Vy-
sočiny. 

Turnaje se zúčastnilo pět týmů ze 
všech koutů Vysočiny. Ledečský tým 

odehrál celkově čtyři zápasy a umís-
til se na celkovém 3. místě. První 
zápas proti SPŠ Žďár nad Sázavou 
skončil 4:2 ve prospěch týmu z Led-
če nad Sázavou, kdy si po rychle 
vstřelených gólech dokázal udržet 
vedení. Druhý zápas proti OA a HŠ 
Třebíč už byl o poznání složitější, je-
likož hra byla velmi taktická a pada-
lo málo branek, nakonec ale přinesl 
vítězství 2:1. Ve třetím utkání se naši 
hráči potkali s dlouholetým rivalem 
z Gymnázia Pelhřimov, první půlka 
zápasu přinesla vedení 2:0, ale po 
chybách v obraně a dvou oslabeních 
přišly tři rychlé góly, které nakonec 
znamenaly porážku 2:3 a konec na-
dějí na postup do národního fi nále. 

Čtvrtý a poslední zápas se SŠ PTA 
Jihlava už byl jen hořkou tečkou na 
konec, když nevycházelo téměř nic 
a byla z toho porážka 0:5. Nakonec 
to byl ale vydařený turnaj, kde stu-
denti předvedli vzornou reprezentaci 
školy a podařila se nabrat spousta 
zkušeností do příštích ročníků.

Sestava týmu: Zlata David, Brzoň 
Luboš, Fišer Matyas, Hofman Jan, 
Kafka Pavel, Končel Tomáš, Křika-
va Tobiáš, Mendl Štěpán, Pavelka 
Martin, Sedláček Miroslav, Scholze 
Vojtěch, Smejkal Josef, Svoboda Pa-
trik, Tvrdík Milan.

Vstřelené branky: Pavelka 6, Fišer 
2, Končel 

Martin Pavelka, septima 

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

ÚSPĚCH FLORBALISTŮ Z LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA 
A STŘEDNÍ ŠKOLY 

možná jste už od svých dcer, 
synů, vnuček nebo vnuků slyšeli 
o projektu studentského časopisu 
Gymploviny. Tvoří ho několik ak-
tivních studentů napříč třídami od 
těch nejmladších až po maturanty. 
Ti píší jak o novinkách na našem 

gymnáziu, tak přibližují i celospolečenská témata. Ne-
chybí ani stručný horoskop nebo poradna pro studenty. 
Cílem časopisu je předat našim spolužákům informace 

i z jiných tematických okruhů, než ve kterých se sami 
pohybují. I proto si každý najde v našem měsíčníku to, 
co ho opravdu zajímá. Tištěná vydání jsou k dispozici 
v prostorách školy jen pro studenty a učitele, digitální 
verzi si však může přečíst každý na našem Facebooku 
nebo Instagramu (@gymploviny_ledec). Na nové čte-
nářky a čtenáře se rozhodně budeme těšit! Naskenujte 
QR kód a sledujte nás na Facebooku!

Jakub Stočes, student a redaktor Gymplovin
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GYMPL NA LYŽÍCH 2022

V neděli dne 9. ledna 2022 se žáci tříd kvinta a sekunda 
vydali na dobrodružnou výpravu do Harrachova neboli 
na lyžařský výcvikový kurz. Krátce po 13. hodině jsme se 
rozloučili se svými milovanými rodiči a již zmíněná vý-
prava mohla začít. Po tříhodinové cestě autobusem a ná-
ročném vyšlapání namrzlého kopečku vedoucího k naše-
mu ubytování jsme se konečně mohli zabydlet v hotelu 
Skicentrum Harrachov. Zbytek dne jsme věnovali důleži-
tému odpočinku a přípravám na náročný týden.

Hlavním úkolem prvního dne bylo zařazení do druž-
stev, což se nám bez úrazů povedlo. Jak si asi dokážete 
představit, další dny včetně tohoto se lyžovalo, lyžovalo 
a lyžovalo. Avšak středeční program byl výjimkou. Do-
poledne jsme si vyzkoušeli běžkování, a co vám budeme 
vyprávět, pohled na nás musel být opravdu k popukání. 

Odpoledne jsme měli tu možnost navštívit nejstarší fun-
gující sklárnu na světě v Harrachově. A jak jsme v minu-
lém článku na stránkách školy slíbili, tak jsme i učinili 
a medaile jsme vám opravdu přivezli, neboť v pátek do-
poledne se konal napínavý závod na běžkách, ze kterého 
jsme si odnesli nejen mnoho zkušeností, ale i pár bolís-
tek, které nám všem paní Skalická samozřejmě ošetřila 
a pofoukala. Týden utekl jako voda a my ho tradičně za-
končili pořádnou diskotékou.

Z celého výcvikového kurzu si odnášíme mnoho krás-
ných zážitků a vzpomínek od večerního lyžování až po 
sjíždění kopce na igelitových taškách. A všem studen-
tům, které lyžák teprve čeká, přejeme, aby si ho užili 
stejně jako my.

Adéla Janáková, Kristýna Urbanová
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ZEMŘEL KORESPONDENT ZPRAVODAJE,
SE KTEÝM JSEM SE NEPOTKAL

Manželé Jitka a Jiří Vostatkovi se Stanislavem Kovaříkem 28. 10. 2021

Toto únorové vydání ledečského 
zpravodaje bude v jeho historii 
patřit mezi ta nejsmutnější. Na 
jeho stránkách se totiž loučíme 
s mnoha známými a oblíbený-
mi Ledečáky. Je tu i vzpomínka 
na toho, který své rodné město 
opustil už před desítkami let, 
ale zůstal s ním navždy spojen, 
ať už se dostal kamkoliv jinam 
do světa.

Zemřel pan JIŘÍ VOSTATEK
Konstatování z titulku je 

o to smutnější, protože k tomu 
osobnímu setkání s panem Ji-
řím už opravdu nikdy nedojde. 
Zemřel překvapivě ve sváteč-
ních dnech, na sklonku uplynu-
lého roku. Pan Jiří, prostřední 
z trojice bratrů známé ledečské 
podnikatelské rodiny, odešel 
z města už v padesátých letech 
minulého století. Rozhodnutí to 
nebylo lehké, ale zmíněná léta 
podnikatelskému duchu zrov-
na nepřála, a to tiskárna jeho 
otce, pana Jana Vostatka, se ne-
smazatelně zapsala do historie 
Ledče. Vznikaly tu totiž jedny 
z prvních pohlednic, které vý-
znamně vypovídají o životě po-
sázavského města v první polo-
vině 20. století.

Osobně jsem se setkal s Jiřího 
starším bratrem, dr. Mirkem Vo-
statkem, a to díky panu Františ-
ku Plevovi. Ten se také nakonec 
stal jedním z nejvěrnějších při-
spěvatelů tohoto zpravodaje.

Pan Jiří se ozval teprve před pár 
lety a nabídl redakci své vzpo-
mínky na školní léta v Ledči. 
Byly natolik zajímavé, že jsme je 
upravili a vydali v roce 2019. Ze-
jména pamětníci přijali tyto člán-
ky i dobové fotografi e s povdě-
kem a nepochybně budou patřit 
i do archivu města Ledče.

Zajímavé na tom je, že jsme se 
s panem Jiřím Vostatkem nikdy 
nepotkali, snad jsme se jen těs-
ně míjeli na některých akcích, 
jako třeba na zahrádecké pouti. 
Za těch pár let jsme si vytvořili 
zvláštní korespondenční přátel-
ství. Do pracovních komentářů 
jsme čím dál častěji vkládali 
své osobní postřehy, „bolíst-
ky“ i rodinné záležitosti. Posílal 
jsem mu zpravodaj elektronicky 
a on vždycky skoro vzápětí po-
slal obsáhlý komentář i novinky 
z rodiny. Když nepřišel ten pro-
sincový, netušil jsem, že už žád-
ný jiný nikdy nepřijde. Bude mi 
to scházet a je mi to líto. Smut-
nou zprávu mi sdělila paní H. 
Vlasáková a následně i rodina.

Panu Jiřímu Vostatkovi patří 
mé poděkování a budu na jeho 
fajnové korespondenční kama-
rádství rád vzpomínat. Tak tro-
chu „utajený“ autor několika 
příspěvků pro náš zpravodaj, 
odchází ze života i s tak trochu 
tajemným smutečním rozlou-
čením. V našem kraji nezvyklé 
parte přetiskuji. ok

Loučím se s Vámi, moji milí,
ani stisk ruky Vám již nemohu 
dát.
Srdce mi dotlouklo, odešly síly,
loučím se s každým, kdo mě měl 
rád.

 
Moji milí, andělé si mě navždy 

vzali pod svá křídla. Odešel 
jsem bez rozloučení po krátké 
těžké nemoci v pondělí 27. pro-
since 2021 ve věku 88 let. Žil 
jsem dlouho a rád, můj život byl 
naplněn prací a láskou. Duší 
jsem byl skautem a ctil skautské 
hodnoty. Na mé poslední cestě 
mě doprovodí má milovaná ro-
dina. Vám, moji drazí posílám 
svůj pozdrav poslední a ve va-
šich srdcích zůstanu dál. Po-
zvedněte číši a užívejte života 
plnými doušky.

S úctou, láskou a pokorou, 
Jiří Vostatek (Károv)
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Začátkem ledna se někteří žáci 
osmých tříd zúčastnili lyžařského 
výcviku v Čeňkovicích v Orlic-
kých horách. V sobotu ráno jsme 
zamávali naší škole a vyrazili do 
světa sněhu a ledu. Kolem oběda 
jsme dorazili na místo, šli jsme se 
ubytovat a ukázat učitelům, jak 
ovládáme zimní sporty, abychom 
se mohli rozdělit do týmů. V ne-
děli ráno po snídani jsme poprvé 
vyrazili na svah. Každý den jsme 
lyžovali od 9:00 do 11:30, potom 
následoval „né vždy chutný“ oběd 
a po něm zasloužený polední klid. 
Den pak pokračoval odpoledním 
lyžováním. Po návratu na základnu 
jsme měli chvíli volna, a pak byla 
na programu večeře, na kterou se 
všichni už těšili. Po večeři probíha-
li různé hry a soutěže. Poté jsme se 
také dočkali osobního volna a už ve 
22 hodin byla večerka. Její dodržo-
vání přísně střežili pedagogičtí pra-
covníci. Každá půlnoc znamenala 

oslavu nového dne. V úterý jsme 
si poslechli zajímavou přednášku 
o horské službě. Dozvěděli jsme 
se, jak funguje horská služba, kde 
má svá stanoviště a spoustu dalších 
důležitých věcí. Ve čtvrtek byl náš 
poslední lyžovací den a naši milí 
učitelé nám za odměnu uspořádali 
závody ve slalomu. Poslední večer 
na horách začal vyhlašováním ví-
tězů a udělováním cen. Ve slalo-
mu nejvíce zazářili Martin Kouba 
na snowboardu a Jirka Frantl na 
lyžích. Trofej za nejlépe uklizený 

pokoj si odnesli William, Miloš 
a Radek. V další části večera nás 
naši páni profesoři ponořili do svě-
ta kouzel a magie. Po nejkratší noci 
z celého týdne jsme se ráno sice ne-
radi, ale museli začít chystat k od-
jezdu. Čeňkovický týden neměl 
nejmenší chybu, byli jsme všich-
ni skvělá parta a za všechno moc 
děkujeme našemu týmu skvělých 
učitelů panu Simandlovi, Čápovi 
a Jančíkovi. 

Karolína Brixi, Denisa Pajerová, 
Miloš Jelínek

Rodina děkuje a blahopřeje naší mamince, babičce a prababič-
ce při příležitosti jejího životního jubilea, 80 let. Jsme vděční za 
její péči, přízeň i lásku. Naší milé jubilantce přejeme pevné zdraví 
a mnoho hezkých příštích let v kruhu svých blízkých.
Prostřednictvím Ledečského zpravodaje oslavenkyně i rodina dě-
kují za milé blahopřání a dary představitelům Městského úřadu 
V Ledči n. S., zejména pak panu Marku Kroutilovi, jehož osobní 
návštěva byla velmi srdečná a přátelská. Rodina Vávrova

Srdečné díky všem, kteří jste se 18. ledna 2022 přišli napo-
sledy rozloučit s panem VÁCLAVEM FLEKALEM, rodákem 
z Ledče n. S. Díky za slova útěchy, záplavu květinových darů, 
kondolence, velmi si toho vážíme. A také za profesionální a sou-
časně lidskou vstřícnost děkujeme pohřební službě pana Jiřího 
Petruse, paní Pánkové, za slova, která pohladí. Velký dík patří též 
panu MUDr. Janu Maštálkovi, za domácí léčbu kamaráda a paní 
Martině Rákosníkové z charity za obětavou pomoc.

Danuška Flekalová, manželka s rodinou

Dne 11. ledna 2022 nás ve věku 85 let 
opustila naše maminka, babička a pra-
babička – paní JARMILA SMUTNÁ 
z Ledče n. S. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
zavzpomínejte spolu s námi.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 26. února 2022 uplyne 1. smutný rok, 
kdy nás opustil náš drahý tatínek, děde-
ček, pradědeček a strýc
pan JOSEF PRCHAL z Jedlé
u Ledče n. S.

S láskou a úctou stále vzpomíná dcera 
Hana s rodinou.

Čas rychle běží, 
ale bolest stejná 
zůstává…

V únoru letošního roku uplyne 9 smutných let od chvíle, kdy nás 
opustili dva nerozluční kamarádi ROMAN JANDÁČEK z Led-
če n. S. a MARTIN KYSELA z Habreku.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomínejte prosím s námi.

S láskou a každodenní vzpomínkou 
rodina Jandáčkova a Kyselova.

Prostřednictvím Ledečského zpravodaje srdečně děkuji za bla-
hopřání k mým 80. narozeninám. Konkrétně paní místostarostce 
Ing. Haně Horákové, která mi předala milé blahopřání a dárky. 

Děkuje Marie Janáková

Děkuji městskému úřadu v Ledči n. S. za dárek k Vánocům, 
který mi udělal velkou radost a těší mě, že na mě nezapomínáte. 

Květuše Kafková, Domov pro seniory Světlá n. S. 

LYŽÁK OSMIČKY
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DOMOV HÁJ NA NOVÉ ADRESE

Příspěvková organizace Kraje Vysočina, Domov 
Háj, změnila s novým rokem 2022 své sídlo. Or-
ganizace poskytuje pobytové sociální služby sedmi 
desítkám dospělých lidí s mentálním postižením. 
Změna sídla je fi nálním krokem komplexního pro-
cesu transformace celého domova. V průběhu to-
hoto procesu došlo k opuštění původní kolektivní 
budovy v Háji u Ledče nad Sázavou a vzniku sítě 
menších komunitních služeb v pěti lokalitách Hav-
líčkobrodska.

Sídlo Domova Háj se nyní nachází na adrese 
Nové Město 1261 ve Světlé nad Sázavou. Na stejné 
adrese je poskytována i ambulantní sociální služba 
sociálně terapeutická dílna, zřízená také v důsledku 
transformačního procesu. 

K zahájení transformace Domova Háj došlo na 
základě limitů, které v Háji působily na všechny 
klienty domova. Ústavní pětipatrová budova je 
umístěna v nedostupné vzdálenosti od nejbližší 
obce, což vedlo k tomu, že klienti se ocitali v lo-
kální i sociální izolaci. Současně kolektivní forma 
bydlení v jednom objektu vedla k nepřirozenému 
způsobu života, režimovým opatřením a konfl ikt-
ním situacím způsobených velkou kumulací osob 
ve všech prostorách budovy i v těsné blízkosti 
mimo ni. Proto došlo v roce 2015 k vytvoření prv-
ního transformačního plánu zahrnujícího závazek 
k deinstitucionalizaci celé organizace. Následně 
byl transformační plán schválen Radou Kraje Vy-
sočina a začaly se zpracovávat žádosti o fi nanční 
prostředky do vyhlášených investičních výzev na 
podporu transformace. 

K první komunitní domácnosti ve Světlé nad Sá-
zavou pro šest klientů vybudované již před rokem 
2015 jako pilotní transformační projekt přibyla 
v roce 2018 další, stejně velká domácnost, také ve 
Světlé. Financování této komunitní služby bylo již 
podpořeno projektovými prostředky určenými na 

transformaci a deinstitucionalizaci pobytových so-
ciálních služeb. 

V polovině roku 2019 začala výstavba dalších 
komunitních služeb, tentokrát zahrnujících již úpl-
nou transformaci domova. K fi nancování staveb 
byly využity dotační prostředky, úspěšně získané 
Krajem Vysočina z investičních výzev IROP. První 
stavby začaly růst ve Světlé nad Sázavou, následně 
v Ledči nad Sázavou, v Havlíčkově Brodě a v Gol-
čově Jeníkově. Chotěboř, jako poslední lokalita pro 
transformované služby, si počkala se začátkem vý-
stavby až na jaro 2020. Nově vzniklé objekty typu 
rodinných domů jsou koncipovány tak, aby pro lidi 
s různou mírou postižení byly co nejvíce vyhovu-
jící. Současné komunitní služby jsou přizpůsobeny 
skutečným potřebám klientů, avšak záměrně pů-
sobí civilním dojmem. Některé se jen velmi těžko 
rozeznají od běžného bydlení v obecních zástav-
bách.

Celý proces vzniku nových komunitních domác-
ností trval zhruba do listopadu 2021, kdy došlo 
k opuštění původní hlavní budovy u Ledče nad Sá-
zavou. Domov Háj nyní poskytuje dva druhy po-
bytových služeb, domov pro osoby se zdravotním 
postižením a chráněné bydlení, a jeden ambulantní 
typ služby – sociálně terapeutická dílna. Komunit-
ní forma pobytové služby se poskytuje maximálně 
šesti klientům žijících v jedné domácnosti, přičemž 
každá domácnost funguje na bázi individuální pod-
pory jednotlivých klientů za předpokladu maximál-
ního využití jejich potenciálu. 

Domov Háj se tak stal po Domovu bez zámku 
Náměšť n. O. a Domovu Jeřabina Pelhřimov třetí, 
plně ztransformovanou, organizací v Kraji Vysoči-
na. V průběhu 2022 dokončí transformační proces 
také Domov Kamélie Křižanov, který nyní posky-
tuje kromě ústavních i komunitní pobytové služby. 

Ing. Dana Pajerová, ředitelka Domova Háj
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Je zřejmé, že zde nejraději uveřejňujeme zprá-
vy o sportovních úspěších našich mládežníků, 
ale již téměř sedmdesátiletá historie našeho od-
dílu přináší logicky i zprávy smutné. Těch při-
šlo za posledních pár měsíců až zbytečně moc. 
Dovolte nám, alespoň touto cestou zavzpomínat 
a uctít památku našich kolegů a kamarádů, kteří 
nás opustili.

Loni v srpnu přišla smutná zpráva o úmrtí pana 
JANA VRBKY, který se, i když původem „baske-
ťák“, zapsal výrazně do historie ledečské házené. 
Honza byl nejen hráč, ale také aktivní funkcionář 
a dlouholetý předseda našeho oddílu v 70. letech. 
Díky jeho zálibě ve focení a úhlednému rukopi-
su, se nám právě na toto období zachovalo nejvíc 
historických zpráv a údajů. Svůj velký podíl měl 
i na organizaci velkého srazu bývalých házenká-
řů k 50. výročí v roce 2003.

V říjnu nás v požehnaném věku 90 let opustil 
pan LUBOŠ ŠTĚPÁNEK starší, který patřil mezi 
hráče nejstarší generace 60. let, kdy se v Ledči 
přecházelo z národní házené na současný mezi-
národní handbal. Pan Štěpánek byl nejen dlouho-
letým hráčem, ale také trenérem.

Na sklonku minulého roku nás navždy opus-
til pan JOSEF LIVORA, který patřil mezi nej-
významnější postavy místního házenkářského 
klubu a hlavně rekordní střelce. Jeho styl hry 
se vyznačoval hlavně rychlými protiútoky tzv. 
„trháky“, které mu přesně do ruky „servíroval“ 
brankář Škvařil. Pan Josef Livora, který byl 
v házenkářském světě známý pod přezdívkou 
„Slíva“, byl významnou osobností i mimo hřiš-
tě. Kromě samotné aktivní hry, působil také jako 
trenér, k házené přivedl i své děti a vnuky. Byl 

i tahounem společenského života a výborný par-
ťák a kamarád.

Ve smutném duchu začal i rok nový, kdy hned 
2. ledna prohrál svůj nejtěžší zápas ZDENĚK 
TŮMA, nejvýznamnější postava současného há-
zenkářského dění nejen na klubové úrovni, ale 
také krajské a celostátní. Zdenda házené věnoval 
veškerý svůj volný čas od žákovských let, až do 
posledních dnů. Působil nejen jako hráč a trenér, 
ale také rozhodčí, předseda oddílu a funkcionář. 
Vždy patřil za vyhlášené bojovníky vesnických 
oddílů. Bez „Inžy“ bude naše házená polovič-
ní a dá nám hodně práce jeho odchod nahradit 
a dohnat. Poslední rozloučení se Zdendou, plné 
několika házenkářských generací jasně ukázalo, 
o jak významného člověka a báječného kamaráda 
se jednalo.

Bohužel právě na této smuteční akci se rozšířila 
další smutná zpráva o úmrtí představitele gene-
race mužů 60. let pana VÁCLAVA FLEKALA. 
I když Vašek byl univerzální sportovec, v házené 
působil nejen jako aktivní hráč, ale také trenér 
žáků a dorostu.

Poslední ránou byla zpráva z H. Brodu o ná-
hlém úmrtí FRANTY LAŠTOVIČKY, který 
i když Broďák, pomáhal na konci své kariéry 
v Ledči a předával potřebné zkušenosti, tehdy 
o jednu generaci mladšímu, místnímu týmu. 

Pánové, kamarádi, bylo pro nás velkou ctí 
s Vámi strávit pořádný kus života a učit se od 
Vás. Děkujeme za všechno, co jste pro náš klub 
udělali. Čest vaší památce!

Ing. Jan Drápela, oddíl házené
Tj Kovofi niš Ledeč n. S.

SMUTNÝ PŮLROK LEDEČSKÉ HÁZENÉ

NABÍDKA PRÁCE Firma AMG-Karel Pícha, s.r.o.
Světlá n. S.

přijme do pracovního poměru profese:
zámečník – montér, obráběče kovů, lakýrník, skladník, pomocné pracovníky

do výroby. Pracovní doba na provozovně od 6–14:30 s možností práce v terénu. 
Výhodou svářečský průkaz, řidičský průkaz skupiny B+BE, vysokozdvižný vozík. 
Benefity: osobní ohodnocení, stravenkový paušál, cestovní náhrady, proplácení 

přesčasů, ochranné pomůcky, po zapracování možnost zvýšení kvalifikace.

Zájemci se mohou hlásit na tel: 603 198 061-3
nebo na provozovně firmy ve Světlé n. S. od 7:00–14.00
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Dne 30. ledna oslavila své 90. narozeniny 
ANNA SYROVÁTKOVÁ z Ledče. Do 
dalších let přejeme hlavně hodně zdraví 
a štěstí.

Dcera s manželem, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 1. února uplynulo už 15 let, kdy nás 
navždy opustila, ve věku nedožitých 59 
let, naše drahá manželka a maminka – 
paní MARCELA HLÍDKOVÁ z Ledče 
n. S. 
Kdo jste jí znali a měli rádi, věnujte jí pro-
sím tichou vzpomínku.

Děkují manžel a synové 

Čas plyne, bolest zůstává, co více můžeme 
ti dát. Jen kytičku a vzpomínat.
Dne 1. února uplynul jeden rok, co nás 
opustil pan FRANTIŠEK JANŮ z Ledče 
n. S.

S láskou vzpomíná manželka,
syn s rodinou, vnuci a pravnuk.

Dne 9. 2. 2022 uplynuly 3 smut-
né roky od chvíle, kdy nás náhle 
opustila naše milovaná maminka 
paní ŽOFIE DOLEŽALOVÁ 
z Ledče. Dne 4. 10. 2022 to bude 
již 13 let, kdy zemřel její manžel 
a náš tatínek
pan BOHUSLAV DOLEŽAL.

S láskou stále vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Dne 18. února 2022 uplynou dva smutné 
roky od chvíle, kdy nás opustil
pan IVAN PETRŮ z Ledče n. S. Všem, 
kteří vzpomenou spolu s námi, děkujeme.

S láskou a úctou vzpomínají maminka, 
bratr a sestra s rodinami.

Dne 27. února uplynou už čtyři smutné 
roky, kdy nás navždy opustil manžel, ta-
tínek a dědeček pan ZDENĚK BROŽ 
z Jedlé.
Vzpomeňte s námi všichni, kdo jste ho 
znali a měli rádi.

S láskou a úctou vzpomíná manželka, 
synové Zdeněk, Radek a vnuk Jakub

Roky ubíhají, bolest a hezké vzpomínky 
zůstávají.
Dne 9. února 2022 uplyne 10 let, kdy od 
nás navždy nečekaně odešel můj drahý 
manžel, náš tatínek a dědeček
pan LADISLAV PÍŠKA z Hradce u Led-
če n. S.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka a synové s rodinami.

Dne 20. února 2022 uplyne 5 let ode dne, 
kdy nás opustil pan VÁCLAV KRÁL 
z Ledče n. S., stavbyvedoucí PS Pardubi-
ce. Jeho mnoholetou práci nám připomí-
nají ledečské stavby – Zahrádecká hala 
závodu Kovofi niš, nová základní škola, 
bývalý podnik Léčiva, sídliště Stínadla, 
nespočetné fasády rodinných domů, čelní 
stěna v obřadní síni na novém hřbitově ale 
i opravené ledečské kapličky.

Za vzpomínku na skvělého stavaře 
a hodného člověka děkuje manželka a dcery s rodinami.

Dne 13. 2. letošního roku si připomínáme 6. výročí úmrtí pana 
JANA FULÍNA z Habreku. Zároveň si 14. února připomínáme už 
26. výročí úmrtí paní – MILOSLAVY FULÍNOVÉ z Habreku.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 20. 2. si připomínáme tři roky a 17. 2. dva roky, kdy nás opustili 
naši rodiče a prarodiče – JANA a JINDŘICH ŠIMÁNKOVI z Led-
če n. S. Vzpomeňte s námi všichni, kteří jste je znali a měli rádi. 

S láskou a úctou vzpomínají synové s rodinami.

Dne 27. ledna 2022 uplynul první smutný 
rok, kdy nás opustil manžel, tatínek, děde-
ček, pradědeček
pan JAROSLAV DOLEŽAL z K. Lhoty. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami a syn Radek

Dne 2. února 2022 oslavila devadesáté na-
rozeniny paní ZDEŇKA URBANOVÁ 
z Koutů.

Za lásku a obětavost děkují 
a pevné zdraví do dalších let přeji – děti, 

vnoučata a pravnoučata.
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