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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost březen 2022

5.–6. 3. MUDr. Teclová Andrea,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.:
569 426 109

12.–13. 3. MUDr. Kotrbová Věra,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.:
569 422 741

19.–20.3. MDDr. Pospíšilová Jitka,
Koželská 222, Ledeč n. S.

Tel.:
776 100 171

26.–27. 3. MUDr. Richter Tomáš,
Jiráskova 669, Chotěboř

Tel.:
569 626 481

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.

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
V BUDOVĚ POLIKLINIKY,

HABRECKÁ Č. 450, LEDEČ N. S.
Město Ledeč nad Sázavou nabízí 

k pronájmu nebytové prostory v budově 
polikliniky vhodné ke zřízení lékařské 

ordinace nebo kanceláře.
Pokud máte zájem o prohlídku a bližší 

specifi kaci prostor, informace Vám rádi 
poskytneme na e-mailu:

marie.kutnohorska@ledecns.cz
nebo na tel. č.: 569 729 527, 705 604 361.

V únoru 2022 se rada města sešla dne 7. a 21. úno-
ra. Na svých zasedáních rada města projednala tyto 
podstatné body:
• povoluje výjimku v počtu dětí na MŠ Stínadla – 2. 

třída Berušky o 1 dítě (celkem 28) za předpokla-
du, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a že jsou splněny pod-
mínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

• bere na vědomí dokument „Časový plán zlepšová-
ní kvality ovzduší 2022 – MĚSTO LEDEČ NAD 
SÁZAVOU“

• schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlaj-
ka pro Tibet“ a dne 10. března 2022 vyvěsit tibetskou 
vlajku na průčelí budovy městského úřadu v Ledči.

• schvaluje nového nájemce v bytě DPS.
• schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 

projektové dokumentace včetně položkového roz-
počtu a energetického posouzení navrhovaných 
opatření ke snížení energetické náročnosti objektu 
– Objekt Pečovatelské služby s požadavky dotač-
ního programu „Nová zelená úsporám“.

• schvaluje uzavření Smlouvy o dílo, jejímž před-
mětem je provedení stavebních prací na stavbě 
„Demolice části objektu čp. 16 v Ledči nad Sáza-
vou“ se společností Unimont J.C.K. s.r.o.

• ukládá OVŽP ve spolupráci s vlastníkem veřej-
ného osvětlení, TS Ledeč, s.r.o. využít dotačních 
titulů na rekonstrukci a obnovu všech starých svě-
telných bodů.

• bere na postup prací, který písemně doporučil dne 
16.02.2022 ředitel ústavu RNDr. Josef Stemberk, 

CSc. – Ústav struktury a mechaniky hornin Aka-
demie věd ČR – řešení aktuálního stavu skalního 
svahu mezi skalním masivem Šeptouchov a areá-
lem Kovofi niš v Ledči. 

• schvaluje poskytnutí dotace, fi nančního daru z roz-
počtu města pro rok 2022 organizacím a spolkům 
v celkové výši 62.808,00 Kč.

• schvaluje přijetí dotace od Kraje Vysočina a MPSV 
na fi nancování provozních nákladů sociální služ-
by na rok 2022 ve výši 1 270 000,- Kč.

• schvaluje uzavření Smlouvy o dílo jejímž před-
mětem je zpracování projektové dokumentace 
na akci „ZTV Nad Pilou – Ledeč nad Sázavou“ 
se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a.s.

• schvaluje uzavření Smlouvy o dílo, předmětem je 
zpracování projektové dokumentace „REKON-
STRUKCE KOMUNIKACE, UL. 5. KVĚTNA 
– LEDEČ NAD SÁZAVOU“ se společností Vo-
dovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

• schvaluje uzavření Smlouvy o dílo, jejímž před-
mětem je zpracování projektové dokumentace na 
akci „Rekonstrukce objektu sokolovny Ledeč nad 
Sázavou“ s fi rmou TAPA projekt s.r.o.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města 
je naplánován na duben 2022. Kompletní usnesení 
z jednání rady města a zastupitelstva města, podkla-
dy pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos lze 
nalézt na městském webu www.ledecns.cz

Mgr. Michal Simandl

Ve čt vr tek 10. března 2022 Vás zveme na promítání pohádky

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2.
Začátek od 17:00 hod. v sále g ymnázia.  Předprodej  vstupenek

v infocentru Ledeč.  Jednotné vstupné 100,-.
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SEZNAM DOTACÍ A DARŮ POSKYTNUTÝCH
Z ROZPOČTU MĚSTA LEDEČ N. S. V ROCE 2021

V roce 2021 bylo poskytnuto celkem 24 dotací a 11 darů z rozpočtu Města Ledče n. S. ve výši 2.063.679,- Kč. 
O tom, na jakou oblast/ projekty byly fi nanční prostředky použity, vypovídá tato tabulka.

 
Komu byly poskytnuty Výše dotace Účel dotace/daru
Martina Ouřadová – Blešák bez peněz  12 000,00 Kč Blešák a věcná sbírka
Římskokatolická farnost  300 000,00 Kč Oprava fasády děkanského kostela sv. Petra a Pavla
Háta, o.p.s.  50 000,00 Kč Na činnost
Oblastní charita HB-Petrklíč  50 000,00 Kč Na činnost
Český rybářský svaz, z.s.  200 000,00 Kč Na činnost
Tenisový klub Ledeč nad Sázavou  35 000,00 Kč Na provoz klubu
Notorix Denatur, spolek  20 000,00 Kč Bitva o Notorburg
TJ Kovofi niš Ledeč nad Sázavou  190 000,00 Kč Příspěvek na sportovní činnost mládeže
Český svaz včelařů, o.s.  30 000,00 Kč Výměna střešní krytiny na včelařském domě
Fotbalový klub Kovofi niš Ledeč nad Sázavou  10 679,00 Kč Zajištění fi nancování služeb na městském stadionu
Tělovýchovná jednota sokol Ledeč n. Sáz.  200 000,00 Kč Zajištění provozu Sokolovny
Fotbalový klub Kovofi niš Ledeč nad Sázavou  80 000,00 Kč Zajištění sportování dětí a mládeže
Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o.  90 000,00 Kč Hradní pouť 2021
Automotoklub Ledeč nad Sázavou  40 000,00 Kč Zabezpečení a realizace motokrosových závodů
Tenisový klub Melechov  50 000,00 Kč Výstavba dovednostní ledové plochy
Český rybářský svaz, z.s.  13 500,00 Kč Rybářské holínky a tlaková myčka wap
Český svaz chovatelů, z.s.  30 000,00 Kč Krajská okresní a speciální Výstava
Tenisový klub Ledeč nad Sázavou  20 000,00 Kč Dodávka a montáž tenisových čar
HC Ledeč nad Sázavou  250 000,00 Kč Zajištění sportovní přípravy a výbavy dětí – hokej 

a kraso
Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou  20 000,00 Kč Na provoz a údržbu vleku
Římskokatolická farnost  100 000,00 Kč Oprava fasády děkanského kostela sv. Petra a Pavla
Stanice Pavlov  20 000,00 Kč Na provoz záchranné stanice
Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o.  25 000,00 Kč Pořízení 5 ks dřevěných stánků
HC Ledeč nad Sázavou  110 000,00 Kč Pořízení brusky na brusle Prosharp AC Portable SC
 Výše daru  
Obec Hrušky – pomoc obci postižené tornádem  50 000,00 Kč Pomoc postižené obci po živelné pohromě
Potravinová banka Vysočina,z.s. 10 000,00 Kč Na činnost
Mateřské centrum Ledňáček 10 000,00 Kč Na činnost
Zdravotní klaun o.p.s. 10 000,00 Kč Na činnost
STŘED, z.s. 2 000,00 Kč Činnost Linky důvěry STŘED
Spolek pro lůžkový hospic, z.s. 7 500,00 Kč Na činnost
Linka bezpečí, z.s. 2 000,00 Kč Na činnost
FORM Solution s.r.o. 10 000,00 Kč Melechovský okruh a sraz motocyklů
Centrum české historie, o.p.s. 1 000,00 Kč Den české historie
Pavla Vrbková 10 000,00 Kč Běžecký závod
Martin Turek 5 000,00 Kč Christmas cup 2021

 
UPOZORNĚNÍ: Poskytování dotací a darů je prováděno na základě individuálních žádostí v průběhu každého 
kalendářního roku, a to bez vyvěšení záměru s termínem pro podání žádostí. 

Ing. Jan ČEPA, vedoucí odboru samosprávy
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NARODIL SE PRVNÍ LEDEČSKÝ OBČÁNEK ROKU 2022

DVOJKOVÉ ROKY VE VZPOMÍNKÁCH

Už v minulém zpravodaji jsme si udělali malý výlet do časů 
před 20 lety, tedy do roku 2002. Takové malé „retro“ – já to slo-
vo zrovna nemám rád, protože mě už retro připadá kdeco a taky 
mě štve, že v televizi ukazují věci, které jsou už dlouho retro 
a já je dosud užívám v běžném životě. S tím nic nenadělám 
protože: Mládí si nekoupím a stáří neprodám!

Tentokrát si připomeneme, že už je to celých 20 let, co byla 
otevřena školní tělocvična v ulici Komenského. Určitě se tu 
odehrála řada událostí, propotilo mnoho triček a možná jste tu 

i někdo z vás přeskakovali kozu. Snímek je z konce ledna 2002, 
kdy se tělocvična slavnostně předávala do provozu.

Dalšími obrázky se vracím k velmi pěkné a tradiční akci Pu-
tování za Betlémskou hvězdou. Zaujala mě totiž „rouška“ na 
tváři krále Heroda (pan Poborský). Kde bychom si pomysleli, 
že o dvacet let později budeme takovou ozdobu nosit všichni 
a povinně. Doufám, že se k PUTOVÁNÍ zase vrátíme už v lep-
ších časech, a na tvářích už bude jen kašírovaný vous. 

ok
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V LEDČI SE NARODIL JEDENAPADESÁTÝ MICHAL
NARODIL SE PRVNÍ LEDEČSKÝ OBČÁNEK ROKU 2022

Každoročně se touhle 
dobou na stránkách Le-
dečského zpravodaje vě-
nujeme tomuhle radost-
nému a vděčnému tématu 
– čekáme na den, kdy se 
narodí první ledečský ob-
čánek příslušného roku. 
Letos to čekání nebylo 

zase až tak dlouhé, i když loni jsme tuhle hezkou 
zprávu měli už o čtrnáct dní dříve. Zatímco minule 
to byla holčička, s půvabným jménem Zoe, tento-
krát se poměr pohlaví vyrovnává a narodil se kluk.

Čas kolem poloviny ledna je všeobecně známý 
jako nejtvrdší a nejstudenější období zimy. Ne na-
darmo se říká, že se jedná o „psí dny“ nebo také 
o tzv. Hyginskou zimu, která je charakterizována 
příslovím – Na sv. Hygina (11. 1.), pravá zima za-
číná. O to je podivnější, že náš první klučina roku 
2022 se tak vehementně, až překotně dral na svět. 
Tak jsme to vystupňovali a teď prozradím, kdo je 
ten náš malý hrdina.

17. ledna 2022, k páté hodině odpolední, se v hav-
líčkobrodské porodnici narodil MICHAL VACÍK. 
Přinesl tak šťastné chvíle, jako prvorozené dítě, 
mamince Veronice Vacíkové, tatínkovi Pavlu Mi-
mochodkovi a samozřejmě všem blízkým okolo.

Rodina vybrala pro svého kluka jméno Michal, 
které je v Česku za posledních padesát let velmi 
oblíbené, především v osmdesátých letech minulé-
ho století to byl opravdu „boom“. Tak se v repub-
lice nastřádalo na 122 000 Michalů a je 19. nej-
používanějším jménem. Jeho původ je hebrejský 
(biblický) a významu – kdo je jako Bůh (podob-
ný bohu). Rodinné oslavy bude mít malý Michal 
v roce pěkně rozložené, protože svůj první svátek 
oslaví až na sklonku září, přesně 29. Jak budou 
v rodině svůj nový přírůstek oslovovat, ukáže tepr-
ve čas. Variant na tohle jméno je hodně – Míša, 
Miška, Míšánek, Michálek, Míšenka, Miki... Ale 
stává se v rodinách, že si v tomto směru najdou 
zcela ojedinělou variantu. K svátku sv. Michala se 
váže řada pranostik, obyčejně spojených s dlouho-
dobými předpověďmi počasí – překvapivě často 
s vizí tuhé zimy či mrazů (že by vazba k datu naro-
zení?), tak jednu z takových pranostik přidám: Je-
li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc. Ještě 
jedna zajímavost se váže k datu narození malého 
Michala. Pravda, je našim časům vzdálená celých 
438 let, ale chod tohoto světa tohle rozhodnutí 

významně ovlivnilo. 17. ledna 1584 byl první den 
platnosti gregoriánského kalendáře v Čechách (za-
vedl ho papež Řehoř XIII.). Úterý 17. ledna násle-
dovalo po pondělí 6. ledna juliánského kalendáře. 
A ten rozdíl 10 dnů platí až do dnešních časů.

Tak doufejme, že takové překotné “kotrmelce“ se 
malému Michalovi budou v životě vyhýbat a pokud 
přijdou nějaké předěly, nechť jsou hlavně v jeho 
přívětivý prospěch. Než se nadějeme, doufám, že 
se s prvním ledečským občánkem roku 2022 po-
tkáme znovu na stránkách našeho zpravodaje – tře-
ba při příležitosti vítání občánků na zdejší radnici.

Michal Vacík se narodil ve znamení Kozoroha, 
jak je patrné z jeho data narození. Pro Kozorohy 
je typická ambiciózní a cílevědomá povaha. Toto 
znamení je pod vládou živlu Země, úspěch je pro 
jeho zrozence velmi důležitý. Touží po uznání. 
Myslí dlouhodobě a dokážou se pro své cíle ledas-
čeho příjemného zříct. Jsou spolehliví a odpovědní. 
Svou povahou jsou introverti a hloubky jejich duše 
zná jen pár blízkých přátel, před ostatními skrývají 
své zranitelné nitro pod pevnou slupkou. Pokud ro-
dina, nejspíš babičky, chystají novorozenci nějaký 
ten dražší dárek, mohl by to být šperk s malachitem, 
který prý bude kamenem Michalova života.

V numerologii byla Michalovi, podle data naro-
zení, přiřazena šestka. A co to číslo znamená? Je 
to harmonické a soudržné číslo, které se asociuje 
s rodinou, krásou, estetikou, vytrvalostí, rozhodo-
váním. Planeta, která se váže k číslu šest, je Venu-
še, náleží k ní též znamení býka. Lidé s životním 
číslem šest v datu narození, bývají velmi tvůrčí, 
umělecky nadaní, laskaví a přátelští, pohodoví, 
mají rádi svoje jistoty a svůj klid, svou rodinu. 
Jsou to také srdcaři, obvykle mají empatii a jsou 
zranitelní. Jsou velmi vášniví a vše dělají naplno. 
Mívají dobrý vkus a podléhají všem požitkům, 
které život přináší. 

Podle těchto charakteristik jsou hvězdy i čísla 
Michalovi nakloněny. Ať už těmto předpovědím 
věříte či nevěříte, bude záležet především na rodi-
ně, jak život Michal odstartuje a i tady jsou všech-
ny předpoklady pro to, aby to byl začátek šťastný.

Za sebe, redakci Ledečského zpravodaje i naše 
čtenáře přeji Michalu Vacíkovi pevné zdraví, bez-
pečí a spokojenost v kruhu těch, kteří o něj prá-
vě teď s velkou láskou a obdivem pečují. Hodně 
šťastných dnů celé rodině! Ok

Foto z rodinného alba viz na protější 
barevné stránce.
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ

ČINNOSTI ZA MĚSÍC ÚNOR 2022

DOPADENÍ PACHATELE 
VLOUPÁNÍ DO PRODEJNY 
COOP V KOŽLÍ – Dne 24. 1.
2022 byly policejním orgá-
nem dle § 158/3 tr. řádu zahá-
jeny úkony trestního řízení ve 
věci spáchání přečinu krádeže 
a přečinu poškození cizí věci, 
kdy čtyřiapadesátiletý recidi-
vista dne 24. 1. 2022 v době od 

2:40 hod do 3:10 hod vnikl, po překonání vstupních dve-
ří, do prodejny COOP v obci Kožlí, kde následně odcizil 
z regálu vystavené zboží. Jednalo se celkem o cca 213 ks 
krabiček cigaret různých značek, 16 ks baleného tabáku 
různých značek, 19 lahví různého alkoholu a několik ba-
lení baterek, přičemž byl na místě vyrušen hlídkou Policie 
ČR. Dal se na útěk, avšak byl následně zadržen příslušníky 
Policie ČR (obvodní oddělení Světlá nad Sázavou) nedale-
ko uvedené prodejny. Poškozené fi rmě COOP družstvo HB 
způsobil škodu odcizením shora uvedených věcí ve výši 
28.195,- Kč, přičemž dále bylo zjištěno, že se uvedeného 
skutku dopustil přesto, že byl za takový skutek v posled-
ních třech letech odsouzen a to trestním příkazem Okresní-
ho soudu v Pelhřimově. V případě uznání vinny před sou-
dem hrozí tomuto čtyřiapadesátiletému muži trest odnětí 
svobody v trvání 6 měsíců až 3 léta. 

Mimo jiné, v souvislosti s výše popisovaným skutkem, 
byly dne 25. 1. 2022 policejním orgánem PČR OO Světlá 
nad Sázavou zahájeny úkony trestního řízení pro podezře-
ní ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání, ze kterého je rovněž podezřelý čtyřiapadesátiletý 

recidivista, který se vloupal dne 24. 1. 2022 do prodejny 
COOP v obci Kožlí, a to tak, že policejní orgán v rámci 
trestního řízení na základě písemné zprávy a doručeného 
trestního příkazu Okresního soudu v Pelhřimově zjistil, 
že tento muž porušil uložený trest zákazu pobytu, dle § 75
odst. 1 trestního zákoníku, na území Kraje Vysočina na 
dobu 5 let, který mu byl uložen trestním příkazem Okres-
ního soudu v Pelhřimově s předpokládaným koncem trestu 
zákazu pobytu dne 5. 5. 2024, přičemž byl dne 24. 1. 2022 
v 03:10 hod., dle § 76 odst. 1 tr. řádu, zadržen policejním 
orgánem při vloupání do prodejny potravin COOP družstvo 
HB, v obci Kožlí.

KRÁDEŽ MĚDĚNÝCH OKAPŮ U RODINNÉHO 
DOMU V OBCI BĚLÁ – Dne 11. 2. 2022 bylo na policii 
v Ledči nad Sázavou přijato oznámení o krádeži měděných 
okapů u rodinného domu v obci Bělá, kde dosud neznámý 
pachatel v blíže nezjištěné době od 22. 1. 2022 do 11. 2. 
2022 u domu v obci Bělá na nezjištěném místě a nezjiš-
těným způsobem překonal oplocení pozemku o maximální 
výšce plotu 150 cm. Na pozemku za kůlnou vzal hliníkový 
žebřík o délce 3 m, který přemístil a nechal opřený o dříví 
a z domu a garáže odcizil měděné okapy, a to 6 ks měděných 
svodů o průměru 100 mm, 76 m měděných žlabů o průměru 
125 mm (38 m na garáži a 38 m na domě), 12 ks měděných 
kolen o průměru 100 mm a 4 ks měděných kotlíků ( mezi-
kus mezi žlabem a svodem ), čímž poškozenému způsobil 
škodu cca 72.000,-Kč. V případě dopadení a uznání vinny 
před soudem hrozí tomuto pachateli trest odnětí svobody 
v trvání až 2 léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S., 
Policejní stanice Ledeč n. S.
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VLASTNÍCI LESŮ MUSÍ LETOS PRO ČERPÁNÍ DOTACÍ 
PODAT DVĚ OHLÁŠENÍ

Vlastníci a nájemci lesa mohou od 3. 2. 2022 podávat 
ohlášení na nový dotační titul, který se nazývá Finanč-
ní příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na 
klimatickou změnu (2022–2026) – program T, podrobné 
podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Mi-
nisterstva zemědělství. 

Finanční příspěvek je koncipován jako platba za každý 
den, nejdříve však od data podání ohlášení. Čím později 
bude ohlášení podáno, tím nižší bude možný požadovaný 
příspěvek. Vlastní žádosti budou žadatelé předkládat až 
v roce 2023 od 1. 3. 2023 do 31. 5. 2023, nejvýše však 
za 332 kalendářních dnů roku 2022, pokud bylo ohlášení 
podáno hned 3. 2. 2022. Při pozdějším podání ohlášení 
v průběhu roku 2022 bude možné příspěvek požadovat 
jen na příslušný (nižší) počet kalendářních dnů.

Ohlášení vyhotoví žadatelé elektronicky v modulu pro 
žadatele, který najdou na stránkách Ministerstva země-
dělství. Vyhotovené ohlášení odešlou na příslušný kraj-
ský úřad, v jehož působnosti žadatel vlastní lesní pozem-
ky, poštou, osobně nebo v elektronické podobě datovou 
schránkou žadatele. Pro informaci žadatelů sdělujeme, že 
podání je obecně učiněno dnem, kdy podacímu místu do-
šlo ohlášení. Okamžikem podání není okamžik, kdy byla 
data ohlášení předána v modulu pro žadatele do systému 
národních dotací.

Další ohlášení je třeba podat příslušnému krajskému 
úřadu v případě, že vlastník lesa plánuje práce v lesních 
porostech a má zájem čerpat dotace podle Nařízení vlády 

č. 30/2014 Sb. (fi nanční příspěvek na obnovu, zajištění 
a výchovu lesních porostů do 40 let věku, ochranu lesa 
a vyhotovení lesních hospodářských plánů), a to před zahá-
jením prací, stejně jako v minulých letech. Seznam podpo-
rovaných aktivit se od letošního roku znovu rozšířil.

Ohlášení dle NV 30/2014 a programu Adaptace nelze 
zaměňovat a znamená to, že žadatel musí vyhotovit dvě 
odlišná ohlášení a zaslat je na každý Krajský úřad, v jehož 
působnosti se dotčené lesní pozemky nachází.

Na stránkách Ministerstva zemědělství je k dispozici 
i aktuální přehled podpory lesnictví i z jiných programů. 

Ing. Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina 
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MJR. JAN ŠIMANOVSKÝ
PO SEDM LET SPOLUPRACOVAL SE ZPRAVODAJEM

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ N. S.

ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

hodnosti majora a ustanoven do funkce velitele stanice 
v H. Brodě. Stalo se tak na základě výběrového řízení, 
ve kterém zdejší velitel zvítězil. Okresní stanice v H. 
Brodě je mnohem větší a má rozlehlejší hasební obvod 
i paletu činností, než zdejší ledečská. Na majora Šima-
novského bude nové služební místo klást vysoké nároky. 
Bc. Jan Šimanovský je z hasičské rodiny a k profesionál-
ním hasičům nastoupil v roce 2005. Od roku 2015 velí 
hasičské stanici v Ledči a jako zdejší velitel měl přiroze-
nou autoritu a respekt. Hlavním přínosem pro ledečské 
hasiče byl jeho rovný přístup při řešení problémů i ma-
nažerských a provozních záležitostí v zájmu uspokojení 
oprávněných požadavků občanů, organizací i samotné-
ho Města, dobrovolného sboru, dobrovolné jednotky, za 
současného plnění všech povinností kladených na něj 
jako na vedoucího příslušníka profesionální jednotky 
a stanice Hasičského záchranného sboru. Za odvedenou 
práci děkujeme, k povýšení gratulujeme a přejeme mno-
ho úspěchů na novém místě služebního působiště.

Dan Horký,
hasiči Ledeč n. S.

Dobrý den, únorový příspěvek 
je prakticky celý jen a jen o větru. 
Je to odraz změny klimatu, o tom 
bychom se mohli dočíst v jiných 
zdrojích.

První větší vítr potrápil průjezd-
nost komunikací 30. ledna. V pěti 
případech se jednalo o odstra-
ňování stromů z komunikací, ve 
dvou případech z elektrického ve-

dení a jeden strom s pomocí výškové techniky. U odstra-
ňování stromů z elektrického vedení zde musím ohlašova-
telům připomenout riziko pohybu u strženého vedení na 
zem. K jakémukoliv vedení na zemi musíme přistupovat 

jako by bylo pod napětím. Překvapilo mě, že tuto infor-
maci někteří lidé nevědí a jdou se k němu podívat.

Druhá vlna větru nás potrápila daleko více 17. února 
a následně ještě 2 dny se škody odstraňovaly. Událostí 
jen pro profesionální jednotku bylo 28. A dobrovolní ha-
siči z celého okolí přispěli téměř šedesáti výjezdy. Nej-
častěji se opět zprůjezdňovaly komunikace, odstraňova-
ly se kmeny ze staveb a zajišťovaly se povolené plechy 
a krytiny na stavbách.

Zajímavé je, že jsme zasahovali pouze u jedné doprav-
ní nehody. Požáry evidujeme celkem 3. Dva požáry ro-
dinných domů a jeden požár lesní,

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

POZNÁMKA REDAKCE. Spolupráce s panem mjr. Ja-
nem Šimanovským je opravdu velmi dobrá a vlastně le-
titá. Ono se to nezdá, ale doposud těch jeho příspěvku 
pro Ledečský zpravodaj bude na osmdesát. Hasičské 
povolání vyžaduje, aby jeho příslušníci byli vždy bdělí 
a připravení k pomoci. Tak se někdy v těch vypjatých 
chvílích stává, že „Honza lepil“ své příspěvky opravdu 
na poslední chvíli, bezprostředně po pracovním zásahu 
a je třeba také poznamenat, že stránky, které místní ha-
siči naplňují, patří k těm nejvyhledávanějším. Není divu, 

s místními hasiči je tu veliká tradice, úcta i přízeň. Panu 
mjr. Šimanovskému k jeho kariérnímu postupu samozřej-
mě blahopřejeme a přejeme, aby ve zdraví a úspěšnosti 
tuto výzvu naplnil. Velitelův odchod není ihned, zatím 
bude pendlovat mezi Ledčí a H. Brodem, jak dlouho to 
bude trvat, neví ani sám velitel. Stejně je tu lítost, že se 
budete loučit s někým, kdo je přátelský, vstřícný a pra-
covitý. Doufám, že místní hasiči budou mít důstojného 
nástupce a redakce získá stejně dobrého korespondenta, 
jakým je pan Šimanovský. ok

Velitel ledečských hasičů podporučík JAN ŠIMA-
NOVSKÝ byl rozkazem ředitele Hasičského záchran-
ného sboru Kraje Vysočina dne 1. 3. 2022 povýšen do 
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LEDEČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI

VÍTR SE ULICEMI LEDČE PROTAHOVAL CELÝ ÚNOR

V průběhu měsíce února 2022 
ledečští hasiči zasahovali pře-
devším v souvislosti s následky 
větrných smrští. Jednotka vy-
jížděla k popadaným stromům 
již koncem ledna do Bohumi-
lic, v polovině února pak do 

Ostrova, Přemelovska, Sechova, anebo Pivovarského 
údolí. Mimo zásahovou činnost proběhla další oprava 
a údržba našeho zásahového vozidla, tentokrát se jed-
nalo o opravu koroze vodní nádrže. Závěrem bychom 
rádi pogratulovali kolegovi z výjezdové jednotky hasi-
či Jirkovi Rajdlovi k narození syna ŠTĚPÁNA – bla-
hopřejeme! Mgr. Dan Horký

Ledový severák provázel únor 
téměř po celý tento zimní měsíc. 
Zima na to samozřejmě ještě měla 
právo, ale tenhle nárazový vítr nás 
halil do prošívaných bund, kulichů, 
ale především škodil. Strhával stře-
chy, bořil ploty a lámal zbytky stro-
mů, které nám tu po kůrovci ještě 
zbyly. Však s tím občané i hasiči 
měli plné ruce práce. Ostatně jak 
to dokumentují fotografi e v tomto 
březnovém zpravodaji. Tuto foto-
grafi i u zimního stadionu pohotově 
pořídil pan Ladislav Dlouhý. ok
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8. BŘEZNA 1879 BYLA SOBOTA A PŘEPISOVALY
SE DĚJINY LEDEČSKÉHO HRADU

– VYPUKL VELKÝ POŽÁR

Požáry v minulosti až do dnešních dnů už nadělaly mno-
ho fatálních předělů, škod, osobních tragédií a pohltily 
mnoho životů. Na stránkách zpravodaje se k tomuto 
tématu opakovaně vracíme v různých historických sou-
vislostech. Už jsme se mnohokrát přesvědčili o tom, že 
požáry v minulosti ovlivňovaly nejen osudy lidí, celých 
rodin, ale také zgruntu měnily tvář tohoto města. Ještě 
dramatičtější to samozřejmě bylo v případě místního hra-
du. Příběh, který tu dnes popisuje pan JOSEF PLEVA, 
byl jedním z těch velmi osudových. Jestli tu byly oběti 
na životech, doloženo nemáme, ale materiální i kulturní 
škody to byly nedozírné. Na ledečském hradě v té době 
už 126 let vládne Tereziánský řád zchudlých šlechtičen, 
přes řeku Sázavu vede město purkmistr Jan Hanák – ji-
nak kupec. Monarchii z Vídně řídí už téměř padesátiletý 
císař rakouský František Josef I. („šéfovat“ a žít bude ješ-
tě příštích 37 let), reformovaná Francie si za svoji hym-
nu volí Marseillaisu – kola dějin jsou pořád v běhu. Tak 
upřeme zrak ke stoupajícím sloupům kouře a v silném 
větru vysoko šlehajícím plamenům na ledečském hradě. 
Pekelné divadlo začalo... ok
Požárem ledečskému hradu vznikla veliká škoda, jakou 
hrad nepamatoval. Stalo se to za větrného odpoledne 
8. března 1879. V půl páté vypukl požár v domě Františ-
ka Nováka č. p. 234 v Pivovarské ulici.

Požár byl založen služkou, která se tak chtěla pomstít 
Novákově ženě. Sama se k tomu později u soudu přiznala 
a dostala 15 let těžkého vězení. K požáru se v krátké době 
dostavil sbor ledečských hasičů s dvoukolovou pařížskou 
stříkačkou a požár se jim brzy podařilo zlikvidovat.
Jenže ten nešťastný vítr! Však víte, co jsme si ho letos 
v únoru užili. Prudké poryvy páchaly mnohé škody a na 
stránkách tohoto vydání Ledečského zpravodaje je o tom 
na několika místech zmínka, včetně titulní strany. Jen-
že ten vítr, který se proháněl Ledči před těmi 143 lety, 
byl ještě mnohem škodlivější, a místní ikonickou stavbu 
navždy poznamenal. Před těmi téměř sedm a půl tisíci 
týdny byla 8. března sobota. Úleva z uhašeného požá-
ru v Pivovarské ulici trvala jen chvíli. Poryv větru však 
našel a zanesl jiskru z požářiště na šindelovou střechu 
velkých kasáren hradu. Střecha začala pomalu doutnat 
a hořet! Oheň pozvolna začal pohlcovat střechy hradu, 
velkých i malých kasáren, věž i stavení směrem k městu 
včetně hradní kaple. Jen s velkou námahou se podařilo, 
za pomoci hasičů ze Světlé, oheň zvládnout.
Zachránil se jen příbytek lesmistra, který byl krytý taš-
kami. Celé hašení velmi znesnadňoval špatný přístup na 
strmé, vysoké střechy hradu a někde nebyly ani stropy. 
Celou situaci komplikoval nedostatek vody. Byl to hrů-
zostrašný pohled na hořící hrad, dramatický požár byl 
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viditelný do širokého kraje a poutal pozornost obyvatel. 
Oheň trval až do desáté hodiny večerní, takže už ve tmě 
se bizarnost požáru ještě prohlubovala a tma také zabra-
ňovala účinným záchranným pracím. Uvnitř hradu dře-
vo doutnalo ještě celý následující týden a hasiči museli 
propadlé střechy neustále kropit vodou a poničené části 
strhávat.
Celé město mělo strach, aby jiskry nezapálily domky ve 
městě, které byly většinou kryté jen šindelem a lepen-
kou.

Vítr shodil i 14 metrů vysoký komín na hradním stavení. 
Hrad již nebyl po požáru obnoven ve své původní podo-
bě a obnovena nebyla ani hradní kaple. Takové nedozírné 
škody způsobila zášť jedné dotčené služky. Co to asi bylo 
za „problém“, který se musel takhle dramaticky řešit. To 
už dneska můžeme jen spekulovat nebo je to téma pro 
romanopisce. Tvář panoramatu na ostrohu řeky Sázavy 
to však navždy poznamenalo a kdo ví, jaký by byl jinak 
stavební vývoj našeho hradu pro budoucí pokolení.

Josef Pleva

LEGENDA K FOTO
Foto z náměstí č. 1: Hrad před rokem 1900. Střecha věže nebyla ještě 
po požáru v roce 1879 obnovena. Střecha byla položena až v roce 
1929, a to z břidlicové krytiny. Tehdy byl proražen vchod do věže 
z horního nádvoří hradu a zbudováno schodiště ve věži.
Foto od vody č. 2: Pohled na dnešní Heroldovo nábřeží před rokem 
1900. V té době také nebyla zbudována cesta pro velké vozy kolem 
řeky Sázavy. Byla zde jen cesta pro pěší. Pohlednice malovaný motiv 
– stejný záběr na nábřeží.
Foto č. 3: Město z jižní strany v roce 1890. Hrad ještě nemá oprave-
nou střechu po požáru. Kostel sv. Petra a Pavla má nízkou střechu 
věže.
Foto č. 4: Hrad ze severní strany kolem roku 1890. Vlevo Thunov-
ský letohrádek. Hrad ještě nemá dokončeny střechy ani věž nemá 
střechu.
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COVID PŘEJE LÁSCE A DOBRÝM VZTAHŮM?

Zkušenosti minulých dvou „ztracených“ roků budou 
asi směřovat někam úplně jinam, než jsou slova v ti-
tulku. Všichni stále ještě máme okolo sebe tu zkuše-
nost, že covid nás zahnal do opravdu temných koutů 
a způsobil nám tolik omezení, která jsme si ještě před 
krátkým časem nedovedli vůbec představit. Tak bude-
me věřit, že se blýská na lepší časy, když k „normálu“ 
je ještě asi daleko.

Proč ten optimizmus z titulní věty? Přivedla mě na 
něj paní Lenka Smítková z ledečské matriky. Posla-
la mi do redakce statistiku, která ve vztahu k těžkým 
minulým měsícům vyznívá nezvykle optimisticky. Je 
to statistika sňatků na ledečské radnici (jsou to sňatky, 
které byly uzavřeny před orgány MěÚ nebo církví. Ne-
jsou to ale pouze občané Ledče, jsou to prostě všech-
ny svatby, které jsou zapsané v matrikách na zdejším 
úřadě. Ten, kdo uzavřel sňatek jinde, tak v té statistice 
není a vlastně nemůže být). Z hlediska dat není až tak 
dlouhodobá, přesto má jeden významný prvek z po-
sledních dvou let. Počet sňatků se viditelně zvýšil, ale 
co je nesmírně optimistické, že rozvody se dostaly až 
ke statisticky neobvyklé nule.

Také vám to připadá zvláštní? Jsme přímými účast-
níky chaosu, obav, strachu, společenské rozpolcenosti 
i revolty. A najednou je tu sjednocující prvek, který 
hlásí, jak moc důležité jsou vztahy mezi lidmi, mezi 
zamilovanými a pevná soudržnost rodiny. Nemůžu se 
pouštět do „rozumování“, sociologové jistě časem vy-
dají svědectví i ponaučení o covidových časech. Uvi-
díme, zda tato data jsou jen ledečská specialita nebo je 
ten záběr mnohem širší.

Institut manželství je tu s námi už z raného křesťan-
ství a nejspíš v nějakých formách i z dob předkřes-
ťanských. Víme, že je skoro výhradně velká rodinná 
událost, která alespoň na čas stmelí velkou rodinu na-
příč generacemi. Rodiny si na úkor téhle velké rodinné 
události na čas dovedou utáhnout opasky jen pro to, 
aby to byl den „D“.

Svatby se mění v závislosti na místních zvycích, bo-
hatosti rodiny i celé společnosti. Jedno se však stejně 
táhne staletími a tím jsou spojené rituály, které sňatky 
doprovázejí. Zatímco před pár desetiletími stačil jako 

dar vzájemnosti vyšívaný kapesníček, nové časy při-
nesly prsteny z drahých kovů. Ten prsten zakotvil při 
obřadu už v 15. století, ale na ruce se stěhoval, a to na 
obou rukách, skoro všech prstech, včetně palce. Prostý 
svatební koláč (nejlépe veliký jako pecen chleba – ne-
jsem si jistý, jestli všichni vědí co je pecen), zdobený 
větvičkami ovoce z nejbližší zahrady, nahradily něko-
likapatrové dorty, které vypadají jako umělecká díla 
a máte skutečný strach do nich opravdu říznout. Proto-
že z redakce tohoto zpravodaje vím, že skladbu našich 
čtenářů tvoří převážně zralí (a ještě zralejší) spoluobča-
né a samozřejmě spoluobčanky, tak si troufám napsat, 
že také většina čtenářů bude ledacos o svatbách vědět. 
Kolikrát jste v téhle souvislosti použili slovo choť? 
Spíš slovo slyšíme se státnickými návštěvami (prezi-
dent s chotí) nebo jen tak na ulici když zaslechnete, že 
něčí choť se včera zdržel v restaurantu. Původní vý-
znam však zněl jinak – tvrdě chot a také něco jiného 
znamenal. Muž i žena toho označení byli čekatelé na 
manželství – tedy nevěsta a ženich.

Tak se vraťme z tohoto malého exkurzu do reality 
a hlavně k té zmíněné „přízni“ covidu k pevnějším ro-
dinným poutům. Nastoupený trend legitimních man-
želských svazků i jejich trvalé zachování je velmi sym-
patické a plné dobrých nadějí. Jen čas ukáže, do jaké 
míry se to potvrdí. Ocení to ti, kteří jsou v manželském 
svazku svázáni gloriolou zlatých či ještě významněj-
ších výročí sňatku i ti, kteří jsou teprve chot, tedy ti, 
kdož jsou na prahu tohoto velmi závažného životního 
rozhodnutí. Nezbývá než popřát všem těm, kteří se už 
dneska drží za své vrásčité ruce i těm, kteří si je dneska 
pevně svírají v zamilované touze, aby byli zdraví, silní 
a šťastní. ok

SE SVATBAMI BÝVÁ ČASTO SPOJOVÁNA 
I MAGIE

Také nic nového pod sluncem. Lidé si s tímto osudo-
vým rozhodnutím hlídali i okolnosti, které by tuto zá-
važnou chvíli podpořilo i něco nadpozemského, snad 
pro to, aby nový svazek byl podpořen nejen samotnou 
dvojicí - ono to nakonec vyjde nastejno. Pro svat-
bu bylo důležité, nejen roční období, ale také datum 

ROK POČET 
SŇATKŮ

POČET
ROZVODŮ

ROZVEDENO 
v %

ROK POČET 
SŇATKŮ

POČET
ROZVODŮ

ROZVEDENO 
v %

2007 32 8 25 2015 32 2 6
2008 34 7 21 2016 28 2 7
2009 25 7 28 2017 43 5 12
2010 23 4 17 2018 35 1 3
2011 28 9 32 2019 46 1 2
2012 31 5 16 2020 38 0 0
2013 29 3 10 2021 52 0 0
2014 25 3 12 Manželství bez dětí je jako den bez slunce.
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sňatku. Roční období se vybírala hlavně pro čas hoj-
nosti, tedy po sklizni, nejlépe v čase končících polních 
prací. Téměř zapovězený byl pro svatby květen. Bylo 
tady totiž rčení: „Svatba v Máji – do roka máry“. Snad 
proto, že z toho svazku se rodily děti do nejkrutějšího 
období zimy a také času docházejících potravin. Dnes 
jsou přeci jen jiná měřítka, ale moc kouzel a věštění 
tu zůstává. Vyhledávanými termíny jsou dny se zvlášt-
ně uspořádanými číslo, a to bez ohledu na pořadí dne 
v týdnu. To jsou zamilované páry ochotny obětovat 
i tolik populární soboty.

Jedno takové datum jsme právě prožili v uplynulém 
únoru. Přišlo jedinečné datum se šesti dvojkami, da-
tum jedinečné i pro celé století. Bylo úterý 22. 2. 2022! 
Skvělá příležitost pro začátek nového života. Kolik 
svateb se uskutečnilo ve státě nebo dokonce ve světě, 
nevíme, ale v samotné Ledči n. S. taková čísla jsou. Ne, 
že by se páry nějak hrnuly na ledečskou radnici, ale dvě 
svatby tu byly. Od jednoho z párů jsme dostali svolení, 
že se s jejich radostí ze svatebního dne můžeme podělit 
se čtenáři na stránkách zpravodaje. Těmi, kteří po leti-
té známosti spojili svoje osudy se šťastnými dvojkami, 
jsou milí a přívětiví lidé – Jarka a Kája MAŠÍNOVI 
z Hradce Úlehlí. Svatební obřad na ledečském hradě 
vedl pan místostarosta Ing. Jan Drápela, který k novo-
manželům mj. promluvil takto: „Pro svůj slavnostní den 
jste si vybrali magické datum. Možná jen proto, aby si 
ho Karel lépe zapamatoval, ale možná i proto, že věříte 

v kouzelnou sílu dvojek. Nezbylo mi tedy, než se pono-
řit do tajů numerologie abych zjistil, že:
• dvojka je mistrovské číslo plné dobra a andělské síly
• dnešním dnem se svět obrací zpátky do normálu a již 

není čeho se obávat 
• dvojky přinesou ujištění pevných vztahů, které 

zvládnou veškeré otřesy 
• dnešní den je z pohledu numerologů ideální pro vizu-

alizaci svých přání 
Myslím, že už máte všechno ze shora pojištěné, tak 

už je jen na Vás, si to nepokazit…“
Pan místostarosta patří do party házenkářů, kam patří 

i ženich – pan Karel Mašín. Tohle byla nejen výteč-
ná parta sportovců, ale také velmi družné a přátelské 
uskupení. V jejich společnosti nudu neznali a také 
o nějakou tu „lumpárničku“ nouze nebyla. A tak se 
stalo i v případě novomanželů Jarky a Karla. Takovou 
šanci si „škodolibí“ kamarádi nemohou nechat ujít. 
Scénka na nádvoří ledečského hradu tak byla nejen 
„kostýmovaná“, ale také s originálním zvířetem. Rá-
zem bylo v úterý odpoledne opravdu veselo a milé zá-
žitky tu zůstanou v paměti, stejně jako datum, kdy se 
tahle událost stala.

Redakce Ledečského zpravodaje se i za čtenáře při-
dává ke gratulantům a ke všem těm hezkým slovům 
a přáním, které tuto svatbu provázely. Hodně zdraví 
a štěstí! Celou událost na fotografi ích zdokumentovala 
Martina Casková. ok



14

DNE 2. 2. 2022 ZEMŘELA VE VĚKU 69 LET
IVANA MĚKOTOVÁ

obrázek I. M. „Nemám čas“ 

POKORA NENÍ PASIVITA. Někdy se objevuje před-
stava křesťanů jako pokorných a poddajných tvorů. Udeří je 
do jedné tváře, nastaví druhou, oni do nás kamenem, my do 
nich chlebem. Podobenství věřících jako stáda ovcí. V křes-
ťanském společenství občas narazíme i na výzvu k pokoře, 
modlitbě, neodporování špatnému. Jde o naprosté nepocho-
pení úlohy křesťanů. Ano, křesťané mají být pokorní. Své 
pochyby neustále předkládáme Bohu v modlitbě. Musíme ale 
zůstat pevní a nesmířit se tiše se zlem. Zlo nemůžeme pře-
cházet mlčením v církvi ani jinde. Pokud někdo tvrdí opak, 
tragicky se mýlí. Celá církev má zodpovědnost za pochybení 
svých členů. Mluvím teď o událostech, které zasáhly Želivský 
klášter. Je třeba přijmout opatření, aby se podobné zrůdnosti 
neopakovaly. Samozřejmě je nutná naprostá spolupráce s po-
licií, otevřenost a přiměřený trest pro pachatele. Obrovskou 
zodpovědnost mají představení obviněného kněze, je třeba, 
aby ji přijali. Šlo o selhání jedince nebo chybu systému? Od-
pouštět je křesťanské, ale pasivita je semeništěm zla. Pasivita 
může být pohodlná, ale není křesťanská. Křesťanství má za 
dobro aktivně bojovat. V běžném životě, v rodinách, v profesi, 
ve společnosti. Pokud tak činíme, máme požehnání Nebes.  

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
Přípravy dětí a rodičů k prvnímu přijetí svátosti smíření a sv. 

přijímání budou zahájeny v dubnu. Informace podá Mgr. Jana 
Sklenářová.

Spolčo pro malé a školní děti- datum upřesníme na webu 
farnosti.
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
17. 3. Sv. Patrik – Patron Irska a budoucí velmi známý světec 

žil ve čtvrtém a pátém století po Kristu. Narodil se v Anglii, 
odkud ho piráti unesli a prodali jako otroka do Irska. Za šest 
let svého otroctví poznal bídu a zaostalost irského venkova. 
Po návratu domů se vzdal světského života, přijal řeholní 
šat a kněžské svěcení. Vrátil se do zaostalého Irska, horlivě 
a nenásilně zde šířil křesťanství a s ním spojenou vzděla-
nost. Hlásal osobní chudobu kněží. Již za jeho života ho lidé 
uctívali jako svého otce a světce. 

19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence panny Marie a pěstouna 
Ježíše Krista. Tento den si připomínáme prostého člověka Jo-
sefa, který stál po boku Marie, matky Ježíše Krista. S hlubo-
kou vírou a přímočaře přijal zázrak Božího početí a zrození. 
Ukázal nám, že zázrak lze přijmout, i když mu nerozumíme. 

25. 3. Slavnost Zvěstování Páně – anděl zvěstoval Marii, že se 
má stát matkou Ježíše Krista. 

10. 4. Květná neděle- začátek svatého týdne
14. 4. Zelený čtvrtek, 15. 4. Velký pátek, 16. 4. Bílá sobota, 

17. 4. Boží hod Velikonoční
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil 

Mgr. Miroslav Sklenář

Ivana Měkotová se narodila v Hum-
polci, žila ve Světlé n. S., ale zůstane 
navždy spjatá i s naším městem – Ledčí 
n. S.. Zde se roku 2000 stala znovuza-
kladatelkou Výtvarného oboru ZUŠ, 
který zde učila do roku 2011. Mnozí 
z vás si ji budou pamatovat především 
z úspěšných oborových výstav žáků na 
ledečském hradě nebo dokonce jako 
vlastní učitelku.

Ivana Měkotová byla studentkou 
ledečského gymnázia, poté dálkově 
studovala na čáslavské pedagogické 
střední škole a na Katedře loutkářství, 
na pražské DAMU. Ke své učitelské 
profesi se intenzivně zabývala výtvar-
nou a dramatickou tvorbou. Její obrazy/ 
pastely bylo možné vidět na výstavách 
v Praze, v Horácké galerii – v Novém 
Městě na Moravě a na jiných místech, 

při tuzemských prezentacích její tvor-
by. Její výtvarná díla jsou součástí sou-
kromých sbírek nejen u nás, ale i v za-
hraničí (na Slovenku, v Holandsku, 
Irsku, Velké Británii, Francii a USA). 
Z její spisovatelské tvorby jsou nej-
známější dětské knihy „O babičce Pe-
pičce“ a „Ať se ti líbí na světě“, které 
napsala pro svá vnoučata. První z nich 
byla namluvená a opakovaně vysílaná 
v Českém rozhlase, v pořadu Hajaja. 
Výběr z literárních textů a poezie bylo 
možné slyšet naposledy 16. února v Po-
etickém podkroví nad Kavárnou U No-
táře, v H. Brodě, kde proběhl, z popudu 
JUDr. Ladislava Vondráka (kterému 
tímto velmi děkuji), vzpomínkový ve-
čer – na autorku, učitelku (nejen zdejší 
ZUŠ), ale též moji maminku…

Gabriela Hrubešová – dcera, 
za celý kolektiv učitelů ZUŠ

v Ledči n. S.
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OZNÁMENÍ PRO DRŽITELE PSŮ

ČINNOST LEDEČSKÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V ROCE 2021

ZA TOHLE VÍTR NEMŮŽE

Dovolte mi na úvod poděkovat všem návštěvníkům, 
kteří v minulém roce využili některou ze služeb knihov-
ny. Činnost byla bohužel poznamenaná covidovou pan-
demií, proto se nemohly pořádat v obvyklém rozsahu 
akce pro školy a veřejnost. Nepříznivá situace se odrazi-
la hlavně v poklesu výpůjček v dětském oddělení. I přes 
ztížené podmínky se v roce 2021 celkem zaregistrovalo 
764 čtenářů, z toho 172 do dětského oddělení. Mezi čte-
náři stále převažují ženy, tvoří 73% z celkového počtu. 
Za rok 2021 se v knihovně půjčilo celkem 41597 do-
kumentů, z toho 6057 časopisů, 453 CD. Největší část 
výpůjček tvoří knihy, především beletrie. Několikátý 
rok se mezi nejpůčovanějšími autory drží Patrik Hartl, 
Vlastimil Vondruška, Alena Mornštajnová, Táňa Kele-
ová-Vasilková, Hana Marie Körnerová.

Jsme rádi, že si čtenáři dětského oddělení oblíbili edi-
ci Kouzelné čtení, kdy pomocí interaktivní Albi tužky 
začnou knihy mluvit, hrát i zpívat. Do fondu knihovny 
jsme nově nakoupili několik stolních her a během le-
tošního roku určitě jejich nabídku rozšíříme. 

I tento rok jsme se zapojili do akce Odlož mobil 
v knihovně. Podařila se vybrat pěkná hromádka sta-
rých mobilů. Byly to různé typy a velikosti, skoro 
bychom mohli uspořádat výstavu o vývoji mobilních 
telefonů. -:)

Na závěr bychom ze srdce všem popřáli mnoho krás-
ných chvil při čtení a těšíme se na setkání v knihovně. 
Rádi přivítáme nové čtenáře a doufáme, že bude mož-
nost se setkat na různých akcích knihovny. 

Pavlína Nulíčková a kolektiv knihovny

V souladu s Obecně závaznou 
vyhláškou města Ledče n. S. č. 
5/2019 o místním poplatku ze psů 
byly rozeslány poštovní poukáz-
ky pro uhrazení tohoto poplatku. 
Poplatek je splatný jednorázově 

nejpozději do 31. března 2022 a je 
možné jej uhradit složenkou na 
poště, bezhotovostním převodem 
na účet 19-2429521/0100 nebo na 
pokladně Městského úřadu v Ledči 
(hotově nebo prostřednictví plateb-
ní karty). 

Z důvodu preventivních opatření 
ohledně koronaviru však žádáme 
všechny občany o upřednostnění 
platby bezhotovostním způsobem, 
např. bezpečně z domova přes 
elektronické bankovnictví. 

Vznikne-li poplatková povinnost 
za držení psa po uvedeném datu 
splatnosti, bude poplatek splatný 
nejpozději do 15. dne měsíce, kte-
rý následuje po měsíci, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla, 

nejpozději však do konce přísluš-
ného kalendářního roku. 

Tímto vyzýváme všechny držitele 
psů na území Ledče, jeho místních 
částí, kteří doposud nesplnili ozna-
movací povinnost o držení psa, aby 
tak učinili neprodleně. Dle uvedené 
vyhlášky je oznamovací povinnost 
do deseti dnů od vzniku poplatko-
vé povinnosti, tj. dovršení stáří psa 
tří měsíců nebo započetí držení psa 
staršího tří měsíců. Úplné znění vy-
hlášky se „Sazbou poplatků“ nalez-
nete na webových stránkách města 
Ledeč n. S. (www.ledecns.cz) v sek-
ci Městský úřad – „Dokumenty“ – 
„Vyhlášky a směrnice“.

Ing. Jan Čepa, 
vedoucí odboru samosprávy 

Torzo stromu, které vidíte na obrázku, nemá na svě-
domí vichr, který se s nezvyklou silou točil i po ledeč-
ském náměstí. To už jsou jen zbytky vánočního stromu, 
který nás tu v celé kráse těšil dva měsíce. Pochvalu za-
slouží všichni ti, kteří strom bezpečně ukotvili, takže 
ani silné větrné poryvy neměly šanci. Smutnit nemu-
síme, stromek to byl krásný nejen svým vzrůstem, ale 
i svou výzdobou. Teď už budeme pomalu vzhlížet ke 
všem těm stromům a keřům, které svými kořeny táh-
nou životodárnou sílu do svých větví a větviček, aby 
se v sílícím slunci obalily listovím i jarními květy. Čas 
už rychle uzrává a první jarní den je za dveřmi. Také se 
těšíte?. ok, foto L. Dlouhý
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ZIMNÍ OLYMPIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

NĚMČINA NA PRVNÍM MÍSTĚ

zima na sníh opravdu lakomá, tak 
si děti mohly vyzkoušet nejen netra-
diční jízdu na saních či lyžování, ale 
také například curling, biatlon, rych-
lobruslení nebo hokej. 

V rámci olympijského týdne jsme 
v družině nejen závodili, ale také 
jsme si o olympiádě povídali a děti 
se dozvěděly mnoho zajímavých in-
formací, naučily se nakreslit olym-
pijské kruhy a poznat jednotlivé 
olympijské sporty. Naše olympiáda 
měla mnoho vítězů a medaili dostal 
každý, kdo se chtěl bavit a naučit se 
něco nového.

Fotografi e z olympiády naleznete 
na stránkách ŠD. 
Za vychovatelky ŠD Jana Vilímovská

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY
(upraveno pro potřeby LZ)

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/23 v ZŠ Ledeč 
n. S. proběhne v budově školy v Komenského ulici v ter-
mínech: pátek 8. dubna 2022 v době od 14 do 18 hod., 

sobota 9. dubna 2022 v době od 8 do 11 hod.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, k zá-

pisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz zákon-
ného zástupce dítěte. Povinná školní docházka ve škol-
ním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené od 1. 9. 
2015 do 31. 8. 2016. Výjimečně mohou být zapsány i děti 
narozené do 30. 6. 2017 (podmínkou přijetí dítěte naro-
zeného v období od září do konce prosince 2016 k plnění 
povinné školní docházky je doporučující vyjádření škol-
ského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od ledna do konce června 2017 jsou doporu-
čující vyjádření školského poradenského zařízení a od-
borného lékaře, které k žádosti o přijetí přiloží zákonný 
zástupce).

Zápis musí absolvovat zákonní zástupci dítěte i v přípa-
dě, že:
a) dítěti byl v minulém roce povolen odklad,
b) budou žádat o odklad. Žádost o odklad povinné školní 

docházky musí být doložena doporučujícím posou-
zením příslušného školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Zápis se skládá z formální části (zápis údajů o žákovi 
a zákonném zástupci) a motivační části (cílené aktivity 
zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte).

Podrobné informace k zápisu včetně žádostí a přihlášek 
do ŠD budou k dispozici na webových stránkách školy 
www.zslns.cz od 14. 3. 2022!

Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se už moc 
těší na nové žáky!

V Ledči nad Sázavou 24. 2. 2022,
 Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel

Ve čtvrtek 24. 2. 2022 proběhlo okresní kolo olympiády v německém ja-
zyce. Po minulém roce, kdy se toto kolo soutěže konalo online, se nyní žáci 
základních a středních škol sešli v AZ centru v Havlíčkově Brodě. Soutěžilo 
se v poslechu, konverzaci a popisu obrázků. Všechny tři části byly bodovány 
a součet pak rozhodl o konečném pořadí. 

Naší školu reprezentovala Julie Tomková, žákyně 9. C, za jejímiž nadstan-
dartními vědomostmi a dovednostmi stojí nejen její talent a píle, ale i dlou-
hodobá práce paní učitelky Mgr. Stanislavy Vorlíčkové. Celé dopoledne jsme 
mohli slyšet němčinu na velmi dobré úrovni a soutěžící podávali vyrovnané 
výkony. Proto máme velkou radost, že se Julii povedlo vyhrát první místo ve 
své kategorii a postoupit do krajského kola, které se bude konat v dubnu ve 
Žďáře nad Sázavou. Budeme jí držet pěsti. Mgr. Kateřina Zahálková

Se začátkem zimních olympij-
ských her v Pekingu odstartovala 
také zimní olympiáda v naší družině. 

V jednotlivých odděleních ŠD děti 
závodily v různých olympijských 
disciplínách. I když byla letošní 
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ÚSPĚCH LEDEČSKÝCH GYMNAZISTEK
V PROJEKTU ENERSOL

Studentky 2.B Gymnázia, SOŠ 
a VOŠ Barbora Svobodová a Nikola Jur-
síková se účastnily 19. ročníku projektu 
ENERSOL „PODPORA VZDĚLÁ-
VÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 
ENERGIE, ÚSPOR ENERGIE A SNI-
ŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ“. Díky 
kvalitnímu zpracování práce studentky 
postoupily do krajského kola, které se 

uskutečnilo 11. 2. 2022 v kongresovém 
sále KÚ Kraje Vysočina v Jihlavě. Kraj-
ská konference se konala pod záštitou 
radního Kraje Vysočina RNDr. Jana 
Břížďaly a za osobní účasti předsedy Se-
nátu ČR RNDr. Miloše Vystrčila a dal-
ších významných hostů. Na konferenci 
bylo představeno 14 nejlepších projektů 
v kategoriích – Enersol a praxe, Enersol 
a inovace a Enersol a popularizace.

Projekt Barbory a Nikoly se zabýval 
vybranými environmentálními tématy 
a zvýšením povědomí o této problema-
tice. Důležitou součástí jejich práce byla 
venkovní vzdělávací hra EKOBOXY, 

kterou si mohli vyzkoušet nejen žáci 
gymnázia, ale i široká veřejnost. Díky 
zajímavému nápadu, promyšlené reali-
zaci a kvalitní prezentaci před odbor-
nou komisí získaly studentky 1. místo 
v kategorii Enersol a popularizace a se 
svou prací postupují do celostátního 
kola, které se v letošním roce uskuteční 
v Třebíči. Studentky jsou také součástí 
krajského týmu kraje Vysočina.

Přejeme mnoho úspěchů v celostát-
ním kole! Za vzornou reprezentaci školy 
děkujeme.

Mgr. Magdaléna Kvášová

VÝROČÍ SMRTI PÁTERA JOSEFA TOUFARA
ANEB REGIONÁLNÍ HISTORIE V PROJEKTOVÉ VÝUCE

LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA

Obvyklá výuka na Gymnázium, SOŠ 
a VOŠ Ledeč n. S. bývá doplňována 
aktivitami, při kterých si žáci rozšíří vě-
domosti i jinou formou a ve spolupráci 
s odborníky z praxe. Takovou příležitost 
měli 22. 2. 2022 studenti kvinty gymná-
zia, kteří se v rámci projektového dne se-
známili s osudem pátera Josefa Toufara.

Projektový den začal ve škole pre-
zentací Mgr. Stanislavy Vodičkové, vě-
decké pracovnice Ústavu pro studium 
totalitních režimů. Tématem byla situace 
v Československu po roce 1948, nástup 
totalitního režimu a perzekuce církví 
v tomto období, aby žáci znali komplex-
nější souvislosti a okolnosti, ve kterých 
se odehrál příběh J. Toufara.

Další část projektu se uskutečnila 
přímo v Číhošti, místě působení pátera 
Toufara. Žáci nejdříve usedli do kostel-
ních lavic a Pavel Jäger, duchovní správ-
ce farnosti, přiblížil žákům nejen život 
a osobnost Josefa Toufara, ale promluvil 

i o událostech tzv. čihošťského zázraku 
z roku 1949 a jejich důsledcích. Násled-
ně se žáci přesunuli na faru, kde zhlédli 
výstavu k tématu a farář Jäger doplnil 
i další zajímavé detaily Toufarova živo-
ta. 

Poslední aktivita projektového dne 
byla připravena ve škole. Žáci ve sku-
pinách pracovali s dějepisným sešitem, 
který připravil Ústav pro studium totalit-
ních režimů. Součástí tohoto sešitu, bylo 
jednak komiksové zpracování některých 
události Toufarova života, ale především 
dobové historické prameny (protokoly, 
novinové články, dopisy apod.). Touto 
aktivitou tak mohli propojit a systemati-
zovat vše, co se během projektového dne 
o tématu dověděli.

V závěrečné refl exi žáci hodnotili celý 
projektový den kladně, přičemž nejvíce 
ocenili, že mohli navštívit kostel, poznali 
autentické prostředí a mohli si předsta-
vit lépe představit popisované události. 

Děkujeme   pí Vodičkové a p. Jägerovi za 
spolupráci na projektovém dni, který byl 
zorganizován v rámci tzv. šablon Pozná-
váme svět, protože především díky jejich 
přispění celá akce proběhla úspěšně. 

Lenka Trtíková
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SANACE SKAL PODÉL KOMUNIKACE

O zajišťování skalních masivů Šeptouchov a oko-
lo ledečského hradu toho bylo napsáno již mnoho. 
Málokdo si uvědomí, jak rychle ten čas běží, je to 
totiž již skoro 15 let, kdy právě na těchto lokalitách 
byly do skal navrtávány kotvy a natahovány sítě 
skoro za 30 mil. Kč. Naše krásné město dokresluje 
právě kolorit skal, což je ta dobrá zpráva. Daleko 
horší zprávou je, že ze skal, které dosud sanovány 
nebyly, padají kameny a město musí za vynaložení 
nemalých prostředků tyto stavy sanovat.

V roce 2021 se zhoršil stav skalního masivu po-
dél komunikace vedoucí k průmyslové zóně Kovo-
fi niš. Celá záležitost byla již řešena, v součinnosti 
s Akademií věd ČR, kdy na základě doporučení 
byl řešen v první fázi první úsek skalního masivu 
a dne 13. 12. 2021 nastupovali horolezci na další 
úsek skal. V této fázi se jednalo pouze o přípravné 
práce (byly odstraňovány menší uvolněné kame-
ny, káceny stromy atd.). 

Začátkem února 2022 vydala Česká geologic-
ká služba ČR ke stávajícímu stavu stanovisko, ze 
kterého jsou zřejmé: „Na základě zhodnocení do-
stupných podkladů a výsledků provedené terénní 
rekognoskace lze konstatovat, že skalní masív mezi 
skálou Šeptouchov a výrobním areálem Kovofi niš, 
a.s., představuje akutní ohrožení zdraví a majet-
ku osob pohybujících se pod touto skalní stěnou. 
Česká geologická služba doporučuje neprodlené 
provedení sanačních prací. V havarijním režimu 
doporučuje ČGS zajistit bezpečnost osob alespoň 
formou dočasného zajištění. Dle kategorizace ri-
zik spadá celá svahová nestabilita do nejvyšší ka-
tegorie III – vysoké riziko. Jde o recentní aktivní 
projevy svahového pohybu typu skalního řícení. 
Je nutné provést stabilizaci skalní stěny formou 
sanačních opatření, protože existuje nepřijatel-
né riziko skalního řícení s potenciálem ohrožení 
zdraví a majetku osob pohybujících se na přilehlé 
frekventované krajské komunikaci …“ Na základě 
těchto poznatků byla svolána koordinační schůzka, 

která se konala dne 16. 2. 2022. Na schůzku byli 
pozvání Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba 
silnic. V souladu s písemným vyjádřením ČGS ČR 
ze dne 4. 2. 2022, dále pak sdělením ředitele AV 
ČR RNDr. Stemberka dne 16. 2. 2022, se rozho-
dl Kraj Vysočina (správce a majitel komunikace) 
v součinnosti s oprávněným úřadem – Městským 
úřadem Světlá nad Sázavou, od 17. 2. 2022 uzavřít 
krajskou komunikaci. Ihned po ústním oznámení 
rozhodnutí, byly informovány dotčené subjekty te-
lefonicky. Elektronicky jim bylo zasláno upozorně-
ní, že komunikace bude uzavřena, a co je důvodem 
tohoto opatření. 

O dalším postupu prací jednali členové rady 
města Ledeč n. S. již dne 21. 2. 2022 a shodli se 
na nutnosti, koordinace jednotlivých kroků s Kra-
jem Vysočina. 

Postup prací by měl být v první fázi následu-
jící – bezodkladně zahájit geologický průzkum 
stability a z něj vzejde navazující projekt sanace 
nestabilních částí skalního svahu, bude následo-
vat očištění skalních stěn od uvolněných úlomků 
a zasíťování spodních erozních částí svahu, poté 
budou monitorovány větší nestabilní části skal-
ního masivu. Je potřebné si uvědomit, že v této 
1. fázi budou prováděny pouze dočasná provizor-
ní opatření k zamezení bezprostředního ohrožení 
krajské komunikace.

Druhá fáze projektu bude spočívat v tom, že po 
zpracování projektu sanace musí být bezodkladně 
realizovány sanace. Finanční prostředky usilovně 
sháníme, naše snaha je skály sanovat s využitím 
85 % dotačního titulu, tak jako tomu bylo v mi-
nulosti. Dotační titul bude pravděpodobně vyhlá-
šen až na podzim roku 2022, nicméně by z dotace 
mohly být hrazeny všechny práce, které probíhaly 
již od 1. 1. 2021. Veřejnost bude o probíhajících 
pracích průběžně informována. 

Ing. Břetislav Dvořák, Vedoucí odboru
výstavby a životního prostředí
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OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA
ŠŤASTNÝCH

NABÍZÍ PRO JARNÍ PRODEJ
jabloně, hrušně, třešně, višně, ryngle, švestky, 

meruňky, broskvoně, rybízy, angrešty, 
sloupovité ovocné stromky, ostružiny, 
malinoostružiny, maliny, muchovníky, 

kanadské borůvky, rakytníky, vinnou révu, růže 
keřové, růže stromkové, rhododendrony, azalky, 

jehličnany, okrasné keře, skalničky, trvalky, 
trávy a zeminu. 

PRODEJ BUDE ZAHÁJEN
18. BŘEZNA 2022

Prodejní doba:
Po–pá: 8–16 hod.  So: 8–12 hod.

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH
Hněvkovice- Nová Ves 2, 584 01 Ledeč n. S.

Tel. 604 360 546, 604 408 336
www.skolka-stastny.cz

ROZMÍSTĚNÍ PLECHOVÝCH KONTEJNERŮ
– UKLÁDÁNÍ OŘEZANÝCH VĚTVÍ ZE STROMŮ DO PLECHOVÝCH

VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, ÚNOR–DUBEN 2022

Typ
kontejneru

Počet Stanoviště kontejneru – ulice
Období Období Období Období Období Období Období

18.–22. 02. 25.–28. 02. 04.–08. 03. 11.–15. 03. 18.–22. 03. 25.–29. 03. 01.–05. 04.
Hákový 1 Nádražní Nádražní Nádražní Nádražní Nádražní Nádražní Nádražní
Hákový 1 Hradní Hradní Hradní Hradní Hradní Hradní Hradní
Hákový 1 Foglara Želivská Foglara Želivská Foglara Želivská Foglara
Hákový 1 Slunečná Slunečná Slunečná Slunečná Slunečná Slunečná Slunečná
Hákový 1 J. Fučíka J. Fučíka Habrek J. Fučíka Habrek J. Fučíka J. Fučíka

1. Prázdné kontejnery budou na jednotlivá stanoviště přistaveny vždy v pátek do 15:00 hodin. 
2. Naplněné kontejnery budou odvezeny vždy následující úterý do 6:00 hodin.
3. Na stanovištích nebudou kontejnery v úterý, středu a čtvrtek.

V souvislosti s nadcházející turistickou sezónou upo-
zorňujeme všechny poskytovatele ubytování v našem 
městě, kteří tak ještě neučinili na povinnost podat správci 
poplatku (Městskému úřadu v Ledči n. S.) OHLÁŠENÍ, 
a to nejpozději do 10 dnů od zahájení poskytování úplat-
ného pobytu. 

Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý den po-
bytu (s výjimkou dne jeho počátku) a vybraný poplatek 

musí být uhrazen správci poplatku nejpozději do posled-
ního dne pololetí příslušného kalendářního roku. Upozor-
ňujeme rovněž na možnost kontroly! 

Více informací (Obecně závaznou vyhlášku) a tisko-
pis k úhradě poplatku naleznete na webových stránkách 
Města v sekci Městský úřad – Dokumenty – Vyhlášky 
a směrnice.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy 

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU
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KRAJSKÉ KOLO V DESKOVÝCH HRÁCH

HÁZENÁ MÁ NA JAŘE NAŠLÁPNUTO

Krajské kolo Vysočina v desko-
vých hrách se uskutečnilo v pátek 
11. 2. 2022 ve Středisku volného 
času v Ledči. Soutěž byla určena 
nejen pro děti, ale i pro dospělé 
byla připravena vlastní katego-
rie. V letošním roce se hrály des-
kové hry: Ubongo, Rummikub 

a Turboprší. Celkem se zúčastni-
lo 19 dětí a dospělých ze základní 
a střední školy v Ledči nad Sáza-
vou a ze základní školy ve Světlé 
nad Sázavou. Hráči se utkali ve 
třech věkových kategoriích pod-
le standartních pravidel. Z každé 
hry postoupili 2 nejlepší hráči 

v každé kategorii do celostátního 
kola, které se bude konat v Praze. 
I přes veškerá hygienická opat-
ření věřím, že si všichni soutěž 
patřičně užili. 

Mgr. Kadlecová Miroslava, 
Pedagog SVČ Ledeč

Jarní sezóna mladých házenkářů a házenkářek se 
pomalu, ale velmi intenzivně, rozjíždí. Naše nejmen-
ší kategorie čeká také jaro plné tréninků a turnajů. Je 
radost vidět, jak si to nejmenší děti užívají. V žákov-
ských kategoriích jsou Ledečtí na prvních místech prů-
běžných tabulek. Mladší žačky i žáci se budou snažit 
navázat na podzimní část, kdy skončili na průběžném 
prvním místě. Starší žákyně jsou na tom stejně, navíc 
s tím, že podávají velmi dobré výkony i v Žákovské 
lize. Žákovská liga je prestižní soutěž, někdy nazývá-
na jako Mistrovství ČR. Holky se drží v první polovi-
ně tabulky. Starší žáci jsou kategorií, kde se úplně ne-
daří okupovat přední příčky, ale nutno podotknout, že 

tuto kategorii nejvíce postihla covidová opatření, kdy 
bohužel na jeden turnaj ani nemohli kvůli karanténám 
odjet. Věříme, že na jaře to “rozbalíme“ ve větším 
stylu a získáme další cenné body do tabulky. Mladší 
dorostenky zatím také nepoznaly chuť porážky a my 
věříme, že budou i nadále bojovat o přední místa ta-
bulky. Stejnou radost nám dělají i mladší dorostenci, 
kteří drží druhé místo základní skupiny, což jim zcela 
jistě zaručí postup do fi nálové nadstavbové části. 

Výsledky naší mládeže odráží i jejich přístup 
k tréninkům, za což si zaslouží pochvalu. Je potřeba 
vydržet, makat a dál střílet více gólů, než soupeři. 

Lenka Pešková
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Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým a spolupracov-
níkům, kteří se přišli rozloučit v hojném počtu s naším drahým 
zesnulým panem PETREM HUSÁKEM, které se konalo dne
7. ledna 2022 ve smuteční síni v Ledči n. S. Děkujeme všem 
za květinové dary a kondolence. Rádi bychom také poděkovali 
P. ThDr. J. Bártovi za pěkný a procítěný smuteční projev. Velký 
dík patří též hasičům z K. Lhoty a Koutů, kteří se důstojně rozlou-
čili se svým kolegou a kamarádem. Poděkování patří také Pohřeb-
ní službě pana J. Petruse za zajištění a uspořádání pohřbu.

Děkuje zarmoucená rodina

Dne 19. 3. 2022 uplynou dva smutné roky, 
kdy nás navždy opustil drahý manžel, tatí-
nek a dědeček
pan JIŘÍ POSPÍŠIL z Hradce u Ledče n. 
S. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeň-
te s námi.

S láskou vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

Dne 20. března 2022 uplyne už 22 let, kdy 
nás navždy opustila naše drahá maminka, 
babička a prababička
paní BOŽENA SKALICKÁ z Ledče n. S. 
Všem, kteří vzpomínají s námi, děkujeme.

S láskou a úctou vzpomíná syn
s manželkou a vnoučata s rodinami. 

Dne 23. března letošního roku uplyne již 
sedm let, kdy nás navždy opustil manžel, 
tatínek, dědeček a bratr, pan JIŘÍ PAJER 
z Ledče n. S. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte spolu s námi.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 30. března 2022 uplyne jeden rok od 
chvíle, kdy nás navždy opustil
pan ZDENĚK MAREK z Horní Paseky. 

S láskou vzpomíná manželka Věra
a synové Zdeněk a Pavel.

Dotlouklo srdce naší maminky
a odešlo na věčnost spát.
Ona však s námi navždycky zůstane 
v krásných vzpomínkách…
Dne 31. března 2022 uplyne šestnáct let, kdy 
nás, bez slůvka rozloučení, navždy opustila 
naše drahá maminka, babička a prababička, 
paní BOŽENA BLAŽKOVÁ z H. Paseky.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
dcera a syn s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
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SOKOLOVÉ A SOKOLOVNA V ROCE 2021

Tak jako každým rokem zjara, vás chceme infor-
movat o činnosti naší TJ Sokol Ledeč n. S. a o tom, 
jak byla sokolovna v minulém roce využívána pro 
pořádání různých akcí, společenských, kulturních 
i sportovních. Bohužel v minulém roce nás zase trá-
pil ten nenáviděný COVID 19, kvůli kterému byla 
sokolovna dlouhou dobu uzavřena. Alespoň částeč-
ně mohla být v provozu herna stolního tenisu, takže 
alespoň něco.

Po částečném ústupu Covidu si sokolovnu na nece-
lé čtyři měsíce pronajala televize Nova, která si zde 
zařídila základnu pro natáčení kriminálního seriálu 
„Odznak Vysočina“. Byla zde produkce, maskérna, 
kostymérna a zázemí pro herce, odkud vyráželi k na-
táčení jednotlivých scén tohoto seriálu. Jsme rádi, 
že si sokolovnu pochvalovali jako velmi dobrou zá-
kladnu pro jejich práci. Svědčí o tom i skutečnost, 
že v případě úspěchu tohoto seriálu bude pokračovat 
natáčení dalších dílů, předběžně si znovu zamluvi-
li sokolovnu jako svou základnu pro toto natáčení. 
Mělo by to být o letošních prázdninách, tedy od čer-
vence.

Vzhledem k částečnému uvolnění opatření pro-
ti Covidu 19, mohlo Středisko volného času začít 
v září s pořádáním tanečních kurzů, ale bohužel, po-
slední dvě lekce se nemohly uskutečnit kvůli novým 
opatřením. Nyní, od března, se opatření rozvolňují, 
tak budou moci být tyto lekce dokončeny. Alespoň 
něco!

Jinak jsme ještě v době, kdy bylo možné, pořáda-
li pár prodejních akcí. Takže společenské a kultur-
ní akce v sokolovně v loňském roce nebylo možné 
pořádat. Hlavně to vadilo školám, které nemohly 
uspořádat své velmi oblíbené plesy. Chceme věřit, 
že to nejhorší máme za sebou a že v letošním roce 
se vrátíme do normálu a sokolovna bude opět sloužit 
ledečským organizacím i občanům bez omezení.

Ještě bych vás chtěl informovat o činnosti našeho 
velmi aktivního oddílu stolního tenisu. Uznáním naší 
práce je skutečnost, že v Ledči n. S. bylo Krajským 
svazem stolního tenisu zřízeno středisko mládeže, 
pod vedením Tondy Kosprda. Někteří naši mládežníci 
se již zúčastňují dlouhodobých soutěží dospělých. Je-
jich výkonnost jde velmi rychle vzhůru. Největší pro-
gres výkonnosti zažívali – Jakub Veselý a Vojta Kra-
jíček. Na podzim chceme oslovit další generaci dětí 
ve věku 8–10 let a vychovat z nich další dobré stolní 
tenisty. Pro sezonu 2021–2022 jsme do dlouhodobých 
soutěží přihlásili čtyři družstva mužů. Družstvo „A“ 
mužů hraje Regionální soutěž 1. třídy a vede si cel-
kem dobře, když se pohybuje na 2.–3. místě tabulky. 
Pro příští sezonu plánujeme to, že naše „A“ družstvo 
by mělo po převodu Krajské soutěže 3. třídy ze Světlé 
n. S. do Ledče, hrát tuto krajskou soutěž. Důvodem 
převodu soutěže ze Světlé je skutečnost, že Světlá má 
málo hráčů na to, aby mohla hrát tuto soutěž, protože 
v letošním roce tři naši hráči hráli za Světlou a drželi 
ji nad vodou. V nové sezoně se všichni vrátí do na-
šeho oddílu. „B“ družstvo hraje v letošní sezoně RS 
2. třídy a má vytčený cíl postup do RS 1. třídy. Zatím 
to vypadá dobře, protože se pohybuje na 2.–3. místě 
tabulky a vzhledem k reorganizaci soutěží by měla 
postupovat 2 až 3 družstva. Totéž se týká „C“ druž-
stva, které hraje RS 3. třídy a rovněž se pohybuje v ta-
bulce na postupovém místě a má za úkol postup do RS 
2. třídy. A konečně „D“ družstvo, které hraje rovněž 
RS 3. třídy jsme založili hlavně pro to, aby se začínají-
cí hráči, především mládežníci, tzv. otrkali a získávali 
nové zkušenosti s hraním stolního tenisu.

Tolik pár informací o naší činnosti, abyste vy, le-
dečští občané, byli v obraze, jak je sokolovna pro-
vozována. Jak jistě víte, sokolovna je již majetkem 
Města Ledeč n. S. a my Sokolové jsme pověřeni za-
jišťováním provozu sokolovny. -SŠ-
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CHRISTMAS CUP PO DVOU LETECH S CHARITATIVNÍ 
SBÍRKOU 60 000 KČ

Vracet se v březnu do vánoční-
ho času, nebývá zase tak obvyklé 
a žádoucí. S novým sluníčkem 
a jarem za dveřmi máme loňské 
Vánoce už opravdu v historii. Pří-
spěvek, který přišel do redakce se 
zpožděním, by však bylo škoda 
nepustit do veřejnosti i v čase, kdy 
už sundáváme kulíšky a v botní-
ku přehrabujeme jarní boty. Parta 
nadšenců opět uspořádala akci, 
která byla nejen zábavná a plná 
přátelského ducha, ale přines-
la potřebným nezanedbatelnou 
podporu. Navíc formou, která je 
velmi zajímavá. Nejen vyznavači 
fotbalu vědí, jakým „kalibrem“ 
je dres anglického West Hamu. 
Navíc tahle raritka bude v Ledči 
k vidění a bude nás hodně, kteří 

se na něj půjdeme podívat. Té 
partě nadšenců, kteří akci zorga-
nizovali, patří poděkování a jed-
na malá výzva – jestli v bohumilé 
činnosti budete pokračovat, zkus-
te se podělit s redakcí Ledečského 
zpravodaje přeci jen o něco dříve. 
Potěší to nás i naše čtenáře. ok

 CHRISTMAS CUP a jeho 13. 
ročník byl uspořádán v ledečské 
sokolovně 27. 12. 2021. Turnaj se 
vrátil na palubovku Areny Marie 
Kaňkovské, jak sokolovně hráči 
říkají, po dvou letech. Organi-
zátoři připravili turnaj v souladu 
s platnými COVID opatřeními 
a účastnilo se ho 11 tymu, dohro-
mady 35 hráčů. Utkání byla ode-
hrána v duchu fair play a přátelské 
atmosféře. Na palubovce si hráči 
nic nenechali zadarmo a byl to 
boj o každý balon a gól v brance 
soupeře. Nejlepším hráčem tur-
naje byl hráči vyhodnocen Ma-
těj Vágner a nejlepším střelcem 
Honza Mikula. Napínavé fi nále 
vyhrálo mužstvo – BYLO NÁS 
3 (Mojmír Musil, Honza Mikula, 
Jakub Gramer), na druhém mís-
tě skončili PREDÁTOŘI (Tomas 
Bezděk, Martin Chlubna, Jakub 
Bačkovský). Bronzové medaile si 

odnesl tým KADEŘNÍCI (Dan 
Prchal, Honza Pešek, Matěj Vág-
ner). 

Součástí turnaje byla také kaž-
doroční charitativní sbírka, kte-
rá byla pro místního chlapečka, 
trpícího akutní leukemií. Měli 
jsme tu čest vydražit dres West 
Hamu od kapitána české repre-
zentace Tomáše Součka, kterému 
tímto děkujeme za jeho spoluprá-
ci a přejeme mu úžasné výkony 
v Premier League. Tomášův dres 
odkoupili za 15 000 Kč FK Ledeč 
n. S. a dres bude vystaven jako 
inspirace mládeži v místních 
kabinách. Další velkou částkou 
5000 Kč přispěl i realitní makléř 
Radim Dalík a zbytek vybrali 
hráči a účastníci turnaje. Nako-
nec jsme předali úctyhodných 
60 000 Kč DO do potřebných 
rukou a ještě jednou děkujeme 
všem. Hráči zároveň děkují měs-
tu Ledeč n. S. za dar 5000 Kč, 
který byl využit v rámci organi-
zace turnaje.

Brzy po akci nás všechny zasá-
hl náhlý odchod našeho pana sta-
rosty Ing. Tůmy a všichni hráči 
tímto vyjadřují smutek a upřím-
nou soustrast jeho rodině! 

Marek Musil
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA

Dne 18. 3. 2022 uplynou 3 roky od úmrtí 
pana VÁCLAVA HOSKOVCE z Ledče 
n. S.
Kdo jste ho znali, a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

S láskou v srdci vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Dne 3. března 2022 uplynul rok, kdy jsme 
se navždy rozloučili
s panem Ing. FRANTIŠKEM HÁLKEM 
z Kožlí. Děkujeme všem, kteří mu věnují 
tichou vzpomínku.

Vzpomíná rodina.

Bolest nezahojí žádný čas,
ozve se v srdci znovu a zas. 
Dne 8. března 2022 si připomínáme 
smutné 20. výročí, kdy nás navždy opus-
tila naše drahá maminka, babička, sestra 
a teta paní MARTA KUBIZŇÁKOVÁ 
z Pavlova. 

Synové Václav, Ladislav
a Pavel s rodinami

Dne 12. března letošního roku by se dožil 
sedmdesáti let pan ZDENĚK KOUREK 
z Ledče n. S. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte spolu s námi

Stále vzpomínají – manželka,
děti s rodinami a přátelé.

Dne 13. března 2022 uplynul jeden smut-
ný rok, kdy nás opustil
pan JOSEF MACHÁČEK z Bohumilic. 
Zavzpomínejte s námi všichni, kdo jste ho 
znali a měli rádi.

S láskou a úctou vzpomíná rodina. 

Dne 13. března letošního roku uplyne již 
osm smutných let od chvíle, kdy nás opus-
til náš drahý tatínek
pan ANTONÍN PAJER z Dolního Města. 
Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste ho 
znali a měli rádi.

S láskou a každodenní vzpomínkou
dcery s rodinami.

Dne 5. března 2022 by oslavil
TOMÁŠ SVOBODA z Ledče n. S. své 
šedesáté narozeniny. Popřát mu bohužel 
nemůžeme, už sedmý rok není mezi námi.
Tak jen smutnou vzpomínku.

Rodina.

Odešel ode všeho, 
co miloval a měl rád,
my můžeme na něj už jen 
s láskou vzpomínat.
Dne 9. března uplyne první rok, kdy nás 
navždy opustil pan LADISLAV KRUPKA 
z Kamenné Lhoty.

S láskou, bolestí a slzami v očích stále 
vzpomíná celá rodina a přátelé. 

Dne 12. března 2022 uplyne 12 let, kdy nás 
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček 
pan ZDENĚK NEDVĚD z Ledče n. S.

S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, dcery a vnoučata s rodinami.

Dne 21. února uplynulo 24 let, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel, tatínek, 
dědeček, bratr
– pan MILOSLAV NECHVÁTAL z Obr-
vaně. S láskou vzpomíná rodina.
Dne 21. února uplynulo 36 let, kdy také 
odešla maminka, babička a prababička 
FRANTIŠKA ŠVANDOVÁ z Obrvaně. 

S láskou vzpomínají dcery Marie, Jana 
a ostatní příbuzní.
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DUBNOVÉ VYDÁNÍ LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE
už budete číst opravdu na jaře, dokonce o Velikonocích. Najdete tu obvyklé rubriky, nahlédneme do historie – 
DVOJKOVÉ ROKY, něco o významné stavbě, kterou nad ledečským hradem postavil HRABĚ OSVALD Z Thunu. 
Nezapomeňte si tedy včas zajistit už čtvrtý Ledečský zpravodaj roku 2022.


