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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost duben 2022

2.–3. 4. MUDr. Chládek Albert,
Humpolecká 244, H. B.

Tel.:
569 426 110

9.–10. 4. MDDr. Almazbekova Aiperi,
U Trojice 4059, H. B.

Tel.:
777 505 212

15.–16. 4. MDDr. Kateřina Šelle,
Humpolecká 244, H. B.

Tel.:
569 426 103

17.–18. 4. MUDr. Vorlíčková Radka,
Lánecká 970, Světlá n. S.

Tel.:
704 611 133

23.–24. 4. MUDr. Hanusek Milan,
U Stadionu 2187, H. B.

Tel.:
722 068 222

30. 4.–1. 5. MDDr. Niklová Pavlína,
Mcentrum, Legií 1851, Chotěboř

Tel.:
608 839 881

7.–8. 5. MUDr. Vosiková Veronika,
Lánecká 970, Světlá n. S.

Tel.:
606 136 302

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.

PRONÁ JEM
N EBY TOV ÝCH PROSTOR

V BU DOV Ě POL I K L I N I K Y,
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 březnu roku 2022 se rada města sešla ve dnech 
2. a 14. března. Na svých zasedáních rada města projed-
nala tyto podstatné body:
• schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Ústavem struktu-

ry a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i, jejímž 
předmětem je „Provedení stabilitního inženýrsko-geo-
logického průzkumu skalního svahu mezi Šeptoucho-
vem a areálem fi rmy Kovofi niš v Ledči nad Sázavou, 
instalace senzorů pro registraci posunů 3 velkých ne-
stabilních bloků ve skalním svahu, provoz kontrolní-
ho sledování posunů skalních bloků a návrh sanačních 
opatření“, za částku 271.524 Kč.

• schvaluje poskytnutí dotace, fi nančního daru z rozpoč-
tu města pro rok 2022 organizacím a spolkům.

• schvaluje přijetí fi nančního daru, jako příspěvku na po-
řádání městských slavností konaných dne 11. června 
2022, a to od společnosti SCHÄFER – SUDEX s. r. o.
 ve výši 15.000 Kč. 

• schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části 
pozemku – prostranství na Husově náměstí za účelem 
konání prodejních trhů a to od 1. 4. 2022 do 31. 12. 
2022 (každé první úterý v měsíci, následující po prv-
ním pondělí v měsíci, v měsíci červenci 12. 7. a v měsí-
ci prosinci v termínech 6. 12. 13. 12. a 20. 12. 2022).

• ukládá odboru samosprávy zpracování a podání žá-
dosti o dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, gran-
tový program „Turistická informační centra 2022“, 

„Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2022“. 
a „Cyklodoprava a cykloturistika 2022“. 

• bere na vědomí seznam aktuálních žádostí o pronájem 
bytu Města Ledeč nad Sázavou k 28. 2. 2022.

• schvaluje nového nájemce v bytě DPS a prodloužení 
nájemních smluv v DPS a městském bytě. 

• schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozem-
ku parc. č. st. 21 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (zahrada 
u domu čp. 77 v Čechově ulici v Ledči nad Sázavou) 
a zveřejnění záměru pronájmu plotu u č.p. 77 v Ledči 
nad Sázavou (ze směru od řeky) k umístění reklamního 
plakátu o rozměru do 2 m2.

• schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého výkonu, 
název vystoupení: Pohádka plná not – Divadélko Kůz-
le z Kutné hory (6. 4. od 14 hod. sál Gymnázia)

• schvaluje uvolnění části nákladu publikace „Hasičské 
automobily na Vysočině“, do prodeje pro veřejnost. 
Kniha se bude prodávat výhradně přes Informační cen-
trum Ledeč nad Sázavou, za cenu 250 Kč.

• bere na vědomí aktualizovaný Plán rozvoje sportu 
2021–2025 a doporučuje Zastupitelstvu města jeho 
schválení.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplá-
nován na 25. dubna 2022. Kompletní usnesení z jednání 
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

Firma JPU technik v.o.s.
Koželská 1262 Ledeč n. S.

PŘIJME pracovníka na opravy vysokozdvižných vozíků.
Požadujeme praxi v opravárenském oboru.
Další info v sídle firmy nebo na tel. 603 423 578

ků.
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TRHY NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ V ROCE 2022

UKLÁDÁNÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU,
DŘEVA APOD. NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ PODLÉHÁ

POVINNOSTEM

Vážení a milí fanoušci ledečského motokrosu,  
dovolte, abychom vás pozvali na

68. ROČNÍK LEDEČSKÉHO
MOTOKROSU,
který i letos pojedeme jako Memoriál Jaroslava Doležala. 
Podnik se bude konat V SOBOTU 21. KVĚTNA
NA OBVYKLÉM MÍSTĚ – V AREÁLU RAŠOVEC.
Bližší informace vám přineseme v květnovém Ledečském zpravodaji i na plakátech

Za AMK Ledeč n. S. Mgr. Petr Vaněk 

Stejně jako v letech minulých se budou pro-
dejní trhy Na Husově náměstí konat každé první 
úterý v měsíci (výjimkou je měsíc červenec z dů-
vodu státního svátku), počínaje dubnem. Vánoč-
ní trhy připadnou na tři po sobě jdoucí středy 
v prosinci. Konání trhů v těchto termínech bylo 
schváleno Radou Města Ledeč nad Sázavou na 
schůzi dne 14. 3. 2022 usnesením č. 58/2022/5/
RM. Trhy bude možné v těchto termínech pořá-
dat pouze v případě, že nedojde k jejich omezení 
v souvislosti s koronavirovou nákazou.
Přehled termínů konání trhů na Husově náměstí 
v Ledči n. S.:
5. 4. 2022 / 3. 5. 2022 / 7. 6. 2022 / 12. 7. 2022 
/ 2. 8. 2022 / 6. 9. 2022 / 4. 10. 2022 / 8. 11. 
2022 / 6. 12. 2022 – Vánoční trh / 13. 12. 2022 
– Vánoční trh / 20. 12. 2022 – Vánoční trh

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás upozor-
nili, že dočasné uložení stavebního materiálu, 
dřeva apod. na veřejném prostranství podléhá 
ohlašovací povinnosti správci poplatku, kterým 
je Městský úřad Ledeč nad Sázavou a to 3 dny 
před zahájením užívání veřejného prostranství. 
Rovněž podléhá poplatku za toto užívání ve výši 
10 Kč za každý započatý m² a každý započatý 
den. Výše uvedené upravuje Obecně závazná 
vyhláška Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2019, 
o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. Dodržování ohlašovací povinnos-
ti bude správcem poplatku kontrolováno. Pro 
úplnost dodáváme, že veřejným prostranstvím 
jsou náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez 
omezení, sloužící k obecnému užívání a to bez 
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, která 
jsou přesně specifi kována právě v Obecně zá-
vazné vyhlášce č. 1/2019, která je zveřejněna 
na webových stránkách města (Městský úřad, 
Dokumenty, Vyhláška a směrnice). -OdMI-
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V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE,

tedy už na začátku května, se kromě obvyklých rubrik, vy-
dáme proti proudu Olešenského potoka. Prakticky od jeho 
ústí do řeky Sázavy se projdeme ulicí se sympatickým ná-
zvem – Pivovarská a dojdeme až do Pstruháren. V rámci jar-
ních výletů poznáte tato místa v historických souvislostech, 

připomeneme si osudy lidí i domů, které tu v minulosti psa-
ly dějiny tohoto města, Vyrazíme na sever a v tomhle údolí 
bývá chladno, ale nebojte, v květnu už je teplo, tak budou 
stačit dobré boty a chuť „polykat“ jarní kilometry. 

ok

Dne 20. dubna 2022 oslaví naše maminka, 
babička a prababička
paní BOŽENA VIKTOROVÁ překrásné 
90. Narozeniny Do dalších let přejeme 
hlavně pevné zdraví a štěstí.

Děti Petr, Jirka a Marie s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.

Děkujeme za hojnou účast při posled-
ním rozloučení 11. 3. 2022 s varhaníkem, 
panem FRANTIŠKEM URBÁNKEM 
z Kozlova, také za květinové dary, kon-
dolence, hudební doprovod, důstojný 
obřad a manželům Petrusovým za citlivý 
přístup.

S úctou děkuje manželka a celá rodina.

Dne 30. dubna tomu bude 40 let, kdy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček a dobrý člověk
– pan FRANTIŠEK MAŠEK z Ledče 
n. S.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a synové s rodinami.

Prostřednictvím Ledečského zpravodaje srdečně děkuji za bla-
hopřání k mým 85. narozeninám. Konkrétně děkuji paní starostce 
Ing. Haně Horákové, která mi předala milé blahopřání a dárky.

Děkuje Ing. František Slavíček.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým a spolupracov-
níkům pana Ing. MILOSLAVA PALÁNA, za vzpomínku a vyjá-
dřené kondolence, květinové dary.

S úctou rodina Palánová

PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
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DVOJKOVÉ ROKY VE VZPOMÍNKÁCH
ZPRÁVA PRO PŘÍŠTÍ GENERACE V KOPULI HRADU

Ta předpokládaná doba jedné generace, na kte-
rou tady vzpomínáme, se možná někomu bude ve 
vztahu k historii zdát málo. Jen zkuste vy, kte-
ří už to privilegium máte, zavzpomínat na dobu 
před dvaceti lety. Asi budete velmi překvapeni, 
co všechno se událo okolo vaší rodiny, vašich 
přátel, chodu města či obce o běhu tohoto světa 
ani nemluvě. Milníky v rodinách bývají naroze-
ní potomků, zdravotní svízele spojené s pobytem 
v nemocnici, ale také události fatální, kdy někdo 
z našich blízkých odejde na druhý břeh, odkud 
není návratu.

V životě obcí to bývají nové stavby, ale také 
bourání těch starých, přírodní katastrofy – voda, 
oheň, epidemie...

A ten náš veliký svět? Jen zavzpomínejte na své 
školní časy, a jak jste se učili dějepis. Že byl lemo-
ván a určován daty válek, které dokonce pojme-
novávaly dějinné epochy. Proč jsme si asi naivně 
posledních osmdesát let mysleli, že tomu bude 
jinak? Lidstvo se podstatou nemění, moc a peníze 
ho lákají stále stejně. Za dramatických okolností 
se o tom můžeme přesvědčit právě teď.

Náš exkurs do roku 2002 věnujeme jednomu 
symbolickému místu v našem městě, ke které-
mu se vlastně skoro vždycky stočí oči domácích 
i návštěvníků – hradní věž a její kopule. Právě 
v té době byly prováděny rozsáhle rekonstrukce 
krytiny hradu a samozřejmě tedy i této kupule. 
V té sejmuté jsme našli odkaz našich předků 
a také tehdejší garnitura vedení ledečské radnice 
se chovala stejně a vložila do nové kopule své 
poselství pro příští časy. Časy to pro Ledeč v tu 
chvíli nebyly příliš příznivé.

Jsme v dobách, kdy se nás, patriotů města, 
bolestně dotklo necitlivé rozhodnutí Parlamen-
tu České republiky, který rozhodl v neprospěch 
Ledče při novém územním uspořádání státu a ne-
přisoudil městu postavení „malého okresu“, které 
mu geografi cky, historicky i společensky náleží. 
Dosah tohoto rozhodnutí se na onom nešťastném 
rozhodnutí za plynulých dvacet let už negativně 
projevil.

Jakou statistiku města jsme do měděné kopule 
dali? Ledeč měla 6 místních částí. Samotná Le-
deč měla 5 399 obyvatel (k lednu 2022 3919 oby-
vatel), v místních částech žije dalších 728 obyva-
tel, poměr mezi muži a ženami je 3 036 : 3 091. 

Průměrný věk občana Ledče je 45 let. Na začátku 
roku 2002 zemřela nejstarší občanka města – se-
dmadevadesátiletá Anna Franclová, mezi muži 
byl nejstarší František Uher – 90 let. Počet sňatků 
41, počet rozvodů 17, počet narozených 34, ze-
mřelo 54 našich spoluobčanů. Nejčastější jména: 
Marie, Josef, Jiří, Jaroslav, Jana, Jaroslava (pro 
porovnání viz statistiku v LZ 2/2022.

Na základních školách je soustředěno na 980 
žáků, z toho 394 dojíždějících (například do 
školního roku 2021/22 vstoupilo na 700 žáků), 
na gymnáziu je to 338 studentů. VOŠ A ISŠ měla 
na 300 studentů a ještě tu byla „traktorka“ se 160 
studenty – jinak už v té době pracoviště, spadající 
pod ISŠ Světlá.

Ledečská poliklinika, zastoupená téměř všemi 
lékařskými obory poskytovala péči pro spádovou 
oblast 20 000 lidí (včetně Světlé n. S.). V roce 
1997 skončila nemocnice v Háji, následně vedená 
jako léčebna dlouhodobě nemocných (v tu dobu 
tu také probíhala rozsáhlá přestavba, ke které se 
na stránkách zpravodaje také ještě vrátíme).

Z výstavby let kolem milénia lze připomenout 
přestavbu školy v Barborce, přestavba domu č. 7 
na náměstí (ze školy je radnice), staví se penziony 
pro pečovatelskou službu, víceúčelové hřiště…

S kulturou je v té době stále ještě úzce spoje-
no kino a samozřejmě sokolovna. Vychází kni-
ha Ledečské dominanty a nemůžu si odpustit 
i poznámku, že Ledečské noviny (zpravodaj) už 
měly 10 let.

Sport byl soustředěn pod TJ Kovofi niš (11 oddí-
lů se 700 členy) a také TJ Sokol, se 180 členy. To 
co opravdu zůstalo do těchto časů jen fakt, že nej-
bližší koupání je v Koutech a Tasicích. Evidovány 
jsou 4 politické strany, s převahou pravice, což se 
projevilo i v komunálních volbách toho roku.

Kolem hradní kopule dují studené větry, občas 
ji pokryje sníh nebo se kov rozpaluje v letním 
žáru a ochlazení se nabízí jen v zrcadle řeky Sá-
zavy. V čase i nečase počasí i vývoje doby tu leží 
dobře zabezpečená schránka, o které jsem vám ve 
stručnosti psal. Co všechno přinesou příští časy, 
v této neklidné době, jen těžko odhadnout. Může-
me jen doufat, že záznamy z kopule příští čtenáři 
nebudou hodnotit jako lepší časy Ledče n. S.

Data v příspěvku jsou informativní, pro potřeby 
Ledečského zpravodaje. ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ

ČINNOSTI ZA MĚSÍC BŘEZEN 2022

DUBEN – MĚSÍC SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI 

POSPREJOVÁNÍ KAMI-
ONU LEDEČ N. S. – Dne 
7. 3 .2022 byly policejním 
orgánem dle § 158/3 tr. řádu 
zahájeny úkony trestního ří-
zení ve věci přečinu poško-
zení cizí věci, kdy doposud 
neznámý pachatel v době od 
12:00 hodin dne 4. 3. 2022 

do 19:00 hodin dne 6. 3. 2022 v Ledči nad Sázavou 
na ulici Nádražní na odstavné ploše nádraží ČD, 
černým sprejem postříkal zde zaparkovaný náklad-
ní automobil zn. SCANIA se zapojeným návěsem 
pro převoz dřeva zn. SVAN. Na nákladním vozidle 
pachatel postříkal levé přední kolo vozidla, blat-
ník tohoto kola, dále nádrž na levé straně vozidla 
a boční kryt této nádrže (neurčitý nápis). Na návěsu 
pachatel sprejem postříkal kryt plastové bedny na 
nářadí na levé straně vleku (neurčitý nápis), čímž 
svým jednáním způsobil škodu ve výši nejméně 
7.000,- Kč na nákladním automobilu a 4.000,-Kč na 

návěsu. V případě dopadení tohoto jistě zručného 
,,sprejera“ mu u soudu hrozí trest odnětí svobody 
v trvání jednoho roku, zákaz činnosti nebo propad-
nutím věci.
POŽÁR TÚJÍ V OBCI HNĚVKOVICE – Dne 
19. 3. 2022 bylo na policii v Ledči nad Sázavou při-
jato oznámení o požáru vzrostlých tújí v obci Hněv-
kovice, kdy dosud neznámý pachatel dne 19. 3. 2022 
v době od 18:45 hodin do 19:15 hodin, vstoupil na 
oplocený pozemek pravděpodobně neuzamčenou 
brankou náležící k bytovému domu v obci Hněv-
kovice, kde dále dosud nezjištěným způsobem za-
pálil vzrostlou řadu tújí výšky 3 metry. Tímto došlo 
k zahoření 16 ks tújí stáří 8 let, čímž vznikla škoda 
v celkové výši cca 48.000,- Kč. Tímto je pachatel 
podezřelý ze spáchání přečinu poškození cizí věci 
a v případě dopadení mu u soudu hrozí trest odnětí 
svobody v trvání až 1 rok, zákaz činnosti nebo pro-
padnutí věci.

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

Duben je každoročně považován za měsíc bez-
pečnosti na našich silnicích. Proto mohou řidiči 
v těchto dnech vidět na silnicích dopravní policii 
mnohem častěji než jindy. S příchodem jara vyráže-
jí do silničního provozu spolu s motoristy ve větším 
počtu také „nemotorizovaní účastníci“, jako jsou 
cyklisté a koloběžkáři, kteří během zimních měsíců 
nechávali své dvoukolé miláčky odpočívat. A v ne-
poslední řadě nesmíme v tomto období opomenout 
ani větší počet chodců a nástup pěší turistiky.

Brzy se na silnice budou vzhledem k velikonoč-
ním svátkům vydávat i řidiči, kteří v zimě se svými 
vozidly tolik nevyjížděli. Bývají řazeni do kategorie 
tzv. svátečních jezdců, kteří si po zimní přestávce 
musí znovu zvykat na zvýšený provoz a často i na 
řešení složitých dopravních situací.

Již v měsíci březnu se mohli řidiči v Ledči nad 
Sázavou setkat s dopravními hlídkami Policie ČR, 
které se zaměřily hlavně na dodržování rychlostních 
limitů.

Měsíc duben však přináší mnohem větší rozšíření 
dopravně bezpečnostních opatření. Policisté budou 
dohlížet hlavně na to, zda řidiči dodržují veškerá usta-
novení zákona o provozu na pozemních komunika-
cích. Tedy zda jezdí připoutaní a jestli nesedají za vo-
lant pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. 
Zaměří se rovněž na dodržování maximální povolené 
rychlosti a na kontrolu technického stavu vozidel.

Přeji všem účastníkům silničního provozu hodně 
ohleduplnosti a samozřejmě i nezbytné štěstí, a to 
nejen v tomto období.

    Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy 

KLIMATIZACE A SERVIS OD ALKO
Plnění klimatizací a servis všech osobních automobilů

novým plynem R1234yf a starým plynem R134a.
ALKO SPOL. s. r. o. Kožlí 100, 582 93. Kontakt: 773 187 451, 605 178 183
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Účinkují: BRASS ANSÁMBL GB, LE.FfA.ThA pod vedením A. Radilové
Po ukončení vystoupení se bude podávat malé občerstvení v obecním domě v Kozlově, které sponzoruje 
MEPRO s.r.o., p. Prchal z Vrbky.
Akce se koná pod záštitou děkana ThDr. Jana Bárty a obce Kozlov, k zavedení elektrifi kace zvonu v 
kostele, na které přispěli dárci z řad občanů a fi rem. -jb-

POZVÁNKA NA KONCERT V KOSTELE V SAČANECH
DNE 17. 4. 2022 V 15.00 HOD

ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

 Centrum sociálních služeb Petrklíč (pod Oblast-
ní charitou Havlíčkův Brod) srdečně zve širokou 
veřejnost na VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝ-
STAVU, která se koná od 28. března do 14. dubna, 
vždy od 7:00 do 15:30 v prostorách Centra v Ledči 
na adrese Barborka 1324.
 Město Ledeč nad Sázavou pořádá ve čtvrtek 
7. dubna promítání fi lmu LÁSKA NA ŠPIČ-
KÁCH. Začátek od 18:00 v sále gymnázia. Cena 
vstupenky 100 Kč, předprodej vstupenek v TIC na 
Husově náměstí.
 Základní umělecká škola pořádá v pátek 8. dubna 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT, který se usku-
teční v sálku ZUŠ v Nádražní ulici od 17:00.
 V sobotu 9. dubna proběhne nezisková dobrovol-
nická akce ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA NA VYSO-
ČINĚ, sraz v 9:00 u Billy v Ledči. Tímto zveme 
všechny Ledečáky, kterým není jedno jak jejich 
město vypadá.
 Město Ledeč nad Sázavou zve v sobotu 9. dubna 
do sálu gymnázia všechny děti, rodiče a prarodiče 
na POHÁDKU PLNOU NOT aneb ptej se lína 
blízko mlýna. Začátek ve 14:00. Jednotná cena 
vstupenky: 50 Kč, předprodej vstupenek v TIC na 
Husově náměstí.
 V neděli 10. dubna se v Sokolovně v Ledči nad 
Sázavou uskuteční benefi ce na pomoc Ukrajině 
s názvem DĚTI DĚTEM. Na akci vystoupí děti ze 
SVČ, ZUŠ, ZŠ a MŠ, Gymnázia SOŠ a VOŠ, diva-
delního spolku Mimochodem a Háty o.p.s. Začátek 
od 16:00 hod. Vstupné dobrovolné. Přijďte strávit 
příjemný podvečer a zároveň tak podpořit dobrou 
věc. Celý výtěžek poputuje na podporu Ukrajiny.
 Komunitní centrum a Háta, o.p.s. Vás zvou v úterý 
12. dubna na KŘESLO PRO HOSTA s PaedDr. 
Mgr. Peterem Polušákem, O.Praem. (kněz, farní 
vikář Želiv, kaplan pro mládež). Povídání (nejen) 
o Velikonocích. Začátek v 10:00 v Barborka-fé 
v Ledči nad Sázavou.
 Středisko volného času Ledeč nad Sázavou po-
řádá 14. dubna VELIKONOČNÍ TRADICE na 
Zelený čtvrtek. Budeme malovat vajíčka, plést 

pomlázky, upečeme něco dobrého a zeleného, se-
známíme se s velikonočními tradicemi. Nebudou 
chybět hry a čas strávený venku. Cena: 330 Kč 
(zahrnuje oběd, pitný režim a program), začátek 
8:00–16:00. Přihlášení je možné na emailové ad-
rese svobodova@svcledec.cz, nebo telefonicky 
736 539 172 do 8. dubna. Akce je vhodná pro děti 
od pěti let!
 SDH Bělá u Ledče pořádá v sobotu 16. dubna HA-
SIČSKÝ PLES. Hraje R.U.M., začátek ve 20:00 
v KD Bělá.
 Děkan ThDr. Jan Bárta a obec Kozlov srdečně zvou 
v neděli 17. dubna na KONCERT V KOSTELE 
V SAČANECH. Účinkují: BRASS ANSÁMBL 
GB, LE.FfA.ThA pod vedením A. Radilové. Akce 
se koná při příležitosti zavedení elektrifi kace zvo-
nu v kostele. Začátek v 15:00. Po skončení vystou-
pení se bude podávat malé občerstvení v obecním 
domě v Kozlově.
 Město Ledeč nad Sázavou pořádá v pátek 22. dubna 
promítání fi lmu BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Začátek 
od 18:00 v sále gymnázia. Cena vstupenky 100 Kč, 
předprodej vstupenek v TIC na Husově náměstí.
 Melechov z. s. pořádá ve Vilémovicích v sobo-
tu 23. dubna VILÉMOVICKOU 120. Jedná se 
o dvouhodinový závod dvojic na zhruba 4 km 
okruhu, kdy se dvojice štafetově střídají. Vítězi 
se stává dvojice, která absolvuje nejvíce okruhů. 
Prezentace 9:00–9:45, start 10:00. Více informa-
cí o samotné akci a dalších pořádaných aktivitách 
sdružení se dozvíte na www.melechov.cz
 Srdečně Vás zveme na koncert HLASY TŘÍ SVĚ-
TŮ, který se uskuteční v pátek 6. května v kostele 
sv. Petra a Pavla v Ledči od 21:30. Těšit se můžete 
na Purgatio v podání Dua Kchun. Jedná se o na-
prosto ojedinělé audiovizuální dílo, spojující gre-
goriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené 
slovo a kresbu světlem v jeden celek.
 Středisko volného času Ledeč nad Sázavou pořádá 
v sobotu 7. května VÍTÁNÍ JARA na Melechově. 
Více informací na www.svcledec.cz

Mirka Pajerová, DiS, Dana Sedláčková DiS.
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LEDEČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ N. S. – ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE

LEDEČ NAD SÁZAVOU 

Jako měsíčně pravidelně přiná-
ším ohlédnutí za tím, co ledečtí pro-
fesionálové celý měsíc řešili. Větši-
na příspěvku je o požárech v lesích, 
hrabanky, klestu. Zejména od druhé 
poloviny února jsme mohli slyšet 
časté houkání sirén, které svolávají 
dobrovolné hasiče. Za celý březen 
jsme vyjížděli k 15 požárům. 1. 3. 
se jednalo o požár sazí ve Štěpá-
nově, zbylých 14 požárů se týkalo 

suché trávy, či požárů hrabanky. Jedná se o každoroční jarní 

problematiku, která je letos ve větším měřítku. Z pravidla se 
jedná o nedohlídané pálení klestu, které následně rozfouká 
vítr a rozšíří se po lese. Pokud takový požár dojde do poros-
tu mladých stromků, stane se požár nezvladatelný. Na kaž-
dý požár dle místopisu vyjíždí vždy minimálně 3 jednotky 
dle plošného pokrytí. To znamená, že kolem Ledče vyjíždí 
s profesionály zpravidla i dobrovolní hasiči z Ledče a k tomu 
ještě jedna dobrovolná jednotka, podle toho, kterým směrem 
se požár nachází. Největší požár, na který jsme byli přizváni, 
byl mimo náš hasební obvod u obce Tis, kde zasahovalo 10 
jednotek a na pomoc byl povolán i vrtulník pro náročnost 
zásahu. mjr. Bc. Jan Šimanovský

Od posledního vydání zpravo-
daje vlivem větru a pálení klestí 
nadále dochází k požárům hra-
banky a lesního porostu. Jednotka 
ledečských dobrovolných hasičů 
vyjížděla do lesa 11. 3. do Benetic, 
12. 3. do Sechova, 14. 3. do Koz-
lova a 22. 3. 2022 do Vilémovic. 

V souvislosti s humanitární pomocí se ledečtí hasiči za-
pojili do stěhování nábytku pro potřeby uprchlického cen-
tra a rovněž byl učen postradatelný materiál, který může 
pomoci hasičům ve válkou zasaženém území. Pomoc orga-
nizačně zajišťoval Hasičský záchranný sbor kraje Vysoči-
na. 

Stránku připravil Mgr. Daniel Horký,
starosta SDH.

HASIČSKÉ 
AUTOMOBILY
NA VYSOČINĚ

knihu plnou fotografi í si 
můžete zakoupit v Turis-
tickém informačním centru 
na Husově náměstí. Najde-
te v ní hasičské automobily 
z první poloviny 20. století. 
Cena: 250,-
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FESTIVAL VÝZNAMNÝCH HASIČSKÝCH OSLAV
NA LÉTO

V pátek 25. Února 2022 pro-
běhla v Bělé výroční valná hro-
mada okrsku č. 17 havlíčkobrod-
ského okresního sdružení hasičů. 
Jednání se kromě zástupců sborů 
všech obcí zúčastnili i hosté, sta-
rostka Ledče Ing. Hana Horáko-
vá, hospodářka Broňa Holko-
vá, starosta Bělé Pavel Lhoťan, 
okresní ředitel plk. Mgr. Luboš 
Vacek a okresní starosta hasičů 
Josef Stejskal, velitel ledečských 
hasičů ppor. Bc. Jan Šimanov-
ský, zasloužilí hasiči plk. VV Ja-
roslav Nácovský a Josef Cihlář, 
současný a bývalý velitel okrsku 
Jaroslav Tvrdík, Václav Pokorný 
a další. Jednání zahájil a řídil sta-
rosta okrsku Josef Borovský. Bě-
hem jednání zazněly příspěvky 

všech hostů, kteří seznámili 
s aktuální situací na jejich úse-
cích a poděkovali hasičům za 
odvedenou práci za poslední dva 
roky, které, ač byly náročné, po-
dařilo se všechny úkoly na hasiče 
kladené splnit. Do plánu práce 
na další období byly zařazeny 
zejména následující body: Bude 
provedeno školení odbornosti ha-
sič III. i II. stupně a preventistů. 
Zástupci sborů se zúčastní shro-
máždění v Jeřišně dne 26. března 
2022. Je nutno dbát odborné pří-
pravy velitelů a strojníků. V Pro-
síčkách bude zorganizována 
oslava 120 let od založení tam-
ního SDH a okrsková soutěž dne 
6. 6. 2022. Na okresní přebor dne 
18. 6. 2022 bude z okrsku vysláno 

alespoň jedno družstvo a rovněž 
bude zorganizován výcvik. Letos 
by, dle slov okrskového velitele, 
měl být zaměřen na kyvadlo-
vou dopravu vody. Sborům bylo 
uloženo dbát na akceschopnost 
a rozvíjet práci s mládeží. Dne 
25. 6. 2022 bude zorganizována 
SDH Kozlov a Vrbka dětská sou-
těž. Oslavy 150. výročí založe-
ní SDH v Ledči proběhnou dne
11. 6. 2022, dále jsou v plánu osla-
vy 130 let založení SDH Číhošť, 
kde je na 16. 7. 2022 plánována 
pohárová soutěž. Jednání trvalo 
téměř tři hodiny, ale byly projed-
nány veškeré potřebné body a ne-
zbytné organizační záležitosti.

Mgr. Daniel Horký,
starosta SDH

OPĚT JE OTEVŘENÁ NÁDRAŽNÍ HOSPŮDKA V LEDČI N. S.
 Poličské pivo Otakar 11°
 Vína z jihu Moravy
 Italská káva MANUEL
 Kvalitní pochutiny z bio chovu
 Další skvělé občerstvení

SRDEČNĚ VÁS ZVEME! MŮŽETE SE TĚŠIT NA NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝ
VNITŘNÍ PROSTOR, VENKOVNÍ POSEZENÍ NEBO VÝDEJNÍ OKÝNKO

PŘÍMO NA PERON
V případě zájmu o výpomoc nás kontaktujte na viz níže.

Nádražní 98, Ledeč n. S., Facebook: Nádražní hospůdka Ledeč
TELEFON: +420 602 403 273
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SITUACE NA TRHU PRÁCE VE ČTVRTINĚ ROKU 2022

REGION SVĚTLÁ N. S. 
– počet uchazečů o zaměst. – 543 (543)
– z toho žen – 293 (294)
– podíl nezaměst. osob – 4,2(4,2) %
– volná pracovní místa 252 (150)

Okres Havlíčkův Brod
– počet uchazečů o zaměst. – 1801 (1839) 
– z toho žen – 962 (975)
– podíl nezaměst. osob – 2, 8 (2,9) %)
– volná pracovní místa 1672 (1230) 

Zdroj: Mgr. Jitka Navrátilová, ŮP H. 
Brod, upraveno po potřeby zpravodaje

Město Ledeč nad Sázavou (údaj v závorce je roční srovnání) – počet uchazečů o zaměstnání – 152 (133), z toho žen – 86 (80)
podíl nezaměstnaných osob –  4,8 % (4,0) %, volná pracovní místa – 101 (41)
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KŮŇ VÁCLAV SE VZPÍNAL, AŽ Z NĚHO ŠLA HRŮZA

Tady v Posázaví probíhala válka celkem v kli-
du. Nebylo tu co bombardovat, nebyl tu žádný 
těžký průmysl. Těch pár skláren a jiných domá-
cích dílniček, sotva dalo obživu. U každé chalupy 
bylo kousek políčka, ve chlévě kravka nebo koza, 
pro mléko a kůzlatům, která většinou končívala 
o Velikonocích na pekáči. Chovali se i králíci, za 
jejichž kůži se dobře platilo. Šily se z nich vesty 
pro vojáky na frontu. Ne každý měl rádio, a tak se 
čekalo na pošťáka, až na kole nebo také po svých, 
nějaké zprávy přinese. Když nad Ledčí poprvé le-
těla bombardovací letadla, zavedl nás tatínek do 
maštale, že byla klenutá, ale koně dělali takový 
rámus, hlavně kůň Vašek, že se tam nedalo být. 
A tak jsme sledovali, jak z letadel padají stříbrné 
maskovací papírky a předháněli se, kdo jich víc 
najde.

Maminka jezdila často do Prahy, pošťáci měli 
vlak zadarmo, stejně jako nádražáci, kteří k tomu 
ještě měli deputátní uhlí. Jezdila na Čerčany, kde 
v Poříčí nad Sázavou měla vdanou sestru, která 
se se svým mužem seznámila, když pracoval na 
budování trati Čerčany – Světlá n. S. Ráda jsem 
s maminkou do Prahy jezdila. Teta, sestra mé mat-
ky, která v tu dobu pečovala o mého malého bra-
tra, přenechala byt své dceři. Ta měla syny téměř 
v mém věku, a tak jsem s nimi a jejich kamarády 
poznala, jaké to je, sjíždět na koloběžce kopec Vít-
kov. Cestičky byly samé zatáčky, a tak o odřená 
kolena a lokty nebyla nouze. Dům v Cimburkově 
ulici, byl třípatrový, pavlačový. Na každé pavlači 
byl jeden společný vodovod a na konci společný 
záchod, od něhož měl každý svůj klíč. Z kuchyně 
na pavlač vedlo okno, tak se většinou vědělo, kdo 
tam byl poslední. Ve vnitřku domu byl velký dvůr, 
který sloužil malým obyvatelům za hřiště a těm 
dospělým za různé opravárenské dílny. V letních 
večerech bylo na pavlačích živo. Naproti domu 
byl velký obchod s textilem, kam maminka cho-
dila nakupovat za „body“. Domů pak vezla plný 
kufr látek na cíchy, různé prádlo fl anelové, tep-
lé pánské podvlékačky a nám dětem trika, vzadu 
s „padacím mostem“. V žižkovských domech se 
topilo v kamnech. Každý měl svůj sklep na dřevo 
i uhlí. V ulicích jezdily povozy tažené koňmi se 
dřevem a uhlím a jiné zase sbírající popel. Pralo se 
v neckách, které byly většinou opřené na pavlači 
o zeď bytu, k němuž patřily, a tak věřím, že se 
hospodyně nenudily.

V těchto vlacích, které jezdily i dlouho po vál-
ce, byly lavice dřevěné, tvrdé, ale i taj jsem jimi 

ráda jezdila. Z lokomotivy sršely jiskry a v zimě, 
s padajícím sněhem, to byla nádherná podívaná. 
Lokomotiva nabírala po cestě vodu z takových 
vysokých vodojemů a celá se zahalila do páry. Ce-
lou cestu bylo se na co dívat. V Praze na nádraží 
němečtí vojáci kontrolovali zavazadla. Nesměly 
se převážet potraviny.

Z této války si pamatuji dvě oběti na životech. 
Jednou z obětí byl mladý hoch z Chřenovic, jme-
noval se Sychrovský a byl zastřelen u staré lávky 
proti ledečské sokolovně, když si v tmavé noci za-
paloval cigaretu. Říkalo se tenkrát, že měl spojení 
s partyzány. 

Druhou obětí byl též mladý chlapec, kterého 
jsem znala. Byl také z Chřenovic a nevěděl o vla-
ku, který vezl pro Němce munici a do zpomalené-
ho vlaku nastoupil. Vlak prý byl u Březinky vy-
hozen do povětří. Tu noc nebyl ani otec a někteří 
chlapy, pracující na pile, doma. Prý spolupraco-
vali s partyzány z přemilovských lesů, tam jezdili 
s koňmi pro klády. Koňům navlékali na krk takové 
loktušky, do kterých jim vkládali seno. Koně tak 
vydrželi stát a přežvykovat. Kůň Karel byl hodný, 
ale Vaškovi, když se řeklo: „nedej se“, postavil se 
na zadní, vycenil zuby, předníma nohama hrabal 
ve vzduchu, jako když boxuje a ržál, až z něho šla 
hrůza.

Tak, když byl konec války a zpod pilin vytaho-
vali bedny, až na dně ukryté, viděla jsem poprvé, 
jak vypadají náboje do pušky, ruční granáty a pan-
céřové pěsti. Ženské se zlobily, na čem jsme to 
spali a jak jsme mohli i bez náletu vyletět do po-
větří. Dodnes si myslím, že těm koňům do toho 
sena něco z těch tajných bedýnek přibalovali.

Alena Vosmíková

Možná, že podobně tajemně vypadal jeden z tehdej-
ších dvorků na ledečském náměstí. Ten na ilustrač-
ním snímku pana L. Dlouhého je z domu č. 16 a ješ-
tě se k němu na stánkách zpravodaje vrátíme.
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OULEHLE VYDĚLÁVALY I NA PRAŽSKÉ PALÁCE

Když jsme v březnovém zpravo-
daji prezentovali příspěvek pana 
Josefa Plevy, tak jsme byli na konci 
18. století a zrovna u hrůzného di-
vadla hořícího hradu (LZ 03/22 – st. 
10, 11). Příspěvek, který otiskujeme 
v tomto vydání, bude přeci jen op-
timističtější. Budeme se sice k tomu 
muset ponořit hlouběji do historie, 
ale jistě to bude zase zajímavé.

Ten posun proti zmiňovanému po-
žáru hradu bude o více než sto let. 
Píše se poslední čtvrtina 17. století. 
Těch uzlíků, kde bychom mohli na-
vazovat, je několik. Začněme tím, že 
Evropa si líže rány ještě z Třicetileté 
války a i všech dalších válek i moc-
ného obléhání Osmany. Na českém 
trůně je také nevoják, příslušník 
Habsburské monarchie – Leopold I., 
vládne tu po celou druhou polovinu 
17. století a má zajímavé zásluhy: 
války se českému území vyhýbaly 
a byl to on, kdo od Vídně „vypro-
vodil“ Turka (ono to bylo trochu 
jinak, ale zásluhy se přičítají právě 
Leopoldovi). O téhle době se hovoří 
jako o době temna, ale všechno zas 
tak temné nebylo. Do tohoto období 

spadají už tak první manufaktury, ale 
také příběh Jana Sladkého Koziny, 
který patří do českých dějin a také 
už dlouho trápí maturanty.

Než se ledečského panství ujal hr-
dina dnešního Plevova příběhu – pan 
Osvald z Thunu (fešák na obrázku), 
vládl zdejšímu panství Jan Ferdi-
nand z Enkefurtu (tenhle rod už jsme 
probrali při líčení Třicetileté války 
na Ledečsku). V druhé polovině 17. 
století se tu uvádí na 1200 podda-
ných a na 185 stavení. Tak do takové 
Ledče přichází pan Michal Osvald 
z Thunu, potomek bohatého rodu, 
který měl 17 sourozenců, z nichž 
většina se nedožila dospělosti. Byl 
vzdělaný, kultivovaný a „honěný“ 
v diplomacii. Doba pro jeho časy 
opravdu nebyla temná, jejich maje-
tek byl obrovský. Také do Ledče ne-
přišel za posázavskou romantikou, 
ale právě proto, aby ten svůj majetek 
ještě rozšířil. Je doba baroka a pan 
Osvald se rozhodl postavit na svém 
panství letohrádek. Postavil ho na 
strategicky výhodném místě jen tři 
sta kroků na východ od ledečského 
hradu. Už tenkrát to bylo do kopce 

(převýšení proti hradu asi 25 m), ale 
na důležité spojnici do poddanských 
vesnic – vesnic, které se časem ztra-
tily. Pan Michal Osvald má u profe-
se uvedeno – šlechtic, komu by se to 
nelíbilo. Z jeho manželství se naro-
dily 3 děti, jediný mužský potomek 
Antonín zemřel ještě v kojeneckém 
věku a dospělosti se dožily 2 dcery, 
které po otcově smrti svorně vládly 
i Ledči. Tedy vzhůru na letohrádek, 
do barokní Ledče… 

ok
(Data v příspěvku jsou informativní, 
pro potřeby Ledečského zpravodaje).

Ranně barokní stavbu východně od hradu, nechal na 
svém panství postavit Michal Osvald hrabě z Thunu v le-
tech 1685–1694. Stavba měla sloužit za letní sídlo jeho 

bratra, solnohradského arcibiskupa Jana Arnošta z Thu-
nu. Rozlehlá zahrada byla založena na východním vý-
běžku nad ledečským hradem. Byl zde nasypán terén do 

OKÁZALÁ STAVBA SKONČILA V SUTINÁCH A ZPUSTLÉM KŘOVÍ
BAROKNÍ LETOHRÁDEK V HORNÍ LEDČI
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několika teras a celá zahrada byla obestavěna kamennou 
zdí. Uvnitř pak byla osázena vzácnými stromy a keři.

Jednotlivé terasy byly propojeny žulovými schodišti 
a zakončeny velkými zdobenými kamennými vázami. 
Uprostřed zahrady byla kašna s vodotryskem. Samotná 
stavba letohrádku je ranně barokní a okolo roku 1800 
byla upravena klasicistně. Skládá se ze dvou budov. 
Velká je čtvercová, menší obdélníková s mansardovou 
střechou. Na severní straně nad vchodem je pískovcová 
kartuše s rytířskou korunou a mušlí. Nahoře jsou inici-
ály M.O.G.V.T. (Michal Osvald Graf von Thun), dole 
thunovský erb. Uvnitř ve velkém sále u stropu jsou dva 
metry vysoké malby.

V minulosti byly sníženy stropy, čímž se malby ocit-
ly v prostoru mezi sálem a půdou. Na malbách je Thu-
novské panství v Čechách a Tyrolích. Na východní stra-
ně je malba Klášterce, letohrádku v Klášterci a zámek 
Felixpurk. Na jižní Pětipsy, Thunův palác na Hradča-
nech a Svojšice. Na západní straně Žehušice, Thunův 
malostranský palác v Praze a Ledeč. Na severní straně 
tyrolské zámky Maretsch s městem Bolzánem, Thunův 
palác v Tridentu a Matarello.

V současné době jsou však malby dosti poškozené 
a u malby Ledče, patřící mezi nejstarší dochované vyobra-
zení města 17. století, došlo k probourání otvoru pro okno, 
tím byla zničena část, kde byl namalován ledečský hrad.

Od roku 1800 se vystřídalo na letohrádku několik ma-
jitelů a v roce 1900 ho kupuje Vojtěch Nosakovič (odtud 

název Nosakovičův letohrádek). Vlastní ho až do roku 
1951, kdy mu byl zabrán MNV Hradec a v roce 1956 
byl vykoupen státem. V roce 1984 byl objekt již značně 
zchátralý a stát ho odprodal ZD Syrovice u Brna. Tento 
majitel zde provedl necitlivé opravy, které nenapravitel-
ně poškodily celý objekt.

Po roce 1990 byl letohrádek vrácen v restituci potom-
kům posledního majitele Vojtěcha Nosakoviče. Začalo 
se s rozsáhlými opravami, ale ty po čase ustaly a nyní 
letohrádek čeká, jaký bude jeho další osud. Zahrada již 
také neexistuje, několik desítek let jsou zde tenisové 
kurty a areál slouží k sportovnímu vyžití.

Ještě v 70. letech minulého století jsem s kamarády 
přelézal poškozenou kamennou zeď a dělali jsme vý-
pravy do zahrady. Neudržovaná, zarostlá nepropustný-
mi keři v nás probouzela pocit dobrodružství. Pamatuji 
rozpadlé kamenné schodiště, dole zakončené velkými 
vázami, které již některé byly povalené a ležely na zemi, 
poškozenou kašnu, a to vše zahaleno do stínu přerost-
lých stromů a keřů. Prostě pohádková atmosféra. To již 
dnešní děti nezažijí. Je jiná doba, doba internetu, soci-
álních sítí a vše se odehrává virtuálně doma u počítače. 
Jsem moc rád, že mi doba dopřála, abych to prožil v re-
álu, se všemi svými kamarády a hlavně tím opravdo-
vým dobrodružstvím. Teprve časem jsem také litoval, že 
si stavba letohrádku nevydobyla důstojnější postavení, 
nejen v rámci Ledče. Ale to už je docela jiná kapitola. 

Josef Pleva
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VZPOMÍNKA NA ÚSMĚV. 1. března zemřel pan 
František Urbánek z Ledče. Mnoho let jsme ho vída-
li v našem kostele. S vitalitou a velikým citem hrál na 
varhany a jeho hudební umění se stalo úžasnou součás-
tí bohoslužeb. Pan Urbánek ale bohoslužby na varha-
ny jen nedoprovázel, v tónech zazníval jeho příspěvek 
k oslavě nekonečné lásky. Šlo o hudbu, která s citem, 
velebně a přece pokorně stoupala k nebesům a s ní stou-
pala i srdce ostatních lidí, možná jako modlitba připo-
mínající věčnost.

Vzpomínám na pana Urbánka, nezištného, laskavého, 
přirozeně moudrého a dobrého člověka, který ví, co je 
v životě důležité a radost mu sídlí přímo v srdci. Jeho 
radost se projevovala úsměvem a nakažlivou dobrou ná-
ladou, kterou kolem sebe šířil.

Podělím se s Vámi o malou osobní vzpomínku. Když 
byli našemu synovi tři roky, začalo ho zajímat, odkud 
se v kostele bere hudba. Po každé bohoslužbě jsme mu-
seli jít na kůr k varhanám. Pan Urbánek vždycky děcko 
posadil za klávesy, ukazoval mu malá hudební tajem-
ství a nechal ho hrát. Syn se moc těšil a pamatuje si 
to dodnes. Pane Urbánku, děkujeme, že jste tu s námi 
byl. 

 
VYBRANÉ DUBNOVÉ FARNÍ AKCE 
1. 4. v 17.00 na faře – Příprava dětí a rodičů na první 

svátost smíření a první svaté přijímání. Zájemci se 
mohou přihlásit na faře v kanceláři u p. Sklenářové.

6. 5. od 21.30 koncert souboru Victoria Ensamble v Kos-
tele sv. Petra a Pavla v Ledči (Na programu bude 
ojedinělý projekt PURGATIO, který představí DUO 
KCHUN. Jde o dílo, spojující gregoriánský chorál, 
renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem 
v jeden celek).
Více informací naleznete na farních internetových 

stránkách: ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI
10. 4. Květná neděle- začátek svatého týdne, 14.4. Zele-

ný čtvrtek, 15.4. Velký pátek
16.4. Bílá sobota, 16. 4. sv. Bernadetta Soubirous (dívka 

z Lurd)
17.4. Boží hod Velikonočn – Slavnost Zmrtvýchvstání 

Páně
23. 4. sv. Vojtěch (biskup z knížecího rodu Slavníkovců. 

Velký bojovník za očistu církve umučený na misijní 
cestě pohany 

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

6. 5. sv. Jan Sarkander (kněz z Moravy, umučený kvůli 
víře za Stavovského povstání)

8. 5. Den matek – slaví se druhou květnovou neděli. Den 
věnovaný maminkám je oceněním obětavosti mateř-
ství. U nás ho od r. 1923 prosazovala A. Masaryková. 

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

Dobročinná akce na podporu nekonzumního způsobu života a vzájemné lidské pomoci

BLEŠÁK BEZPENĚZ 9
14. 5. 2022 od 14:00, Kulturní dům BOJIŠTĚ

Jak to funguje?  Blešák BEZPENĚZ = vzájemná výměna věcí, přineseš, co už nepotřebuješ 
– odneseš si co se ti líbí. Vybrané věci předáme tam, kde je potřebují a využijí – to vše BEZPENĚZ
vstupenkou jsou věci, které můžou ještě někomu dalšímu sloužit a udělat radost = za donesené věci

dostanete vstupenku na akci. Věci můžete vozit do kulturního domu v Bojišti
v úterý 10. 5. až čtvrtek 12. 5. od 16 do 18 h.,
nezbytně v sobotu 14. 5. od 12.30 do 13.30 h. 

JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ DAROVAT: dámské, pánské, dětské oblečení, obuv, hračky – jakékoliv,
bytový textil – povlečení, přikrývky, ručníky, záclony, větší kusy látek, knihy a časopisy, jízdní kola, 

helmy, a ostatní sportovní potřeby, dětské kočárky a další věci pro děti, domácí potřeby,
nádobí, drobné elektrické spotřebiče, drobný nábytek, pěstitelské přebytky.

PROSÍME JEN O ČISTÉ A NEPOŠKOZENÉ VĚCI.
V RÁMCI PODPORY AKCE BĚHEM ODPOLEDNE VYSTOUPÍ: Divadlo VOLFI – Irská rybka

(hra s loutkami pro děti i dospělé) + ve večerních hodinách hudební překvapení.
VĚCNOU SBÍRKOU BEZPENĚZ PODPOŘÍME: dětské domovy, lidi v nouzi a bez domova, 

pečovatelské domy, záchranné stanice zvířat a mnohé další. Těšíme se www. budelip.com
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Z DOMOVA HÁJ

Sociálně terapeutická dílna (dále STD) Domova Háj, pří-
spěvkové organizace Kraje Vysočina 1. dubna 2022 oslavila 
první výročí poskytování služby ve Světlé nad Sázavou. Ta 
je určena nejen pro klienty pobytových služeb Domova, ale 
i dalším dospělým lidem s mentálním či kombinovaným po-
stižením z řad veřejnosti. Zájemci zde mají možnost rozvíjet 
své pracovní a sociální dovednosti, učit se novým pracovním 
činnostem, postupům či komunikaci při práci. Učí se soustře-
dit při práci, zvládat a dokončovat úkoly, podporujeme jejich 
samostatnost, pozitivní pocit a radost z práce, kterou zvlád-
nou.

Všechny důležité informace o STD se dozvíte na webových 
stránkách organizace (www.domovhaj.cz) nebo přímo na ad-
rese poskytované služby (Nové Město 1261, Světlá nad Sáza-
vou), kde Vám rádi službu blíže představíme.

Získané dovednosti a schopnost klienti uplatňují v běžném 
životě, výrobky vznikající v našich dílnách si můžete prohléd-
nout i zakoupit v naší prodejně (místo je shodné jako výše 
uvedená adresa STD). 

Rozvolnění covidových opatření již umožnilo, aby se stu-
denti sociálních oborů účastnili praxí a stáží v naší organizaci. 
Jedna ze spolupracujících škol je Uměleckoprůmyslová škola 
ve Světlé nad Sázavou. Studenti zde mají možnost vyzkoušet 
si práci asistentů pod odborným vedením a poznat, jak fungují 
pobytové i ambulantní služby. V praxi se učí správně přistupo-
vat ke klientům, komunikovat s nimi, zjišťovat jejich potřeby 
a poskytnout jim adekvátní podporu. Rovněž rádi přivítáme 
zájemce o dobrovolnickou činnost, kteří by se chtěli zapojit 
do poskytování našich služeb.

Bc. Karel Borek, DiS.,, Domov Háj

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA
ŠŤASTNÝCH

NABÍZÍ
PRO JARNÍ PRODEJ

jabloně, hrušně, třešně, višně, renklódy, 
švestky, meruňky, broskvoně, rybízy, 

angrešty, maliny, ostružiny, muchovníky, 
brusinky, kanadské i kamčatské borůvky, 

rakytníky, jahody, vinnou révu, růže keřové 
i stromkové, bylinky a balkónové rostliny.

Velký výběr rododendronů, azalek, 
jehličnanů, okrasných keřů a trav, skalniček, 

trvalek.

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
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POMOZME UKRAJINĚ
K mnoha projevům solidarity 

s těžce zkoušenou Ukrajinou se 
svou aktivitou přidali i žáci Gym-
názia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad 
Sázavou. Od nich vzešla výzva 
OBLEČME SE V BARVÁCH 
UKRAJINY!, která se realizovala 

v úterý 8. března. A opravdu vět-
šina studentů a někteří učitelé se 
k iniciativě přidali svým obleče-
ním či jasnými symboly v podobě 
stužek a placek. Plakáty a poutače 
umístěné po celé škole i na školních 
webových stránkách vyzývaly ne-
jen ke žluto-modrému oblečení, ale 
také uváděly číslo účtu neziskové 
organizace Člověk v tísni, který je 
určen přímo pro pomoc Ukrajině. 
Kdo chtěl, mohl tedy symbolickou 
výzvu doplnit i dalším, praktickým 
krokem. Mnoho učitelů využilo 
této aktivity k neformálním disku-
sím se studenty o současné situaci, 
jejich pocitech, názorech apod. Je 
potěšující vidět, že mladí lidé ne-
jsou lhostejní k tomu, co se děje 
nejen kolem nich, zajímají se, vy-
jadřují podporu.

POVÍDÁNÍ O UKRAJINĚ
Dva týdny od vypuknutí války na 

Ukrajině (10. března) jsme v sále 

ledečského gymnázia uspořáda-
li přednášku a besedu se čtyřmi 
Ukrajinci. Tři byli z jedné rodiny 
- tatínek pracoval v zemědělství, 
maminka byla kadeřnicí a dospělá 
dcera studovala žurnalistiku. Čtvr-
tou přednášející byla mladá žena, 
která pracovala v odchodní společ-
nosti jako překladatelka a editorka. 
Všechny ženy musely uprchnout 
z Ukrajiny před ruskou agresí. 
Díky otci rodiny, který pracuje 
v naší zemi, nalezly u nás bezpečí.

Přednáška se i přes velmi vážné 
téma nesla v pozitivním duchu, 
všichni čtyři vystupující předsta-
vili sebe i svou zemi v době míru. 
Povídání bylo velmi osobní a pů-
sobivé, zaujalo nás např., že jejich 
dědeček je Rus a že to nikdy ne-
působilo žádné spory. Následova-
lo líčení útrap po přepadení jejich 
země, které přinášíme níže. Přes 
všechna vylíčená strádání na závěr 
setkání zaznělo přesvědčení, že boj 
proti agresorům skončí vítězně a že 
naše země budou moci žít v míru.

VYPRÁVĚNÍ O HRŮZE 
VÁLKY

Čtvrtek. V pět hodin ráno náš 
spánek přeruší tetin telefonát se 
slovy, která by asi nikdo nechtěl 
slyšet: „Anno, vstávej a sbal si věci. 
Rusko začalo bombardovat Kyjev. 
Nepanikař.“ Rada „nepanikař“ ale 
nevychází. Pověsti a předpovědi 
o totální válce kolovaly několik 

měsíců, ale my jsme jim odmítali 
uvěřit. Nesbalili jsme si poplacho-
vý kufr s věcmi, které uprchlíci 
potřebují. Nehledali jsme nejbliž-
ší protiletecké kryty, protože jsme 
věřili, že je nikdy nebudeme potře-
bovat. Nezajímalo nás, co zname-
nají zvuky sirén, protože jsme si 
byli jisti, že je nikdy neuslyšíme. 
Ale osud měl své plány.

Ještě ospalí slyšíme první vý-
buchy a automaticky sbíráme nej-
nutnější věci a vybíháme na ulici. 

Snažíme se u sousedů zjistit, kde 
je nejbližší protiletecký kryt, a za 
zvuků výbuchů objednáváme líst-
ky do našeho rodného města. Zvu-
ky sirén. Se sousedy jsme už ve 
sklepě. Někdo si dělá legraci, že 
poblíž je hřbitov. Není to vtipné.

Nálet utichá. Sebereme se a jde-
me na nádraží. Vlaky jsou zrušené, 
na výjezdu z hlavního města jsou 
hrozné zácpy, ale máme štěstí – náš 
vlak nakonec přijíždí a jedeme do 
Vinnitsy. Je tam klidněji, ale v noci 
nás znovu budí sirény – Rusové se 
pokusili zasáhnout město raketa-
mi. Opět děsivé. Tak uplynul první 
den války.

Druhý den války. V pátek jedeme 
opět na nádraží, abychom se dosta-
li domů. Cestou se rozhodujeme 
jet k tatínkovi do České republiky. 
Měníme trasu a míříme do Lvova.

Třetí den války. Noc ve Lvo-
vě proběhla tiše. Ráno se za zvu-
ků sirén dostáváme na nádraží, 

AKTUÁLNÍ UDÁLOSTI NA UKRAJINĚ REZONUJÍ
MEZI ŽÁKY GYMNÁZIA, SOŠ A VOŠ LEDEČ N. S.
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GY SOUTĚŽ

překonáme vzdálenost 1000 km 
a ocitáme se na západě Ukrajiny; 
je tu takový klid, zdá se, že není 
válka a že není potřeba kamkoliv 
odjíždět.

Deset hodin na hranici pro pěší 
a konečně objímáme tátu. Tak ply-
ne čtvrtý den války.

Nemůžu tomu uvěřit. Nemů-
žu uvěřit, že se nám tohle všech-
no stalo. Za námi je hrozná cesta, 
která se, upřímně řečeno, nedá ani 
jedním procentem srovnat s tím, 

co zažívají Ukrajinci, kteří zůstali 
doma. S těmi, kteří jsou nyní nuce-
ni mrznout, skrývat se ve sklepech 
a šetřit na jídle a vodě. Stále je pro 
nás děsivé a těžké si uvědomit, že 
na Ukrajině je válka, že nevíme, 
kdy se budeme moci vrátit domů, 
že náš život už nebude jako dřív, 
že několik měst již bylo srovnáno 
se zemí, že v metru, schované před 
ranami raket, se rodí děti.

Budu upřímná, měli jsme štěs-
tí. Nechceme se však ani minutu 

vracet k hrůze, kterou jsme během 
těchto čtyř dnů zažili. A co je nej-
důležitější, naše historie se nikdy 
nevyrovná s tím, co Ukrajinci za-
žívají nyní v podmínkách ledové, 
bolestivé a strašné války. Ale zá-
roveň věříme, že Bůh je milosrdný 
ke všem, kdo ho vzývají, a dokáže 
tuto noční můru zastavit.

ThMgr. Jiří Foller a Anička, 
studentka žurnalistiky

z Ukrajiny

Zapojení žáků ledečského gym-
názia do soutěží a projektů s en-
vironmentální a ekologickou té-
matikou. ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA je nedílnou součástí 
výuky na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ 
Ledeč nad Sázavou a žáci se také 
často zapojují do projektů a sou-
těží. Rádi informujeme o jejich 
úspěších.

YPEF. Ve čtvrtek 17. 3. 2022 se 
v prostorách SVČ Ledeč nad Sá-
zavou konalo místní kolo soutěže 
YPEF. Žáci 2.S Ivan Stočes, Elena 
Hrubá a Eliška Vavřičková vybo-
jovali 3. místo. Jedná se o skvělý 
výsledek, jelikož se gymnázium 
v letošním roce zapojilo do soutě-
že poprvé. YPEF (Young people 
in European Forests) je znalostní 
soutěž s mezinárodním přesahem, 
kterou v České republice pořádají 
Lesy ČR. Cílem soutěže je zvýšit 
povědomí žáků o významu lesů 
a lesnictví v současné době. Sou-
těž je zajímavá také v tom, že v ní 

nesoutěží jednotlivci, ale tříčlenná 
družstva, která plní úkoly teoretic-
ké i praktické - poznávání přírod-
nin a lesnických pomůcek.

ENERSOL. Studentky 2.B 
Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč 
nad Sázavou Barbora Svobodová 
a Nikola Jursíková se jako členky 
reprezentačního družstva kraje Vy-
sočina účastnily celostátní konfe-
rence ENERSOL 2022, která probí-
hala ve dnech 24. 3. 2022 a 25. 3. 
2022 v Třebíči. Součástí programu 
konference byly soutěžní přehlíd-
ky žákovských projektů v téma-
tech obnovitelných zdrojů energie, 
snižování energetické náročnosti, 
omezování emisí v dopravě a hos-
podaření s odpady a vodou. Osobní 
záštitu celostátní konferenci poskyt-
li hejtman Kraje Vysočina Mgr. Ví-
tězslav Schrek, MBA, radní Kraje 
Vysočina RNDr. Jan Břížďala, mís-
topředseda Senátu PČR Ing. Jiří 
Oberfalzer, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Ministerstvo životního 

prostředí a Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.

Během dvou dnů účastníci z dese-
ti krajů před odbornou komisí pre-
zentovali své projekty v kategoriích 
Enersol a praxe, Enersol a inovace, 
Enersol a popularizace. Barbora 
s Nikolou zde prezentovaly svůj 
projekt s názvem EKOBOXY zařa-
zený do kategorie Enersol a popula-
rizace. Jejich projekt se umístil na 
4. místě, které sice nebylo oceněno 
pohárem, ale i tak se jedná o krásný 
výsledek. Do celkového bodování 
krajských družstev byly započítá-
vány nejen bodové zisky prezen-
tujících v každé kategorii, ale také 
výsledky odborného testu. Kraj Vy-
sočina se díky velkému úsilí všech 
členů umístil na skvělém 3. místě. 

Velmi děkuji všem zapojeným 
žákům za jejich pečlivou přípravu 
na soutěže, vzornou reprezentaci 
školy a opravdový zájem o přírodu 
kolem nás. 

Mgr. Magdaléna Kvášová
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LEDEČTÍ GYMNAZISTÉ V POLICEJNÍ SOUTĚŽI
MÁŠ NA TO!

Psalo se 5.10.2021 a my tři studenti ledečského 
gymnázia, Martina Wolfová, Vojta Scholze a Zdeněk 
Jelínek, jsme vyrazili v doprovodu pana učitele Krá-
le do Jihlavy. Již brzy ráno jsme usedli do školního 
vozu Škoda Fabia druhé generace a vyrazili směrem 
na místo činu. Cesta byla nepříliš dlouhá, no i přes-
to jsme už v autě osvěžovali svou znalost silničního 
provozu v aplikaci s testy do autoškoly. 

Po necelých 45 minutách jsme dorazili do spor-
tovního areálu v Jihlavě a po prezentaci byli všichni 
účastníci přiřazeni k příslušným policistům a rozhod-
čím, nebo-li bojařům, kteří hlídali svědomité plnění 
zadaných úkolů. Po seznámení a představení proběhl 
vědomostní test na pravidla silničního provozu, kte-
rý jsme zdárně vyplnili. Po krátké instruktáži jsme 
se jali plnit cvičební úkony, které byly nutné pro za-
počítaní co nejvíce bodů. Tato prověrka se skládala 
z člunkového běhu, kliků a celomotorického testu. 
Byť byli bojaři přísní, nevedlo se nám vůbec špatně 
a po fyzické části cvičení jsme měli výborný pocit 
z dobře odvedené práce. 

Následoval masivní přesun ven, kde probíhala po-
slední disciplína, a tou byl běh na kilometr. Poněvadž 
jsme startovali až ve druhém rozběhu, sledovali jsme 
bedlivě taktiku předchozího rozběhu a mentálně se 
připravovali na vydání maxima. Po startu se naplnily 
očekávané scénáře a každý doběhl podle svých fy-
zických možností.

Následoval velmi zajímavý program čítající před-
stavení vybavení speciální jednotky Dukovany, pří-
tomnost policejních aut a psovodů. V závěrečném 
vyhlášení výsledků jsme zjistili, že se náš skvělý tým 
umístil na krásném 8. místě, a to nám dodalo motiva-
ci natrénovat na příští rok, abychom se umístili ještě 
o něco lépe. Ovšem o několik měsíců později jsme 
byli za své letošní výkony odměněni.

Dne 14. března bylo pondělí. Ano, pondělí. Krásné 
pondělí, kdy se každý z nás opět těší do své práce 

a studenti se opět těší na veselé, dlouhé dny, které 
budou moci strávit ve svých milovaných školách. 
Toto se ovšem netýkalo studentů ledečského gymná-
zia, Martiny Wolfové, Vojtěcha Scholzeho a Zdeň-
ka Jelínka, které si toho dne vyzvedlo na školním 
parkovišti policejní auto. Ovšem tentokrát pověřený 
podpraporčík nevítal ledečské studenty se želízky 
v rukách, ale s otevřenou náručí, protože v nich viděl 
další generaci českých policistů.

Když je podpraporčík trojici studentů uvítal, po-
sadil je do svého povozu a vydal se s nimi na předa-
lekou cestu do Havlíčkova Brodu. Tam byli pozváni 
(spolu s dalšímu účastníky soutěže) krajským poli-
cejním ředitelem. V zasedací místnosti, kde první 
část setkání probíhala, byla nálada poněkud napjatá, 
jak jinak. Každý by si připadal trochu divně sedět 
v místnosti plné policistů. Když se objevil krajský 
ředitel, všichni přítomní se postavili do pozoru, což 
dodalo na atmosféře. Krajský ředitel přítomným stu-
dentům, kteří se zúčastnili soutěže Máš na to! (a ně-
kteří z nich tímto splnili fyzické přijímací zkoušky 
k Policii České republiky), předal diplomy a osobně 
jim pogratulovat a poděkoval jim, že i lidé z takto 
líné generace jsou stále fyzicky zdatní a ochotní ze 
sebe vydat nějaký pohyb. Původní předávání diplo-
mů se prodloužilo na necelou hodinu a změnilo se do 
podoby náboru. Přítomní studenti dostali informace, 
které budou moci uplatnit, budou-li chtít v budoucnu 
povolání policisty vykonávat.

Po velice dlouhém náboru se studenti rozprchli po 
policejní budově a přítomný policejní dozor jim po-
sloužil jakožto průvodci po celách, technickém cen-
tru a parkovišti, kde měli přehlídku psovodů a mo-
derního balistického vybavení.

Krásný výlet do Havlíčkova Brodu se ledečským 
studentům velice líbil, a dá se dokonce říci, že si ho 
užili.

Vojta Scholze a Zdeněk Jelínek, studenti 7.S
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Každoročně mají žáci ZUŠ 
možnost účastnit se postupo-
vých soutěží, které pro ně vy-
pisuje MŠMT - vždy pro kon-
krétní skupinu nástrojů. Letos 

soutěžili žáci ve hře na decho-
vé a bicí nástroje. 

Do okresního kola soutěže 
hry na dechové nástroje, které 
se konalo 11. března v Havlíč-
kově Brodě, se sjelo 42 soutě-
žících z pěti základních umě-
leckých škol. Ledečskou ZUŠ 
reprezentovalo v soutěži pět 
žáků, a byť nedosáhli na po-
stup do krajského kola, všich-
ni se domů vrátili s pěkným 
oceněním: 

Josef Brabec – 2. Místo, Voj-
těch Frantl – 1. Místo, Matěj 
Pelikán – 2. Místo,
Anna Tomková – 1. Místo, Ja-
kub Veselý – 1. místo

Žáci jsou ze tříd učitelů Ji-
řího Růžičky, Josefa Jůzla 
a Vladislava Vondrouše. 

Adepti soutěže ve hře na bicí 
nástroje se sešli 23. března až 
v krajském kole v ZUŠ Nové 
Město na Moravě. Z naší ZUŠ 
se soutěže zúčastnil František 
Caska, ze třídy uč. Josefa Jůzla, 
který v konkurenci 24 účastní-
ků vybojoval pěkné 2. místo. 

Blahopřejeme a děkujeme za 
reprezentaci!

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY 
DO ZUŠ

ZUŠ Ledeč n. S. přijímá při-
hlášky pro školní rok 2022/2023. 
V případě vašeho zájmu o stu-

dium v naší škole vyplňte on-
line přihlášku v našem systému 
www.izus.cz nebo na www.
zusledec.cz nejpozději do 31. 5. 
2022. Poté obdržíte informaci 
o termínu konání přijímacího 
řízení, které se uskuteční v prů-
běhu června. Bližší informace 
o studiu můžete získat na webu 
školy nebo na tel.: 775 626 239. 
Pro aktuální informace sledujte 
naše stránky. Budeme se na Vás 
těšit! Jana Laudátová

ZUŠ INFORMUJE… ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ LEDEČ N. S. 

RECITOVAT UMÍME!

František CaskaAnna Tomková, Vojtěch Frantl, Jakub Veselý, Josef Brabec, Matěj Pe-
likán

Ve středu 9. března 2022 se uskutečnilo okrskové kolo recitač-
ní soutěže ve Světlé n. S. Naši školu reprezentovaly 3 žákyně. 
O to větší překvapením pro ně bylo, když ve velké konkurenci 
získaly skvělá umístění a postoupily do okresního kola. Rozárie 
Roulová (6. C) vybojovala 2. místo ve 3. kategorii (6.–7. ročník) 
a 4. kategorii (8.–9. ročník) vyhrála Markéta Kučerová (9. B). 
Velké poděkování patří i Vendule Hartmanové, která přestože 
nepostoupila do okresního kola, předvedla také skvělý výkon. 
V okresním kole budeme držet palce. 

Zdenka Urbanová, učitelka ZŠ Ledeč n. S.
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SEKOROVY POSTAVIČKY PROVÁZELY
PROGRAM KARNEVALU

V neděli 20. 3. 2022 jsme uspořáda-
li dětský karneval v místní sokolovně. 
Účast byla hojná. Zúčastnilo se 170 dětí. 
Děti celým programem provedla Beruška 
a Ferda Mravenec. Odpoledne bylo plné 

her, masek a písniček. Během karnevalu 
vystoupily děti z kroužku, Divadelníci 
a krátké taneční vystoupení nám před-
vedly i děti z kroužku Lovely Diamond. 
Na konci bylo vyhlášení nejlepších 

masek a losování o rodinné focení zdar-
ma. Chtěla bych poděkovat všem spon-
zorům, kteří nám věnovali ceny. 

Za pracovníky SVČ Ledeč
Mgr. Miroslava Kadlecová 

VELIKONOČNÍ TRADICE
na Zelený čtvrtek 14. 4. 2022, 8:00 - 16:00 hod., SVČ Ledeč (Barborka).

Cena: 330,- Kč, cena zahrnuje oběd ve školní jídelně, pitný režim, program: Budeme malovat vajíčka, 
plést pomlázky, upečeme si něco dobrého, a zeleného, seznámíme se s velikonočními tradicemi. 

Nebudou chybět hry a čas strávený venku. Vhodné pro děti od 5 let!
Přihlášení je možné na emailové adrese (svobodova@svcledec.cz), tel.:  736 539 172. 
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MALOVÁNÍ NA SKÁLY

Zřejmě již všichni obyvatelé našeho krásného 
města vědí, že je uzavřena komunikace vedoucí 
k výrobnímu areálu Kovofi niš, auta jezdí po ob-
jízdné trase a občané ji musí obcházet. Jak jsme se 
dozvěděli od jedné paní – „situace však pokročila 
tak daleko, že nám někdo dokonce začal malovat na 
skálu – nějaké křížky a kolečka. Možná jsou to ně-
jací vandalové, kteří zde chtějí hrát známou dětskou 
hru piškvorky“.

Fakta jsou bohužel daleko střízlivější a prozaičtěj-
ší. Rada města Ledče dne 2. 3. 2022 uzavřela smlou-
vu s Akademií věd ČR, kdy předmětem smlouvy je 
provedení inženýrsko-geologického průzkumu skal-
ního svahu, aby výsledky měření a návrhy sanač-
ních opatření byly předány našemu městu formou 
písemné zprávy do 10. 5. 2022. Dne 21. 3. 2022 
město obdrželo písemnou zprávu od AV ČR. Z této 
zprávy je zřejmé, jaké činnosti byly AV ČR prove-
deny do této doby na skalním masivu. Z této zprávy, 
nejsou dosud AV ČR písemně prezentovány žádné 
doporučující výstupy, ze kterých by se dalo jedno-
značně uvažovat o dalších postupech a opatřeních 
- souvisejících s uzavřenou krajskou komunikací. 
Jak je z výčtu prací zřejmé, skalní masiv je od 2. 3. 
2022 pod zvýšenou kontrolou AV ČR, Ústavu struk-
tury a mechaniky hornin a jsou na něm prováděny 
fakticky nepřetržitě práce související se stabilitním 
průzkumem. Dovolíme si zde uvést výčet jednotli-
vých již provedených a prováděných činností, tak 
jak byly zaslány našemu městu AV ČR: 
• „Zhotovení 3D modelu skalního svahu s vyhod-

nocením hlavních puklinových směrů omezují-
cích nestabilní bloky ve skalním svahu.

• Vyhodnocení a statistické zpracování hlavních 
a ze stabilitního hlediska zásadních směrů puklin.

• Zhotovení modelu skalního svahu v infračerve-
ném spektru signalizující rozevřené pukliny zasa-
hující hlouběji do svahu, což má zásadní význam 
pro posouzení rozsahu porušení skalního svahu.

• Osazení dvou skalních objektů automatickými 
snímači posunů mezi bloky – celkem 4 snímače. 
Chod snímání dat je v současné době nastaven na 
frekvenci jednou za hodinu.

• Zahájení terénního průzkumu stabilitních poměrů 
ve skalní stěně. Při této činnosti jsou skalní blo-
ky, které jsou bezprostředně nestabilní a budou 
následně zcela odstraněny ze svahu označeny re-
fl exní barvou (výrazná tečka). Větší skalní objek-
ty, u nichž bude nutné provést stabilizaci kotvami, 
jsou označovány v terénu křížkem (křížek vyzna-
čuje navržené místo pro provedení kotvy).“

Další postup prací bude následující. Již dne 
22. 3. 2022 byl osazen další skalní objekt 2 auto-
matickými snímači posunů mezi bloky. Dále bude 
v dalších dnech pokračovat terénní průzkum a ozna-
čování nestabilních objektů uvedenými značkami. 
Díky příznivému počasí je předpoklad, že dojde 
k urychlení prací. Negativní zprávou bohužel je, že 
výraznou tečkou je již označeno značné množství 
bezprostředně nestabilních skalních bloků, které 
bude nutné následně zcela odstranit ze svahu. Dob-
rou zprávou je, že na skalách se nepřetržitě pracu-
je a jsou pod kontrolou. Další dobrou zprávou je, 
že sprejeři jsou vědečtí pracovníci a geologové AV 
ČR, kteří zde plní dohodnuté úkoly. 

Veřejnost bude o probíhajících pracích průběžně 
informována.

Ing. Břetislav Dvořák,
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
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INFORMACE PRO OBČANY O POVINNOSTECH
PRO POUŽÍVÁNÍ KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Od 1. září letošního roku bude platit zákaz používá-
ní kotlů na pevná paliva podle zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, které jsou zařazeny do nižší než třetí 
emisní třídy. Zákaz provozování kotlů na pevná paliva 
emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené emisní třídy byl sta-
noven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování 
emisí do ovzduší.

Týká se zákaz mého kotle? 
Zákaz platí pro kotel na pevná paliva do příkonu 

300 kW napojený na teplovodní otopnou soustavu (ra-
diátory, podlahové 
vytápění), kterým 
vytápím dům. Zá-
kaz platí pouze pro 
kotle, nikoliv pro 
lokální topidla, kte-
rá přitápí také míst-
nost, ve které jsou 
umístěna, jako jsou 
kamna a krby.

Kotel vyrobený 
doma „na koleně“ 
(bez výrobního štít-
ku), stejně tak kotel, 
který má na výrob-

ním štítku vyznačenu emisní třídu 1 nebo 2 podle ČSN EN 
303-5 nesmí být od září 2022 provozován. 

Kdo je provozovatelem spalovacího zdroje?
Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která 

stacionární zdroj skutečně provozuje, tedy ten, kdo do kot-
le pravidelně přikládá palivo a následně využívá kotlem 
vyrobené teplo.

Úřady kontrolují revizní správy 
techniků

Po 1. září 2022 je možné využí-
vat pouze kotel, u kterého je jed-
noznačně prokazatelné, že patří do 
emisní třídy 3, 4 nebo 5. Emisní 
třídu najdete na výrobním štítku, 
nebo ji zjistíte z dokladu o kont-
role technického stavu a provozu 
spalovacího stacionárního zdroje. 
Každý kotel na pevná paliva musí 
jednou za 36 měsíců zkontrolovat 
technik s patřičným oprávněním, 
který do dokladu o kontrole také uvede, zda kotel vyhovuje 
podmínkám provozu. Tento doklad je také rozhodující pro 
úřad obce s rozšířenou působností, který kontroluje, zda 
nejsou provozovány nevyhovující zdroje. Pokud povinnou 
kontrolu v zákonné lhůtě neprovedete, vystavujete se poku-
tě do výše až 20 000,- Kč, podnikatelé až do 50 000,- Kč. 
Za to, že bude nevyhovující kotel provozován v rozporu se 
zákonem i po 1. září 2022 může být jeho provozovateli ulo-
žena pokuta až do výše 50 000,- Kč.

Rada na závěr
Pokud bydlíte v nájmu a vytápíte byt či dům nevyhovu-

jícím kotlem na pevná paliva, spojte se co nejdříve s ma-
jitelem nemovitosti a vyjasněte si, jakým způsobem bude 
řešeno vytápění objektu po 1. září 2022. Nespoléhejte na 
to, že se nic nestane, když nevyměníte nevyhovující kotel. 
Sledujte webové stránky Ministerstva životního prostředí, 
kde naleznete další související informace.

Zdroj informací https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-kotlu, 
odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
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Léta ubíhají, jen smutek stále zůstává.
Dne 21. března letošního roku jsme si 
připomněli třetí výročí úmrtí našeho man-
žela, tatínka, dědečka a pradědečka pana 
STANISLAVA NECHVÁTALA z Ledče 
n. S. 

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka Jana a dcery Jana a Stáňa 

s rodinami.

Dne 28. března 2022 jsme si připomněli 
10. výročí úmrtí
paní JIŘINY KONÍČKOVÉ z Habreku.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 13. dubna 2022 uplyne šestnáct smut-
ných let od úmrtí naší drahé manželky 
a maminky, paní MARIE KVÁŠOVÉ 
z Ledče n. S.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel 

a děti s rodinami.

Odešel ode všeho, co miloval a měl rád.
My můžeme na něj už jen s láskou 
vzpomínat. 
Dne 14. dubna tomu budou 4 roky, kdy od 
nás odešel milovaný syn, manžel a tatínek 
pan JOSEF MED z Vilémovic. S láskou 
stále vzpomínají rodiče, manželka a děti.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. Rodina.

Letos 23. dubna uplyne už dvanáct smut-
ných let, od úmrtí
paní ZDEŇKY ZEMANOVÉ z Ledče 
n. S. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou 
spolu s námi.

S úctou a láskou vzpomínají vnoučata 
s rodinami.

Kdo byl milován, není zapomenut!
Dne 23. března uplynuly již 2 přesmutné 
roky, kdy mě opustil můj drahý manžel 
pan JOSEF MALINA z Hradce u Led-
če. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku.

S láskou a úctou vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Dne 4. 4. 2022 uplynulo 15 let od úmrtí 
pana JOSEFA KRÁLÍKA z Ledče n. S. 
Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste ho 
znali a měli rádi.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 13. dubna 2022 uplyne 33 let, kdy 
nás opustil náš drahý tatínek, dědeček 
a pradědeček
– pan JAROSLAV ČERMÁK z Koutů 
u Ledče n. S.

Stále vzpomínají dcery s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Dne 22. dubna 2022 uplyne třináct smut-
ných let, od úmrtí
paní LUDMILY BĚLOUŠKOVÉ z Led-
če n. S. Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte 
spolu s námi.

S láskou a úctou děti s rodinami.

Dne 27. dubna 2022 uplyne již čtvrtý 
rok, plný smutku a vzpomínek, kdy nás 
navždy opustil pan LADISLAV PAJER 
z Ledče n. S., vedoucí prodejny železář-
ství, výborný kolega, kamarád, skvělý táta 
a dědeček. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná manželka,
bratr Zdeněk a děti s rodinami.
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UPOZORNĚNÍ pro oznamovatele do SPOLEČENSKÉ KRONIKY Ledečského zpravodaje. Od května 2022 
bude platit následující opatření. Budete-li vaše oznámení (blahopřání, vzpomínka) doplněno o verše nebo zdvojené 
oznámení (pro dvě osoby), zvyšuje se cena oznámení na dvojnásobek běžné ceny, tedy na 160 Kč.


