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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost květen 2022

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

Tel.:
606 136 302

14.–15. 5. MDDr. Kociánová Jana,
Kalinovo nábřeží 605, H. Brod

Tel.:
569 424 499

21.–22. 5. MDDr. Maštálka Vojtěch, 
Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.:
721 132 134

28.–29. 5. MDDr. Hejtmánková Alžběta, 
Jahodova 2240, H. Brod

Tel.:
792 339 455

4.–5. 6. MDDr. Kasal Josef,
Šubrtova 2170, H. Brod

Tel.:
737 480 854

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
Z důvodu aktuální epidemiologické situace si prosím svoji návštěvu

v ambulanci domluvte předem telefonicky. Poplatek 90,- Kč.

V dubnu roku 2022 se rada města sešla 13. a 25. dubna. 
Na svých jednáních rada města projednala tyto podstat-
né body:
• Povoluje výjimku v počtu dětí ve třídě ZŠ Ledeč nad 

Sázavou, a to takto: Třída 6.A – navýšení o 1 žáka, 
celkem 31 žáků, za předpokladu, že toto navýšení po-
čtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti.

• Schvaluje smlouvu o účinkování s hudební skupinou 
MICHAL TUČNÝ Revival na kulturní akci „Měst-
ské slavnosti“ 11. 6. 2022.

• Schvaluje poskytnutí dotace, fi nančního daru z roz-
počtu města pro rok 2022 Tenisovému klubu Ledeč
n. S. na činnost v celkové výši 40.000,00 Kč.

• Schvaluje přijetí fi nančního daru, jako příspěvku na 
pořádání městských slavností a to od společnosti GA-
LATEK a.s. ve výši 10.000,00 Kč.

• Schvaluje „Účetních závěrek“ městem zřízených pří-
spěvkových organizací.

• Schvaluje návrhy rozdělení výsledků hospodaření 
příspěvkových organizací za rok 2021 (MŠ, ZŠ, ZUŠ, 
SVČ).

• Schvaluje přijetí fi nančního daru na nákup tanečních 
kostýmů pro SVČ a to od pana Radka Bartáka v část-
ce 2.000,00 Kč.

• Bere na vědomí hospodářský výsledek správy měst-
ských bytů za rok 2021 fi rmou ATOS spol. s r.o. Le-
deč nad Sázavou.

• Schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společnos-
tí Samba s.r.o. týkající se pronájmu dvora u č.p. 77 
v Ledči nad Sázavou za nájemné ve výši 3000 Kč/
měsíc.

• Schvaluje smlouvu o nájmu prostor sloužících k pod-
nikání v budově polikliniky se společností Chirurgie 
Ledeč s.r.o., zastoupenou MUDr. Gregorem Jaremen-
kem.

• Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových 
prostor v budově polikliniky v 1. PP 5 místností a 5 
garáží. 

• Schvaluje aktualizovaný a upravený Domovní řád 
Domů s pečovatelskou službou.

• Schvaluje uzavření smluv o dílo, jejímž předmětem 
je výměna osvětlení na zimním stadionu a tělocvičně 
u ZŠ s fi rmou OSAM TRADE s.r.o.

 
Zastupitelstvo města se v měsíci dubnu konalo dne 
25. dubna. Pro potřeby zpravodaje vybíráme tyto pro-
jednané body:
• Schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 

2022 organizacím a spolkům v celkové výši 1.079.000 Kč. 
(FK Ledeč, HC Ledeč, TJ Ledeč, Římskokatolická far-
nost, Hrad Ledeč, Háta o.p.s., Oblastní charita HB).

• Schvaluje vyhlášení výběrového řízení pro rok 2022 
pro žadatele o zápůjčku z FRB (Fond rozvoje bydlení) 
města s tím, že termín pro podání žádostí bude od 
2. 5. 2022 do 10. 6. 2022.

• Schvaluje rozpočtová opatření Města.
• Schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. 

č. 1956/8 vznikajícího oddělením částí z pozem-
ků parc. č. 1956/1 a 2302/3 geometrickým plánem 
2547-108/2021 v k.ú. Ledeč nad Sázavou.

• Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí sml., zřízení 
služebnosti inženýrské sítě se spol. ON Corp s.r.o. tý-
kající se stavby „INSTALACE KOGENERAČNÍCH 
JEDNOTEK – PŘÍPOJKA VN“ – modernizace ko-
telny na sídlišti.

• Schválení rekonstrukce osobního výtahu v budově 
Městského úřadu, jako zhotovitele fi rmu Výtahy – 
elektro, spol. s r.o. 

• Vydává Obecně závaznou vyhlášku města Ledeč 
n. S. – Požární řád města Ledeč Stanovuje počet členů 
Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou ve funkčním 
období 2022 až 2026 na 15 členů.

• Navrhuje valné hromadě společnosti Vodovody a ka-
nalizace Havlíčkův Brod, a. s. paní Ing. Hanu Horá-
kovou na funkci člena dozorčí rady této společnosti.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplá-
nován na 30. května 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

Vážení občané, jako každý rok plánujeme v průběhu 
měsíce května, popř. června opravu výtluků po zimním 
období a ostatních defektů v komunikacích. Zaměst-
nanci města průběžně zaznamenávají úseky komuni-
kací, které je třeba opravit, ale i tak bychom vás rádi 
požádali o spolupráci a poprosili o případné podněty, 
kde by byla třeba oprava provést.

Kontaktní osoby:
Mgr. Jana Hospodková, tel.: 569 729 522, 730 803 435, 

email: jana.hospodkova@ledecns.cz 
Jiří Vrána, tel.: 569 729 23, 733 537 484,

email: jiri.vrana@ledecns.cz

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI
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BENEFIČNÍ AKCE DĚTI DĚTEM

AKTUÁLNĚ Z HRADU

Ani ledečské radnici není lhostejný osud ukrajin-
ských občanů trpících pod ruskou okupací, a tak se 
zrodila myšlenka uspořádat 10. dubna v městské 
sokolovně benefi ční akci, která by podporu našeho 
města vyjádřila nejen symbolicky, ale také se pokusi-
la vybrat prostředky na pomoc uprchlíkům. Jak už ná-
zev celé akce napovídal, jednalo se o vystoupení dětí 
z místních školských zařízení, která by pomohla zís-
kat fi nanční podporu pro ukrajinské děti, které u nás 
hledají bezpečí, vybavené pouze základními osobní-
mi věcmi. Jak uvedla starostka města Ing. Hana Ho-
ráková ve svém úvodním proslovu, jsou to právě děti, 
nevinné oběti politických a mocenských bojů, které 
se potřebují s naší pomocí vrátit co nejdříve do nor-
málního života a školy. Pod taktovkou vedení města 
a pracovnic Infocentra se tak podařilo sestavit 2,5 ho-
dinový program složený z vystoupení žáků základní 
školy, základní umělecké školy, všech třech mateř-
ských škol, gymnázia a SOŠ, divadelního a taneč-
ních kroužků SVČ a divadla Mimochodem. Ve všech 

vystoupeních se střídalo nadšení, dětská roztomilost 
až téměř profesionální kvalita. Na podiu se vystřídalo 
okolo 250 účinkujících a o to víc byla akce náročnější 
na organizaci. Každopádně benefi ce splnila svůj účel 
na jedničku. Děti na pódiu a občané z Ledče v plném 
sále ukázali, že jim osud občanů Ukrajiny není lhos-
tejný, že umějí pomáhat a podařilo se vybrat přes 44 
tisíc korun, které budou použité na pomoc při začle-
ňování ukrajinských dětí do ledečské základní školy. 

Poděkování patří všem, kteří se na organizaci be-
nefi ční akce podíleli, hlavně pracovnicím infocentra, 
účinkujícím a jejich pedagogickému vedení, rodičům 
a návštěvníkům, kteří si našli čas, přispěli do připra-
vené kasičky a neposledně také zvukařům ze skupiny 
R.U.M. a dalším dobrovolníkům.

Závěrem mi dovolte vyslovit osobní přání, aby po-
dobné akce již nebylo nutné organizovat, a vystoupení 
našich mladých umělců jsme sledovali jen při soutě-
žích, a akademiích. Foto z akce na barevné straně 4.

Jan Drápela, místostarosta 

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.

Společnost Hrad Ledeč s.r.o, byla založena v roce 
1993 s cílem řídit rekonstrukci, chod a ekonomiku le-
dečského hradu všemi společníky. Dnes se jedná už 
pouze o dva majitele – společnost Kovofi niš a.s., kte-
rá vlastní podíl 25 % a Město Ledeč n.s. s 75 %- ním 
podílem. Za roky svého fungování se díky fi nančním 
příspěvkům společníků, různým dotacím, příjmům od 
fi lmařů, vše v celkové výši 52 mil. Kč a hlavně také 
díky nasazení kastelána a jednatele p. Luďka Šímy, 
podařilo hrad od základu (přesněji řečeno od střechy) 
změnit, opravit a hlavně mu vdechnout život. Kaž-
dý ledečák i návštěvník našeho města si určitě všiml 
nové, již téměř kompletní fasády, zrekonstruované-
ho mostu, opraveného nádvoří a nových výstavních 
okruhů a expozic. Některé zajímavosti se ale odehrá-
vají uvnitř areálu a zatím nejsou návštěvníkům pří-
stupné, ale necháme si je jako překvapení. 

Společnost Hrad s.r.o je řízena každoroční valnou 
hromadou, které se zúčastňuje kromě již zmíněného 

p. Šímy také zástupci vlastníků: Ing. Josef Zikmunda 
za společnost Kovofi niš a.s. a Jan Drápela za Město 
Ledeč. Kromě standardních činností jako odsouhla-
sení vyúčtování a schválení rozpočtu na příští rok, 
je důležité najít i shodu mezi vlastníky a naplánovat 
další investice a plány činností. Ta letošní valná hro-
mada proběhla dne 4. dubna a vyjádřila spokojenost 
s průběhem rekonstrukce a kulturně-společenským 
životem naší památky. Vzhledem k očekávání ekono-
micky nelehkých časů, požádali zástupci společníků 
o úpravu rozpočtu na rok 2022 s cílem vytvoření re-
zervy i na rok příští, která by zajistila chod památky 
i v době nižších příspěvků ze strany majitelů.

Tak už nám nezbývá než vás pozvat na návštěvu. 
Od května je již hrad v běžné provozní době každý 
den kromě pondělí.  

Za Hrad s.r.o,
Jan Drápela – jednatel 
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LEDEČ / UKRAJINA

Ráda bych občanům našeho města podala prav-
divé a vypovídající informace o tom, jak je to 
v Ledči a jejím okolí s občany z Ukrajiny. Bohu-
žel není žádná povinnost a systém registrace, ze 
kterého bychom se mohli dozvědět kolik občanů 
z Ukrajiny, a nebo i dalších rusky mluvících ob-
čanů, zde žije.

Máme pouze kusé informace od některých fi -
rem, příp. domácností, které běžence přijali a po-
máhají jim s dočasným ubytováním a adaptací, 
stejně tak jako od starostů z okolních obcí. Dle 
posledních informací bude Domov Háj zpět ze 
100 % volný a Kraj Vysočina si jej ponechává 
jako zálohu pro ubytování dětí a další ubytovací 
možnost po naplnění objektů v Humpolci. V po-
lovině dubna jsme obdrželi informaci od Úřadu 
práce, že k 6. 4. 2022 bylo v Ledči vyplaceno 54 
příspěvků mimořádné okamžité pomoci (MOP) 
a 78 osobám humanitární dávka.

Velice dobrá je spolupráce Města s Potravino-
vou bankou, která se nachází v areálu společnosti 
Háta, o.p.s., tedy v Barborce. Ta poskytuje dle 
potřeby potraviny, ošacení, hygienické potřeby 
a rovněž eviduje příp. nabízené možnosti dalšího 
ubytování či humanitární pomoci.

Město nezapomíná ani na vzdělání a volnoča-
sové aktivity ukrajinských dětí. Za tímto účelem 
oslovilo tedy všechny ředitele školských zařízení 
a do dnešní doby proběhlo několik společných 
jednání. Již v dubnu začala výuka českého jazyka 
na základní škole, a to 4x týdně po 2 vyučovacích 
hodinách. Zde bych chtěla poděkovat za vstříc-
nost a ochotu panu řediteli Šťastnému, paní uči-
telkám Ireně Doležalové a Stanislavě Vorlíčkové, 
které, přestože jsou již na zaslouženém starobním 
odpočinku, usedly opět za katedru a s úsměvem 
na tváři se snaží ukrajinským dětem ten těžký 
český jazyk předat. Rovněž naše MŠ, SVČ, ZUŠ 
a krajská střední škola jsou připraveny k zápisu 
dětí a studentů, příp. k vytvoření nových adaptač-
ních skupin. Ano, bude to představovat fi nanční 
výdaje, ale pomoc je zde rozhodně na místě. Snad 
ještě jednou bych zde zmínila benefi ční koncert 
„Děti dětem,“ který se konal v dubnu, a ze kte-
rého výtěžek poputuje na pomoc ukrajinským 
dětem u nás v Ledči n. S. Děkuji všem, kteří se 
fi nančně podíleli na získané částce, 44 500,- Kč.

Město Ledeč bylo vyzváno k výběru a poskyt-
nutí objektu dočasného nouzového přístřeší ve 
stávajících objektech občanské vybavenosti (jsou 

přesně stanovena kritéria, např. max. 30 dnů; plo-
cha 3,5 m2/osoba; obsluha v režimu 24hodin/ 7 dní 
v týdnu; úklid 1x denně; stravování 3–5x denně; 
1 umyvadlo pro 5 osob; 1 sprcha pro 30 osob; 1 WC 
pro 20 osob; lůžkoviny; matrace; praní prádla; 
WIFI připojení; atd.). Zde tedy Město zaevidovalo 
do registru prostory místní sokolovny, s využitím 
sprch na IC, stravováním při ZŠ. Příspěvek od stá-
tu by činil 200,-- Kč/osoba/den. Z uvedeného tedy 
vyplývá, že i zde by muselo město tuto pomoc vý-
razně dotovat. Věřme tedy a doufejme, že k popsa-
nému nebude muset dojít, že vše se zklidní, lidé se 
budou postupně moci vracet zpět do svých domo-
vů, ke svým rodinám. Ale ať se to vyvine jakkoliv, 
loajalita, tolerance, pomoc a ohleduplnost musí 
vždy v takových to dobách fungovat.

Závěrem se obracím na všechny občany našeho 
města, penziony, hotely, fi rmy, kteří mají volné 
ubytovací kapacity, mohou a chtějí pomoci v této 
složité situaci, nechť se obrátí s návrhy, dotazy 
apod. buď na tajemnici Krizového štábu ORP 
Světlá nad Sázavou paní Ing. Petru Koubskou 
Samohelovou – tel. 569 496 697, 724 167 206, 
nebo paní Ing. Milenu Peroutkovou, vedoucí 
OVS při MÚ Ledeč tel. 569 729 556, nebo přímo 
na Krajský úřad Kraje Vysočina, či na Krajské 
asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) 
v Jihlavě, Tolstého 15.

Jen ještě malé doplnění ze statistik vlády ČR 
ke zvládání uprchlické vlny související s invazí 
Ruské federace na Ukrajinu z 13. 04. 2022:

Od počátku konfl iktu získalo v ČR dočasnou 
ochranu již více než 250 tisíc osob (k 31. 3. 2022). 
Mezi uprchlíky výrazně převažují ženy s dětmi. 
Nezletilých osob je evidováno téměř 104 tisíc 
(41 %), z toho je 29 tisíc předškolního věku a 57 
tisíc tvoří děti, na které se vztahuje povinná škol-
ní docházka (ve věku 6–15 let). Dospělých v pro-
duktivním věku je 137 tisíc a naprostou většinou 
80 % se jedná o ženy. Senioři starší 65 let tvoří 
3 % (necelých 9 tisíc osob). Z hlediska regionál-
ního rozmístění si čtvrtina osob našla ubytování 
v Praze (61 tisíc) a dalších 15 % ve Středočeském 
kraji (37 tisíc). Z dalších krajů ještě 10 % (nece-
lých 25 tisíc osob) dosahuje Jihomoravský kraj 
a 7 % (18 tisíc osob) Plzeňský kraj, další regiony 
nepřesahují 5% podíl na celkovém počtu ukrajin-
ských uprchlíků.

Ing. Hana Horáková, starostka města
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ

ČINNOSTI ZA MĚSÍC DUBEN 2022

ŘÍDIL VOZIDLO PO 
POŽITÍ ALKOHOLIC-
KÝCH NÁPOJŮ – Dne 
27. 3. 2022 byly policej-
ním orgánem dle § 158/3 
tr. řádu zahájeny úkony 
trestního řízení ve věci 
přečinu ohrožení pod vli-

vem návykové látky, kdy devětadvacetiletý muž 
ukrajinské národnosti dne 27. 3. 2022 v době cca 
od 04:10 hodin do 04:40 hodin vykonal jako řidič 
jízdu s OMV OPEL FRONTERA, a to v Ledči 
nad Sázavou z ul. Pivovarská k BČS BENZINA. 
Zde byl kontrolován hlídkou PČR PS Ledeč nad 
Sázavou, přičemž u řidiče bylo provedeno odbor-
né měření na alkohol přístrojem Dräger. V 04:42 
hodin byla řidiči zjištěna přítomnost alkoholu 
v dechu s výsledkem 2,45 ‰, následným odbor-
ným měřením ve 04:47 hodin byla řidiči zjištěna 
přítomnost alkoholu v dechu 2,52 ‰. Řidič na 
místě doznal požití alkoholu před jízdou. U sou-
du mu hrozí trest odnětí svobody v trvání až jed-
noho roku, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti.
KRÁDEŽ VĚCÍ Z DOMÁCÍ POSILOV-
NY V OBCI ČÍHOŠŤ – Dne 20. 4. 2022 byly 

policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny 
úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže 
a porušování domovní svobody, kdy dosud ne-
zjištěný pachatel, v době od 19:00 hodin dne 6. 4. 
2022 do 18:50 hodin dne 7. 4. 2022, nezjištěným 
způsobem vstoupil na oplocenou zahradu domu 
se třemi neuzamčenými vstupními brankami 
v obci Číhošť, dále vstoupil do volně přístupné 
kůlny stojící v prostřední části zahrady, odkud 
odcizil cvičební náčiní. Jedná se o závěsný bo-
xovací pytel, boxovací pytel hruška a boxovací 
pytel hruška na lanech. Dále 2 ks nakládací hří-
dele činky se sadou závaží a posilovací závěsné 
gumy TRX. Taktéž odcizil ruční nářadí, kon-
krétně okružní ruční pilu (mafl ), elektrický ruční 
hoblík, vibrační brusku, přímočarou pilu a hyd-
raulický hever na vozidlo, tzv. panenku. Tímto 
jednáním pachatel způsobil celkovou škodu ve 
výši cca 15.000,- Kč. V případě uznání viny před 
soudem tomuto pachateli hrozí trest odnětí svo-
body až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propad-
nutí věci.

npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO 
Světlá n. S., Policejní stanice Ledeč n. S.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ N. S.

DOBROVOLNÍ HASIČI V DUBNU 

Měsíc duben je měsícem tepla, pl-
ného rozpuku jara, teplé a slunné dny 
jsou plné práce jak na hasičské stanici, 
tak mimo ni. Požáry lesa zaměstnáva-
ly stanici hned po odeslání minulého 
příspěvku do zpravodaje. Ostatně, kdo 
čte naši rubriku pravidelně, vidí, že je 
to každoroční fenomén. Začátek dubna 
se pak střídá v technických zásazích 

a požárech. Za zmínku stojí požár v kancelářích v Koželské 
ulici. Tady zasahovaly 3 jednotky dle poplachového plánu. 
Včasným ohlášením a zásahem vznikla pouze malá škoda 
a bylo uchráněn majetek ve statisících korun. Běžný měsíc 
ve výjezdech uzavírá dopravní nehoda u K. Lhoty, kde jsme 
zasahovali společně s ZZS. Mimo výjezdů se stanice věnuje 
výcviku ve vyprošťování v dopravních nehodách a připravuje 
se tak na klání v těchto disciplínách na budoucí soutěži.

mjr. Bc. Jan Šimanovský

Po březnové uzávěrce zpravodaje následovala náročná so-
bota. Dne 26. 3. 2022, kromě okresní konference představitelů 
sborů, která proběhla v Jeřišně, jednotka zasahovala u čtyř 
požárů. Jednalo se o lesní požáry u Zahájí, Kozlova, Benetic 
a Vilémovic. Na jednání v Jeřišně bylo tradičně přijato usnese-
ní, kterým byla schválena zpráva o činnosti OSH v roce 2021, 
výsledek hospodaření, zpráva okresní kontrolní a revizní rady, 
rozpočet na rok 2022, navýšení členských příspěvků na OSH 
od roku 2023 na 200,- Kč a zpráva mandátové komise. Zásah 

u požáru i konferenci za Ledeč zvládla Jana Doležalová, Filip 
Šimůnek a Jaroslav Jelínek. V pátek dne 1. 4. 2022 proběhly 
zkoušky k získání odznaku odbornosti Hasič II. a III. stup-
ně. Všichni hasiči, kteří se ke zkouškám dostavili, zkoušky 
složili úspěšně. Dne 9. 4 .2022 jednotka zasahovala u požáru 
v objektu fi rmy na Koželské ulici. V rámci běžného provozu 
a údržby byla provedena oprava přívodu tlakového vzduchu do 
zásahového vozidla. 

Mgr. Daniel Horký, starosta SDH
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Ve dnech 8. 9. a 9. 9. 2022 po dlou-
hých dvou letech s covidem proběhl 
v základní škole zase „klasický“ zá-
pis dětí do prvních tříd pro školní rok 
2022/23, tedy za přímé fyzické účasti 
dětí a jejich zákonných zástupců. Na 
všech účastnících – dětech, jejich ro-
dičích i na zapisujících paních učitel-
kách – byla vidět radost, že děti mohly 
předvést své dovednosti a znalosti a že 

zápis neprobíhal pouze „úředně“. Děti 
také potěšily malé dárky, které jim při-
pomněly, že se brzy stanou ŠKOLÁ-
KY! 

Novinkou byla on-line registrace 
zápisu dítěte, kdy si zákonní zástupci 
mohli s předstihem vybrat nejen ter-
mín zápisu, ale i čas a učebnu a přinést 
s sebou předvyplněnou žádost o přijetí 
či pro odklad povinné školní docházky, 

takže nevznikaly zbytečné fronty a ča-
sové prodlevy.

Zápisu se zúčastnilo 92 dětí, přija-
to bylo 81 dětí, odklad zahájení škol-
ní docházky byl udělen 7 dětem, ve 4 
případech bylo správní řízení o zápisu 
přerušeno do doby dodání podkladů. 
Ve školním roce 2022/23 budou v ZŠ 
Ledeč otevřeny tři první třídy.

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 se v Humpolci uskutečnila atletická 
olympiáda Odznak všestrannosti, které se zúčastnili i vy-
braní žáci 2. stupně naší školy. Školu reprezentovalo jedno 
družstvo a čtyři jednotlivci. Disciplíny, ve kterých se zá-
vodilo, byly následující: hod medicinbalem, kliky po dobu 
dvou minut, skákání přes švihadlo na dvě minuty, trojskok 
z místa a běh na 1000 metrů. 

Výsledky dopadly pro naše reprezentanty nad očekává-
ní. Družstvo ve složení: Jiří Frantl, Martin Kouba, Matěj 
Jindřichovský, Daniel Crosby, Nicol Výborná, Anna Mali-
mánková, Sofi e Kopicová a Sophie Frolíková se umístilo 
na krásném 3. místě. Pořadí se určovalo navíc i podle roku 
narození. Nicol Výborná v ročníku 2008 obsadila celkové 
3. místo a Sofi e Kopicová v ročníku 2010 ještě o stupínek 

lepší 2. místo. Mezi chlapci zazářil Jiří Frantl, který svůj 
ročník 2008 ovládl a zaslouženě vyhrál.

Jednotlivci ročníku 2007, kteří startovali mimo družstvo, 
dopadli taktéž velmi úspěšně. Michaela Fialová skončila na 
5. místě, Gabriela Pešková na 6. místě a Milan Časar svý-
mi výkony dosáhl na 3. místo. Nejlépe z jednotlivců dopadl 
Henrych Grabowski, který zcela přesvědčivě vyhrál 1. mís-
to s náskokem 400 bodů.

Aby toho nebylo málo, jedinci, kteří se ve svých ročnících 
umístili do 2. místa, postupují do krajského fi nále, které se 
bude konat v Třebíči. 

Všem zúčastněným patří veliká pochvala a poklona před 
jejich výkony.

David Jančík, učitel ZŠ Ledeč n. S.
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

PŘEHLED AKCÍ V MC LEDŇÁČEK
květen 2022

Po dvouleté přestávce se opět konala tato olympiáda naživo. 
V této soutěži si žáci ověřují své znalosti z přírodopisu. Téma 
letošního ročníku znělo Jak přežít zimu. Žáci nejprve museli 
nastudovat několika stránkový odborný text na dané téma a při-
pravit se na poznávání rostlin a živočichů. 

Koncem března probíhalo školní kolo, toho se zúčastnilo 
celkem 23 žáků ve dvou kategoriích. Nejprve žáci řešili test, 
následovala poznávací část 15 živočichů a 15 rostlin. Nakonec 
každý soutěžící prokázal své dovednosti v praktické části (labo-
ratorní úkol). V mladší kategorii si nejlépe vedla Irena Holatová 
(7. C), na 2. místě se umístila Lucie Šafrová (6. B) a třetí místo 
obsadila Vendula Tesárková (7. C). Ve starší kategorii byl nej-
úspěšnější Vojtěch Hess (8. C), 2. místo získala Karolína Brixi 
(8. A) a na 3. místě byl Jan Vágner (9. A).

Nejúspěšnější řešitelé školního kola postoupili do okresního 
kola, kde opět prokázali své znalosti v obtížném testu, překona-
li nástrahy poznávání rostlin a živočichů a prokázali své doved-
nosti v laboratorním úkolu. Navíc si soutěžící museli připravit 
vstupní úkol s názvem Herbář větví opadavých stromů. Nejú-
spěšnější řešitelkou okresního kola, konaném na domácí půdě 
u nás ve škole, byla žákyně 7. C Irena Holatová, která obsadila 
krásné třetí místo v konkurenci základních škol z Havlíčkova 
Brodu a gymnázií z Havlíčkova Brodu, Ledče nad Sázavou 
a Chotěboře.

Irče moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 
Všichni jí budeme držet palce 19. 5. 2022, kdy bude bojovat 
v krajském kole v Havlíčkově Brodě.

Michal Simandl a Zdenka Urbanová, učitelé přírodopisu

Úterý 3. 5. – DEN MATEK
Vyrobíme dáreček pro svoji maminku

Čtvrtek 5. 5. – VÝVOJ DĚTSKÉ ŘEČI A LOGOPEDIE
Přednáší: Mgr. Martina Kuchyňková

Úterý 10. 5. – MEZINÁRODNÍ DEN RODINY
Já + Ty + Oni = My = rodina

Čtvrtek 12. 5. – DEN SLUNCE
Hrajeme si se sluníčkem

Úterý 17. 5. – MALÉ DĚTI A POČÍTAČ
Kdy a jak by s ním měly začít

Čtvrtek 19. 5. – PREVENCE ÚRAZŮ A PRVNÍ POMOC
Přednáší: Mgr. Miroslava Kadlecová

Neděle 22. 5. – OSLAVA 15. NAROZENIN
MC Ledňáček slaví své 15. narozeniny

Úterý 24. 5. – POHYBOVÉ HRÁTKY S MIRKOU
Navštívíme tělocvičnu Střediska volného času

Čtvrtek 26. 5. – TVOŘENÍ S POHÁDKOU

Pátek 27. 5. – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Diskusní klub v 19:00

Úterý 31. 5. – NÁVŠTĚVA HASIČŮ
Slavíme Den dětí

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA
ŠŤASTNÝCH

NABÍZÍ VELKÝ VÝBĚR
azalek, rododendronů, okrasných 

keřů, jehličnanů, kanadských borůvek, 
muchovníků, brusinek, rakytníků, 

ostružiníků, skalniček, trvalek, okrasných 
trav, bylinek, balkonových rostlin a zeminy.

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

Mateřské centrum Ledňáček
Nádražní 231, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: 605 371 225, mclednacek@centrum.cz
Facebook: materskecentrumlednacek, www.hb.charita.cz
Podrobnější informace o akcích najdete na webu nebo Face-
booku
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DVOJKOVÉ ROKY VE VZPOMÍNKÁCH

Z KAŽDÉ DOBY VZEJDOU VETERÁNI

V našem vzpomínkovém se-
riálu zase bloudíme o dvacet 
let nazpátek. Něco z té doby mi 
připadá jako včera, jiné se utá-
pí v mlze zapomnění a pak jsou 
události a zážitky, které by člo-
věk nejraději z paměti vymazal 
úplně. Třeba tu, jak Česko v roce 
2002 spláchla voda, Ledeč nevy-
jímaje – nepěknou událost si při-
pomeneme o prázdninách. Před 
těmi 20 lety jsme šli hned třikrát 
k volbám, do paměti se nám 
dostala nová jména – V. Špidla 
(předseda vlády), M. Topolá-
nek (nahradil v ODS V. Klause). 
Také v komunální politice to 
byl průlomový rok pro nezávis-
lé organizace, což se potvrdilo 
i v ledečských komunálních vol-
bách – jména P. Vrbky, Z. Tůmy 
(atd.) budou na příští roky smě-
rovat dění v tomto městě. Do 
podvědomí sportovců se zapsal 
usměvavý Aleš Valenta, zlatý 
olympionik z americké olympi-
ády v Salt Lake City. Posmutněli 
jsme, když z divadelního jeviš-
tě i jeviště tohoto světa odešel 
komik Felix Holzmann nebo 
skvělý herec Vlastimil Brodský. 
Tvář se nám nerozjasnila ani po 
zprávě, že k poslednímu prosinci 

2002 přestaly v ČR existovat 
okresní úřady a nahradily je obce 
s rozšířenou působností – Ledeč 
v tomhle seznamu chyběla. Tok 
událostí na to nebere ohled. Tak 
co se třeba událo před dvěma de-
sítkami let?

Z města odešel tichý a milý 
místní duchovní, pan P. Jan 
Srnský. Na děkanství sloužil 25 
let a zejména ti, co sledují naši 
rubriku Z FARNOSTI, na něj 
rádi vzpomínají. S jeho osobou 
jsou spojeny i generální opravy 
kostela sv. Petra a Pavla v Ledči. 
Odešel s pochroumaným zdra-
vím a ve službě jej nahradil pan 
dr. Jan Bárta, se kterým se potká-
váme dodnes na nejrůznějších 
akcích, nejen na těch duchov-
ních. Pan dr. Bárta svými články 
přispívá i do našeho zpravodaje.

ASI BEZ DEBAT bude při-
pomínka, že největší kus cesty 
jsme za ty dvě desítky let urazi-
li v oblasti elektroniky. Ruku na 
srdce, už jste měli v roce 2002 
mobilní telefon nebo elektronic-
ké spojení a internet? Nejspíš 
ne! A pokud, ano, váš telefon 
byl ve velikosti lopaty a byl ulo-
žen v pouzdře na pásku, abyste 
ho vůbec unesli (vzpomínáte 
na ta pouzdra, holt taková byla 
móda i potřeba). Elektronice se 
šlo v ústrety hlavně v institucích 
a na úřadech, a tak i ten Městský 
úřad v Ledči zřídil podatelnu 
pro příjem spisů v elektronic-
ké podobě. Ta adresa vypada-
la takhle: mesto@ledec-net.cz 
„Výsadou“ byla i možnost, pře-
dat spis na magnetickém mé-
diu (pamětníci budou vědět, co 
byla disketa) přímo v podatelně. 
Jako zjevení tak působil i elek-
tronický pozdrav z Ameriky, 
který přišel během minuty na 
podatelnu úřadu od ledečského 

rodáka, pana Vorlíčka. Pozdrav 
vypadal takto: 

Vážení, jako ledečský rodák, 
jsem nucen Vám napsat, že se 
velice obdivuji kvalitě Vaší in-
ternátní stránky, a že pevně dou-
fám, že budete tak pěkně pokra-
čovat. To je zázrak internetu: já 
žiji na Floridě v USA a můžu se 
informovat přes Vás, co se děje 
v Ledči a jak to tam vedete. Přeji 
Vám mnoho úspěchů ve Vašem 
podnikání a velice se těším na 
svou příští návštěvu do Ledče! 
Frank Vorlicek.

Připadá vám to jako pravěk 
techniky? Ne, ne – jen pouhých 
20 let, psal se rok 2002!

V květnovém zpravodaji je 
jedním z témat i výlet do Pivo-
varského údolí. Mnoha zahrád-
kářům i chovatelům dělá radost, 
že je tu také prodejna KLAS, 
která svou nabídkou uspokojuje 
řadu svých zákazníků. Napadlo 
vás, jak dlouho už nám tahle 
prodejna slouží? Právě těch 20 
let, které tu sledujeme. Ke kom-
fortu přispívá nákladová rampa 
i bezprostřední parkovitě. Kdo 
by to byl řekl?

Nutno poznamenat, že to ne-
byla jediná nová prodejna, která 
byla ten rok otevřena. Připo-
mínám, že v Havlíčkově ulici 
otevřel drogerii pan Jan Sekot, 
navíc v patře fungoval fotoate-
liér. A věřte, že i v dnešní době 
tahle služba chybí a dosud ji ne-
dovedou uspokojit v plné míře 
ani pověřené úřady (příkladem 
je foto pro průkaz ZTP).

Prodej se v roce 2002 rozši-
řoval i mimo centrum. Na rohu 
Komenského a Hlaváčovy ulice 
se objevila malá, útulná prodej-
nička ELEKTRO, pana Miro-
slava Štěpánka – dnes už ji také 
najdete v centru. ok
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VETERÁNI

MILÉ SVÁTEČNÍ PŘEKVAPENÍ – V KYNICÍCH VRKALI

PŘED DVACETI LETY se do 
Ledče sjížděli fandové motoris-
tických veteránů. Podívaná to 
byla velkolepá, a to i pro ty, kteří 
vůni motorů nevyhledávají. Sta-
ré motorky (bývaly i na hradním 
nádvoří), naleštěná auta všech ba-
rev a jejich posádky často v dobo-
vém oblečení. Divadlo pod širým 

nebem. Není divu, že podívaná lá-
kala návštěvníky i fandy motoriz-
mu. Před těmi 20 lety, mezi nimi 
byli i tihle čtyři kamarádi (viz sní-
mek). Bohužel dva z nich sledují 
chod tohoto světa z výšin. Zleva je 
tu Jarda Peca (†2010), Tonda Dědič 
(†2012). Naštěstí zbylí dva „veterá-
ni“ – Tomáš Andrle a Honza Janák, 

jsou dosud dobře funkční (možná 
s nějakým tím náhradním dílem, 
ale to se neřeší). Musím se za nimi 
podívat, jestli jsou, jako „staří ve-
teráni“, stále tak naleštění, dobře 
udržovaní a hlavně také dobře pro-
mazaní – bez toho se jezdit nedá! 
Viz foto na protější straně. 

ok

Hned to vysvětlím. Při velikonoční objížďce příbuz-
ných i rodinných pietních míst, mě v Kynicích potka-
la také sváteční událost. Zaujal mě nezvyklý průvod 
doprovázený hlasitým doprovodem hrkaček, řehtaček 
i klapaček. Zvuk, který mi zůstal v paměti z veliko-
nočních obchůzek vesnických křížků. Byla to oblíbená 
kratochvíle dětí (zejména kluků) v předvelikonočním 
čase. Po tři dny tak „klepání“ třikrát denně nahrazova-
lo zvony, které podle legendy „odletěly do Říma“.

V Kynicích se prý tahle tradice obnovila už před 
lety a mají pro ni svůj osobitý název – vrkání. Ať už 
ho pojmenovali jakkoliv, bylo to moc hezké, dojemné 

i záslužné. My jsme zastavili s autem, stáhli okénko 
a téměř nábožně poslouchali vrkání, řehtání, klapot... 
Vzpomínky nám uletěly, stejně jako ty zvony, dale-
ko do dětství a naplnily tenhle sváteční čas. Snad jen 
sv. Petr mohl „obchůzkářům“ popřát trochu jarního 
počasí, namísto sněhových přeháněk. Koledníkům to 
zjevně nevadilo, nasadili kulíšky a s nadšením prošli 
celou vesnici ke slávě jarních svátků. Kynickým patří 
za dodržování tradic velké poděkování a jistě přispí-
vá ke stmelení společenského života a můžou vrkat 
i v květnu, kam to ostatně patří také (čas lásky).

Děkuje ok.
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

 Město Ledeč nad Sázavou pořádá v pátek 6. květ-
na promítání fi lmu VYŠEHRAD FYLM. Začátek 
od 18:00 v sále gymnázia. Cena vstupenky 120 Kč, 
předprodej vstupenek v TIC na Husově náměstí. 
Přístupné od 15 let.
 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 naprosto 
ojedinělé audiovizuální dílo, spojující gregoriánský 
chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu 
světlem v jeden celek.
 Huť Jakub Tasice Vás zve v sobotu 7. května na 
TRADIČNÍ JARNÍ SKLÁŘENÍ. Začátek od 
10:00 do 17:00. Komentované prohlídky s průvod-
cem budou každou celou hodinu.
 Hrad Ledeč ve spolupráci s Divadlem Mimochodem 
Vás srdečně zvou v neděli 8. května na OŽIVLÉ RE-
TRO. Jedná se o speciální prohlídky obnovené expo-
zice ledečského hradu. Začátek od 13:00 do 16:00.
 Středisko volného času pořádá v sobotu 14. květ-
na XVIII. ročník LEDEČSKÉHO TANEČNÍHO 
POHÁRU. Jedná se o nepostupovou neprofesio-
nální soutěžní přehlídku tanečních skupin, která se 

uskuteční v Sokolovně v Ledči n. S. Zahájení sou-
těže od 9:00. Více informací na www.svcledec.cz.
 Bude líp Vás zve na další Blešák BEZPENĚZ 9, 
který se uskuteční v sobotu 14. května v Kulturním 
domě v Bojišti od 14:00 do večerních hodin. Věci 
můžete nosit do KD Bojiště od úterý 10. 5. do čtvrt-
ka 12. 5. vždy od 16:00 do 18:00, v nezbytném pří-
padě i v sobotu 14. 5.od 12:30 do 13:30 hod. Více 
informací na www.budelip.com.
 Nadační fond v Číhošti a farnost Číhošť Vás sr-
dečně zvou na připomenutí 120. výročí narození 
P. Toufara STÁLE JE TU S NÁMI, které se usku-
teční v sobotu 21. května 2022 v Číhošti. Vstupné 
dobrovolné.
 Základní umělecká škola pořádá v pátek 27. května 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT, který se uskuteč-
ní v sálku ZUŠ v Nádražní ulici od 17:00.
 Hrad Ledeč ve spolupráci s Divadlem Mimochodem 
Vás srdečně zvou v sobotu 28. května na NOČNÍ 
KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY HRADU. Ne-
tradiční prohlídkový okruh v netradičním čase. Za-
čátek od 20:00.

7. června – PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí
Mirka Pajerová, DiS; Dana Sedláčková, DiS.

Obec VILÉMOVICE srdečně zve milovníky dobré zábavy na místní
POUTNÍ SLAVNOST – SOBOTA 21. 5. 2022

na venkovním prostranství u Obecního domu
Program: – 13:00–20:00 hudební skupina RUM
 – 20:00–21:30 hudební skupina Jaksi Taxi
  – 21:30–24:00 hudební skupina Bohemian Highlanders
Pro děti: dětské předtančení, skákací hrad, malování na obličej, kouzelník a balónková show, cuk-
rovinky, hračky… Chutné občerstvení na místě a v hospodě U Čerta
TJ Sokol Vilémovice a Obec Vilémovice zve všechny děti z okolí na tradiční „Pohádkový les tety 
Radky“ v sobotu 28. 5. 2022. Start ve 13:30 u hřiště. Poslední účastník bude vpuštěn na trať 
v 15:30. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás!

VINOTÉKA VIKTORIE, SAZKA A BALÍKOVNA (bývalá Alkánie)
Husovo náměstí , Ledeč n. S., Po–Pá : – :  : – : , So : – :

Kontakt:    Petra Hořejšová. Nabízíme: stáčená vína, lahvová vína, dárkové kazety, 
sázky, stírací losy, výdej a příjem balíků a další… Těšíme se na vaši návštěvu!

POUŤ U STUDÁNKY
V NEZDÍNĚ

Obec Prosíčka Vás zve na tradiční pouť 
U Studánky v Nezdíně, která se koná v ne-
děli 5. června 2022. Program: 8:00 – stánky, 
atrakce pro nejmenší, občerstvení. 11:00 – 
Mše svatá.

POZVÁNKA DO PROSÍČEK
Hasiči z okrsku č. 17 Ledečsko budou svoje síly 
měřit v požárním sportu tentokrát v Prosíčkách 
4. června 2022 od 13 hodin. Zároveň zde budou 
probíhat oslavy 120 let SDH Prosíčka. K vidění 
budou ukázky profesionálních hasičů a práce 
zdravotnické záchranné služby.
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ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

V týdnu od 9. května pořádá ZUŠ 
Ledeč po dvouleté pauze (coronavi-
rové období) Dny otevřených dveří, 
kdy budou mít paní učitelky mateř-
ských škol zajištěn program v ZUŠ 
pro své malé žáčky. Následovat bu-
dou v dalším týdnu Dny otevřených 
dveří pro 1. a 2. třídy základní školy. 
Děti se zde seznámí s uměleckým 
vzděláváním v jednotlivých oborech. 
Pokud projeví zájem o vzdělávání, 
mohou je rodiče přihlásit formou 

elektronické přihlášky na stránkách 
naší školy www.zusledec.cz, do
31. 5. (to se týká i individuálních zá-
jemců jiného věku). 

Na základě podaných přihlášek 
budou žáci pozváni k talentovým 
zkouškám v jednotlivých oborech. 
Talentové přijímací zkoušky le-
tos proběhnou v týdnu od 13. do 
17. června. Ve Výtvarném oboru, 
v oddělení Výtvarná tvorba budou 
probíhat ve dnech 14. a 15. 6. Těšíme 

se na všechny perspektivní budoucí 
žáky hudebního, výtvarného i ta-
nečního oboru. 

Dále vás zveme 3. 6. na ZUŠ-
OPEN a 11. 6. na Smetanovu výtvar-
nou Litomyšl, na vernisáž výstavy 
projektu MenArt, (kde budou pre-
zentovat svojí práci a reprezentovat 
naší školu žáci Výtvarné tvorby – 
stipendisté projektu MenArt).

Za ZUŠ Ledeč – G. Hrubešová
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OBLASTNÍ KOLO V DĚTSKÉ SÓLOVÉ RECITACI

Po dvouleté nucené přestávce ve 
Středisku volného času v Ledči nad 
Sázavou proběhlo v úterý 5. 4. 2022 
oblastní kolo dětských recitátorů. 
Do čtyř věkových kategorií se při-
hlásilo 32 sólistů z celého okresu 
ze 14 škol, kteří postoupili z okrs-
kových kol. Soutěžící hravě zvládli 
trému a předvedli krásný přednes 
před svými vrstevníky a odbornou 
porotou. Ceny se, jako roky před 
tím, předávaly v obřadní síni na 
MÚ v Ledči nad Sázavou a předá-
vání se ujala starostka Ing. Hana 
Horáková. První a druhé místo 
postupuje do krajského kola, které 

proběhne v Třebíči. Jsme rádi, že 
jedním z postupujících je i žáky-
ně ZŠ Ledeč Markéta Kučerová, 
kterou na soutěž připravovala paní 
učitelka Mgr. Zdenka Urbanová. 
Přejeme úspěšné zvládnutí další-
ho soutěžního kola a pro příjemné 
naladění pro Vás máme text jedné 
básničky od Miloše Kratochvíla.

Bleší cirkus
Celá vesnice se těší –
zavítá k nám cirkus bleší!
V pátek přišel na náves
tulák a s ním starý pes.
„Tak jsem u vás!“ tulák volá.

„Já, pes Rek a bleší škola!
Kdo má deset korun v hrsti,
smí hladit psa proti srsti!“
Přihlásil se truhlář Pech,
pohladil psa po zádech
a psí blechy na to tata
změnily ho v akrobata.
Skákal jak stín čertích rohů,
dal si za krk pravou nohu…
„Vidíte to!“ tulák křičí,
„jak s ním blechy krásně cvičí!“
Tak vypadá cirkus bleší.
Kdo ho nezná, ať se těší!

Za SVČ Ledeč
– Mgr. Ivana Svobodová

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
V LEDČI N. S. VÁS ZVE NA
– POHÁDKOVÝ DEN DĚTÍ

Pojďte s námi strávit odpoledne
v pohádkovém světě!

28. 5. 2022 ve 14:00–17:00, Hrad Ledeč, 
vstupné 30,- Kč (děti do 2 let zdarma)

Program: soutěže pro děti, rodinná soutěž, díl-
ničky, malování na obličej, taneční workshop na 
známé dětské písničky. Občerstvení zajištěno!
Bližší informace na www.svcledec.cz nebo na 
telefonním čísle 605 244 616 (Kadlecová)
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JSEM JANA, ÚPLNĚ OBYČEJNÁ ŽENSKÁ 

BŮH A VÁLKA Proč Bůh dopustil válku? 
Kde je? Válečné běsnění provázející přepadení 
Ukrajiny nás probudilo ze sladkého snu o logice, 
zdravém rozumu a dobré vůli. Děsí nás nepocho-
pitelné vraždění, dojímá odvaha obránců, cítíme 
povinnost pomáhat a bojíme se. Války, utrpení, 
zkázy. Hrozí nám jadernými zbraněmi, nastává 
konec světa? Kde vůbec Bůh je? Proč vraždění 
nezastaví? Odpověď je banální, prostá a úžasná. 
On je v protileteckém krytu s vystrašenými že-
nami a dětmi, v nemocnicích a ošetřovnách s tr-
pícími a umírajícími, najdeme ho mezi uprchlíky, 
kteří hledají alespoň malou jistotu. Provází vojáky 
i politiky, oběti i viníky. Tiše nabízí rodičovskou 
náruč a možná bolestné, ale vlídné východisko, 
dobrou cestu. Vždycky respektuje svobodnou vůli 
všech lidí, dobrých i špatných a trpělivě čeká na 
podnět od nás. Kdykoliv si můžeme říci o pomoc, 
stačí otevřít náruč. Odpověď, která přijde, se nám 
líbit nemusí, možná i zjistíme něco nepříjemného 
o sobě, třeba úkol překonat se a konat a možná 
selžeme. Jistě si ale uvědomíme jeho pochopení, 
lásku a soucit a získáme odpuštění. 

VYBRANÉ KVĚTNOVÉ FARNÍ AKCE 
10. 6. Noc kostelů – prohlídka kostela sv. Jana 

Křtitele v Sačanech s průvodcem a doprovod-
ným programem.

Více informací naleznete na farních internetových 
stránkách: www.ledecns.farnost.cz

 
PŘIPOMÍNÁME SI
8. 5. Svátek matek
16. 5. sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník- jeden 

z nejznámějších českých světců umučený svět-
skou mocí roku 1393. Jeho památku připomíná 
i socha před farou v Ledči. 

30. 5. sv. Zdislava (byla česká šlechtična s velkým 
soucitným srdcem. Proslavila se založením špi-
tálu, kde i sama pomáhala nemocným. Podporo-
vala také chudé. Vzorně vychovala své děti).

5. 6. Seslání Ducha svatého- dle Bible tohoto dne 
došlo k zázračnému osvícení učedníků. 

31. 5. svátek Navštívení Panny Marie (přijala své 
poslání stát se matkou Syna Božího).
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal 

a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

Dovolte mi, abych se vám 
představila. Jsem Jana, úplně 
obyčejná ženská, i když můj 
život tak úplně obyčejný není. 
Zvládla jsem mnohé, něco sama, 
něco s pomocí rodiny nebo přá-
tel. Mám skvělé rodiče, bratra 
se svou rodinou a další blízké 
příbuzné, kteří mi byli vždycky 
oporou a pomáhají mi žít co nej-
lepší život. Dodnes vzpomínám 
na speciální školu v Ledči, kam 
jsem chodívala. Učitelé byli moc 
fajn, do dneška se s některými 
vídám. Stejně tak vzpomínám 
i na Úsvit v Havlíčkově Brodě, 
kam jsem jezdila 4 roky. Potom 
se v Ledči otevíral Stacionář 
Petrklíč. Tam jsem zakotvila na 
spoustu let. Kamarády odtud 

mám dosud. S většinou z nich 
nyní navštěvuji Centrum den-
ních služeb Barborka, už je to 
osm let, co jsme zařízení oteví-
rali. To vám byla tenkrát sláva. 
Mám tu kamarády, vlastně své 
nejbližší. Chodíme na procház-
ky, bowling, do knihovny nebo 
kavárny. Ráda tu vyšívám a tvo-
řím v terapeutické a keramické 
dílně. Moje výrobky si můžete 
prohlédnout a třeba i zakoupit 
v obchůdku Hátovinky v Ledči 
nad Sázavou. Výtěžek z obchůd-
ku je pro mě a moje kamarády 
z centra. Můžete se za mnou do 
centra přijít kdykoli podívat, 
ráda vás u nás provedu.

A co dělat, když mě potkáte? 
Nic nebo se jen usmát. Jsem 

stejná jako vy, jen žiju život po 
svém.

Eva Moravcová, 
Háta, o. p. s. 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Ve středu 13. dubna 2022 proběhl v Sociálně terape-
utické dílně (STD) Domova Háj Den otevřených dveří 
u příležitosti jednoho roku fungování naší sociální služby. 
Zájemci, kteří přišli, si měli možnost prohlédnout prosto-
ry terapeutických dílen a dozvědět se základní informace 
o poskytování sociální ambulantní služby STD. Součástí 
programu byl i workshop s jarní tématikou pletení pomlá-
zek. Někteří si svou pomlázku upletli sami, jiní se přiuči-
li od našich klientů a zaměstnanců. Klienti pro návštěv-
níky napekli velikonoční perníčky, linecké, nechyběl ani 
beránek a slané pohoštění. Pozvání na naši akci přijaly 
i paní učitelky a děti z mateřské a základní školy. Děti si 
po prohlídce dílen vyrobily velikonoční přání, ochutnaly 
perníčky a zahrály si i hmatovou poznávací hru, v závěru 
jsme je obdarovali velikonočními keramickými zápichy. 
Dveře byly otevřené po celý den i v našem obchodě – těší 
nás velký zájem o výrobky, ale i zpětná vazba od spoko-
jených zákazníků, kterou velmi rádi předáme přímo ke 
klientům. Děkujeme, že jste přišli mezi nás.
Bc. Martina Moravcová, DiS., vedoucí STD Domova Háj

JARNÍ ÚKLID PŘÍRODY
Klienti Domova Háj pomáhají zachovávat čisté pro-

středí ve svém okolí. Letos se již šestým rokem zúčast-
nili dobrovolnické úklidové akce „Čistá Vysočina“. Tato 
aktivita se u nich těší stále větší popularitě. Příznivého 
počasí k úklidu využili nejen klienti komunitních bydle-
ní a sociálně terapeutické dílny ve Světlé nad Sázavou, 
ale i zájemci z chráněných bydlení v Chotěboři, Golčově 
Jeníkově i Ledči nad Sázavou. Na kontaktních místech 
městských úřadů si začátkem dubna vyzvedli pytle a poté 
se již pustili do sběru odpadků na veřejných prostran-
stvích i podél pozemních komunikací. Dva klienti ze 
sociálně terapeutické dílny se navíc připojili ke skupince 
příznivců geocachingu a v rámci letošního ročníku akce 
„Čistá řeka Sázava“ společně uklidili okolí tříkilomet-
rového úseku světelské cyklostezky mezi Světlou nad 
Sázavou a Mrzkovicemi. Dohromady nasbírali několik 
pytlů odpadu. 

Bc. Karel Borek, DiS., Domov Háj

PRODE J SLEPIČEK
Čer vený Hr ádek prodává slepičk y t y pu Tetr a hnědá, Dominant všechny 

bar v y,  Green Shell  – t y pu A r auk ana a Dark Shell  – t y pu Mar ansk a. 
St ář í  16 –20 t ýdnů,  cena 199 –2 45 Kč/ k s.

PRODE J:
19. 5.  2022 LEDEČ  N.  S.

U V L A KOV ÉHO NÁ DR A ŽÍ – 11:35 HODIN
Výk up k r álič ích kožek – cena dle  popt ávk y.  Info:  Po –Pá 9.0 0 –16.0 0 hodin

Info:  Po –Pá 9.00 –16.00 hodin
tel.  601 576 270, 728 605 840

w w w.dr ubezcer venyhradek.cz 
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LEDEČTÍ STŘEDOŠKOLÁCI PLESALI
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Covidová doba se ve škole 
projevila nejen tím, že probí-
hala on-line výuka, ale i po 
návratu prezenční výuky byly 
omezeny některé oblíbené 
akce. Mezi ně kromě školních 
exkurzí či návštěvy divadla 
patří i výrazně společenské 
akce, a to maturitní plesy. Le-
tos se studenti posledních roč-
níků dočkali a mohli se svými 
blízkými a přáteli na plesech 
veselit.

Maturanti oktávy si svůj 
ples užili (po několikeré změ-
ně data) 1. dubna v Kulturním 
domě Ostrov Havlíčkův Brod. 
Protože šlo o 70. maturitní 
ples ledečského gymnázia, 
výzdoba i předtančení se nes-
ly ve stylu 70. let 20. století. 
Třída septima, její třídní učitel 
Mgr. Milan Smejkal a rodiče 
septimánů zaslouží poděková-
ní za to, jak ples připravili: od 
výzdoby sálu, nácviku před-
tančení, přes shánění sponzorů 

a zajištění tomboly až po od-
hled nad klidným průběhem 
plesu. Hlavními hvězdami 
ovšem byli maturanti, a to ne-
jen při šerpování, ale i v půl-
nočním překvapení. Zábavy 
i tance za doprovodu populární 
ledečské kapely R.U.M. bylo 
dost a dost a mnozí účastníci 
se nad ránem loučili jen ne-
radi, ovšem jiní už odpočinek 
zjevně potřebovali. Ještě jed-
nou tedy děkujeme všem, kteří 
ples připravovali organizačně, 
všem sponzorům za věcnou 
i fi nanční podporu a všem, 
kteří přispěli k pěknému prů-
běhu plesu.

Maturitní ples 4. ročníků 
střední odborné školy proběhl 
v pátek 8. 4. 2022 v ledečské 
sokolovně. Letos se k matu-
ritě chystá 15 studentů oborů 
Informační technologie a Me-
chanik seřizovač, atmosféra 
tedy byla v podstatě domácí 
a rodinná. S maturanty slavili 
všichni přítomní – rodiče, ka-
marádi, třídní učitelka, vedení 
školy i další vyučující. A slavi-
lo se bujaře dlouho do noci, ne-
boť ples byl již jednou odložen 

a skoro jsme nedoufali, že ně-
jaký ještě bude. K dobré zá-
bavě přispěla dvě vystoupení 
a bohatá tombola. Tomáš Ho-
řejš (student 1. ročníku střed-
ní odborné školy) zahájil ples 
hudebním vystoupením na 
klávesy, o půlnoci pak zazáři-
la taneční skupina Lady Dia-
mond. Celý večer hrála kapela 
R.U.M., která všechny roztan-
čila. Ples se vydařil, maturan-
ti byli dekorováni a jsou zase 
o něco blíže k velkému dni 
D, tedy k maturitě. Děkujeme 
všem, kteří si podíleli na orga-
nizaci plesu nebo byli v tento 
velký večer s námi. Jak pravi-
li samotní maturanti: Bylo to 
lepší, než jsme čekali!

Plesání skončilo a nastal zá-
sadní fi niš před maturitami. 
Přejeme tedy maturantům, aby 
si zkoušku z dospělosti také 
užili a především aby ji úspěš-
ně složili. Hodně štěstí!

Adéla Štefánková, 
třídní učitelka 4. ročníku SOŠ

Jaroslava Vrbková,
třídní učitelka oktávy

gymnázia

LEDEČTÍ STŘEDOŠKOLÁCI SE ZAPOJILI DO AKCE 
ČISTÁ VYSOČINA 2022

LEDEČTÍ STŘEDOŠKOLÁCI SI OPĚT MOHLI
ZAPLESAT

V rámci každoroční akce „Čistá Vysočina“ 
přispěli i letos naši studenti pod vedením sedmi 
pedagogů svou pomocí se sběrem odpadků na 
Vysočině. V pondělí 11. 4. 2022 se celkem šest 
desítek studentů gymnázia a střední odborné 
školy sešlo a pečlivě sesbíralo značné množ-
ství rozličného odpadu podél komunikace č. 
150 v úseku z Ledče do Hněvkovic a přilehlých 
silnicích do Sechova a Bohumilic v celkové 

délce 16 km. Odpad umístili do objemných pyt-
lů a připravili k odvozu.

Všichni společně strávili slunečné odpoled-
ne na jarním vzduchu a s potěšením přispěli 
k očistě toho nejcennějšího, co máme, našeho 
životního prostředí. 

Všem patří velké poděkování.
Mgr. Andrea Čapková
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PREZENTIÁDA 2022

Po dvou letech se soutěž Prezentiáda dostala do své původní 
podoby. Krajská kola se konala prezenčně a česko-slovenské 
grandfi nále proběhlo v dubnu. Připomeňme si, že soutěž spo-
čívá v týmové spolupráci, kdy 2-3 žáci mají za úkol vytvořit 
zajímavou prezentaci na jedno ze dvou témat a předvést ji před 
porotou. Hodnotí se nejen zpracování samotné prezentace, ale 
také vystupování účastníků, jejich interakce s publikem, ucho-
pení tématu inovativním způsobem a nakonec také reakce na 
otázky poroty.

Na naší škole je tato soutěž poměrně oblíbená a někteří žáci 
se jí účastní opakovaně. Děvčata z kvinty – Adéla Janáková, 
Natálie Uhrová a Kristýna Urbanová nasbírala za pět let, co 
navštěvují naši školu, již velké zkušenosti. Tudíž pro ně kraj-
ské kolo, kterého se zúčastnily s tématem 11. přikázání, bylo 
poměrně jednoduché. Na celé čáře zvítězily a nechaly tak za 
sebou desítku dalších týmů.

Do pražského Kongresového centra se na grandfi nále vydaly 
v pátek 22. dubna. Zde měly možnost volby mezi tématy ASAP 
a Pravda nebo úkol. Dívky si vybraly druhou možnost a zjiš-
ťovaly, zda jsou vždy pravdivé „trvalé pravdy“. Konkrétně se 
zamýšlely nad rčením Štěstí si za peníze nekoupíš. 

Kategorie ZŠ byla z naší školy hojně zastoupena a to čtyřmi 
týmy z primy, dvěma dívčími a dvěma chlapeckými. Tématy 
pro kategorii ZŠ pro krajská kola byla Co děláme o přestáv-
kách a Co by kdyby. Týmu Prima elita, složeného z Natálie 
Kolárikové, Nely Burdové a Marie Mazačové, se povedlo po-
stoupit do grandfi nále se svou prezentací, kde představily svou 
třídu o přestávkách. Toto je velký úspěch, neboť v grandfi nále 
bývá 6. třída (a odpovídající ročník osmiletého gymnázia) za-
stoupena velmi málo, častěji zde potkáte osmáky a deváťáky. 
Do grandfi nále si pak vybraly téma Něco nad námi, kdy se jim 
zdálo zajímavější než téma Heuréka. 

Sice se ani jednomu týmu nepodařilo postoupit v grandfi nále 
mezi šestici nejlepších ze všech 36 zúčastněných týmů, ale to 
vůbec nevadí, protože zde jistě všechny dívky nasbíraly další 
bohaté zkušenosti a vzhledem k tomu, že ve svých kategoriích 
mají ještě před sebou tři ročníky, tak věříme, že se jim tato zku-
šenost v příštích letech vrátí. 

Děkujeme všem zúčastněným za výbornou přípravu pro kraj-
ská kola i grandfi nále a za rok se těšíme na další zajímavé pre-
zentace. 

Jana Flekalová
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OLEŠENSKÝ POTOK JAKO MAINSTREAM

Tohle cizí slovo jsem si dneska vypůjčil, přestože ho 
společnost užívá spíše v novinářském žargonu jako „hlav-
ní proud“ toku událostí nebo žádaných výrobků. Pro nás 
bude tentokrát Olešenský potok opravdu hlavním prou-
dem, který nás vyvede do poloviny naší plánované cesty. 
Cesty, kterou jsme inzerovali už v minulém čísle zpra-
vodaje a kterou nás povede ledečský rodák pan JOSEF 
PLEVA. Potok začíná v Třebětíně v 570 m n. m., což je 
vzdušnou čárou do Ledče nějakých 8 kilometrů. Zvykem 
potoků je všelijak se kroutit, točit, meandrovat a tenhle 
náš Olešenský se nechová jinak. Vezme to velkým ob-
loukem na východ, přes Hlohov, pod Číhošť a v Olešné 
si „vykrojí“ svůj poslední velký oblouk a na Hamrech 
(kde my ho v povídání opustíme) svůj tok srovná a těch 

posledních 2,5 km míří přímo k Sázavě. Bude mít za 
sebou nějakých 15 kilometrů Vysočinou. Výškový roz-
díl v jeho ústí je na 220 m – to není zrovna málo. Tahle 
„stříbrná nitka“bývá po většinu věků poklidný potok, ale 
jak víme z docela nedávné historie, dovede také ošklivě 
zahrozit. Zejména ti, kteří zažili jeho „peklo“ osudného 
čtvrtku 10. června 2004, neradi vzpomínají na prudkou 
povodeň, kdy se Pivovarské údolí změnilo na ničící řeku. 
Povodeň způsobila řada ojedinělých okolností a doufej-
me, že si tenhle potok, mezi Ledečáky známý také jako 
Pivovarský potok, své špatné nálady vybral zase na něja-
ká ta staletí dopředu. Až půjdete kolem a budete sledovat 
ty centimetrové vlnky, které se převalují přes kameny 
a napadané větve, jen těžko byste uvěřili, jaké hmotné 
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škody tyhle vody před 18 lety způsobily.
Jinak jsou tenhle potok i celé Pivovarské údolí velmi 

chladné a je tak trochu s podivem, že existuje na ledeč-
ské radnici projekt, který se také situoval na zdejší mož-
né koupaliště. Místo je to klidné, romantické, ale přesto 
mám husí kůži při představě, že tu smočím tělo – byť by 
byl červenec. Od té doby v Olešenském potoce uplynulo 
mnoho vody a my jsme v Ledči hledali další místa ke 
koupání, ale všechna jsou zatím stejně vzdálená, jako to 
v „Pivovarském“.

Pan JOSEF PLEVA vás teď povede tou anoncovanou 
procházkou. Podběl tu už bude odkvetlý, ale bude tady 
už jiného hezkého „bejlí“, které vám udělá radost, stejně 
jako vyprávění dnešního průvodce. Tak se před hotelem 
Sázava nakloňte přes zábradlí, podívejte se k ústí „Pivo-
varského“ potoka a můžete se rozhlédnout, první infor-
mace začínají právě tady…  ok

HOSTINSKÝ BENÁK BYL CHLAPÁK, 
JAKO „VYSTŘIŽENÝ“ LADOU

V dnešním vydání Ledečského zpravodaje Vás pozvu 
na jarní vycházku Pivovarským údolím, podél Olešenské-
ho potoka a poté odbočíme u mlýna na Hamřích (jak to 
říkají Ledečští) vlevo, k troskám hradu Lacemboku a dále 
na sever, k bývalým panským pstruhárnám. Do řeky Sáza-
vy ústí přímo ve městě čtyři potoky. Dva už nejsou vidět, 
neboť byly překlenuty - jsou to Hutní a Hrnčířský. Jeden 
malý potůček, který je beze jména, pramení pod Hradcem 
a ústí do řeky Sázavy u bývalého hotelu Koželužna. Ole-
šenský potok, protékající Pivovarským údolím, je jediný, 
který není zakrytý. Byl pouze regulován v části města 
v roce 1930. Kolem tohoto potoka je nádherná procházka, 
jediná po rovině, do velkého, širokého údolí. 

V částečně zachovalém údolí s vlhkými loukami, me-
andrujícím potokem, stráněmi s teplomilnou vegetací, na-
jdeme některé vzácnější rostlinné druhy (Náprstník velko-
květý, Přeslička bahenní, Přeslička říční, Svízel bahenní, 
Prstnatec májový a další). Z obratlovců je to Mihule po-
toční, Lipan podhorní, Pstruh obecný. Na lukách můžeme 
vidět chráněného motýla Otakárka fenyklového. Já jsem 
na vlastní oči viděl u potoka krásně zbarveného ledňáčka.

Putování Pivovarským údolím začneme tam, kde kon-
čí Čechova ulice a začíná ulice Pivovarská. Vrátíme se 

o desítky let zpět, do doby minulého století. Domky vy-
padaly jinak, než dnes, byl zde pivovar, kde se vařilo dob-
ré pivo, klapaly mlýny na obilí, byly zde pily a po cestě 
drkotaly povozy. Lidé chodili převážně pěšky a motoriz-
mus byl na začátku svého rozmachu. Pivovarská ulice 
začínala dvěma hostinci. Na jedné straně byl hostinec 
Františky Hradecké, který v roce 1932 vyhořel, a maji-
telka na jeho místě nechala postavit ještě téhož roku hotel 
Sázava. Tento hotel byl v Ledči velmi oblíben a hojně 
navštěvován. Chodilo se sem na dobré jídlo i pivo. Hotel 
měl také velký sál, kde se pořádaly zábavy, plesy a různé 
akce. Jako děti jsme sem chodily na loutková představe-
ní. Loutková divadelní představení a pohádky zde hráli 
ochotníci z divadelního kroužku ROH Kovofi niš. Po re-
voluci v 1989 se zde střídali různí majitelé, kteří hotel 
občas provozovali. Dnes patří soukromému majiteli, re-
staurace je zavřena a je zde pouze ubytování. 

Na opačné straně byla hospoda, která patřila rodině Be-
nákových. Jako malý kluk jsem chodil tatínkovi k Bená-
kům s bandaskou pro pivo. Dobře si pamatuji hospodské-
ho pana Benáka. Byl to pravý hostinský, jakého maloval 
pan Lada, velký chlap v kostkované vestě, u pasu zástěru 
a na hlavě zdobnou čepičku s bambulí. Až do uzavření 
ledečského pivovaru zde pan Benák čepoval zdejší pivo. 
Zvláště na černé pivo a gulášek pamětníci rádi vzpomí-
nali. Dnes patří dům panu Sedlákovi a jsou zde umístěny 
kanceláře fi rmy Vetas. 

V roce 1903 překlenula Pivovarské údolí železnice. Za 
povšimnutí stojí zajímavost, že se zde sešly tři železniční 
stavby v těsném sledu za sebou. Je to viadukt, most přes 
bývalou sýpku pivovaru a tunel pod hradním mostem. 

Po levé straně Olešenského potoka, kousek za železnič-
ním viaduktem, stával panský pivovar. Byl založen svo-
bodným pánem Adriánem z Enkefurtu v roce 1645, který 
si na ledečských měšťanech vynutil právo vařit pivo (viz 
LZ 9/2021). Vařilo se zde výborné sudové i lahvové pivo, 
12° světlý ležák, 10° pivo výčepní a také pivo černé. Pi-
vovar byl zrušen po druhé světové válce. Poslední várka 
se zde uvařila roku 1949. Dnes je zde sklad a prodejna 
potravin Coop.

Hned za pivovarem byla pila na vodní pohon (Šin-
delka). Voda na pohon rámové pily, byla dopravována 
dlouhým náhonem z Olešenského potoka pod lesem nad 

Pivovar, za ním byla šindelka Hostinec u Benáků, nalevo dnes stojí ho-
tel Sázava
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pilou. Zbytky náhonu vyloženého kamennými deskami 
jsou místy patrné ještě dnes. Pila byla v provozu ještě 
dlouho po 2. válce. Už se nepoužívala k pohonu pily 
voda, ale elektřina. Řezaly se zde latě a tyčky na lesní 
oplocenky pro státní lesy. S otcem jsem s kárkou jezdil 
na pilu pro odřezky a piliny na topení. Na místě bývalé 
pily, která byla zbořena, se pořádají každý rok výstavy 
drobného domácího zvířectva. 

Pokračujeme dále údolím okolo potoka, až dojdeme ke 
Škodovu mlýnu s rybníkem přímo nad mlýnem. Původ-
ně se tu brousilo sklo, ale později zde byl zřízen mlýn 
na obilí, který pracoval až do uzavření v padesátých le-
tech minulého století. Starší ročníky ještě pamatují, jak 
se chodilo v zimě na „Škoďák“ (tak se říkalo rybníku) 
bruslit, neboť tento zamrzal vždy jako první. Pokračová-
ní příště. Josef Pleva 

Vlevo na rohu je hostinec Františky Hradecké dnes hotel Sázava Původní zástavba dům č.p. 234
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POTRAVINOVÁ BANKA SPOLUPRACUJE S DOMEM
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Důvodem napsat tento článek byly reakce lidí, kteří 
využívají potravinovou banku v Domě s pečovatelskou 
službou. Potravinová banka se několik let snaží o za-
jištění potravin a dalšího zboží, např. drogistického pro 
osoby, které si nemohou toto sami koupit. Jsou ve špatné 
fi nanční a sociální situaci. Pro tyto osoby je pomoc po-
travinových bank určena především. Pracovníci různých 
organizací a zástupci obcí dojíždí do Potravinové banky 
Vysočina a vozí pro své klienty zboží napříč Vysočinou.

Vzhledem k tomu, že potravinová banka sídlí v našem 
městě, mají obyvatelé DPS možnost pravidelně tuto po-
moc využívat. Potravinová banka vozí z nasmlouvaných 
prodejen zboží určené k okamžité spotřebě – ovoce a ze-
leninu, pečivo a další výrobky. Toto zboží se pak 3x týdně 
dostává obyvatelům DPS. Část zboží po domluvě s potra-
vinovou bankou a Domovem Háj je zaváženo do domác-
ností klientů v chráněném bydlení této služby a část zboží 
je určena pro uživatele pečovatelské služby z terénu.

Asi se většina nezasvěcených lidí podiví nad faktem, 
že v souvislosti s touto aktivitou zaznamenáváme spoustu 
negativních reakcí a připomínek. Někteří obyvatelé DPS 
očekávají prvotřídní kvalitu potravin. Jedná se ale samo-
zřejmě o zboží, které v obchodě nebylo prodáno, nebo 
obchodníci ví, že už ho nestihnou včas prodat. Musí se 
tedy počítat s tím, že se většinou jedná o „druhou jakost“ 
a je na každém, zda si toto zboží vezme zadarmo domů 
nebo přenechá ostatním, kteří toto zboží ještě ocení. 

Po příjezdu auta potravinové banky se zboží složí do 
místnosti, pečovatelky JEJ přeberou a vytřídí to opravdu 

závadné. I toto je vnímáno negativně – zaznamenali jsme 
připomínky, že zboží vyhazujeme do kontejneru. Dále 
pak byly adresovány připomínky k prostředí, kde potra-
viny vydáváme. Dříve jsme měli zboží u vstupu na chod-
bě, bohužel jsme ho museli přesunout do jediné možné 
místnosti, kterou lze zamknout a tou je garáž. Zboží, po-
kud nebylo zamčené, bylo rozebráno již před stanovenou 
hodinou. Chápu, že někomu toto prostředí nevyhovuje, 
ale při stavbě DPS se pochopitelně se službami potravi-
nové banky nepočítalo. Přesto však se pečovatelky snaží, 
aby zboží bylo ve výšce na židlích či stolech, místnost je 
pravidelně uklízena. Na řadu podnětů se na průběh po-
travinové banky přijela vícekrát podívat i paní starostka 
Horáková a vyjádřila spokojenost, jak s poskytovanými 
potravinami, tak s organizací celé aktivity. 

Chtěla bych poukázat na to, že závozy potravinové 
banky rozhodně nesouvisí se základními činnostmi pe-
čovatelské služby. Tedy, že pečovatelky obstarávají po-
travinovou banku nad rámec svých běžných pracovních 
povinností. V současné době jsou plně vytíženy, zejmé-
na v domácnostech s dlouhodobě ležícími a imobilními 
klienty. Distribuci z potravinové banky zajišťujeme pro 
obyvatele DPS i pro uživatele pečovatelské služby v te-
rénu rádi, ale vadí nám, že jsme pod neustálou palbou 
kritiky a často nás zamrzí připomínky některých seniorů. 
Přes toto všechno věřím, že spousta obyvatel DPS a uži-
vatelů pečovatelské služby v terénu, hodnotí tuto aktivitu 
kladně a potravinovou pomoc vítají a oceňují.

Mgr. Gabriela Brožová, vedoucí pečovatelské služby

Dne 31. k větna 2022 v 16:00 se v Městské knihovně  Ledeč  n. S.
koná přednáška pro laickou i odbornou veřejnost,

kterou organizuje Domácí zdravotní péče PROMEDICUS
TÉMA : 

DOMÁCÍ ZDR AVOTNÍ PÉČE
Obsahem přednášk y budou informace o posk y tování bezplatné zdravotní péče 

v domácím prostředí pacientů.

Přednášející je Bc. Ivana Miškovská, vedoucí koordinátor 
PhDr. Marcela Babická, oblastní koordinátor 

Bližší informace na tel.:  770 163 770, e-mail:  marcela.babicka@domacipece24.cz
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Dva roky uplynuly od doby, kdy 
starosta města Zdeněk Tůma vítal 
ledečské včelaře v novém spolko-
vém domě v Habreku na tradiční 
výroční členské schůzi. Psal se 
únor 2020. Kdo by si pomyslel, že 
o rok později se kvůli covidu nese-
jde nikdo a o dva roky později už 
nás starosta města nepřivítá. 

Na bílou sobotu 16. dubna 2022 
se ledečští včelaři sešli na výroční 
členské schůzi v Habreku. Dorazi-
lo na 70 členů, nechyběli zástupci 
okolních včelařských spolků, sta-
rostka města Ing. Hana Horáková, 
či předseda Okresní organizace Jiří 
Sláma. Ten měl po skončení ofi -
ciální části schůze přednášku na 
téma Racionalizace včelaření. Pří-
tomným členům vyložil jak si práci 
na včelnici zjednodušit, poukázal 
na výhody i nevýhody různých 
druhů ošetření včelstev, či rezis-
tenci léčiv. 

Děkujeme všem přítomným za 
účast a včelařům přejeme poklidný 
rok 2022 

Ing. Martina Casková, jednatel

VČELAŘI V HABREKU

Jiří Sláma (předseda Okresní organizace), Ing. Jan Sekot (místopředseda 
ZO), Josef Bouma (předseda ZO)



26

Poslední březnovou neděli proběhl poslední tré-
nink oddílu krasobruslení HC Ledeč pro sezonu 
2021/22. Jak sezona probíhala? V oddíle je regis-
trováno 8 krasobruslařek a 1 krasobruslař. V září 
2021 do oddílu přistoupilo 5 dívek. Příprava na 
sezonu začala v dubnu 2021 pod vedením trenérky 
Vladimíry Sedinové a Natálie Palánové. Kraso-
bruslařky měly 2x týdně „suchou“ přípravu v tělo-
cvičně nebo na venkovním hřišti a 1x týdne jezdily 
bruslit do Velkých Popovic nebo Telče. V průběhu 
léta se jednotlivé krasobruslařky zúčastnily sou-
středění v Praze a v Brumově. Předposlední týden 
v srpnu se celý oddíl zúčastnil soustředění v Pel-
hřimově, společně s místním krasobruslařským 
oddílem. Od září všichni trénovali na zimním sta-
dionu v Ledči. 

Členové oddílu závodí ve třech různých soutě-
žích, podle výkonnosti, a to Český pohár, Pohár 
ČKS a projekt Bruslička. V Českém poháru oddíl 
reprezentuje Anna Průdková v kategorii „žačky“. 
Anna se v konečném pořadí žebříčku umístila na 
32. z 85 soutěžících. Na závodech v H. Králové se 
umístila na 10. místě ze 40 závodnic.

V Poháru ČKS v kategorii „Žačky nejmladší“ 
za oddíl závodí Alžběta Lapáčková, která obsadila 
v pořadí žebříčku 9. místo ze 128 závodnic. Její 
nejlepší umístění bylo na závodech v Č. Třebové, 
kde se umístila na 3. místě z 30 závodnic. Ve stej-
né soutěži v kategorii „Žačky mladší“ se 133 sou-
těžícími jsou ledečské krasobruslařky zastoupeny 
Nikolou Svatkovou (11. místo) a Sofi í Kopicovou 
(15. místo). Nejlepšího umístění Sofi e dosáhla na 
závodech v Rakovníku, byla na 4. místě z 30 zá-
vodnic a 3. příčka jí utekla o pouhých 0,05 bodu. 
Nikola na stupínky dosáhla na závodech v Č. Tře-
bové, kde vybojovala 2. příčku z 30 závodnic.

Nejpočetnější zastoupení má krasobruslení v ka-
tegorii „Žačky“, kde se soutěže z celé republiky 
zúčastnilo 116 dívek. Na 15. místě žebříčku se 
umístila Michaela Palánová, na 24. Markéta Ko-
dysová a na 45. Barbora Bělohradská. Michaela se 
zúčastnila pouze dvou závodů (Rakovník, Černo-
šice). V Rakovníku se umístila na 2. místě a závod 
v Černošicích vyhrála. Nejlepší umístění Markéty 
bylo v Č. Třebové, kde se umístila na 6. místě z 30 
závodnic. Bára ve všech závodech atakovala střed 
soutěžního pole. 

Jediným krasobruslařem je David Kodys, který 
obsadil 1. místo v žebříčku kategorie „Žáci“. Zú-
častnil se 2 závodů (Č. Třebová, Černošice), oba 
závody vyhrál. 

V kategorii „Adult A“ závodí Petra Pokorná, kte-
rá se umístila na 2. místě ze 14 soutěžících. Vybo-
jovala v M. Boleslavi 1. místo, 2. místo v Černoši-
cích, 3. místo v Ústí n. L. a 4. na Smíchově. 

V projektu Bruslička za oddíl závodily začínající 
krasobruslařky Nikola Jandejsková, Ema Kolma-
nová, Karolína Nováková a Rozálie Bělohradská. 
Největším úspěchem bylo 2. místo R. Bělohradské 
v J. Hradci z 22 závodnic a 2. místo N. Jandejskové 
ze 6 závodnic, také v J. Hradci. Eliška Krannicho-
vá se zatím žádné soutěže nezúčastnila. V letošním 
roce se krasobruslařské závody v Ledči neuskuteč-
nily. Věříme, že v příštím roce se na ledečský led 
sjedou krasobruslařky a krasobruslaři z celé ČR, 
aby se zúčastnili Ledečské piruety. Nyní všem 
členům krasobruslařského oddílu začala příprava 
na sezonu 2022/2023. Rádi mezi sebe přivítáme 
všechny děti předškolního věku. Kontaktovat nás 
můžete na mail: kraso@hcledec.cz. 

Zdena Pokorná

LEDEČSKÉ KRASOBRUSLENÍ 2021/2022



27

GANES s.r.o. 
Marie Majerové 1152
CZ – 584 01 Ledeč nad Sázavou 

TŘÍSKOVÁ HOSPODÁŘSTVÍ
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

HLEDÁME NÁKUPČÍ
Náplň práce 
• vytváření a evidence objednávek, nákup materiálu
• komunikace s dodavateli a zákazníky
• zpracování smluv
• zajišťování logistiky
• spolupráce s ostatními odděleními společnosti

Požadujeme
• SŠ/VŠ vzdělání ekonomického či technického směru
• praxe v obdobné pozici min. 5 let
• samostatnost, logické myšlení
•  komunikativní znalost AJ nebo NJ
• znalost práce v programu MS Offi ce
• řidičské oprávnění skupiny B

Nabízíme
• zázemí stabilní společnosti se zaměřením na významné 

zahraniční i domácí klienty
• kvalifi kační a profesní růst
• fl exibilní pracovní dobu
• zaměstnanecké benefi ty (příspěvek na stravování a ja-

zykové vzdělávání)
• různorodou, samostatnou a zajímavou práci

Kontakt: GANES, s.r.o., IČO:48171981,
 Marie Majerové 1152, Ledeč n. S. 584 01
 • Gampeová Lucie, tel.: +420 721 867 429,

e-mail: fi nance@ganes.cz
 • Gampe Ivo, tel.: +420 723 101 577,
 e-mail: igampe@ganes.cz

KOMINICTVÍ
URBAN A SYN

nabízí stavby nových systémových 
komínů, montáže nerezových komínů, 
vložkování komínových průduchů pro 

tuhá paliva i plyn.
Rekonstrukce nadstřešních částí 

komínových těles, dopojení spotřebičů 
kouřovody, roční servis

a čištění komínů, vše kvalitně
a se zárukou. 

Kontakt na telefon: 776 666 014.

KLIMATIZACE A SERVIS
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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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA

Dne 14. dubna 2022 uplynulo 10 smut-
ných let, kdy náhle odešla naše milova-
ná maminka JANA HADAŠTOKOVÁ 
z Mstislavic.

S láskou a úctou vzpomínají – druh, 
synové, sestra a ostatní příbuzní.

Dne 7. května 2022 oslaví své 80. naroze-
niny manžel, dědeček, pradědeček
pan VLADIMÍR HANUS z Kožlí.
Přejeme mu do dalších let vše nejlepší, 
hodně zdraví.

Manželka a děti s rodinami. 

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 17. května uplyne druhý smutný rok 
od chvíle, kdy nás opustila
paní MARIE PEKÁRKOVÁ z Ledče
n. S. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte spolu s námi.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Lidský život měl smysl, jestliže přinesl na 
svět trochu lásky a dobra. Alfred Delp
Dne 18. 5. 2022 uplynou 4. roky od chví-
le, co nás opustil,
pan VLADISLAV KYSELA z Ledče n. S. 
Vzpomeňte s námi všichni, kdo jste ho znali 
a měli rádi.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 26. května letošního roku by se dožil 
sedmdesáti let pan JAROSLAV BROŽ 
z Ledče n. S., zemřel v roce 2005.

S láskou a vzpomínkou – manželka
a dcery s rodinami.

Dne 28. května 2022 uplyne deset let od 
úmrtí pana BOHUSLAVA KRAJÍČKA 
z Ostrova. Děkujeme všem, kteří si vzpo-
menou spolu s námi.

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Prostřednictvím Ledečského zpravodaje děkuji představite-
lům města Ledeč n. S. za projevené blahopřání a dárky k mým
80. narozeninám. Velice mě to potěšilo. Děkuji Věra Popková

Dne 6. května 2022 by se dožil 100 let
pan FRANTIŠEK RAUER, kovář a pod-
kovář z Habreku, rodák z Olešné.

Vzpomínají děti s rodinami.

S ČERVNOVÝM VYDÁNÍM ZPRAVODAJE už zase završíme polovinu 
roku.  V jeho už vlastně letním vydání vás čeká: JAK DOPADLY MATURITY 
na střední škole, VÍTÁNÍ nových spoluobčánků, DVOJKOVÉ ROKY a také 
dokončení našeho putování Pivovarským údolím, kde mineme hrad Zíkev a ve 
zbylém stínu lesa dojdeme až do Pstruháren. Tak nezapomeňte na ČERVNOVÝ 
LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Ok

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč n. Sázavou, IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S. Řídí redakční rada vedená Otakarem 
Kubátem. Adresa redakce: Město Ledeč n. S., Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 510, e-mail: zpravodaj@ledecns.cz, registrační 
značka MK ČR E 15156. Podání příspěvků, inzerce a předplatného vyřizuje Informační centrum, Husovo nám. 60, Ledeč n. S., tel.: 569 721 471, e-mail: 
ic@ledecns.cz. Za obsah inzerce odpovídá zadavatel. Neoznačené fotografi e jsou redakční, nevyžádané články se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo 
vybrat k otištění příspěvky pisatelů, případně je krátit. Za věcnou správnost textu odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor 
redakce. Uzávěrka do 25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

Zastupitelstvo Ledče v r. 2021 závaznou vyhlášku 
č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství, kterou zavedlo poplatek za pro-
voz obecního systému komunálních odpadů (dále jen 
„poplatek“). Sazba poplatku činí 840,- Kč/osobu/rok. 
Na území města platí i vyhláška č. 2/2021 o stanove-
ní obecního systému odpadového hospodářství, kdy 
v článku 9 se mj. uvádí: „Sběrné nádoby na směsný 
komunální odpad by měly být přistaveny na veřejné 
prostranství za podmínek stanovených jinými předpi-
sy v den svozu do 6.00 h., sběrné nádoby musí být po 

svozu bez zbytečného prodlení z dočasného stanoviště 
odstraněny.“

Bohužel existuje mnoho ulic, kde se tak neděje a ná-
doba je trvale umístěna na chodníku. Jedná se o poru-
šování vyhlášky a nádoba je pak zbytečně vyvážena, 
byť je naplněna částečně. Platí pravidlo, že majitel 
přistaví nádobu k vyvezení tehdy, pokud to považuje 
za potřebné. Můžeme tak všichni ušetřit náklady na 
odpadové hospodářství. 

 Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru výstavby 
a životního prostředí 

POPELOVÉ NÁDOBY


