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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

NOVÉ ZASTŘEŠENÍ TRIBUNY NA LETNÍM STADIONU 

V měsíci únoru roku 2016 se sešla Rada města na schůzi dne 
15. 2. a projednala následující body:

• Byly stanoveny termíny zasedání Rady města ve 2. čtvrtletí 
2016 na 11. 4., 2. 5., 16. 5., 6. 6. a 20. 6. Zároveň byly stanove-
ny i termíny zasedání Zastupitelstva města na 18. 4. a 27. 6.

• Ukončila pronájem prostor vily na Mizerově Středisku vol-
ného času, které se přestěhovalo do staronových prostor
v Barborce

• Schválila záměry pronájmu i prodeje vily, bývalé ZUŠ a SVČ 
v ulici Mizerov

• Schválila prodloužení nájemních smluv v bytech v domě 
s pečovatelskou službou

Ke krátké schůzi se Rada města sešla ještě 22. 2., kde schvá-
lila:
• Dodatek mandátní smlouvě o poskytování právní pomoci 

s JUDr. Lebedovou 
• Smlouvu o realizaci zájezdového představení Včera, dnes

a zítra

Již na podzim loňského roku započaly práce na výstavbě 
chybějícího zastřešení tribuny letního stadionu. Původní stará 
dřevěná tribuna postavená v letech 1956-58, která zastřešovala 
stání diváků a chránila proti dešti, musela být na základě vyjá-
dření statika zbourána. Po jejím odstranění ztratil letní stadi-
on jediné možné zastřešení a ukrytí diváků a dalších uživatelů 
sportovního areálu před nepříznivým počasím, což se mj. pro-
jevilo na návštěvnosti fotbalových zápasů. Zhotovení díla se 
ujaly naše TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o. a celková cena díla 

činila 1 490 549,- Kč včetně DPH. V rámci záměru obnovy 
celé tribuny je dále plánována oprava sezení pro diváky a vybu-
dování nové hlasatelny. Věříme, že rekonstrukci tribuny ocení 
nejen fotbaloví fanoušci, ale i další uživatelé tohoto sportoviště 
včetně rodičů doprovázejících děti na tréninky. Jak se nové za-
střešení povedlo, posuďte sami na přiložených fotografi ích. 

- OdMI -

12. – 13. 3.
Dr. Denby,
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 107

19. – 20. 3.
Dr. Chládek,
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 110

25. – 28. 3.
Dr. Veletová,
Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.: 569 721 509

2. – 3. 4.
Dr. Brázda,
Krále Jana 538, Chotěboř

Tel.: 569 623 790

9. – 10. 4.
Dr. Ulybinová,
Husovo nám. 12, Ledeč n. S.

Tel.: 569 722 318

16. – 17. 4.
Dr. Teclová,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 109

ZUBNÍ POHOTOVOST BŘEZEN 2016
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.

Schůze Zastupitelstva města proběhla 22. února a z projed-
návaných bodů lze vybrat:

Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města pro:

FK Ledeč 80.000 Kč 

CDS Barborka 84.161 Kč

HC Ledeč n. S. 400.000 Kč 

Farnost Ledeč 300.000 Kč

TJ Sokol 150.000 Kč

TJ Kovofi niš 233.000 Kč

AMK Ledeč 80.000 Kč

Přidělení částky 700.000 Kč Radě města k rozdělení příspěv-
ků a darů v rámci její kompetence (v hodnotě pod 50.000 Kč). 
Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva měs-
ta i podklady pro jednání ZM lze nalézt na webu www.ledecns.
cz.

-JD-

Vedení ledečské radnice si váží všech spolků i jednotlivců, 
kteří na dobrovolné bázi organizují kulturní a společenské akce 
a snaží se je v jejich činnosti podporovat. Stejně tak je ale pře-
svědčeno, že by to mělo být právě Město a jeho zaměstnanci, 
kdo by se měli postarat o největší porci kulturního vyžití svých 
občanů. V rozpočtu na rok 2016 schválilo Zastupitelstvo města 
částku 250.000 Kč na organizaci kulturních akcí. 

První událost pod taktovkou zaměstnanců městského úřadu 
je divadelní představení Včera, dnes a zítra, kde herec David 
Šír vzpomíná na komika Felixe Holzmanna a jeho nezapome-
nutelné scénky. Představení proběhne v pondělí 14. března od 
19 hodin. Další plánovaná divadelní představení jsou komedie: 

POZVÁNKA NA DIVADLO, TENTOKRÁT Z MĚSTA
Nebyla to pátá, byla to devátá (s Rudolfem Hrušínským v hlav-
ní roli) v měsíci dubnu a Zelňačka s Oldřichem Víznerem
a Otakarem Brouskem v květnu. Pro přesnější informace sle-
dujte plakáty nebo web www.ledecsko.cz

-JD-
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LEDEČ N. S.

Na území našeho města se nachází „Uzavřená skládka odpadů 
S-OO - Rašovec - Ledeč nad Sázavou ve třetí fázi provozu“. Ve 
skutečnosti to znamená, že provoz na této skládce byl zcela ukon-
čen její rekultivací v roce 2005 a od té doby zde probíhá monitoro-
vání jednotlivých složek životního prostředí, zejména výluhových 
vod. Provozovatelem a správcem skládky byla a dosud je fi rma 
Technické služby Ledeč nad Sázavou, s. r. o., což se na jaře roku 
2016 změní a provozovatelem skládky se stane město. 

Pro veřejnost je spíše zajímavá a přínosná informace, jakým 
způsobem mohou být využity pozemky v této lokalitě. Možnost 
užívání ploch ovlivňuje několik zásadních faktorů. Veřejnost byla 
na zasedání zastupitelstva v závěru roku 2015 informována o tom, 
že v roce 2014 byla navezena na horní terasu skládky zemina, což 
bylo, v polovině roku 2015, oznámeno České inspekci životního 
prostředí v Havlíčkově Brodě, občanem našeho města. Kontrolní 
orgán následně udělil městu Ledeč nad Sázavou sankci ve výši 
60.000 Kč, kterou naše město v zákonem určeném termínu uhra-
dilo. V této věci mohou být nadále vyvíjeny další aktivity, které by 

mohly v konečném důsledku negativně ovlivnit nebo omezit vyu-
žívání prostoru skládky.

Na základě těchto faktů zástupci města již na podzim roku 2015 
začali vyjednávat s Krajským úřadem Vysočina o změně provozní-
ho řádu uzavřené skládky a jejím přizpůsobení novým legislativ-
ním požadavkům. Rada města se dne 4. ledna 2016 shodla na tom, 
že je nutné, po dokončení úprav na skládce, převzít provozovatel-
ská práva.

Současný stav je takový, že text provozního řádu je projednán 
se schvalujícím orgánem (krajským úřadem) a po nabytí provozo-
vatelských práv, podpisu smlouvy mezi městem a výše uvedenou 
fi rmou, může být ofi ciálně předán ke schválení.

Je zřejmé, že v areálu uzavřené skládky budou moci být provo-
zovány kulturní a jiné akce (např. depo při motokrosových závo-
dech), druhou stranou mince je, že nově zpracovaný řád přinese 
celou řadu zákonem daných omezení.

Ing. Břetislav Dvořák
vedoucí odboru OVŽP

MŠ Stínadla (kancelář ředitelky MŠ), 4. dubna 2016, od 8.00 
do 15.00 hodin

Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umís-
tění dítěte od 1. září 2016 do naší mateřské školy, vyplní před 
termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke 
stažení na webových stránkách mateřské školy, či k vyzvednutí 
v mateřské škole), zajistí potvrzení žádosti dětským lékařem, 
který má dítě v péči a v době zápisu ji osobně donesou do ma-
teřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti. 

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou 
roli!

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem 
stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány 
podle počtu míst v mateřské škole.       

VÍTE, ŽE SE DÁ PLÉST I Z PAPÍRU?

V průběhu února proběhly v knihovně kurzy pletení 
z papíru. Byly určené pro úplné začátečníky i pro mírně 
pokročilé. Některé účastnice nasbíraly první zkušenosti 
již na konci loňského roku, kdy se v knihovně zúčastnily 
prvních kurzů. Všechny pletařky se projevily jako velmi 
šikovné a každá si domů odnesla nejméně jeden hoto-
vý výrobek. Těšíme se na další setkání, která určitě brzy 
proběhnou a o kterých budeme včas informovat. Další 
termíny zveřejníme v knihovně, na webových stránkách 
a na facebooku. 

Knihovnice

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ. K předškolnímu 
vzdělávání do Mateřské školy Ledeč n. S. pro školní rok 
2016–2017:
• přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahá-

jením školní docházky
• věk dětí (datum narození) – přijímány budou děti k celodenní 

docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší, do počtu vol-
né kapacity mateřské školy

• zvlášť závažné sociální důvody

Ředitelka mateřské školy má právo při přijímání dětí přihléd-
nout k důvodům hodným zvláštního zřetele. 

Jarmila Dvořáková
ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou
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OCENĚNÍ PRÁCE ING. VRATISLAVA NOSKA

Ing. Nosek byl oceněn Cenou Okresního fotbalového svazu 
v H. Brodě. Cena, kterou předseda obdržel, je oceněním jeho 
práce pro náš (ledečský) fotbalový klub, který za poslední tři 
roky pod jeho vedením udělal obrovský krok kupředu, kdy
z klubu, který byl téměř odsouzen k zániku, je dnes klub, který 
má cca 150 členů, pět mládežnických celků a dva týmy dospě-
lých. Postup A mužstva z I. B třídy zpět do I. A třídy a po pod-
zimu i výrazné nakročení k postupu do přeboru Kraje Vysočina

a toto samozřejmě „neušlo“ ani OFS H. Brod, který touto cenou 
oceňuje mimořádnou práci pro fotbal.

Jménem ledečského fotbalu i jeho příznivců blahopřeje
a děkuje Ing. Roman Anděl

Na fotografi i Ing. V. Nosek a jeho nejnovější ocenění. Z minu-
lého příspěvku přidáváme ještě fotografi e mladší a starší pří-
pravky.

ROZPIS JARNÍCH MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ ČTĚTE NA STRANĚ 19!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
LEDEČ NAD SÁZAVOU INFORMUJE

ŠKOLNÍ VELIKONOČNÍ
JARMARK

dne 16. března 2016
od 14:15 hod. do 16:30 hod. v prostorách 

budovy školy v Nádražní ulici.

Prodej výrobků žáků v rámci jarmarku

VÝSTAVA 1. SVĚTOVÁ VÁLKA
ANEB ŽIVOT NA FRONTĚ,

V LEDČI A V OKOLNÍCH OBCÍCH
Výstava se uskuteční v prostorách školy 

v Nádražní ul.
16. – 23. března od 14:15 do 16:30
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ÚNOR 2016

HASIŠKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA,
STANICE LEDEČ N. S.

VLOUPÁNÍ DO BUDOVY AU-
TOMOTOKLUBU - dne 9. 2. bylo 
na Policejní stanici v Ledči nad Sá-
zavou oznámeno, že dosud neznámý 
pachatel se v době od 26. 1. 10:00 
do 9. 2. 2016 10:00 hod. v Ledči nad 
Sázavou vloupal do budovy Auto-
motoklubu v areálu bývalého depa 
u motokrosové trati, ze které odcizil  
křovinořez, 2 ks přenosných vod-
ních čerpadel, benzínovou rotační 

sekačku, 3 ks el. rozvaděčů, 30 l plastový kanystr s benzínem a 
1 l oleje do křovinořezu, čímž způsobil Automotoklubu Ledeč 
nad Sázavou celkovou škodu ve výši nejméně 36.100,- Kč.

VÝTRŽNICTVÍ V BARU - dne 16. února byly zahájeny úko-
ny trestního řízení pro přečin výtržnictví a ublížení na zdra-
ví, kterého se dne 14. února v době od 00:50 do 01:00 hod. 
v nočních hodinách dopustilo několik návštěvníků popíjejících 
v baru StarWin v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí, kteří 
se pod vlivem alkoholu ve vnitřních prostorách baru na místě 

veřejnosti přístupném a poté i venku před barem opakovaně fy-
zicky napadali.
 
KRÁDEŽ DŘEVA - dne 18. února vyjížděli policisté z Ledče 
nad Sázavou k nahlášenému případu krádeže dřeva, kdy dosud 
neznámý pachatel v blíže nezjištěné době od 28. 1. do 18:00 hod 
dne 17. 2. 2016 v lesním porostu v katastru obce Hradec uřízl
a následně odcizil 2 ks vzrostlého stromu modřínu a 4 ks smrku, 
čímž způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 7236,- Kč.

POŠKOZENÍ SLOUPU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ - dne 
25. února bylo na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou nahlá-
šeno, že v době od 11:45 hodin do 11:50 hodin v obci Zahájí do-
šlo při kácení stromu na soukromém pozemku k protočení kme-
nu, který následně změnil směr pádu a spadl na vedení nízkého 
napětí, které nepoškodilo, ale došlo k vyvrácení a zlomení be-
tonového sloupu, čímž fi rmě ČEZ Distribuce, a. s. vznikla ško-
da ve výši nejméně 60.000,- Kč.

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

S příchodem jarních měsíců se rozrůstá počet pálení klestí 
v lese a je kolem zmíněného tématu vždy několik otázek. Je 
třeba mít na mysli, že pálení dřevní hmoty podléhá příslušnému 
nařízení Kraje Vysočina. Kde se kromě zákazu pálení v mě-
sících sucha můžeme dočíst, jak při pálení klestu postupovat
a jak ho i ohlašovat. Ohlašovací povinnost je i kvůli minimali-
zaci planých poplachů hasičům. Ohlášení může být provedeno 
na tel. č.: 950270103 přímo na operační středisko, nebo poho-
dlněji na internetových stránkách www.hasici-vysocina.cz, kde 
po pravé straně najdete ikonu pálení klestí. Vyplňování přes 
internet preferujeme, protože nezatěžuje obsluhu operačního 
střediska. Zde se vyplní jednoduchý formulář. Po zadání data
a času vybere ohlašovatel v mapě místo pálení a zanechá na 
sebe kontakt. V případě, že bude zpozorován požár v lese, ope-
rační důstojník zavolá na vámi zadané číslo a ověří, zda máte 
vše pod kontrolou. 

Legislativa nám říká: Při spalování hořlavých látek na vol-
ném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby 
povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření 
proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na vol-
ném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny 
předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchranné-
mu sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto 
činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvlášt-
ních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Ze zásahové činnosti:
Od Nového roku hasiči z Ledče vyjížděli celkem 22x. Sta-

tistiku letošního roku otevřela 1. ledna dopravní nehoda ve 
Vilémovicích. Hasiči povolaní na místě zajistili vozidlo po 
nárazu do stromu, nehoda se obešla bez zranění. K dopravním 
nehodám vyjížděli ještě 6x. První letošní požár vznikl v ulici 
Melechovská dne 11. ledna. V nočních hodinách došlo k požáru 

plastového kontejneru na bioodpad. Mnohem rozsáhlejší požár 
zaměstnal hasiče 31. ledna v ranních hodinách v Golčově Jení-
kově, kde od komínového tělesa došlo k požáru střechy a velké 
části rodinného domu, který hasili hasiči ze sedmi jednotek. 
Poslední požár v tomto období byl vyhlášen v obci Meziklasí, 
tam byli hasiči vysláni s jednotkami HZS Světlá, SDH Světlá
a SDH D. Město k požáru komína, který byl velmi rychle uha-
šen. Dalších jedenáct výjezdů bylo uskutečněno na technické 
pomoci. Poslední výjezd byl klasifi kován jako planý.

Začátkem února se hasiči zúčastnili výcviku na zamrzlé hla-
dině a následné první pomoci. Výcviku se postupně zúčastnili 
hasiči ze všech stanic na území odboru Havlíčkova Brodu. S vy-
užitím příhodných klimatických podmínek jsme mohli reálně 
cvičit záchranu tonoucího, pod kterým se propadnul led. A také 
bylo nasimulováno hledání tonoucích osob na řece Sázavě.

ppor. Jan Šimanovský,
velitel Požární stanice Ledeč n. S., HZS Kraje Vysočina
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Škola ve spolupráci s trenéry místního oddílu házené J. Peškem, 
M. Hánečkou a Z. Jeřábkem realizuje ve školním roce 2015/16 po-
kusné ověřování projektu „Hodina pohybu navíc“. Aktivity probíhají 
v rámci činnosti školní družiny pod vedením trenérů v  rozsahu jedné 
vyučovací hodiny týdně.  Jedná se o žáky z  1., 2. a 3. tříd na základě 
písemného souhlasu rodičů. Obsahem je ověření účinnosti programu 
na navýšení pohybových aktivit žáků I. stupně ZŠ. Cílem je změna 

HODINA POHYBU NAVÍC VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY LEDEČ 

jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo. 
Žáci se seznámí  se základy kolektivních míčových her (fotbal, bas-
ketbal, volejbal, házená aj.). Dětem je pohyb vlastní, jsou spokojené 
a těší se na každou další hodinu. Doufáme, že jim nadšení vydrží a že 
si radost z pohybu budou řádně užívat i nadále.

Vedoucí školní družiny J. Pipková



7

Městský úřad, jako orgán státní správy lesů upozorňuje 
vlastníky lesů na povinnosti některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů (dále „lesní zákon“) a vyhlášky č. 101/1996:
• Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných 

škod v lese je vlastník lesa povinen činit bezodkladná 
opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich ná-
sledků.

• Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu 
nahodilou tak, abynedocházelo k vývinu, šíření a pře-
množení škodlivých organizmů.

PASTVA PRO KONĚ
Umožním pastvu vašich koní na 
svém pozemku (2,5 ha), A TO 
ZDARMA. Pastvina je 5 km od 

Ledče nad Sázavou. Kontakt na 
telefon: 733 665 596

VÝSTAVNÍ GALERIE NA HRADĚ
V LEDČI N. S.

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÝSTAVU OBRAZŮ
PAVLA PÍCHY

A DENISY DUSPIVOVÉ
OD 2. 4. DO 30. 4. 2016

(otevřeno SO – NE od 10 do 16 h.)

Krok do tmavé noci je volným pokra-
čováním knihy předcházející (Jako by-
chom dnes zemřít měli, která byla v roce 
2012 vyhlášena v anketě Lidových novin 
Knihou roku). Ve čtrnácti příbězích autor 
odhaluje nově zjištěná fakta a svědectví, 
která se váží k osobnosti Josefa Toufara, 
jeho mučitelů a dobovému kontextu. Mi-
loš Doležal se ve svém důkladném pátrá-
ní dostal k řadě archiválií, které neměl při 
přípravě prvé knihy k dispozici – nalezl 
Toufarovy zápisky, korespondenci, část 
knězovy knihovny a řadu dalších důle-
žitých osobních dokumentů i unikátních 
fotografi í, a také identifi koval fi lmové 
záběry mučeného kněze, pořízené Stát-
ní bezpečností a překvapivě dochované 
do současnosti. Doležal se věnuje nejen 
epizodám z Toufarova studentského či 
kněžského života, ale pokouší se na-
hlédnout i jeho přemýšlení o samotném 

NOVÁ KNÍŽKA O ČÍHOŠŤSKÉM
ZÁZRAKU A P. JOSEFU TOUFAROVI
Nezávislý podmelechovský spolek zve zájemce o naši novodobou historii

a zvlášť historii Vysočiny na uvedení nové knihy „Krok do tmavé noci - pří-
běhy faráře Josefa Toufara, jeho vrahů a číhošťského zázraku“ a autogrami-
ádu autora knihy Miloše Doležala do ledečského informačního centra v pátek
18. března 2016 od 13.00 hodin. Kniha, jejíž rozsah je 680 stránek, bude na místě 
k dostání za 499 korun. 

archeologa, antropologů z Národního 
muzea a soudního lékaře, podílejících se 
na exhumaci a identifi kaci těla P. Josefa 
Toufara v letech 2014–2015. 

Vedle této knihy bylo také současně 
vydáno nové CD s patnáctidílnou četbou 
z knihy Jako bychom dnes zemřít měli, 
která se vysílala v Českém rozhlase 
v minulém roce. Knihu načetli herci Jana 
Franková a David Matásek a v Ledči 
bude také k prodeji. 

MD

tajemném pohybu číhošťského křížku. 
Rekonstruuje průběh únosu a výslechů 
ve Valdicích, hledá místo knězova skonu 
a svědkyni jeho posledních hodin života, 
mapuje vznik propagandistického fi lmu 
Běda tomu, skrze něhož pohoršení při-
chází či podává pohled do nitra estébác-
ké mašinerie skrze životní příběh přísluš-
níka StB Ladislava Máchy, Toufarova 
spoluvraha. Důležité místo v nové knize 
zaujímá i tehdejší okresní město Ledeč 
nad Sázavou, kde se několikrát rozhodo-
valo o Toufarově osudu; podrobně je také 
popsáno, za jakých okolností se v Ledči 
promítal v r. 1950 propagandistický fi lm 
Běda tomu… (jako pamětník vystupuje 
v publikaci ledečský továrník Zdeněk 
Vorlíček).  Knihu doprovází bezmála 
sedm stovek většinou dosud nepubliko-
vaných fotografi í a dokumentů. Poprvé 
jsou také uveřejněny podrobné zprávy 

INFORMACE PRO VLASTNÍKY LESA – ZPRACOVÁNÍ KŮROVCOVÉHO DŘÍVÍ
• Veškeré polomy včetně vývratů a dříví atraktivního 

pro rozvoj škůdců, vzniklé do 31. března, musí být 
zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května, 
v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do 
polohy nad 600 m nadmořské výšky, do června běžné-
ho roku. 

Bližší informace k tématu získáte na Odboru životního 
prostředí ve Světlé n. S., Bc. Jakub Sedlák, tel.: 569 496 643, 
e-mail: sedlak@svetlans.cz  

Bc. Jakub Sedlák
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Prvním letošním představením, kterým divadlo Mimocho-
dem otevře sezónu 2016, se stane repríza stále žádané věhlasné 
hry Blbec k večeři. Opět se tedy můžete těšit na divoké eskapá-
dy svérázného nechápavce Francoise Pignona v podání skvělé-
ho Romana Machaly. Ten dokáže svou naivitou a nemotornými 
veletoči během jediného večera převrátit naruby život cynic-
kého Pierra Brochanta, jenž si podobné typy vybírá a zve je na 
opulentní večeře, aby se tam se svými přáteli bavil na účet po-
dobných nic netušících obětí. V této roli se opět předvede Filip 
Ženíšek a ústřední dvojici budou sekundovat Josef Nádvorník, 
Vojtěch Roul, Tereza Dvořáková, Markéta Sýsová, Radek Va-
něček a Jan F. Ptáček. 

Ještě stále si můžete zakoupit permanentku, která vám za-
jistí volný vstup na všechny kulturní akce pořádané divadlem 

OPĚT SE BUDE PODÁVAT BLBEC K VEČEŘI

Mimochodem v roce 2016 – tedy nejen ty divadelní, ale i hu-
dební. Program letošní sezóny je opravdu bohatý.

Pro málo pohyblivé fanoušky našeho divadla nabízíme 
možnost odvozu na představení divadelním mimobusem. Ces-
tu je nutné si rezervovat na čísle 732 620 028. Osoby ZTP
a ZTPP, stejně tak jako žáci dramatického oboru ZUŠ Ledeč 
nad Sázavou, u nás mají vstup zdarma. 

Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách 
divadla www.mimochodem.com a také se můžete přihlásit 
k odběru novinek na adrese divadlo@mimochodem.com. Re-
zervace vstupenek na divadelní představení lze provádět na ad-
rese rezervace@mimochodem.com či na čísle 775 646 629.

Josef Nádvorník

V západoevropských zemích je po-
jem transformace sociálních služeb ve 
společnosti pevně ukotven již několik 
desetiletí. Stále častěji je o tomto proce-
su slyšet také v České republice. V roce 
2007 vláda ČR přijala Koncepci podpory 
transformace pobytových sociálních slu-
žeb v jiné typy sociálních služeb, posky-
tovaných v přirozené komunitě uživatele 
a podporující sociální začlenění uživate-
le do společnosti.

Cílem je umožnit klientům opuštění 
velkých institucí ústavního typu a dát jim 
možnost žít ve svém a podle svého. S ná-
ležitou podporou jsou i lidé s postižením 
schopni podílet se na chodu domácnosti, 
převzít odpovědnost za svůj život, zvlá-
dat většinu činností v péči o svou osobu, 
chodit do zaměstnání či chráněného den-
ního programu, rozvíjet své zájmy a stý-
kat se s přáteli. Přesně tak, jak to děláme 
my. Je důležité si uvědomit, že transfor-
mace neznamená rušení péče o lidi s po-
stižením, ale změnu způsobu a podmínek 
jejího poskytování. Jde o proces změny 

TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

řízení, fi nancování, vzdělávání, místa
a formy poskytování sociálních služeb 
tak, aby výsledkem byla péče v důstoj-
ném prostředí s ohledem na individuální 
potřeby jednotlivých osob.

Změně přitom předchází důkladná 
příprava. Výsledek však stojí za to. Jak 
dosavadní praxe ukazuje, po přestěho-
vání dochází ke zlepšení psychické po-
hody klientů a navázání dobrých vzta-
hů s okolím. Není tedy důvod, proč by 
měli lidé s postižením trávit svůj život v 
unifi kovaném ústavním zařízení. Navíc, 
díky transformaci, se zvyšuje dostupnost 
bydlení a podpory pro dospělé s postiže-
ním v běžném prostředí. Nově vytvořené 
bydlení a služby budou moci využívat 
také lidé, kteří nepřicházejí z ústavů.

Proces transformace sociálních služeb 
probíhá v rámci celého území ČR. Kraj 
Vysočina je zřizovatelem celkem osmi 
registrovaných poskytovatelů sociální 
služby domov pro osoby se zdravotním 
postižením. Z toho dvě tato zařízení již 
prošla úplnou transformací a aktuálně tři 

organizace transformací prochází, mezi 
nimi i Domov Háj, příspěvková organi-
zace.

Transformace Domova Háj je pro za-
řízení šancí změnit současné věci k lep-
šímu. Nynější podmínky totiž neumož-
ňují potřebný rozvoj klientů. Ať už jde 
o možnost širšího kontaktu s veřejností, 
pracovního uplatnění či využívání běž-
ných veřejných služeb. Prostřednictvím 
popisované změny by bylo lidem se 
zdravotním postižením umožněno žít 
běžným životem a stát se součástí míst-
ních komunit ve vybraných lokalitách. 
Nadále by se tak dělo za podpory a péče 
pracovníků domova. Vizí domova je 
plná transformace a opouštění současné 
lokality do roku 2020. Cílem transforma-
ce je zejména zkvalitnění a zefektivnění 
poskytovaných sociálních služeb, ale 
také větší dostupnost služeb klientům na 
území Kraje Vysočina. O průběhu trans-
formace domova vás budeme průběžně 
informovat.

Mgr. Pavlína Dvořáková

Klienti Domova Háj
Vás srdečně zvou na

PRODEJNÍ
VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU

ve dnech:
čtvrtek 17. 3., 9–16:30 h.,

pátek 18. 3., 9–16 h.

Tradičně v budově
Městského úřadu,

Husovo náměstí 16,
Ledeč nad Sázavou.
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První měsíce roku, měsíce zimy a klidu v centru denních 
služeb Barborka prožíváme velmi aktivně. Každý den je 
plný výtvarného tvoření, soutěží, společenských her a pohy-
bových aktivit v  centru i venku. Formou cest do města na 
bowling, do solné jeskyně, do městské knihovny, cukrárny, 
či na nákupy, nebo na procházku s Rózinkou. To je fenka 
malamuta, která se pravidelně se svojí majitelkou  Ivanou 
Vejsadovou vrací do našeho zařízení a přináší dobrou nála-
du, radost a rozptýlení.

O zábavu se postaral také cirkus z Golčova Jeníkova, 
pan Zdenda žongloval i kouzlil. Někteří uživatelé centra se 
s chutí zapojili a proměnili se v asistenty a pomocníky. Své 
kousky předvedli malí šikovní psíci a na závěr jsme si mohli 
pohladit opičku Žofi nku. 

RADOST V BARBORCE

V centru jsme uspořádali ples pro uživatele a ve společen-
ském oblečení jsme  při plesové hudbě procvičovali základ-
ní kroky tanců a nakupovali tombolu.

Velmi silným zážitkem byla návštěva na ledečském hradě, 
při živém natáčení pohádky Anděl Páně 2. Režisér Jiří Strach 
byl vstřícný, rozdával podpisy i úsměvy a přijal obrázky od 
našich uživatelů. Bylo pro nás milým překvapením, když se 
jen o několik málo dní později objevily dva z darovaných 
obrázků na FB stránkách Jiřího Stracha.

Tak plynou zimní měsíce a my se těšíme na jaro. Tímto 
vás chceme pozvat 21. března 2016 od 10 hodin na jarní
a velikonoční výstavu do Centra denních služeb Barborka.

Lada Nováková, CDS Barborka
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Obec Bělá se nachází 9 km severo-
západně od Ledče, ve výšce 541 metrů 
n. m. Součástí obce je osada Tasice,
s národní kulturní památkou Hutí Ja-
kub, založenou už v roce 1796. V sou-
časné době žije v obci 218 obyvatel, 
z toho 164 v Bělé a 54 v Tasicích. Na-
chází se zde 135 domů (z toho 35 v Ta-
sicích), z nichž je 75 trvale obydlených 
a 60 jich je využíváno k rekreaci. Prů-
měrný věk obyvatel je 45,8 let. Naším 
nejstarším občanem je devadesátiletý 
pan Josef Tvrdík a naopak nejmladším 
jen něco přes rok „starý“ Štěpán Haták. 
Obec je součástí Mikroregionu Ledeč-
sko a prochází tudy, zejména v sezoně 
hojně využívaná, cyklostezka, spoju-
jící Havlíčkobrodsko a Kutnohorsko. 
Farností obce patří pod nedalekou obec 
Bohdaneč, s gotickým kostelem Zvěs-
tování Panny Marie.

Zastupitelstvo obce má 7 členů a pra-
cuje v tomto složení: Neuvolněným 
starostou je již čtvrté volební období 
Pavel Lhoťan. Místostarostové jsou 
Dagmar Filipová a Milan Černý. Čle-
nové zastupitelstva jsou Milan Tvrdík, 
Jiří Prchal, Zdeněk Kalhotka a Pavel 
Šafl er. Hospodářkou a účetní v jedné 
osobě je zkušená Marie Kalhotková, 
která nám s prací v obecním úřadu 
velmi pomáhá, za což jí patří velké po-
děkování. O kroniku a webové stránky 
obce se již několik let stará Dagmar 
Filipová.

Mezi nejdůležitější investiční akce 
v posledních letech patřily:

„Obnova veřejného prostranství 
v centru Bělé“, a to v celkové hodnotě 
3,745 mil. Kč, přičemž dotace ze struk-
turálních fondů Evropské unie činila 
2,5 mil. Kč. 

Postupná rekonstrukce veřejného 
osvětlení stála 817 tis. Kč, z čehož 
dotace z Kraje Vysočina byla 427 tis. 
Kč. 

Celková revitalizace zeleně byla 
provedena za 792 tis. Kč. Dotace činila 
625 tis. Kč.

Rekonstrukce obecních cest stály 
250 tis. Kč, údržba a vybavení obecní 
budovy 380 tis. Kč, oprava kapličky 
187 tis. Kč, atd. 

Kancelář obecního úřadu byla vyba-
vena novou výpočetní technikou, včet-
ně velkoformátové barevné tiskárny, 
a to za 85 tis. Kč. Jinak obec fi nanč-
ně přispívá dětem na lyžařský výcvik, 
maturantům na ples, při narození dí-
těte poskytuje dar ve výši 10 tis. Kč, 
po výlovu obecního rybníka dáváme 
do každého domu jednoho kapra zdar-
ma, senioři k výročním narozeninám 

dostávají dárkové balíčky a rovněž za-
jišťujeme pro celou obec čištění a revi-
ze komínů.

V letošním roce je naším hlavním cí-
lem výstavba nového obecního skladu, 
který se bude nacházet v těsné blízkosti 
obecní budovy. Dále chceme postupně 
zpevnit obecní komunikace, dokončit 
rekonstrukci veřejného osvětlení, opat-
řit umělým povrchem víceúčelové hřiš-
tě a opravit hasičskou zbrojnici. Tedy 
práce a úkolů víc než dost!

Jedna z věcí, která nás asi nejvíc trá-
pí, je katastrofální stav silnice z Jedlé 
do Tasic. Na její špatný technický stav 
upozorňujeme už dlouhou dobu, nic-
méně její oprava je stále v nedohlednu. 
Silnice je majetkem Kraje Vysočina, 
a proto, bohužel, máme jen omezené 
možnosti s tím neutěšeným stavem 
něco udělat. 

Na přebujelou administrativu si stě-
žovali nejen moji předchůdci, ale po-
dobnou zkušenost mají i ostatní staros-
tové v okolí. Všem dávám za pravdu! 
Zvláště pro nás, neuvolněné starosty 
menších obcí, se jedná o značně velkou 
zátěž, a to na úkor mnohem potřebnější 
práce pro obec. Jestli to takhle půjde 
dál, bude se muset na obci zaměstnat 
pracovník na plný úvazek a s tím bude 
nezbytně souviset další fi nanční zatíže-
ní obecního rozpočtu. 

Pokračování příště.

Pavel Lhoťan,
starosta obce
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Víte, že lesní zvěř má světla, ba-
kadla, fi alku, kvítek, pírko, střapec
i zbraně?

Družiny sv. Huberta bývaly 
chloubou každé vesnice. Vážnost 
stavu, líbivé oblečení, myslivecké 
zvyky a dovednosti, trou-
bení, specifi cká mluva, vy-
hlášená kuchyně. Pasování 
do stavu, pozdravy, přípitky
a samozřejmě obřadné hony. 
Myslivecký rok na počátku 
21. století se měnil, mysli-
vost však ve své podstatě je 
stejná. Chrání a tvoří hod-
noty, vedle toho její provoz 
ukrývá také hodnoty duševní 
a mravní. Čtěte náš seriál
o historii i současnosti mys-
livosti na Ledečsku. Tento-
krát z Mysliveckého sdružení 
v Pavlově, ze zprávy pana
J. Herouta. Rádi otiskneme
i vaše příspěvky k tématu 
(příhody, fotografi e, pozvánky…).

První písemný doklad o této ho-
nitbě je z 18. srpna 1952, konkrétně 
se jedná o zápis z členské schůze. 
Sdružení fungovalo ale daleko dří-
ve, a to ve spojení s obcí Vilémo-
vice. Dřívější písemné doklady se 
bohužel nedochovaly. Honitba měla 
v tehdejší době 13 členů a hospo-
dařila na katastru obcí Vilémovice
a Pavlov. Členové se na tomto 
území podíleli na péči o drobnou 
a spárkatou zvěř, a také na chodu 
obcí v akcích „Z“. Toto myslivec-
ké sdružení ukončilo svou činnost 
v roce 1982.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PAVLOV

Nové myslivecké sdružení vznik-
lo 7. 12. 1982 jako MS Ledeč nad 
Sázavou, při první členské schůzi 
byl tento spolek přejmenován na 
MS Pavlov. Sdružení mělo 47 členů 
a hospodařilo na 3227 ha. Honitba 

se rozkládala na katastrálním území 
obcí: Ledeč nad Sázavou, Hradec, 
Nezdín, Vlkanov, Opatovice, Žeb-
rákov, Dolní Březinka, Mrzkovice, 
Leštinka, Benetice, Vilémovice, 
Ostrov a Pavlov. V těchto obcích se 
členové aktivně zapojovali do růz-
ných akcí. Aktivně se také účastnili 
a spolupracovali s Agenturou ochra-
ny přírody a krajiny, která měla 
v Pavlově svoji stanici pro ohrožené 
živočichy, kde několik členů mysli-
veckého sdružení pracovalo.

1. března 1992 došlo v honitbách 
k zásahu Českých lesů, při kterém 
došlo k rozdělení na menší sdružení, 
a to Pavlov, Pavlíkov a Mrzkovice. 

Od 31. března 1992 vzniklo Mysli-
vecké sdružení Pavlov s 26 členy, 
které působí  na výměře 1400 ha na 
katastrálním území obcí Ledeč n. S., 
Hradec, Nezdín, Vlkanov, Opatovi-
ce, Vilémovice, Ostrov a Pavlov. 

Z toho je 900 ha polí a pas-
tvin, 500 ha lesa a ostatních 
ploch.

Naše sdružení vykoná-
vá nejen činnost v honitbě 
jako je odlov zvěře dle plá-
nu schváleného okresem, 
sázení stromků, péči o pří-
rodu, krajinu a zvěř, brigády
u zemědělců a sběr železného 
šrotu. Sdružení se mimo jiné 
aktivně zapojuje do kulturní-
ho dění obce a každoročně 
pořádá už od roku 1983 Po-
slední leč, která bývá vždy 
hojně navštěvována a to ne-
jen kvůli bohaté zvěřinové 
tombole. Dále pořádá zájez-

dy pro členy mysliveckého sdružení 
a jejich rodinné příslušníky, besedy
a ukázky trofejí na dětských dnech i s
osobami se zdravotním postižením, 
např. v zařízení CDS Barborka. 

Sdružení Pavlov předsedal a vedl 
p. Antonín Karel, a to od roku 1983 
až do roku 2004, tedy neskutečných 
21 let. Funkci předsedy převzal od 
roku 2004 pan Josef Herout. Toto 
sdružení funguje dodnes, jen členů 
máme méně a ti mladší se moc ne-
hrnou, protože v dnešní době zájem
o myslivost v polních honitbách 
klesá. Lovu zdar!         

Josef Herout
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O PLÁNOVÁNÍ. Dnešní doba je poznamenaná častými 
změnami. V minulých stoletích docházelo ke změnám pozvol-
na. Děti přebíraly řemesla svých rodičů, rodiče jim plánovali 
budoucnost od narození po stáří. Změny, které zažíváme dnes 
během několika málo let, by dříve vystačily na celý lidský ži-
vot. Plánujeme i dnes, ale delší období neobsáhneme. Pomníky 
našich snů a přání v podobě prázdných domů určených rodiči 
dětem, hovoří za vše. 

Křesťané by neměli při plánování počítat jen s dobou živo-
ta na zemi. Věříme-li opravdově, chystáme se celý život na 
budoucnost ve věčnosti. Někde hluboko v mysli a srdci tento 
princip máme. Neovládá nás, můžeme se rozhodovat svobodně 
a třeba i hloupě a pošetile, ale víme o něm. V případě, že ně-
kdy sejdeme z cesty, naše víra zafunguje, myšlenka na věčnost 
nás nenechá v nevědomosti bloudit dlouho. Místo bažiny nám 
ukáže značenou cestu s patníky, nabídne se nám průvodce. To 
vše pomáhá se na naši cestu vrátit. Kdykoliv máme možnost 
náš osobní plán porovnat s plánem prověřeným. Tahle nabídka 
platí pro všechny lidi, nejen pro ty, kteří chodí do kostela. Je 
nezištná, laskavá a radostná. Zda nabídku na smysluplný plán 
využijeme, závisí jen na nás. Stačí náš souhlas.    

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
11. 3. a 8. 4. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let 
(setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Spo-
lečenství mladých) 

15. 3. v 18.00 Biblická hodina (přednáší děkan ThDr. Jan Bár-
ta)

17. 3. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání 
v kostele)

19. 3. od 14.00 příležitost ke svaté zpovědi. (V kostele zpovída-
jí kněží z okolních farností).

20. 3. od 15.00 Pobožnost křížové cesty u Nezdínské studánky

24. 3. ve 14.30 Velikonoční obřady pro děti (koná se na faře, 
děti interaktivní formou společně prožijí některé velikonoční 
události. Součástí je pečení nekvašeného chleba, společná ve-
čeře, modlitba u Božího hrobu a slavnostní vzkříšení. Organi-
zuje Mgr. Jana Sklenářová).   

27. 3. v 15.00  Velkonoční koncert pražské skupiny DoHlubin 
(v místním kostele)

1. 4. v 17.00 Zahájení přípravy dětí a rodičů k přijetí svátostí. 
Informace podá Mgr. Jana Sklenářová).  Podrobnější seznam 
akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 

19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Tento 
den si připomínáme prostého člověka Josefa, který stál po boku 
Marie, matky Ježíše Krista. S hlubokou vírou a přímočaře přijal 
zázrak Božího početí a zrození. Ukázal nám, že zázrak lze při-
jmout, i když mu nerozumíme.   

20. 3. Květná neděle (Tímto názvem je naznačen hlavní mo-
tiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohroma-
dy tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství, a oslava Páně 
- symbol palmových ratolestí, utrpení a smrt - četba pašijí. Obě 
témata jsou nerozlučně propojena v tom, co tento den charakte-
rizuje: v památce Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma a v 
eucharistické slavnosti).

24. 3. Zelený čtvrtek (Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě 
hlavní události: 1. Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje 
apoštolům nohy, ustanovuje tajemství eucharistie a zároveň je 
zrazen od Jidáše 2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě 
a jeho zajetí).

25. 3.  Velký pátek (Na Velký pátek se připomíná smrt Ježíše 
Krista na kříži).

26. 3. Bílá sobota (Bílá sobota je třetím dnem tak zvaného 
velikonočního - tridua (třídenní - umučení, pohřbení a vzkříše-
ní Ježíše Krista). Je to den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den ticha. 
Křesťané prodlévají u hrobu Pána, rozjímají nad jeho utrpením 
a smrtí a po celý den nekonají žádné liturgické obřady. Po zá-
padu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění (vigi-
lie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota 
pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří 
přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii).

27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční 
(Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“, ne-
boli „prvního dne po sobotě“. Svým zmrtvýchvstáním dovršil 
Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento 
den začali pravidelně scházet ke mši svaté a tento den nazvali 
„dnem Páně“.

4. 4. Slavnost Zvěstování Páně (anděl zvěstoval Marii, že se 
má stát matkou Ježíše Krista)

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

DĚTSKÝ KARNEVAL
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V neděli 7. února ožila místní sokolovna pohádkami. Protože 
se blíží vrchol karnevalové sezóny, společenství rodin a mládeže 
místní farnosti připravilo pro děti zábavné karnevalové odpoledne. 
Navštívili nás broučci, čaroděj, motýlci, drak, kominík, princezny, 
indiáni, kovboj, červená karkulka, smrtka, zajíček a další pohádko-
vé a zvířecí bytosti s rodiči a prarodiči. Velký taneční rej provázela 
hudba z pohádek a fi lmů, doplnily ho různé soutěže a tombola zajiš-
těná z darů místních obchodníků. Návštěvníci mohli využít drobné 
občerstvení. Největší odměnou všem dospělým byl upřímný dětský 
smích a nadšení. Sál ovládla radost a pohoda. Za rok se těšíme opět 
na viděnou.

Děkujeme těmto sponzorům za dárky do tomboly: 
Papír, hračky – David Kunášek; Keramika – Dárkové zboží  –  

Marie Sedláková;  Cukrářská výroba –  Lenka Krajíčková; Ovoce, 
zelenina  – Marie Marečková; Papírnictví Čtyřlístek – Papyrus 
Trade s. r. o.; Nábytek u Josého; Květiny – dárky – Jana Štěpánko-
vá; Prima Máma – Monika Kubátová; Květinka – Markéta Horo-
vá; Česká průmyslová zdravotní pojišťovna; Obuv – J. Kozlíková; 
Cukrárna –  Jana Rajdlová; Pojišťovna Uniqa. 

Za pořadatele J. Sklenářová
 foto: S. Fiala

Ledečští oldskauti mají letos, druhého ledna, za sebou 
již devětačtyřicátý vzpomínkový oheň. Ve vánočním čase 
se každý rok setkávají u Marianovy melechovské studánky 
na zakončení tradičního pochodu na Melechov, který se stal 
pro ně již legendárním.

Tradice této každoroční skautské akce má svůj začátek 
v roce 1966, kdy ještě byl skauting u nás zakázanou orga-
nizací. Tehdy to byli tři skauti, Ledečáci, kteří tam zapálili 
první vzpomínkový oheň, na závěr pěší cesty, která vedla 
přes Háj, Stvořidla, Smrčnou a Koňkovice a končila u stu-
dánky pod rozhlednou.

Dlouho před tím, vlastně již od roku 1945, byl již Me-
lechov cílem častých výprav skautských oddílů ke dřevě-
né chatce pod rozhlednou, než jim byla odebrána Svazem 
(SČM) v roce 1950, kdy byl skauting u nás zrušen, takže 
neudržovaná chatka posléze propadla zkáze. Dnes po ní ne-
zůstalo nic, jen vzpomínka a pár fotografi í.

To v zimním období sněhové nadílky, vždy v pátek odpo-
ledne, také chodívala skautská hlídka na Melechov a ještě 
ten samý den večer se v meteorologických zprávách české-
ho rozhlasu ozývalo hlášení o stavu sněhové pokrývky na 
Melechově. Po zákazu skautingu tato služba lyžařům samo-
zřejmě skončila.

Na to, teď vlastně poprvé v roce 1966, tedy ještě v obdo-
bí druhého zákazu, navázala tradiční akce ledečských old-
skautů znovu svým „vánočním“ pochodem a setkáním, na 
svátek sv. Štěpána vždy 26. prosince, u studánky. Letos po 
devětačtyřicáté, ale již společně se zástupci z jiných oddílů, 
na první sobotu po Novém roce.

Na fotografi ích pro již sedmou kroniku oldskautů je mož-
no spatřit nejen téměř celou skupinu letošních účastníků, ale 
také již „vyhlášenou“, téměř již rituální 65-centimetrovou 
dřevěnou lžíci, která svými zářezy dokumentuje jako sym-
bol dlouhou řadu setkávání a vzpomínek.

Bylo jich nepočítaně – těch jednodenních, dvou- i tří-
denních výletů na nejbližší, ale i nejvyšší kopec, který se 
nám zdál jako hora. Uplynulo od té doby víc jak sedmdesát 
let a nám bylo o tolik méně. Dnes už hodně opomíjený cíl 
častých výprav družin i celých oddílů ledečských skautů 
a skautek, i těch nejmenších, vlčat a světlušek. Samozřej-
mě pěšky, jak jinak. Malá chatka u rozhledny na Mele-
chově se nám stala tehdy základnou, kde se také, nejen 
v klubovničkách pouze vypůjčených (Ledeč vždy byla
a vlastně zůstala chudá na místo, kde by mohla pracovat
i žít svoje časté schůzky) plnily úkoly dobře připravených 
úkolů i zkoušek systému „skautské stezky“ pracovních
i výchovných cílů skautské i vlastenecké výchovy. Pozná-
vací i orientační výlety na Lipnicko, Humpolecko a Želiv-
sko nebyly výjimkou.

Dneska by se těžko hledali pamětníci, o nichž jsou zázna-
my i vzpomínky v kronikách, jak se tehdy žilo ve skautské 
rodině bratrů a sester. Přesto jak připomínka zůstává jedna 
z tradic, o které ještě pečuje klub starých skautů – oldskau-
tů, pro které vzpomínka zůstala trvalým závazkem. Jejich 
Magnetová hora.    

Oldskauti, Sonny

DĚTSKÝ KARNEVAL

MAGNETOVÁ HORA
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ÚSPĚCHY LEDEČSKÝCH GYMNAZISTŮ

KAMERAMAN VIDU GUARATNA NA BESEDĚ S GYMNAZISTY

Kameraman Vidu Gunaratna, který je 
absolventem ledečského gymnázia, be-
sedoval 4. února v sále gymnázia se stu-
denty o svém povolání a fi lmové práci. 

Vidu Gunaratna vystudoval katedru 
kamery pražské FAMU, natočil mnoho 
krátkých a středometrážních fi lmů, za 
některé z nich byl oceněn. V loňském 
roce měl premiéru celovečerní fi lm LA-
PUTA, jehož byl kameramanem (více
o práci tohoto režiséra na www.vidu.cz).

První část devadesátiminutového se-
tkání byla věnována seznámení s prací 
kameramana, s fázemi natáčení fi lmu
a dalšími okolnostmi fi lmové práce. Vidu 
upozornil na to, jaké předpoklady by měl 
kameraman mít – včetně estetického 
cítění a koncepčního myšlení – a jaké 
znalosti (z nejrůznějších technických, 
fyzikálních a jiných oblastí) musí stu-
diem získat, aby se tomuto oboru mohl 
úspěšně věnovat. Nikdo ze studentů si 
jistě nepředstavoval, že natáčet celove-
černí fi lm či pořady pro televizi je totéž 
jako natáčení videa z domácí oslavy, 
přesto nejednoho překvapilo, kolik spo-
lupracovníků kameraman ke své práci 
potřebuje, že jeho pravou rukou je ostřič, 

a proto s ním musí dobře vycházet, kdo 
je grip apod. Zajímavé byly také infor-
mace z natáčení fi lmu, vysvětlení, v čem 
spočívá příprava, realizace atd. a jak do 
těchto fází vstupuje právě kameraman, 
co může rozhodnout a co je plně v kom-
petenci režiséra či producenta. Některé 
informace dokládal náš host konkrétními 
příklady z fi lmu LAPUTA, takže studen-
ti viděli, např. jak vypadá a co obsahuje 
plán konkrétního natáčecího dne, na fo-
tografi ích mohli zhlédnout rozdíl mezi 
vybranou lokací a její úpravou ve fi lmu.

V druhé části setkání proběhla živá 
beseda se studenty. Jejich četné dotazy 
se týkaly mnoha oblastí: které režiséry 
či herce má Vidu Gunaratna rád, kolik 
stojí profesionální fi lmová kamera, zda 
natáčel v zahraničí, jestli vidí chyby na 
své či cizí práci …. Vidu Gunaratna trpě-
livě odpovídal a na závěr studenti zhlédli 
jeho krátký fi lm Amanitas.

Přednáška i beseda byly velmi zajíma-
vé a svým zaměřením atraktivní, protože 
téměř každý se dívá na fi lmy, ale málo-
kdo může nahlédnout do zákulisí jejich 
natáčení. Pro studenty bylo cenné i to, že 
poznali člověka, který absolvoval naše 

gymnázium a svou houževnatostí a cíle-
vědomostí dosáhl toho, že se může věno-
vat vysněnému povolání a těšit se z něho, 
což bylo zřejmé z celého setkání.

Jménem studentů i pedagogů Vidu 
Gunaratnovi děkujeme a přejeme hodně 
dalších úspěchů.

Lenka Trtíková

Žáci Gymnázia, SOŠ a VOŠ v Ledči nad 
Sázavou se pravidelně účastní nejrůzněj-
ších vědomostních a dovednostních soutěží 
a můžeme říci, že pravidelně jsou i úspěš-
ní. Po školních kolech, která se uskutečni-
la v prosinci či lednu a určila postupující 
žáky, proběhla v únoru okresní kola větši-
ny olympiád a soutěží, a je tedy příležitost 
k bilancování a pochvale těm nejšikovněj-
ším.

V zeměpisné olympiádě se v okres-
ním kole umístili: Václav Čapek (prima) 
na 3. místě kategorie A, Václav Krupička 

(sekunda) na 1. místě kategorie B, Kateřina 
Hönigerová (tercie) na 3. místě kategorie 
C. V kategorii D (středoškoláci) dosáhli 
úspěchu Rostislav Berka (septima) umístě-
ním na 3. místě a především Martin Štěpá-
nek (oktáva), který v této kategorii zvítězil. 
Vítězové okresního kola mají do krajské-
ho kola postup jistý, ti, kteří se umístili na 
třetích místech, musí ještě čekat, protože 
jejich postup závisí na tom, zda dosáhli do-
statečného počtu bodů ve srovnání s účast-
níky soutěže v jiných okresech.

Okresního kola olympiády v českém ja-
zyce se z naší školy zúčastnili Tomáš Bíza 
a Adéla Casková (oba kvarta) v I. katego-
rii soutěže a Veronika Časarová (kvinta)

a Martina Vome-
lová (3.B) v II. 
kategorii. Všichni 
předvedli výborné 
jazykové schopnos-
ti, nejlépe naši ško-
lu reprezentovala 
Veronika Časarová, 
která postoupila do 
krajského kola. 
Naše škola měla 
své zástupkyně i v
okresním kole kon-
verzační soutěže 
v německém jazy-
ce. V II. kategorii 

soutěže obsadila Viktorie Březinová (kvar-
ta) první místo a podobně se dařilo i Kris-
týně Seidlové (2.B), která se umístila na 
prvním místě III. kategorie, a obě děvčata 
tudíž postupují do krajského kola. V téže 
soutěži získala Veronika Časarová 4. místo, 
ale byla mezi účastníky nejmladší a je naší 
další velkou nadějí v budoucích ročnících. 

Okresní kolo olympiády v anglickém ja-
zyce vyhrál Tomáš Bíza (kvarta) a postupu-
je do krajského kola. Martin Pavelka (pri-
ma), náš druhý žák v této soutěži, skončil 
uprostřed startovního pole, ale protože sou-
těžil se žáky o rok staršími, je jeho umístě-
ní velkým příslibem pro příští rok.

Krajská kola se zatím uskutečnila jen 
v některých soutěžích a i v nich naši stu-
denti uspěli. V olympiádě z ruského jazyka 
reprezentovala naši školu Michaela Bělská 
(2.B), která v kategorii středních škol do-
sáhla v krajském kole vynikajícího 3. mís-
ta. Martin Štěpánek (oktáva) byl úspěšný 
v krajském kole matematické olympiády 
kategorie A – umístil se na 5. místě.

Všem žákům děkujeme za skvělou re-
prezentaci školy, jejich učitelům děkuje-
me za výbornou přípravu a přejeme hodně 
úspěchů a štěstí v dalších kolech a dalších 
soutěžích.

Lenka Trtíková
(s přispěním učitelů jednotlivých

předmětů)
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36. MATURITNÍ PLES SOŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

Od prosince 2015 do února 2016 proběhl na Gymnáziu, 
Střední odborné škole a Vyšší odborné škole v Ledči nad Sá-
zavou rekvalifi kační kurz Základní aplikace na PC v rozsahu 
50 hodin. Účastníci kurzu se seznámili s prostředím kancelář-
ských aplikací pro práci s textem (MS Word) a s tabulkami (MS 
Excel). Naučili se jejich efektivní obsluhování a praktické vyu-
žití při běžných fi remních a podnikových činnostech.

Na praktických příkladech strukturovali a zpracovávali do-
kumenty, tvořili seznamy, vkládali tabulky, grafi cké objekty a 
tiskli. Dále účastníci vytvářeli a formátovali tabulky, zadávali 
jednoduché vzorce a základní funkce, používali nástroje pro 

POČÍTAČOVÝ REKVALIFIKAČNÍ KURZ 

efektivní práci v tabulkovém kalkulátoru, včetně práce s roz-
sáhlými tabulkami a grafy.

Přejeme všem absolventům rekvalifi kačního kurzu, aby své 
nově získané znalosti a dovednosti využívali ve svém dalším 
profesním i soukromém životě.

Pro velký úspěch škola plánuje další termín rekvalifi kačního 
kurzu v dubnovém až červnovém termínu roku 2016. Uchaze-
či vedení na úřadu práce si mohou tento kurz vybrat v rámci 
zvolené rekvalifi kace. Zájemci se mohou hlásit na úřadu práce 
nebo přímo u Ing. Vlasty Rýdlové (rydlovav@gvi.cz).

Ing. Jan Roubíček

Dne 29. ledna 2016 se uskutečnil v le-
dečské sokolovně maturitní ples střední 
odborné školy oboru Informační techno-
logie a ekonomika. Den před tím se v sále 
konaly velké přípravy, na které dorazili 
nejen studenti čtvrtého a třetího ročníku, 
ale i někteří učitelé. Během dne a veče-
ra dokázali vytvořit příjemné prostředí 
výzdobou balónků, fotografi í a dalších 
dekorací, které prozářily celý sál.

Slavnostní večer zahájili studenti niž-
ších ročníků povedeným předtančením 
a poté následoval nástup maturantů. Ti 
byli nejdříve pohlceni nervozitou, která 
ovšem brzy opadla po zdárně dokonče-
ném šerpování.

Před půlnočním překvapením jsme 
přivítali maturanty dálkového studia, 
kteří byli dekorováni a také sklidili velký 
aplaus. Poté už přicházela chvíle, na kte-
rou všichni netrpělivě čekali - půlnoční 
překvapení s motivem fotbalové jede-
náctky.

64. STUDENTSKÝ MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA LEDEČ 

V pátek 19. února 2016 se konal 64. studentský maturitní 
ples ledečského gymnázia v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě. 
Jako každý rok i letos ples připravovali žáci septimy a třetího 
ročníku společně se svými rodiči a třídní učitelkou. Celý ples 
probíhal ve stylu mafi e, což se projevilo především ve výzdobě 
sálu a stolů a v kostýmech pro předtančení. 

Na maturitní ples zavítalo mnoho hostů, tombola byla boha-
tá, vše bylo skvěle připraveno. Ples otevíralo předtančení žáků 

z třetího ročníku a septimy. Poté velice zajímavou a zábavnou 
formou nastoupili i naši maturanti a po následném šerpování 
třídní učitelkou se roztančil celý sál. Nálada byla skvělá. Mno-
ho lidí využilo možností focení ve fotokoutku a občerstvení 
v různých barech.

V 10 hodin večer čekal návštěvníky plesu další tanec septi-
my a třetího ročníku, který se jim opravdu povedl, a pro velký 
zájem byl stejný tanec zopakován ještě před půlnočním překva-
pením maturantů. 

Vrcholem celého plesu se pak stalo vyhlášení vítězů velké 
tomboly, po kterém vystoupila skupina „Raison D’etre“. Pak už 
se opět plnil parket a téměř všichni opět tančili při hraní kapely 
Melodie. Ples se velmi vydařil a doufáme, že všichni hosté byli 
spokojeni.

Na závěr chceme poděkovat všem sponzorům, žákům, ro-
dičům a třídní učitelce, kteří do plesu vložili obrovské úsilí
a píli.

Veronika Stejskalová 3.B

Ples se vydařil. Stoprocentní úspěšnost byla dosažena plným sálem a dobrou nála-
dou všech zúčastněných.
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MUZIKANTSKÝ PLES
Příznivce dobré muziky, jídla a pití

zveme na 2. muzikantský ples,
který se uskuteční v sobotu
9. dubna 2016 v KD Kožlí.

Na muzikantském plese vystoupí kapely
Impuls, Devilem a R.U.M.

V sobotu 6. února 2016 proběhl 
v ATOS Aréně v Ledči nad Sázavou 
již 6. ročník Ledečské piruety. Od 
brzkých ranních hodin byl náš ledo-
vý stánek plný načesaných a uprave-
ných dívek v nádherných šatičkách. 
Jedna po druhé nastupovaly na led, 
aby divákům z řad rodičů a hlavně 
přísným rozhodčím předvedly své 
krasobruslařské dovednosti. 

Závodnice se sjely z Čech i Mora-
vy a tak v Ledči proti sobě nastoupi-
ly i závodnice z Českých Budějovic 
a Prostějova. Díky poloze v centru 
České republiky získává Ledečská 
pirueta čím dál tím větší prestiž. 
Letošní ročník připadl na termín, 
v němž souběžně probíhaly dva dal-
ší závody vč. mistrovství republiky, 
přesto se jí účastnilo na 110 závod-
nic a závodníků. Závody probíhaly 
v deseti kategoriích řazených podle 
věku a výkonnosti.

Pořádající oddíl KRASO našeho 
HC Ledeč nad Sázavou, který patří 
se svými deseti závodnicemi k nej-
větším oddílům závodního kraso-
bruslení na Vysočině, měl v poli zá-
vodnic silnou účast. Osm získaných 
medailí, z nichž byly dokonce dvě 
zlaté, a k tomu dvě čtvrtá místa však 
překonaly všechna očekávání.

Místostarostka Ledče nad Sáza-
vou, paní Horáková, která jménem 
města předávala ceny závodnicím
a závodníkům, nám potvrdila, že 
krasobruslení do Ledče patří a sport 
této kvality a výkonnosti bude zajis-
té i nadále ze strany radnice podpo-
rován.

Jak se daří dosahovat takto vy-
nikajících výsledků, jsme se zeptali 

PIRUETY SE MIMOŘÁDNĚ VYDAŘILY

předsedkyně oddílu KRASO HC 
Ledeč, paní Průdkové. „Těch klíčů 
k úspěchu je několik. V první řadě 
potřebujete dostatečný počet zapále-
ných a šikovných dětí, které mohou 
trénovat na ledě s kvalitními trenéry 
za podpory svých rodičů. Dále po-
třebujete podporu města, ostatních 
sportovních oddílů, které stadion vy-
užívají a Českého krasobruslařského 
svazu. Potom kvalitně upravený led, 
dostatečné zázemí na stadionu a tělo-
cvičny pro přípravu závodnic mimo 
ledovou sezónu.“

To spíš připomíná rébus než jed-
noduchý návod. Jak to řešíte?

„Začněme u dětí. Založili jsme 
před několika lety školičku bruslení, 
která je zaměřena především na děti, 
které se chtějí dále v bruslení rozví-
jet, ať už jako hokejisté, nebo jako 
krasobruslařky. Tato školička je do-
stupná všem dětem, které jejich ro-
diče přihlásí. V druhém kroku jsme 
ve spolupráci s městem a Střediskem 
volného času vytvořili projekt, který 
nazýváme „KRASOKROUŽEK“. 
V něm mají děti možnost rozvíjet 
svůj talent, aniž by byly zapojeny 
do intenzivního krasobruslařského 
tréninku. Takto vznikla líheň talentů, 
která již nese své ovoce. Jako třetí 
krok jsme společně s hokejisty roz-
vinuli projekt „bruslení pro školky
a školy“, kde za dozoru učitelek škol 
a školek bruslí předškoláci a děti 
prvních a druhých tříd základních 
škol s trenéry našeho klubu. V tomto 
projektu se letos účastní asi 200 dětí 
z Ledče a Zruče nad Sázavou.“

To je zajímavé. Jak řešíte ostatní 
oblasti?

„Jsme velice vděčni radnici, že 
dosáhla dohody s HC Ledeč na úhra-
dě ledů a podpoře klubu. Co se týče 
trenérů, je situace velice složitá. Na 
jedné straně máme velikou podporu 
od místních trenérek pro začínající 
bruslaře, z nichž bych ráda jmenova-
la alespoň paní Palánovou a paní Pi-
dímovou, které bruslí s nejmenšími 
talenty. Současně jsme zavedli pro-
gram, v němž zkušenější krasobrus-
lařky pomáhají těm menším. Trenéři 
závodního krasobruslení jsou pro náš 
oddíl téměř nedostupní. Proto jsme 
zahájili spolupráci s BK Havlíčkův 
Brod vedené paní Vlasákovou, kte-
rá má jistě veliký podíl na letošních 
výsledcích. Nechceme však usnout 
na vavřínech a snažíme se zajistit 
kvalitní kmenovou trenérku pro náš 
klub, ale přesnější informace zatím 
nebudeme zveřejňovat.“

Děkujeme za odpověď a co dál?
„Je třeba si uvědomit, že na rozdíl 

od hokejistů, kteří řeší v rámci zimní-
ho stadionu především nedostatek ša-
ten pro své týmy, je naším klíčovým 
problémem kvalita ledu. Těšíme se 
na novou rolbu, která by měla na sta-
dionu působit od příští sezóny. Vedle 
toho bych ráda touto cestou požádala 
vlastníka a provozovatele stadionu, 
aby společně přistoupili k řešení úka-
pu vody ze střechy a střešních kon-
strukcí na ledovou plochu, v jehož 
důsledku na ledě vznikají výčnělky, 
boule, které jsou pro krasobruslaře 
nežádoucím a zdraví nebezpečným 
jevem.“ 

Děkujeme za rozhovor. 
-dpip-
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VI. LEDEČSKÁ PIRUETA

Dne 6. února 2016 oddíl krasobrusle-
ní při HC Ledeč uspořádal republikovou 
krasobruslařskou soutěž, a to již VI. roč-
ník Ledečské piruety, jediný krasobrus-
lařský závod jednotlivců na Vysočině. Do 
ledečské ATOS arény se kromě domá-
cích sjeli krasobruslaři a krasobruslařky 
z těchto měst: Brno, Břeclav, Černošice, 
Havlíčkův Brod, Hodonín, Chrudim, Jih-
lava, Náměšť nad Oslavou, Nymburk, Po-
děbrady, Praha, Soběslav a Vyškov.

Soutěž byla rozdělena do dvou částí. 
Dopoledne probíhaly závody projektu 
Bruslička – závody i pro děti bez regis-
trací. V této soutěži, která odstartovala již 
v 7:30 hod., hájily naše ledečské barvy 
dívky z krasokroužku organizovaného 
Střediskem volného času Ledeč nad Sáza-
vou a podporovaného Městem Ledeč nad 
Sázavou. Své dovednosti a schopnosti 
předvedly tyto závodnice: Veronika Vavr-
lová, Tereza Vrkotová, Nikola Svatková, 
Iva Hurychová, Anna Vrkotová, Karolína 
Brixí, Tereza Dušková a Natálie Uhrová. 
Pro většinu dívek se jednalo o jejich první 
start na opravdových krasobruslařských 
závodech. Za dívky bylo uhrazeno star-
tovné, které bylo určeno na odměnu roz-
hodčích. 

Kromě výše vyjmenovaných dívek se 
závodů zúčastnily krasobruslařky z HC 
Ledeč nad Sázavou, a to Adéla Casková, 
Natálie Palánová, Anežka Casková, Te-
reza Kotěrová, Aneta Kábelová a Sofi a 
Herko.

V projektu Bruslička ledečské závodni-
ce získaly 6 medailí.

Odpoledne se jely volné jízdy v sou-
těži Poháru Českého krasobruslařského 
svazu (ČKS), kde závodili pouze regis-
trovaní členové ČKS. Náš oddíl zde re-
prezentovaly Anna Průdková (12. místo 

v kategorii „Nováčci dívky“), Michaela 
Palánová (1. místo v kategorii „Žačky 
nejmladší A“) a Petra Pokorná (2. místo 
v kategorii „Žačky mladší B“). V průběhu 
celého soutěžního dne se na ledě vystří-
dalo téměř 120 soutěžících a v ochozech 
více než 270 diváků.

Soutěž se uskutečnila za podpory Města 
Ledeč, SVČ Ledeč a sponzorů: Avefl or a.s. 
AW Galvano s.r.o., MarkDistri s.r.o. – Se-
baMed, Primavera lékárna - BERTRAM 
s.r.o., Česká průmyslová zdravotní pojiš-
ťovna, Iva Hurychová, manželé Kábelo-
vi, Papírnictví Čtyřlístek, Mladá móda, 
Drogerie - levné knihy, Květiny - Jana 
Štěpánková, Tiskárna Polákovi, Vinárna
a penzion Pod Hradem, Mydlářka a.s., ro-
dina Kotěrova, Vesna, p. Palán Miloslav, 

p. Svatková, manželé Duškovi, Hračky
D. Kunášek, IC Ledeč n. S.

Mé osobní poděkování patří Ing. Haně 
Horákové, místostarostce Ledče, která 
po celý soutěžní den sledovala a fandila 
všem soutěžícím a ujala se předávání cen, 
a paní Janě Veselé za ušití cen útěchy pro 
soutěžící na posledním místě. Poděko-
vání patří všem trenérům za jejich práci
s dětmi a rodičům za podporu dětí ve 
sportování a pomoc se zajištěním sponzo-
rů a cen. Na závěr bych chtěla všechny 
příznivce tohoto krásného zimního sportu 
pozvat na „Exhibici krasobruslení“, kte-
rá se uskuteční koncem měsíce března 
– přesný termín bude zveřejněn na webo-
vých stránkách HC Ledeč. 

První řada zleva: Michaela Palánová, Anna Průdková, druhá řada zleva: Romana Palánová, 
Iva Průdková, Jarmila Palánová, Adéla Casková, Natálie Palánová, Petra Pokorná, Anežka 
Casková

Natálie Palánová a Adéla Casková
Jarmila Palánová, Natálie Uhrová, Tereza Dušková, Aneta Kábelová, Karolína Brixí, Sofi a Her-
ko a Tereza Kotěrová
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LEDEČSKÝM KARATISTŮM ZAČALA SEZONA NA KONCI LEDNA V BRNĚ

V rámci herní přípravy zajížděl náš házenkářský tým mužů
v neděli 7. února na turnaj do H. Brodu. Turnaje se zúčastni-
lo celkově pět týmů: Kuřim, Telnice (oba 2. liga JM), Kolín 
(2. liga SVČ), Ledeč (SRL) a domácí H. Brod (2. liga JZČ). 
K týmu se připojili „mazáci“ Pepa Roul a Zdeněk Štefáček
a mladší dorostenec Matěj Drápela. Hrací systém byl 2 x 18 
min., každý s každým. Výsledky Ledče: Ledeč - Kuřim 19 : 13,
Ledeč – Kolín 16 : 13, Ledeč - Havl. Brod 20 : 12, Ledeč - 
Telnice 26 : 17. Ledeč prošla celým turnajem bez ztráty bodu 
a zaslouženě tak vyhrála. S týmem se rozloučil střelec Martin 

HÁZENÁ – MUŽI VÍTĚZNÍ NA TURNAJI V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Naše město tentokrát vyrazili reprezentovat, kromě trenérů, 
samí nováčci.  Pro většinu to byly dokonce úplně první závody. 
A výsledek?  Nedopadlo to vůbec špatně.

Hned v první kategorii, kata nejmladší žačky, nastoupila Bar-
bora Voborská. V semifi nále sice nestačila na slovenskou závod-
nici, ale souboj o třetí místo zvládla a zaslouženě vystoupala na 
stupně vítězů. Následovala kategorie mladších žaček, ve které 
se představila Eliška Dolanská. V silné konkurenci se bohužel 
nedokázala probojovat přes čtvrtfi nále. Podobně dopadla i nej-
více obsazená kategorie mladších žáků, kde nastoupili Adam 
Somerauer, Matěj Hart, Antonín Nečil a Kristián Kopic. I přes 
dobré výkony a nasazení se nikomu nepodařilo proniknout do 
semifi nále. Hned v následující kategorii družstev už ale náš tým 
ve složení Adam S., Matěj H. a Kristián K. předvedli parádní 
výkony, které jim vynesly bronzové medaile. Dalším želízkem 
v ohni byl v kategorii juniorů ostřílený závodník Tomáš Blažek, 
který nastoupil po delší pauze, ale výpadek vůbec nebyl znát
a bronzová medaile z kumite a stříbrná z kata jsou toho jasným 
důkazem. V závěru se ještě představili trenéři oddílu. Jana Ko-
vaříková získala stříbro v kata žen a Lukáš Havel  bronz v kata 
mužů. 

Při závěrečném vyhlašování si naše výprava vysloužila jed-
no speciální ocenění. Pohár pro super nejmladšího účastníka 
turnaje, který získal Nikolas Havel. Přestože se jednalo o první 
závody v sezoně a pro většinu první závody vůbec, byl výsle-
dek výborný a trenéři mohli být spokojení. Všichni podali vel-
mi dobré výkony a získali cenné zkušenosti pro další závody. 

Nahoře zleva: Barbora Voborská, Eliška Dolanská, Matěj Hart, Tomáš 
Blažek, Kristián Kopic, Antonín Nečil. Dole zleva: Jana Kovaříková, 
Nikolas Havel, Lukáš Havel, Adam Sommerauer.

Kovařík, kterému končí hostování ze Zruče n. S., a v jarní čás-
ti společné regionální ligy ho na ledečské palubovce bohužel 
neuvidíme. Tímto Martinovi děkujeme a přejeme hodně štěstí 
v jeho budoucí házenkářské kariéře a spoustu nastřílených bra-
nek.

Sestava a branky: Kršňák O., Jeřábek M., - Vránek L. (3), 
Štefáček Z. (3), Roul J. (2), Wurm J. (6), Drápela M. (2), Je-
řábek Z. (6), Cicvárek P. (3), Lefner L. (2), Kovařík M. (35), 
Drápela J. (2), Procházka A. (18).

Z. Jeřábek

Výsledek čtyři bronzové a dvě stříbrné je více než úspěšný a je 
příslibem úspěšné sezony. 

L. Havel
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ROZLOSOVÁNÍ JARO 2016
Fotbalový klub KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou

www.fotbal-ledec.cz

PRODÁM CHATU
na okraji Ledče nad Sázavou v klidném 
prostředí. Kuchyň,  ložnice,  koupelna

s WC, sklep, dřevník, krytá pergola
s krbem a s udírnou. Voda městská,

el. 220/380.

Cena dohodou - 778 536 833
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BLAHOPŘÁNÍ

Dne 8. března oslavila 100. narozeniny paní 
MARIE JELÍNKOVÁ, která většinu života 
prožila v Ledči n. S. Pracovala na dráze, vy-
chovala 2 syny a velmi obětavě se věnovala
i svým vnoučatům.
Velký dík a všechno nejlepší jí za celou rodinu 

přeje syn Vlastimil.

VZPOMÍNKY

Dne 3. března 2016 oslavila své životní ju-
bileum, 80 let, paní FRANTIŠKA HOTOV-
COVÁ z Ledče nad Sázavou. S přáním dobré-
ho zdraví a mnoha hezkých společných chvil 
přichází celá rodina a přátelé.

Blahopřejí a za všechnu lásku a péči děkují 
dcera a syn s rodinami.

Smutná zpráva přišla v polovině února letošního ro-
ku, kdy zemřel pravidelný čtenář a přispívatel Le-
dečského zpravodaje – pan JAN FULÍN z Habre-
ku. Pan Fulín byl činorodý člověk. Včelař, chovatel, 
myslivec, ale především odborník pro oblast kynolo-
gie. Právě příspěvky k tomuto tématu byly jistě pří-
nosem i pro laické čtenáře zpravodaje. Redakce tak 

přišla o kritika a osobitého diskutéra. Čest jeho památce!              ok

V únoru letošního roku uplynulo už devět let, 
kdy nás navždy opustila, ve věku nedožitých 
59 let, naše drahá manželka a maminka,
paní MARCELA HLÍDKOVÁ z Ledče n. S. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí prosím 
tichou vzpomínku.

Děkují manžel a synové. 

Dne 13. března letošního roku uplynou dva smut-
né roky od chvíle, kdy nás opustil náš drahý manžel 
a tatínek, pan ANTONÍN PAJER z Dolního Města 
– zubní laborant.
Vzpomínejte s námi všichni, kdo jste ho znali a mě-
li jste ho rádi.

S láskou a každodenní vzpomínkou manželka
a dcery s rodinami.

Dne 14. března uplynou tři smutné roky od 
úmrtí pana VLADIMÍRA PÝCHY z Ledče 
nad Sázavou. Jeho nedožité osmdesátiny si při-
pomeneme letos na podzim. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte prosím spolu s námi.

S láskou a úctou vzpomíná rodina
a přátelé.

Roky rychle letí jako řeky proud
a ty nám tolik scházíš, nedá se zapomenout.
Dne 21. března letošního roku si připomene-
me 12. výročí úmrtí pana KARLA BRABCE 
z Habreku. 

S láskou a úctou vzpomíná rodina
a ostatní příbuzní.

Dne 27. března 2016 s bolestí v srdci vzpo-
meneme nedožitých 60 let našeho milovaného 
syna a bratra, pana ALEŠE PIPKA z Ledče 
nad Sázavou. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.

S láskou vzpomíná matka a bratr
s Evou.

Dne 29. března letošního roku uplyne rok plný 
smutku a vzpomínek, kdy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan FRANTIŠEK BRZOŇ z Kožlí. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Chybíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách jsi stále 
s námi.

S láskou – manželka a dcery s rodinami.

Dne 31. března 2016 uplyne deset smutných 
let, kdy nás, bez slůvka rozloučení, navždy 
opustila naše drahá manželka, maminka, babič-
ka a prababička, paní BOŽENA BLAŽKOVÁ 
z Horní Paseky.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají 
manžel Josef, dcera a syn s rodinami


