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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

PARKOVACÍ PLOCHA ZA BILLOU
– V HRNČÍŘÍCH

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

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

23. – 24. 4. Dr. Pospíšilová, Koželská 222, 
Ledeč n. S. Tel.: 776 100 171

30. 4.–1. 5. Dr. Němcevová, Náměstí T. G. M., 
G. Jeníkov Tel.: 569 442 394

7. – 8. 5 Dr. Niklová, Dobrovského 2023, 
H. Brod Tel.: 569 435 040

14. – 15. 5. Dr. Laštovičková, Kalinovo náb. 
605, H. Brod Tel.: 569 425 751

ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN 2016

V měsíci březnu měli zastupitelé volno, a tak za městskou 
samosprávu úřadovala pouze Rada města a na svých dvou schů-
zích projednala mimo jiné následující body:
Dne 7. 3. schválila příspěvek na činnost následujícím spolkům: 
Akademie bojových umění 20.000 Kč
Český svaz chovatelů 20.000 Kč
Melechovský okruh 5.000 Kč
Lyžařský klub 20.000 Kč
Melechov o.s. 25.000 Kč
Notorix Denatur 20.000 Kč
Ledňáček 10.000 Kč
Petrklíč 15.833 Kč
Potravinová banka 10.000 Kč
Svaz důchodců 12.242 Kč a 30.000 Kč
Český zahrádkářský svaz 6.000 Kč

Český svaz včelařů 20.000 Kč
Tenisový klub 40.000 Kč
Záchranná stanice Pavlov 15.000 Kč
D.V. Czech Selects 5.000 Kč
(RM schvaluje příspěvky do výše 50.000 Kč) 

Schválila výměnu okapů a svodů na budově ZUŠ i záměr 
prodeje budov bývalé Zvláštní školy a bývalého SOU Na Plác-
kách (Traktorky). 

Dne 21. 3. předala osvědčení zastupitele města panu Mgr. Mi-
chalu Simandlovi (SZ).

Schválila dodavatele na akci Oprava a zateplení střechy MŠ 
Stínadla fi rmu EKISYS Jindřichův Hradec. Kompletní usnese-
ní z jednání Rady města a Zastupitelstva města i podklady pro 
jednání ZM lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz

- JD -

V souvislosti s řešením situace lepšího parkování na Husově náměstí a s následným 
zpoplatněním těchto parkovacích míst byla pro občany našeho města zrealizována 
myšlenka na vytvoření zpevněné parkovací plochy, kterou by – především v letních 
měsících zvýšeného turistického ruchu – mohli naši občané i návštěvníci našeho krás-
ného města využívat v klidu k parkování svých aut, a to bez poplatku a v bezprostřed-
ní blízkosti náměstí. 

Tento prostor byl vytipován a upraven za prodejnou BILLA, a to s příjezdem uličkou 
podél budovy čp. 46 z ulice Hrnčíře, které se zřejmě někteří řidiči zalekli. Na základě 
provedeného průzkumu je nutné konstatovat, že vynaložená práce k vybudování tohoto 
parkování nenašla náležitý ohlas u veřejnosti, a tak na základě poznatků přistupujeme 
k další fázi úpravy tohoto prostoru tím, že byl zpřístupněn průjezd z Tyršova nábře-
ží mezi Billou a sokolovnou. Dochází tak nejen ke zkrácení chůze na akce pořádané 
v sokolovně, ale i ke zkrácení cesty ke vstupu do uvedeného supermarketu. Na závěr si 
připomeňme větu z článku v srpnovém Ledečském zpravodaji č. 8: „Hlavně si již tuto 
parkovací plochu přijeďte vyzkoušet.“ Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

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.

JARNÍ PRODEJ ZAHÁJEN
jabloně, hru�ně, tře�ně, vi�ně, ryngle, �vestky,
 meruňky, broskvoně, rybíz, angre�t, oře�áky,

 maliny, ostru�iny, borůvky, brusinky, 
rů�e keřové, rů�e stromkové, rododendrony, azalky,

jehličnany, okrasné keře, skalničky, trvalky, trávy.

AKCE 2+1 zdarma na vybrané okrasné keře 
Prodejní doba: PO-PÁ: 8�16 hod.   SO: 8�12 hod.

OVOCNÁ A RŮ�OVÁ �KOLKA �ŤASTNÝCH
Hněvkovice � Nová Ves 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Tel. 569 722 518, 604 360 546 
www.skolka-stastny.cz
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CO NOVÉHO V TIC?

AUTOGRAMIÁDU MILOŠE DOLEŽALA
SI ČTENÁŘI POCHVALOVALI

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Každoročně se v turistickém informačním centru připravu-
je více či méně novinek, ani letošní rok není výjimkou. Pro 
nadcházející turistickou sezonu je v turistickém informač-
ním centru připraveno několik nových sběratelských a upo-
mínkových předmětů s motivem našeho města. Jak turisté, 
tak i místní si přijdou opravdu na své. Pro letošní rok roz-
šiřujeme sortiment o nové pohlednice především s motivem 
hradu, který v loňském roce dostal nový kabát a tím se stal 
atraktivnější. Dále pro turisty připravujeme novinku, která 
v loňském roce byla velmi žádaná a to konkrétně o náprst-
ky a pamětní lžičky. Již nyní si u nás můžete zakoupit nové 

knihy Zahrádka na starých pohlednicích za 250 Kč a Krok do 
tmavé noci za 499 Kč. Tato kniha měla uplynulý měsíc v na-
šem TIC úspěšnou autogramiádu. Mimo jiné připravujeme 
také několik dalších novinek, které ještě nejsou kompletní. 
Více informací o dění na Ledečsku můžete sledovat na www.
ledecsko.cz nebo na www.ledecns.cz Těšíme se na novou se-
zonu a také stálé či nové zákazníky. Věříme, že vyhovíme 
všem vašim požadavkům. Závěrem vás srdečně zveme na 
divadelní představení NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DE-
VÁTÁ, které se koná 11. dubna v sále gymnázia. 

DS, MV

Během pátečního odpoledne 18. března se před místním 
informačním centrem vytvořila fronta. Důvodem byla auto-
gramiáda ledečského rodáka Miloše Doležala, který vydal 
svoji nejnovější knihu KROK DO TMAVÉ NOCI. Kniha je 
volným pokračováním publikace Jako bychom dnes zemřít 
měli, která byla v roce 2012 vyhlášena v anketě Lidových 
novin Knihou roku. Téměř každý chtěl během autogramiády 
s Milošem Doležalem prohodit pár přátelských vět, či ukázat 
své příbuzné na fotografi ích otištěných v knize. Ve čtrnácti 

příbězích, reportážích a studiích autor odhaluje nově zjiště-
ná fakta a svědectví, která se váží k osobnosti P. J. Toufara. 
M. Doležal čerpal doplňující informace od archeologa, an-
tropologů a soudního lékaře.  Autogramiády se osobně také 
účastnil předseda Nezávislého podmelechovského spolku 
pan Jan Kárník, který knihu vydal. Knihu je možné zakoupit 
v ledečském informačním centru za 499 Kč.

D. Sedláčková a M. Vránová

Středa 23. března byla pro žáky akordeonového 
a pěveckého oddělení ledečské ZUŠ důležitým da-
tem. V tento den se konala hned dvě krajská kola 
soutěží, a to ve hře na akordeon ve Velkém Meziříčí 
a soutěž pěveckých sborů v Třebíči. 

Naši soutěžní výpravu tvořily dva pěvecké sbo-
ry – Hlásek a Campanella a tři akordeonisté, kte-
ří si postup do krajského kola zajistili vítězstvím 
v okresním kole.

A s jakými výsledky jsme se ze soutěžních klání 
vrátili? Pěvecký sbor Hlásek se umístil ve stříbrném pásmu, Campanella v bron-
zovém.  Akordeonisté Matouš Velát a Veronika Veselá získali za svůj výkon 
2. místo a Adéla Casková dokonce 1. cenu s postupem do celostátního kola. Ať 
zpěváci či akordeonisté, všichni na soutěžích předvedli velmi dobré výkony a pa-
tří jim poděkování za výbornou reprezentaci naší ZUŠ.  Jana Laudátová

UMĚLECKÝ
TRUHLÁŘ

Josef PLEVA
opravy nábytku
a staro�itností

Jaroslava Ha�ka 646
584 01 Ledeč nad Sázavou

Kontakt:
mobil: 608 936 886

e-mail: jpleva@tiscali.cz
www.plevarenovace.wbs.cz
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TOMÁŠŮV VELKÝ ÚSPĚCH

VELIKONOČNÍ JARMARK

NOVÁ PRODEJNA V CENTRU

Velkého úspěchu dosáhl Tomáš Aron, žák VI.A ZŠ Ledeč. V úterý 16. úno-
ra dokázal zvítězit mezi 12letými žáky šestých ročníků a stejně starými žáky 
gymnázií v okresním kole zeměpisné olympiády, která se konala v prostorách 
Gymnázia Havlíčkův Brod. 

Po první části (práce s atlasem) byl Tomáš pátý, v následujících částech 
(práce bez atlasu a v praktické části) dosáhl nejlepších výsledků a dokázal 
se v celkovém součtu bodů posunout na první místo. Tématem soutěže byl 
Vesmír, práce s mapou, krajinné sféry a Afrika. Tomáš prokazoval výbornou 
připravenost již ve školním kole, kde suverénně zvítězil. Pečlivě se věnoval 
přípravě na okresní kolo, jeho přístup byl vzorný. 

Naposledy se žák naší školy radoval z vítězství v okresním kole zeměpisné olym-
piády v roce 2012. Další výzvou bylo pro Tomáše krajské kolo, které se uskutečnilo 
15. března 2016 ve Žďáře n. S. Tomášovi drželi palce učitelé a celá 6.A. Ve 
velké konkurenci nakonec obsadil pěkné 10. místo. Tomášovi blahopřejeme 
k jeho úspěchům! Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka �koly

16. března 2016 se budovami ZŠ v Nádražní ulici nes-
la velikonoční atmosféra. Škola se proměnila v tržiště, 
neboť jsme uspořádali velikonoční jarmark. Prodávaly 
se zde výrobky, na jejichž tvorbě a přípravě se kromě 
žáků a zaměstnanců školy podíleli ve velké míře i rodi-
če. Svoje výrobky na jarmarku prodávali i klienti Centra 
sociálních služeb Petrklíč. Návštěvníci jarmarku si mohli 

prohlédnout i výstavu na téma První světová válka. Pro 
všechny návštěvníky připravily kuchařky školní jídelny 
malé občerstvení. Ráda bych poděkovala všem žákům, 
rodičům a zaměstnancům školy, kteří se  podíleli na pří-
pravě a průběhu jarmarku.

Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka �koly

Na začátku března byla otevřena 
v průchodu domu č. 139 na Husově 
náměstí (pod Centrálem) PRODEJ-
NA KVĚTIN A DÁRKŮ. Z širokého 
výběru květin vám tu odborně poradí 
a květinu naaranžují právě podle va-
šich potřeb. Že vám ke květině chybí 
malý dárek? Ten tu snadno obstaráte 
také – vtipný, sladký, ozdobný… Paní 
Kunášková vám tu se svými spolu-
pracovníky vždy ochotně a dobře 
poradí. Vyhledejte tedy tuto přehled-
nou prodejnu a v klidu vyberte dárek 
pro své blízké. Otevřeno v PO–SO, 
tel.: 731 066 039. Nebudete zklamáni!
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC BŘEZEN 2016

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ N. S.

KRÁDEŽ VĚCÍ A VOZIDLA – 
dne 7. března bylo v ranních hodinách 
na policejní stanici v Ledči nad Sáza-
vou nahlášeno odcizení vozidla a věcí 
z rodinného domu v obci Vilémovice, 
kdy následným šetřením a provedeným 
výslechem majitele domu bylo zjištěno, 
že tyto věci měl odcizit rodinný známý, 
který při své návštěvě v době od 01:30 
hodin do 05:30 hodin bez užití násilí 
odcizil osobní motorové vozidlo po-

škozeného a při svém odjezdu si ještě „přibalil“ další věci (zejména 
elektronika, platební karty, hotovost a další věci), čímž způsobil ma-
jiteli celkovou škodu ve výši nejméně 60.750,- Kč. V současné době 
probíhá ze strany PČR řádné šetření a dokumentování uvedeného 
případu, kdy podezřelý 21letý muž je policejním inspektorem prově-
řován ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněné opatření, padělání 
a pozměnění platebního prostředku.

VJÍŽĎENÍ VOZIDEL NA ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD NA 
ČERVENOU – v měsíci březnu proběhlo ze strany Policie ČR ně-
kolik bezpečnostně dopravních akcí se zaměřením mimo jiné i na 
dodržování silničních pravidel při jízdě na železničních přejezdech. 
V rámci provedených kontrol byly v rámci PČR OOP Světlá nad 

Sázavou, PS Ledeč nad Sázavou zaevidovány a řešeny celkem tři 
přestupky vjíždění na železniční přejezd v době blikajících výstraž-
ných červených světel a akustického signálu, kdy i v Ledči nad 
Sázavou dne 14. 3. 2016 7:43 hod. v ul. Komenského 56letá řidička 
vjela na železniční přejezd v době, kdy již svítila červená světla 
a zněl akustický signál. Uvedené jednání bylo řádně zadokumen-
továno a následně oznámeno k dalšímu projednání na příslušný 
správní orgán MěÚ Světlá nad Sázavou. K tomuto ještě doplňuji, 
že takto nezodpovědným řidičům hrozí nejen bloková pokuta, ale 
tento přestupek je i v rámci správního řízení „ohodnocen“ 7 body 
v evidenční kartě řidičů. Tyto bezpečnostní dopravní akce budou 
pokračovat i v dalším období. 

Vážení spoluobčané, závěrem bych vás chtěl touto cestou 
informovat, že v souvislosti s teroristickými útoky a výbuchy 
na letišti v Bruselu a dalších místech byl v rámci ČR vyhlášen 
1. stupeň ohrožení terorismem, kdy se hlídky Policie ČR zamě-
ří zvýšeným výkonem služby na místa s vyšší koncentrací osob 
a to zejména vlakové a autobusové nádraží, centra měst, obchod-
ní a nákupní místa a v okolí budov zvláštního významu, kde dle 
vyhodnocení hrozí možné riziko teroristického útoku.

npor. Bc. Lubo� PEJCHAR , v.r., zást. ved. OO Světlá n. S., 
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

Od poslední uzávěrky zpravodaje ha-
siči stanice Ledeč nad Sázavou vyjížděli 
celkem 12x. Mimo technických pomo-
cí, kdy 2x zasahovali na nakloněném 
a padlém stromu, 3x otevírali uzavřené 
prostory a jednou pomáhali Zdravot-
nické záchranné službě s transportem 
pacienta, vyjížděli na tři požáry. Poprvé 
došlo k požáru v nočních hodinách v bý-
valém zemědělském objektu v Ostrově, 
který je momentálně využíván jako díl-
na. Na místo vyjížděli profesionální ha-

siči z Ledče nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a dobrovolní hasiči 
z Ledče nad Sázavou a Kožlí. Na místě hasiči průzkumem zjistili, že 
se jedná o požár palivového dřeva v hale. Požár hasiči lokalizovali, 
odvětrali halu a po té dohasili. 16. února vyjížděli na požár malých 
rozměrů. Jednalo se o požár popelnice v Habreku. V pátek 18. března 
došlo v odpoledních hodinách k požáru včelína v obci Dobrovítova 
Lhota. Při příjezdu naší jednotky byl včelín již zcela pohlcen plame-
ny. Na místo byla povolána i ZZS k ošetření 
majitele. Krom škody materiálové vznikla 
majiteli i nedocenitelná chovatelská škoda. 
Zde jsme zasahovali společně se stanicí 
Světlá nad Sázavou a dobrovolnými jednot-
kami ze Světlé n. S. a D. Města.

Dopravní nehoda hasiče zaměstnala 
4. března v Horní Ledči. Zde zajišťovali 
vozidlo proti dalším únikům provozních 
kapalin a pomáhali s odstraněním vozidla 
z komunikace. Nehodu se zraněním řeši-
li 18. března mezi Ledčí a Habrekem. Zde 
došlo ke střetu dvou osobních automobilů. 
V pondělí 21. března v 7:11 vyjížděla naše 
jednotka na tragickou dopravní nehodu do 
G. Jeníkova. Zde se na přejezdu střetnul 
nákladní vlak a osobní automobil, bohužel 

došlo k usmrcení obou osob jedoucích v osobním voze. Mimo stani-
ce Ledče zasahovala i stanice Čáslav, dobrovolní hasiči z G. Jeníko-
va a hasiči SŽDC.

Samozřejmě se kromě výjezdové činnosti snažíme šířit osvětu 
a prevenci. Ve dnech 6. až 8. května probíhá v celém kraji den ote-
vřených dveří. Samozřejmě to platí i v Ledči nad Sázavou. Rádi 
malým i velkým ukážeme vybavení a představíme naši práci.

Krajská soutěž ve vyprošťování z havarovaných vozidel
U příležitosti výročí 40 let založení profesionální stanice v Ledči 

nad Sázavou se bude 28. června na náměstí konat soutěž ve vyproš-
ťování z havarovaných vozidel. Soutěž se do našeho města vrací po 
deseti letech. Soutěžní týmy budou při nasimulované nehodě vy-
prošťovat fi guranta z vozidla pomocí hydraulického nářadí. Celou 
soutěž budou doprovázet doprovodné programy, např. preventivně 
výchovná činnost pro děti. Na náměstí se budeme na diváky těšit 
od 8:00 do 14:00 hodin. Podrobný časový harmonogram otiskneme 
v květnovém vydání.

ppor. Jan �imanovský, velitel po�ární stanice Ledeč nad Sázavou
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NAVŠTIVTE VÁŠ HRAD

JAK JSME NA TOM V ROCE 2016 S POČTEM ÚVĚRŮ 
A JEJICH SPLÁCENÍM

S jarem se zvy-
šuje i tempo pří-
prav nové sezóny 
na hradě. Letos 
jsme připravili 
a zpřístupnili dal-
ší prostory hra-
du a instalujeme 
nové expozice, 

které dozajista osloví všechny věkové skupiny návštěvníků. 
Výstavní okruhy máme rozděleny do tří skupin. V Muzejním 
okruhu můžete zhlédnout muzeum se sbírkovými předměty, 
salónek a galerii, kde se každý měsíc představí jiný malíř se 
svými výtvarnými díly. 

V Hradním okruhu vás průvodce provede hradem a přiblí-
ží jeho historii a historii městečka samotného. V této severní 
části hradu navštívíte oblíbený retro-byt vybavený ve stylu 
poválečných 50. let, výstavu krojů a na půdách si prohlédne-
te práci žáků ledečské Základní umělecké školy a expozici 
ohrožených druhů zvířat Vysočiny.

Třetí okruh – Dětský – je v komnatách jižního křídla s vý-
stavou největší sbírky plyšových medvědů v Čechách. V rám-
ci tohoto okruhu můžete dále navštívit sklepení, kde se „usa-
dili“ čerti, okouknout zbroj a fotografi e, které přiblíží život 
šermířů, a nechat se pozvat ke zhlédnutí některé z bitev, které 
šermíři organizují. Všechny okruhy jsou komentované prů-
vodci, kteří vás doprovodí a zpříjemní čas strávený na hradě.

Většina obyvatel regionu Ledečska na hradě již mnoho-
krát byla, ale ve většině případů je tomu již dávno, kdy byl 
hrad ještě z velké části ve špatném stavu. Přijďte se podívat, 
třeba jen na procházku a posuďte sami proměny, kterými 
objekt prochází, i naše snahy k navrácení zašlé slávy tohoto 
skvostu Posázaví. 

Po zkušenostech z předchozí sezóny jsme upravili i ná-
vštěvní hodiny hradu:
Duben 10:00 – 16:00 so, ne
Květen 10:00 – 16:00 út – pá a so a ne do 17:00 h
Červen 10:00 – 16:00 út – pá a so a ne do 17:00 h
Červenec  9:00 – 17:00 út – ne
Srpen  9:00 – 17:00 út – ne

Z kulturních akcí tohoto roku, které se v nejbližší době 
budou na hradě odehrávat, je 16. dubna Šermířský turnaj 
„Hořící motýl“, který organizuje šermířská skupina THOR-
WALDSONS. Následující měsíc tj. 7. května si vás dovolí-
me pozvat na ochutnávku moravských vín. Podařilo se nám 
dojednat návštěvu vinařů z oblasti Mutěnicka, šest vinař-
ství přiveze přes 300 druhů vín, tyto sklepní poklady budete 
moci ochutnat a strávit s námi krásné odpoledne. Je to jedi-
nečná příležitost ochutnat to nejlepší z moravských sklepů 
na jednom místě, a to u nás na ledečském hradě.

Jste srdečně zváni na návštěvu hradu a budeme se snažit, 
abyste se tu cítili víc než příjemně. 

Za kolektiv pracovníků hradu Luděk �íma, kastelán

Naše město eviduje v současné době na základě smluv 
splácení čtyř úvěrů.

V souvislosti s výstavbou Zimního stadionu je to úvěr 
12 mil. Kč od České spořitelny a.s., který bude splácen 
do roku 2024. Jedná se o devět splátek v celkové výši 
5 808 780,40 Kč včetně úroků (toto upřesnění platí i pro 
ostatní níže uvedené půjčky). 

Následně splácíme dva úvěry z námi vytvořeného Fondu 
rozvoje bydlení. 

První je ve výši 744.700,- Kč a je určen na výměnu 
oken v Domě s pečovatelskou službou. Zbývá uhradit ješ-
tě 340.525,70 Kč. Tato částka bude splacena do tří let, tedy 
v roce 2018. 

Druhý z nich je ve výši 360.000,- Kč a týká se mimo-
řádné opravy poškozené střechy DPS. Nyní zbývá uhradit 
228.330,- Kč, a to ve čtyřech splátkách do roku 2019. 

V pořadí posledním ze splácených úvěrů je úvěr ze 
14. 5. 2014 ve výši 2 500 000,- Kč od Komerční banky a.s. 
na zateplení obvodového pláště mateřských škol Stínadla 
a Družstevní. Zde zbývá uhradit 2 344 715,- Kč s dobou 
splácení do roku 2024. Jedná se ještě o devět splátek jako 
u Zimního stadionu – ATOS arény.            

Ing. Jan Čepa, 
vedoucí odboru samosprávy

ŠERMÍŘSKÝ TURNAJ HOŘÍCÍ MOTÝL
Skupina Thorwaldsons si vás dovoluje pozvat

na 1. ročník šermířského klání,
které se koná 16. dubna 2016 od 13 hodin na ledečském hradě. 

K vidění budou pěší souboje bojovníků z různých historických období od Keltů
až po rytíře, ale také zápolení lukostřelců.

V doprovodném programu uslyšíte historickou hudbu
a zhlédnete pohádky Divadla Mimochodem, ochutnáte různé speciality na tržišti,

vyzkoušíte dobové atrakce nebo se budete moci občerstvit v hradní krčmě.
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JARO V CENTRU BARBORKA – Míla Černocká

V BARBORCE JSME PŘIVÍTALI JARO VÝSTAVOU

Paní zima sdělila, �e k nám jaro posílá.
�e u� musí ustoupit a mrazíky s sebou vzít.
Přes zimu jsme nelenili, na jaro se připravili.
A jak jsme si úkol dali, výstavu jsme přichystali.
Na buřty vydělali, a� bude více slunce hřát, my budeme 
grilovat. 

Sejdeme se pospolu na terase u stolu.
Budeme se v�ichni smát, přijďte se k nám podívat.
�e do větru nekecáme, v na�em centru vás vítáme.
Bazarem vás provedem, vyhovíme rádi v�em.

Nedostatek fi nančních prostředků pro sociální zařízení 
je velký problém pro nejednoho poskytovatele těchto slu-
žeb. Stejně tak i pro centrum denních služeb Barborka. 
V porovnání s událostí, která nás potkala, je to ale starost 
ustupující do pozadí.

Stejně jako všichni prožíváme dny veselé, jsou i tako-
vé, které vůbec radostné nejsou. Nečekaně nás opustila 
naše kamarádka ze zařízení Maruška. Je obtížné se s tou-
to situací smířit a vyrovnat. Jedna z našich dalších uživa-
telek Miluška složila několik srdečných veršíků, o které 
se s vámi podělíme.

Maru�ko ty na�e milá, náhle jsi nás opustila.
Zavřelas svá malá víčka a odletělas do nebíčka.
S anděly si bude� hrát, my budeme vzpomínat.

Víme, že dále musíme naplňovat dny programem pro 
další uživatele centra. Ti nás mnohdy překvapují. Napří-
klad paní Míla, téměř při každé příležitosti tematickými 
i velmi vtipnými básničkami. Jednu z nich si můžete pře-
číst na vchodových dveřích našeho centra. Jmenuje se 
prostě: „Náš den“

A jak už jsme se o tom zmiňovali kdysi, máme moc rádi 
i kulturu. Proto jsme jeli do obce Vilémovice, kde místní 
ochotníci podali velmi profesionální výkony a stejně jako 
při předchozích představeních nás v tomto čase potěšili 
svou hrou Agentura Drahoušek.

O několik dní později se v prostorách centra uskutečnila 
jarní výstava, na kterou jsme vás zvali v březnovém vydání 
Ledečského zpravodaje. Děkujeme všem, kteří nás navští-
vili, podpořili a potěšili svými pochvalnými slovy, která 
jsou motivací pro uživatele i zaměstnance k další tvorbě. 

Velmi se nám líbí i setkávání s vámi a je nám velkým 
potěšením, když vám můžeme nabídnout, jako správní 
hostitelé, třeba kávu. A právě to jste nám umožnili v den 
začínajícího jara a přicházejících svátků velikonočních 
vaší hojnou účastí na výstavě. Moc děkujeme a těšíme se 
na další setkání, třeba i mimo CDS Barborka.

Lada Nováková, CDS Barborka

POŽADUJEME:

fl exibilitu,
znalost topenářského materiálu výhodou,

průkaz VZV výhodou

Životopis zasílejte na adresu:

tichy@atos.cz
nebo na telefon:

777 778 007

PŘIJME
SKLADNÍKA VELKOOBCHOD

VODO TOPO PLYN
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PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘIJATÝCH
VE PROSPĚCH MĚSTA LEDEČ NAD SÁZAVOU
Z RŮZNÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ V ROCE 2015

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOTACÍ PŘIJATÝCH V ROCE 2015 (V KČ) 
OPŽP (Fond soudržnosti EU + Státní fond živ. prostředí) 6 827 201,98
Fond Vysočiny Kraje Vysočina 320 652,00
Rozpočet Kraje Vysočina 5 672 468,00
Ministerstvo kultury 25 000,00
Úřad práce Havlíčkův Brod 863 570,00
Ministerstvo práce a soc. věcí 124 000,00
Okolní obce 64 000,00
Ministerstvo školství, mládeže a … 11 294,00
CELKEM: 13 908 185,98

KONKRÉTNÍ POUŽITÍ PŘIJATÝCH DOTACÍ:
Operační program �ivotní prostředí: 
Zateplení obvodového pláště mateřské školy Stínadla – akce realizovaná v roce 2014

Celková výše dotace 2 559 088,- Kč, tzn. 90 % způsobilých výdajů 
Celkové výdaje 4 510 920,- Kč 
Poslední platba přijatá v roce 2015 7 296,- Kč 

Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou 
Celková výše dotace 6 887 424,- Kč, tzn. 90 % způsobilých výdajů
Celkové výdaje 17 642 924,- Kč
Dotace přijatá v roce 2015  6 819 906,- Kč

Poznámka: Dofi nancování bude probíhat v roce 2016 (67 518,- Kč), zároveň byla odeslána žádost o navýšení způso-
bilých výdajů nad rámec rozpočtových výdajů – v současné době je stále v řešení. 

Fond Vysočiny Kraje Vysočina: 
Dodávka, instalace a zprovoznění nového zpomalovacího semaforu v Habreku – akce realizovaná již v roce 2014, 
fi nanční prostředky byly připsány na účet města až v roce 2015.

Výše dotace 123 480,- Kč, tzn. 45 % celkových nákladů 
Celkové skutečné náklady 272 250,- Kč

Oprava umělého povrchu na víceúčelovém hřišti a oprava kabin na letním stadionu – akce realizovaná již v roce 
2014, fi nanční prostředky byly připsány na účet města až v roce 2015.

Výše dotace 21 630,- Kč, tzn. 40 % celkových nákladů 
Celkové skutečné náklady 54 076,- Kč

Pořízení diskového pole a upgrade stávající serverové infrastruktury (nové síťové uložiště) 
Výše dotace 94 520,- Kč, tzn. 35,58 % celkových nákladů 
Celkové skutečné náklady 245 024,- Kč

Pořízení kompostérů Výše dotace 38 534,- Kč, tzn. 38 % celkových nákladů 
Celkové skutečné náklady 101 405,- Kč

Pořízení interiérových nádob na bioodpad 
Dotace 42 488,- Kč, tzn. 39 % celkových nákladů 
Celkové skutečné náklady  108 944,- Kč

Modernizaci webových stránek města – dotace schválena, bude převedena na účet až v r. 2016
Výše dotace 12 100,- Kč, tzn. 40 % celkových nákladů 
Celkové skutečné náklady 30 250,- Kč

Rozpočet Kraje Vysočina:
Standardizace Informačního centra a zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu 
(jedná se o fotoaparát, objektiv a dotisk propagačních materiálů)

Výše dotace 36 000,- Kč, tzn. 94,4 % celkových nákladů 
Celkové skutečné náklady 38 134,- Kč
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Technickou ochrana budovy ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou (pořízení elektronických prostředků určených 
k ochraně budovy) Výše dotace 11 175,- Kč, tzn. 30 % celkových nákladů 

Celkové skutečné náklady 37 249,- Kč
Akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města (pořízení prostředků požární ochrany a oprava vozidla)  
Výše dotace 30 000,- Kč, tzn. 92,5 % celkových nákladů 
 Celkové skutečné náklady 32 442,- Kč
Akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města (pořízení věcných prostředků požární ochrany)   
Výše dotace 6 600,- Kč, tzn. 18,8% celkových nákladů 
 Celkové skutečné náklady 35 015,- Kč
Výkon státní správy Výše dotace 4 400 700,- Kč
Financování provozních nákladů sociální služby – DPS
 Výše dotace 682 100,- Kč
Vzdělávací činnost základních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 Výše dotace 105 600,- Kč
Nákup saxofonu pro ZUŠ Výše dotace 28 900,- Kč, tzn. 49,8 % celkových nákladů 
 Celkové skutečné náklady 58 000,- Kč
Podpora projektu SVČ – „Ledečský taneční pohár, 13. ročník“
 Výše dotace 21 600,- Kč
Financování provozu sociální služby Výše dotace 192 400,- Kč
Podpora převodu vzdělávacích činností škol a školských služeb
 Výše dotace 111 805,- Kč
Údržba/sekání veřejné zeleně podél silnic
 Výše dotace 23 000,- Kč
Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Kraje Vysočina
 Výše dotace 33 882,- Kč
Poznámka: Z toho 1/3 tvoří fi nanční prostředky poskytnuté Kraji Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve 
výši 11 294,- Kč.

Úřad práce Havlíčkův Brod:
Výkon sociální práce – „Veřejně prospěšné práce“
 Výše dotace  863 570,- Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí:
Výkon sociální práce s výjimkou sociálně právní ochrany dětí
 Výše dotace  124 000,- Kč

Okolní obce:
Činnost prováděná v souvislosti s projednáváním přestupků občanů okolních obcí
 Výše dotace  64 000,- Kč

Ministerstva kultury � podprogram VISK3:
Upgrade automatizovaného knihovního systému Městské knihovny v Ledči nad Sázavou (přechod z UNIMARC 
na MARC21 a školení knihovníků)  Výše dotace 25 000,- Kč, tzn. 69,28 % celkových nákladů projektu
 Celkové skutečné náklady 36 083,- Kč

PŘEHLED O NEÚSPĚŠNĚ PODANÝCH ŽÁDOSTECH O DOTACI V ROCE 2015:
Ministerstvo �kolství, mláde�e a tělovýchovy:
Dodávka a montáž zastřešení tribuny na letním stadionu

Fond Vysočiny Kraje Vysočina: 
Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce čistírny odpadních vod v Háji
Vybavení kuchyně MŠ Stínadla
Regenerace fotbalového trávníku na letním stadionu

Rozpočet Kraje Vysočina:
Výměna oken v budově č. p. 145 v Mlýnské ulici Odbor samosprávy
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POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA
Dalším problémem je, že obec nevlastní pozemky pro 

výstavbu rodinných domů, což limituje navýšení počtu tr-
vale žijících obyvatel. Zájemci tak jsou nuceni jednat se 
soukromými vlastníky jednotlivých nemovitostí. V obci je 
pouze jedna organizace, a to dobrovolných hasičů. Spolek 
byl založen v roce 1903 a v současné době má 35 členů. 
Starostou je dlouholetý člen Josef Černý st. a velitelem 
Petr Cudlín. Hasiči se aktivně podílejí na společenském 
životě. Pořádají zábavy, organizují zájezdy, účastní se ha-
sičských soutěží a v případě potřeby pomáhají s obecními 
pracemi. A samozřejmě likvidovali několik požárů. 

Myslivci jsou členy sousedního Mysliveckého sdru-
žení Chřenovice. Mezi významnější fi rmy, které zde pů-
sobí, patří: Vrcha a.s. a VDP CZ s.r.o. Tyto fi rmy spon-
zorskými dary významně přispívají ke zlepšení úrovně 
kulturních akcí pořádaných v naší obci. 

31. března 2007 byla otevřena nová obecní budova, 
která vznikla zakoupením a následnou rekonstrukcí pů-
vodní hospody U Tvrdíků. V budově jsou prostory vy-
užívané obecním úřadem (kancelář, zasedací místnost, 
knihovna) a komerční částí, ve které je výčep, kuchyň, 
salónek a sál pro 100 sedících osob. Součástí je venkovní 
zastřešený altán s grilem a krbem pro dalších 80 osob. 
Tato část neslouží pouze potřebám obecního úřadu, ale 
mohou si ji pronajmout jak jednotlivci, tak organizace 
pro pořádání rodinných a společenských akcí. Oblíbené 
jsou zde svatby, kterých se tu každým rokem koná na de-
set. Obecní budova je natolik využívaná, že v loňském 
roce bylo volných pouze devět víkendů. Díky tomuto 
zařízení jsme se tak z obce bez jakéhokoliv kulturního 

vyžití postupně vypracovali na obec s nejvyšším počtem 
kulturních akcí, a to nejen v rámci ledečského mikrore-
gionu, ale i okolí.

Kulturní život v obci je opravdu hodně bohatý. Kaž-
doročně pořádáme setkání seniorů, posvícenské hody 
s hudbou a tři zábavy – maškarní, rockovou a venkov-
ní pouťovou s grilováním. V září se uskuteční I. ročník 
Rockového festivalu a po pěti letech pořádáme setkání 
rodáků. Rovněž spolupořádáme Tříkrálovou sbírku. Děti 
se pak můžou těšit na karneval s kouzelníkem, dušičkový 
lampiónový pochod, Mikulášskou obchůzku, pouťové 
atrakce a nejen pro menší, tvořivou dílničku. 

K těmto obecním aktivitám je nutno ještě přičíst ples 
a vánoční zábavu, které pořádají místní hasiči a samo-
zřejmě hasičský ples, který u nás pořádá SDH Habrek.    

Co se týče sportovních aktivit, tak 6. srpna se v Tasi-
cích bude konat již 14. ročník fotbalového turnaje mužů 
a žen. Tohoto vyhlášeného turnaje se, mimo jiných, pra-
videlně účastní ženské týmy z Poděbrad a K. Hory, hrají-
cí II. fotbalovou ligu. Rovněž se zde představila některá 
děvčata, hrající za prvoligovou Čáslav. Součástí turnaje 
bude bohatý kulturní program včetně taneční zábavy, na 
které bude hrát kapela R.U.M. V listopadu to bude VIII. 
ročník sportovního turnaje mužů, žen a dětí. Soutěží 
se ve stolním tenise, šipkách a stolním hokeji. Rovněž 
bude možné v obecní budově sledovat televizní přenosy 
z utkání českého týmu na mistrovství světa a světovém 
poháru v hokeji a mistrovství Evropy ve fotbale. Těmito 
akcemi se zastupitelstvo snaží o zachování tradiční ves-
nické pospolitosti. 

Zakončení příště. Pavel Lhoťan, starosta obce

ROCKOVÁ BĚL Á NO. 8
Ob ec Bě l á pořád á

16.  dubn a v k u lt u r n í m domě Běl á  u  L edče n .  S .  roc kovou pře h l íd k u ,
začáte k ve 20 hod .  Vy s toupí  k ap e ly:

 Ozz y O sbou r ne Czec h Rev iva l ,  O r ion Roc k ,  K l a xon ,  Bl a n k O ut .
Vst upné 150 Kč
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Milí čtenáři! Po minulém výletu do země polárních 
září vás nyní zavedu na neméně zajímavý Balkán. A to 
konkrétně do Černé Hory a Albánie, kam jsem se loni 
v květnu vydal s mým dlouholetým kamarádem Michalem 
Schnablem. Proč právě tyto země? Oba tyto státy mají co 
nabídnout. Největ�ím lákadlem pro nás je jejich přírodní 
bohatství � hory, jejich� vrcholky místy dosahují a� 2500 
metrů nad mořem, čisté moře a národní parky. 

Jako dopravní prostředek volíme vlak a náš trip star-
tujeme z Brna. Po několikahodinové cestě do Bělehradu 
a noci strávené v srbském vlaku se konečně dostáváme do 
naší první cílové destinace. Tou je město Mojkovac, které 
se nachází na severu Černé Hory. Prvním naším cílem je 
jeden z již zmíněných národních parků Biogradska Gora. 
Tento park je významný zejména kvůli své fl óře a fauně. 
Najdeme zde stromy staré až 400 let. Po několika minu-
tách chůze z vlakového nádraží směrem do kempu, který 
leží ve středu parku, máme štěstí a zastavuje nám jeden 
z místních, který je ochoten nás odvézt až do 15 km vzdá-
leného kempu. Se stoupající nadmořskou výškou klesá 
teplota, a tak si pán z Podgorice, hlavního města Černé 
Hory, nasazuje druhou zimní bundu a nevěřícně kroutí 
hlavou nad naším záměrem strávit blížící se studenou 
noc ve stanu. Pán je naším záměrem lehce znepokojen 
a dokonce nám nabízí, že nás vezme do vyhřáté Podgo-
rice. My slušně odmítáme a po pár hodinách si už vy-
chutnáváme uzené kuře ohřáté na ohni. Plápolající oheň 

mezi stoletými stromy utváří skvělou klidnou atmosféru. 
Studenou noc jsme přečkali ve zdraví a užili si několik 
dalších pár dní v Černé Hoře. 

Po týdnu stráveném v Černé Hoře se přesouváme do 
ještě divočejší Albánie. Naší první zastávkou je hlav-
ní město Tirana, kde nás nejvíce zaujme lanovka, která 
převáží turisty do hor nad městem. Cesta lanovkou nám 
nabízí nádherný pohled na celé hlavní město. Jelikož už 
se pomalu stmívá, tak se rozhodneme strávit naši první 
albánskou noc v horách nad městem. S blížící se nocí 
ožívají i některá místní zvířata a cítíme, že jsme nezvaný-
mi hosty. Proto přikládáme do ohně několik dalších kusů 
dřeva a uleháme ke spánku.

Na Albánii je mimo jiné zajímavá její autobusová do-
prava. Pokud se chce člověk dozvědět přesný čas odjez-
du autobusu, tak se kloudné odpovědi většinou nedočká. 
Když chceme zjistit, v kolik jede nejbližší autobus, tak 
nám je řečeno, že mezi druhou a pátou odpoledne určitě 
nějaký pojede. Každý řidič autobusu má svého asistenta, 
který výkřiky z okna lanaří další cestující. Autobus jezdí 
po okolí autobusového nádraží tak dlouho, dokud není 
zcela plný, což ale trvá jen několik minut. 

V této zemi, která patří k nejchudším v Evropě, jsme 
strávili několik dní plných zážitků. Tím největším zážitkem 
byl pro nás přechod přes albánské hory až zpět do Černé 
Hory, odkud jsme se vydali opět vlakem zpět do Čech. 

Patrik Bay 

KAM NA VÝLET? DO HULIC U ŽELIVKY
Pokud plánujete, kam se s dětmi vypravíte na výlet, pak neváhejte a navštivte malou obec Hulice, 

která leží přímo u želivské přehrady, 6 km od Zruče n. S. 
V lokalitě najdete VODNÍ DŮM i VČELÍ SVĚT. V příštím zpravodaji vám o těchto atraktivních místech 

v našem regionu nabídneme více informací. Pokud jste netrpěliví, hledejte na: 
www.vodni-dum.cz www.vcelisvet.cz 
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OVCE NA LEDEČSKÉM HRADĚ

ŽIVOT VĚČNÝ V minulé úvaze jsem zmínil „život 
věčný“. V křesťanství se jedná o zásadní pojem. Mluví 
k nám o naději, lásce, jistotách. Výraz nelze zaměnit za 
„život po smrti“. Život věčný v ideálním případě plynule 
naváže na život současný. Někdy také mluvíme o životě 
v Božím království. Zde můžeme zřetelně vidět přesah 
od současnosti do budoucnosti. Křesťané se totiž, ať to 
zní jakkoliv neuvěřitelně, mají snažit budovat Boží krá-
lovství po celý svůj život. Jde o úkol jistě obtížný, ale je 
v lidských možnostech ho naplňovat. Obsahuje respekt, 
laskavost, pokoru, pravdivost, obětavost. S nimi ruku 
v ruce přichází radost z dobrého a užitečného života. 

Pokud se člověk tyto principy snaží včleňovat do svého 
života, do života své rodiny, uplatňuje je ve své profesi 
a řídí se jimi při kontaktu s širokým lidským společen-
stvím, zažívá začátek života věčného již dnes. 

VYBRANÉ DUBNOVÉ FARNÍ AKCE 
8. 4., 22. 4., 6. 5. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do tři-

nácti let (setkání dětí plné her a smíchu, program a do-
zor zajišťuje Společenství mladých) 

10. 4. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíč-
ně v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale 
i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vyslech-
nou krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k bo-
hoslužbě probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana 
Sklenářová).

12. 4. v 19.00 Biblická hodina (přednáší děkan ThDr. Jan 
Bárta)

17. 4. Prodej křesťansky zaměřených knih (po bohosluž-
bách v chodbě kostela)

21. 4. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (se-
tkání na faře)

22. 4.–24. 4. Zážitkový víkend pro mládež (v Číhošti na 
faře, duchovní zamyšlení a hry, vede společenství mla-
dých)

24. 4. v 11.00 poutní mše svatá ke svatému Vojtěchovi 
(kostel v Bojišti) 

      Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.
farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
16. 4. sv. Bernadetta Soubirousová (dívka z Lurd, svěd-

kyně zjevení Panny Marie)
23. 4. sv. Vojtěch (biskup z knížecího rodu Slavníkovců). 

Velký bojovník za očistu církve umučený na misijní 
cestě pohany 

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

5. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně (Připomínáme si 
základ naší víry. Člověk Ježíš je povznesen k Bohu 
Otci. V Evangeliu se píše: „Jdu vám připravit místo…
Přijdu znovu a vezmu vás k sobě.“) 

6. 5. sv. Jan Sarkander (kněz umučený za Stavovského 
povstání)

8. 5. Den matek – slaví se druhou květnovou neděli. Den 
věnovaný maminkám je oceněním odvahy a obětavosti 
mateřství. U nás se začal slavit v roce 1923. 

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

Po úspěšném zahájení sezóny 2016, kterou místní diva-
dlo Mimochodem otevřelo vynikajícím Blbcem k večeři 
a vysloužilo si tak nadšený ohlas diváků, pokračujeme 
v zažité tradici výborných představení každou čtvrtou so-
botu v měsíci. O vaši zábavu se tentokrát postará soubor 
PoPUD z Brna, a to 23. dubna od 20:00 hodin.

Toto mladé divadlo vzniklo v roce 2010, ale od té doby 
si stihlo vydobýt pověst mistra komorních inscenací. Je-
jich hravá představení, plná kvalitních hereckých výko-
nů, inovativní režie a neotřelého přístupu ke scénografi i, 
již dokázala zaujmout nejen řadu kultury chtivých divá-
ků, ale i poroty na divadelních festivalech a přehlídkách. 
Brněnský soubor se tedy může chlubit hned několika 
cenami a čestnými uznáními, které si vysloužil za své 
promyšlené ztvárnění známých i neznámých textů, jež 
v sobě snoubí jak laskavý i parodický humor, tak hlubo-
kou poetiku. 

Přesně takto se dá popsat i jejich veselohra Ovce v mém 
domě, ve které vás herci seznámí s neprávem opomíje-
ným autorem komedií a frašek Pierrem Henrim Camim. 
Představení vám odhalí esenci jeho suchého humoru 
i kořeny jeho poněkud morbidních zápletek a point. 

V druhé části večera pro vás divadlo Mimochodem 
chystá překvapení, které bude jistě stát za to. Bližší infor-
mace najdete na plakátech a webových stránkách divadla 
www.mimochodem.com. Pro málo pohyblivé fanoušky 
našeho divadla nabízíme možnost odvozu na představení 
divadelním mimobusem a poté zpět. Cestu je možné si za-
jistit na čísle 732 620 028. Osoby ZTP a ZTPP u nás mají 
vstup zdarma. Rovněž se můžete přihlásit k odběru no-
vinek na adrese divadlo@mimochodem.com. Rezervace 
vstupenek na divadelní představení lze provádět na adrese 
rezervace@mimochodem.com a na čísle 775 646 629. 

- JN -
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DOMOV HÁJ – PLÁNOVANÉ ZMĚNY

V Domově Háj 
bude v poměrně 
blízké budouc-
nosti realizována 
změna dosavad-
ního způsobu po-
skytování služeb, 
tzv. transformace. 
Všeobecně se dá 

říci, že transformace sociálních služeb je dlouhodobý pro-
ces. Níže se vám budu snažit chystanou změnu prostřed-
nictvím často kladených otázek přiblížit.

Znamená transformace ru�ení slu�eb pro lidi s posti�e-
ním? 

NE – služby nejsou rušeny, jedná se o změnu způsobu 
a podmínek jejich poskytování. Většina lidí se z velké-
ho ústavu přestěhuje do běžných bytů nebo rodinných 
domů, kde jim bude zajištěna potřebná podpora. 

Kde budou slu�by poskytovány?
Bydlení v Domově Háj by měly nahradit služby ko-

munitního typu (služby v běžných domácnostech), v ob-
cích Ledeč n. S., Světlá n. S., Havlíčkův Brod, Chotěboř 
a Golčův Jeníkov. Díky transformaci Domova Háj se tak 
zvýší nejen kvalita, ale také dostupnost běžného bydlení 
a podpory pro dospělé osoby s postižením na území Kra-
je Vysočina. 

Jak dlouho bude změna probíhat?
Uskutečnění naplánovaných změn by mělo být realizo-

váno v letech 2016 až 2020. 

Jak bude transformace Þ nancována?
Celý proces je možné realizovat díky fi nančním pro-

středkům z Integrovaného operačního programu, z ev-
ropských fondů a ze státního rozpočtu České republiky. 
Neinvestiční prostředky budou určeny např. na vzdělává-
ní a rozvoj personálu v přímé péči a osob, které jsou do 
transformačního procesu na různých úrovních zapojeny. 
Investiční prostředky budou sloužit především k nákupu 
nebo výstavbě vhodných objektů. Pokud by vás zajímaly 
další informace týkající se změn v Domově Háj, můžete 
se obrátit na pracovníky Domova nebo zašlete svůj dotaz 
na emailovou adresu Filgasova@domovhaj.cz. Na vaše 
dotazy rádi odpovíme. 

Mgr. Pavlína Dvořáková

Děkujeme Městu Ledeč nad Sázavou za poskytnutí 
prostor v budově bývalého městského úřadu, kde jsme 
ve dnech 17.–18. března uskutečnili prodejní výstavu 
našich výrobků. K vidění a koupi zde byly nejrůznější 
výrobky našich terapeutických dílen. Taktéž děkujeme 
všem, kteří nás svou návštěvou přišli podpořit, a umož-
nili zažít radost z úspěšného prodeje. Těšíme se na dal-
ší podobné setkání.

PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Klienti Domova Háj uspořádali v Ledči tradiční pro-

dejní velikonoční výstavu. Návštěvníci si mohli zakoupit 
krásně pletenou pomlázku z vrbových proutků, různé hr-
nečky, košíčky, vybrat si mohli z velkého množství i ve-
likonoční výzdobu, ale také třeba krmítko pro ptactvo. 
Za milé prostředí a hezké dárky děkuje Jiří Sladkovský 
(viz foto).

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU V LEDČI VÁS ZVE 
SVČ pořádá 14. ročník LEDEČSKÉHO TANEČNÍHO POHÁRU,

16. dubna 2016 v ledečské sokolovně. 
Info na te l .:  736 539 172, Kategor ie:  Show a Street dance, Moderní  tance

SVČ pořádá TANEČNÍ KURZ 2016,
4.  9.  – 26.  11.,  cena 1950 Kč (v ceně kurzu 9 lekcí  a 4 prodloužené). 

Zápis od 4.  4.  2016, kancelář  SVČ Barborka 790. 

Další  info na www.svc ledec.cz,  te lefon: 736 539 172, Bc.  Ivana Svobodová 
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„ŘEMESLO VYSOČINY“, krajské kolo KOVO JUNIOR 
2016, strojní mechanik 

AKCE ŠKOLY K ROKU ŘEMESEL, K POD-
POŘE TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, K PRO-
HLUBOVÁNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOL A K PO-
ROVNÁNÍ PŘIPRAVENOSTI BUDOUCÍCH 
ABSOLVENTŮ OBORU

Soutěž je součástí celostátní přehlídky České ru-
čičky (www.ceskerucicky.org). 

Soutěž se konala pod záštitou radní pro oblast 
školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina 

Soutěž byla zahájena 2. března 2016 v 8:00 hodin 
v multifunkčním sále Gymnázia, Střední odborné ško-
ly a Vyšší odborné školy. Do soutěže nastoupilo 10 
žáků oboru strojní mechanik = pět dvoučlenných druž-
stev z Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší od-
borné školy Ledeč nad Sázavou, Vyšší odborné školy 
a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, Střední 
průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pel-
hřimov a z Vyšší odborné školy, Obchodní akademie 
a Středního odborného učiliště technického Chotěboř. 
Deset soutěžících si vylosovalo dílnu a pracoviště pro 
výkon praktické části soutěže a dle pravidel soutěže 
byl vylosován hlavní rozhodčí komise – pan Zdeněk 
Doležal z Vyšší odborné školy, Obchodní akademie 
a Středního odborného učiliště technického Chotěboř.

Soutěž byla zaměřena na: 
praktické dovednosti – výroba dveřní západky dle 

výkresové dokumentace, znalosti z měření strojíren-
ských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel a na 
základní teoretické znalosti. Úkoly měření žáci pro-
váděli na jednotných připravených součástkách.

Soutěže se účastnili žáci prvních, druhých nebo tře-
tích ročníků učebního oboru stojní mechanik – vítě-
zové školních kol. 

Soutěž je součástí tříkolových postupových sou-
těží zručnosti strojírenských oborů KOVO JUNIOR 
2016, které CECH KOVO ČR vyhlásil jako součást 
celostátní přehlídky České ručičky, kterou vyhlašuje 
Jihomoravský kraj ve spolupráci s MŠMT a dalšími 
partnery.

Na základě pravidel Cechu KOVO postupují do celo-
státního kola soutěžící, kteří se v krajské soutěži umístili 

na 1. a 2. místě. Z každé školy se 
může zúčastnit celostátního kola 
pouze jeden soutěžící. Celostátní 
soutěž strojní mechanik pořádá ve 
dnech 19. až 20. dubna 2016 Střed-

ní průmyslová škola, Střední odborná 
škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové.

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo v obřadní 
síni Městského úřadu v Ledči nad Sázavou za přítom-
nosti Ing. Jany Fialové radní pro oblast školství, mláde-
že a sportu Kraje Vysočina, starosty Města Ledeč nad 
Sázavou Ing. Zdeňka Tůmy, generálního ředitele Wikov 
Sázavan Pavla Zieciny a dalších hostů 3. března.

Cílem dvoudenního setkání pracovníků a soutěží-
cích byla propagace technických řemesel, prohlubová-
ní spolupráce mezi školami a porovnání připravenosti 
budoucích absolventů škol technického/strojírenského 
zaměření. Tento cíl soutěže byl splněn. 

Vyhodnocení výsledků soutěže jednotlivců a druž-
stev:
1. Zdeněk Stehno z VOŠ, OA a Středního odborného 

učiliště technického Chotěboř.
2. Lukáš Čech ze Střední průmyslové školy a Střed-

ního odborného učiliště Pelhřimov.
3. Patrik Kopecký z Gymnázia, SOŠ a Vyšší odbor-

né školy Ledeč n. S.
1. Patrik Kopecký a Lukáš Zavoral z Gymnázia, 

Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč 
nad Sázavou.

2. Zdeněk Stehno, František Holcman z Vyšší od-
borné školy, Obchodní akademie a Středního od-
borného učiliště technického Chotěboř.

3. Lukáš Čech a Ondřej Bartoška z Střední prů-
myslové školy a Středního odborného učiliště Pel-
hřimov.

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odbor-
ná škola Ledeč nad Sázavou děkuje všem soutěžícím 
a zúčastněným školám za výsledky dosažené v soutě-
ži a za velmi dobrou propagaci strojírenských oborů 
na veřejnosti. 

Zároveň velmi děkujeme Městu Ledeč nad Sázavou, 
Kraji Vysočina a sponzorům – Kovofi niš, s. r. o., Ledeč 
nad Sázavou, Aquacomp Hard, s. r. o., Ledeč nad Sáza-
vou, Galatek, a. s., Ledeč nad Sázavou, Wikov Sázavan, 
s. r. o., Zruč nad Sázavou za poskytnutou podporu.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka �koly 
a ředitelka krajské soutě�e
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SRDÍČKOVÉ DNY V LEDČI 

NOVINKY Z PETRKLÍČE
SENIOŘI V PETRKLÍČI

V týdnu od 14. do 18. března jsme mohli v ulicích celé 
ČR potkávat studenty (dobrovolníky), kteří pomáhali při 
veřejné sbírce Srdíčkové dny. Výtěžek z této charitativní 
sbírky je určen na pomoc rodinám s vážně nemocnými 
dětmi z celé České republiky. Pro tuto jarní sbírku byla 
připravena i zcela nová kolekce oblíbených magnetek se 
zvířátky a barevné náramky, obojí za 30 Kč.

Z výtěžku sbírky bude zaplacena nejen speciální reha-
bilitace dvouletého Radima z Hradce Králové, ochrnu-
tého na pravou část těla, ale také pomoc mnohým jiným 
dětem, o které se celodenně stará jeden z rodičů. Dalším 
nemocným dětem budou zakoupeny zdravotní pomůcky 
nebo potřebný ošetřovací materiál.

Letošního Srdíčkového dne se zúčastnili studenti sexty 
a 2.B. Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou. Poda-
řilo se jim vybrat částku přes 16 000 Kč, což je opravdu 
vynikající výsledek a velká pomoc. A jak můžete pomoci 
vy? Stačí poslat jakoukoliv částku na účet Život dětem 
o.p.s.: 83297339/0800 pod variabilním symbolem 1234, 
či přispět pomocí dárcovské DMS ve tvaru: DMS SRD-
CEPRODETI na číslo 87777 (cena dárcovské SMS činí 
30 Kč, příjemce obdrží 28,50 Kč – poskytovatelem této 
služby je Fórum dárců o. s.). Můžete také mailovat na 
adresu: zivotdetem@zivotdetem.cz

Již v srpnu loňského roku jste 
byli informováni o tom, že Cent-
rum sociálních služeb Petrklíč roz-
šířilo svou cílovou skupinu o oso-
by v seniorském věku. Zpočátku 
se zdálo, že zájemců bude pomálu, 
neboť vžitá představa, že Petrklíč 
je pouze pro děti a mládež, se zdála 
příliš silnou. Naše obavy se však 
postupně rozptylovaly. První zá-

jemce jsme přivítali již v září 2015 a nyní tvoří tito uživa-
telé početnou skupinu, která se ráda pravidelně schází. 

Ptáte se, proč sem ti lidé vlastně 
chodí? Senioři nás nejčastěji vy-
hledávají, protože je trápí samota. 
Mnohdy žijí sami v domě či bytě 
a kvůli zhoršené pohyblivosti se již 
nedostanou do společnosti tak často, 
jako tomu bývalo dříve. Díky mož-
nosti svozového automobilu a asi-
stenci pracovníků tak mají tito lidé 
možnost popovídat si se svými vrs-
tevníky, zavzpomínat si na své mládí, 
zahrát si nějakou společenskou hru 
a jiné aktivity. Druhým nejčastějším 

důvodem je zhoršená pohyblivost. Naši uživatelé, a to 
i osoby s ochrnutými končetinami, mají možnost zacvičit 
si na rehabilitačním přístroji, procvičit si s asistencí chů-
zi, jemné pohyby prstů a mimo jiné si i namasírovat tělo 
v relaxační vaně. Velmi oblíbenou aktivitou je společné 
cvičení na židlích, které je vhodné i pro osoby upoutané 
na invalidní vozík.

Téměř každý z našich uživatelů byl nejprve nedůvěři-
vý vůči této službě. Nyní si ji však nemohou vynachválit. 
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit i vy. Rádi vás u nás 
uvítáme.

Bc. Ivana Zále�áková, sociální pracovník
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V sobotu dne 5. března 2016 se v Hotelu Sázava konala 
Výroční schůze včelařů ze ZO Ledeč nad Sázavou. Schůze se 
zúčastnilo přes 80 včelařů a zájemců o včelaření. Velice nás 
potěšilo, že i v dnešní době plné shonu si včelaři našli čas a na 
setkání přišli. 

Schůze se zúčastnil i starosta města  Ledeč n. S. pan 
Ing. Zdeněk Tůma, který popřál zdraví nejen včelařům, ale 
i jejich včelám. Za dotaci, kterou vče-
laři v letošním roce od Města dostanou, 
se pořídí a vysadí jívy, jako první jarní 
pastva pro včely. Po schůzi následova-
la přednáška př. Ing. Čestmíra Gazdy 
o včelaření během roku, na kterou se 
dostavili včelaři i z jiných základních 
organizací.

O včelaření je stále zájem, kaž-
dým rokem v našem obvodu přibude 
okolo pěti nových členů. V současné 
době je zde 127 včelařů. Jak ale před-
seda Josef Bouma správně podotýká, 
úl si nemůžeme postavit na zahrádku 

místo sádrového trpaslíka, jak si mnohdy někteří chataři mys-
lí. O včely je třeba se starat během celého roku. 

Tímto chci poděkovat předsedovi Josefu Boumovi i všem 
ostatním funkcionářům a důvěrníkům, kteří se o včelaře (i ty 
méně pilné) starají a zajišťují jim plný servis s léčením, roz-
bory měli, či všudypřítomnou administrativou.   

Ing. Martina Casková, jednatelka ZO Ledeč nad Sázavou

VČELAŘI NA VÝROČNÍ SCHŮZI

VLAKOVÁ POŠTA LEDEČ – SWĚTLA

TRADIČNÍ POSTUPOVÁ SOUTĚŽ V RECITACI

L e d e č s k ým 
nádražím projela 
řada poštovních 
ambulancí, které 
převážely poš-
tu. Dokonce tam 
byly i samostatné 
dvounápravové 
vagóny speciál-
ně pro přepravu 
pošty postavené. 

Byly začleněny do sestavy smíšených vlaků spolu se služeb-
ním vagónem a většinou dvěma osobními vozy. Ráno kolem 
4. hodiny vyjížděl tento vlak do Světlé, kolem půl osmé už 
byl zpátky v Ledči, odtud za hodinu jel směrem Zruč a končil 
v Kácově. Odtud se vracel a ve 14 hodin byl v Ledči, kde se 
střídala posádka. Kolem 16. hodiny odjížděl do Světlé a na-
zpátek se v Ledči objevil kolem 20. hodiny. Tam vlak celou 
noc, lokomotiva v topírně a byl nachystán na další den. To byl 
rovněž cyklus vlakové pošty.

Vyobrazená ukázka razítka vlakové pošty pochází už z nové 
ČSR, a to z 6. února 1919. Uvedené razítko popisuje i mono-
grafi e Ing. Emila Votočka pod č. 3390 (14. díl, str. 460). Jak je 
uvedeno, razítko bylo uvedeno do používání 1. 12. 1911, tedy 
ještě za monarchie. Pošta tehdy měla systém označování vla-
kových pošt čísly, tak na vyobrazeném RAZÍTKU JE 4454. 
Ale pod vzpomínaným číslem je ještě uvedeno, že jiné razítko 
bylo s číslem 4458. Ještě existovalo razítko SWĚTLA-LE-
DEČ s čísly 4453 a 4457. Přiznávám se, že toto razítko jsem 
neviděl. Z napsaného lze vydedukovat, že uvedené razítko se 
používalo pro první spoj do Světlé ve 4 hodiny. O opačném 
razítku zpět už si nejsem jistý, kdy se užívalo. Uvedený kata-
log cení otisk na 100 bodů (dá se říct, že i Kč), u toho druhého 
je cena záliby, tedy je dražší. Dlužno vzpomenout, že přes Le-
deč jezdily v motorových vlacích i další vlakové pošty (byla 
pro ně určena polovina vlečného vozu a tam jeden poštovní 
úředník). Byly vypravovány z Čerčan, Ledečka, Kácova nebo 
Zruče), a to bylo také uvedeno na razítku. Tolik k jedné zají-
mavosti z let už dávných. 

Dr. Miroslav Vostatek

Ve Středisku volného času v Ledči pro-
běhlo v úterý 15. března okresní kolo dět-
ských recitátorů.  Do čtyř věkových kate-
gorií se přihlásilo 32 recitátorů ze 17 škol, 
kteří postoupili z okrskových kol. Soutěží-
cí hravě zvládli trému a krásně přednášeli. 
Žel, Ledečáci mezi postupujícími nebyli! 
Ceny se, jako každý rok, předávaly v ob-
řadní síni městského úřadu. První a druhé 
místo je postupové do krajského kola, kte-
ré proběhne v polovině dubna v Třebíči. 

Za SVČ Ledeč � Marcela Mainerová, 
hlavní organizátor
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BŘEZNOVÉ VÍTÁNÍ DĚTÍ

V sobotu 5. března proběhla další  akce vítání dětí. 
Pozváno bylo sedm novorozenců spolu se svými rodiči. 
Opět byla převaha děvčátek  a pouze jeden chlapeček. 
Byli to: Zemanová Aneta, Nemeškal Petr, Weignerová  
Vanesa, Kolářová Štěpánka Justýna, Koubská Linda, 
Nulíčková Ellen a Linhartová Karolína.

Program byl zajištěn mateřskou školou, vystupující děv-
čátka byla naparáděná, jak se na takovouto společenskou 
událost patří. Vystoupením potěšila nejen rodiče miminek, 
ale i všechny ostatní zúčastněné. Nadále platí naše výzva 
rodičům. Pokud chtějí, abychom jejich miminka pozvali na 
tuto akci, je třeba, aby jeden z rodičů navštívil ledečskou 
matriku s rodným listem dítěte a souhlasil s pozváním. 

M. Bělohradská, foto V. Komárek
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HÁZENKÁŘSKÁ PŘÍPRAVKA SE ROZEHRÁLA…

V sobotu 19. března se naše nejmenší házenkář-
ské naděje zúčastnily turnaje – Memoriál Karla 
Kaštana ve Velkém Meziříčí. V naší kategorii bylo 
přihlášeno osm týmů a to např. družstva z Havlíč-
kova Brodu, Kuřimi, Velkého Meziříčí, Prostějo-
va, atd. Po dohodě s pořadateli jsme za náš oddíl 
vyslali do klání o pohár dvě družstva. Od prvního 
hvizdu bylo jasné, že jsme na tento turnaj, i přesto, 
že se jednalo o náš první v jarní sezóně, přijeli ve 
velmi dobré formě. První dva zápasy obě družstva 
vyhrála a to celkem jednoznačně. Ve třetím zápa-
se, ve kterém výhra určovala účastníky fi nálového 
utkání, se bohužel našim družstvům nepodařilo 
soupeře porazit. Dle reakcí přihlížejících diváků 
se jednalo o dva nejnapínavěj-
ší zápasy turnaje. Děti se rvaly 
o každý balón, branku. Bohužel 
družstvu Ledeč A, které hrálo 
proti chlapeckému týmu z Kuři-
mi, utekl postup do fi nále o pou-
hý jeden gól a Ledeč B prohrála 
s chlapci Havlíčkova Brodu. Na-
konec jsme z naší účasti „vytěži-
li“ krásné třetí místo a zisk po-
háru a medailí, ze kterých měli 
všichni velkou radost. 

Naší účast považujeme za vel-
mi úspěšnou a již teď se těšíme 

na další turnaj, který bude odehrán v domácím 
prostředí a to v sobotu 2. dubna od 9 hodin ve 
sportovní hale na Koželské ulici. 

V budoucnu nás čeká účast na velmi renomova-
ném turnaji v Plzni – Memoriál Karla Šulce (6.–8. 
května) a o prázdninách, 23.–26. srpna házenkář-
ský camp, kde dopilujeme vše, co máme umět 
a stále ještě neumíme:). Tohoto campu se mohou 
zúčastnit všechny děti od 1. tříd. Rozšířit naše 
řady házenkářů a házenkářek mohou i vaše dítka 
a to kdykoliv, trénujeme dvakrát v týdnu, úterý 
a čtvrtek od 15 hodin ve sportovní hale na Kožel-
ské ulici. Zastavte se!

Jan Pe�ek

ROZLOSOVÁNÍ HÁZENÉ JARO 2016
So 16. 4. 13:00 Ml. dorostenci Ledeč – Loko Vršovice
So 16. 4. 15:30 Muži Ledeč - Mělník
So 23. 4. 9:00 Ml. dorostenky Soutěžní turnaj
Ne 24. 4. 9:00 Ml. žačky Soutěžní turnaj
So 30. 4. 13:00 Ml. dorostenci Ledeč – Bělá p.B.
So 30. 4. 15:30 Muži Ledeč - Úvaly
Ne 8. 5. 13:00 Ml. dorostenci Ledeč – Šťáhlavy
Ne 8. 5. 15:30 Muži Ledeč – Vršovice B
So 28. 5. 15:30 Muži Ledeč – Baník Most
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VELIKONOČNÍ TURNAJ NA ZIMNÍM STADIONU V LEDČI

ZIMNÍ TENISOVÁ PŘÍPRAVA DOROSTU A DOSPĚLÝCH

Tradičně na velikonoční sobotu se dne 26. března 
konal na ZS v Ledči nad Sázavou Velikonoční turnaj 
hokejových nadějí. V něm změřily síly týmy ročníků 
2008 z celé republiky. Turnaj byl rozdělen na dvě po-
loviny, kdy silnější A týmy hrály ve třech a slabší B 
týmy ve čtyřech. Fakticky tak vznikly dva samostatné 
turnaje, které měly své vítěze i poražené. V A turnaji 
se účastnily týmy: HC Wikov Hronov, HC Slavia Pra-
ha, HC Chrudim, HC Slovan Ústí nad Labem a ledeč-
ský A tým. 

V B turnaji se účastnily SC Kolín, HC Slavia Praha 
B, SK Telč a nakonec dva týmy HC Ledeč nad Sáza-
vou, z nichž jeden nahradil na poslední chvíli odstou-
pivší tým Zbraslavi.

A tým Ledče patřil na turnaji mezi favority a o ví-
tězství ve své skupině přišel rozdílem jediného gólu, 
který vstřelil hronovský tým 5 sekund před koncem 

utkání. V A skupině tedy zvítězil HC Wikov Hronov, 
stříbro bral tým Ledče A a bronz HC Slavia Praha.

V B skupině se dařilo nejlépe týmu SC Kolín, který 
na stříbrné příčce následoval tým HC Slavia Praha, na 
bronz si dosáhl ledečský tým C. Poslední z ledečských 
týmů skončil ve své skupině na 5. místě. Nutno ale 
dodat, že za něj hrály děti, které toho ještě moc ne-
odehrály a také děti nejmladší na turnaji – i ročníky 
2010.

Pro ledečskou přípravku to byl krásný konec sezony, 
který ještě umocnily zážitky z poturnajového posezení 
v šatně, kde se děti podělily o dorty, které vyhrály. Po-
seděly a popily šampaňské se svými trenéry a popřá-
ly jednomu ze svých kamarádů k narozeninám. Rádi 
bychom poděkovali všem sponzorům, kteří se na akci 
podíleli, i všem pořadatelům a pomáhajícím rodičům. 

Markéta Černá

Listopadem loňského roku začala pro obě závodní 
družstva TKL halová zimní příprava. Team dorostu 
se schází v úterý a pátek, dospělí v sobotu. Dorosten-
ci mají hodinový trénink vedený trenérem, věnují se 
kondičce a zlepšování techniky úderů. Hru doplňují 
i jinými sporty, např. fotbalem, nohejbalem, fl orbalem, 

… Dospělí trénují v sobotu 2 hodiny. Tenisté ke svým 
tréninkům využívají tělocvičnu ZŠ Ledeč. Ukončení 
zimní přípravy bude koncem března, následující mě-
síc bude probíhat úklid a příprava antukových dvorců, 
které budou ofi ciálně otevřeny turnajem 23. dubna. 

Marek Kroutil, TKL
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Dne 29. dubna 2016 oslaví své krásné 75. 
narozeniny paní RŮŽENA NEDVĚDOVÁ 

z Ledče nad Sázavou. 
Hodně moc zdraví a štěstí do dalších let přejí, 
za lásku a obětavost děkují dcery a vnoučata.
Zároveň se k blahopřání připojují sourozenci 

s rodinami.

Dne 22. dubna 2016 uplyne 
sedm smutných let od úmrtí 

paní LUDMILY BĚLOUŠKOVÉ 
z Ledče nad Sázavou. 

Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte spolu 
s námi. 

S láskou a úctou man�el a děti s rodinami

Prostřednictvím Ledečského zpravodaje chceme poděko-
vat Městskému úřadu v Ledči nad Sázavou za akce pořádané 

k vítání nových občánků v našem městě. Srdečné poděkování za 
dárky a zvláště krásný obřad patří dětem z místní mateřské školy 

a pracovníkům, kteří obřad připravují – Janě Fotrové, 
Marii Bělohradské a Marku Kroutilovi. 

Srdečně děkuje rodina Vávrova.

Na konci března letošního roku (23. 3.) 
uplynul jeden smutný rok, kdy nás navždy 

opustil manžel, tatínek, dědeček a bratr, 
pan JIŘÍ PAJER z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 

spolu s námi. 
S láskou a úctou vzpomíná man�elka, 

dcera, syn a ostatní příbuzní.

Roky ti�e bě�í, jak klidné řeky proud,
jen vzpomínky se vrací a nedají se zapomenout.

Dne 12. dubna uplyne pět let od úmrtí 
paní JARMILY JIRÁČKOVÉ 

z Ledče nad Sázavou. 
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina 

a ostatní příbuzní.

Prázdná jsou rána, prázdněj�í večery, 
prázdný je dům i zahrádka.

Dne 24. dubna 2016 uplyne 21 smutných let, 
kdy nás navždy opustila naše drahá 

a starostlivá maminka a babička, 
paní BOŽENA ŠPAČKOVÁ z L. n. S. 

Kdo jste ji znali a měli ji rádi, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera, vnoučata a pravnoučata.

Dne 13. dubna 2016 uplyne deset smutných 
let od úmrtí naší drahé manželky a maminky, 

paní MARIE KVÁŠOVÉ 
z Ledče nad Sázavou. 

S láskou a úctou stále vzpomínají man�el 
a děti s rodinami.

Dne 24. března 2016 uplynulo už 7 smutných 
let, kdy nás navždy opustil náš tatínek, 

dědeček a pradědeček, 
pan JOSEF ŠPAČEK z L. n. S. ve věku 

nedožitých 83 let. Všichni, kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte na něho. 

S úctou a láskou vzpomínají dcera, syn, 
vnoučata a pravnoučata. 

VÝSTAVA PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
ZŠ Ledeč připravila při příležitosti stého výročí výstavu na téma 

První světová válka. Výstava se dotkla nejen této důležité události v dě-
jinách lidstva, ale byla zaměřena i na život počátkem 20. století v Led-
či a v okolních obcích. Cílem výstavy bylo zvýšit celkové povědomí 
veřejnosti o historických událostech světového válečného konfl iktu. 
Pro školu je cílovou skupinou výchovného působení mladá generace 
a právě proto se na přípravě výstavy společně se svými učiteli aktiv-
ně podíleli žáci školy. Výsledkem bylo shromáždění velkého množství 
cenných a zajímavých exponátů, Československá obec legionářská 
zapůjčila 37 panelů, ze kterých bylo možné získat mnoho informací 
o československých legionářích. Výstava byla zahájena 15. března a tr-
vala do 23. března. V dopoledních hodinách byla otevřena pro žáky 
školy, v odpoledních hodinách pro veřejnost, včetně soboty a neděle. 

Domnívám se, že ohlas byl velice kladný a výstava po všech strán-
kách splnila svůj účel. Během trvání ji vidělo přibližně 500 návštěvníků, 

ve vyučovacích hodinách se přišli 
se svými učiteli podívat i žáci 
naší školy, zhlédli ji žáci zdejších 
i okolních středních škol. Všem, 
kteří se podíleli na přípravě a orga-
nizaci výstavy, bych chtěla podě-
kovat. Byli to žáci školy, kteří při-
nášeli zajímavé exponáty, byli to 
učitelé, byli to lidé, kteří ochotně 
na výstavu věci zapůjčovali. Závě-
rem bych chtěla říci, že akce po-
dobného charakteru zamýšlí naše 
škola připravovat i v budoucnosti.                  

Mgr. Petra Vágnerová, 
ředitelka �koly


