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ZPRÁVY Z RADNICE 
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

Minulý měsíc byli ledečští zastupitelé a radní nadstandardně 
aktivní. Schůze Rady města proběhla v měsíci květnu hned tři-
krát a lze vybrat tyto významnější body:
2. května 2016:
• Schválení fy MV Plast Praha (dodavatel) pro část. výměnu 

oken na poliklinice 
• Schválení firmy ATOS Ledeč jako dodavatele rekonstrukce 

sociálních zařízení v budově základní školy
• Schválení pana Daniela Chadima, Slavonice jako realizátora 

akce: Rekonstrukce a celková obnova Mariánského sloupu 
na Husově náměstí. Rada města zároveň doporučila zastupi-
telstvu schválení smlouvy na tuto realizaci

16. května 2016:
• Schválení firmy SWECO Hydroproject jako dodavatele pro-

jektové dokumentace pro dodatečné povolení stavebních 
úprav na skládce Rašovec

• Přidělení finančního příspěvku MO ČRS ve výši 50.000 Kč 
na realizaci projektu: „Rozšíření rybníku Hutě II.“

• Schválení firmy ATOS Ledeč jako dodavatele investiční akce 
„Úprava mytí ve školní kuchyni“ a zároveň doporučila Zastu-
pitelstvu města schválení smlouvy s tímto dodavatelem

• Schválení společného postupu Města a firmy VAK H. Brod při 
rekonstrukci ulice Ke Stínadlům. Rada zároveň uložila úkol 
provézt výběr organizátora soutěže.

• Schválení firmy Jiří Sláma Říčany jako dodavatele klimatizač-
ního systému 3. patra městského úřadu

• Schválení přijetí finančních darů od firem AQUACOMP 
HARD, GALATEK a SCHÄFER SUDEX, tradičních podporo-
vatelů Městských slavností. Za to jim patří velké poděkování 

23. května 2016 
• Změna dodavatele zakázky „Výměna oken a demolice balko-

nu na budově polikliniky“ ve prospěch firmy ATOS. Původní 
vítěz výběrového řízení odstoupil 
Zastupitelé města měli mít původně v měsíci květnu volno, ale 

vzhledem k plánovaným investičním akcím musela být svolána 
mimořádná schůze na 23. května, kde bylo mimo jiné projednáno:
• Schválení smlouvy o dílo s fy ATOS na akci „Úprava mytí 

ve školní kuchyni“
• Schválení smlouvy o dílo s restaurátorem panem Danielem 

Chadimem na zakázku „Rekonstruování a celková obnova  
Mariánského sloupu“
Zastupitelé se zároveň sešli 18. 5. na pracovní schůzce, ten-

tokrát v prostorách hradu, kde se seznámili s postupem jeho 
rekonstrukce, jeho využíváním a zároveň se setkali s druhým 
společníkem Ing. Zikmundou. Společně pak probrali i nejbližší 
budoucnost této městské dominanty. 

Další plánovaný termín veřejné schůze Zastupitelstva města 
je 27. června.

Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva 
města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na městském webu 
www.ledecns.cz 

-JD-

Na jaře letošního roku byly dokončeny úpravy dětského hřiš-
tě u mateřské školy Stínadla, které se po letech dočkalo generál-
ní opravy. Poškozené prvky byly odstraněny a instalovány herní 
prvky nové, a to v kvalitním akátovém provedení (kromě nového 
srubového altánu, laviček a balančních klád, které jsou v provede-
ní smrkovém). Nově bylo instalováno: srubový altán, 2 pískoviště 
se stíněním, sestava se skluzavkou, sestava tří věží se skluzavka-
mi a pískovištěm, prohazovadlo, 3 díly překážkové dráhy, přelízka 
střecha, lavičky a dvě balanční klády, které mohou sloužit i k po-
sezení. Dále došlo k celkové úpravě plochy hřiště, byly provedeny 

potřebné terénní úpravy a osetí nového trávníku. Celkové náklady 
se vyšplhaly na bezmála 750 tis. Kč včetně DPH. Věříme, že inves-
tované finanční prostředky přispějí ke spokojenosti malých uživa-
telů hřiště a žáčci naší nejpočetnější školky si nově vybavené hřiště 
náležitě užijí. Jak se úpravy povedly, posuďte sami. 

-OdMI-

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U MŠ STÍNADLA V NOVÉM KABÁTĚ

Prázdninový provoz na ledečské mateřské škole bude od 1. 7. 
do 15. 7. na MŠ 28. října a od 15. 8. do 31. 8. na MŠ Družstev-
ní (tj. 5 týdnů). V době od 18. 7. do 12. 8. (tj. 4 týdny) budou 
z provozních a ekonomických důvodů všechny zdejší mateřské 
školy uzavřeny! I když byli osloveni všichni rodiče (zákonní 
zástupci), zájem o umístění dětí v MŠ v době, kdy bylo pláno-
váno uzavření školky, byl naprosto minimální – téměř nulový. 
Vzhledem k této skutečnosti, tedy malému zájmu zákonných 
zástupců, provozovatel v součinnosti s vedením školky rozhodl, 
že v době od 18. 7. do 12. 8. budou všechny školky, jejichž zři-
zovatelem je Město Ledeč n. S., mimo provoz!

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2016 
MATEŘSKÉ ŠKOLY LEDEČ

KOMINICTVÍ URBAN A SYN 
nabízí stavby nových systémových komínů, montáže 
nerezových komínů, vložkování komínových průdu-

chů pro tuhá paliva i plyn. Rekonstrukce nadstřešních 
částí komínových těles, dopojení spotřebičů kouřo-
vody, roční servis a čištění komínů, vše kvalitně a se 

zárukou. Kontakt na telefon: 776 666 014.
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REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU
PŘES SILNICI II/150 NA HAVLÍČKŮV BROD

Jak bylo avizováno již dříve, v polovině roku 2016 proběhne 
rekonstrukce železničního mostu a následně v roce 2017  také 
rekonstrukce související silnice č. II/150 směřující do Havlíč-
kova Brodu. Opravy mostu bude provádět Správa železničních 
dopravních cest, s.p. (SŽDC) a stavební úpravy silnice pod ním 
provede Kraj Vysočina.

Toto rozložení prací vyplynulo ze společného jednání již 
na počátku plánování obou rekonstrukcí. SŽDC tehdy konsta-
tovala, že z hlediska dodržení technologických postupů opravy 
železničního mostu nelze provádět obě stavby současně.

Na základě předběžného jednání dne 26. 5. 2016 lze s urči-
tostí říct, že rekonstrukce železničního mostu bude zahájena  
1. července 2016. Zároveň dojde i k uzavření silnice II/150 
směrem na Havlíčkův Brod. Tyto práce bude na základě výbě-
rového řízení SŽDC provádět firma FIRESTA - Fišer, rekon-
strukce, stavby, a.s. z Brna. Měly by být dokončeny do 13. lis-
topadu 2016. Podle harmonogramu prací budou v tomto úseku 
pro řidiče platit následující omezení dopravy:

Od 1. 7. do 15. 9. 2016 bude úplná uzavírka silnice v trvání 
77 dnů.

Od 15. 9. do 23. 9. 2016 bude následovat částečná uzavírka 
v trvání 7 dnů a provoz bude řízen pomocí semaforů.

Od 23. 9. do 24. 9. 2016 bude opět úplná uzavírka v trvání 
2 dnů.

Od 24. 9. do 13. 11. 2016 bude následovat poslední předpo-
kládaná částečná uzavírka v trvání 50 dnů a provoz bude opět 
řízen pomocí semaforů.

Ještě jednou upozorňuji, že kromě jistého termínu zahájení 
prací, a to 1. 7. 2016, se zatím jedná pouze o návrh z 26. 5. 
2016, který podléhá schvalovacímu procesu. Teprve po schvá-
lení bude tento návrh v rozšířené formě (včetně vyznačení 
objízdných tras) zveřejněn na úřední desce a pomocí dalších 
dostupných prostředků.

Realizační firma přislíbila, že její snahou bude docílit zkráce-
ní doby rekonstrukce a tím i trvání uzavírky silnice a železniční 
výluky na trati do Světlé n. S., a to na nezbytnou dobu. 

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy 

V únoru letošního roku byl majetkovému oddělení oznámen 
problém ohledně padající námrazy ze střechy zimního stadionu 
na ledovou plochu. Na základě této informace byl tento stav 
ověřen a bylo vstoupeno v jednání s projekční firmou ARCHI-
TEP HK s.r.o., která zimní stadion projektovala. Uskutečnilo se 
šetření, kdy za pomoci plošiny byl vizuálně zkontrolován stav 
izolace uvnitř stadionu a zároveň byla provedena vizuální pro-
hlídka střešního pláště. Bylo konstatováno, že v nejnižších mís-
tech izolace se hromadí voda, která vytváří mezi jednotlivými 
střešními Z profily kapsy,  a dále to, že střešní plášť je z vnější 
strany místy značně poškozen korozí a místy jsou dokonce díry, 
kterými do střechy zatéká.

Dne 11. 5. 2016 byly firmou KONSTRUKT s.r.o. Hradec Králo-
vé provedeny průzkumné sondy střešního pláště. Závěr je takový, 
že střešní plášť je poznamenán korozí, které nelze zabránit s ohle-
dem na značně vodou nasáklou a nefunkční izolaci. Doporučení je 
takové, že by bylo vhodné do 2 let provést výměnu celého střešní-
ho pláště, což by znamenalo investici cca 3,5 miliónů korun.

Město celou záležitost aktuálně řeší s právním zástupcem, 
kdy jsou ujasňovány jednotlivé kroky dalšího postupu. S nej-
větší pravděpodobností bude osloven soudní znalec z obo-
ru a statik, abychom zjistili, zda je nutná okamžitá výměna 

střešního pláště z důvodu bezpečnosti provozu a zda při stavbě 
nedošlo k pochybení z hlediska technologických postupů a po-
užitého materiálu. 

O dalším dění a postupu v celé této kauze vás budeme prů-
běžně informovat. 

-OdMI-

HAVARIJNÍ STAV STŘECHY ZIMNÍHO STADIONU

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN 2016
sobota, neděle, svátek 9:00–12:00

11. − 12.6. Dr. Teclová,  
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 109

18. − 19. 6. Dr. Brixi,  
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 112

25. − 26. 6. Dr. Maštálka,  
Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 721 132 134

2. 7. − 3. 7. Dr. Hanusek,  
Nádražní 72, H. Brod Tel.: 569 432 442

5. − 6. 7. Dr. Ander,  
Nám. T.G.M. 323, Chotěboř Tel.: 569 623 980

9. − 10.7. Dr. Klepetková,  
Vilémov 168 Tel.: 569 449 130
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Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech 
z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studen-
tům středních škol. Vychází z obsahu vzdělávacích oborů příro-
dopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a svým 
pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. 
Jedná se o systematickou kontinuálně probíhající činnost, je-
jímž cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání a podpo-
rovat odborný růst. Biologická olympiáda je jednotná pro celé 
území ČR a probíhá na úrovni školních, okresních, krajských 
kol a ústředního kola.

Školního kola se v naší základní škole zúčastnilo celkem 20 
žáků II. stupně.  V kategorii C (8. a 9. roč.) zvítězil Vojtěch 
Veselý (9.A), na 2. místě byla Karolína Zelinková (8.A) a na 3. 
místě Barbora Šimonová (9.A). Okresního kola se zúčastnil 
Vojtěch Veselý.

V kategorii D (6. a 7. roč.) ve školním kole na 1. místě skon-
čil Tomáš Aron (6.A), na 2. místě Matěj Vágner (6.A) a na 3. 
místě Tomáš Egermayer (7.A). Okresního kola se zúčastnil 

Tomáš Aron a Matěj Vágner. 
Oba žáci zde v silné konku-
renci gymnázií z Chotěboře, 
H. Brodu a Ledče obstáli 
na výbornou. Matěj Vágner 
obsadil 5. místo (dělilo ho 
půl bodu od postupu do kraj-
ského kola) a Tomáš Aron 
svoji kategorii dokonce vy-
hrál.  V krajském kole se 
umístil na krásném 9. místě 
z 20 účastníků. 

Gratulujeme a oceňujeme 
svědomitou přípravu žáků 
na tak náročnou soutěž.  

Mgr. Michal Simandl, 
učitel ZŠ Ledeč n. S.

BAREVNÉ PROVEDENÍ ZNAKU A VLAJKY PROSÍČEK

VELKÝ ÚSPĚCH LEDEČSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
V BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

V průběhu měsíce května bylo na území města Ledeč 
nad Sázavou rozmístěno dalších 10 nových laviček. Místa 
umístění odpovídají požadavkům našich občanů. Lavičky 
jsou betonové, měly by být odolné vůči vandalismu, a díky 
jejich velké hmotnosti by neměly být nekontrolovaně pře-
mísťovány či zcizovány. Společně s umístěním laviček 

byly také nainstalovány na vybraných lokalitách další nové 
odpadkové koše. Město Ledeč nad Sázavou i v budoucnu 
plánuje pořízení dalšího městského mobiliáře na území 
města. Případné připomínky či požadavky můžou občané 
sdělovat MÚ Ledeč n. S. 

-OdMI-

NOVÝ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

otiskujeme zvlášť, aby vynikly vyladěné erbov-
ní barvy. Až si přečtete příslušnou část článku 
U sousedů na straně 10, jistě hned budete mít 
jasno. Povedený znak dobře koresponduje s ob-
sahem výkladu.
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC KVĚTEN 2016

VLOUPÁNÍ DO PRODEJNY - dne 
9. 5. 2016 v 06:45 hod. bylo nahlá-
šeno na Policejní stanici v Ledči nad 
Sázavou vloupání do prodejny v obci 
Chřenovice, kdy dosud neznámý pa-
chatel se v době od 16:00 hodin dne 
8. 5. 2016 do 06:45 hodin dne 9. 5. 
2016 vloupal do prodejny COOP, kdy 
po vypáčení vstupních vchodových 
plastových dveří vnikl do prodejny, 
kde následně odcizil zejména tabáko-

vé zboží a cigarety, čímž způsobil poškozené firmě celkovou škodu 
ve výši nejméně 45.000,- Kč.

VLOUPÁNÍ DO KANCELÁŘE - dne 9. 5. 2016 v 07:15 hod. 
vyjížděli policisté z Ledče nad Sázavou k dalšímu případu vloupá-
ní a to do budovy Lesní družstva obcí Ledeč nad Sázavou u obce 
Hněvkovice, kdy dosud neznámý pachatel v době od 15:00 hodin 
dne 06.05.2016 do 07:05 hodin dne 09.05.2016 se po vypáčení 
vstupních dveří vloupal do budovy, kanceláře a dalších prostor bu-
dovy, ze kterých následně odcizil notebook, koženou tašku na do-
kumenty, kufřík na nářadí a 4 ks dárkových kazet vína, čímž způso-
bil celkovou škodu ve výši nejméně 29.400,-Kč.

ŘÍDIL VOZIDLO SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ - dne 12. 5. 2016 
v 06:56 hod. kontrolovala hlídka Policie ČR v Ledči nad Sázavou 
v ul. Habrecká osobní motorové vozidlo zn. Renault Megane Sce-

nic, kdy provedenou kontrolou a lustrací 47-letého řidiče z Ledeč-
ska bylo zjištěno, že tento má v současné době rozhodnutím Měst-
ského úřadu Světlá nad Sázavou uložen zákaz činnosti spočívají-
cí v zákazu řízení motorových vozidel a tudíž se svým jednáním 
dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, 
za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Uvedenému 
řidiči byla na místě policejní hlídkou zakázána další jízda a ve věci 
byli policejním inspektorem zahájeny úkony trestního řízení ze 
spáchání shora uvedeného přečinu. 

VLOUPÁNÍ DO PRODEJEN - dne 24. 5. 2016 v 03:05 hod. 
bylo na služebnu Policejní stanice v Ledči nad Sázavou nahlá-
šeno opětovné násilné vloupání do prodejny COOP HB v obci 
Chřenovice, kdy dosud neznámý pachatel v nočních hodinách 
po vypáčení vstupních dveří vnikl do prodejny a zde odcizil větší 
množství cigaret. Dále bylo ve stejné době nahlášeno vloupání 
do prodejny COOP HB v obci Bělá, kdy neznámý pachatel se 
po vypáčení vstupních vchodových plastových vloupal do pro-
dejny, kde z prodejního pultu odcizil 2 kusy dřevěných zásuvek 
s nezjištěným množstvím krabiček cigaret, kdy tímto svým jedná-
ním způsobil v obou prodejnách celkovou škodu ve výši nejméně 
49.400,- Kč, přičemž přesná škoda bude vyčíslena až po provede-
ných inventurách.

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

HASIŠKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA  
STANICE LEDEČ N. S.

Vážení čtenáři, požární stanice v Ledči 
nad Sázavou poprvé v historii tento měsíc 
dosáhla plného početního stavu. A v sou-
časné době se na služebně střídají 3 směny 
v počtu 1+4. Tento krok vnímáme velmi 
pozitivně.

Od vydání minulého čísla zpravodaje 
uběhlo mnoho událostí, se kterými vás rád 
seznámím. Nejdříve se zmíním o cvičení 
v Pivovarské ulici 18. května. Naše jed-
notka společně s SDH Ledeč n. S., SDH 

Bojiště a SDH Habry simulovala povodeň na Olešenském potoce, 
která tuto lokalitu postihla v roce 2004. Od posledních povodní 
utekla řádka let a bylo třeba prověřit připravenost jednotek a po-
vodňové komise na takovou situaci. Všem občanům, kterým jsme 
tímto cvičením komplikovali průjezd Pivovarskou ulicí, se tímto 
omlouvám a děkuji za trpělivost. Takovými cvičeními se připra-
vujeme na reálné mimořádné události, abychom našim občanům 
dokázali adekvátně pomoci, až bude potřeba. 

16. května jsme se zúčastnili druhého cvičení a to požáru ve věz-
nici Světlá nad Sázavou. Kde jsme s ostatními jednotkami podvá-
děli evakuaci objektů.

Reálných výjezdů měli ledečští hasiči celkem 27. S květnem 
v plném rozpuku se začaly rojit včely a zaměstnávat hasiče. 13x 

jsme vyjížděli na odstranění roje včel, který se usadil u rodin-
ného domu, ohrožoval majitele, nebo byl dokonce majitel silně 
alergický. Taktéž otevírání uzavřených prostor (bytů) mělo svůj 
podíl. 8x jsme otevírali byt pro složky IZS, popř. kvůli zapnutému 
vařiči. K dopravním nehodám jsme vyjížděli 3x a v této souvis-
losti evidujeme 2 zraněné osoby, z toho jednu těžce. K jednomu 
požáru vyjížděl automobilový žebřík z Ledče 30. dubna do Havl. 
Brodu na rozsáhlý požár domu a podruhé (9. května) hořel od-
padkový koš na Husově náměstí. Krom toho došlo k úniku nafty 
z neznámého vozidla 4. května v Hněvkovicích a hasiči jej jímali 
sorbentem.

Již dříve jsem zmínil o letošním výročí požární stanice. Na pod-
zim tomu bude 40 let, co se v Ledči drží stálá služba. Při této pří-
ležitosti organizujeme krajskou soutěž ve vyprošťování z havaro-
vaných vozidel. Ta se bude konat 28. června na Husově náměstí. 
Začátek soutěže bude od 9:45 a budou k vidění profesionální hasiči 
z celého kraje. Soutěžící budou vyprošťovat zraněného při simu-
lované nehodě. Vozidla na tuto soutěž nám dodává firma Šwema 
s.r.o., tímto srdečně firmě děkuji. V souvislosti se soutěží bude 
do odpoledních hodin uzavřena komunikace od železářství až 
po křižovatku u České spořitelny. Těšíme se na vaši účast, na místě 
bude i doprovodný program pro děti.

ppor. Jan Šimanovský,  
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA VÁS ZVE NA –
KRAJSKOU SOUTĚŽ JEDNOTEK HZS KRAJE VYSOČINA

VE VYPROŠŤOVÁNÍ ZRANĚNÝCH OSOB Z HAVAROVANÝCH VOZIDEL
LEDEČ NAD SÁZAVOU 28. ČERVNA 2016

SLAVNOSTNÍ NÁSTUP SOUTĚŽÍCÍCH NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ V 9:45 HODIN
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ŽIVOT V BARBORCE

„Pokud neděláte něčí život lepší, pak marníte čas“  (Will Smith)
Již několikrát jsme se zmiňovali o tom, jak moc máme rádi 

společnost. Proto nás potěšilo setkání v našem zařízeními při 
společném posezení s grilováním. O hudbu se postaral náš ka-
marád Milan. Navodil velmi dobrou atmosféru i k tanci svými 
veselými písničkami a hrou na harmoniku. Svou návštěvou nás 
potěšili obyvatelé z Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou 
a další přátelé a kamarádi, kterým děkujeme za podporu. Podle 
skvělé nálady až do závěru našeho setkání nazvaného „Vítání 
jara“ usuzujeme, že se líbilo všem. A protože by byla škoda 
nezopakovat příležitost znovu se vidět, tak organizujeme další 
grilování, tentokrát pojmenované „Vítání léta“. Těšíme se.

Velmi silným zážitkem byla v centru Barborka návštěva re-
portérů z televize. A to v krátkém časovém rozmezí televize 
Prima a brzy na to Česká televize. 

Prima natáčela vzpomínku na odcizený automobil a běh cen-
tra rok bez tohoto vozu.

Česká televize byla také velice příjemnou návštěvou, zají-
mala se o důležitost Potravinové banky Vysočina a propoje-
nost s jinými, ale i s naším zařízením, kdy potravinová pomoc 
z Potravinové banky Vysočina, z. s. je velmi cennou pomocí při 
nácviku sebeobsluhy klientů. Ti z pořízených surovin mohou 
připravovat jednoduchá jídla a mají možnost stávat se méně zá-
vislými na pomoci svého okolí.

A kromě drobných výletů a pravidelného týdenního 
programu jsme uskutečnili v prostorách centra pyžamovou 
přehlídku, kdy do rytmu hudby téměř každý klient 
i zaměstnanec přešli po pomyslném molu ve svém spacím 
úboru. A protože si všichni tuto zábavu užívali, tak jsme 
si každý, podle svého vkusu, zapůjčili oblečení v našem 
sociálním bazaru. Několik zaznamenaných snímků si můžete 
prohlédnout na fb stránkách – Centrum denních služeb 
Barborka. 

Lada Nováková, CDS Barborka

CUKRÁRNA SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ

Protože cukráren není nikdy dost, rozhodli se manželé Kra-
jíčkovi z Habreku u Ledče něco v tomto směru změnit. A tak 
18. června roku 1991 založili vlastní výrobnu sladkostí a po-
křtili ji Růže. K tomuto kroku Lenku Krajíčkovou vedlo to, že 
je vyučená cukrářka a velkou podporu našla i u svého manžela 
Bohumila, který jí s rozjezdem firmy  výrazně pomohl. I když 
se to zdá neuvěřitelné, je to holý fakt. V letošním roce cukrárna 
oslaví dvacet pět let svého trvání.

Provozovna se nachází  v obci Habrek u Ledče. První vý-
robna byla v malé, speciálně upravené místnosti v rodinném 
domě. Vzhledem k rozšiřování sortimentu a zvyšování ob-
jednávek přestala stávající kapacita stačit a výrobní prostory 
se musely  rozšířit. Proto v roce 1996 začali manželé Krajíč-
kovi s výstavbou nové cukrářské dílny a čtyři roky nato se vý-
roba přestěhovala do nových a moderně vybavených prostor. 

Od roku 2008 se firma rozrostla o dalšího rodinného přísluš-
níka, kterým je syn manželů Krajíčkových Ladislav, rovněž 
vyučený cukrář. V cukrárně Růže můžete zakoupit klasické 
zákusky, které jsou vyrobené podle tradičních a osvědčených 
receptů, ale je zde možné koupit zákusky i podle nových a mo-
derních receptů. O rozšiřování těchto nových druhů se zaslou-
žil hlavně Ladislav, který do firmy nepřinesl jen svůj mladický 
elán a nasazení, ale přinesl i nové, moderní recepty a zároveň 
vymýšlel nové postupy a receptury a notně tím obohatil do-
savadní sortiment firmy. Zaměstnanci cukrárny Růže jsou 
schopni pro vás připravit víc jak 15 druhů vánočního cukro-
ví, minimálně 50 druhů zákusků, svatební i posvícenské kolá-
če a dorty dle vašeho přání a návrhu. Všechny tyto výrobky 
jsou připraveny s pečlivostí a láskou cukrárně Růže vlastní. 
Veškerý sortiment lze objednat i zakoupit přímo ve výrobně 
v Habreku.

O oblíbenosti cukrárny Růže nejlépe vypovídá mimo jiné 
i fakt, že dlouhodobě spolupracuje s ledečským  hokejovým 
klubem, kterému dodává zákusky na jejich turnaje, spolupra-
cuje i s několika automotokluby, v prvé řadě opět s domácím 
AMK, na jejichž podniky dodává zákusky a dorty dle individu-
álních požadavků. Vyrábí dorty na podniky MEZ.MČR FMX 
motokrosu Petra Piláta, dodává zákusky, koláče a dorty na ka-
ždoroční Memoriál Oty Tomana a jejich výrobky se třeba obje-
vily i v pohádkovém filmu Anděl páně 2.

Do dalších let přejeme cukrárně Růže a jejím zaměstnancům 
mnoho spokojených zákazníků a ještě víc zakázek než dosud. 

Jiří Hejtík, foto Miroslav Jireček
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Ačkoli by se člověk neměl zabývat 
minulostí, někdy je těžké snést všechna 
ta příkoří, která na něm byla napáchá-
na a která se stále dějí. Rozkol, který se 
v Oblastní charitě Havlíčkův Brod odehrál 
v roce 2014, způsobil perné chvíle nejen jí 
samotné, ale i jejímu zařízení Centru so-
ciálních služeb Petrklíč (dříve Stacionář 
Petrklíč). To přišlo o téměř všechny své 
uživatele a část laické veřejnosti v něj ztra-

tila důvěru. Situace byla skutečně tragická. Měli jsme však sílu jít 
dál, protože věříme, že vše zlé je k něčemu dobré.

Od začátku roku 2015 přibývali uživatelé jen velmi pomalu. 
Kýžené ovoce přineslo rozšíření cílové skupiny o seniory. Spo-
kojenost našich uživatelů je jedním z ukazatelů, že děláme svou 
práci dobře.

Velkým povzbuzením jsou pro nás také jednotlivci, kteří nám 
projevují důvěru, a fi rmy, které nám svými fi nančními i věcnými 
dary velmi pomáhají. Díky jednomu dárci jsme mohli navštívit 
Matějskou pouť v Praze. Jiný štědrý dárce poskytl fi nance na za-
koupení zvedáku, polohovacího psacího stolu a mnoho dalších. 
Všem dárcům chceme z celého srdce poděkovat za dary i podporu!

Nárůst spokojených uživatelů a podpora dárců je bezesporu 
skvělou vizitkou. Nerozumíme tedy tomu, proč se ti, kteří roz-
hodují o přidělení veřejných prostředků, k nám staví stále od-
mítavě. K základním zásadám přidělování veřejných prostředků 
(nejen) v oblasti sociálních služeb patří rovný přístup. Toto však 
dle našeho názoru a objektivních měřítek nebylo dodrženo. Ač-
koliv došlo k nárůstu klientů naší služby, dostali jsme stejný 
objem fi nancí jako předchozí rok. 

Nehledě na všechny okolnosti, pro nás je nejdůležitější po-
skytovat kvalitní služby a spokojenost našich klientů.

Bc. Ivana Zálešáková, sociální pracovník

NOVINKY Z PETRKLÍČE − A PŘECE SE NÁM DAŘÍ!

BLEŠÁK BEZ PENĚZ
18. 6. 2016 od 14.00 hodin, hotel Sázava Ledeč n. S.
Máte doma věci, které nepoužíváte? Nevhodné dárky,  

přečtené knihy, pěstitelské, chovatelské přebytky, hračky, co 
nepotřebujete, oblečení, co nenosíte? Věci, co zbytečně za-
bírají místo a přitom můžou někomu ještě sloužit? U nás je 
můžete darovat a nebo vyměnit za něco, co by se vám hodilo. 
Věci, které si neodnesete, poputují do dětského domova 
a k potřebným lidem. Vstupenkou na tuto akci je příspěvek 
na náš Blešák.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
BEZPENĚZ.info – pošli to dál          www.bezpenez.info

BITVA O NOTORBURG –  
Notorix a Obelix

23. 7. 2016 − 13 hodin na louce 
pod Sechovem u Ledče n. S.

Bitva o Notorburg, rytířský turnaj, lidová řemesla, dobové 
tržiště, dětská bitva, soutěže pro děti i dospělé, dřevěný kolo-
toč, hadí muž, lanolez, ohnivá šou, krčmy a občerstvení, vy-
stoupení kapel, vodní osvěžení pro diváky a mnoho dalšího. 

www.notorixdenatur.info

NOČNÍ PROHLÍDKY
ČSV - ZO Trhový Štěpánov ve spolupráci s Včelím svě-

tem v Hulicích vás srdečně zvou na Večerní prohlídky Vče-
lího světa komentované předním včelařským odborníkem, 
MVDr. Miloslavem Peroutkou. Nenechte si ujít 30. července 
v 19 h jedinečnou příležitost a rezervujte si vstupenky. Při-
pravena bude též ochutnávka medových nápojů. Rezervace 
na tel. 724 867 158 nebo na info@vcelisvet.cz.
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Dne 18. května 2016 byla ZŠ Ledeč nad Sázavou letošním 
pořadatelem okresního kola atletického čtyřboje žáků se speci-
álně vzdělávacími potřebami. Čtyřboje se zúčastnila čtyřčlenná 
družstva chlapců a dívek ze ZŠ Ledeč nad Sázavou, Základní 
a Praktické školy Havlíčkův Brod a Základní a Praktické školy 
Chotěboř. Soutěžilo se v disciplínách: běh 60 m, hod kriketovým 
míčkem, skok daleký a běh 800 m (dívky), běh 1500 m (chlapci).

V pořadí družstev obsadily dívky ze ZŠ Ledeč n/S. ve složení 
Anna Němcová, Šárka Výborná, Eva Kloudová a Věra Matouš-
ková 3. místo a družstvo chlapců ve složení Jaroslav Výborný, 
Jakub Semerád, Petr Rajdl a David Kluch vybojovalo 1. místo.

V kategorii jednotlivců pak v celkovém pořadí obsadili Anna 
Němcová i Petr Rajdl 2. místo a postoupili do krajského kola 
ve Velkém Meziříčí, kde budou reprezentovat okres Havlíčkův 
Brod.

Všechna umístění na stupních vítězů byla odměněna medai-
lemi, diplomy a pěknými věcnými cenami. 

Poděkování patří všem, co se podíleli na přípravě a zdárném 
průběhu soutěže, jmenovitě panu M. Hánečkovi, I. Svobodo-
vé, J. Pipkové a dále učitelům a asistentkám oboru speciálního 
vzdělávání a vedení školy. 

P.H.

DATEL Ledeč s.r.o.
Marie Majerové 1152
584 01 Ledeč nad Sázavou

Hledáme spolupracovníky na pozice:   
1. Koordinátor zakázek 

– zajištění dodávek a výroby, komunikace s dodavateli
– dohled nad průběhem zakázky z hlediska termínů a kvality
– komunikace se zákazníkem
– účast a podílení se na montáži
– finalizace zakázky
Požadujeme:
– samostatnost, organizační a komunikační dovednosti
– základní znalost na PC
– základní znalost výkresové dokumentace 
– řidičské oprávnění skupiny B 
– vyučení nebo SŠ vzdělání ve strojírenském oboru výhodou
– praxe v oboru vítána

2. Konstruktér 
– navrhování a konstrukce strojů pro povrchové úpravy 
– příprava výrobní dokumentace
Požadujeme:
– znalost konstrukční práce v programu ACAD nebo SOLID 

WORKS
– znalost výkresové dokumentace 
– praxe v oboru vítána
– znalost anglického jazyka výhodou
– řidičské oprávnění skupiny B výhodou

Nabízíme:
– odpovídající platové zařazení
– firemní benefity
– nástup možný ihned

Kontakt:  Šulc Jaroslav, telefon 602 389 747,  
e-mail: sulc@datel-ledec.cz

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ V LEDČI 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Informace pro zákonné zástupce žáků prvního 
ročníku ve školním roce 2016–2017.
Tato informativní schůzka se bude konat v úterý 
14. června 2016 v 15.30 hodin v budově školy 
v Komenského ulici v  Ledči nad Sázavou.
Program:
1. Rozdělení žáků do prvních tříd
2. nformace o výuce matematiky v prvním 

ročníku
3. Zjištění zájmu o bruslení žáků v hodinách 

tělesné výchovy
4. Různé – informace o fotografování žáků 

začátkem školního roku atd.

Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka školy

NABÍZÍM KVALITNÍ BROUŠENÍ
nožů, nůžek, kuchyňského a zahradního nářadí…

Bližší informace na telefonu: 602 488 963
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Dle schváleného rozpočtu pro rok 2016 průběžně probíhají 
na území města plánované opravy a investice do městského ma-
jetku. V měsíci květnu započala firma TS Ledeč nad Sázavou 
s.r.o. opravu hřbitovní zdi na novém hřbitově a také výstavbu 
nové odstavné plochy pro vozidla pečovatelské služby v areálu 
domu s pečovatelskou službou. 

Pan Slavík z Vlastějovic započal také plánovanou výměnu 
okapů a svodů na ZUŠ v Ledči nad Sázavou.

V květnu byla také započata a dne 25. 5. 2016  firmou Eki-
sys spol. s r.o. z Jindřichova Hradce předána „Oprava ploché 
střechy Obřadní síně hřbitova Ledeč nad Sázavou“. Jednalo se 
o opravu izolace střechy a systémových doplňků. Důvodem 
bylo prosakování vody do obvodového pláště průčelí obřadní 
síně. V příštím roce, až dojde k vyschnutí vlhkých zdí, je pláno-
vaná oprava fasády celého průčelí obřadní síně. 

-OdMI-

PŘEHLED OPRAV A INVESTIC ZA MĚSÍC KVĚTEN

Město Ledeč má pro letošní rok v rozpočtu připravené fi-
nanční prostředky na vybudování městského kamerového 
systému (MKDS), který by pomohl, jak s bezpečností občanů 
ve městě, tak i s objasňováním častého poškozování majetku 
města (dopravní značení, ploty, odpadkové koše…). Protože 
město nemá zřízenou městskou policii, kamerový systém by, 

dle stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů (UOOÚ), 
mohla provozovat pouze Policie ČR. Město jednalo o různých 
variantách provozování MKDS s UOOÚ, následně s Policií 
ČR, a to jak na místní, tak i na krajské úrovni. Bohužel se 
nedosáhlo pozitivního výsledku. O dalších jednáních vás bu-
deme informovat.

KAMERY VE MĚSTĚ?

Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Kateřina Kadlu-
sová a právě sedím v malém dřevěném domečku v městečku 
Belokuricha a píšu tento článek, zatímco za oknem se vypínají 
strmé kopce Altajských hor a na plotně bublá boršč. 

Prvního května jsme s mojí drahou polovičkou Františkem 
Nyklem a jeho letitou motorkou Bramborou vyrazili na cestu 
kolem světa. Čeká nás asi 21 zemí a více jak 55 000 km v sedle 
našeho železného oře. Jedeme ve dvou na jednom stroji, což 
je u takto dlouhých výprav celkem rarita. Pokud se nám to po-
daří, budeme patrně první Češi, kteří ujeli tak dlouhou štreku 
ve dvou na jedné motorce.

Právě teď se nacházíme v Rusku, v Altajském kraji. Od naše-
ho výjezdu už jsme stihli projet Polsko, Litvu, Lotyšsko, evrop-
skou část Ruska a Kazachstán a překročit pět časových pásem. 
V době, kdy tento článek vyjde tiskem, se už patrně budeme 
potit někde uprostřed mongolských plání… Dále nás čeká Sibiř 
a ruský Dálný Východ a také Jižní Korea. Z Korey se letadlem 
přepravíme do Kanady, a odtamtud, bude-li nám přát počasí, se 
vydáme na sever na Aljašku. Z Aljašky už pak pojedeme pořád 

na jih a zastavíme se až na samém „konci světa“, v městečku 
Ushuaia v argentinské Patagonii. 

Takový je tedy plán. Na začátku byl ale pouhý dětský sen 
o cestě kolem světa. Aby nezůstalo jen u nesplněných snů, bylo 
potřeba pět let šetřit peníze, připravit a vylepšit motorku, získat 
víza, nechat se naočkovat proti nejrůznějším nemocem, naučit 
se základy ruštiny a španělštiny, atd. Nic z toho nás ovšem ne-
zastavilo. Protože, jak jedno staré známé přísloví říká: „Když 
se chce, tak to jde.“ A my jsme chtěli, a to moc. 

Celá trasa se dá ujet za nějakých osm měsíců. My si ale chce-
me cestu užívat plnými doušky, a tak jsme si na ni vyhradili 
celý jeden rok času. Po celou tuto dobu budeme pravidelně při-
dávat články, videa a fotografie na naše oficiální stránky www.
wayaway.cz. Můžete tam také najít plánovanou trasu a dokonce 
i naši aktuální polohu. Máme také profil na Facebooku (www.
facebook.com/wayawaycz). Budeme rádi, když nás budete sle-
dovat! Jednou měsíčně se pak můžete těšit na krátkou zprávič-
ku v Ledečském zpravodaji o tom, co je u nás nového. Takže 
ahoj za měsíc! ☺ Kačka

RODAČKA Z LEDČE NA MOTORCE KOLEM SVĚTA
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Obec se nachází 5 km severně od Ledče nad Sázavou ne-
daleko geografického středu ČR. Území je rozloženo do tří 
katastrů (Dolní Prosíčka, Horní Prosíčka a Nezdín). K 31. 1. 
2016 zde žije 145 obyvatel. Každým rokem se v Nezdíně koná 
pouť u studánky, vždy sedm neděl po Velikonocích. Minulý 
rok se pouť uskutečnila 24. května. Nejprve byla zahájena mše 
v místní kapličce uprostřed lesa. Nechyběly atrakce ani pou-
ťové zboží. Odpoledne byla připravena druhá část pouťových 
oslav pro děti i dospělé, a to v kulturním domě v Prosíčkách 
v podobě loutkového divadla.

Obec se může nově pyšnit znakem a vlajkou obce. Zastu-
pitelstvo vybíralo z různých variant vypracovaných odborníky 
přes heraldiku a vexilologii. Od 11. června loňského roku má 
obec právo používat jednu ze dvou možných variant. 

Znak a vlajka obce:
Znak vychází z vlastního obecního obrazového pečetního 

znamení vsi Prosíčka (doloženo z r. 1838).
V zeleno-stříbrném (bílém) děleném štítě jsou dva stříbrní 

(bílí) přivrácení lvi se zlatou zbrojí a jazykem. Lvi drží v před-
ní tlapě zprava doleva obrácený stříbrný srp se zlatou rukojetí 
a vlevo tři zlaté obilné klasy. Dole se nachází dvě modrá vlnitá 
zúžená břevna, přeložená zeleným latinským křížem. Zelená 
barva symbolizuje místní lesy a zemědělství (stejně jako srp 
a klasy). Vlnité dělení štítu v podobě vlnitých břeven nebo vlni-
té paty štítu a stříbrná (bílá) či modrá tinktura odkazují na his-
torický Vodákův mlýn a poutní místo „U Svěcené studánky“ 
– toto zdůrazňuje i zelený latinský kříž, symbol křesťanství. 
Střední stupeň dělení štítu připomíná výskyt nerostů a někdejší 
těžbu v Nezdíně. Počet současných místních (3) nebo historic-
kých (2) částí obce reflektuje počet znakových figur.

Vlajka:
„List tvoří šest vodorovných pruhů, zelený a střídavě bílé 

a modré, v poměru 10:1:1:1:1:1. V zeleném pruhu dva bílí 
přivrácení lvi se žlutou zbrojí a jazykem držící v přední tlapě 
v žerďové části k vlajícímu okraji obrácený bílý srp se žlutou 
rukojetí a ve vlající části tři žluté obilné klasy. Druhý pruh má 
uprostřed čtvrtinový obdélníkový zub sahající do devíti šest-
náctin šířky listu. Modré pruhy vlnité pěti vrcholy a třemi pro-
hlubněmi přeložené zeleným latinským křížem. Poměr šířky 
k délce je 2:3.“ Autorem znaku a vlajky je Mgr. Jan Tejkal.

Pro starostu obce Mgr. Josefa Peška a místostarostu Romana 
Hoskovce bylo velkou ctí pozvání do Parlamentu ČR k převzetí 

tištěné podoby, a tím oficiální předání vlajky a znaku obce pří-
mo z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka. 

V Prosíčkách za loňský a předloňský rok proběhla rekon-
strukce místních komunikací, dále výměna LED žárovek 
ve stávajícím veřejném osvětlení, také výměna plastových 
oken a vchodových dveří v kulturním domě.

Pojďme se podívat také na vyžití a dění v obci. Za finanční 
podpory obce, a samozřejmě místních podnikatelů, se zdejší 
maminky snaží pro děti uspořádat během roku nemálo aktivit 
v podobě různých akcí, výletů. V budově obecního úřadu se 
nachází společenská místnost, kterou děti spolu s maminkami 
mohou využívat jako dílničku pro radostné tvoření, a tak i roz-
víjet svoji fantazii, nápaditost a originalitu. Ke Dni dětí byl 
uspořádán výlet do pražské ZOO. Výlet byl zahájen plavbou 
lodí s prohlídkou Prahy, celý den bylo velmi teplé počasí, ale 
výlet se podařil.

Nesmím opomenout na další akce, které maminky pro své děti 
pořádají, například velikonoční rej, pálení čarodějnic, zahájení 
a ukončení prázdnin, drakiádu, mikulášskou besídku, zdobení 
stromečku před kulturním domem a vánoční setkání u nezdínské 
zvoničky se zpíváním koled a ochutnávkou cukroví.

Naši obec stále vzorně reprezentují hokejisté HC Prosíč-
ka, velké díky patří také všem zúčastněným, kteří se zapojili 
do projektu „Čistá Vysočina“. 

Výše zmíněné činnosti budeme podporovat i v roce 2016.
Za obec Prosíčka Lucie Rajdlová, DiS.  

– členka zastupitelstva
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CESTOU NECESTOU, ALE VŽDY PO TURISTICKÝCH ZNAČKÁCH

Seriál příspěvku o historii i současnosti turistického značení, 
který pro Ledečský zpravodaj připravil pan Vladimír Maršík

Část II., turistické značení na Havlíčkobrodsku. Jak jsem 
vám již minule slíbil, podíváme se tentokrát na historii značení 
pěších turistických tras na Havlíčkobrodsku.

První značená turistická trasa v našem regionu byla vyznače-
na roku 1934. Tehdejší Klub československých turistů Čeřínek 
vyznačil červenou trasu Havlíčkův Brod − Světlá nad Sázavou 
− Stvořidla – Ledeč nad Sázavou – Chřenovice. Zde byla již 
tehdy návaznost na červenou trasu Vlastějovice − Český Štern-
berk – Kácov – Sázava − Davle. Tato trasa je stále velice popu-
lární a jen nepatrně změnila svůj průběh. 

Další rok byla vyznačena červená trasa Doubravským údo-
lím (Chotěboř). 

Velice zajímavá může být 
tato informace. Roku 1979 
bylo na Havlíčkobrodsku 
celkem 318 km pěších tras! 
O tyto trasy se starali pouze 
4 značkaři!!

Konkrétně: 71,5 km červe-
ných tras, 94,5 km modrých, 
68 km zelených, 84 žlutých.

Rok 1980 byl rokem spar-
takiádním. Proto bylo třeba 
opravit, neboli opravit trasy. 
V tomto roce si ale museli 
značkaři za svoje peníze kou-
pit štětce. Některé úseky tras 
musely být zrušeny. Nebylo čím značit a bylo málo barev.

Roku 1983 dochází k přeložení značné části Cesty K. H. Bo-
rovského a to ze silnice na lesní a polní cesty. 

Nově byla vyznačena žlutá trasa v délce 9 km ze Žižkova 
Pole do Dvorka. Roku 1983 pracovalo již 10 značkařů. Roku 
1984 došlo po dlouhé době k obnovení trasy Podhorská Louka 
− Hlinsko v Čechách.

Roku 1945 byla vyznačena nová trasa barvy modré Světlá 
nad Sázavou − Leškovice a zelená Havlíčkova Borová − Roz-
sochatec. Příště se zaměříme na ty, kteří pro značení pěších tras 
učinili obrovský kus poctivé práce.

Vladimír Maršík, předseda ZO Havlíčkův Brod

ZRUČ NAD SÁZAVOU A SCHEBKOVÉ

Uvedená ukázka dopisu pochází ze dne 16. 6. 1916. Odesíla-
telem byl Alfréd šlechtic ze Schebků, který vlastnil lesy u Zbra-
slavic. Pocházel z rodu Jana Schebka (1813−1899) ze Šťáhlav 
na Plzeňsku. Bylo to chytrý a schopný muž, jehož život pozna-
menalo století páry. Tak vystudoval, stal se mj. účastníkem sta-
veb železnic, nabyl majetku, takže mohl postupně zakupovat růz-
né pozemky a lesy. Jak píše A. Kostelecký ve své brožuře z roku 
1929, do Zruče přišel Jan Schebek (1854) v roce 1885 a byl 
majitelem lihovaru. V našem regionu se jejich vlastnictvím staly 
statky v Hodkově a jinde, lesy u Zbraslavic aj. Rod se rozrůstal, 
spojil se s rodem mj. Fürstenbergů. Mezi městy, kde se potomci 
rodili, byl nejen Hamburg, ale i Bruxelles. Podnikatelsky i po-
liticky se podíleli na tehdejším dění, např. Jan Schebek byl mj. 
poslanec českého zemského sněmu. Je zajímavé, že Schebkové 
byli u stavby místní dráhy Kutná Hora − Zruč n. S. Na spadnutí 
byly realizace železničních tratí např. ze Zruče do Pelhřimova aj. 

Kdysi mi říkal přítel Robert Lukášek z Kácova (absolvent ledeč-
ského gymnázia a později profesor matematiky v Kutné Hoře), 
že jeho dědeček právě na výstavbě této trati pracoval jako předák.

Když těsně před 2. světovou válkou uvažoval Jan Baťa o roz-
šíření své obuvnické firmy, přišli jeho zástupci mj. i do Ledče 
n. S. Za vhodný prostor k výstavbě považovali pozemky pod 
Ostrovem. Prý o to tehdy zemědělci nejevili zájem a pole ne-
chtěli prodat, dále - jak se tehdy říkalo - nebylo pro ani vedení 
města. Převažovaly názory, že město má být letoviskem. Tak se 
Baťa obrátil na Schebka (tehdy se mu říkalo baron Schebek), 
který mu požadované pozemky prodal. Výstavba jak závodu, 
tak i občanské vybavenosti a domků rostla nebývalou rychlos-
tí. Musíme uvážit, že podnikatel musel vybudovat i cihelnu, 
úpravnu vody a další nezbytné stavby. Nicméně válka udělala 
své. Z uvažovaných osmi výrobních pavilónů se postavily jen 
dva. Jestliže se podíváme dnes na stav zručského závodu, tak 
ten není právě povzbuzující...

Ale vraťme se k Alfrédovi ze Zbraslavic. V rodu je Alfrédů více, 
ale je možné, že se jednalo o Schebka nar. 1890 v Linzi. Ve Zruči n. 
S. žil další člen rodiny, kterým byl snad Adolf. Ten vlastnil panství 
i pěkně upravený zámek s parkem až do roku 1948. Jak jsem kdysi 
slyšel, byl vystěhován do Horky-Buda, kde prý měli také nějaký 
objekt. Tam žil jako starý člověk a dojížděl pracovat do Ledče n. S. 
do Kovofiniše. Prý byl v úklidové skupině a zametal.

To je tedy pár skutečností, ke kterým mě vyprovokoval sto let 
starý dopis. Není snadné hledat a nalézat, co a jak bylo, jestli to 
byl ten či onen. Proto prosím o shovívavost a jestli někdo ví více 
a nebo, zda našel chyby, tak nechť nelení a podělí se se čtenáři.

Autor i redakce se omlouvají za chybně uvedené jméno 
v květnovém zpravodaji o  B. Hybnerovi na str. 6 – místo jména 
Kameník, je správně RŮŽIČKA. Děkujeme!

RNDr. Miroslav Vostatek
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ZA ZÁBAVOU NA HRAD ANEB „ŽIJÍ MEZI NÁMI“

LOVĚK PETR 29. června slavíme svátek, který se týká 
Ledče. Je to svátek apoštolů Petra a Pavla, jejichž jméno nese 
místní chrám. Oba stáli u zrodu křesťanství. Ačkoliv žili před 
dvěma tisíci lety, jejich příběh je dodnes inspirující. Dnes se 
zastavíme u staršího z nich - Petra. V Bibli se dočteme, jak Petr 
podlehl strachu a zapřel vše, čemu věřil. Patřil k prvním Kristo-
vým učedníkům, byl mu nejblíže a přece některé podstatné věci 
nepochopil. Byl nedokonalý a Kristus ho přesto vyvolil za hla-
vu vznikajícího společenství. Proč na toto místo neurčil světce 
nebo proroka? Možná kvůli Petrovu lidství. Petr byl nedokona-
lý, jako je nedokonalý každý z nás. Lidé mu rozuměli. Světce 
by následovat nedokázali, chybujícího a hledajícího člověka  
ano.  Od zapření Krista k mučednické smrti ušel velmi dlouhou 
cestu. Po váhání se rozhodl, přijal těžký úkol předávat naději 
druhým. Překonal strach, i když věděl, že ho činnost může do-
vést k oběti nejvyšší, což se i stalo. Je nám blízký.     

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
12. 6. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útul-

ném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. 
Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. 
Organizuje Mgr. Jana Sklenářová). 

14. 6. v 19.00 Biblická hodina (přednáší děkan ThDr. Jan Bárta)
16. 6. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání spo-

jené s modlitbami za děti           a rodiny)
17. 6.  v 16.00 Spolčo na faře pro děti do třinácti let (setkání dětí 

plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství 
mladých) 

19. 6. v 9.00 při slavnostní mši svaté děti přijmou první svaté 
přijímání

19. 6. v 18.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (Hraje sku-
pina Dohodou)

26. 6. v 9.00 slavnostní poutní mše svatá ke svatému Petru 
a Pavlu 

26. 6. ve 14.30 poutní mše svatá ke svatému Janu Křtiteli v Sa-
čanech 

Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek 
v 19.00

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

OZNÁMENÍ
13.−15. 7. se uskuteční farní minitábor „POPOUPO“ pro děti 

4−9 let. Místo: chata Hněvkovice. Předběžná cena 500,-. 
Hlavní vedoucí Anna Veletová. Bližší informace a přihlášky 
na farním úřadě u p. Jany Sklenářové nebo na farním webu

19.−25. 8. se uskuteční 15. farní tábor „EXCALIBUR“ pro děti 
7−14 let. Místo: fara Číhošť. Předběžná cena 1.400,-. Hlavní 
vedoucí Jája Stýblová. Bližší informace a přihlášky na far-
ním úřadě u p. Jany Sklenářové nebo na farním webu.   

PŘIPOMÍNÁME SI 
15. 6. Sv. Vít (kníže Václav s jeho jménem spojil hlavní chrám 

v Praze, jeho památku ctil i císař a král Karel IV.)
29. 6. Sv. Petr a Pavel (těmto dvěma nejvýznamnějším apošto-

lům je zasvěcený chrám v Ledči.)
4. 7. Sv. Prokop (pokračoval v díle věrozvěstů, prosazoval slo-

vanskou liturgii. Založil Sázavský klášter.)
5. 7. Sv. Cyrila a sv. Metoděj (šiřitelé víry a slovanského jazyka 

v našich zemích).
 Za Římskokatolickou farnost – 

děkanství napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

Pokud vás láká podniknout cestu do hlubin lidské duše, ale 
nevíte, co si máte na výpravu sbalit s sebou, máme pro vás 
skvělé řešení. Tradiční čtvrtá sobota v měsíci totiž bude opět 
patřit humoru a zábavě – máme přichystanou divadelní kome-
dii, která vás tentokrát zavede do prostředí skupinové terapie, 
kde není dobré, když se někdo bere vážně. 

Pestrá skupinka zástupců duševního spektra se vám představí 
v červnové „psychologické komedii s vedlejšími účinky“ Žijí 
mezi námi, se kterou do Ledče zavítá soubor De Facto Mimo 
z Jihlavy. Čekají vás komické až absurdní scénky a výjevy z or-
dinace psychologa samouka, které naberou nečeka-
ný spád, když se zjistí, že vedoucí guru má svých 
vlastních problémů až nad hlavu. Kvalitní herecké 
výkony, nápaditá scéna a promyšlená režie jsou 
u tohoto souboru samozřejmostí.

De Facto Mimo je nezávislé poloprofesionální 
divadelní sdružení fungující od roku 2000 v Jih-
lavě. Mezi jeho největší úspěchy patří několikerá 
účast na Jiráskově Hronově a na mezinárodních 
festivalech ve Finsku, v Maďarsku, v Itálii a v Již-
ní Koreji.

Pozor, kvůli staročeské pouti se bude představe-
ní konat již v sobotu 18. června od 20:00 v divadel-
ním sále ledečského hradu.

Pro málo pohyblivé fanoušky našeho divadla nabízíme mož-
nost odvozu na představení divadelním mimobusem a poté 
zpět. Cestu je nutné si rezervovat na čísle 732 620 028. Osoby 
ZTP a ZTPP u nás mají vstup zdarma.

Více informací se můžete dozvědět na plakátech ve městě 
a webových stránkách divadla www.mimochodem.com a také 
se můžete přihlásit k odběru novinek na adrese divadlo@
mimochodem.com. Rezervace vstupenek na divadelní předsta-
vení lze provádět na adrese rezervace@mimochodem.com či 
na čísle 775 646 629. 

-JN-
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Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. se ve dnech 25.−28. 
4. poprvé zúčastnilo přehlídky středních odborných škol z ce-
lého Slovenska Mladý tvorca 2016 v Nitře. V areálu výstaviště 
Agrokomplexu představovaly také vybrané školy z Kraje Vy-
sočina „to nejlepší“. V rámci partnerství Kraje Vysočina s nit-
ranským krajem mělo na 24. ročníku výstavy svůj stánek deset 
středních škol z našeho kraje. Cílem přehlídky je šířit odbornou 
činnost středních škol, propojit podnikatelské prostředí s trhem 
práce a inspirovat žáky základných škol při výběru budoucího 
povolání. Významným přínosem je sblížení vysočinských škol 
se slovenskými. Mimo přehlídku Mladý tvorca probíhal na vý-
stavišti Veletrh práce JOB-EXPO 2016. Návštěvníci nejčastě-
ji sledují novinky, vyhledávají služby kariérního poradenství, 
mají možnost otestovat si svoje jazykové a PC znalosti nebo 
sledují ukázky zručnosti studentů středních škol.

V pondělí 25. dubna studenti přijížděli a připravovali svoje 
stánky v rámci prostoru, který měl vymezený Kraj Vysočina. 
V úterý proběhlo slavnostní zahájení. Studenti naší školy pre-
zentovali po celou dobu veletrhu svoji práci s 3D tiskárnou, 
na které tiskli pro návštěvníky veletrhu upomínkové předměty, 
sponky. Velkou pozornost budil také gravírovací stroj EGX – 
350, který se v naší škole používá ve výuce technických oborů 
od letošního školního roku. Gravírování je technologie, která 
nahrazuje ruční rytí a umožňuje studentům vytvářet nápisy, or-
namenty a štítky. To se nejčastěji uplatňuje při výrobě jmeno-
vek, štítků, značení klíčů, zdobení pohárů, dárků apod. Na stro-
ji lze zpracovávat plasty, dřevo a lehké kovy, jako je mosaz 
a hliník, takže využití je opravdu široké. Náš stánek byl vyhle-
dávaný studenty ostatních krajských škol za účelem vyrobení 
štítku ke klíčům postavených vysočinských aut Kaipan. 

Přehlídka byla slavnostně ukončena ve čtvrtek 28. dubna 
2016. Přehlídky středních škol se zúčastnilo téměř 52 tisíc ná-
vštěvníků. „Kraj Vysočina se Mladého tvorca účastní již tradič-
ně. Jak tady na Slovensku, tak i u nás v Čechách máme dobré 
příklady praxe, řadu zkušeností a vědomostí a je skvělé, že se 
můžeme navzájem obohatit.“ uvedla radní Kraje Vysočina pro 
oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová na slavnostním 
ukončení přehlídky (www.kr-vysocina.cz).

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání

LEDEČSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA NA PŘEHLÍDCE 
MLADÝ TVORCA 2016 V NITŘE

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY NA GYMNÁZIU, 
SOŠ A VOŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

V rámci udržitelnosti projektu „Přírodní a technické obory 
− výzva pro budoucnost KA5“ byly uspořádány dne 4. květ-
na 2016 odborné přednášky pro žáky střední odborné školy. Prv-
ní přednáška byla na téma „Výrobní program a nové technologie 
ve strojírenství ve výrobní organizaci Ljunghall, s. r. o. Čáslav“. 
Přednášejícím byl David Vágner DiS. - manager výroby. 

Žáci se dozvěděli historii fi rmy Ljunghall a její výrobní ná-
plň. Ve videoukázkách žáci viděli nové technologie v oblasti 

tlakového lití hliníku, zároveň měli možnost si prohlédnout odlit-
ky, které p. Vágner přivezl na ukázku. Po přednášce proběhla dis-
kuse o možnostech zaměstnání, brigádách, odborné praxi apod. 
Přednášky se zúčastnilo celkem 67 žáků střední odborné školy.

Druhá odborná přednáška proběhla na téma „Výrobní pro-
gram a nové technologie ve strojírenství ve výrobní organiza-
ci Valeo Humpolec“. Přednášku zajistila paní Kristýna Proňko-
vá − pracovnice personálního útvaru Valeo Humpolec. 

Žáci se seznámili s historií podniku VALEO, metodami po-
vrchových úprav materiálů, výrobním programem VALEO 
Humpolec a možnostmi uplatnění absolventů škol v podniku. 
Po přednášce proběhla diskuse o možnostech zaměstnání, bri-
gádách, odborné praxi apod. Přednášky se zúčastnilo celkem 27 
žáků střední odborné školy.

Přednášky obohatily naše žáky především z odborného hle-
diska a zároveň jim nastínily možnosti uplatnění ve strojíren-
ských podnicích v širším sousedství našeho města.

Mgr. Václav Němec
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Konference přiblížila transformaci 
v Kraji Vysočina

Transformace z pohledu zástupců Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí, Kra-
je Vysočina nebo očima starosty města, 
v němž se nacházejí transformovaná byd-
lení pro klienty se zdravotním postižením. 
Zkušenosti se zaváděním transformace 
v zahraničí. V čem je život v nových do-
mácnostech jiný? Jak celou tuto změnu 
zvládnou klienti ústavů sociální péče? 
Nejen nad okruhy těchto témat se uskutečnila konference za-
měřená na proces transformace sociálních služeb na Vysočině. 
Konference proběhla 19. května 2016 v Náměšti nad Oslavou 
a její program představoval výsledky tohoto projektu, který 
dává možnost žít lidem s postižením ve svém a podle svého. 
„Transformace se v našem kraji ukázala  jako správné roz-

hodnutí. Důkazem toho jsou nejen nově postavené rodinné dom-
ky pro klienty bývalých ústavů. V návaznosti na změnu, kterou 
proces přináší, jde také o obrovský posun v kvalitě jejich života. 
Neméně důležité je i přijetí ze strany veřejnosti,“ poznamenal 
radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné 
politiky Petr Krčál, který spolu s náměstkyní ministryně práce 
a sociálních věcí Zuzanou Jentschke Stőcklovou převzal nad 
tímto setkáním záštitu. Od zástupců Ministerstva práce a soci-
álních věcí zazněla pochvalná slova adresovaná našemu kraji, 
a to nejen k oblasti transformace, ale celkově k sociálním služ-
bám, které jsou zde na vysoké úrovni.

Konference se zúčastnilo zhruba 130 hostů, mezi nimiž 
byli zástupci MPSV, Krajského úřadu Kraje Vysočina v čele 
s hejtmanem Jiřím Běhounkem i pracovníci krajských za-
řízení poskytující sociální služby. Příznivě byla hodnocena 
i účast starostů měst a obcí, v nichž mají vzniknout trans-
formovaná bydlení; byl zde přítomen např. starosta Golčo-
va Jeníkova Vlastimil Marušák, kam Domov Háj plánuje 
kromě jiného rozšířit sociální službu. Nechyběli ani hosté 
z Nitrianského kraje, partnerského regionu Kraje Vysočina. 
Do prezentace se také zapojili klienti se svými zkušenost-
mi, kteří již nějakou dobu za přiměřené podpory pracovníků 
v komunitní službě žijí.

Naše organizace se konference zúčastnila též formou prezen-
tace své současné činnosti i budoucích záměrů a cílů v proce-
su transformace a představila lokality, ve kterých nové služby 
vzniknou. Klientka komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou 
paní Helena se též aktivně podílela: komunikovala s pozvanými 

účastníky a každému z nich nabíd-
la i nějaký vhodný dárek z tvorby 
klientů Domova Háj (viz foto).

Jak jsem již zmínil, nepostrada-
telným partnerem jsou jednotlivé 
obce, které se společně s krajem 
a ministerstvem podílejí na vý-
stavbě nových bydlení. Život 
v domcích je silně provázán se 
sousedy a místními institucemi. 
Klíčovými tématy celé konference 
bylo společné úsilí všech zúčastně-
ných překonávat všechny drobné 
i větší překážky a obavy spojené 
s transformací ústavní péče v mo-
derní sociální službu komunitního 
charakteru.

Karel Borek DiS.,  
pracovník aktivizace Domova Háj  

a člen sociální komise  
Rady Kraje Vysočina

ŽÍT PODLE SVÉHO A VE SVÉM

V jarních měsících se naši klienti zúčastnili hned dvou představení Divadelního spolku Lucerna ve Vilémovicích, 
sportovních akcí a aktivně se zapojili do konání místní poutě. Spolupráce s obcí Vilémovice si velmi vážíme.
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Milí čtenáři, v mi-
nulém článku jste se 
mohli dočíst o Milánu 
a nyní přejdeme jen 
kousek na východ, 
do Slovinska. Pokud 
máte podobný anebo 
úplně odlišný záži-
tek a chtěli byste se 
o něj podělit s ostatní-
mi, můžete ho zaslat 
na mail ledecvesvete@
seznam.cz, a nebo vo-
lat 774 84 14 04. Také 
budu velmi rád za ja-
koukoli připomínku či 
podmět k rubrice. 

Když se řeknou 
Alpy, většinou se vám 
vybaví státy jako Ra-
kousko, Švýcarsko, 

Itálie, pak možná Francie, ale Slovinsko nejspíše ne. Přitom Jul-
ské Alpy (nacházející se ve Slovinsku a částečně v Itálii), nabízí 
srovnatelně zajímavá místa. I zbytek státu má mnoho cenných 
památek jako unikátní Trojmostí v hlavním městě Lublani, obří 
Postojnské jeskyně a jako milý bonus mají Slovinci i kousek 
moře. 

Mně učarovaly nejvíce hory. Bělostné skalnaté vrcholky Ná-
rodního parku Triglav se stejnojmennou nejvyšší horou státu, 
kouzelné vodopády a průzračné horské Bohinské jezero. Uča-
rovala by mě jistě i divoká horská řeka Soča, kde se dá provozo-
vat rafting a podobné vodní atrakce, kdybychom na ni měli čas. 
Velmi zajímavou scenérii najdete také v podhůří, v městečku 
Bled. V centru města stojí na skále nad jezerem hrad a je z něj 
okouzlující výhled. Romantičnost výhledu přidává ostrůvek 
s kostelíkem uprostřed jezera jako v naší nádrži Nové Mlýny.

Z obrovského množství krásných míst vybírám dvě, která 
ve mně zanechala nejhlubší vzpomínku. Je to vodopád Peričnik 
a Bohinské jezero, které jsou od sebe vzdáleny hodinu cesty 
autem. 

Vodopád Peričnik mě na rozdíl od vyhlášených a turisty hoj-
ně navštěvovaných vodopádů zaujal nejvíce. O to milejší bylo, 
že nebyl právě tak profláknutý a mohli jsme si ho užít v klidu 
pouze se třemi dalšími lidmi. A zadarmo! Raritou tohoto vo-
dopádu je možnost projít se za padající vodní clonou po úzké 
skalní římse. Voda zde totiž padá ze skalního převisu a je ho 
tak možné podejít suchou nohou, a to doslova. Navíc v teplém 
slunném dni, který právě byl, nás příjemně osvěžily droboučké 
kapičky vody a všechno kolem bylo zelené a svěží. Velmi foto-
genické místo. 

Bohinské jezero si mě zase získalo pro svou kombinaci prů-
zračné vody a bělostné skalnaté stěny se zelení, která jezero 
převyšuje o 1250 metrů. Jezero je volně přístupné a k lepšímu 
prozkoumání si můžete zapůjčit lodičku či kanoi. Na břehu je-
zera je kemp nebo se lze ubytovat v několika penzionech, ale 
přeplněno tu není. Výstavba hotelů je totiž v oblasti Bohinu 
omezena a krajina tak zůstává téměř neporušena. 

Nevím jak vy, ale já 
bych se tam hned vydala 
na cestu. :-) 

 Petra Bay

NĚCO O AUTOROVI:
Autorka článku je le-
dečskou rodačkou, ab-
solventkou místního 
gymnázia, učitelkou 
matematiky na střední 
škole, nyní na mateřské 
dovolené. Miluje cesto-
vání za krásami přírody 
s batohem na zádech 
a manželem po boku. 
Volejbalovou základnu 
z gymnázia také nezapře, 
nevyhýbá se ale jakému-
koli sportu. 
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Opět,  po dvou měsících, proběhlo v sobotu 14. května v naší obřadní síni MěÚ vítání dětí. Jak 
se již stává tradicí, opět byla převaha děvčátek,  kterých bylo přivítáno sedm a jeden chlapeček. 
Vítání probíhá individuálně, po jednotlivých rodinách, může se zúčastnit široké příbuzenstvo 
miminka. Přivítáni byli: Antonie Sládková, Lukáš Brož, Emma Myslivečková, Anna Šťastná, 
Dorota Zadinová, Karolína Ptáčníková, Karolína Smetanová, Izabela Bay.

Po kulturním programu, který  zajišťuje mateřská škola – tentokrát z Plácků, je každé mimin-
ko spolu se svými rodiči přivítáno do našeho města členem ZM  Markem Kroutilem a Janou 
Fotrovou, členkou  Komise pro občanské záležitosti. Na poslední fotografii tyto „organizátory“ 
doplňují – Jiřina Hoskovcová a Lenka Smítková. Na autora fotografií – pana Vladimíra Komár-
ka zbyla jen čb fotka. Inu, kovářova kobyla chodí bosa. Každé miminko obdrží velmi hezké 
pamětní dárky. Připomínáme rodičům novorozenců, že pokud chtějí  pozvat na tuto akci, je třeba 
navštívit oddělení matriky s rodným listem dítěte a souhlasit s pozváním. 

Marie Bělohradská, foto Vladimír Komárek

KVĚTNOVÉ VÍTÁNÍ DĚTÍ

Martina Krupičková 1975, narodila jsem se v Ledči, ale 
vyrostla ve Světlé n. S. Vystudovala jsem Střední umělecko-
průmyslovou školu textilní v Brně. Mám ráda klasické obrazy, 
a to zejména z impresionistického období, stejně jako mnoho 
jiných umělců. Doslova mě fascinuje světlo a perspektiva. 
Hodně mých obrazů je s tematikou přírody, měst a doprav-
ních prostředků – prostě to co vidím kolem sebe.  Moje první 
olejová malba vznikla v roce 1999. Většinu roku pobývám 
a tvořím v Praze, ale když můžu, tak vysloveně “utíkám” 
do rodné Světlé a do přírody. Tato výstava má za úkol, v tomto 

uspěchaném světě, se na chvilku zastavit a podívat se mýma 
očima, co vidím kolem nás.  Mám za sebou několik úspěšných 
tuzemských autorských výstav. Obraz Posázavský Pacifik byl 
vybrán a vystaven na výstavě Royal Academy of Art Sum-
mer Exhibition 2008 v Londýně. Mé obrazy jsou obdivovány 
v soukromých sbírkách v tuzemsku i v zahraničí (V. Britá-
nie, USA, Francie…). www.martinakrupickova.com Přijměte 
prosím pozvání na letní výstavu mých obrazů na ledečském 
hradě. 

-MK-

VÝSTAVA OBRAZŮ MARIE KRUPIČKOVÉ  
NA LEDEČSKÉM HRADĚ – ČERVENEC 2016

Strojírenská firma KOVOMONT ZRUČ s.r.o. se sídlem Průmyslová 1017, 
285 22 Zruč nad Sázavou přijme do hlavního pracovního poměru zaměstnance 
těchto profesí:
Montážník plechových sestav
Jednosměnný provoz
Pomocník u laseru
Třísměnný provoz včetně finančního dorovnání do osmihodinové pracovní doby 
a příplatků za práci v noci
Platové zařazení 17.000 – 20.000,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------
Obsluha CNC děrovacího lisu Trumatic 5000R
Jednosměnný provoz
Obsluha CNC laserového pálícího centra TruLaser 3030 (L20)
Třísměnný provoz včetně finančního dorovnání do osmihodinové pracovní doby 
a příplatků za práci v noci
Platové zařazení 24.000 -  30.000,- Kč
Programátor CNC strojů
Platové zařazení 30.000 – 42.000,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------
Nabízíme:
Nadstandardní mzdu včetně všech zákonných i firemních příplatků, 2x ročně 
věrnostní odměny až 15.000,- Kč  
Práci na moderních strojích
Zaměstnání ve stabilní prosperující společnosti na trhu od r. 1992, pod názvem 
KOVOMONT ZRUČ s.r.o. od r. 2002
Závodní stravování (teplé obědy) -55 % z ceny oběda hrazené společností
Pracovní oblečení, obuv a pomůcky
Možnost profesního růstu
Požadujeme:
Zručnost a cit pro daný obor
Orientaci ve výrobní dokumentaci
Vzdělání v oboru nebo praxi, popřípadě obsluhu zaučíme
Bezúhonnost
Kontakt:  +420 731 408 577, +420 776 090 996

UZAVÍRKA MOSTU PŘES  
ŽELIVKU U BEZDĚKOVA 
Městský úřad Vlašim, odbor dopra-

vy a silničního hospodářství jako silnič-
ní správní úřad ve věcech silnic II. a III. 
třídy, na základě květnových jednání se 
rozhodl povolit úplnou uzavírku mostu 
u Bezděkova, ev. č. 150-012 na silnici  
č. II/150 přes vodní nádrž Švihov („Želiv-
ku“) z důvodu provádění jeho rekonstruk-
ce firmou SDS EXMOST spol. s r.o. dnem 
13. 6. 2016 od 08:00 hod.

Ing. Jan Čepa,  
vedoucí odboru samosprávy

SVÁTEK HUDBY
Smíšený pěvecký sbor GAUDEÁMUS 

ze Světlé a Akordeonový soubor ZUŠ Le-
deč vás zvou na koncert do ledečské sy-
nagogy.

17. června 2016 v 17 hodin.
Vstupné dobrovolné.

PŮJČKY
pro zaměstnance, důchodce OSVČ  

i začínající, nově i půjčky na zástavu.
Volejte 724 022 441-úp  

pracuje pro více společností 
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KVĚTNOVÉ VÍTÁNÍ DĚTÍ
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MEMORIÁL KARLA ŠULCE

Nejmladší ledečské házenkářky včetně jednoho házenkáře se 
na začátku května již tradičně zúčastnily turnaje „Memoriálu 
Karla Šulce“ konajícího se opět v Plzni. Dá se říct, že tento tur-
naj je již tradičním faktickým zakončením sezóny turnajů a celá 
jarní příprava se soustředí právě do Plzně. Letos nebyla jarní 
turnajová porce až tak veliká, mnoho turnajů mělo společné 
datum a některé kluby turnaj pro přípravky vůbec nepořádaly. 
Nicméně i tak odjel Tým do Plzně dobře připraven.

Naše družstvo se turnaje účastnilo v kategorii Mini 4+1 
v počtu deseti holek a jednoho kluka. Hrací doba byla nasta-
ven 2x10 minut. V základní skupině jsme sehráli sedm zápasů. 
Byli jsme rovnocenným partnerem i pro družstva, se kterými 
jsme loni prohráli velkým rozdílem. První zápas s družstvem 
pražské Astry jsme sice o 4 góly prohráli, ale dokázali jsme 
soupeři dát jedenáct gólů a celý první poločas jsme hráli vyrov-
naný zápas, bohužel ve druhém poločase jsme již nedokázali 
udržovat tempo a zápas jsme nakonec prohráli. Druhý páteční 
zápas s pražskou Slavií byl pro nás důkazem perfektní obrany, 
dostali jsme pouze čtyři góly, bohužel jsme jich pouze šest dali. 
Ale vítězství bylo naše. I další zápas s Bohunicemi byl pro nás 
vítězným a tentokrát jsme si spravili chuť i nastřelenými góly. 
Během dvaceti minut jsme dokázali vstřelit 16 
gólů. Posledním zápasem byla domácí Plzeň 
B, i s tímto týmem jsme sehráli kvalitní utká-
ní, bohužel plzeňské taktice vysunutí brankáře 
do hry jsme nedokázali a dle našeho názoru 
ani nemohli konkurovat. Nejenom, že jsme 
na tento tah nebyli připraveni, ale hlavně jsme 
nepředpokládali, že by soupeř do této taktiky 
za stavu 5 : 5 šel. Nakonec jsme prohráli 8 : 15, 
ale stydět se nebylo za co. Naopak, holky 
v tomto zápase bojovaly velmi urputně.

V sobotu ráno nás čekaly ještě dva zápasy 
v základní skupině, první ranní s Jindřichovým 
Hradcem. Tento zápas jsme prohráli. Jednalo 
se o nejtrpčí prohru na turnaji. Holky vlastní-
mi chybami nedokázaly ubránit nátlak soupeře 
a podlehly soupeři o dva góly. S Chebem jsme 
vyhráli i přesto, že jsme nedali tolik gólů, kolik 
bychom měli v těchto zápasech dávat. V zá-
kladní skupině jsme skončili třetí a postoupili 
do skupiny o 7. − 12. místo.

V postupové skupině jsme již nepodali žád-
ný vítězný výkon. Pouze s pražskými Hájemi 

jsme dokázali vybojovat remízu a i za tento výkon je potře-
ba družstvo pochválit. Bohužel Tachov, Milevsko a Kobylisy 
jsme porazit nedokázali a nutno podotknout, že to nebylo kvůli 
obranné části hry, ale především střelbou na bránu. Do příš-
tí sezóny se musíme na tuto část zaměřit. Celkově nám patří  
12. místo z 23 družstev, což je velmi dobrý výkon. Celé druž-
stvo prokázalo chuť bojovat o výsledek, chuť hrát házenou 
a být jedna parta. Týmový duch je v házené důležitý, možná 
více než cokoliv jiného.

Memoriál Karla Šulce je opravdu velmi povedený a dobře 
zorganizovaný turnaj. Organizátoři zřejmě vědí, kde si objednat 
počasí, neboť to vyšlo opět na jedničku. Všechny zápasy byly 
sehrány venku včetně doprovodného programu. Pouze kino 
„Šulc Cinema“ probíhalo v hale, kde se promítal film „Hotel 
Transylvánia 2“. Na závěr doprovodného programu byl pro 
děti připraven velkolepý ohňostroj k výročí čtvrtstoletí turnaje. 
Spokojenost všech účastníků byla veliká. Příští rok pojedeme 
určitě znovu, a pokud se nám podaří udržet úplně nejmladší 
u házenkářského míče, zúčastníme se se dvěma družstvy – pří-
pravky a mini. Házené zdar!  

-JP-
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BRATŘI SI SPLNILI SEN ZAHRÁT SI SPOLU  
POD ČESKOU VLAJKOU

Ve dnech 18.−23. dubna 2016 se odehrálo na zimním stadio-
nu Ondreje Nepely v Bratislavě neoficiální mistrovství světa 
v ledním hokeji kategorie U 14. Na tento turnaj se po výběro-
vých kolech probojovali i kluci z Ledče nad Sázavou hrající 
za BK Havlíčkův Brod Dominik a Patrik Vacíkovi. Před sa-
mostatným turnajem kluci podstoupili intenzivní čtyřdenní sou-
středění v Bystřici pod Pernštejnem, kde se pod vedením zku-
šených trenérů formoval český výběr na vrchol sezony 2016.

Turnaje se zúčastnilo 18 týmů z celého světa. Nalosovaných 
pět utkání v základní části nám přiřklo 4 velmi těžké, převáž-
ně kanadsko-americké prestižní soupeře. Hned na úvod celého 
turnaje kluci nastoupili proti silnému a fyzicky vyspělému ka-
nadskému týmu DRAFT DAY. Toto utkání velmi bolelo zejmé-
na talentovaného útočníka Jána Lašáka, který utrpěl tvrdý hit 
a zápas nedohrál. To kluky nabudilo ke skvělému urputnému 
výkonu a začali bojovat o každý metr ledu a výsledek 3 : 1 
byl pro české barvy nejlepší odměnou. Do turnaje jsme tedy 
vykročili vítězně.

Druhý den začal již s papírově slabším soupeřem z Kazach-
stánu. Předpoklady se potvrdily a zvítězili jsme jednoznačně 
9 : 3. Psychicky se tedy kluci cítili výborně a byli připraveni 
nastoupit proti Švédskému výběru. Tento zápas byl ozdobou 
druhého hracího dne, kde bojovnost a šikovnost jak českých, 
tak švédských kluků byla naprosto hodná výběru svých zemí. 
Zejména oba brankáři drželi střelecké pokusy mimo své tři 
tyče a tak po základní hrací době svítil na informační tabuli 
bezbrankový stav 0 : 0. Rozhodnout tedy musely samostatné 
nájezdy, kde oba gólmani předváděli opět fantastické zákroky, 
kterými přiváděli diváky i samotné střelce k naprostému úžasu. 
Až v páté sérii rozhodl švédský hráč o vítězi tohoto velmi po-
hledného zápasu.

Třetí den již brzy ráno český tým prověřil opět kanadský tým 
West coast selects. Bohužel jsme ani v tomto zápase nevstřelili 
branku a prohráli po ospalém výkonu 2 : 0. Co se dělo po zápase 

v kabině, vědí jen kluci, ale rozhodně zvýšený hlas trenérů za-
bral. Na další zápas proti PROHOCKEY (USA), vítězi minu-
lého ročníku, totiž nastoupilo zcela jiné mužstvo. Od úvodního 
vhazování šli kluci jako jeden tým naplno do každého souboje 
a na hranici svých možností nedarovali soupeři ani kousek ledu 
zadarmo. Když 3 minuty před koncem utkání svítil na tabuli stav  
3 : 1 pro Czech Selects. zdálo se být všechno rozhodnuté. Hokej 
se však hraje až do poslední vteřiny. Sporným gólem v čase 58:30 
Amerika snížila na 3 : 2 a v následném power play vyrovnala na  
3 : 3. Rozhodnout tedy musely opět nájezdy. Poučeni z chyb při 
nájezdech proti Švédsku kluci chladnokrevně zakončovali a již 
ve druhé sadě bylo rozhodnuto – 2 : 0 pro české barvy.

Teď všichni netrpělivě čekali na konečné postavení v tabulce 
a soupeře pro boj do čtvrtfinále. V tabulce český tým figuroval 
na 6. místě a rozuzlení přineslo pro nás soupeře, kterého si ně-
kdo nepřál. V zápase o postup do čtvrtfinále se znovu porveme 
s americkým týmem Prohockey. Bohužel, podle hesla dvakrát 
nevstoupíš do stejné řeky, se odvíjel i tento zápas „o všechno“. 
To, co nám vycházelo včera, dnes vůbec nefungovalo a soupeř 
poučen z předchozích chyb využíval každou šanci ke vstřelení 
gólu. Skóre 5 : 1 pro USA pro nás bylo zdrcující a nám bylo 
jasné, že tady naše cesta k medailím končí.

Obrovské zklamání a snad i slza zavládla v českém výběru. 
I přes tuhle smutnou tečku trenéři všem klukům poděkovali. 
Kladli jim na srdce, že zkušenosti, které během tohoto turna-
je získali, jsou tou největší odměnou, kterou zde mohli získat. 
Vždyť sehrát takto kvalitní zápasy v naší lize nejde. Když si 
hráč uvědomí, kde jsou jeho rezervy a na čem dál pracovat, je 
to nejlepší cesta, aby příští ročník turnaje WSI byl zase lepší 
než ten letošní.

Závěrem bych chtěl poděkovat Městu Ledeč n. S., Městu  
H. Brod a firmě PROFLEX s.r.o za podporu, bez které bychom 
se takto prestižního turnaje nemohli zúčastnit.

Robert Vacík



20

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S., IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S. 
Řídí redakční rada, šéfredaktor – Otakar Kubát. Adresa redakce: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 511, 
fax 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, registrační značka MK ČR E 15156. Objednávky předplatného v Informačním centru Ledeč n. S. Názory 
vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele, redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů, které se přijímají 
do 25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 10. června 2016 oslaví své krásné 
85. narozeniny 
paní ŽOFIE DOLEŽALOVÁ z Ledče 
nad Sázavou. 

Vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně pevné 
zdraví a mnoho hezkých chvil jí do dal-
ších let přejí a za všechno moc děkují 
dcera a syn s rodinami.

A hned nadvakrát! 
Tentokráte je pro dva 
pány, kteří jsou souse-
dy nejen v počátečních 
písmenech abecedy 
(ve školních časech byly 
tyto počáteční litery pro 
zkoušení nebezpečné), 
ale také skutečnými sou-

sedy, které dělí jen pověstný plůtek, který však v jejich vztahu 
opravdu není překážkou. A minimálně ještě jedna věc pány 
JIŘÍHO BROŽE a JOSEFA ANDĚLA spojuje – je to lás-
ka k fotbalu a zejména tomu ledečskému, kterému zasvětili 
podstatnou část svého dosavadního života a dělali to rádi 
a dobře. Nelze opominout, že byli také hlavními organi-
zátory velmi populárních a povedených Pivních slavností 
v Ledči. Blahopřání patří nejen k jejich přátelským vzta-
hům, ale také k životním jubileím, která oslavují v první 
polovině tohoto roku. Dohromady by to dalo požehnanou 
stotřicítku a skóre mezi nimi je (řečeno fotbalovou termi-
nologií) 10 : 0 – kdo je v tuto chvíli domácí, nechť si osla-
venci rozhodnou mezi sebou. 

Pevné zdraví i dobrou pohodu přeje a za odvedenou práci 
pro ledečský fotbal děkuje – Fotbalový klub FK Kovofi niš 
Ledeč nad Sázavou. K blahopřání se s gustem přidává i re-
dakce Ledečského zpravodaje.

Dne 16. června uplyne deset let, kdy 
ve věku nedožitých 78 let opustil tento svět 
pan BOHUSLAV VACEK z Vilémovic. 
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.

S úctou a láskou děkují a vzpomínají 
manželka a synové s rodinami.

 

Kdo v srdci žije, neumírá!
Dne 16. června letošního roku uplyne 
5 let, kdy nás navždy opustil 
pan KVĚTOSLAV VÁVRA z Ledče 
nad Sázavou. Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou s námi.

S láskou a úctou stále vzpomíná 
manželka a synové s rodinami.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, 
v srdci bolest zůstává a stálé vzpomínání.
Dne 22. června uplyne deset roků 
od úmrtí pana LIBORA JIRÁČKA 
z Ledče nad Sázavou. 

S láskou a úctou stále vzpomíná 
rodina a ostatní příbuzní.

VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ

Dovolte, abychom prostřednictvím zpravodaje 
poděkovali přátelům, známým a veřejnosti, všem těm, 
kteří se na konci dubna letošního roku přišli naposledy 
rozloučit s panem FRANTIŠKEM BŘEZINOU 
z Ledče nad Sázavou. Naše poděkování patří za slova 
účasti i květinové dary.  

Zarmoucená rodina

BLAHOPŘÁNÍ 

Společnost KOVOFINIŠ s.r.o. si Vás dovoluje pozvat 
 na návštěvu svých prostor v Podolí 600 v Ledči nad Sázavou  
v sobotu 18. června 2016 od 8:00 do 14:00 hodin u příležitosti  

65. výročí fi rmy KOVOFINIŠ  
25. výročí společnosti   AQUACOMP HARD, s.r.o.     

Pro návštěvníky bude připravena prohlídka  
výrobních prostor, projekčních kanceláří, výstava historických fotografi í, 

 občerstvení a doprovodný program pro děti  i dospělé.
Těšíme se na Vaši návštěvu.


