
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 3 * ROČNÍK XXV * CENA 10,- Kč

BŘEZEN
2017



2

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST BŘEZEN 2017
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.

Výkup železa, barevných kovů a nově papíru.
Práce autojeřábem. Provádění ekologické
likvidace autovraků a zpětného odběru.

Ledeč nad Sázavou, za nádražím ČD.
Provozní doba:

Pondělí - Pátek 6:00–10:00 10:30–14:30 hodin 
Sobota: každá 1. v měsíci od 8:00–11:00 hodin

Obrvaň 29, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: 602 359 600, 724 293 214 
Email: kubikova18@seznam.cz

Minulý měsíc se Rada města sešla na dvou schůzích ve 

dnech 6. a 20. února. Z významných projednaných bodů 

lze vybrat:

• Schválení nových nájemních smluv v budově polikliniky 

• Schválení projektové dokumentace pro územní a stavební ří-

zení nově vznikajících parcel v lokalitě Na Pláckách fi rmou 

Univers Světlá n. S.

• Výpůjčku městských pozemků u gymnázia za účelem pokra-

čování opravy fasády budovy od 1. března

• Záměr pronajmout prostory v budově Husovo náměstí č.p. 

16 (bývalý klub SVČ)

• Ukončení nájmu místnosti kanceláře v budově Polikliniky

a zveřejnění zájmu ji opět pronajmout.

• Schválení příspěvků na činnost organizacím:

 Akademie boj. umění 20.000 Kč

 Centrin CZ 5.000 Kč

 Chovatelé 15.000 Kč

 Včelaři 15.000 Kč

 CDS Barborka 40.625 Kč

 Lyžaři 20.000 Kč

 Bitva o Notorburg 20.000 Kč

 Ledňáček 10.000 Kč 

 Stanice Pavlov 20.000 Kč

 Důchodci 40.687 Kč

 Tenis 40.000 Kč

Rada města má ve své kompetenci schválení příspěvků do 

50.000 Kč, vyšší příspěvky schvaluje zastupitelstvo města 

Zastupitelstvo města se sešlo 27. února a v rámci této schůze 

bylo mimo jiné projednáno.

• Schválení příspěvků na činnost těmto organizacím:

 Fotbalový klub Kovofi niš 80.000 Kč

 Hokejový klub Ledeč 400.000 Kč

              (včetně pronájmů ledové plochy)

 Petrklíč 59.375 Kč

 Sokol – provozní náklady 150.000 Kč

 TJ Kovofi niš 233.000 Kč

• Schválení prodeje posledního pozemku pro stavbu RD v lo-

kalitě Na Pláckách 

• Schválení prodeje pozemku v lokalitě Barborka místnímu 

rybářskému svazu (bez vzrostlých dřevin) 

• Změna vyhlášky o odpadech 

Další termín jednání Zastupitelstva města je plánováno na

26. dubna (středa)

Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva 

města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na městském we-

bu www.ledecns.cz 

-JD-

Alespoň tak to vidí Le-

dečák, David Šrámek, vy-

znávající názor, že všichni 

můžeme být spokojeni, na-

jdeme-li cestu, jak realizovat 

své sny a pokud děláme věci, 

které nás v životě oprav-

du baví. Jak sám o sobě 

říká – nenapravitelný optimista a vytrvalý sběrač moudrosti, 

se ve 33 letech rozhodl vyskočit z kariérního vlaku a vydal 

se poznávat svět. Cesta trvala 20 měsíců, během kterých na

4 kontinentech navštívil 14 zemí. Během cesty pracoval jako 

řemeslník, prodavač pizzy, prodavač v obchodě, restauratér, 

myč nádobí, jako sádrokartonář i jako natěrač parkovišť. Jak 

s úsměvem dodává: “S titulem z ekonomky jsem jim to tam 

prostě natřel“.

Zároveň se v chudších částech světa věnoval dobrovolniče-

ní - například v Laosu, kdy pomáhal domorodcům se sklizní 

horské rýže, anebo v Indonésii, kde pro změnu na střední Jávě 

učil angličtinu. Otevřen novým zážitkům měl také možnost 

strávit čas v prostředí různých kultur i náboženství – od křes-

ťanů, muslimů a hinduistů až po budhisty, se kterými strávil 

v jejich chrámu několik týdnů. 

Jakým způsobem na životní cestu vyrazit, jak svět pozná-

vat a jak se zase vrátit – to jsou základní témata inspirativní

a motivační přednášky, se kterou se Davidovi daří plnit před-

náškové sály největších cestovatelských festivalů v Čechách. 

Ve spolupráci s městem Ledeč si David připravil přednášku 

i pro domácí publikum. Těšit se na něj můžete již 31. břez-

na od 19 hodin v sále ledečského gymnázia. Vstupenky jsou

v předprodeji v informačním centru za 100 Kč. 

-jd-

11. – 12. 3.
Dr. Teclová

Dobrovského 2023, H. Brod
Tel.: 569 426 109

18. – 19. 3.
Dr. Venosová

Humpolecká 244, H. Brod
Tel.: 569 426 107

25. – 26. 3.
Dr. Horáková

Kalinovo náb. 605, H. Brod
Tel.: 569 434 445

1. – 2. 4.
Dr. Brázda

Krále Jana 538, Chotěboř
Tel.: 569 623 790

8. – 9. 4.
Dr. Kočová

Habrecká 450, Ledeč n. S.
Tel.: 724 170 466

14. – 17. 4.
Dr. Anderová

nám. T.G.M. 323, Chotěboř
Tel.: 569 623 987

KOLEM SVĚTA MŮŽE VYRAZIT KAŽDÝ Z NÁS
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MEZINÁRODNÍ MOTOKROS
LEDEČ NAD SÁZAVOU 7. KVĚTNA 2017

Vážení čtenáři zpravodaje, v sobotu 25. února 2017 se 

v Kozlově slavnostně předával nový dopravní automobil, 

značky FIAT  s přívěsem, pro hasiče z Kozlova.

Aktu se zúčastnili: senátor Ing. Jaromír Strnad, pan 

děkan Jan Bárta a hlavně hasiči – nejenom z Kozlova, 

ale i z okolí. Jsem nesmírně rád, že naše obec získala 

tento dopravní automobil jako jedna z prvních na okrese

H. Brod a jsem přesvědčen, že naši hasiči si to zaslouží. 

Jen zatím asi pět obcí na našem okrese se pyšní novým 

DA z  dotačního titulu. 

Dopravní automobil získala obec Kozlov pro své ha-

siče z dotačního titulu ministerstva vnitra DOPRAVNÍ 

AUTOMOBILY PRO HASIČE. Na celé dotaci se po-

dílelo nejenom ministerstvo vnitra, ale i Kraj Vysočina

a naše obec.

Něco málo o DA. Jak se říká „do roka a do dne“, tak 

tady se nám to skoro podařilo. Dne 19. února 2016 jsme 

žádali o dotaci a dne 25. února 2017 jsme slavnostně 

DA předávali. Během toho roku jsme si prošli nemalou 

PŘEDÁNÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU
PRO HASIČE Z KOZLOVA

administrativou, ale tak už to asi musí být. Jak už jsem 

uváděl, získali jsme dotaci, která byla postavena na 900 

tisíc Kč, z toho ministerstvo uhradí 3/6, kraj Vysočina 

2/6 a obec Kozlov 1/6 z celkové dotace. Protože se nám 

nepodařilo ani ve výběrovém řízení dostat se na 900 ti-

síc a celková cena se vyšplhala na 998 250 Kč, dopla-

tek 98 250 Kč šel za obcí Kozlov. DA má hlavně sloužit 

k evakuaci osob a bude zahrnut do požárního poplacho-

vého plánu Kraje Vysočina.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval nejenom za sebe, 

ale i za hasiče z Kozlova, našim politikům, že konečně 

přestali jenom hasičům slibovat, ale začali i konat. Dále 

Kraji Vysočina a zastupitelům obce Kozlov, že celou akci 

podpořili. Děkuji tímto i senátorovi Jaromíru Strnadovi 

za dovezení DA a předání klíčů od vozidla. Dále potom 

panu děkanovi Janu Bártovi, že přišel DA pokřtít. Hlavně 

přeji našim hasičům mnoho kilometrů bez nehod.

Josef Borovský, starosta obce Kozlov

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ ZÁPŮJČKY
Z „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ PRO ÚZEMÍ
MĚSTA LEDEČ NAD SÁZAVOU V ROCE 2017

Na základě usnesení z druhého zasedání Zastupitel-

stva města Ledeč nad Sázavou, konaného dne 27. února 

2017 se vyhlašuje 1. výběrové řízení pro žadatele o zá-

půjčku z FRB města pro rok 2017 a to v souladu s čl. 

IV. odst. 6 „Pravidel města Ledeč nad Sázavou“ pro vy-

tváření a použití účelových prostředků z Fondu rozvoje 

bydlení na území města Ledeč nad Sázavou s tím, že 

termín pro podání žádostí byl stanoven od 3. 3. 2017 

do 31. 3. 2017. Podmínkou pro poskytnutí zápůjčky je 

obnova střechy, zřízení ekologického vytápění, izolace 

proti spodní vodě, čistírna odpadních vod, zateplení, re-

konstrukce koupelny a WC, půdní nástavba (vestavba) 

či rekonstrukce výtahu. Bližší informace na oddělení 

majetku a investic, číslo dveří 109, tel.: 569 729 522 

(523). Úplné znění vyhlášeného výběrového řízení a žá-

dost naleznete na webových stránkách města Ledeč nad 

Sázavou (www.ledecns.cz) v sekci dokumenty Odboru 

samosprávy a úřední desce.

Ing. Jan Čepa
vedoucí odboru samosprávy
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Poprvé v roce 2017, konkrétně 11. února, jsme na le-

dečské radnici přivítali naše nové spoluobčany. Se-

tkání organizuje komise pro občanské záležitosti, 

jmenovitě pan Marek Kroutil – člen ZM a sehraná parta –

J. Hoskovcová, J. Fotrová, L. Smítková. Slavnost dopl-

nily svým programem děti z mateřské školy Plácky pod 

vedením paní učitelky Heleny Vlasové. 

NA RADNICI BYLI POPRVÉ

A koho že jsme zapsali do slavnostní listiny? Viz sním-

ky v pořadí: Natálie Janovcová, Jan Rajdl, Dorota Kep-

ková, Vanesa Smejkalová, Leoš Svatoš, děti z MŠ Na 

Pláckách. Všem našim novým spoluobčánkům přejeme 

pevné zdraví a mnoho radosti ze života. 

Fotografi e pořídil Vladimír Komárek. 

-ls-
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ÚNOR 2017

NATIONAL LITERARY AWARD

POŠKOZENÍ KONZOLE SLOU-

PU VYSOKÉHO NAPĚTÍ – dne

28. ledna 2017 byly policejním or-

gánem PS v Ledči nad Sázavou dle

§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony tr. 

řízení ve věci podezření ze spáchání 

přečinu poškození a ohrožení provozu 

obecně prospěšného zařízení z nedba-

losti, kterého se dopustil dosud nezjiš-

těný pachatel tím, že dne 28. 1. 2017 

v době od 13:00 hodin do 16:00 hodin 

v katastru obce Kožlí, část Sechov, 

v místech zn. „Podhradí“, podřízl motorovou pilou vzrostlý smrk

o výšce 30 metrů, který následně spadl na vedení vysokého napětí

a poškodil konzoli sloupu el. vedení, kdy v důsledku vniklého zkra-

tu došlo k přerušení dodávky el. energie do 2 189 odběrných míst. 

NP tak tímto jednáním způsobil škodu převyšující částku 25.000,- 

Kč. V případě jeho dopadení mu u soudu hrozí trest odnětí svobody 

až na 1 rok nebo zákaz činnosti. 

KRÁDEŽ PENĚŽENKY S PLATEBNÍ KARTOU – dne 9. 

února 2017 byly policejním orgánem PS v Ledči nad Sázavou dle

§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony tr. řízení ve věci podezření ze spá-

chání přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění plateb-

ního prostředku, kterého se dopustil dosud nezjištěný pachatel tím, 

že dne 9. 2. 2017 v době od 14.10 hod. do 14:20 hod., v Ledči nad 

Sázavou v ulici Pivovarská, na šatně v podniku Kovofi niš s.r.o., 

z oblečení uloženého v neuzamčené šatní skříni odcizil pánskou 

koženou peněženku s fi nanční hotovostí 4.200,- Kč, občanským 

průkazem, řidičským průkazem, průkazem pojištěnce VZP, za-

městnaneckým průkazem a platební kartou České spořitelny, čímž 

tak poškozenému způsobil celkovou škodu ve výši 4.500,- Kč.

V případě jeho dopadení mu u soudu hrozí trest odnětí svobody až 

na 2 roky. 

ŘÍDIL VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU – dne 22. února 

2017 v 09:40 hodin v ul. Koželská v Ledči n/S. kontrolovala hlídka 

Policie ČR osobní vozidlo AKA 56-37, kdy provedenou decho-

vou zkouškou přístrojem Dräger byla zjištěna přítomnost alkoholu

v dechu řidiče 1,29 ‰, následnou zkouškou 1,13 ‰ a 1,09 ‰ alko-

holu v dechu. Řidič se následně podrobil odběru biologického ma-

teriálu na zjištění přesné hladiny alkoholu v krvi. Na místě mu byl 

zadržen řidičský průkaz, zakázána další jízda a ve věci dle § 158/3 

tr. řádu byly zahájeny úkony tr. řízení pro podezření ze spáchání 

přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy mu za toto hrozí 

trest odnětí svobody až na 1 rok nebo zákaz činnosti. 

V období od 1. února 2017 do současné doby v rámci zvýšené 

kontroly dodržování dopravního značení na sídlišti Stínadla, 

ul. Marie Majerové, prostoru Husova náměstí, jakož i v dalších 

lokalitách města, bylo řešeno 7 případu porušení dopravního 

značení, kdy přestupky byly odevzdány k projednání správní-

mu orgánu. 

npor. Josef Daněk DiS., zást. ved. OO Světlá n. S.
Policejní stanice Ledeč n. S.

Na podzim školního roku 2016/2017 se naše dvě studentky 

sexty ledečského gymnázia, Kája Kobrová a Zuzka Vrbová, zú-

častnily literární soutěže „National Literary Award for Young 

Writers“.  Je to literární soutěž pro mladé autory píšící v ang-

lickém jazyce, je určena pouze pro osoby žijící na území ČR 

a Slovenska a jejich mateřským jazykem není angličtina. Na 

stupně vítězů sice naše talentované reprezentantky nedosáhly, 

ale o jejich krásné povídky na téma „In Ten Years“ bychom se 

s vámi chtěli podělit – najdete je na stránkách naší školy www.

gvi.cz.  Enjoy!  

Mgr. Michaela Viktorová

PRODEJ
SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu

Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách
z našeho chovu!

Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 149–180 Kč/ks

Prodej 3. dubna 2017 
Ledeč u vlak. nádraží

– 11.35 hod.
Při prodeji slepiček výkup

králičích kožek – cena
dle poptávky.

Info PO-PÁ 9 – 16 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Poslední lednovou neděli probě-

hl na Hutích výcvik zaměřený na 

záchranné práce na zamrzlých hla-

dinách. Prakticky byl nacvičen po-

hyb po ledu s využitím standardních 

technických prostředků, včetně plí-

žení zachránce, pohyb s využitím 

žebříků, pohyb po ledu s plavidlem

a nácvik sebezáchrany v přípa-

dě proboření do ledu. Dále byl pro-

veden výcvik ve využití házecí-

ho pytlíku, alternativní využití 

plovoucích prostředků ze standardní 

výbavy JPO, záchrana osoby při vě-

domí pomocí žebříku a záchrana oso-

by osobním zásahem hasiče, záchrana 

osoby v bezvědomí s využitím žeb-

říku a záchrana osoby v bezvědomí

LEDOVÉ PLOCHY NEJSOU JEN PRO RADOVÁNKY
s využitím plavidla. Stěžejním bodem 

výcviku však bylo využití nově poří-

zeného věcného prostředku – obleku 

Agama. Oblek Agama je vodotěsný 

pracovní oblek, vhodný pro pracov-

ní zásahy hasičů, policie, leteckých 

záchranářů a vodní záchranné služby 

v drsných klimatických a jiných pod-

mínkách. Ve výbavě jednotky dosud 

chyběl, ačkoliv mezi nejvýznamněj-

ší rizika při práci na vodě patří i pod-

chlazení anebo infekce.

Vážení čtenáři,

přináším vám pravidelné ohléd-

nutí za činností na úseku požární 

ochrany v hasebním obvodu Le-

deč nad Sázavou. 

Než otevřeme výjezdovou čin-

nost, je třeba zmínit, že s nadcházejícím jarem roste práce 

na zahradách a lesních porostech. Se zvýšenou potřebou 

pálení dřevního odpadu roste riziko planých výjezdů. Pro 

jednodušší orientaci operačního střediska (linka 150/112) 

je vhodné vyplnit jednoduchý formulář na stránkách pa-

leni.izscr.cz Operační středisko v případě nahlášení po-

žáru prvně kontaktuje osobu, která pálení provádí, zda 

nedošlo k nežádoucímu rozšíření v požár.

V uplynulém měsíci jednotka profesionálních hasičů 

v Ledči nad Sázavou zasahovala u rovné dvacítky udá-

lostí. Během měsíce nedošlo naštěstí ani k jednomu po-

žáru. Vážné dopravní nehody jednotku zaměstnaly dva-

krát. První nehoda nákladního automobilu s přívěsem se 

stala 30. ledna v obci Olšinky. Na namrzlé silnici vozidlo 

dostalo smyk a skončilo zničené v příkopě, jeho přívěs se 

utrhnul a než zastavil o oplocení rodinného domu, stihnul 

cestou poškodit dva sloupy veřejného osvětlení. Na mís-

tě jsme spolupracovali s kolegy z SDH Golčův Jeníkov. 

Od této nehody hasiči přejížděli k druhé vážné nehodě

u obce Frýdnava. Zde si nehoda dodávky vyžádala zra-

nění cestujících. Dvakrát jsme byli přivolání na odstraně-

ní nebezpečných rampouchů nad chodníky na veřejném 

prostranství. Pro tyto činnosti disponujeme automobilo-

vým žebříkem na podvozku Mercedes s dosahem 30 me-

trů. V ulici Zahrádecká bylo provedeno zastavení úni-

ku zemního plynu z plynové přípojky rodinného domu 

s následným měřením výbušné koncentrace plynu. V ob-

ci Kouty došlo k poruše na vodovodním řadu, tady jsme 

pomohli vodovodní řad zavodnit. Několik výjezdů připi-

sujeme otevření bytu či domu pro PČR, nebo pokud tam 

hrozilo nějaké nebezpečí. Poslední dva výjezdy vedeme 

v patrnost 21. února s táním sněhu. Na Horní Ledči do-

cházelo k ucpání propustků pod silnicí a zaplavování ko-

munikace vodou.

ppor. Jan Šimanovský
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou
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V PETRKLÍČI TANČILA MYŠKA I SLON

KDYŽ SE ZHASNE NA LEDEČSKÉM HRADĚ

Divadlo Mimochodem s potěšením otevírá svou dva-

náctou sezónu, což znamená, že vás každou čtvrtou sobo-

tu v měsíci od března do listopadu čeká pravidelná porce 

vydatné zábavy. A začneme hezky zostra.

Na konci března vás tedy srdečně zveme na stále žá-

danou českou konverzační komedii Když se zhasne, kte-

ré má naše divadlo za sebou už několik desítek repríz 

od premiérového uvedení v roce 2013. Dozvíte se v ní, 

jak byste rozhodně neměli řešit manželské problémy, že 

předmanželská smlouva není vždycky dobrý nápad a že 

požádat v dobré vůli o pomoc své nejbližší přátele může 

být cestou do pekel. V moderní komedii od autorů Roma-

na Vencla a Michaely Doleželové na naší scéně excelu-

jí Tereza Dvořáková, Filip Ženíšek, Vojtěch Roul a Mar-

kéta Sýsová. 

Pokud jste si ještě nepořídili permanentku na letošní 

sezónu, nyní máte poslední možnost, jak z ní dostat co 

nejvíc. Tato přenosná karta zajistí jedné osobě bezplatný 

vstup na všechny divadelní a hudební akce, které bude 

naše divadlo v roce 2017 pořádat. Permanentka stojí 800 

Kč a k dostání bude na pokladně před představením.

Komedii Když se zhasne budeme hrát v sobotu

25. března od 20:00 v divadelním sále ledečského hradu. 

Rozhodně vám přijdou vhod nová parkovací místa, která 

loni na podzim vznikla před mostem na horním nádvoří. 

Možnost rezervace vstupenek a bližší informace o pro-

gramu i permanentce nabízíme na čísle 775 646 629, na 

e-mailu rezervace@mimochodem.com či na našem Fa-

cebooku.

-DS Mimochodem-

Období masopustů a karnevalů nenechalo chladným 

ani ledečské Centrum sociálních služeb Petrklíč při Ob-

lastní charitě H. Brod, které se rozhodlo stejně jako loni 

uspořádat karneval pro všechny své klienty. Jako vážené 

hosty si pak přizvalo i klienty ledečské charitní Sociálně-

terapeutické dílny či klienty z ledečského Domova Háj. 

Vše se odehrávalo právě v Petrklíči ve středu 15. února 

dopoledne. 

Atmosféra byla úžasná. Tančilo se, hrály se hry, po-

vídalo se a smích se rozléhal po celé budově. „Ještě než 

k nám dorazila návštěva, tak jsme naše klienty nastrojili 

do masek a zatančili jsme si. Když jsme se sešli v plném 

počtu, tak přišly na řadu hry. Nejdříve se házel míček 

do koše, pak jsme si vyzkoušeli menší slalom a nakonec 

jsme se pokoušeli házet s kroužky na cíl. A poté se zase 

tančilo,“ vylíčila karnevalové dění tamní sociální pracov-

nice Bc. Ivana Tomanová. 

Samozřejmě nebyla nouze o originální kostýmy. Parket 

patřil třeba myšce nebo i slonovi. „Mě osobně velice po-

bavil nápad našeho Martina, kterého kolegyně nastrojily 

do kostýmu selky, takže mu nechyběl ani slušivý čepeček 

na hlavě,“ usmála se. Karnevalové veselí sice už skonči-

lo, ale Petrklíč se rozhodně nenudí. Už nyní se připravuje 

na blížící se Velikonoce. „Rádi bychom všechny zájemce 

pozvali na Velikonoční prodejní výstavu, která se v na-

šich prostorách na adrese Barborka 1324 uskuteční v týd-

nu od 3. do 7. dubna vždy od 9 do 15 hodin,“ zmínila 

sociální pracovnice. Expozice nabídne jak ukázku celo-

roční tvorby klientů Petrklíče, tak i ryze velikonoční de-

korace. „Můžu prozradit, že jsme se pustili například do 

výroby velikonočních věnců na dveře,“ poodhalila Iva-

na Tomanová.

Aneta Slavíková, PR

Centrum sociálních služeb Petrklíč opět po roce zažilo tu pravou karnevalovou atmosféru. (Foto: archiv Oblastní charity Havlíčkův Brod)

Přijďte se naladit na jarní notu na
VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PETRKLÍČ

3. – 7. dubna 2017 od 9 do 15 hodin v prostorách Petrklíče.
Rádi vás uvidíme! Výtěžek z prodeje podpoří další činnost stacionáře.
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JAK SE ŽIJE BEZ ÚSTAVU – část I.

Domov Háj se postupně mění z „ústavu“ pro lidi s men-

tálním postižením na moderní sociální službu – obyvate-

lé Domova Háj se přestěhují do rekonstruovaných nebo 

nově postavených rodinných domů na Havlíčkobrodsku. 

Pro čtenáře zpravodaje jsme přichystali odpovědi na čas-

to kladené otázky související s transformací naší služby 

– vyjdou postupně v dalších vydáních Ledečského zpra-

vodaje. 

Kdo to zaplatí?
Rekonstrukce i výstavba budou hrazeny z projektů EU 

se spoluúčastí Kraje Vysočina.

Nezhorší se péče o obyvatele Domova Háj?
V nově zřizovaných domácnostech bude o uživate-

le služby postaráno minimálně stejně dobře jako dosud. 

Vždy bude k dispozici personál, který pomůže s tím, co 

bude třeba.

O jakou sociální službu se bude jednat?
V některých domácnostech bude dospělým lidem 

s mentálním postižením poskytována sociální služba 

„domov pro osoby se zdravotním postižením“ (DOZP) 

a v některých sociální služba „chráněné bydlení“ (CHB). 

Oba typy služeb mají podobnou náplň – poskytnutí byd-

lení, stravy a další podpory, kterou člověk s mentálním 

postižením potřebuje a nemůže si ji zajistit jiným (běž-

ným) způsobem. Služba DOZP je určena pro lidi, kteří 

potřebují více péče a pomoci i v základních věcech (hy-

giena, jídlo,…), služba CHB je určena pro ty soběstač-

nější, kteří potřebují spíše poradit a podpořit, aby vše 

zvládli (důraz na rozvoj samostatnosti).

Kolik lidí bude žít pod jednou střechou, kolik jich bude 
na pokoji?

Domovy pro osoby se zdravotním postižením budou 

zařízeny jako společné bydlení pro 6 uživatelů služby 

pod jednou střechou. Chráněná bydlení budou zařízena 

jako dva samostatné byty pod jednou střechou (jeden byt 

pro 4 lidi, druhý pro 2 lidi). V obou případech bude mít 

každý člověk pokoj pro sebe (pokud si to bude někdo vy-

loženě přát, může být v pokoji ve dvou). Kuchyně, obý-

vák, atd. budou společné. Počítá se s bezbariérovou úpra-

vou domů, včetně WC a koupelny.

Jak se vybírá, kdo se kam přestěhuje?
Uživatelé služby se budou do jednotlivých měst a dom-

ků stěhovat na základě jejich přání a v závislosti na mí-

ře podpory, kterou potřebují.  S každým člověkem o jeho 

představách mluvili a ještě budou mluvit pracovníci Do-

mova. Víme, s kým kdo chce a nechce bydlet a určitě to 

zohledníme. Pro partnery je možné sdílení jednoho poko-

je (ložnice) v rámci domácnosti. 

Další otázky a odpovědi zase příště. Kompletní infor-

mace o transformaci Domova Háj najdete na našich no-

vých webových stránkách na adrese http://domovhaj.cz. 

Najdete tam i pozvánky na naše akce, aktuálně napří-

klad na prodejní velikonoční výstavu, která se již tradič-

ně uskuteční v budově bývalého městského úřadu na Hu-

sově náměstí v Ledči nad Sázavou. 

Bc. Radek Kalfus
sociální pracovník Domova Háj
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POHÁDKOVÝ KARNEVAL

V neděli 26. února se ledečská sokolovna proměnila v říši po-

hádek. O půl třetí děti a jejich blízké přivítaly pohádkové bytos-

ti. Soutěžemi a tancem děti provázel Křemílek a Vochomůrka, 

Zlatovláska a Jiřík, Rumcajs a Manka, Šípková Růženka s prin-

cem, čarodějnice a svižné kovbojky. 

Za jejich pomoci si hrálo a tančilo mnoho další pohádkových 

postav a zvířátek. Mohli jste vidět krásné princezny, čarodějni-

ce a kouzelníky, Berušky, dráčka, skřítka, piráty, víly, bílou pa-

ní, koťátka, indiána, navštívilo nás i několik policistů, hasič, zá-

chranář a Spider-Man. 

Kromě tance děti hledaly cestu lesem Řáholcem, tvořily 

studánky, přetahovaly se lanem a podlézaly pod překážkami, 

v královské zahradě sbíraly vzácná barevná zrníčka a hleda-

ly poklad.

Děti se těšily na vyhlášení bohaté tomboly, za kterou děkuje-

me dárcům. Každý lístek znamenal drobný dárek. První cenu – 

dort si odnesla sličná rusalka. 

Občas slýcháváme o sobectví a zlé vůli. Zde skupina dob-

rovolníků obětavě připravila příjemný a kultivovaný program 

pro nejmenší a jejich blízké, kteří se jim odměnili velkou účas-

tí, slušným a ohleduplným chováním, zářícíma očima a úsmě-

vy.

 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE

10. 3. a 24. 4. v 16.00 Spolčo pro děti do dvanácti let na faře 

(setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Mgr. 

Jana Sklenářová, Markéta Bártová a Společenství mladých) 

12. 3. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně 

v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodi-

če. Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. 

Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. Or-

ganizuje Mgr. Jana Sklenářová).

16. 3. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setká-

ní na faře)

24. 3. v 17.00 Zahájení přípravy dětí a rodičů k prvnímu při-

jetí svátosti smíření a sv. přijímání (Informace podá Mgr. Jana 

Sklenářová). 

2. 4. od 15.00 Pobožnost křížové cesty u Nezdínské studán-

ky

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

PŘIPOMÍNÁME SI 

17. 3. Sv. Patrik – Patron Irska a budoucí velmi známý svě-

tec žil ve čtvrtém a pátém století po Kristu. Narodil se v Anglii, 

odkud ho piráti unesli a prodali jako otroka do Irska. Za šest let 

svého otroctví poznal bídu a zaostalost irského venkova. Po ná-

vratu domů se vzdal světského života, přijal řeholní šat a kněž-

ské svěcení. Vrátil se do zaostalého Irska, horlivě a nenásilně 

zde šířil křesťanství a s ním spojenou vzdělanost. Hlásal osob-

ní chudobu kněží. Již za jeho života ho lidé uctívali jako své-

ho otce a světce. 

19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Tento 

den si připomínáme prostého člověka Josefa, který stál po boku 

Marie, matky Ježíše Krista. S hlubokou vírou a přímočaře přijal 

zázrak Božího početí a zrození. Ukázal nám, že zázrak lze při-

jmout, i když mu nerozumíme. 

25. 3. Slavnost Zvěstování Páně – anděl zvěstoval Marii, že 

se má stát matkou Ježíše Krista.

9. 4. Květná neděle – Tímto názvem je naznačen hlavní mo-

tiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohroma-

dy tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství, a oslava Páně 

–symbol palmových ratolestí, utrpení a smrt – četba pašijí. Obě 

témata jsou nerozlučně propojena v tom, co tento den charakte-

rizuje: v památce Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma a v 

eucharistické slavnosti. 

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

KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské,

dětské
Jana JINDROVÁ
721 030 880

NEHTOVÁ
MODELÁŽ
Jindra BÁRTLOVÁ

722 124 190
LEDEČ n. S., Koželská 209

(nad galanterií)

NOVĚ OTEVŘENÉ
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Pokračování z únorového zpravodaje

ČÍHOŠŤŠTÍ RYBÁŘI

V naší obci a přilehlých osadách hospodaří dva ry-

bářské spolky, v Číhošti a v Hlohově.

V obou případech rybáři vzorně pečují o svěřené 

obecní rybníky a pořádají výlovy a rybářské soutěže 

pro širokou veřejnost, vždy se super občerstvením.

Příště si řekneme něco o tom, co Číhošťským vadí 

nebo naopak s čím jsou spokojeni. Věnovat se budeme 

také Nadačnímu fondu zdejšího proslulého kostela.

Co občanům vadí? Špatné ohlasy jsou především na 

stav silnice z Ledče na Leštinu.

Čeho si cení? Zřejmě na konečně opravenou silnici 

Číhošť - Tunochody - Hlohov.

V Číhošti a přilehlých osadách je mnoho míst, která 

mohou zájemci navštívit.

V Hlohově jsou to rybníky, v Hroznětíně přede-

vším na jaře Hroznětínská louka: přírodní památka s 

koberci bledule jarní, ve Zdeslavicích torzo staré vá-

penky v krásném prostředí, kde mají své sídlo skauti

a v samotné Číhošti střed republiky a kostel proslave-

ný páterem Toufarem. V naší obci se mimo jiné nabí-

zí možnost zakoupení stavebních parcel. Rádi bychom 

pozvali nejen rodáky na sraz rodáků do naší obce, a to 

10. června 2017.

NADAČNÍ FOND KOSTELA NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE V ČÍHOŠTI

Opravy a stavební činnosti provedené v roce 2015 – 

výměna střešní krytiny na věži kostela, oprava fasády 

na celém kostele. Na uvedené opravy přispěly fi nanč-

ními prostředky farnímu úřadu v Číhošti: Havarijní 

fond MK, Kraj Vysočina, Diecéze KH, Obec Číhošť,  

Obec Vlkanov. Sociální zařízení hrazeno z prostředků 

NF a farnosti. Materiální a technická výpomoc: Obec 

Číhošť, KLAS a.s., Unimont j.c.k. s.r.o.

Opravy kostela a činnost nadačního fondu 2016 – 

opravy na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhoš-

ti zdárně pokračují. V letošním roce se nám podaři-

lo kostel zaplynovat, abychom zlikvidovali červotoče, 

který ohrožoval všechny dřevěné prvky interiéru kos-

tela, především oltář a kazatelnu. Opravili jsme přístu-

pové chodníky ke kostelu, vyměnili další část střeš-

ní krytiny na kostele. V současné době dokončujeme 

opravu farní zdi, ale fi nální nátěr opravené farní zdi již 

budeme muset odložit na příští rok. I v letošním ro-

ce se při opravách kostela zapojili místní dobrovolníci

a chtěla bych všem upřímně poděkovat za jejich ne-

zištnou pomoc. Opravy kostela a fary plánujeme a fi -

nancujeme společně s místním správcem farnosti P. Fi-

alou. V příštím roce bychom, kromě dokončení opravy 

farní zdi, chtěli zahájit opravu fasády na místní faře. 

Na faře máme umístěnou stálou výstavu o P. Josefu 

Toufarovi, konají se zde duchovní setkání i společen-

ské akce a tak je právem tento objekt často navštěvo-

vaným místem spolu s místním kostelem. Opravená 

fasáda na faře by dodala důstojnosti tomuto místu – 

poslednímu působišti P. Toufara,

V letošním roce v Číhošti natáčela Česká televize 

další dokument o P. Josefu Toufarovi – dokument by 

měl být vysílán na ČT2 dne 29. listopadu. Hlavním 

scenáristou dokumentu je pan Miloš Doležal – autor 

knih o P. Toufarovi. Místní farní úřad ve spolupráci 

s NF organizuje vzpomínkové akce k událostem z 50. 

let a také již i děkovné poutě za návrat P. Toufara do 

Číhoště, které se konají v červenci, k výročí naroze-

ní P. Toufara.

Kromě oprav a církevních akcí pořádáme také be-

nefi ční koncerty, abychom kostel i faru více přiblížili 

většímu okruhu lidí a seznámili je s již provedenými 

opravami a plány na další léta. 

Jaroslav Tvrdík
starosta obce
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GM  – O GUSTAVU MAHLEROVI A LEDČI

Jabloně, hrušně, třešně, višně, ryngle, 
švestky, meruňky, broskvoně, rybízy, 
angrešty, maliny, ostružiny, borůvky, 

brusinky,
růže keřové, růže stromkové,

rododendrony, azalky,
jehličnany, okrasné keře, skalničky, 

trvalky, okrasné trávy

JARNÍ PRODEJ
BUDE ZAHÁJEN

V POLOVINĚ BŘEZNA
(dle počasí), 

Prodejní doba: 
Po–Pá: 8–16 hod. So: 8–12 hod.

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA 
ŠŤASTNÝCH

Hněvkovice – Nová Ves 2
584 01 Ledeč nad Sázavou

Tel. 569 722 518, 604 360 546
www.skolka-stastny.cz

I. část. Už v roce 1960 připomněla rakouská pošta sté vý-

ročí narození tohoto významného hudebního genia poštov-

ní známkou. Nutno dodat, že je podle odborných pramenů 

považován za rakouského hudebního skladatele a dirigenta. 

Spolu se svým učitelem a skladatelem Antonem Bruckne-

rem pak za představitele rakouské vážné hudby.

Pro nás je však neuvěřitelnou realitou, že Gustav Mahler 

měl úzké návaznosti na Ledeč nad Sázavou, kam nejednou 

přijel na návštěvu. Předně se zde narodila a jako mladá žila 

jeho maminka Marie Hermannová (1837), v ledečské syna-

goze v roce 1857 uzavřela sňatek s obchodní-

kem a vinopalníkem Bernardem Mahlerem. 

Hned po svatbě se stěhovali do 15 km vzdálené 

obce Kaliště poblíže Humpolce, kde Bernard 

provozoval vesnický hostinec. Zatím se rodi-

na pohybovala v ryze českém prostředí. Malý 

Gustav se narodil 1860 v Kališti jako druho-

rozený syn a několik měsíců poté se stěhova-

la rodina do Jihlavy, kde díky věnu zakoupil 

jeho otec dům. I když toto město nebylo re-

lativně tak vzdálené, bylo převážně německé

(i židovské), českých obyvatelů byla menši-

na. Navíc nacionalismus byl už tehdy silně 

zakořeněn a sám pamatuji, jak koncem 30. let zde vyvr-

cholily snahy stoupenců Konráda Henleina ignorovat vše 

české.

Nelze se tedy divit, že i v mládí Gustava se mluvilo v ro-

dině pouze německy, chlapec pochopitelně navštěvoval ně-

mecké školy, posléze gymnázium, odkud přešel do Prahy. 

V Jihlavě také začalo jeho hudební vzdělávání, které pokra-

čovalo tak, že už jako dvacetiletý mladík stanul za dirigent-

ským pultem.

Mahler a Ledeč

Jak již byla zmínka, rád jezdil do Ledče. Zde žil jeho dě-

deček Abraham Hermann se svou ženou Terezií. Byli tam 

i další příbuzní, také sestra jeho matky a tedy jeho tetič-

ka Barbora Freischbergová. Dědeček byl obchodníkem

a mydlářem a tetička patřila mezi ledečskou honoraci. Je-

jich dům se nalézal v Koželské ulici v místech naproti ny-

nějšímu kostelu církve husitské. Ještě za mých mladých let 

tam bydlela rodina Oty Hermanna, který provozoval ná-

kladní automobilovou dopravu. Mladý Gustav tedy jezdil 

do ryze českého prostředí, s češtinou už toho neměl 

moc společného. Bylo popsáno, že v Jihlavě při-

jmuli jako hospodyni mladou ženu jménem Cihlá-

řovou, která byla z českého prostředí.

Mladý Gustav tedy do Ledče jezdil rád a dokon-

ce v domě na půdě objevil starý klavír, který ho ne-

obyčejně zaujal. Nyní se jednoduše napíše, že jez-

dil z Jihlavy, ale nutno se vžít do oněch dob. Jezdily 

pouze koňské povozy, dostavníky, ale většinou se 

chodilo pěšky. To byla realita. Z dnešního pohledu 

asi jako chlapec (pochopitelně asi s doprovodem) 

takto musel cestu absolvovat. Také se onehda neje-

lo na jednodenní návštěvu. Situaci usnadnila želez-

nice z Kolína do Jihlavy, zprovozněná roku 1871. To už by-

lo Mahlerovi 11 let. Bezesporu to byl pokrok, pěší cesta ze 

Světlé do Ledče už byla zanedbatelná.

Neodpustím si osobní poznámku. Můj dědeček Jan se na-

rodil v Ledči roku 1863 a bydleli tehdy v místech, kde je 

bývalý hotel Sázava. Byl tedy o tři roky mladší a je doce-

la pravděpodobné, že se s Gustavem mohl potkávat podob-

ně jako jiní mladí...

RNDr. Miroslav Vostatek
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V úterý 21. února 2017 do našeho města Ledeč nad 

Sázavou zavítal známý fotograf pan profesor Jindřich 

Štreit. Jeho první kroky směřovaly na místní radnici, kde 

ho přivítal pan starosta Ing. Zdeněk Tůma a obdaroval ho 

knihou o Ledči nad Sázavou. V zasedací místnosti se pak 

setkali s novináři, zástupci Potravinové banky Vysočina 

(PBV) a DRFG Nadace, se kterými následně po krátké 

besedě absolvovali společný oběd v restaurace Hotelu 

Sázava. 

Ve 13:00 hodin proběhlo v Barborce slavnostní zahá-

jení výstavy cyklu fotografi í nazvané „Kde domov můj“, 

63 fotografi í, které zachycují svět lidí bez domova. Na 

úvod vernisáže zahrála na kytary dvojice studentů ledeč-

ské Základní umělecké školy pod vedením paní ředitelky 

Soni Brabcové, následovalo přivítání hostů předsedou 

PBV Bc. Miroslavem Krajcigrem, DiS., po něm se slova 

VERNISÁŽ V BARBORCE – NÁVŠTĚVA PROFESORA
JINDŘICHA ŠTREITA V LEDČI A OTEVŘENÍ DVEŘÍ

V POTRAVINOVÉ BANCE VYSOČINA, Z.S.

ujal sám autor fotografi í profesor Jindřich Štreit, který 

se podělil o zkušenosti s fotografováním sociální téma-

tiky. Na závěr svého krátkého projevu zmínil, že se mu 

Ledeč nad Sázavou velice líbí a s úsměvem dodal, že je 

to nejkrásnější město a galerie na světě. Místostarosta 

sousední Světlé nad Sázavou Josef Hnik nezůstal pozadu

a s radostí pana Štreita obdaroval suvenýry od světel-

ských sklářů.

Vernisáže v sídle společnosti Háta, o.p.s. se zúčastnilo 

cca 50 návštěvníků, zaměstnanci Centra denních služeb 

Barborka pro ně připravili výborné občerstvení, které 

pan Štreit po e-mailu vychvaloval ještě druhý den. 

Štreitovy fotografi e budou na Barborce vystaveny a veřej-

ně přístupny do 7. března, poté budou převezeny na nádraží 

v Havlíčkově Brodě, kde budou vystaveny 9. března při akci

I to je ŽIVOT…, ale o tom zase jindy.

Štěpánka Vrbová

Po celý pod-

zim 2016 probí-

hal na naší škole 

kurz přípravy na 

složení meziná-

rodních jazyko-

vých zkoušek FCE (First Certifi cate in English) a PET 

(Preliminary English Test). Kurzu se zúčastnilo 9 zájem-

ců ze tříd od sexty po oktávu. Někteří z nich se přihlásili 

k těmto zkouškám v prosincových termínech, jiní plánují 

zkoušku rok 2017, další si v kurzu zdokonalují svoji an-

gličtinu.

Z těch, kteří se přihlásili ke zkouškám v prosincovém 

termínu, uspěli všichni, kromě tří, kteří se připravovali 

individuálně. Ze tříd 8.O a 4.B se tedy podařilo složit 

mezinárodní jazykovou zkoušku dohromady třinác-

ti studentům, jsou to: Anna Marie Vavřičková, Tereza 

Panská, Kamila Radilová, Veronika Stejskalová, To-

máš Černohlávek a Šimon Vaněk (všichni FCE), Zuza-

na Jeřábková, Michaela Králová, Milan Tvrdík, Anna 

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

Koníčková, Tereza Bernáthová, Martina Vomelová 

a Rostislav Berka (PET).

Někteří se připravovali individuálně, jiní navštěvovali 

zmíněný kurz, kde mohli rozvíjet hlavně svoji mluvenou 

angličtinu, trénovat poslech a dovědět se více o strategii 

u zkoušek tohoto typu. Velká část studentů maturitního 

ročníku tedy získala doživotně platný certifi kát o své 

úrovni znalostí anglického jazyka. Věříme, že jim ang-

ličtina bude dobrým pomocníkem při budoucím studiu 

i v práci. Zanedbatelný není ani fakt, že ti, kdo zkouš-

ku FCE, popř. PET složí, nemusí už díky rozhodnutí 

MŠMT skládat školní část maturitní zkoušky z anglické-

ho jazyka.

Příprava na jazykové zkoušky bude pokračovat i v ka-

lendářním roce 2017, a to od února. Předpokládá se účast 

hlavně studentů ze 7.S a 3.B, ale i z nižších ročníků. Kaž-

dý zájemce by si měl stanovit cíl, úroveň zkoušky, termín 

a potom individuální postup přípravy.  

ThMgr. Jiří Foller
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V sobotu 11. února dosáhly naše půlroční plesové pří-

pravy vrcholu. Když jsme celé odpoledne nafukovali ba-

lonky či stavěli slavobránu, byli jsme plni očekávání. Na 

vině byla zajisté i všude nás provázející  nervozita  z  ne-

známého... nebo to  snad  byla  nedočkavost? Pokud jsme 

snad měli nějaké ty obavy, ukázaly se během celého ve-

čera naprosto zbytečné. Naše předtančení mělo úspěch, 

maturanti zdárně nastoupili a byli také náležitě slavnost-

ně ošerpováni.

Dle mého názoru je příprava maturitního plesu jed-

na z největších, ne-li ta největší třídní akce za celých 

osm let na gymnáziu. (Tedy samozřejmě kromě samotné 

65. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA

maturity.) S přípravami jsme proto začali už s předsti-

hem, tudíž se i menší problémky (ty nastanou vždy, ať už 

se snažíte, jak chcete) stihly vyřešit zdárně a včas. Jsem 

na nás všechny opravdu hrdá, vložili jsme do toho kus 

své práce. Snad naše úsilí nepřišlo vniveč a i vy všichni 

jste si ples náležitě užili.

Na závěr už chci jen poděkovat všem zúčastněným

a popřát hodně štěstí maturantům u již výše zmiňované 

největší akci - maturitě. Doufám, že se uvidíme na dal-

ším maturitním plese... Tentokrát ale půjdeme po červe-

ném koberci my...

Kateřina Rejnková, třída 7.S

37. MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
V LEDČI NAD SÁZAVOU

Jistě někteří z vás zaznamenali, že již v loňském roce 

se ples ledečské střední odborné školy konal v místní so-

kolovně. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Maturit-

ní třídy 4I a 4ST oslavily svůj velký den v pátek 3. února 

2017. Ples se konal od 19 hodin a končil v brzkých ran-

ních hodinách dne následujícího.

Na několik hodin se sokolský sál proměnil v téměř 

kouzelné místo, spousty balonků, výzdoba a drobné žá-

rovičky, to vše vykouzlilo nádhernou atmosféru koruno-

vanou navíc dobrou náladou všech zúčastněných.

Na úplný úvod se představili malí tanečníci ze sku-

piny Mini diamond pod vedením paní Ziny Smolarové

a jejich vystoupení bylo přijato s velkým nadšením. Hned 

poté už došlo i k samotnému nástupu letošních maturantů 

oborů Informační technologie a Strojírenství a také k je-

jich následnému šerpování. Jedinou nezvyklou věcí byla 

přítomnost dvou třídních učitelek – Mgr. Naděždy Pos-

seltové a Mgr. Libuše Nádvorníkové. Po nezbytných ofi -

cialitách, které takový klasický maturitní ples doprovází, 

už nic nestálo v cestě zábavě a tanci.

Letošní ples si všichni bez rozdílu užili a maturanti na 

něj jistě nezapomenou.

Mgr. Libuše Nádvorníková
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NOVÁ ROLBA NA NAŠEM ZIMNÍM STADIONU

Ve středu dne 8. února 2017 konečně dorazila na 

náš zimní stadion dlouho očekávaná nová rolba. Jed-

ná se o stroj italské výroby, značky WM typ MAM-

MOTH Elektric. Výběrové řízení na stroj probíhalo 

od dubna loňského roku. Ale protože fi rmy zúčast-

něné v této veřejné zakázce proti každému rozhod-

nutí podávaly námitku, tak se soutěž neustále prota-

hovala. Tak je docela úspěch, že se nakonec podařilo 

zdárně výběrové řízení dokončit a novou rolbu poří-

dit ještě v průběhu této sezóny. 

Stroj WM MAMMOTH patří k tomu nejmoder-

nějšímu, co se dá v současné době pořídit. Rolba 

je poháněna elektricky trakčními bateriemi 775 Ah. 

To umožňuje na jedno nabití baterií provádět úpra-

vu ledu po dva provozní dny.  

Velkou výhodou tohoto stroje je to, že nevyluču-

je žádné zplodiny. Mezi další funkce, které leda-

řům umožní kvalitní úpravu ledu, patří nastavitelná 

tloušťka řezu ledu s automatickou regulací množ-

ství vody v závislosti na rychlosti jízdy. To umož-

ňuje vrstvu ledu udržovat v optimální tloušťce

a tím uspořit značné fi nanční prostředky za chlaze-

ní. Boční hydraulická fréza a kartáč zajistí dokona-

lou úpravu ledu i u mantinelů. 

Aby nedocházelo k zanášení nečistot na ledovou 

plochu při vyprazdňování zásobníku se sněhem, je 

naistalována funkce oplachu kol vodou. Rolba je 

opatřena řadou dalších funkcí, které přispějí k vý-

robě kvalitního ledu jak pro hráče HC Ledeč, hrá-

če Hobby ligy, tak i bruslící veřejnost. Cena rolby je 

bezmála 3 milióny korun bez DPH. Rolbu zaplatilo 

Město Ledeč nad Sázavou. 

Naše stará rolba se příjezdu nové již nedožila, 

protože 4. února 2017 se defi nitivně porouchala

a oprava se pro značnou fi nanční náročnost už nebu-

de provádět. Na našem zimním stadionu pracovala 

12 let. V době pořízení byla v provozu již 30 let. Za 

tuto dobu vykonala spoustu práce při úpravě ledu.

Doufám, že i nový MAMMOTH bude bez problé-

mů pracovat dlouhá léta. 

-JN-

KADEŘNICTVÍ JEANE
DÁMSKÉ –PÁNSKÉ – DĚTSKÉ

Husovo nám. 62, Ledeč n. S.
(vedle zlatnictví v 1. patře)

Kompletní kadeřnické služby:
účesy, ombré, brazilský keratin

Pracovní doba: sudý týden 8 – 14 hod. (PO – PÁ)
lichý týden 15 – 18 hod. (PO – PÁ)

Informace a objednávky na telefonu: 607 460 270
e-mail: lidaholoubkova@email.cz,

Fb. Kadeřnictví Jeane - Lída Holoubková 

NABÍZÍM ZDARMA
pasení vašich zvířat

na své pastvině,
5 km od Ledče n. S.

Informace na
tel. 773 07 87 37

NABÍZÍM 
PRÁCI Z DOMOVA

NA PC/NET
NA VČ 7-10 TIS. MĚS,

NA HČ-OD 25 TIS. MĚS.
VÍCE INFO NA

www.podnikejzdomova.cz
/urbankova1
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Z NEJSTARŠÍ MÁME NEJNOVĚJŠÍ

V páteční podvečer (10. února 2017) proběhl za 

HC Ledeč nad Sázavou na zimním stadionu slav-

nostní křest nové rolby. Této významné události 

se zúčastnila hvězda celosvětového krasobruslení 

- mistryně světa z Birminghamu 1995, vicemis-

tryně světa z Oaklandu 1992, vicemistryně Evro-

py 1995 z Dortmundu a dvojnásobná olympionička 

z Albertville a Lillehammeru Radka Kovaříková, 

která společně se svým manželem režisérem Jin-

dřichem Šimkem a dcerou Klárkou pokřtili „naši“ 

novou rolbu. 

Radka Kovaříková popřála nové rolbě spoustu 

bezproblémových let. Při křtu zhlédla vystoupení 

našich krasobruslařek, které se jí velice líbilo. Do-

konce se v sobotu ráno zúčastnila tréninku kraso-

bruslení přímo na ledě, kde ukázala něco ze svého 

umění a malým krasobruslařkám pomohla v tré-

ninku.

Ve středu 8. února dostali naši ledaři do užívá-

ní nový supermoderní stroj italské značky WM-I-

ce Technic, nejnovější vývojový model typ WM-

Mammoth. Stroj je plně elektrický, bez výfukových 

plynů. Kromě nejmodernější frézy s nastavitelnou 

tloušťkou řezu a automatickou regulací množství 

vody v závislosti na stylu a rychlosti jízdy, dispo-

nuje i boční hydraulickou frézou a zametačem man-

tinelu. Po vyprázdnění zásobníku sebraného sněhu

a vyjetí provede automaticky před další úpravou 

mytí kol a všech frézovacích elementů. Stroj však 

disponuje i dalšími pokročilými funkcemi jako spr-

chou a mytím ledu, nastavením pokročilých auto-

matických funkcí pro vlastní přípravu absolutně 

rovného a kvalitního ledu.

Rolbu zakoupilo Město Ledeč nad Sázavou. Za 

hokejový klub bychom chtěli poděkovat všem, kteří 

se na pořízení nové rolby podíleli a přestáli všechny 

problémy, které pořízení provázely. Naše stará oran-

žová rolba „zesnula“ náhle v sobotu 4. února 2017 

v 10:00 hodin. Na našem zimním stadionu spolehli-

vě a tvrdě pracovala od úvodního vhazování dne 22. 

ledna 2005 a tak z nejstarší rolby v České republice 

máme tu nejnovější. 

-jm-

ROZLOSOVÁNÍ HÁZENÉ JARO 2017

So 11.3. 13:00 St. dorostenci Ledeč – Liberec

Ne 12.3. 9:00 Ml. žáci Soutěžní turnaj

So 25.3. 13:00 St. dorostenci Ledeč – Louny

So 25.3. 15:30 Muži Ledeč - Mělník

So 8.4. 13:00 St. dorostenci Ledeč – Náchod

So 8.4. 15:30 Muži Ledeč - Chodov

So 29.4. 13:00 St. dorostenci Ledeč – Dolní Cerekev

Ne 30.4. 9:00 St. žačky Soutěžní turnaj

So 20.5. 15:30 Muži Ledeč – Žďár n.S.
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ÚNOROVÉ VÍTÁNÍ DĚTÍ

Během krátké doby jsme už podruhé na ledečské radnici přivítali naše nové spoluobčánky spolu s je-

jich rodinami. Celou slavnost uvedl zastupitel města pan Marek Kroutil a jeho tradičními asistenty byli

L. Smítková, J. Hoskovcová, J. Fotrová a V. Komárek, jehož fotografi e si můžete prohlédnout níže. Program 

zpestřilo vystoupení dětí z Mateřské školy Na Pláckách pod vedením paní učitelky Zdeny Ptáčkové. A tak po-

stupně byly přivítány tyto děti: Nella Voňková, Antonín Trýb, Adéla Wurmová, Adam Holba, Jaromír Pospíšil, 

Elen Zelená. Všem přejeme pevné zdraví, hezké a radostné žití v našem městě.  

-ls-
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BARBORKA POD SVĚTLY RAMP

PÍSKY • ŠTĚRKY • BRIKETY

PALIVOVÉ DŘEVO

V těchto měsících vrcholí plesová sezona a ani v Cent-

ru denních služeb Barborka nezůstáváme pozadu a uspo-

řádali jsme pro sebe ples v našich prostorách. Ten den 

jsme protančili s úsměvem na tváři, nakoupili si tombolu 

a výborně jsme se pobavili.

Jedním z dalších úžasných dnů byla mód-

ní přehlídka zapůjčeného oblečení ze soci-

álního bazaru. Klienti si vybírali a tvořili 

zajímavé kombinace oblečení jak zimního, 

tak pro nadcházející teplejší období. Nabíd-

ka oděvů je opravdu velmi pestrá. Někte-

ré modely jste mohli zhlédnout na fb strán-

kách - Centrum denních služeb Barborka, 

na ostatní zboží se můžete přijít podívat 

osobně. 

Módní přehlídka v Barborce byla vlast-

ně přípravou na opravdové molo. V sobotu 

11. února jsme se zúčastnili galavečeru 

s názvem „Světla ramp“ v konferenčním 

centru hotelu Fabrika Humpolec. Hlavním 

organizátorem bylo Centrum denních služeb Medou, ve-

čerem provázela a zpívala Miroslava Časarová, velmi 

půvabná operní zpěvačka.  Hudebním doprovodem byly 

skupina Zlee jazyky a smyčcový orchestr ZUŠ Humpo-

lec. Módní přehlídka návrhářky Ivany Follové byla velmi 

působivá, klienti CDS Barborka Ledeč nad 

Sázavou, CDS Medou Humpolec a Domo-

va Jeřabina Pelhřimov se pod rukami vi-

zážistky a kadeřnice proměnili v modelky

a modely a zářili ve světlech ramp. Jak tuto 

akci pojmenovali jedni z rodičů modelky? 

Magický večer. A tím opravdu byl. Neza-

pomenutelný pro klienty, organizátory, ale

i pro velké množství přítomných hostů. Dě-

kujeme, že jsme mohli být jeho součástí.

Několik málo dní po této velkolepé akci 

následovala další a neméně zajímavá. Po-

travinová banka Vysočina, z. s. uspořádala 

výstavu velkoformátových fotografi í s ver-

nisáží. Na její organizaci jsme se také ak-

tivně podíleli. Autorem fotografi í je svě-

toznámý  prof. Mgr. Jindřich Štreit a výstava s názvem 

„Kde domov můj“ představuje život lidí bez domova. 

V prostorách Barborky se v době vernisáže setkalo hoj-

né množství lidí, kteří se zajímají o umění, zástupci měst 

a obcí, ale i ti, kteří znají autora a ani velká vzdálenost je 

neodradila od příležitosti se s ním osobně setkat. Bylo to 

působivé odpoledne, děkujeme všem za setkání.

      

Lada Nováková, CDS Barborka
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www.fotbal - ledec.cz

Po podzimu čtvrtý celek krajského přeboru Kraje 

Vysočina FK Kovofi niš Ledeč n. S. je po podzimu ne-

jen příjemné překvapení tabulkovým umístěním, ale 

hlavně diváci oceňují předváděnou hru. V  podzim-

ní části jsme ze 14 utkání odcházeli osmkrát vítězně, 

čtyřikrát se rozešli se soupeřem smírně a pouze dva-

krát prohráli. Aktivní skóre 27:14 hovoří také za své. 

Nemalou měrou se pod tyto výsledky podepsal nový 

trenér Zdeněk Jungvirt, kterého jsme v průběhu zimní 

přípravy krátce vyzpovídali.

Trenére, jak hodnotíte své dosavadní působení na le-
dečské lavičce? 

Tato otázka by měla být určena spíše pro fanoušky 

popř. výbor nebo hráče, ale na druhou stranu hodno-

tit podzimní část je velice příjemný úkol. Po prvním 

utkání, které jsme prohráli v Humpolci, jsme do tý-

mu zapracovali nové hráče, pozměnili jsme rozestave-

ní a vysvětlili si jednotlivé posty. Od té doby předvádí-

me velice slušnou úroveň hry. Pokud budeme schopni 

udržet nasazení v tréninkovém procesu a přeneseme to 

i do mistrovských utkání, jsem přesvědčen o tom, že 

na konci sezóny bude hodnocení stejně příjemné ja-

ko dnes.

Co vás prozatím nejvíc oslovilo a co byste měnil?
Líbí se mi nadšení všech lidí, kteří se pohybují ko-

lem fotbalového klubu v Ledči. Co bych klukům do 

budoucna přál, je přestavba zázemí, která neodpovídá 

FOTBAL MUSÍ BAVIT DIVÁKY I HRÁČE

soutěži jako je krajský přebor. V krátkodobém hori-

zontu bych si přál ještě více našich fanoušků na domá-

cích utkáních a větší míru povzbuzování.

Co kvalita ledečského kádru? 
Stávající kvalita kádru odpovídá postavení v tabul-

ce. Pokud hráčům vydrží tréninkové nadšení a udrží si 

kvalitu, neměl bych do jarních zápasů starosti.

Co případné posílení? 
Posílení by bylo vhodné, ale jsme realisté a zůstává-

me nohami na zemi. Chybí mi však větší zapojení do 

tréninku mladých hráčů, kteří přicházejí z dorostu. Ti 

si musí své místo v kádru mužstva teprve vybojovat. 

Bez pravidelného tréninku to však, v tak vyrovnaném 

kádru A mužstva, není ihned. Své kvality musí doká-

zat nejen v zápasech B mužstva, ale hlavně poctivou 

přípravou. 

Jak probíhá dosavadní příprava na jarní mistrovské 
utkání?

S  přípravou jsem spokojen, zatím probíhá vše podle 

plánu. Trénujeme třikrát týdně, plus jsme absolvovali 

několik přípravných utkání. Máme za sebou čtyřdenní 

soustředění v Kácově, kde jsme plně využili podmín-

ky tamějšího areálu. 

Jaký je cíl do jarních zápasů? 
Jasný! Zopakovat podzimní výsledky a hrát fotbal, 

který bude bavit diváky i hráče. 

-vn-
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VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem sousedům, přátelům a známým,

kteří se přišli naposledy rozloučit s naším tatínkem,

panem VÁCLAVEM KRÁLEM z Ledče n. S.

Děkujeme za všechny květinové dary a projevy soustrasti. 

Rodina Králova.

V únoru letošního roku uplynulo už 10 let, 

kdy nás navždy opustila, ve věku nedožitých 

59 let, naše drahá manželka a maminka,

paní MARCELA HLÍDKOVÁ z Ledče n. S.

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí prosím 

tichou vzpomínku.

Děkují manžel a synové. 

Dne 12. března letošního roku si připomíná-

me nedožitých 65 let

pana ZDEŇKA KOURKA z Ledče n. S., zá-

roveň s tímto výročím připomínáme, že od je-

ho úmrtí v lednu 2017 uplynulo už dlouhých 

11 let. Děkujeme všem, kteří si, spolu s námi, 

na Zdeňka vzpomenou.

Manželka Božena a synové s rodinami

Na konci března letošního roku (23. 3.) uply-

nou dva smutné roky, kdy nás navždy opustil 

manžel, tatínek, dědeček a bratr,

pan JIŘÍ PAJER z Ledče nad Sázavou. 

Zároveň s tím připomínáme, že 1. dubna letoš-

ního roku by Jiří oslavil 70 let.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte

                         spolu s námi. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera, syn
a ostatní příbuzní.

Dne 14. března uplynou čtyři smutné roky od 

úmrtí pana VLADIMÍRA PÝCHY z Ledče 

nad Sázavou. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte pro-

sím spolu s námi.

S láskou a úctou vzpomíná rodina a přátelé.

Dne 28. března tohoto roku by oslavil své se-

dmdesátiny pan JIŘÍ PÁNEK z Ledče nad Sá-

zavou. Bohužel, v nedožitých 66 letech nás 

opustil. 

Vzpomíná manželka Helena..

Dne 31. března 2017 uplyne 11 smutných let, 

kdy nás, bez slůvka rozloučení, navždy opustila 

naše drahá manželka, maminka, babička a pra-

babička, paní BOŽENA BLAŽKOVÁ z Hor-

ní Paseky.

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

PRONAJMU 
jednu místnost – 17 m2 nebytových prostor v I. patře domu č. 13 na Husově nám. v Ledči n. S.

Vhodné na kancelář, kosmetiku apod. Kontakt: 728 608 903.

Na konci ledového ledna přišla i stejně studená zpráva – ve věku 81 let zemřel pan JOSEF UHER 

z Ledče n. S. Při své skromnosti velmi populární Ledečák, a to zejména díky jeho mnohaletému pů-

sobení v místní dechové hudbě. Poznal jsem pana Uhra už na zdejší traktorové stanici a později jako 

kolegu na ledečském městském úřadě. Vždy byl ochotný, usměvavý a přátelský. Se svojí trumpetou 

vyprovodil mnoho svých kamarádů i známých na onen svět, ale bylo neskonale víc těch, kterým na 

tomto světě udělal hodně radosti. Na jeho poslední cestě ho doprovodilo více jak třicet jeho kamarádů 

– muzikantů a mnoho dalších, byť symbolicky, kteří ho měli rádi. Ve vzpomínkách většiny z nás zů-

stane Pepík Uher i se svou neodmyslitelnou trumpetou.

Čest jeho památce!                                                                        ok, kolegové z MěÚ v Ledči n. S.

Dovolujeme si prostřednictvím Ledečského zpravodaje poděkovat všem, kteří se naposled přišli roz-
loučit s panem Josefem Uhrem a vyjádřit nám svou upřímnou soustrast. Zvláštní poděkování pak patří 
mysliveckým spolkům, muzikantům a rodině Petrusových za důstojné provedení smutečního obřadu.

Rodina Uhrova a Štěpánkova

ZEMŘEL PAN JOSEF UHER

Dne 13. března letošního roku uplynou tři 

smutné roky od chvíle, kdy nás opustil náš dra-

hý tatínek, pan ANTONÍN PAJER z Dolního 

Města. 

Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste ho zna-

li a měli rádi.

S láskou a každodenní vzpomínkou dcery
s rodinami.

Divadelní spolek LUCERNA Vilémovice vás zve na nově nastudovanou komedii v režii Zdeňky Vaníčkové

Jean-Cloude Islert - „Jo, není to jednoduché“
Hrajeme v Obecním domě ve Vilémovicích dne: 4. 3. od 19 h., 24. 3. od 19 h., 31. 3. od 19 h., 1. 4. od 17 h. 
Vstupné 100 Kč. Předprodej: Salon Freestyle Ledeč n. S. – DANA Heroutová, Hospoda U Čerta – Vilémovice,

Informační čekárna na autobusovém nádraží v Ledči n. S. – Jitka Šotolová. Těšíme se na vás. DS LUCERNA Vilémovice


