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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN 2017

V minulém měsíci se  Rada města sešla na své pláno-
vané  schůzi  dne 13. března a projednala mimo jiné 
následující body:
•	 Schválení  rekonstrukce prostor budovy Husovo ná-

městí č.p. 16 firmou ATOS
•	 Schválení sezónního pronájmu plochy pro předza-

hrádky Cukrárna Hlaváčova ul. a STARWIN
•	 Schválení trhů na náměstí 1x měsíčně včetně  vánoč-

ních  dne  6. 12. a 20. 12.
•	 Schválení kulturních akcí Michaela Dolinová: Domá-

cí štěstí dne 13. 4. a  cestovatelská přednáška Davida 
Šrámka dne 31. 3. 

Z druhé plánované schůze dne 27. března vybíráme 
pro Zpravodaj tyto body:
•	 Schválení smlouvy na zpracování projektové doku-

mentace na výměnu střešní krytiny zimního stadionu 
s firmou ATING a příkazní smlouvy na následné zpra-
cování dokumentace pro výběr dodavatele s firmou 
STAVONA

•	 Ukončení smlouvy s TS Ledeč  na správu a údržbu 
letního stadionu a následné schválení nového provoz-
ního řádu letního stadionu

•	 Schválení smlouvy o společném postupu se společ-
ností VAK Havl. Brod při rekonstrukci komunikace 
Ke Stínadlům –II. etapa a následné příkazní smlouvy 
pro zpracování projektové dokumentace pro výběr do-
davatele firmou STAVONA Tender 

•	 Schválení podání žádostí o dotaci na:
– Rozšíření optické sítě ve městě za účelem následné 

instalace kamerového systému 
– Rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Nádražní 
– Zakoupení záložního serveru do páskové knihovny 
– Akceschopnost Jednotky požární ochrany

Neplánovaně, ale  řádně se  Rada města sešla ještě dne 20. 
března a to pouze za účelem schválení  programu na schů-
zi  Zastupitelstva města dne 27. března. I když zastupitelé 
měli mít v měsíci březnu volno, byla tato schůze nepláno-
vaně svolána z důvodu nutnosti schválení žádosti o dotaci 
na koupi nového vozu pečovatelské služby. Zastupitelé také 
vzali na vědomí neúspěšnou žádost o dotaci na výstavbu pla-
veckého bazénu a schválili další postup v této investiční akci.

Další termín jednání Zastupitelstva města je plánován 
na 26. dubna (středa).

Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitel-
stva města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na měst-
ském webu www.ledecns.cz

JD

PRODEJ BUDOVY MIZEROV Č.P. 82 (BÝVALÉ SÍDLO SVČ)
Město Ledeč nad Sázavou nabízí k prodeji případně i k pronájmu objekt občanské vybavenosti  

č. p. 82 na pozemku parc. č. st. 63 o výměře 246 m² v Ledči nad Sázavou, v ulici Mizerov.  
Více informací na oddělení majetku a investic MěÚ Ledeč nad Sázavou –  
Mgr. Jana Hospodková, tel.: 730 803 435, p. Jiří Vrána, tel.: 733 537 484.

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

22. – 23. 4. Dr. Niklová,  
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 435 040

29. 4. – 1. 5. Dr. Šovan,  
Husovo nám. 487, Ledeč n. S Tel.: 569 721 809

6. – 8. 5 Dr. Drbohlavová,  
Psych. léčebna, H. Brod Tel.: 569 478 360

13. – 14. 5. Dr. Swaczyna,  
Okrouhlice 186 Tel.: 569 721 809

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

OZNÁMENÍ – TRHY NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ V ROCE 2017
Informujeme vás o termínech konání pravidelných trhů na Husově náměstí v letošním roce. Stejně jako v letech 
minulých se trhy budou konat každé první úterý v měsíci, počínaje dubnem a Vánoční trhy připadnou na první 
a třetí středu v  prosinci. Konání trhů v těchto termínech bylo schváleno Radou Města Ledeč n. S. 13. 3. 2017. 

PŘEHLED TERMÍNŮ KONÁNÍ TRHŮ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ V LEDČI N. S.:
4. 4., 2. 5., 6. 6., 4. 7., 8. 8., 5. 9., 3. 10. a 7. 11., 6. Vánoční trhy 6. 12. a 20. 12. 2017 
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Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY….

Na úvod našeho příspěvku bychom vás rádi seznámili 
s údaji o poskytování pečovatelské služby v roce 2016. 
Pečovatelskou službu v loňském roce využilo 237 kli-
entů v různém rozsahu. Během roku provedli sociální 
pracovníci 52 sociálních šetření u žadatelů o sociální 
službu a s 48 žadateli byla následně uzavřena smlouva 
o poskytování pečovatelské služby. Nejvíce zastoupenou 
cílovou skupinou byli senioři, a to z 97,47 %, 2,11 % tvo-
řily osoby se zdravotním postižením a v jednom případě 
byla také služba poskytována rodině s dětmi. 

Nejvíce úkonů bylo realizováno v Ledči (50 %) 
a na budovách DPS (35 %), dále jsme dojížděli za kli-
enty do Kožlí, Bohumilic, Sechova, Bojiště, Habreku, 
Obrvaně, Souboře, Olešné, Hradce, Rejčkova, Ostrova 
a Bilantovy Lhoty.

Nejžádanějším úkonem v DPS i v terénu je stále dovoz 
stravy. Pečovatelky během roku rozvezly 30 851 obědů 
ze tří vývařoven. Klienti žijící v DPS dále nejvíce žádají 
služby nákupů a pochůzek a běžného úklidu. Uživatelé 
služeb z terénu využívají služby nákupu, třetí nejvyuží-
vanější službou je pomoc při osobní hygieně, poté násle-
duje úkon běžného úklidu a údržby domácnosti.

Pro zajímavost uvádíme věkové rozpětí uživatelů na-
šich služeb: 85-100 (54), 81-85 (56), 76-80 (50), 71-75 
(30), 66-70 (25), 60-65 (13), 0-59 (9). Službu využilo 83 
mužů a 154 žen. Pečovatelky průměrně za loňský rok 
ve všední den poskytly službu 136 uživatelům.

A teď již k dění v letošním roce – po delší době je opět 
klienty využívána ambulantní služba – koupel ve stře-

disku osobní hygieny. Pečovatelská služba disponuje 
prostory, kde může klient za asistence pečovatelky nebo 
sám provést osobní hygienu. Služby využívají lidé, kteří 
nemají koupelnu upravenou pro své potřeby.   

Na začátku března měli senioři v DPS možnost zú-
častnit se přednášky o bezpečnosti silničního provozu, 
zejména viditelnosti chodců, pořádanou BESIPem, 
v zastoupení krajské koordinátorky ministerstva do-
pravy Mgr. Veroniky Vošické Buráňové. Senioři byli 
poučeni o reflexních prvcích, které zvýší jejich bez-
pečnost při chůzi po komunikacích, a na závěr obdr-
želi drobný dárek ve formě nákupní tašky s reflexními 
prvky.

V předjaří se opět sešly obyvatelky DPS v klubovně, 
kde začala vznikat nová jarní a velikonoční výzdoba pro 
budovy pečovatelské služby. Opět se projevila jejich ši-
kovnost a kreativita a výsledkům jejich činnosti se budou 
moci obdivovat všichni jejich sousedé.

Připomínáme, že pečovatelská služba je tu pro vás kaž-
dý den, po – pá od 6,30 – 18,00 hod a v so – ne a státních 
svátcích od 9,00 – 12,00 hod. Poskytujeme širokou škálu 
úkonů – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-
ní osobu, pomoc při osobní hygieně, dovoz a donáška 
obědů, pomoc při zajištění chodu domácnosti a doprová-
zení.

Kontaktujte nás na tel. 569 726 631, 731 156 923, 
730 803 436. Více se také dozvíte na našich webových 
stránkách: http://dps.ledecns.cz/.         

Mgr. Gabriela Brožová, sociální pracovnice PS

UPOZORNĚNÍ! DNE 31. BŘEZNA 2017 SKONČILA LHŮTA,  
DO KDY BYLO NUTNÉ UHRADIT POPLATEK ZA ODPADY

Vážení občané, každému poplatníku byla doručena složenku, na které byla uvedena částka, která byla 
vyměřena na základě platné Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 4/2016, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Na alonži složenky, na webových stránkách našeho města a v Ledečském 
zpravodaji jste byli opakovaně upozorněni na skutečnost, že PROSTŘEDNICTVÍM SIPO NENÍ 
MOŹNÉ V ROCE 2017 POPLATEK UHRADIT! 
Poplatek byl splatný jednorázově nejpozději do 31. března 2017. Poplatek je možné uhradit složenkou 
na poště, bezhotovostním převodem na účet 19-2429521/0100 nebo hotově a to složením do pokladny 
města Ledeč nad Sázavou. Pokud jste stanovený poplatek dosud neuhradili, učiňte tak neprodleně! 
Neuhrazením poplatku, v zákonem stanoveném termínu, jste se vystavili možnému sankčnímu postihu. 

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP
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SOUTĚŽ V RECITACI

Ve Středisku volného času v Ledči nad Sázavou proběhlo v úterý 14. března 2017 okresní kolo dětských recitátorů. 
Do čtyř věkových kategorií se přihlásilo 32 sólistů z celého okresu z 18 škol, kteří postoupili z okrskových kol. 
Soutěžící hravě zvládli trému a předvedli krásný přednes.
Kategorie I. 1. Brigantová Lucie – ZŠ Konečná, H. Brod

2. Nová Tereza – ZŠ Ledeč n. S., Lišková Magdalena – V Sadech H. Brod
Kategorie II. Procházka Jan – Ždírec n. D.
Kategorie III. Čechová Viktorie – ZŠ V Sadech H. Brod
Kategorie IV. Antl Martin – ZŠ H. Borová
Ceny se jako každý rok předávaly v obřadní síni na MÚ v Ledči nad Sázavou. První a druhé místo je postupové 
do krajského kola, které proběhne 21. dubna v Třebíči. Přejeme všem hodně štěstí.               

Za SVČ Ledeč - Marcela Mainerová, hl. organizátor

Na snímku přebírá od místostarosty Ing. Drápely cenu za 2. místo Tereza Nová ze ZŠ Ledeč n. S.

KOMINICTVÍ  
URBAN A SYN 

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

průduchů pro tuhá paliva i plyn. Rekonstrukce 
nadstřešních částí komínových těles,  

dopojení spotřebičů kouřovody, roční servis  
a čištění komínů, vše kvalitně a se zárukou.  

Kontakt na telefon: 776 666 014.
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ 
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI 

ZA MĚSÍC BŘEZEN 2017
POŠKOZENÍ  VO-
ZIDLA  V  OBCI  ČÍ-
HOŠŤ  – Dne 25. 2. 
2017 v přesně neusta-
novené době od 13:00 
do 15:00 hodin, v obci 
Číhošť, poškodil nezná-
mý pachatel zaparko-
vané osobní motorové 
vozidlo zn. Škoda Octa-

via, které stálo na návsi, na parkovišti před místním 
kostelem, kdy promáčkl přední kapotu vozidla v její 
pravé polovině, v místech před čelním sklem, po-
škrábal lak vozidla v místech pravého a levého zad-
ního blatníku. NP tak tímto jednáním způsobil ško-
du převyšující částku 20.000,- Kč. V případě jeho 
dopadení mu u soudu hrozí trest odnětí svobody až 
na 1 rok nebo zákaz činnosti. 
FYZICKÉ  NAPADENÍ V  OBCI  HNĚVKOVI-
CE – dne 12. 3. 2017 byly policejním orgánem PS 
v Ledči nad Sázavou dle § 158/3 tr. řádu, zahájeny 
úkony tr. řízení ve věci podezření ze spáchání zlo-
činu těžké ublížení na zdraví a výtržnictví, ze které-
ho je podezřelý 22-letý mladík z Ledče n/S., který 
v době kolem 03:00 hodin na veřejném prostranství 
nedaleko kulturního domu, kde se konala taneční 
zábava, udeřil pěstí do obličeje 25-letého mladíka 
z obce Hněvkovice, kterému způsobil dvojitou zlo-
meninu spodní čelisti, kdy téhož dne se pošk. mla-
dík podrobil operaci na Stomatologické klinice VFN 
v Praze, předpokládaná doba léčení bude nejméně 
3 měsíce. Podezřelému v případě uznání viny před 

soudem hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 10 
let. Věc si převzala dle věcné příslušnosti k zahájení 
trestního stíhání Služba krim. Policie a vyšetřování 
PČR ÚO Havl. Brod. 
ZPRONEVĚŘILA TRŽBU V BARU - dne 20. 3. 
2017 byly policejním orgánem zahájeny orgánem 
PS v Ledči nad Sázavou dle § 158/3 tr. řádu, zahá-
jeny úkony tr. řízení ve věci podezření ze spáchání 
přečinu zpronevěra, ze kterého je podezřelá 32-letá 
barmanka z baru v Ledči n/S., která si během noč-
ních směn v jedno z barů v Ledči n/S. postupně 
přivlastnila fi nanční prostředky z pravidelné tržby, 
kdy dosud zjištěná škoda dosahuje částky nejméně 
7.400,- Kč. Věc bude zpracována ve zkráceném pří-
pravném řízení a následně předána k dalšímu roz-
hodnutí na OSZ Havl. Brod, v případě uznání viny 
před soudem hrozí pachatelce trest odnětí svobody 
až na 2 roky. 
V období od 1. 3. 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 měs-
ta, bylo řešeno 9 případů porušení dopravního zna-
čení, kdy přestupky byly odevzdány k projednání 
správnímu orgánu. V této činnosti bude policie 
v nastávajících měsících věnovat nadále zvýšenou 
paozornost. 

npor. Josef Daněk, DiS.
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n. S.

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

KADEŘNICTVÍ JEANE, 
DÁMSKÉ -  PÁNSKÉ - 

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

Kompletní kadeřnické služby

Pracovní doba:
PO – ÚT  8 – 15 hod.

ST, ČT, PÁ  – dle telefonické 
objednávky  

Telefon: 607 460 270, Fb. 
Kadeřnictví Jeane-Lída Holoubková  
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HASIŠKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Přináším vám, vážení čte-
náři, krátký soupis událostí 
z minulého měsíce. V tomto 
období je celkově pokles mi-
mořádných událostí. Jenom 
dobře je, že nebyla jediná do-
pravní nehoda v našem haseb-
ním obvodu, která by si vyžá-
dala naši pomoc. Do součtu 

osmnácti výjezdů patří tři požáry. 25. února hasila 
profesionální a dobrovolná jednotka z Ledče požár 
osobního automobilu Chrysler na silnici směr Hum-
polec s kolegy SDH Ledeč. Druhý požár zaměstnal 
jednotky z Kožlí, Kamenné Lhoty a Ledče. Jednalo 
se o požár suché trávy na louce. Třetí požár byl opět 
požár v motorovém prostoru vozidla v obci Kožlí. 
Zasahovaly jednotky HZS Ledeč a SDH Kožlí. Ko-
legové z Kožlí měli požár již uhašen v době našeho 
příjezdu. 

Většina výjezdů byla již standardně technic-
kého charakteru. 24. února jsme odklízeli uhy-
nulá prasata u rodinného domu v Ledči nad Sá-
zavou ve spolupráci s PČR a městem Ledeč n. S.
2. března při silném větru vyjížděla naše jed-
notka 5x na uvolnění komunikace po pádu stro-

mu přes vozovku. 8. března jsme zastavovali únik 
zemního plynu u Polikliniky. V podvečer probí-
hala likvidace úniku hydraulického oleje z vyso-
kozdvižného vozíku v místní fi rmě. Rozmanitost 
zásahů je velmi široká.

Krom výjezdové činnosti se příslušníci školí 
i externě. V březnu prošli všichni příslušníci škole-
ní psychologické pomoci na místě zásahu. Proběh-
lo také pravidelné školení strojníků dobrovolných 
hasičů.

ppor. Jan Šimanovský, 
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

ZDRAVÍ 
I POTĚŠENÍ

Potřebujete posílit zádové sval-
stvo? Uvolnit páteř? Vyladit 
psychiku? Podpořit správnou 
motoriku malých dětí? Přijď-
te se bezpečně svézt (= s vo-
dičem) na spolehlivé kobylce 
nebo hodných shetlandských 
ponících v Nové Vsi u Hněv-
kovic! Bližší informace HO-
BBY ZOO Ledeč nebo na tel.: 
603 572 399.

PRONAJMU 
jednu místnost – 17 m2 ne-
bytových prostor v I. patře 
domu č. 13 na Husově nám. 
v Ledči n. S. Vhodné na kan-
celář, kosmetika apod. Kon-
takt: 728 608 903.
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PŘI OSLAVĚ NAROZENIN SENIORŮ
PANUJE V PETRKLÍČI VŽDY SKVĚLÁ NÁLADA

Společně tráví čas a těší se na sebe. Skupinka se-
niorů, která navštěvuje ledečské Centrum sociálních 
služeb Petrklíč při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, 
se neustále rozrůstá. Klienti se ve stacionáři scházejí 
čtyřikrát v týdnu a mezi jejich oblíbené aktivity patří 
celá řádka činností. Počítají se k nim i oslavy naroze-
nin každého z nich, s nimiž se zvlášť v poslední době 
doslova roztrhl pytel.  

Senioři jsou v Petrklíči rádi bezesporu díky dobré 
partě přátel, kterou tu našli. Jak zmínila tamní sociál-
ní pracovnice Bc. Ivana Tomanová, klienti si ovšem 
chválí i odbornou péči, které se jim ve stacionáři do-
stává. „Našim seniorům pomáháme například s hy-
gienou. Zároveň se soustřeďujeme na aktivizační 
činnosti, tréninky paměti či cvičení. Nezapomínáme 
ani na individuální aktivity, jež přispívají k trénování 
fyzické i psychické kondice každého z nich,“ uvedla 
příklady z jejich programu Ivana Tomanová. 

Pracovníci Petrklíče pak na vlastní oči vidí, jak 
seniory těší, že mohou dělat něco užitečného pro 
sebe a zároveň se setkávat s vrstevníky a lidmi, se 
kterými jim je dobře. „Že je baví trávit volný čas 
společně, nám dokazují například společné osla-
vy narozenin. Nedávno jsme tu slavili 70., 87. 
i 90. narozeniny. To je tady vždy skvělá a hlavně 
slavnostní atmosféra,“ usmála se sociální pracov-
nice. 

Ještě dodala, že se v blízké době chystají se seni-
ory na výlet do Včelího světa v Hulicích, kterého 
se už nemohou dočkat. „V současné době k nám 
dochází už třináct seniorů, ale uvítáme i další nové 
zájemce,“ uzavřela Ivana Tomanová s tím, že více 
informací o Centru sociálních služeb Petrklíč je 
k dispozici na webu www.hb.charita.cz. 

Aneta Slavíková, PR

Na základě pokynů ze zasedání Krajského vý-
boru Svazu důchodců v Jihlavě uspořádat výroční 
členské schůze v základních organizacích do 30. 3. 
2017, proběhla tato schůze ve SD ČR u nás, v Led-
či nad Sázavou dne 23. března. Za přítomnosti 186 
členů byla provedena volba 13členného výboru, 
ve které došlo ke změně. Odstoupivší tři členky 
(zdravotní důvody), kterým patří dík za jejich obě-
tavou práci, byly nahrazeny novými členy, kteří 
skýtají záruku, že bude organizace pokračovat stej-
ně dob ře jako dosud.

Členská základna se skládá z 250 členů ledečských 
a ze 100 členů z přilehlých obcí. Na naši činnost čer-
páme část prostředků z prodeje členských známek 
(30,-Kč) nemalou částkou nám přispívá Městský úřad 

v Ledči nad Sázavou. Také jsme se obrátili na obecní 
úřady, jejichž senioři jsou u nás organizováni. Za tuto 
podporu děkujeme a rovněž děkujeme všem dárcům 
z řad ledečských podnikatelů.

V diskusi byli přítomní senioři seznámeni s při-
pravovanými akce mi v nejbližším období (zájezd 
do Lysé nad Labem v dubnu, návštěva letiště v Čás-
lavi v květnu).

Po skončení výroční členské schůze následovalo 
pohoštění a započalo „Vítání jara“, spolu s hudební 
skupinou SAFYR. Během odpoledne se sešel výbor 
a zvolil ze svého středu naší organizace pana Jose-
fa Malého. Srdečně mu blahopřejeme a těšíme se 
všichni na další úspěšnou spolupráci.

Hana Matlachová, SD ČR Ledeč n. S.

DŮCHODCI JEDNALI A VÍTALI JARO

Senioři si oslavy narozenin v Petrklíči velice oblíbili. (Foto: archiv OCH H. Brod)
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JARNÍ PRODEJ 
ZAHÁJEN

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.

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

24. ROČNÍK 
VÝSTAVY ZAHRADA 

V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Jako předchozích 23 let i letos pořádá fi rma 

GEONOVA s.r.o. poslední dubnový víkend tra-
diční výstavu s názvem ZAHRADA. Podle ná-
zvu by se zdálo, že je výstava určena jen pro 
zahrádkáře. Tak to však není, je určena pro ši-
rokou veřejnost, i když převažují vystavovate-
lé s bohatým výběrem sazenic, semen, květin, 
okrasných rostlin, dřevin. Do zahrady také pat-
ří skleníky, pergoly, altány, do nich krby, grily, 
zahradní nábytek a také třeba velké speciální 
květináče popř. keramické hrníčky pro možnost 
občerstvení po práci.  Muže však jistě nejvíce 
zajímá veškerá mechanizace, kterou používají 
nejen na zahradách. I letos se mohou těšit na bo-
hatý výběr zahradní a lesní techniky, nářadí, ale 
také třeba nově  si letos budou moci zakoupit 
potřeby pro včelaře.

Neodmyslitelnou součástí výstavy ZAHRA-
DA je tradiční ohňostroj podmalovaný hudbou, 
který každoročně přiláká na nábřeží řeky Sáza-
vy několik tisíc lidí. Podívat se na něj mohou 
zájemci v sobotu 29. dubna na levém nábřeží 
řeky Sázavy u hotelu Slunce po 21.00 hodině. 
Sledujte www.zlatyceskyrucicky.cz, zde se mů-
žete dozvědět více o vystavovatelích, soutěžích 
i programu. 
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 Letošní dlouhá zima znervózňovala všechny horlivé a nedočkavé zahrádkáře. Aby přivolali jaro, rozbíjeli ledové 
plotny, házeli sníh do sudů a skleníků. Když to vrtkavé jarní počasí tak otálelo, sešli se, aby zhodnotili minulý 

zahrádkářský rok. V ledečské restauraci U Martina se tak 11. března 2017 konala

Hlavní zprávu přednesl předseda organizace pan Vác-
lav Prášek a s několika postřehy z tohoto výročního seze-
ní pro zpravodaj vyjmul.

Přál bych si, abyste se všichni, tedy zahrádkáři hosté, 
na tomto výročním sezení cítili dobře a schůze byla pří-
nosem jak pro další práci na zahrádkách, tak i k upevnění 
dobrého vztahu mezi lidmi i k přírodě jako takové.

V únoru 2016 mě přítel L. Vránek seznámil se situací 
na pozemku sousedícím s našimi zahrádkami, který je za-
lesněn a momentálně silně napaden kůrovcem. Po vstříc-
né dohodě na zdejším městském úřadu jsme začali konat. 
Osadníci z osady Žižkov II v rámci mimořádné brigády 
stromy vykáceli a následně vysadili 36 nových smrků. 
Všem zúčastněným děkuji, zejména předsedovi osady 
Žižkov II. př. Láďovi Vránkovi, a to za mimořádně rych-
lou a úspěšnou akci.

Jak bylo na loňské členské schůzi naplánováno, tak 
i v roce 2016 jsme pokračovali v rekonstrukci moštárny. 
Zaměřili jsme se na nový nátěr oken. Na městském úřa-
dě jsme také uspěli se žádostí o poskytnutí dotace ve výši 
6 000 Kč. Další příspěvek jsme získali od Územní rady 
v H. Brodě, kde nám odsouhlasili částku 3 000 Kč. Ná-
sledně jsme oslovili k provedení natěračských prací pana 
Pekárka. Práce byla provedena v termínu a v požadované 
kvalitě a za dohodnutou cenu (12 450 Kč). V květnu pro-
běhlo jednání s panem Janákem o prodeji pozemku ZO 
ČZS Ledeč ve zrušené zahrádkářské osadě „Barborka“, 
kde jsme vlastníci parcely o výměře 3 504 m2. Tento po-
zemek jsme nabídli za symbolickou cenu 1 Kč/m2, jelikož 
pozemek v současné době nikdo z osadníků dlouhodobě 
neobhospodařuje. Jednání bylo neúspěšné, kdokoliv bude-
te mít zájem, oslovte výbor organizace. 

V září výbor schválil zřízení nového účtu u ERA Poš-
tovní spořitelny.

Na osadě Žižkov I. se zaměřili, během svých jarních 
brigád, na vyčištění studny a kontrolu vodovodního 
řadu, poté během roku provedli údržbu skládky a vyře-
zali prorůstající trnky, vzorně udržují prostranství kolem 
moštárny. Velkým úkolem osady Žižkov II byla výměna 
oplocení kolem osady v délce 100 m. Rozpočet na akci 
byl 37 000,- Kč. Z ústředí ČZS Prahy jsme na naši žá-
dost obdrželi 14 000 Kč. Prostředky jsme použili k náku-

pu nového pletiva v délce 200 m. Na uskutečnění takové 
akce bylo nutné naplánovat navazující brigády s různým 
počtem lidí, aby bylo možné zrealizovat jednotlivé čin-
nosti tak, aby na sebe navazovaly. Jedním z příkladů zod-
povědnosti je přístup přítele Demegyuká Joszipa, který 
se nemohl dostavit, a tak za sebe poslal své čtyři kama-
rády. Poděkování patří všem, kteří se na náročné akci po-
díleli. Své dobré organizační schopnosti tu opět uplatnil 
př. Vránek.

Velkou bolestí při organizování brigád je samotná 
účast osadníků, podnětné návrhy na řešení tohoto problé-
mu uvítám. Většinou ti, co nejvíc „brblají“, na společné 
brigády nechodí. Určitě větším přínosem by bylo, kdyby 
přiložili ruce k dílu.

Rok 2016, jak víte, byl na úrodu jablek velmi chudý. 
Je to zřejmé i z množství namoštovaných 3126 l moštu, 
což je polovička z minulé sezony. K zefektivnění činnosti 
bude třeba některých opatření. Děkuji všem, kteří tuto 
potřebnou práci pro své spoluobčany zajistili. 

K práci organizace patří i „účtařina“. Osobně jsem jed-
nal se šesti možnými adepty pro tuto páci – bezvýsledně! 
Proto jsem po odhlasování výborem ZO dojednal spo-
lupráci s externí fi rmou fi nančního poradce pana Fanty. 
Podmínkou spolupráce je evidence všech dokladů pro 
účetnictví. Tohoto úkolu se zhostila př. Jitka Veselková, 
za což jí patří dík.

V letošním roce má naše ZO 96 členů, některé pozem-
ky jsou volné, lze ovšem konstatovat, že naše členská 
základna stárne. Měli bychom si uvědomit, že to, co si 
vypěstujeme, přispívá našemu zdraví, včetně toho, že 
máme dobrý pocit z dobře vykonané práce. Bylo by dob-
ré, aby se na tuto činnost tak dívali i mladí lidé.

V letošním roce, v souvislosti s vydáním nových člen-
ských legitimací, byla kompletně zpracována matrika 
členské základny organizace. Nové legitimace budou vy-
dány po zaplacení spolu se známkou na rok 2017.

Pro letošní rok bych chtěl všem osadníkům popřát 
mnoho pěstitelských úspěchů, sousedské vztahy, přátel-
ství a pohodu, pro každého člověka tak důležitou. Přeji 
nám rok, který nám přinese více času na zahradničení, 
přátelská posezení a potěšení z vykonané práce. 

Václav Prášek

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU V LEDČI N. S.
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Horní Paseka je atraktivní svojí polohou. Leží asi 10 
kilometrů jižně od Ledče nad Sázavou a v nadmořské 
výšce 600 metrů. Atraktivitu zvyšuje i to, že vlastně 
téměř celé území obce (katastr), který čítá na 1000 ha, 
leží v přírodním parku Melechova. To, co je lákavé pro 
turisty a rekreanty, kteří oblast mají velmi rádi, nemuselo 
být v minulosti tak lákavé pro obyvatele celé oblasti. 
Živobytí tu vždy bylo nelehké. Kamenité stráně, strže, 
hluboké lesy a zejména dlouhá zima. Přesto tu první 
osadní začali zúrodňovat půdu doložitelně už v první 
polovině 15. století (dřevorubci tu byli ještě o dvě století 
dříve). Náročné je to až do současnosti. A což teprve 
školáčci, kteří za výukou docházeli do Kaliště i Rejčkova. 
Teprve před sto lety měli školu v místě.

Členitost krajiny, osady a samoty mnohokrát dělila 
oblast pod různá panství a okresy. A tak tu byly okresy 
ledečský, havlíčkobrodský… Situace v obci se ustálila 
v roce 1990, kdy tu vznikl samostatný Obecní úřad Horní 
Paseka.

Trvale je tu osídlených 18 domů se 76 obyvateli. 
V roce 1999 je tu uváděno 33 domů s 90 obyvateli. 
O charakteru obce, který láká turisty a rekreanty, jsem 
se v úvodu už zmínil. Tomu odpovídá i současný počet 
chalup, kterých je 24 a dokonce 52 chat. Patří sem osady 
Zahrádka, V Horách, Studénky, Chalupy, V Sukdolí. 
Velmi vyhledávaným místem je i Křižná studánka, jejíž 
historie sahá až do poloviny 18. století. Mystické místo 
uprostřed lesů bývá každoročně umocněno slavnou poutí, 
která uprostřed léta láká až tisícovku návštěvníků. Nejen 
těch hluboce věřících, ale také rodáků z okolí i těch, kteří 
si tato místa na svých cestách oblíbili. Tak nezapomeňte, 
pouť u Křižné studánky na Horní Pasece je vždy první 
neděli v srpnu. Je spojena s bohoslužbou, živou hudbou 
i občerstvením, ale hlavně místem přátelských a milých 

setkání. Při sborovém zpěvu mariánských písní pod 
korunami lip budete okouzleni i vy.

V roce 1997 byla vybudována budova obecního úřadu, 
později víceúčelová nádrž na vodu a kaplička na návsi. 
Současné sedmičlenné zastupitelstvo obce tvoří:

Starosta – Marcel Pašek, místostarosta – Daniel Holeta, 
zastupitelé – Marie Časarová, Radek Beneš, Jan Jindra, 
Milan Janák, Zdeněk Chlád. 

Stejně hluboký význam má i pouť v Zahrádce. Stesk 
a výjimečnost místa u starého kostela na březích Želivské 
přehrady stále především zdejší rodáky, ale dnes už 
i jejich potomky a celé rodiny. Pouť se vztahuje ke svátku 
sv. Víta, který je patronem jmenovaného kostela. Svůj 
půvab má i zahrádecký hřbitov, dnes ukrytý v lese, kde 
každoročně o Dušičkách se rozsvěcuje množství svíček, 
které jsou dokladem toho, že tato místa jsou v živé paměti 
lidí. Zde je třeba připomenou i velmi dobrou spolupráci 
s Občanským sdružením přátel Zahrádky.

A teď ještě ve stručnosti k některým aspektům chodu 
Obecního úřadu na Horní Pasece.
STAVBY – Křižná studánka – kaple, studánka s pitnou 

vodou – studánka roku 2008 Kraje Vysočina.
kostel Svatého Víta v Zahrádce – finanční příspěvek 

obce 2x 100.000,- Kč
obec spravuje dva hřbitovy – H. Paseka a Zahrádka
INVESTICE – čekárny, přístřešky, stojany pro kola, 

komunikace, vrt, vodovodní řád, odvod odpadních vod.
SPOLKY – v katastru obce působí MS Zahrádka z.s., 

podpora SDH Rejčkov.
PROBLÉMY  – odpadní vody, pitná voda, odpady, 

každoroční údržba velmi rozsáhlého katastru.
KRONIKA – od vzniku obce roku 1990.
Ostatní informace na http://www.hornipaseka.cz/  

Daniel Holeta, místostarosta obce
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II. část. Mahler a hudba
V této kapitole se omezím pouze na podstatné údaje. 

Pokud jde o hudební vzdělání, pak základní dosáhl 
v Jihlavě. Posléze ve Vídni studoval na konzervatoři. Jeho 
prvním místem byla Olomouc, kde stanul u dirigentského 
pultu. Ve Vídni zastával později funkci ředitele Vídeňské 
státní opery. Ale působil i v Budapešti (kde je to 
připomínáno), významnou roli sehrál i Hamburk, kde 
zastával významné místo v tamní filharmonii. Sluší 
se připomenout, že zcela nedávno zde byla otevřena 
neskutečně honosná a s obrovskými náklady postavená 
budova této instituce. Bezesporu zde jistě Mahlera 
připomínají.

V roce 1908 se Mahler stal šéfem Metropolitní opery 
v New Yorku, kde působili takoví velikáni, jako byla 
Ema Destinnová, E. Caruso, ruský pěvec Šaljapin aj.

Jak je vidět, výčet pozoruhodných funkcí je i z hlediska 
dnešních dnů neskutečně pestrý.

Utajený Mahler
Pokud budu mluvit za sebe (a bezesporu i za další), 

kteří jsme pouhými „konzumenty“ klasické hudby, 
o Mahlerovi (natož i jeho vztahu k Ledči) jsem 
prakticky nic dlouhá léta nevěděl. V Ledči jsem měl 
jako pedagogy význačné zanícené patrioty. Při nejlepší 
vůli se nepamatuji, že by se o Mahlerovi mluvilo. 
Hudebníci a pedagogové Antonín Reitmaier či František 
Hájek (po válce profesor na pražské konzervatoři) 
o něm nemluvili. Zkrátka a dobře z mnoha důvodů se 
tak nedělo. Mahler a jeho dílo bezesporu předešlo dobu. 
Postupně ho u nás objevovali např. Rafael Kubelík nebo 
Václav Neumann. Byl považován za rakouského autora 
(ale i můj druhý dědeček, jenž zemřel v Pelhřimově 
roku 1913, byl rakouský občan, ačkoliv byl Čech jako 
poleno). Jeden čas hrál podstatnou roli i jeho židovský 
původ. Dlouhá léta jsem chodíval na koncerty klasické 
hudby, ale Mahler se nehrál.

V řadě publikací týkajících se historie Ledče a okresu 
Mahler chyběl. Už Antonín Kostelecký v roce 1928 se 
o něm nezmiňuje, a to nehovořím o dalších, až v knize 
Františka Plevy Ledeč nad Sázavou z roku 1997 bylo 
„utajení“ prolomeno.

Poslední dobou se na obrazovkách Mahlerovo dílo 
reprezentuje, neskutečně špičkový přenos byl přímo 
z Kaliště (!) a bylo to asi před dvěma roky, další koncerty 
už nejsou vzácné.

Zdravotní potíže
Hudebník Mahler se bohužel netěšil zdraví. Už jeho 

matka prý byla křehká a trpěla srdeční vadou. Sám 
Mahler zemřel už ve svých 51 letech a měl problémy 
s infekčním onemocněním srdečního svalu. Protože se 
znám se dvěma kardiology v pardubické nemocnici, 
navíc obdivo vateli Mahlerova díla i jeho osobnosti, 
opakovaně jsem s nimi debatoval této záležitosti.                                                                  

RNDr. Miroslav Vostatek

GM – O GUSTAVU MAHLEROVI A LEDČI

Mezi kopci pod hradem Lipnicí stojí téměř sedm set 
let tři drobné, leč vzácné gotické kostely – sv. Martina v 
Dolním Městě, sv. Markéty v Loukově a sv. Jiří v Řečici. 
Ve všech třech stavbách, jejichž dějiny jsou propleteny s 
historií nedaleké Lipnice, byly během II. světové války 
odkryty nástěnné malby v nebývalém rozsahu, což je v 
našich končinách na takto malém území unikátní.

Společnost Přátelé podlipnických kostelů existuje již 
šestnáct let a její činnost se odvíjí na dvou základních 
rovinách: a) věnuje se postupné opravě kostelů, b) po-
stupně napomáhá při „opravě“ duchovní a kulturní bídy 
těchto míst, která je nechtěným dědictvím bolestných 
období 20. století. Přátelé podlipnických kostelů za šest-
náct let své existence kromě zajištění zásadních rekon-
strukčních a restaurátorských prací obnovili poutě v den 
patrocinií kostelů a pořádají každoročně tři až čtyři „Dny 
pro podlipnické kostely, v rámci kterých probíhají kon-
certy, přednášky, výstavy, divadla apod., a to nejen přímo 
v prostorách kostelů, ale i v blízkém okolí (hrad Lipnice, 
sál hospody U Muchů v Dolním Městě, prostranství před 

kostely…). Kostely se tak staly místem setkání mnoha 
různých lidí, věřících i nevěřících. Nejbližší „Den pro 
podlipnické kostely a Satojiřská pouť v Řečici“ nabídne 
poutní mši svatou, komentované prohlídky všech kostelů 
či benefiční koncert pražského vokálního souboru Gon-
trassek.

Liza Faktorová, www.podlipnickekostely.cz

PODLIPNICKÉ KOSTELY A JEJICH PŘÁTELÉ
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CO SLAVÍME?
O Velikonocích slavíme 
vyvrcholení pozemského 
působení Ježíše Krista. Je-
žíš člověk ukončí svou lid-
skou existenci. Obětuje se, 
aby lidem ukázal a umožnil 
cestu od hříchu k dobru, ale 
také proto, aby se dostal až 
na dno lidského utrpení. 
Tím splní první část úkolu. 
Po zmrtvýchvstání je Kris-

tus již blíže nebi než zemi. Vydává svědectví, setkává 
se s učedníky, upevňuje jejich víru, ukazuje jim ná-
stroje, které využijí na cestě spásy, ale jako člověk je 
natolik zázračný, že se jedná již spíše o existenci nad-
pozemskou. Toto druhé období také logicky končí Je-
žíšovým nanebevstoupením. Svou úlohu vykonal beze 
zbytku. Vše ostatní je s pomocí Boží v rukou pozem-
ských následovníků. 
Co tedy vlastně slavíme? Možná to, že zázraky se dějí 
a dějí se z lásky. Kdysi nám Ježíš daroval obrovskou 
krásnou naději. Takové poznání přece stojí za zamyš-
lení a radostnou oslavu.

VYBRANÉ DUBNOVÉ FARNÍ AKCE 
7. 4., 21. 4., 5. 5. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do tři-
nácti let (setkání dětí plné her a smíchu, program a do-
zor zajišťuje Společenství mladých) 
8. 4. od 14.00 příležitost ke svaté zpovědi. (V kostele 
zpovídají kněží z okolních farností).
13. 4. ve 14.00 Velikonoční obřady pro děti (koná se 
na faře, děti interaktivní formou společně prožijí ně-
které velikonoční události. Součástí je pečení nekva-
šeného chleba, společná večeře, modlitba u Božího 
hrobu a slavnostní vzkříšení. Organizuje Mgr. Jana 
Sklenářová). 
14. 5. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá mě-
síčně v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, 
ale i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vy-
slechnou krátkou promluvu. Po promluvě se připo-
jí k bohoslužbě probíhající v kostele. Organizuje 
Mgr. Jana Sklenářová).
20. 4. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (se-
tkání na faře)
23. 4. v 11.00 poutní mše svatá ke svatému Vojtěchovi 
(kostel v Bojišti) 
25.  4.  v  19.00 Biblická hodina (přednáší děkan 
ThDr. Jan Bárta)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: 
www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
9. 4. Květná neděle (Tímto názvem je naznačen hlav-
ní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, 
které dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství: 
vítězství, a oslava Páně – symbol palmových ratolestí, 
utrpení a smrt – četba pašijí. Obě témata jsou neroz-
lučně propojena v tom, co tento den charakterizuje: 
v památce Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma 
a v eucharistické slavnosti).
13. 4. Zelený čtvrtek (Na Zelený čtvrtek se připomína-
jí dvě hlavní události: 1. Ježíšova večeře na rozlouče-
nou, při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje tajem-
ství eucharistie a zároveň je zrazen od Jidáše 2. Ježí-
šova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí).
14. 4. Velký pátek (Na Velký pátek se připomíná smrt 
Ježíše Krista na kříži).
15. 4. Bílá sobota (Bílá sobota je třetím dnem tak zva-
ného velikonočního – tridua (třídenní – umučení, po-
hřbení a vzkříšení Ježíše Krista). Je to den, kdy Ježíš 
ležel v hrobě. Den ticha. Křesťané prodlévají u hrobu 
Pána, rozjímají nad jeho utrpením a smrtí a po celý den 
nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce 
(tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění (vigilie), 
a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá 
sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních 
rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční 
noci (vigilii). 
16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod veliko-
noční (Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne 
v týdnu“, neboli „prvního dne po sobotě“. Svým zmrt-
výchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské 
dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně 
scházet ke mši svaté a tento den nazvali „dnem Páně“.
16.  4. sv. Bernadetta Soubirousová (dívka z Lurd, 
svědkyně zjevení Panny Marie)
23. 4. sv. Vojtěch (biskup z knížecího rodu Slavníkov-
ců. Velký bojovník za očistu církve umučený na misij-
ní cestě pohany) 
25. 4. sv. Marek (autor evangelia a současník sv. Petra 
a Pavla)
6.  5. sv. Jan Sarkander (kněz působící na Moravě, 
umučený kvůli víře za Stavovského povstání)
14. 5. Den matek – slaví se druhou květnovou neděli. 
Den věnovaný maminkám je oceněním odvahy a obě-
tavosti mateřství. U nás se začal slavit v roce 1923. 

Za Římskokatolickou farnost –  
děkanství napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář
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Minulý měsíc jsme úspěšně zahájili již 12. sezónu 
ledečského divadla Mimochodem, a to reprízou české 
konverzační komedie Když se zhasne, za kterou jsme si 
ze soutěžní přehlídky divadelních souborů Valašské křo-
ví ve Slavičíně na začátku března odvezli čestné uznání 
za herecký výkon pro Filipa Ženíška. Také jsme vyhlásili 
nejlepšího hosta roku na základě diváckého hlasování. 
Tento titul od vás získal soubor Na tahu z Červeného 
Kostelce za hru Kuchařka a generál aneb Druhá míza. 
Letos tedy rozjíždíme nový seznam hostů, z nichž se vám 
jako první představí dámský autorský soubor NAKAFRÁ-
NO z Turnova, který vznikl koncem léta 2006. Zrodil se 
z chuti vytvořit divadelní představení s ženskou témati-
kou, do níž tehdy spadalo i těhotenství jedné z členek, 
která se ani s bříškem nechtěla vzdát hraní divadla. 
Po několika večerech s diktafonem tak vznikla první 
komedie s názvem Naštěkaná aneb 4 ženy v maloměstě. 
Autory inscenace Božský řízek, se kterou soubor zavítá 

na ledečský hrad, je kolektiv divadla Na tahu a Kateři-
na Zemenová. Tato komedie se odehrává v porodnickém 
prostředí a je ozvláštněna téměř detektivní zápletkou. 
V režii Jana „Barona“ Marka v ní hrají Romana Zemeno-
vá, Gabriela Šťastná, Alena Tomášová, Michaela Kunet-
ková a Kateřina Doubravová. 

Turnovskou komedii Božský řízek můžeme doporučit 
všem, kdo se chtějí pobavit – a nejen ženám! Představe-
ní se bude konat v divadelním sále ledečského hradu, a to 
v sobotu 29. dubna od 20:00. Pro málo pohyblivé fanoušky 
našeho divadla nabízíme možnost odvozu na představení 
divadelním mimobusem a poté zpět. Cestu je nutné rezer-
vovat na čísle 732 620 028. Rovněž se můžete přihlásit 
k odběru novinek na adrese divadlo@mimochodem.com. 
Rezervace vstupenek na divadelní představení lze pro-
vádět na adrese rezervace@mimochodem.com či na čísle 
775 646 629. 

--Mimo--

Aktivita občanů, jejich činorodost a kreativita – v práci 
i ve volném čase – to je základní předpoklad pro roz-
voj regionu a spokojený život v něm. Proto i jako Kraj 
Vysočina tyto aktivity podporujeme a motivujeme k nim 
mimo jiné různými soutěžemi a oceněními. Rád bych 
vám připomněl některé z nich.

Už víckrát jsem psal o tom, jak je pro náš kraj důležitá 
podpora turistického ruchu. Jsme sice počtem obyvatel 
druhým nejmenším krajem v zemi, ale máme co nabíd-
nout. Při svých návštěvách našich měst sleduji stále vze-
stupnou úroveň turistických informačních center. Města 
si uvědomují, že „íčka“ jsou často jejich první výkladní 
skříní a vylepšují jejich nabídku. To se projevilo rovněž 
v letošním ročníku krajské soutěže, které se zúčastnilo 45 
center. Ve svých kategoriích zvítězila města Polná a Při-
byslav.

S propagací v dnešní době nezbytně souvisí úroveň 
webových stránek. V jejich tradiční soutěži Zlatý erb pa-
tříme k těm úspěšným i v celostátních kolech. Je zjev-
né, že ačkoliv práce s informacemi a jejich zveřejňování 
na webových stránkách má svá pravidla, vždy se najde 
prostor pro osobitou prezentaci a originální podání. Při 
správném poměru obou hledisek je šance i v této soutěži 
uspět a dát o sobě a své práci vědět. Mezi městy v kraj-
ském kole byly už poněkolikáté nejúspěšnější Jihlava 
a Okříšky, ale ocenění se dočkaly i Hrotovice, Velké Me-
ziříčí, Šlapanov nebo Zbilidy. Soutěž letos oslovila infor-
mační specialisty a nadšence v Kraji Vysočina i s dalšími 
kategoriemi zapojujícími do hodnocených také kulturní 
a sociální organizace. Mezi nimi byly oceněny například 
Oblastní charita Havlíčkův Brod nebo Sbor dobrovol-
ných hasičů Krásněves.

K nově oceňovaným kategoriím jednotlivců patří titul 
Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. Chce-

me tímto pod-
pořit vznik nové 
tradice, která 
propojí mladší 
i starší genera-
ci zabývající se 
rukodělnou vý-
robou, tradicemi 
i zvyky. K těm, 
kteří byli oce-
něni titulem v roce 2016 – pilníkář Drahomír Smejkal 
a kolář Aleš Uherka – se přidají letos výrobce štípaných 
holubiček Jindřich Toman z Pelhřimova, Hana Šmikmá-
torová, která nejen v Jihlavě maluje horácké kraslice, 
a výrobce tradičního šindele Jindřich Holub z Pohledi 
u Světlé nad Sázavou.

Na jaře budeme také uzavírat tradiční anketu Zlatá 
jeřabina týkající se kulturních aktivit a péče o kulturní 
dědictví. Z přijatých nominací vybrala odborná pracovní 
skupina třicet kandidátů. Cena Skutek roku je zase vý-
razem poděkování a ocenění aktivit všech, kteří v roce 
2016 vykonali pro kraj něco mimořádného nad rámec 
svých povinností, a to často obětavě a bez ohledu na svůj 
osobní prospěch. 

Koncem března budou rovněž uzavřeny nominace 
na letošní nejvyšší ocenění Kraje Vysočina v podobě ka-
menné, skleněné nebo dřevěné medaile. Od roku 2008 
udělil kraj již 80 těchto originálních medailí.

Výsledky všech těchto soutěží a anket ukazují, kolik 
máme skvělých jedinců a kolektivů, kteří prostě dělají 
náš svět lepším. Rád se každoročně setkávám s těmito 
vynikajícími lidmi různých oborů, kteří staví pevné zá-
klady naší společnosti.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

NA HRADĚ SE BUDE SERVÍROVAT  
BOŽSKÝ ŘÍZEK

SLOVO HEJTMANA
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Ve čtvrtek 2. března a v pátek 3. března se žáci učeb-
ního oboru strojní mechanik Petr Kroupa a Jakub Wurm 
z Gymnázia, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou zúčastnili 
krajského kola KOVO JUNIOR 2017 v Chotěboři.

Do soutěžního klání v rámci celostátního projektu 
České ručičky se zapojilo 16 studentů z pěti škol Kraje 
Vysočina a dvou škol z Pardubického kraje – vítězové 
školních kol, kteří prokazovali své odborné dovednosti.

Vlastní soutěž byla rozdělena na dvě části. První část 
představovala zhotovení zámečnického výrobku po-
dle výkresové dokumentace z připravených polotova-
rů, ve které soutěžící prokazovali znalosti, dovednosti 
a zručnost spojenou s přesností. Nedílnou součástí bylo 

i hodnocení funkčnosti a kvality opracování soutěžního 
výrobku. Druhá část u soutěžících prověřovala znalosti 
a dovednosti z měření strojírenských veličin pomocí mě-
řících přístrojů a měřidel.

Soutěž je součástí tříkolových postupových soutěží 
zručnosti strojírenských oborů KOVO JUNIOR 2017, 
které CECH KOVO ČR vyhlásil jako součást celostátní 
přehlídky České ručičky, kterou vyhlašuje Jihomoravský 
kraj ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery.

Soutěž je součástí celostátní přehlídky České ručičky 
(www.ceskerucicky.org). 

Výsledky soutěže:
Družstva – 3. místo: Petr Kroupa a Jakub Wurm, Gym-

názium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, 
Ledeč nad Sázavou

Jednotlivci – 3. místo: Petr Kroupa, Gymnázium, 
Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Ledeč nad 
Sázavou

Gratulujeme našim žákům za výborné výsledky a vzor-
nou reprezentaci školy, přejeme mnoho dalších úspěhů.                           

Josef Vitiska, vedoucí odborného výcviku a praxe

„ŘEMESLO VYSOČINY“, KRAJSKÉ KOLO
KOVO JUNIOR 2017, STROJNÍ MECHANIK

INFORMACE PRO OBČANY
Pracoviště VZP ČR bude z technických důvodů od 18. dubna 2017 
do konce května 2017 dočasně přestěhováno do prostor budovy 

Městského úřadu v Ledči n. S., Husovo náměstí 7,
III. patro, kancelář č. 313.
Otevírací doba zůstává beze změny.
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Ve dnech 22.–24. března jsme se zúčastnili vele-
trhu fiktivních firem v Praze. Přípravy byly dlouho-
dobé, snažili jsme se nic neponechat náhodě a in-
tenzivně jsme pracovali na veškerých potřebných 
materiálech. Nastal očekávaný den D. Nervozita, 
očekávání a starosti, jak vše zvládneme. Soutěžili 
jsme za firmu impilo s. r. o., která se zabývá do-
mácím fitness. Ocitli jsme se v konkurenci 112 fik-
tivních firem z celé Evropy s různým předmětem 
podnikání. Naším úkolem bylo fiktivně prodat co 
nejvíce produktů a obchodovat s dalšími fiktivními 
firmami/zákazníky jak v českém, tak v anglickém 
jazyce. Vedle produktů pro domácí fitness jsme také 
našim zákazníkům nabízeli placky s názvem firmy 
a zdravé sušenky. Celá akce se nám líbila, jelikož 
jsme si mohli vyzkoušet fiktivní obchodování a zá-
roveň jsme si mohli užít bohatý kulturní program, 
který doprovázel tento veletrh. Veletrh fiktivních 
firem nám umožnil vyzkoušet si, jak funguje chod 
podniku v realitě.  

V rámci vyhlášených jednotlivých soutěžních ka-
tegorií jsme se přihlásili do soutěže o nejlepší kata-

log a nejhezčí stánek veletrhu. Ve velké konkurenci 
nám chybělo pověstné štěstíčko. Přesto jsme obsa-
dili pro nás i pro naši VOŠ skvělé 5. místo v soutě-
ži o nejhezčí stánek a s katalogem jsme se umístili 
na místě 7. impilo s. r. o. (studenti 2. ročníku VOŠ 
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou).

Děkuji studentům VOŠ za vzornou reprezentaci 
školy a výborné využití teoretických znalostí ze 
studia VOŠ na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad 
Sázavou.

 Ing. Soňa Poupětová, učitelka

23. MEZINÁRODNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM

Dne 22. března se konala akce „Život dětem“, 
které jsem se zúčastnila. „Život dětem“ je prospěš-
ná společnost pomáhající nemocným, handicapo-
vaným a opuštěným dětem. Její pomoc spočívá 
v pořádání dobročinných sbírek v rámci celé České 
republiky, během nichž si může kdokoliv zakoupit 
výrobek za určitou cenu. Výdělek z celé akce jde 
na konto dané společnosti.

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou da-
nou sbírku podporuje pravidelně již řadu let. Ka-
ždý rok třída sexta dostane drobné předměty s je-
jím logem a prochází město Ledeč nad Sázavou, 
kde mají studenti možnost seznámit kolemjdoucí 
s dobročinnou sbírkou a také jim nabídnout před-
měty ke koupi. Jak jsem již výše zmínila, letošní 
školní rok jsem mohla být i já její součástí a snažit 
se pomoci dětem, které naši pomoc potřebují ze 
všech nejvíce. Ráda bych se s vámi podělila o ten-
to emocionální zážitek.

Většina lidí jde do zaměstnání a studenti do škol 
mezi sedmou až osmou hodinou ranní. Domluvila 
jsem se proto se spolužačkou, se kterou jsem byla 
ve dvojici, že se sejdeme v Ledči nad Sázavou 
v 6:48, abychom si stihly vše připravit a v 7 hodin 
mohly vyrazit na náměstí. Od nadšení nás neodra-

dilo ani deštivé počasí. V 7 hodin jsme se vydaly 
pomáhat dětem. Po pár setkáních jsme potkaly ve-
lice milé a laskavé osoby, které nechávaly i peníze 
navíc. Vždy mi to vykouzlilo úsměv na tváři. Za ka-
ždé situace jsem se snažila zdvořile lidem vysvět-
lit, jak tato sbírka funguje, pokud měli zájem. Bo-
hužel jsem se i tak setkala s lidmi, kteří nejenom, 
že o sbírku neměli zájem, ale ani mi neodpověděli 
na pozdrav a dokonce byli i nepříjemní a neurvalí. 
Stačila jenom trocha slušného jednání v podobě od-
povědi: „Ne, děkuji vám, nemám zájem“. I tak nás 
občasné negativní jednání a reakce neodradily a stá-
le jsme oslovovaly další a další lidi. Za necelé dvě 
hodiny jsme prodaly všechny předměty, které nám 
tato sbírka poskytla.

Jsem velice vděčná za příležitost se dané sbírky 
zúčastnit. Když jsem se o ní dozvěděla, neváhala 
jsem ani minutu a hned jsem se dobrovolně přihlá-
sila. Mým důvodem byla ona již několikrát zmiňo-
vaná pomoc dětem, které ji potřebují a zaslouží si ji. 
Zároveň jsem zjistila, že i když se jedná o dobrou 
věc, tak někteří lidé nejsou ani tak schopni pomoct. 
Je to smutné, protože nikdo z nás neví, kdy bude on 
sám pomoc potřebovat.

Šarlota Hlídková, sexta

KAŽDÝ MŮŽE BÝT SOUČÁSTÍ
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Některé programy opakujeme rádi několikrát do měsí-
ce, jiné jsou ojedinělé a máme možnost je prožít pouze 
jedenkrát v roce. Například Matějská pouť na Výstavišti 
Holešovice v Praze je událostí, kterou si nesmíme nechat 
ujít a vždy si přejeme pěkné počasí, abychom si užili 
správnou pouťovou atmosféru. Jedinou nepříjemnos-
tí tohoto dne jsou opravdu nekonečné fronty lidí a dětí. 
Letos nám počasí přálo, proto jsme si mohli naplno užít 
také odpolední koncert skupiny Maxim Turbulence a Mi-
chala Davida. Zpívali známé písně, které vyprovokovaly 
všechny účastníky k tanci či zpěvu.

Nabízelo by se, že další dny budou volnější, snad od-
počinkové. Opak je pravdou. Všichni z Centra denních 

služeb Barborka si vyrobili čelenky s jarními květy 
a uskutečnil se neobyčejný květinový karneval plný ne-
jen tance a soutěží, ale i kvízů a přiblížení si právě pro-
bouzejícího se jara.

Jaro a jeho vítání je také po roce se opakující první 
grilování s hudbou, které nás čeká. Těšíme se a tento den 
plánujeme na konec dubna.

Tato a jiná zábava jsou pro nás odměnou, ale moc nás 
těší i velmi různorodá práce, kterou naplňujeme čas trá-
vený v centru. Nejčastěji skládáme krabičky pro další 
kompletování a také natíráme květináčky a podílíme se 
na tvoření výrobků na jarní výstavu.

Lada Nováková, CDS Barborka

BARBORKA V RYTMU JARA

FOKUS Vysočina se o dobrovolnictví v našem kraji stará 
již šestnáctým rokem. Má tři dobrovolnická centra na Pel-
hřimovsku, Havlíčkobrodsku a Hlinecku, která dohromady 
každoročně koordinují více než 200 dobrovolníků.

Letos jsme se rozhodli naše pole působnosti rozšířit 
až do Světlé nad Sázavou. Navázali jsme spolupráci se 
zdejším sociálním centrem, kde se od března mohou dob-
rovolníci aktivně zapojit v domově pro seniory, denním 
stacionáři i pečovatelské službě. 

A jak konkrétně dobrovolníci seniorům pomáhají? Pře-
devším jim pomáhají vyplnit jejich volný čas. Povídají 
si, předčítají jim z knížek a časopisů nebo chodí na pro-
cházky, ale každý může přijít se svým vlastním nápadem. 
Fantazii se totiž meze nekladou. Někdo může seniory 
doučovat práci na počítači, jiný jim zase pomáhá vařit. 
Zkrátka možností je spousta. Věnovat se lze individuálně 
jednomu uživateli, nebo vymýšlet i skupinové aktivity 
pro větší počet seniorů. 

A jak je taková nezištná práce vlastně časově nároč-
ná? To záleží především na samotném dobrovolníkovi. 

Každý si předem určí, kolik času může věnovat. Ideální 
samozřejmě je, když může docházet pravidelně, ale pod-
mínkou to určitě není. 

A proč je vlastně dobré pomáhat pod záštitou dob-
rovolnického centra? Jednoduše proto, protože se o zá-
jemce dobře postaráme. Díky nám má nárok na škole-
ní, vzdělávání, potvrzení činnosti, supervize, ale také 
na pojištění pro případ úrazu nebo poškození majetku. 
V neposlední řadě proplácíme nákup pomůcek pro dob-
rovolnické aktivity a dojíždějícím dobrovolníkům ces-
tovné. Máme letité zkušenosti, výhod můžeme nabíd-
nout opravdu mnoho a díky FOKUSu je vše o hodně 
jednodušší. 

Pokud vás dobrovolnictví oslovilo a chtěli byste se 
také zapojit, kontaktujte koordinátorku dobrovolníků 
Ivetu Krčálovou na e-mailu 
dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz nebo na tele-
fonním čísle 774 151 493. Více informací najdete i na na-
šem webu www.fokusvysocina.cz v záložce dobrovolnic-
ká centra.

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM VE SVĚTLÉ N. S.

PŘIJMEME TRUHLÁŘE NÁBYTKÁŘE
NÁSTUP K HUMPOLECKÉ FIRMĚ je MOŽNÝ IHNED!

KONTAKT: e-mail: rychetnikova@aspect.cz, tel.: 607 006 429
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Již deset let mohou maminky se svými dětmi do-
cházet do ledečského Mateřského centra Ledňáček 
při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. Oslava krás-
ného jubilea se uskutečnila ve čtvrtek 23. března 
přímo v prostorách Ledňáčku u základní umělecké 
školy a hlavní pozornost malých hostů se obracela 
k povedenému narozeninovému dortu, který upekla 
jedna z maminek. 

V Ledňáčku se slavilo celý den, a to právě s dětmi 
a jejich maminkami. „Všechny nám přály hlavně to, 
aby mateřské centrum pokračovalo alespoň dalších 
deset let,“ usmála se jedna z koordinátorek Mateřské-
ho centra Ledňáček Bc. Eva Chvátalová a druhá ko-

ordinátorka Petra Hořejšová jen souhlasně přikývla. 
Ledňáček má otevřeno vždy v úterý dopoledne 

a ve čtvrtek dopoledne i odpoledne. Za dobu své exi-
stence si dokázal získat sympatie desítek ledečských 
maminek, které díky němu mají možnost scházet 
se a vyměňovat si své zkušenosti s péčí o děti. Ve-
dle toho prospívá i malým šikulům, kteří si tu hrají, 
hledají kamarády, navazují kontakty a rozvíjejí své 
schopnosti a dovednosti díky široké škále aktivit. 

Mateřské centrum Ledňáček podporuje i město 
Ledeč nad Sázavou, za což děkujeme!

Pro více informací se můžete obracet na: Aneta 
Slavíková, PR, tel.: 777 736 063

NA OSLAVĚ NAROZENIN
NECHYBĚL ANI DORT S LEDŇÁČKEM

Narozeninový den v Mateřském centru Ledňáček byl plný smíchu a dobrého mlsání v podobě krásného 
dortu. (Foto: OCH HB/Aneta Slavíková)
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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 další odpovědi 
na často kladené otázky související s transformací naší 
služby – začali jsme v předchozím čísle zpravodaje, do-
končíme v příštím.

Kdo se bude starat o dům a zahradu, kdo bude uklízet, 
prát a vařit?

Každý obyvatel společné domácnosti se do péče o sebe 
a o domácnost zapojí podle svých schopností. Někdo 
zvládne víc, někdo méně. Například někdo dokáže uva-
řit celé jídlo, někdo třeba jen pomůže s uložením nádobí 
do myčky nebo prostřením stolu, někdo se nebude moci 
podílet vůbec. Co nezvládnou uživatelé služby sami, 
s tím pomůže personál. 

Někteří lidé s mentálním postižením neměli během 
svého života možnost naučit se starat o sebe – vždycky to 
někdo udělal za ně. Personál bude podporovat uživatele 
v tom, aby se do péče o sebe a domácnost co nejvíc zapo-
jili. Personál je bude učit, jak se co dělá. 

Nebude to pro postižené lidi ve městě nebezpečné?
Každý domek bude mít zahradu – to bude bezpečný 

prostor, kam budou moci obyvatelé domu kdykoli vyjít. 
Samostatné chození po městě může být pro lidi s men-

tálním postižením 
nebezpečné, po-
kud nemají od-
povídající schop-
nosti a dovednosti 
(neumí třeba bez-
pečně přejít silni-
ci). 

U každého 
uživatele služby 
pracovníci po-
soudí riziko, kte-
ré by mu hrozilo 
při samostatném 
pohybu po měs-
tě. Takže nejdřív 
chodí společně 
a ověřují si, co 
kdo zvládá (bez-
pečné přecházení, 
reakce na jiné lidi 
ve městě, orienta-
ce ve městě,…). Když se zjistí, že by riziko bylo moc 
velké, pak by měl uživatel chodit do města jen s asis-
tencí personálu, dokud se nenaučí cestovat sám. Někteří 
lidé zvládnou třeba jen jednu cestu, která bude bezpečná 
(např. do obchodu, kdy cestou nemusí přecházet silnici). 
Někteří lidé úplné samostatnosti v pohybu po městě ne-
dosáhnou – vždycky budou potřebovat pomoc. 

Další otázky a odpovědi zase příště. Kompletní in-
formace o transformaci Domova Háj najdete na našich 
nových webových stránkách na adrese http://domovhaj.
cz. Najdete tam i pozvánky na naše akce nebo informace 
o akcích proběhlých, aktuálně například z projektového 
dne „Umíme si uvařit, aneb scukněme se s cuketou čili 
cuketové hody“, v rámci kterého se naši klienti setkali 
ke společnému vaření a prezentovali svoje získané do-
vednosti. 

Bc. Radek Kalfus, sociální pracovník Domova Háj

JAK SE ŽIJE BEZ ÚSTAVU – ČÁST II.

V MŠ Stínadla (kancelář ředitelky MŠ), 9. 5. 2017, 
8.00 – 11.00, 12.00 – 16.00 hodin

Rodiče (zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístě-
ní dítěte od 1. září 2017 do naší mateřské školy, vypl-
ní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do MŠ, 
přihlášku ke stravování a vyjádření dětského lékaře 
(ke stažení na webových stránkách mateřské školy či 
k vyzvednutí v mateřské škole). V době zápisu vše 
osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evi-
denční číslo své žádosti.

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žád-
nou roli. Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny po-
dle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy 
jsou přijímány podle počtu míst v mateřské škole.       

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ pro školní rok
	dovršení 5 let věku k 31. 8. 2017 s bydlištěm Ledeč 

nad Sázavou a spádových obcí
	dovršení 4 let věku k 31. 8. 2017 s bydlištěm Ledeč 

nad Sázavou a spádových obcí
	dovršení 3 let věku k 31. 8. 2017 s bydlištěm Ledeč 

nad Sázavou a spádových obcí

POZNÁMKY: splňují-li všechny děti stanovené podmín-
ky, rozhoduje věk dítěte od nejstaršího. V případě volné 
kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky po 31. 
8. 2017, v případě volné kapacity MŠ lze přijmout i dítě, 
které nemá bydliště v Ledči n. S. ani ve spádové obci. 

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na inter-
netových stránkách a na dveřích školy pod registračními 
čísly. 

Jarmila Dvořáková,  
ředitelka Mateřské školy Ledeč n. S.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LEDEČ NAD SÁZAVOU
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I když nás od níže uvedené akce dělí už čtvrtrok a v mezidobí se vystřídaly nejoblíbenější svátky roku  
– tedy Vánoce a Velikonoce, lze jednoznačně poznamenat

CHARITY A PŘÁTELSTVÍ  
NENÍ NIKDY DOST

To bezesporu platí o tradičním ledečském Vánočním 
turnaji v malé kopané. Vzájemný respekt, férová hra 
bez rozhodčího a charita? Ano, to jsou všechno atribu-
ty našeho tzv. Christmas cupu (CHC), který se každým 
rokem koná v ledečské sokolovně, která se na tento 
speciální turnaj vždy přejmenovává na Arénu Marie 
Kaňkovské. V roce 2016 to bylo symbolické, protože 
naše oblíbená paní sokolnice oslavila krásné 80. naro-
zeniny a my se rádi připojujeme ke gratulantům této 
vitální paní. 

V turnaji se utkalo 12 týmů, které se tu o Vánocích 
potkávají už 14 let! Rozděleny do dvou skupin byly 
týmy s předstihem v hotelu Sázava. Dopolední sou-
boje ve skupinách posunuly z každé skupiny čtyři 
týmy do napínavých čtvrtfinálových bojů. Specifika 
CHC turnaje a koření hry je malý míč, který se pou-
žívá, a hlavně známá kluzká palubovka. Tyto faktory 
nejenom, že baví fanoušky, protože nabízejí kuriózní 
souboje a zákroky, ale zároveň mažou výkonnostní 
rozdíly mezi hráči. Do semifinálových bojů postoupily 
týmy Profesoři (Turek, Toula, Trpišovský), Archicad 
(Turek ml. Martínek, Bláha), Kadeřníci (Prchal, Ur-
ban, Pešek ml.) a Garáž (Gramer st., Žemlička, Šenk), 
které nakonec v tomto pořadí a složení obsadily i stup-
ně vítězů. Po strhujícím finále, jehož skóre se přeléva-
lo ze strany na stranu, tedy po roční odmlce zvítězili 
Profesoři, kteří potvrdili roli jednoho z vážných favo-
ritů na vítězství v turnaji. 

Vedle turnaje se vždy odehrává i krátký turnaj v pe-
naltách pro CHC ženy a dívky, kterých se letos sešly 
minimálně dvě desítky, a tou nejlepší střelkyní se stala 
Nikola Cicvárková. Rozdávala se i další ocenění jako 
nejstarší hráč, kterým se tradičně stal Jan Vladyka. 

Martin Toula přesvědčil všechny a stal se nejlepším 
hráčem. Roman Turek si odnesl cenu za osobnost tur-
naje, kterou získávají hráči i za podíl na organizaci. 

Onu rodinnou atmosféru, společný duch respektu 
a férové hry jsme proměnili do něčeho nevídaného. 
Již po třetí si výbor turnaje vybral někoho, komu se 
všichni snažíme finančním darem pomoci a tento rok 
se nám opravdu podařilo vybrat neskutečnou sumu, 
kterou si osobně přijel přebrat Vašek Beránek. Vaška 
od narození postihla dětská mozková obrna, ale on se 
s ní velmi statečně pere, pracuje a žije svůj život tak 
naplno, jak jen může. My doufáme, že mu těch 18 tisíc 
Kč pomůže odstranit byť jednu z bariér. 

Rádi bychom, celá naše „CHC rodina“, poděkovali 
všem fanouškům, hráčům a místnímu Sokolu, v za-
stoupení pana Zajíčka. Jsem si jistý, že se zde za rok 
opět sejdeme při již 15. ročníku a předvedeme neje-
nom ty výkony sportovní, ale právě i ty plné respektu 
a dobré vůle. 

Miroslav Trpišovský
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O letošních Velikonocích – 14. dubna – 
oslaví paní ANNA KOPECKÁ z Ledče 
n. S. své 85. narozeniny. Oslaví je v kru-
hu své rodiny, která jí do dalších let živo-
ta přeje především pevné zdraví, spous-
tu spokojených chvil a radosti se všemi 
blízkými.  

Manžel a dcery s rodinami

BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Dne 21. dubna 2017 oslaví životní jubile-
um, 85. narozeniny, 
pan JOSEF DVOŘÁK, rodák z Jedlé. 
Pepíčku, přejeme ti všechno nejlepší, pev-
né zdraví a ještě hodně roků mezi námi. 

Srdečně blahopřejí manželka, synové 
s rodinami a všichni sousedé  

a kamarádi z „lahvové“ ulice.

Dne 26. dubna letošního roku oslaví 
pan  KAREL  MILÁČEK z Ledče nad 
Sázavou 85. narozeniny. K tomuto vý-
znamnému životnímu jubileu mu přejeme 
především pevné zdraví a dobrou pohodu 
v rodině i mezi přáteli.

Blahopřejí, dcera a syn s rodinami, 
vnuci a jubilantova milovaná 

pravnoučátka –  Nicolka, Davídek, Laurinka a Petřík.

Děkujeme za vyjádřené soustrasti všem, kteří nás ve smut-
ných chvílích podpořili osobní účastí nebo kondolencí 
na smutečním rozloučení s naší drahou zesnulou manželkou 
a maminkou, paní LYDIÍ SECHOVCOVOU z Ledče nad 
Sázavou.

Děkují manžel Petr a syn Petr Sechovcovi

VZPOMÍNKA

Dne 24. března 2017 uplynulo už 8 smut-
ných let, kdy nás navždy opustil náš tatí-
nek, dědeček a pradědeček, 
pan  JOSEF  ŠPAČEK z Ledče nad 
Sázavou ve věku nedožitých 83 let. 
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte na něho. 
S úctou a láskou vzpomínají dcera, syn, 

vnoučata a pravnoučata.

Dne 29. března letošního roku uplynuly dva 
roky plné smutku a vzpomínek, kdy nás opus-
til náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan FRANTIŠEK BRZOŇ z Kožlí. 
„Moc nám chybíš, ale ve vzpomínkách 
jsi stále s námi.“ Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka,  
dcery s rodinami a bratr s rodinou.

Dne 4. dubna jsme vzpomněli už desá-
tého výročí úmrtí 
pana JOSEFA KRÁLÍKA z Ledče nad 
Sázavou. 
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte prosím s námi.

Rodina Králíkova

Dne 12. dubna 2017 to již bude 10 let, 
kdy nás navždy opustil můj tatínek, 
pan JOSEF KUDRLE, mistr truhlářský, 
z Ledče nad Sázavou. 
Děkuji všem, kteří si spolu se mnou 
na něho vzpomenou. 

S láskou vzpomíná dcera Helena. 

Dne 13. dubna 2017 uplyne jedenáct 
smutných let od úmrtí naší drahé man-
želky a maminky, 
paní MARIE KVÁŠOVÉ z Ledče nad 
Sázavou. 

S láskou a úctou stále vzpomínají  
manžel a děti s rodinami.

Dne 13. dubna 2017 uplyne 28 let, kdy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček, pan  JAROSLAV  ČERMÁK 
z Koutů u Ledče n. S. 

Stále vzpomínají manželka  
a dcery s rodinami

Dne 22. dubna 2017 uplyne osm smut-
ných let od úmrtí 
paní  LUDMILY  BĚLOUŠKOVÉ 
z Ledče nad Sázavou. Kdo jste ji měli 
rádi, vzpomínejte spolu s námi. 

S láskou a úctou manžel  
a děti s rodinami

Dne 23. dubna letošního roku uplyne 
jeden smutný rok od úmrtí našeho 
manžela, tatínka a dědečka, 
pana FRANTIŠKA BŘEZINY z Ledče 
n. S. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte spolu s námi. 

Vzpomínají a děkují manželka,  
dcera s rodinou a syn.

Letos 23. dubna uplyne už sedm 
smutných let od úmrtí 
paní ZDEŇKY ZEMANOVÉ z Ledče 
nad Sázavou. Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou spolu s námi. 

S úctou a láskou vzpomínají manžel, 
dcera a syn s rodinami

Prázdná jsou rána, prázdnější večery, 
prázdný je dům i zahrádka. 
Dne 24. dubna 2017 uplyne 22 smutných 
let, kdy nás navždy opustila naše drahá 
a starostlivá maminka a babička, 
paní BOŽENA ŠPAČKOVÁ z Ledče n. S.  

Kdo jste ji znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi. 

Syn a dcera, vnoučata a pravnoučata


