KVĚTEN
2017
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 5 * ROČNÍK XXV * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V dubnu měli městští radní napilno a v tomto
měsíci se sešli hned třikrát.
První schůze Rady města se konala 3. dubna
a projednala mimo jiné následující důležitý bod:
• Uzavření smlouvy s FK Kovofiniš Ledeč n. S.
na správu a provoz letního stadionu (smlouva
s TS byla ukončena)
Další schůze byla svolána na 10. dubna z důvodu
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele výměny střešní krytiny zimního stadionu. Na schůzi bylo odsouhlaseno:
• Schválení zadávací dokumentace na výběrové
řízení výměnu střešní krytiny ZS Ledeč a jmenování komise pro otvírání obálek
Třetí dubnová schůze Rady města proběhla
19. 4. a projednala:
• Příspěvky na činnost organizacím a spolkům:
– Zahrádkáři 		
10.000 Kč (Rekonstrukce
				
moštárny)
– Královská stezka
10.000 Kč (Čistá Sázava)
– Královská stezka
20.256 Kč (příspěvek na
			
obyvatele)

(upraveno pro potřeby zpravodaje)

– Junák		
5.000 Kč (Drsoň)
– Tremping Posázaví 3.000 Kč (Country na ko
			
lejích)
– MELECHOV z.s.
25.000 Kč (XTerra)
– AMK Ledeč		
35.000 Kč (Motokros)
– Hrad Ledeč		
10.000 Kč (Výstava vín)
– Ing. Meredová
20.000 Kč (vydání knihy
			
E. Doubka)
• Schválení zřízení předzahrádek před provozovnami
– Cukrárna, Hlaváčova ulice
– Sportbar, Husovo náměstí
– Cukrárna, Husovo náměstí (býv. DDM )
• Vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ (Mgr. Vágnerová rezignovala k 31. 7. 2017)
Zastupitelstvo města se sešlo dne 26. dubna a řešilo pouze několik běžných administrativních úkonů
Další termín jednání Zastupitelstva města je plánován na 15. května
Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva města i podklady pro jednání ZM lze
nalézt na městském webu www.ledecns.cz

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA – NOVÉ STAVEBNÍ POZEMKY
V LOKALITĚ NA PLÁCKÁCH (II. etapa)
V roce 2011 byla dokončena výstavba technické infrastruktury pro pozemky ve vlastnictví
Města Ledeč nad Sázavou v lokalitě na Pláckách
a bylo zde vytvořeno 18 nových parcel, určených
k výstavbě rodinných domů. V roce 2016 došlo
k prodeji posledního z těchto pozemků, a protože
Město Ledeč nad Sázavou do budoucna plánuje
rozšiřovat plochy určené k zástavbě rodinnými
domy, byly zahájeny práce na projektové přípravě

pro vybudování základní technické vybavenosti
k dalším pozemkům v této lokalitě, prostor určený
k zástavbě se nachází na pozemku parc. č. 913/13
v k. ú. Ledeč nad Sázavou. Následně bude opět
navrženo jejich rozparcelování a pozemky budou
nabídnuty k prodeji (předpoklad – druhá polovina
roku 2018). O průběhu příprav budeme dále informovat a záměr jejich prodeje bude v předstihu
zveřejněn.

KOMINICTVÍ
URBAN A SYN

ZUBNÍ POHOTOVOST KVĚTEN 2017

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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6. - 8. 5.

Dr. Drbohlavová,
Psych. léčebna, H. Brod

Tel.: 569 478 360

13. - 14.
5.

Dr. Swaczyna,
Okrouhlice 186

Tel.: 569 721 809

20. - 21.
5.

Dr. Richter,
Jiráskova 669, Chotěboř

Tel.: 569 626 481

27. - 28.
5.

Dr. Kohlová,
M. Střely 420, Krucemburk

Tel.: 569 697 226

3. – 4. 6.

Dr. Klepetková,
Vilémov 168

Tel.: 569 449 130

10. -11.6.

Dr. Novotná,
Bechyňovo nám. 2, Přibyslav

Tel.: 607 966 550

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

NOVÝ CHODNÍK Z ULICE Z. FIBICHA
DO ULICE M. MAJEROVÉ
V měsíci dubnu bylo dokončeno položení nové
zámkové dlažby spojovacího chodníku vedoucího
z ulice Zdeňka Fibicha (od prodejny potravin) do ulice
Marie Majerové. Práce byly provedeny Technickými
službami Ledeč nad Sázavou s. r. o. a celkové náklady

se vyšplhaly na 330 000,- Kč včetně DPH. Věříme,
že další nový chodník na sídlišti přispěje ke zlepšení
kvality života obyvatel této lokality a ke zvýšení jejich
spokojenosti.
OdMI

ZAPOJENÍ PRACOVNÍKŮ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ
PŘI ÚDRŽBĚ A ÚKLIDU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Stejně jako v letech minulých zahájili v měsíci
březnu svoji činnost pracovníci veřejně prospěšných
prací. V letošním roce provádí pro naše město tyto
práce celkem 10 pracovníků. Jedná se zejména o úklid
veřejných prostranství, komunikací, chodníků a údržbu

majetku města, částečně i veřejné zeleně. V polovině
dubna provedli tito pracovníci například odstranění
náletových dřevin a ořezy keřů v lokalitě kolem schodiště
u obchodního střediska COOP směrem k hradu.
OdIM

JARNÍ STŘIH lip na Husově náměstí
Téměř vždy vyvolává polemiky. Díky pracovníkům
místních technických služeb tak byly letos opět
upraveny. Stihli to ještě v čase, kdy to vypadalo, že
jaro bude vlídné. To se však změnilo a na konci dubna

se na nás sype sníh. Tak věřme, že to lipky na náměstí
ještě stihnou a v létě se budeme schovávat do jejich
stínu.
ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI
ZA MĚSÍC DUBEN 2017
VLOUPÁNÍ DO ZAHRADNÍCH CHATEK
– dne 23. března 2017 byly
policejním orgánem PS
v Ledči nad Sázavou dle
§ 158/3 tr. řádu, zahájeny
úkony tr. řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu
krádež, kterého se dopustil
NP tím, že v době od 16.
3. 2017 do 20. 3. 2017 vnikl po vypáčení a rozbití oken
do čtyř zahradních chatek sloužících k uskladnění nářadí
v zahrádkářské kolonii v ul. Barborka v Ledči n/S., kde
odcizil plynový vařič, přenosné bateriové rádio a další
drobné věci, čímž způsobil poškozeným majitelům celkovou škodu ve výši nejméně 1200,- Kč. V případě zjištění
pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody až
na 2 roky nebo zákaz činnosti.
ODCIZENÍ MOT. NAFTY Z NÁKL. VOZIDLA – Dne
26. 3. 2017 byly policejním orgánem PS v Ledči nad Sázavou dle § 158/3 tr. řádu, zahájeny úkony tr. řízení ve věci
podezření ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí
věci, kterých se dopustil NP tím, že v době od 18:30 hodin dne 25. 3. 2017 do 08:15 hodin dne 26. 3. 2017 na parkovišti u fotbalového hřiště v obci Kožlí nezjištěným předmětem vypáčil uzamčené víko na hrdle palivové nádrže
u zde zaparkovaného nákladního automobilu zn. MAN,
ze které následně odcizil 200 l mot. nafty, čímž způsobil
celkovou škodu výši 16 000,- Kč na odcizené naftě a poškozeném víku a hrdle palivové nádrže. V případě zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody až
na 2 roky nebo zákaz činnosti.

VLOUPÁNÍ DO STODOLY – dne 4. 4. 2017 byly policejním orgánem PS v Ledči nad Sázavou dle § 158/3
tr. řádu, zahájeny úkony tr. řízení ve věci podezření ze
spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil NP tím, že
v době od 2. 11. 2016 do 3. 4. 2017 poškodil dřevěný
plaňkový plot o výšce 160 cm, otvorem vnikl na pozemek u rekr. chalupy v obci Horní Prosíčka, kde následně
vytrhl z dřevěné stěny stodoly několik prken a vzniklým
otvorem ze stodoly odcizil přesně nezjištěné množství
uskladněného palivového dřeva. Tímto jednáním způsobil na odcizeném dřevu a poškozené dřevěné stěně stodoly celkovou škodu ve výši nejméně 2.000,- Kč. V případě
zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky nebo zákaz činnosti.
ŘÍDIL VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU –
dne 15. 4. 2017 v 21:15 hodin v prostoru Husova náměstí
v Ledči n/S. kontrolovala hlídka Policie ČR osobní vozidlo zn. NISSAN X-TRAIL, kdy provedenou dechovou
zkouškou přístrojem Dräger byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu řidiče 1,55 ‰, následnou zkouškou 1,41
‰ a 1,40 ‰ alkoholu v dechu. Řidič se odmítl podrobit
lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu
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.
npor. Josef Daněk DiS.
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n/S.
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

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:
31. května 2017
Ledeč n. S.
u vlak. nádraží
11.35 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích
kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po–pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840
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HASIŠKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA, STANICE LEDEČ

ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Vážení čtenáři, při psaní již
pravidelného příspěvku do místního tisku jsem byl vyrušen rozhlasem a hlášením o dvou osobách, které uvízly na skále v prostoru bývalého lomu. Okamžitě
vyjíždím s jednotkou na místo
a tam zjišťujeme, že se jedná
o prověřovací cvičení, které si
na nás připravili kolegové z Jihlavy. Pro nás to byla velká výzva ukázat náš um a počínat
si jako při každém jiném výjezdu. Naše jednotka vytvořila záchytné body a jeden z členů byl slaněn ke zmiňovaným zraněným osobám, které tvořili taktéž hasiči z Havlíčkova Brodu a Jihlavy. Osoby byly na místě zajištěny
záchrannými prostředky a po dojezdu lezecké skupiny
byly spuštěny do prostoru lomu na nosítkách a v postroji. My jsme skupinu jistili a prováděli pomocné práce.

Velmi rád jsem v závěru vyslechl pochvalu za počínání
našich hasičů.
Samozřejmě, že to nebylo to jediné, co se na Ledečsku za poslední měsíc odehrálo. Začátkem března
se udělalo velmi hezké počasí a dva požáry lesního
porostu a kontejneru u Billy na sebe nenechaly čekat.
Poměrně malý počet nehod v našem okolí dlouho nebyl. 3x jsme vyjížděli na dopravní nehody na obchvatu Golčova Jeníkova. Technických pomocí bylo šest,
od otevření bytů, odstraňování stromů přes vozovku,
únik hydraulického oleje na komunikaci, až po záchranu kotěte na stromě.
Z mimo výjezdové činnosti jsme bodovali na soutěži
v dovednosti s motorovými pilami. V celkových pořadích jsme získali II. místo v kombinovaném řezu a IV.
místo v řezu pilou kaprovkou.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč n. S.

TAJNÉ MASTI UMOŽŇUJÍ ČARODĚJNICÍM
LÉTAT NA KOŠTĚTI

Za spolupráce Města Ledeč, zdejších dobrovolných
hasičů a Střediska volného času v Ledči se v poslední
dubnový den uskutečnila na Rašovci akce, kterou si lidé
už po staletí udržují jako magický přechod do plného
jara – PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Pravda, s tím přechodem
do jara to nebylo tak jasné, protože bylo větrno a velmi
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chladno. Temné síly byly zahnány do stínů vysoké vatry
a lidé, zejména děti, si užívali veselí, her a chutného
občerstvení. Čarodějnicím tedy nezbylo než kroužit
na košťatech někde vysoko nad zemí a škodit lidem leda
zesíleným studeným větrem.
Dan Horký

VÝSTAVA V BARBORCE
Aprílové počasí je někdy velmi příjemné, jindy naopak
vyhledáváme teplo uvnitř místností a zaplňujeme čas užitečnými činnostmi. V měsíci dubnu proběhla v Centru
denních služeb Barborka jarní výstava, kde jsme předvedli
svou práci. Příprava na ni byla důkladná, výběr jarních
a velikonočních výrobků byl pestrý. Mohli jste zhlédnout
a vybrat si dekorace papírové, dřevěné, velikonočně dozdobené živé květiny, malovaná vajíčka i perníčky a tradiční kynuté mazance. Děkujeme všem návštěvníkům
za podporu a slova obdivu, která jste zaznamenali do naší
kroniky. Moc nás těší a motivují k dalšímu vyrábění.

Odměnou nám je setkávání s přáteli. A to nejen s uživateli z Čáslavi a Humpolce, se kterými se navštěvujeme, ale i posezení na tradičním jarním grilování s kamarády a známými z Ledče.
Další připravovanou akcí je druhý ročník oceňování dobrovolníků sociálních služeb. Jmenuje se Háta Šeptouchovská a proběhne v květnu na MěÚ v Ledči nad Sázavou.
Fotodokumentaci našich aktivit můžete sledovat
i na FB stránkách Centra denních služeb Barborka
a na www.hata-ops.cz
Lada Nováková, CDS Barborka

S HÁTOU DO PRÁCE
S Hátou do práce je název projektu, který odstartoval
dne 1. dubna 2017. Projekt je financován z Evropského
sociálního fondu Operačního programu zaměstnanost.
Projekt probíhá v rámci Ledečska, dále bude rozšířen
na Kolínsko.
Cílem projektu je, aby podpořené osoby získaly
a udržely si zaměstnání. Jejich schopnosti jsou
přitom omezeny z různých důvodů, a právě z těchto
důvodů nejsou schopny najít si a udržet zaměstnání
běžnou cestou. Potřebují podporu ve formě motivace,
individuálního přístupu a především času. Tato podpora

je poskytována nejen před nástupem do zaměstnání, ale
také v jeho průběhu.
Smyslem podporovaného zaměstnávání je vyrovnávání
příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, kteří v důsledku
zdravotního postižení nebo jiných znevýhodňujících
faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce.
V rámci podporovaného zaměstnávání je poskytována
podpora rovněž zaměstnavatelům uživatelů služby.
Projekt je realizován společností Háta, o. p. s., aktuálně
ve spolupráci s Domovem Háj.
Bc. Eva Urbanová, koordinátorka projektu

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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PETRKLÍČ: VELIKONOČNÍ VÝSTAVA SKONČILA,
PŘÍPRAVY NA OSLAVU NAROZENIN
NABÍRAJÍ NA OBRÁTKÁCH
V mnohých domácnostech přispěly k té správné velikonoční atmosféře také dekorace z ledečského
Centra sociálních služeb Petrklíč při
OCH H. Brod. Tamní klienti za pomoci pracovníků totiž vyrobili řadu
veselých jarních drobností, které pak
zájemci mohli zhlédnout a případně
si i zakoupit na velikonoční výstavě,
jež se uskutečnila v prostorách Petrklíče.
Prodejní expozice měla úspěch, a tak se pracovnice
rozhodly, že ji ještě o pár dní prodlouží. Nejprve byla naplánována od pondělí 3. do pátku 7. dubna, ale nakonec
si pozornost získala až do středy 12. dubna. „Byli jsme
moc rádi, že za námi lidé zavítali a že jsme jim mohli nabídnout originální drobnosti. Celkový výtěžek činil krásných zhruba 3300 Kč, které podpoří další činnosti OCH
H. Brod. Děkujeme,“ uvedla sociální pracovnice Centra
sociálních služeb Petrklíč Bc. Ivana Tomanová.
Mezi hosty výstavy nechyběli ani žáci z ledečských
škol. Exponáty pak připravili klienti Petrklíče, senioři
a lidé s postižením, kterým pomáhaly pracovnice stacionáře. „Různému tvoření se s klienty věnujeme v rámci aktivizačních činností, jež jsou součástí naší sociální
služby,“ dodala Ivana Tomanová.
Centrum sociálních služeb Petrklíč v Ledči si letos připomíná již patnáct let své existence. Narozeninové oslavy
se uskuteční v pátek 9. června. Stacionář chystá program
pro širokou veřejnost a malé překvapení přímo v režii
klientů. „Podrobnosti včas prozradíme na facebookové
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stránce Petrklíče i Oblastní charity Havlíčkův Brod či
na našem webu www.hb.charita.cz,“ nalákala sociální
pracovnice.

Ukázka vystavených exponátů a návštěvníci ze školy.
(Foto: archiv CSS Petrklíč Ledeč n. Sázavou)
Aneta Slavíková, PR

JSOU VÝROČÍ KULATÁ I POLOKULATÁ
V proudu času si připomínáme různé události.
Některé se zapíší do podvědomí silněji, jiné se propadají do dějin téměř bez povšimnutí. Zkusme tedy
připomenout třeba události, od kterých nás dělí celých sedmdesát let. Zdá se vám to moc? Z níže uvedeného textu poznáte, že místa, kterých se dějinné
události týkají, možná míjíte denně.
Ošidnost poplatných pojmenování se projevila i ve frekventované Nádražní ulici. Ta byla 24.
března 1947, z rozhodnutí rady NV, slavnostně přejmenována na třídu generála Josefa Vissarionoviče
Stalina.
Nad nynější poliklinikou rychle vyrostl činžovní
trojdům, s jehož stavbou bylo započato 29. července
slavnostním výkopem základů. Stavba pokračovala
tak rychle, že už 15. října mohly být zadány řemeslnické práce.
V listopadu a prosinci byla ještě schválena stavba dalších bytových jednotek (dvojdomu) a práce
na parcelách sousedících s trojdomem byly zahájeny

22. prosince. Stavbu vedlo konsorcium skládající se
z ledečských stavitelů Vojtěcha Buka, Josefa Boudníka a Eduarda Radikovského.
Současně se stavbou vodovodu byla prováděna
také výdlažba ulice Čechovy. Práce začaly 30. září.
Hlavním tématem tohoto příspěvku je však památník pod Šeptouchovem. Upraven tu byl pod skalami
malý parčík, na němž byl v neděli 7. května 1947 odhalen pomník padlým z obou světových válek. Byl
vypracován podle návrhu Emila Hrdličky, profesora
(později ředitele jedenáctiletky) místního gymnázia.
– (Iniciátorem myšlenky postavení pomníku padlých byl dřívější předseda MNV Emil Čech, který
i s členy dřívější rady poskytl první finanční základ
ke stavbě. – V roce 1950 stavbu dokončil Svaz protifašistických bojovníků za pomoci MNV).
Nedaleko odtud, na lávce přes Sázavu, je pamětní
deska, která připomíná, že zde byl 6. května 1945
zastřelen Jaroslav Sychrovský z Chřenovic.
ok

Snímek z roku 1947. U nově zbudovaného Památníku padlým pod šeptouchovskými skálami v Ledči n. S. jsou na snímku, v baráčnickém kroji – Marie Linková, rozená Nulíčková (vpravo) a Vlasta Prokopová, rozená Syrovátková. Na meších vpravo je minulost památníku a pamětní deska na lávce.
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Chcete vyrazit na výlet za zábavou i poznáním a nechcete jet příliš daleko? Přijeďte do Zruče nad Sázavou,
budete příjemně překvapeni.
Zámek ve Zruči nad Sázavou koupilo město v roce
2003. Za velké finanční podpory EU postupně proběhly
tři etapy rekonstrukce zámku, přilehlého parku i Zručského dvora. Vše se za krátký čas proměnilo k nepoznání. Už při sjezdu do městečka uvidíte dominantu, tedy
zrekonstruovaný zámek, v celé jeho nové kráse. Příjemným překvapením pro vás může být i samotná prohlídka
zámku v jednom ze dvou prohlídkových okruhů. Uvidíte
nově zrekonstruované interiéry, zaposlouchat se můžete
do hrajícího orchestrionu nebo můžete vystoupat na zámeckou věž a vidět celé městečko jako na dlani. Děti
rozhodně potěšíte návštěvou Historicko-zábavné stezky
rytíře Miloty Kolowrata, kde si v zámeckém příkopu
vyzkouší, zda by se staly platnými členy středověké rytířské družiny při střílení z luku, šplhu na totem, hodu
sekyrkou, během mezi nepřáteli nebo lovu rybiček. Holčičky nadchne návštěva Království panenek umístěná
na zámecké půdě. Dvoukilometrovou Zábavně naučnou
stezkou zámeckým parkem, kde děti na každém zastavení mohou potrápit své mozkovny a vy se můžete dozvědět něco víc z historie zámku, dojdete k nově zpří-
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stupněné Kolowratské věži. Každé patro této středověké
obranné věže je interaktivní (skládání erbů, průchod zdí,
rozeznávání předmětů po hmatu) a ve výšce 20 metrů
se vám otevře překrásný výhled na celý zámecký areál
a také na unikátní Vodácké muzeum stojící v nedalekém
Zručském dvoře. Zde si můžete prohlédnout historické,
ale i nejmodernější lodě a kajaky. Dětem se určitě zalíbí
zpívající figurína a na modelu řeky si prakticky vyzkouší sjetí lodičky na bezpečném a nebezpečném jezu. Vás
určitě nadchnou staré lodě tzv. žebrovky a široká škála vodáckých dobových propriet. Nenechte si ujít ani druhé patro Vodáckého muzea, kde je pro vás připravená unikátní
laminovací dílna se samotným všeumělem v popředí.
Otevřeno máme až do konce září sedm dní v týdnu,
v říjnu víkendy a od listopadu si můžete vstup do expozic
předem rezervovat na infocentru.
A tak si rozhodně návštěvu nedaleké Zruče nenechte
ujít. Určitě budete odjíždět s pocitem, že tohle malebné
městečko musíte zase navštívit. Těšíme se na vás.
Martina Fialová
Infocentrum Zruč, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S., e-mail:
infocentrum@mesto-zruc.cz, www.mesto-zruc.cz/turista-1/, fb: Zámek Zruč nad Sázavou, tel.: +420 327 531 329

GM – O GUSTAVU MAHLEROVI A LEDČI
II. část.
Jeho nemocí byla endogenní karditida. Patří i dnes
mezi velmi závažná onemocnění, která ohrožují nejen
zdraví, ale i život pacienta. Mahler ani v New Yorku
nenašel pomoc a při návratu do Evropy dokonce jel
do Paříže přímo na tehdy věhlasný Pasteurův ústav.
Tam konstatovali, že infekční agens je streptokok a že
není nijaká možnost vyléčení. Jeho stav označili jako
velice závažný. Zakrátko po návratu do Vídně Mahler
v roce 1911 zemřel.
Mahlerovi příbuzní v Ledči
Před lety jsem hledal podrobnosti týkající se ledečských židovských spoluobčanů. Navázal jsem
kontakt s paní Růženou Trtíkovou, kterou jsem si
trochu pamatoval z klukovských let, byla švadlenou.
Hodně mi pomohla a podklady jsem dal do muzea.
Avšak posléze žila ve Světlé nad Sázavou. Také jsem
se zmínil o Mahlerovi. Kupodivu mi v květnu 1992
napsala:
Co se týče našeho příbuzenství s G. Mahlerem, bylo
dost blízké. Matčina a Mahlerova matka byly sestry.
Tuto informaci považuji i dnes za neuvěřitelnou.
A aby zajímavosti nebraly konce, pak syn R. Trtíkové studoval na gymnáziu v Ledči n. S., dokonce moje
švagrová Jaroslava Hutterová (sestra mé ženy) byla
jeho spolužačkou. Žije v Chotěnicích u Heřmanova
Městce. Jako spolužáci se občas scházejí.
V popisovaném domě, kam mladý Gustav jezdil
k dědečkovi, žila za mých dob rodina Oty Hermanna.
Toho pamatuji, provozoval nákladní autodopravu. Pocházel také z tohoto rodu. Bylo by užitečné, aby někdo
zvídavý tato konstatování rozšířil.

Mahler a zedník Och
Už citovaný František Pleva v publikaci popisuje,
jak dědeček Hermann si zjednal zedníka Ocha z Hůrky na práce v domě. Malý Gustav byl zrovna u toho.
V Ledči jsem znal potomky onoho připomínaného
Ocha. A protože je svět malý, někdy v 60. letech dokonce bydleli Ochovi společně s mými rodiči v domě
Hrnčíře č. 52. Po letech si postavili na Hůrce pěkný
dům a nějak jsem se kontaktoval už s vdovou pana
Ocha. Ozvala se mi tehdy, že dobře znala fotbalistu
Nožíře. Několikrát jsme se svojí ženou na Hůrce za ní
byli. Ale byl i další jménem Oldřich Och, také z Hůrky. Nějaký čas jsme spolu chodili do obecné školy. Žil
později v Praze a „objevili“ jsme se až po roce 2000.
Kupodivu zajímavě. Chodil k oční lékařce a domluvili
jsme se, že pocházejí z Ledče. Byla za svobodna Kosová, jejím otcem byl MUDr. Miroslav Kos. Oldřich
zemřel před málo lety...
Závěr
Jako pamětník jsem připomněl Ledeč a vztah Gustava Mahlera k městu. Přátelé se mě ptali, že by se rádi
do Ledče podívali a viděli město. Navíc, co jim doporučuji k prohlédnutí v návaznosti na Mahlera. Popravdě řečeno jsem byl zaskočen. Nevěděl jsem. Je nyní
na dalších, aby zodpověděli, kde je ulice s jeho jménem, co je v muzeu, co v Informačním středisku, co
na rodném domě Marie Hermannové, na synagoze atd.
Na závěr: jak je vidět, málokterému městu se nahodilo, že skladatel a hudebník světového významu, šéf
opery ve Vídni, filharmonie v Hamburku a šéf Metropolitní opery v New Yorku atd. atd. se procházel ulicemi Ledče...
RNDr. Miroslav Vostatek

PRVNÍ VÍKEND V ČERVNU PATŘÍ DĚTEM A CYKLISTICE
Třetí ročník dětských cyklistických
závodů se bude konat v Koutech 3.
června 2017 na fotbalovém hřišti. I letos
si děti vyzkouší chuť závodní cyklistiky. Na závody se dá již nyní registrovat
emailem, případně na Obecním úřadě
v Koutech. Děti po registraci na místě obdrží dárečky, pojedou o medaile
a první tři závodníci si odvezou ze závodů dres. Opět bude pro děti připravený
doprovodný program včetně skákacích
hradů. Přijeďte si s dětmi užít sportovní odpoledne a zažít s námi chvíle plné
emocí, napětí a pohody. Jedeme za každého počasí a těšíme se na vás.
Lenka Pešková
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O LIDSKÉ NADĚJI Těžké životní situace nás
provázejí celým životem. Od dětství se potýkáme
s nenahraditelnými ztrátami, potkávají nás zrady, naše
srdce bývají poraněná a ne každá rána se zahojí. Týká se
to i věřících lidí? Modlí se přece k Bohu všemohoucímu,
ochrání je před bolestmi a těžkostmi? Jistě ne. Život
zbavený veškerého trápení by ani nebyl lidský. Co nám
tedy víra přináší? Cestu a naději. Cesta nás vede určitým
směrem, ukazuje nám, která z možných cest je ta správná
a které se raději vyhnout. Nabízí nám pravidla, kterých
je radno se držet a společenství jiných, kteří se cestou
již vydali a mohou nám pomoci při častém klopýtání.
Naděje nám zase dává sílu, abychom dokázali překonat
protivenství. Naděje, která znamená, že nikdy nejsme
sami, že nás někdo nezištně miluje, že dobré překryje zlé
a naše pochybení nám mohou být odpuštěna. Víra nám
přináší i naději nejdůležitější: nejsme jen hříčkou náhod,
náš život měl a má smysl.
VYBRANÉ KVĚTNOVÉ FARNÍ AKCE
13. 5. Fatimský den – 8.00 mše svatá (při příležitosti
100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě třem dětem,
program bude upřesněn)
14. 5. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně
v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale
i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou

krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k bohoslužbě
probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).
19. 5. v 15.00 Spolčo na faře pro děti do třinácti let
(setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje
Společenství mladých)
18. 5. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý
čtvrtek v 19.00
Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech: dle
rozpisu bohoslužeb na stránkách farnosti
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.
farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
16. 5. sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník – jeden
z nejznámějších českých světců umučený světskou mocí
roku 1393. Jeho památku připomíná socha před farou
v Ledči.
25. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
31. 5. Svátek navštívení Panny Marie – připomínáme si
setkání Marie, budoucí matky Ježíše, s Alžbětou, budoucí
matkou Jana Křtitele
4. 6. Seslání Ducha svatého – dle Bible tohoto dne došlo
k zázračnému osvícení učedníků.
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

ÚSPĚCHY KYTARISTŮ LEDEČSKÉ ZUŠ
V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE
Ve středu 5. dubna se v ZUŠ Havlíčkův
Brod konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře
na kytaru. Do tohoto kola postoupili i naši žáci
– jednotlivci a kytarová dua. Jejich soutěžní
vystoupení patřila k těm nejlepším v celé
soutěži, což dokládají výsledky:
SÓLISTÉ: Eliška Juklíčková – 1.
místo, Martin Stehno, Bohuslav Žáček
a Markéta Králíková – 1. místo s postupem
do celostátního kola soutěže.
KYTAROVÁ DUA: Eliška Juklíčková
a Alexandra Žáčková – 1. místo, Bohuslav
Žáček a Jakub Řehák – 2. místo, Markéta
Králíková a Michaela Radilová – 1. místo.
Ocenění za mimořádný úspěch žáků
a vynikající pedagogickou práci získala i jejich
vyučující – ředitelka ZUŠ v Ledči nad Sázavou
paní Soňa Brabcová.
Všem
zúčastněným
blahopřejeme
a děkujeme za reprezentaci školy i našeho
města.
Jana Laudátová
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ÚSPĚCH STUDENTŮ GYMNÁZIA,
SOŠ A VOŠ LEDEČ N. S. V DALŠÍ SOUTĚŽI

Také letos se žáci 2. a 3. ročníku SOŠ zúčastnili soutěže Oﬃce Arena 2017, ve které předvedli své vysoké
odborné dovednosti.
Cílem soutěže je porovnat a zhodnotit znalosti žáků základních a středních škol všech krajů ČR při práci s mo-

derními informačními technologiemi, zejména s aplikacemi Microsoft Oﬃce (Word, Excel, PowerPoint, OneNote). Účastníci dokazují nejen svou technickou znalost, ale zároveň musí zvládnout neméně důležitou část
soutěže: prezentační a komunikační dovednosti, včetně
vyhledávání informací na Internetu a elektronické komunikace. Organizátory letošního ročníku soutěže jsou
K-net Technical International Group, s. r. o., Vzdělávací
centra Microsoft Partneři ve vzdělávání ČR a Základní
škola Nové Město na Moravě se specializací v oboru výpočetní techniky.
Řešitelé projektu v rámci modelové situace vytvářeli
projekt na téma: „Školní televize“, ve kterém popisovali
přípravy a realizace školní televize, včetně návrhu na vysílání.
V lednu a únoru 2017 proběhlo školní nominační kolo,
ze kterého do krajského zápolení postoupily dvě žákyně
3. ročníku oboru informační
technologie Kristýna Halamová a Kristýna Skalická. Krajské
kolo proběhlo v N. Městě na Moravě 29. března 2017 a Kristýna
Skalická se zde umístila na skvělém 3. místě. Gratulujeme.
Ing. Jan Roubíček

13

CUKETOVÉ HODY V DOMOVĚ HÁJ
Obyvatelé
našeho Domova se
připravují na proces transformace,
který jim umožní
více se začlenit
do běžného života.
Podstatnou dovedností je i umět si
uvařit a právě tyto schopnosti rozvíjí klienti za pomoci projektu Umíme si uvařit, aneb scukněme se s cuketou, čili cuketové hody. Poslední březnovou středu projekt vyvrcholil přípravou několika pokrmů,
které nakonec složily celé téměř profesionální menu.
Klienti Domova Háj celý program vtipně zahájili písní
Cukety jdou, následně se rozdělili do pěti skupin a každá z nich připravovala jeden pokrm. Cuketové hranolky
s česnekem a parmazánem představovaly předkrm, polévka byla cuketová s opečenými krutóny a sýrem, hlavní
chod se podával v podobě cuketových karbanátků se šťouchanými brambory, nechyběl zákusek – cuketový dort
s tvarohovým krémem a k tomu všemu se podávala limonáda z cuketové šťávy, jejíž tvůrci získali pěkný dárek.
Porota, ve které zasedli např. zástupci Kraje Vysočina v čele s náměstkem hejtmana Petrem Fraňkem,

místostarostka Ledče nad Sázavou Hana Horáková, starosta Vilémovic Václav Vacek, vedoucí pečovatelské
služby a denního stacionáře Sociálního centra ve Světlé nad Sázavou Markéta Dvořáková a také ředitelka
SVOŠS Jihlava Marcela Křivánková, neměla jednoduchý úkol. Až závěrečné losování rozhodlo o tom,
že absolutním vítězem realizovaných receptů se stal
tým, který připravil osvěžující cuketovou limonádu.
Klienti Domova připravovali svá menu za podpory
pracovníků organizace v rámci nácviku samostatnosti
a schopnosti naučit se vařit ze zdravých surovin. Součástí akce se stala i ukázka přípravy stolování a nácviku
slavnostního prostření stolu. V rámci doprovodného programu si mohli všichni návštěvníci prohlédnout všechny
prostory Domova Háj a nahlédnout do rukodělné dílny,
ve které se danou chvíli vyráběly kroužky na ubrousky.
Projekt studentek druhého ročníku dálkového studia
SVOŠS Jihlava, oboru sociální péče cuketovými hody
nekončí, naopak bude pokračovat ve vytvoření kuchařky se všemi shromážděnými recepty, které přivezli hosté
a návštěvníci akce i přátelé domova. Důležité je, aby byly
recepty jednoduché, ideálně pro šestičlennou domácnost
našich klientů a také složené ze surovin, které jsme si
schopni na zahrádkách vypěstovat.
Kolektiv pracovníků Domova Háj

POSLANEC PAVEL ANTONÍN V DOMOVĚ HÁJ

V pondělí 3. dubna 2017 nás navštívil poslanec Parlamentu ČR a primář gynekologicko-porodnického
oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě Pavel Antonín. Nejprve si společně s místostarostkou Havlíčkova
Brodu Ivanou Mojžyškovou prohlédli naše komunitní
bydlení ve Světlé nad Sázavou, kde nahlédli do života zdejších uživatelů. Poté se Pavel Antonín přesunul
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na hlavní budovu do Háje u Ledče nad Sázavou. Prohlédl si organizaci, seznámil se s naší současnou činností
i budoucími záměry a cíli. Poté následovala beseda se
zaměstnanci. Pan poslanec velmi ocenil jak současnou
péči o naše klienty, tak i plánované transformační záměry Domova Háj.
Karel Borek DiS., aktivizační pracovník Domova Háj

LOS TENISOVÉ SEZONY

Zimní halová příprava skončila posledním tréninkem
dorostu 31. března. Příznivé počasí umožnilo základní
povrchovou úpravu antukového povrchu, shrabání nečistot. Při brigádě 1. dubna se opravila přístupová cesta,
dosypal se povrch hřiště na pétanque, odvozily hromady „staré“ antuky, vyčistily se drenážní žlaby. V pondělí 3. dubna se válcovalo. Následující den jsme dvorce
Dorost:
30. 4. Havlíčkův Brod – Ledeč n/S.
7. 5. Ledeč n/S. – Holice
21. 5. volno
28. 5. Ledeč n/S. – Chrudim „B“
11. 6. Chvaletice – Ledeč n/S.
18. 6. Ledeč n/S. – Polička
25. 6. Ledeč n/S. – Hlinsko

pohodili „novou“ antukou, rozmetli, rozmístili lavičky,
napnuli sítě. Bohužel nepříznivé deštivé počasí překazilo
okamžité otestování nového povrchu. 22. dubna nás čeká
tradiční deblový turnaj hráčů TKL. První mistrovskou
sobotou je 29. duben. Nabízíme vám rozlosování mistrovských utkání dorostu a dospělých TKL v Pardubické
krajské soutěži.
Dospělí:
29. 4. Ledeč n/S. – Vysoké Mýto
6. 5. Světlá n/S. – Ledeč n/S.
20. 5. Ledeč n/S. – Chrudim „B“
27. 5. Rosice n/L. – Ledeč n/S.
10. 6. Chvaletice – Ledeč n/S.
17. 6. Ledeč n/S. - Holice
24. 6. Havlíčkův Brod – Ledeč n/S.
Kroutil Marek, TKL

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH NABÍZÍ
azalky, rododendrony, japonské javory, okrasné keře, jehličnany, skalničky, trvalky, okrasné trávy,
kanadské i kamčatské borůvky, brusinky, rakytníky, muchovníky, maliníky, ostružiníky, malinoostružiníky,
rostliny na kmínku, popínavé rostliny, balk. rostliny, byliny, rajčata, papriky, roubované okurky…

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

STROJÍRENSKÁ FIRMA KOVOMONT
ZRUČ S.R.O. SE SÍDLEM
Průmyslová, 1017, 285 22 Zruč nad Sázavou
přijme do hlavního
Pracovního poměru zaměstnance těchto profesí:
 Montážník plechových sestav, pomocník u laseru,
operátor CNC děrovacího lisu
 Operátor CNC laserového pálícího centra, operátor
CNC obráběcího centra
Nástup možný ihned.
Bližší informace: +420 731 408 577
		
+420 776 090 996

INTERNET
až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

za

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝM A RYCHLÁ PODPORA
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BŘEZNOVÉ KRASOBRUSLENÍ
V LEDČI NAD SÁZAVOU
Letošní březen byl na ledečském zimním stadionu ve znamení krasobruslařských akcí.  
Nejprve dne 7. března 2017 Středisko volného
času Ledeč n. S. uspořádalo krasobruslařskou
soutěž pro dívky a chlapce z krasokroužku. Soutěž byla rozdělena do třech kategorií podle věku
a dovedností. V první kategorii na ledečském
ledě představili: Barbora Kotěrová, Nela Vavrlová, Soňa Peroutková, Lucie Brodilová,
Vanda Pytlíková, Anna Vrkotová, Beata Pytlíková, Adéla Píšková, Jindřiška Peroutková,
Ludmila Zubcová, Tereza Drahozalová, Kristýna Juričková, Alexander Svoboda, Jan Brabenec, Sebastián Suchánek. Tyto děti přihlížejícím divákům převedly krasobruslařké prvky
– stromeček, buřtíky, čáp, vozík a brzdu. Poté
následovala druhá kategorie, ve které soutěžily: Nikola Svatková, Tereza Vrkotová, Veronika Báborská, Eliška Vavřičková, Iva Hurtová,
Tereza Dušková a Berenika Juričková. Každá
z krasobruslařek jela stromeček, váhy, půlcibulky, holubičku, buřtíky, vozík a brzdu. Stromeček, kozáček, přešlapování do osmičky, holubičku, brzdu, trojku kadet a piruetu na ledové
ploše zajely Daniela Slezáková, Eliška Kolářová, Barbora Bělohradská a Anna Brabencová.
Na závěr ve volných jízdách soutěžily Tereza Kotěrová a Sofia Herko. Soutěž zhlédlo více
než 50 diváků.
Celá soutěž se uskutečnila za podpory Města
Ledeč nad Sázavou, Střediska volného času Ledeč
nad Sázavou a sponzorů: Vesna a.s., Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Infocentrum Ledeč nad Sázavou, Drogerie – levné knihy, M-Classic Havlíčkův Brod, manželů Hurychových,
manželů Píškových, manželů Vavřičkových,

manželů Peroutkových, manželů Brodilových,
manželů Vrtokových, manželů Herko, manželů
Brabencových, rodiny Kotěrových a fy Zeleka +
Kotek Světlá n. S.. Ceny předával pan Hánečka ze SVČ Ledeč a Ing. Horáková, místostarostka Ledče. Za fotografování patří poděkování paní
Bělohradské.
Následně dne 22. března proběhlo vystoupení
členek krasokroužku a krasobruslařek z HC Ledeč pro školní družinu a veřejnost. Krasobruslařky převedly své dovednosti – začátečnice prvky
a pokročilejší volné jízdy nebo exhibiční vystoupení. Na závěr celého odpoledne proběhlo společné vystoupení všech krasobruslařek.
Krasobruslařky ukončily letošní působení
na ledečském ledě karnevalem, který se uskutečnil dne 28. března. Společně s dětmi v kostýmech
se na led vypravili i rodiče v maskách. Na děti
čekala stanoviště s úkoly. Za splnění jednotlivých
disciplíny byly děti odměněny drobnými cenami.
Kromě vystoupení v Ledči nad Sázavou se krasobruslařky zúčastnily závodů „Bruslička“ v Jihlavě, Poděbradech, Chrudimi a Černošicích. Své
dovednosti s konkurencí z jiných měst poměřily
Barbora Bělohradská, Sofia Herko, Tereza Kotěrová a Nikola Svatková.
Zimní sezona na ledě byla ukončena a od dubna
všechny členky pokračují letní přípravou v tělocvičně a na sportovním hřišti.
Na závěr děkujeme za celoroční vedení krasokroužku a organizaci akcí na ledečském zimním
stadionu paní Jarmile Palánové, paní Květě Pidimové, Natálce Palánové a Pétě Pokorné a SVČ
Ledeč, které krasokroužek pořádá.   
Zdeňka Pokorná
a rodiče zúčastněných dětí

HLEDÁME KOLEGY
do zaběhnuté pobočky České pojišťovny v Ledči nad Sázavou.
Jedná se o obsluhu nových i stávajících klientů ČP.
Nástup i znovuotevření pobočky bude 1. 6. 2017.
Kontakt: Endrlová – tel.: 722 929 760,
ilona.endrlova@ceskapojistovna.cz
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DVĚ KOLA PŘED KONCEM JSOU HÁZENKÁŘI PRVNÍ

Ledečští házenkáři mají po 10 zápasech na kontě
15 bodů, za šest výher, tři remízy a jednu prohru.
V posledním utkání proti Sokolu Vršovice B byli
jasným favoritem. Po lehkých problémech se sestavou a postupným vývojem prvního poločasu bylo
jasné, že papírové předpoklady platit nebudou. Celý
první poločas vedli hosté o 1 až 4 branky, bohužel
nevyšel konec poločasu a Vršovice dokázali snížit
rozdíl skóre na 13:14.
Poločasová přestávka pomohla spíše domácím,
kdy za prvních 10 minut dokázali otočit utkání
na 18:16. Zbytek druhého poločasu se skóre přelévalo z jedné strany na druhou, kdy ani jeden ze soupeřů nedokázal odskočit na více než jednu branku.
V posledních dvou minutách utkání bylo k vidění

vyloučení na obou stranách. Minutu před koncem
utkání svítil na tabuli stav 26:26. Domácí však měli
míč, který dokázali 40 vteřin před koncem dostat
do branky. V posledních vteřinách utkání se hostům
z Ledče podařilo proskočit obranou a vstřelit branku, která rozhodla o remíze 27:27.
Po zaváhání Žďáru n. S. v Kutné Hoře (24:35) se
Ledeč dostává na průběžné první místo SRL. Boj
o první místo mezi Ledčí a Žďárem bude k vidění
20. května od 15:30 ve sportovní hale gymnázia. Srdečně zveme všechny příznivce házené, aby s námi
zakončili letošní sezónu a pomohli nám udržet domácí neporazitelnost!
Zbyněk Jeřábek

ZÁPIS DO PRVNÍCH V ZŠ
LEDEČ NAD SÁZAVOU
Ve dnech 7. a 8. dubna 2017 proběhl v budově Základní školy
Ledeč nad Sázavou v Komenského ulici zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2017-18.
K zápisu se během dvou dní dostavilo 84 zákonných zástupců se
svými dětmi. Zatím bude přijato
77 dětí, o odklad zahájení školní docházky žádá pro své dítě 7
zákonných zástupců. Ve školním
roce 2017-18 budou v ZŠ Ledeč
nad Sázavou otevřeny tři první
třídy.
Mgr. Petra Vágnerová,
ředitelka školy

18

XII. ROČNÍK POSÁZAVSKÉ HOKEJOVÉ LIGY
O prvním dubnovém víkendu 2017 skončil 12. ročník PHL. Dovolte, abych podal pár informací o průběhu této soutěže. Do letošního ročníku se přihlásilo 25 týmů, rozdělených do dvou skupin – Východ
a Západ. Po odehrání jednoho kola ve skupině se

týmy rozdělily podle umístění do 1. a 2. ligy. Týmy
na 1.–6. místě ve skupině postoupily do 1. ligy,
na 7.–12. místě hrály 2. ligu. Jeden tým se po odehrání základní skupiny odhlásil, a proto bylo v 1. i 2.
lize po 12 týmech.

Konečné pořadí na stupních vítězů
1. PHL 1. místo HC Dolní Kralovice			
2. PHL 1. místo
2. místo Chicago Úmonín						
3. místo Grizzly Hradec						
4. místo Bostoni Řendějov					
NEJLEPŠÍ STŘELEC: 1. PHL Petr Pudil Chicago
Úmonín 41 branek, 2. PHL Mirek Sedláček Chřenovice 28.
SOUTĚŽ SLUŠNOSTI: 1. PHL – 1. Vilémovice 34
tr. Minut, 2.PHL – 1. AHB Pitbulls B 50 tr. minut, I. PHL
12. Atos 150 tr. minut. II. PHL 12. Spojstav 172 tr. minut.
REGISTROVANÝCH hráčů bylo 514, odehraných
zápasů 308. Za pronájem ledové plochy PHL bylo uhrazeno 554 400 Kč.
Další využití zimního stadionu: Za pronájem mimo
PHL se vybralo 291 600 Kč,
na veřejném bruslení 48 360 Kč, za pronájem od HC
Ledeč 270 200 Kč, mimoledečské školy zaplatily

AHC Pitbulls A
2. místo HC Spojstav
3. místo Bernartice
4. místo Prosíčka

14 010 Kč. Chci poděkovat rozhodčím, kteří pískali PHL.
Velmi často vyslechnou ne příliš slušná slova, dochází
i k fyzickému napadení. Dále poděkování patří i HC Ledeč, jmenovitě panu Malíkovi za internetové řízení PHL.
Městu Ledeč bych poděkoval za zajištění pohárů a medailí pro vítěze.
Čtvrtého února na ledě zemřela rolba MÁŇA, na ledečském stadionu sloužila 12 tvrdých let, její stáří bylo
asi 35–40 let. Od 8. února 2017 upravujeme led již novou
elektrickou rolbou. Na závěr bych všem příznivcům hokeje a Posázavské Hokejové Ligy, popřál příjemné léto
a na podzim na shledanou.
František Coufal
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B LA H OP Ř Á N Í
Dne 20. dubna 2017 oslavila své životní jubileum – 90 let – naše milovaná
maminka, babička a prababička,
paní KVĚTA MORAVCOVÁ
z Hradce.
Všechno nejlepší a hlavně hodně
zdraví přejí syn a dcery s rodinami.

V Z P O M Í NKA
Dne 26. května letošního roku si
připomínáme nedožitých 65 let
pana JAROSLAVA BROŽE z Ledče
nad Sázavou († 2005). Děkujeme všem,
kteří spolu s námi vzpomenou.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami

NOC S ANDERSENEM

Dne 31. března 2017 se v knihovně uskutečnila
spací noc se Čtyřlístkem. V ledečské knihovně
se této akce zúčastnilo 20 dětí, které si nocování
užily a už se těší na další. Tak jako v minulých
letech musely během večera plnit spoustu úkolů
a překonávat svůj strach na stezce odvahy. Ta
byla připravena ve skladě knih, kde věrohodně
strašily ukryté knihovnice a navíc na děti
vykouknul dvouhlavý drak. Proto není divu, že

někteří aktéři museli jít nakonec ve dvojicích a to
ještě nevěděli, že je čeká setkání s chobotnicí.
Mezi chapadly mořské obludy musel každý
vylovit úkol, splnit ho a za odměnu si najít
poklad v truhle. Po těchto dobrodružstvích se
děti uložily do spacáků, ale někteří ještě dlouho
neusnuli. Ráno po vydatné snídani následoval
rozchod domů.
knihovnice

Majáles 2017
Zveme vás na 2. ročník Majálesu,
který se koná 26. května 2017 od 20.00 hodin
v areálu školy v Ledči nad Sázavou v Koželské ulici u sportovní haly.
K tanci a poslechu Vám zahrají
Koczkopes a R.U.M.
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