SRPEN
2017
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 8 * ROČNÍK XXV * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V prvním prázdninovém měsíci se sešla pouze rada města a to
v pondělí 24. a následně hned v pátek 28. července. Z projednaných bodů vybíráme:
• Poskytnutí příspěvků z RM organizacím:
– Mimochodem – kulturní akce ...................... 20.000 Kč
– Triton books – vydání knihy Na Sázavě .......... 9.000 Kč
– Ledeč Run ...................................................... 5.000 Kč
• Zrušení příspěvku E.M. na vydání knihy Na Sázavě
• Schválení dodatku Smlouvy o zhotovení územního plánu Požadavek na data v ArcGIS
• Pronájem prostor v budově Husovo náměstí č.p. 16 (starý úřad) pro dočasné umístění pobočky Komerční banky
po dobu rekonstrukce

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
•
•
•

Přijetí dotace z fondu Vysočiny na celkovou rekonstrukci
sociálních zařízení základní školy ve výši 26 % nákladů
(max. 117 tisíc Kč)
Schválení programu na jednání ZM dne 14. srpna
Schválení dodavatele investiční akce Spolkový dům Habrek – firma ATOS

Termíny veřejných schůzí zastupitelstva města jsou plánovány
na 14. srpna a 18. září.
Kompletní usnesení z jednání rady města a zastupitelstva města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos lze
nalézt na městském webu www.ledecns.cz
-jd-

UZAVÍRKA U VIADUKTU NA KONCI SRPNA
Na základě procesu schvalování projektové dokumentace na rekonstrukci
komunikace pod novým viaduktem, firmou STRABAG a.s., dojde dnem
20. srpna 2017 k ÚPLNÉ UZAVÍRCE silnice II/150 pod zrekonstruovaným viaduktem v úseku od Koželužny až po křižovatku s ulicí Zoufalka
I. Termín může ovlivnit případné odvolání účastníků řízení na předložené
(vyžadované) dokumenty příslušným úřadům.

PRONAJMU NEBYTOVÉ
PROSTORY,

cca 85 m2, v Nádražní ulici 271
Ledeč nad Sázavou. Vhodné
jako kancelářské, výrobní nebo
prodejní využití. Kontakt na tel.
737 412 268.

SADOVÉ ÚPRAVY A DOVYBAVENÍ HŘIŠTĚ
POD ŠKOLNÍ JÍDELNOU

V měsíci červenci byly dokončeny úpravy družinového
a veřejného hřiště pod školní jídelnou v Nádražní ulici.
Některé nevyhovující herní prvky byly odstraněny a naopak byly naistalovány prvky nové. Na hřišti přibyl nový
zahradní altán, 2 kusy dřevěné sedací soupravy (lavičky
+ stůl), lanová pyramida, celokovová kreslicí dvojtabule
a celokovová řetězová dvojhoupačka. Náklady na nové vybavení hřiště činily 208 314,- Kč včetně DPH. Dále byly
navrženy sadové úpravy tohoto prostoru (pokácení některých starých stromů, přesun některých stávajících keřů

a výsadba nových stromů a rostlin), které bude v průběhu
prázdnin a během září provádět firma Pavel Kosík - Okrasné rostliny – Green Planet, Rozkoš 187, Světlá nad Sázavou, vybraná na základě poptávkového řízení. Náklady
na sadové úpravy činí 77 580,- Kč včetně DPH. Celkové
náklady, včetně dopravy a montáže nových herních prvků
a sadových úprav, se tedy vyšplhají na bezmála 290 tisíc
Kč. Věříme, že uživatelé hřiště, ať již žáci školní družiny nebo široká veřejnost, provedené úpravy ocení a hřiště
v novém kabátě budou rádi navštěvovat.

OZNÁMENÍ
Z KNIHOVNY

ZUBNÍ POHOTOVOST srpen 2017
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

Městská knihovna bude ve dnech od 21. 8.
do 1. 9. 2017 uzavřena z důvodu revize knihovního fondu. Všechny stávající výpůjčky
budou čtenářům o tuto dobu prodlouženy.
Děkujeme za pochopení.
Kolektiv MěK
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12. – 13. 8.

Dr. MaštálkaVojtěch,
Habrecká 450, Ledeč n/ S

Tel.: 721 132 134

19. – 20. 8.

Dr. Hanusek,
Nádražní 72, H. Brod

Tel.: 569 432 442

26. – 27. 8.

Dr. Kasal Josef,
Šubrtova 2170, H. Brod

Tel.: 569 421 329

2. – 3. 9.

Dr. Saidlová Martina,
Legií 1710, Chotěboř

Tel.: 739 286 730

9. – 10. 9.

Dr. Šťastná,
Habrecká 450, Ledeč n/S

Tel.: 569 721 509

OPRAVA KOMUNIKACE UL. KE STÍNADLŮM II. ETAPA

V měsíci květnu začala příprava zadávací dokumentace na výběr dodavatele stavebních prací akce „Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad Sázavou,
II. etapa“, kdy město bude při její realizaci postupovat společně se společností VaK Havlíčkův Brod a.s., obdobně jako
při realizaci I. etapy, která proběhla v loňském roce. V první
etapě byl opraven úsek této komunikace od budovy polikliniky ke křižovatce s ul. Marie Majerové a v etapě druhé bude opravena část od křižovatky s ul. Marie Majerové
až do zatáčky nad garážemi. Na přelomu května a června
proběhlo zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních
prací (v souladu s uzavřenou smlouvou o společném postupu zadavatelů Města Ledeč nad Sázavou a VaK Havlíčkův
Brod, a. s.) a ve zjednodušeném podlimitním řízení podalo
ekonomicky nejvýhodnější nabídku Sdružení dodavatelů
EVOS - HYDRO + SWIETELSKY – Ledeč nad Sázavou, s nabídkovou cenou v celkové výši 10 150 694,71 Kč
vč. DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 120 měsíců. Byl vybrán jeden zhotovitel celé stavby a tento dne
21. 6. 2017 uzavřel dvě smlouvy o dílo, jednu s Městem
Ledeč nad Sázavou a druhou s VaK Havlíčkův Brod, a.
s. V rámci prací bude provedena rekonstrukce vodovod-

ních řadů a rekonstrukce kanalizace, kdy investorem těchto prací bude VaK Havlíčkův Brod, a. s. a následně bude
provedena rekonstrukce místních komunikací, úprava povrchů stávajících chodníků, výstavba nových parkovišť
(dílčích ploch) jako doplnění stávajících parkovišť, doplnění chodníku (novostavba) u vjezdu do MŠ a investorem
těchto prací bude město. Podíl města činí 5 317 038,80 Kč
vč. DPH a podíl VaKu činí 4 833 655,91 Kč vč. DPH. Tyto
práce s sebou ponesou bohužel i poměrně rozsáhlá dopravní
omezení, ačkoliv budou probíhat v jednotlivých etapách tak,
aby mohla být zajištěna dopravní obslužnost sídliště. Tímto
prosíme občany dotčeného území o trpělivost a pochopení, a to hlavně vzhledem k počtu parkovacích míst. Město se snažilo před zahájením této akce odkoupit soukromé
pozemky nacházející se v těsné blízkosti sídliště, bohužel
majitelé těchto pozemků s prodejem nesouhlasili a město nedisponuje jinými pozemky v okolí, kde by mohla být
zřízena dočasná parkovací stání. Proto také tímto žádáme
majitele garáží, aby je po dobu stavby co nejvíce využívali a maximálně se tak snížil počet zaparkovaných vozidel
v předmětné lokalitě. Smluvně stanovený termín dokončení
prací je 31. 10. 2017.

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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DAŇOVÉ PŘÍJMY MĚSTA
Po celý rok se v tomto zpravodaji dozvídáte celou řadu
informací o dění v našem městě a okolních obcích. Jste
zde seznamováni s průběhem řady investičních akcí
a oprav, které jsou v našem městě realizovány na základě
schváleného rozpočtu zastupitelstvem města. Většina
vás, občanů, se zajímá i o to, kolik která investice „stála“,
ale již málo kdo se zajímá o to, zda jsou naplňovány
příjmy našeho města, uvedené ve schváleném rozpočtu,
a tedy zda máme dostatek finančních prostředků
na realizaci toho, co jsme si naplánovali. Ze sdělovacích
prostředků asi většina z vás ví, že ekonomika „roste“
a že tedy zřejmě ani z pohledu města nejsou problémy
Daň
Daň
Daň
Daň
Daň

z
z
z
z
z

s financováním jednotlivých akcí, pokud byl náš
rozpočet správně nastaven. A protože se letošní rok
přehoupl do své druhé poloviny, rád bych vás seznámil
s daňovými příjmy za prvních sedm měsíců tohoto roku,
včetně jejich struktury, aby si každý z vás mohl udělat
svůj názor, jak který daňový příjem má vliv na celkové
finanční příjmy města. Daně tvoří největší příjmovou
položkou města a na jejich výši tak závisí téměř vše,
co se ve městě děje z hlediska oprav, investic, ale
i provozního financování.
Celkem daňové příjmy za měsíce 1 – 7  39 356 208,- Kč,
z toho v %

přidané hodnoty (DPH) ………………………………………42,67 %
příjmu právnických osob včetně obce (firmy)………….....…. 32,36 %
příjmu fyzických osob (zaměstnanci)………………….....….. 22,56 %
příjmu fyzických osob (OSVČ= živnostníci) ……………….... 0,50 %
příjmu fyzických osob vybíraná srážkou (dohody)………........ 1,91 %

NATÁČENÍ POHÁDKY V LEDČI nad Sázavou

Na natáčení pohádky „ČERTÍ BRKO“ HLEDÁME dospělé komparzisty (převážně
muže) z Ledče a okolí – natáčení bude 19.–20. srpna 2017 na hradě, kostýmové
zkoušky 11.–15. srpna. V případě zájmu pište na jitka@a-casting.cz, případně volejte 602 227 367 a my vám sdělíme další podrobnosti.
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ZPRÁVA Policie ČR, Policejní stanice Ledeč
nad Sázavou s přehledem trestné činnosti
za měsíc červenec 2017
MAŘIL VÝKON ROZHODNUTÍ SOUDU – Dne 1. 7. 2017
v 11:30 hodin byl hlídkou PS Ledeč n/S. v ul. Havlíčkova v Ledči n/S. kontrolován 48-letý řidič
z Ledče n/S., který řídil osobní
motorové vozidlo Peugeot 406.
Při kontrole nepředložil hlídce řidičský průkaz, kdy bylo následnou
lustrací v evidenci řidičů zjištěno,
že má rozhodnutím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě
uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 24 měsíců od října 2016 do října 2018.
Je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání, v případě uznání viny před soudem
pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky spojené
s prodloužením uloženého zákazu činnosti.
NEPLNÍ SI ULOŽENOU VYŽIVOVACÍ POVINNOST
– Dne 6. 7. 2017 byly policejním orgánem PS v Ledči
nad Sázavou dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony tr. řízení
ve věci podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné
výživy, ze kterého je podezřelý 35-letý cizinec, dlouhodobě
žijící v ČR, který si v období od listopadu 2016 do měsíce
července2017 neplní soudem stanovenou vyživovací povinnost na nezl. syna, kdy za uvedené období dluží k rukám
36leté matky z Ledče n./S. částku 64.000,- Kč. Zapomětlivému otci tak v případě uznání viny před soudem hrozí trest
odnětí svobody až na 1 rok.
ŘÍDIL VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU – dne
18. 7. 2017 v 09:00 hodin na Heroldově nábřeží v Ledči n/S.
kontrolovala hlídka Policie ČR osobní vozidlo zn. VW Pa-

ssat, kdy provedenou dechovou zkouškou přístrojem Dräger
byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu řidiče 1,43 ‰, následnou zkouškou 1,50 ‰ 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.
ŘÍDILA VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU
– dne 18. 7. 2017 v 13:45 hodin na pozemní komunikaci
II/130 nedaleko obce Kožlí kontrolovala hlídka Policie
ČR osobní vozidlo zn. Dacia Duster, jehož řidička sjela
s vozidlem mimo komunikaci přes silniční příkop do pole.
Řidička nebyla na místě schopna jakékoliv komunikace,
kdy provedenou dechovou zkouškou přístrojem Dräger
bylo u řidičky zjištěno 3,72 ‰ alkoholu v dechu. Z důvodu silné intoxikace alkoholem, celkové apatie spojené
s onemocněním diabetes byla proto z místa letecky transportována do nemocnice Havlíčkův Brod, kde se podrobila lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu
na zjištění přesné hladiny alkoholu v krvi. Na místě jí 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 jí 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

REKONSTRUKCE NEBYTOVÉHO PROSTORU
V I. NP BUDOVY Č. P. 16 NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ
V červnu letošního roku byla dokončena rekonstrukce
nebytového prostoru v I. NP budovy č. p. 16 na Husově
náměstí a to včetně opravy přilehlého sociálního zařízení.
V nebytovém prostoru byla odstraněna stará elektroinstalace a provedena nová, bylo demontováno dřevěné obložení stěn, odstraněny staré podlahy a betony, byly položeny drenážní trubky, které byly zasypány drtí a položena
nová podlahová krytina. Stěny byly otlučeny, vyštukovány a vymalovány, strop byl proveden sádrokartonový.
Na sociálním zařízení a chodbě byla také odstraněna
stará elektroinstalace a provedena nová, byla demonto-

vána stará vodoinstalace a odstraněny staré obklady stěn
a podlahové dlaždice a následně položena nová dlažba
a nové obklady a provedeny nové rozvody vody a kanalizace s napojením na stávající. Stejně jako v nebytovém
prostoru byly i na sociálním zařízení a chodbě opraveny omítky, stěny byly vyštukovány a vymalovány, strop
sádrokartonový, dále byl instalován elektrický ohřívač
vody. Všude bylo instalováno nové osvětlení a zásuvky. Byly také osazeny nové vnitřní dveře. Práce provedla firma Atos spol. s r. o. s celkovými náklady ve výši
399 300,- Kč včetně DPH.

TK LEDEČ NAD SÁZAVOU VÁS ZVE NA
TRADIČNÍ TENISOVÝ TURNAJ DOROSTU

LEDEČSKÝ ZÁMEK
26. – 28. SRPNA 2017

NA TENISOVÝCH KURTECH V LEDČI
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POZVÁNKA NA OSLAVU 145. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ LEDEČSKÝCH HASIČŮ A NA SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Sbor dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou, Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Územní odbor Havlíčkův Brod a Město Ledeč nad Sázavou, si vás dovolují pozvat na soutěž v požárním útoku O pohár starosty města Ledeč nad Sázavou a Pohár Integrovaného záchranného
systému Havlíčkův Brod, uspořádané při příležitosti oslav 145. výročí založení hasičského sboru v Ledči nad Sázavou. Akce proběhne v sobotu dne 23. září 2017 od 10.00 hodin na letním
stadionu v Ledči nad Sázavou. Součástí akce je doprovodný program.“
Dan Horký

S BARBORKOU NABOSO

Červenec byl velmi aktivním měsícem. Začali jsme jej
každoročně opakovaným společným setkáním klientů,
rodičů, zaměstnanců a kamarádů při grilování s názvem
„Vítání léta“. K tanci nám tradičně hrála skupina Country
Gang. Pavel Policar, Zdeněk Čambala, Petr Malimánek
a Milan Svoboda svými písničkami roztančili všechny
přítomné a patří jim velký dík za jejich čas a elán. Pro
hosty byla připravena další dvě překvapení. Prvním byla
novinka. Kouzelník Jiří, který nás zaujal originálními triky.
Jeho představení obohatilo odpoledne o tajemno, napětí
a magii. Některá kouzla jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži
a byl to neuvěřitelný zážitek, na který budeme dlouho
vzpomínat. Druhým překvapením byla orientální skupina
Safeja. Tanečnicím děkujeme na příjemné chvíle. Stejně
jako všem, kteří s námi přišli prožít krásné odpoledne
v Centru denních služeb Barborka.

Mezi další aktivity patřily poznávací výlety, účast
na výstavě papírových modelů ve Světlé nad Sázavou,
návštěvy i práce v dílně a na zahradě. Jedním z velkých
zážitků byl také pobyt v záchranné stanici Pavlov, kde
nás výřečný průvodce podrobně seznámil s celou stanicí
a zvířecími obyvateli. Stálo to za to, děkujeme.
Pro podporu pohybu vznikl v Barborce nový projekt
„S Barborkou naboso“, zaměřený na opěrnou část těla,
tedy nohy. Společně si ukážeme, že pohyb může být
skvělá zábava. Projekt je složený z několika bodů, kdy
nohy používáme místo rukou na psaní a sbírání předmětů,
jako razítka i porovnávání, jak se bosky chodí v různých
materiálech. Nejtěžší bude splnit jeden z bodů, a to nachodit
sto kilometrů na běžícím páse.
Všechny činnosti můžete sledovat i na fb stránkách
Centrum denních služeb Barborka.
Lada Nováková, CDS Barborka

RELIEFY
Restaurace Kaskáda už řadu let poskytuje výtvarníkům možnost představit své práce
a svým návštěvníkům zprostředkovává seznámení se současnou tvorbou, v červenci a srpnu
tohoto roku vystaví reliefy Ing. arch. Bohumila Blažka. Jeho kresby, malbu i grafiku bylo
možné v Ledči vidět v letech 2011 a 2015. Současná výstava nazvaná Světlo a stín je další
ukázkou volné tvorby, která využívá nezbytné schopnosti profese architekta, pracovat
s utvářením prostoru a hrou světla a stínu. Výstava má dvě části, motivy geometrických
tvarů, jejich prolínání a postupné vytváření složitějších kompozic až ke zkratce městského
prostoru v proměnlivé modelaci světlem.
hb 2017
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POTRAVINOVÁ BANKA VYSOČINA ZAHÁJILA PŘÍPRAVY
NA NÁRODNÍ POTRAVINOVOU SBÍRKU, HLEDÁ DOBROVOLNÍKY

Letošní již 5. ročník Národní potravinové sbírky proběhne v sobotu 11. listopadu 2017. Záštitu nad touto akcí
převzaly: Byznys pro společnost, Armáda spásy, Naděje,
Charita České republiky a Česká federace potravinových
bank.
V tento den budou moci lidé po celé zemi zakoupit ve více
jak 600 prodejnách trvanlivé potraviny a drogerii a darovat
je prostřednictvím neziskových organizací lidem, kteří jsou
ve složité životní situaci. Např. lidé bez domova, senioři,
matky s dětmi, lidé hendikepovaní apod.
V letošním 5. ročníku bude mít PBV pod záštitou 32 obchodů v 19 městech převážně na Vysočině a ve Středočes-

kém kraji. Darované potraviny zůstanou na pobočce PBV,
nebo přímo v neziskové organizaci v Kraji Vysočina. Proto
darováním pomůžete někomu přímo ve svém okolí. Zároveň
bychom touto cestou chtěli oslovit širokou veřejnost s žádostí o aktivní zapojení se do sbírky formou dobrovolnictví.
„Prosíme všechny, kteří se chtějí stát součástí a pomoci nám
při NPS 2017, aby se hlásili na e-mailu: potravinovabankavysocina@seznam.cz nebo na telefonu: +420 730 177 731.
Děkujeme.“ Dodala Eva Šilhanová.
V roce 2016 měla PBV pod záštitou 22 obchodů a vybrala
potraviny v celkovém množství 12 620 kg.                                                                           
Václav Beránek, DiS., PR

DEN SE ZVÍŘATY
V chovatelském areálu v Ledči byla pro školy i širokou
veřejnost již poněkolikáté uspořádána akce s názvem Den
se zvířaty. Ti, kteří ji navštívili, mohli vidět různé expozice,
např. včely, ryby, domácí zvířata apod.
Akce probíhala po celý den, dopoledne byla určena především pro školky a školy. Děti   si odnesly opět mnoho
zajímavých poznatků - u včelařů rozpoznávaly královnu
a trubce, seznámily se s různými včelařskými pomůckami
a mohly ochutnat med přímo z plástu, rybáři připravili akvárium a obrázky se známými i méně známými druhy našich
ryb, na dalších stanovištích děti poznávaly některé domácí,
divoce žijící i cizokrajné živočichy, k vidění byly i modely

zemědělských strojů nebo budky pro ptáky i veverky, svůj
stánek zde měl i veterinární lékař.
Děti na jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly a ty,
které měly štěstí a byly vylosovány ze správných odpovědí, dostaly navíc pěkné ceny. Odpoledne proběhla i soutěž
o nejhezčího domácího mazlíčka.
Pro účastníky bylo připraveno i osvěžení v podobě ovocné
šťávy a také dílničky, kde si každý mohl vyrobit nějakou
drobnost z keramické hlíny.
Dětem se akce moc líbila a už se těšíme na příště. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli.     
III. C, ZŠ Ledeč nad Sázavou

7

AGILITY V LEDČI NAD SÁZAVOU
Agility patří mezi psí sporty těšící se velké oblibě jak
mezi pejskaři, tak i laickou diváckou veřejností. Je to náročný sport srovnatelný s jinými, byť více známými a více
protěžovanými sporty. Agility tým funguje bez jakýchkoliv
dotací od města, či jiného subjektu, což v dnešní době není
úplně běžné. V týmu nejsou jen Ledečáci, ale všichni na závodech hájí barvy našeho města. Jezdí na závody a stejně
tak, jako ledečtí fotbalisté kopou za Ledeč, ledečtí házenkáři
hází za Ledeč atd., tak i ledečtí agiliťáci běhají za Ledeč
a jsou na to pyšní. Samozřejmostí je oblečení i vybavení
s logem, aby je poznali všude, kam se vydají. Když stojí
na bedně, na výsledkové listině všichni vidí, kdo jsou a odkud přijeli.
Neoficiální agility závod, RašCup, který náš agility tým
pořádá, se již stává tradicí a je velmi oblíben mezi závodníky z celé republiky. Závod je na takové úrovni, že bylo Petře
Blažkové, hlavní organizátorce, navrženo změnit status závodu z neoficiálního na oficiální. I tím se opět zviditelňuje
naše město v celé republice. Naši psi se na trénincích a závodech pravidelně setkávají s desítkami dalších psů a lidí
všech věkových kategorií. Musí být proto naprosto ovladatelní a bezkonfliktní. Žádný z našich svěřenců nikdy nikoho
nepokousal a s jistotou to ani neudělá. Mládež věnující se
kynologii nepotkáte po večerech na náměstí, jak tam pořvává, popíjí či fetuje. Nedělá hluk a nepořádek o víkendových

nocích, nenechává jehly na sídlišti v pískovištích, nerozbíjí
skla, nekrade. Jsou to zodpovědní lidé, a to nejen za sebe,
ale i za svého psa.
Pes bývá při tomto sportu velmi šťastný, natěšený a vzrušený. Když se pes vzruší, štěká, je to pro psa přirozený
projev. Již před rokem se objevila stížnost na psí štěkot při
trénincích, byla to stížnost anonymní a my se nedozvěděli
původce, přesto se Petra Blažková, která výcvik vede, pokusila přijmout taková opatření, aby došlo k co největší eliminaci hluku při tréninku – trénuje se většinou jeden den
v týdnu, a to v neděli odpoledne, výcvik je rozvržen tak, aby
na cvičišti bylo najednou co nejméně psů, aby se tak navzájem co nejméně ve štěkání podporovali, aktivní jedinci se
v době, kdy netrénují, procházejí mimo areál.   Uvažovali
jsme i o přestěhování veškerého výcviku do areálu na Rašovci. To jsme nakonec zavrhli z jednoho vážného důvodu, na Rašovci bylo naše vybavení vystaveno již několika
vandalským útokům a pokusům o vloupání. Pro zloděje je
toto vybavení samozřejmě k ničemu a nijak je nemůže zužitkovat, ale pro nás je velmi nákladné a pracné jej pořídit.
V Pivovarské je areál ve městě, a proto lépe proti takovým
pokusům chráněn.
Nedávno nás navštívili již konkrétní lidé a prosili nás
o vyřešení hluku při trénincích. Každému něco vadí, ranní
svoz odpadu, houkání a brždění vlaku, celoroční práskání
rachejtlí a dělobuchů, sousedova cirkulárka či sekačka v neděli v sedm ráno, hluk při nedělních
fotbalových utkáních či koncertech a zábavách
po okolí, vesměs tyto ruchy přecházíme a tolerujeme. Prosím o trochu tolerance i pro naše
závodníky, kteří trénují agility, jde v drtivé většině o jedno nedělní odpoledne v týdnu, případně
jedno odpoledne v pátek v týdnu před závodem.
Můžeme slíbit, že se budeme i nadále maximálně
snažit psí štěkot při tréninku eliminovat. Nicméně v okolí cvičiště je takřka u každého domku
minimálně jeden pes a štěkot se zde ozývá takřka
neustále a neznamená tedy, že štěkání pochází
vždy z agility cvičiště. Odpusťte nám, prosím,
trochu toho štěkání navíc, ujišťuji, že tohle je
z pouhé a čisté radosti.
Za ZKO Ledeč nad Sázavou
Ing. Vladimír Vejsada

DIVADLO KLAUNIKY V LEDČI UŽ V SRPNU
Letošní divadelní sezóna pod hlavičkou města bude
zahájena netradičně brzy.   Již 18. srpna vystoupí v sále
gymnázia brněnské Divadlo Klauniky s kultovní komedií
Don Quijote de la Ancha. Jedná se o svérázné zpracování
osudů Dona Quijota a jeho služebníka Sancho Panzy, kterému nechybí humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace
pod režijním vedením Boleslava Polívky. Už díky jeho
jménu samozřejmě nemůžeme čekat klasické ztvárnění
známého španělského díla. Díky faktu, že je společnost
poznamenaná dekadencí, nedostatkem ideálů a opravdových vzorů, předstupují před diváky 2,38 m vysoký profesor španělštiny a literatury (a la Don Quijote) a 120 kg
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vychovatelka Ancha (a la Sancho Panza) a snaží se co
nejlépe ztvárnit příběh slavného rytíře a jeho věrného sluhy a nebojí se do hraní zapojit obecenstvo. V hlavní roli
chůdoherec Leoneire Montaine. Představení je vhodné
i pro školou povinné.
Akce se uskuteční v rámci projektu COMENIUS 2017 Podpora kultury s EU
Začátek  ve 20.00 hodin, vstupné 100 Kč, předprodej tradičně v Infocentru
Na neděli 10. září se mohou těšit ti, kteří si rádi zavzpomínají na zpěváka Karla Bláhu, který v Ledči vystoupí společně s Valerií Zawadskou.

POZVÁNKA DO KYNIC

Během prvního prázdninového dne 1. 7. 2017 v obci Kynice proběhlo třetí kolo soutěže „Rebel Havlíčkobrodská
liga v požárním útoku“. Tohoto sportovního klání se zúčastnilo celkem 24 týmů (kategorie MUŽI, ŽENY, DOROST)
nejen z Kraje Vysočina, ale i z Pardubického kraje. Z mikroregionu Ledečsko se soutěže, bohužel, neúčastní žádný tým.
Sportovní akce přilákala cca 200 přihlížejících fanoušků, což vzhledem k počtu obyvatel obce je více než dvojnásobek. Vítěznou zlatou příčku v kategorii MUŽŮ obsadil domácí tým, SDH Kynice s časem 17:95 vteřiny (útok
na 3xB). V kategorii ŽENY vyhrál tým hasiček z Kejžlice

s časem 29:58 vteřiny (útok na 2xB) a v kategorii DOROST
pohár pro vítěze přebírali hasiči z Pohledu časem 17:04 vteřiny (útok na 2xB).
SDH Kynice čítá kolem 31 členů a jsou v něm zastoupeny de facto čtyři generace. Mladí hasiči z Kynic vzhledem ke svému nadšení pro požární sport dokázali během
pěti let tvrdé práce vybudovat ze zamokřené a zdevastované
loučky profesionální hasičskou dráhu. K dráze bylo vybudováno i nezbytné zázemí pro catering a sociální zařízení.
Vznikl tak za nemalé finanční pomoci Obce Kynice a s přispěním dotací z programu Rozvoje venkova Vysočiny hasičský areál, který je hodný nejen soutěží ligy v požárním
sportu, ale třeba i soutěží TFA (tzv. Železný hasič). Kromě
tohoto sportovního hasičského areálu Obec Kynice finančně
přispěla na opravu hasičské zbrojnice v roce 2007, pořízení
sportovní stříkačky mladým hasičům nebo v loňském roce
na nákup nového dopravního automobilu. Ten byl pořízen
z důvodu zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany
obce a mj. i za finančního přispění Kraje Vysočina částkou
300.000,- Kč. Hasiči si tuto podporu zaslouží nejen za odvedenou práci pro obec, ale i za propagaci obce Kynice samotné za hranicemi jejího katastru. V roce 2013 se SDH Kynice
stalo „skokanem roku“ v rámci Rebel Havlíčkobrodské ligy
v požárním sportu a dnes patří mezi favority této prestižní
hasičské soutěže.
Soutěž konaná v červenci není však jedinou hasičskou
sportovní akcí v Kynicích. Na 2. září 2017 hasiči zvou
do Kynic nejen fanoušky, ale především
tvrdé chlapy - hasiče, kteří si chtějí ověřit svoji fyzickou zdatnost. Uskuteční se
zde již druhý ročník Poháru SDH Kynice
v T.F.A. (TFA je zkratkou anglických slov
Toughest Fireighter Alive, nejtvrdší hasič
přežije).
Mimo hasičských akcí se ve sportovním
areálu obce konají i letní kina, termíny promítání jsou uveřejněny na webu Obce Kynice.
Srdečně zveme všechny příznivce, ať už
hasičského sportu nebo dobrého filmu a popcornu, do Kynic za zajímavými zážitky.             
Zastupitelé obce Kynice a SDH Kynice

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali panu Ing. Hugo Kotkovi
za vše, co pro naše děti a pro
mateřskou školu v Kožlí dělá.
Především děkujeme za uspořádání a zorganizování závěrečného dne, kdy jsou naši
malí předškoláci ze školky
symbolicky vyřazováni. Bez
nafukovací žirafy, zmrzliny
a tradičního prohazování dětí
papírovou školou si to naše
děti a ani my, rodiče, neumíme představit.
Rodiče a kolektiv MŠ Kožlí
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NÁVŠTĚVA PRVNÍ DÁMY
IVANY ZEMANOVÉ V PAVLOVĚ
Dne 28. června navštívila obec Pavlov
manželka prezidenta ČR paní Ivana Zemanová, v doprovodu manželky hejtmana Kraje Vysočina paní Běhounkové. Starosta obce
Roman Krecl přivítal první dámu v Pavlově,
představil jí členy zastupitelstva a krátce seznámil s historií a současností obce Pavlov.  
Paní Zemanová a další hosté si prohlédli
Pavlovský betlém, u kterého se občané pravidelně setkávají vždy 23. prosince a jehož
autorem je místní občan Vladimír Zadražil.
Každým rokem, ze strany autora, přibývá
v betlému jedna socha, či jiná seskupení.  
Po krátké diskuzi a prohlídce nově zrekonstruované budovy obce Pavlov, v závěru
předal starosta Krecl paní Zemanové, jako
vzpomínku na obec Pavlov, vyřezávanou dřevěnou sošku,
kterou vyhotovil pan Vladimír Zadražil.   
V obci Pavlov žije 152 obyvatel, její součástí je lokalita
zvaná Svatojánské hutě, kde bydlí 25 spoluobčanů. V současné době proběhla celková rekonstrukce komunikace
vedoucí z obce Ostrov do Opatovic, v souvislosti s touto
opravou došlo v intravilánu obce k uložení žulových obrubníků o délce 700 metrů a probíhá výstavba nových chodníků v této části, došlo k podzemnímu uložení telefonních
sítí a umístění několika nových lamp veřejného osvětlení.
S tímto souvisí vyřízení a následné umístění radarů v obci.
Náklady těchto úprav a výstavby se pohybují zhruba ve výši
třech miliónů korun, část je hrazena z rozpočtu obce a část
ze získané dotace. Dále se podařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci komunikace v lokalitě Svatojánské Hutě
a rekonstrukci asfaltové plochy na návsi. Rovněž žádost
o dotaci, týkající se nové výstavby dětské klubovny byla
úspěšně vyřízena. Výstavba klubovny započne v září le-
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tošního roku a bude vybudována v nefunkčním podkrovní
místnosti budovy obecního úřadu. Celkem se tak k rozpočtu
obce podařilo získat finanční prostředky ve výši tři milióny
korun.  V letošním roce byla ukončena celková rekonstrukce
obecního úřadu v Pavlově, která krom prostor obce dále disponuje prostory, jako je provizorní sociální byt a knihovna.
Celkové náklady na rekonstrukci činily dva a půl miliónu
korun, bohužel se na tuto rekonstrukci nepodařilo získat finanční podporu z jiného dotačního titulu a všechny náklady byla nucena zajistit obec. K nejvýznamnější složce obce
Pavlov patří sbor dobrovolných hasičů, který se zásadním
způsobem podílí na rozvoji a zajištění kulturních akcí, především Pavlovských slavností, hasičského plesu, ale i jiných. SDH Pavlov má v současné době 36 členů, kterým
chci jménem zastupitelstva touto cestou poděkovat za jejich
celkový přístup k obci.     
Na závěr bych rád pozval všechny občany Pavlova a další
spoluobčany na Pavlovské slavnosti, které se konají každým
rokem v obci Pavlov. Jsme rádi, že naše slavnosti každým
rokem navštíví velký počet návštěvníků. V letošním roce se PAVLOVSKÉ
SLAVNOSTI uskuteční 19. srpna
od 13.00 hod. Akce je určena především pro rodiče s dětmi, kde se mohou těšit na šlapací a elektrická auta,
aquazorbingy, slaňování, jízda kočárem, vybavení záchranných sborů ČR,
ukázky zvířat stanice ochrany fauny
Pavlov, skákací hrady a skluzavky, jízda na koních, vystoupení celní správy,
ohňová show, ohňostroj a další.  
Roman Krecl,
starosta obce Pavlov

PRŮBĚH PRACÍ NA OPRAVĚ STŘECHY
ZIMNÍHO STADIONU
Jak jsme již naše čtenáře informovali v květnovém čísle Ledečského zpravodaje, společnost Obchodní a realitní kancelář 1. Českomoravská Pelhřimov, s. r. o. zahájila
22. května 2017 práce týkající se opravy střechy zimního
stadionu. Nejprve byla odstraněna parotěsná fólie včetně
tepelné izolace, následně byla provedena montáž nově navržených přídavných vaznic střechy a v průběhu minulého

týdne byly zavařeny všechny patky. Všechny tyto práce
probíhaly uvnitř haly pod stávajícím trapézovým plechem. Dalším krokem bude postupná výměna střešního
pláště, která bude probíhat postupně tak, aby mohla být
plynule doplňována nová střešní krytina. Dle sdělení stavbyvedoucího by vše mělo být hotové v termínu dle smlouvy o dílo, aby mohla být zahájena nová hokejová sezóna.

ZAHRÁDKA U LEDČE NAD SÁZAVOU
V Postiliónu 2/2017 byl tento městys citován mezi řadou obcí, kde zanikla pošta. Zde byl důvod v tom, že
stavbou přehrady na Želivce u Švihova stoupla voda
a Zahrádka byla zčásti zatopena a obec přestala existovat. Nahlédnutím do Votočkova díla (díl 17/11) z roku
1978 na str. 295, razítka Zahrádka č. 2728 zjistíme, že
pošta byla založena 11. 4. 1869. Do roku 1918 existovala
pouhá tři razítka, z toho dvě dvoujazyčná, 1894 - něm.-české a 1906 česko-německé. Městys politicky spadal
pod okres Ledeč nad Sázavou (ale i soudně). Tedy logicky i pošta měla návaznost do Ledče n. S. Na některých
dokladech lze nalézt i název Trhová Zahrádka.
Na Zahrádku mám řadu osobních vzpomínek, jezdíval jsem tam na návštěvy a v roce 1946 jsme měli neda-

leko skautský tábor. Poštovní úřad byl umístěn v horní
části do kopce stoupajícího náměstí v přízemní budově.
Poblíže bylo rozcestí, kdy směrem na jih byla odbočka na Humpolec a na východ stoupala silnice směrem
na Kaliště (narodil se zde Gustav Mahler, hudebník,
v r. 1860). Pamatuji, že spojení s okolím zajišťovala autobusová doprava Karla Tušly. Žil a měl garáže nedaleko
pošty právě u toho rozcestí, nedaleko byla i četnická stanice.l) Provozoval spoje do Ledče nad Sázavou (10 km)
a Humpolce (10 km). Vlastnil dva malé autobusy (Praga?) a měl jednoho šoféra. Uzavřel jistě smlouvu s poštou, protože v autobuse vozil poštovní zásilky do Ledče n. S. na nádraží. Balíky a poštovní pytle ležely jen
tak na podlaze vedle řidiče. Na nádraží je pak K. Tušla
nebo šofér nosili přes koleje k poštovní
ambulanci. Když jsem jako kluk na nádraží okouněl, několikrát jsem je nosil
i já. Později K. Tušla koupil červený autobus, kde si pamatuji, že bylo uvedeno
SODOMKA (Vysoké Mýto).
Když po roce 1948 došlo ke znárodňování, byly jeho autobusy znárodněny
a on jezdil s čepicí ČSAD. A když jsem
u Zahrádky, musím připomenout, že
v roce 1946 jsem tam jako skautík hovořil s místním farářem. Jmenoval se Josef
Toufar!
Když vidím dnešní snímek zahrádeckého kostela uprostřed vzrostlých jehličnanů a na vyvýšeném břehu velké vodní
plochy, zdá se mi to neskutečné a jako
z jiného světa...
1) Sem patří ještě poznámka: od února 1939 do ledna 1940 zde sloužil četník Oskar Felkl. Pocházel z dnešní Bělé
nad Svitavou a narodil se 1913. V roce
1940 se stal kriminálním asistentem kladenské služebny gestapa. Jeho úloha při
likvidaci Lidic byla natolik tragická, že
po válce stanul s dalšími gestapáky před
čs. soudem. Byl odsouzen a popraven
24. dubna 1947.
RNDr. Miroslav Vostatek
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O PŘIZNÁNÍ VINY Cennou složkou křesťanské víry je
zpověď. Věřící člověk je vedený k tomu, aby sledoval a vyhodnocoval své skutky. Když si uvědomí svůj špatný skutek, měl by si ho přiznat, vnitřně ho odmítnout a pokusit se
o nápravu, pokud je to možné. Měl by se vyzpovídat, přiznat
chybný skutek, přijmout závazek a symbolický trest - pokání. K čemu je to všechno dobré? Nejde o zbytečné jitření
bolestí a snižování vlastní sebeúcty? Někteří lidé přece páchají horší věci. Proč zrovna já se mám ponižovat? Nestačilo by žít v mezích možností slušně? Nestačilo. Zpovídání
potřebujeme. Někdo nás vyslechne, ukáže lidské hranice
a zprostředkuje pochopení. Jde o rituál, který nám pomáhá k tomu, abychom byli lepšími lidmi. Může nám pomoci
v tom, že člověk dokáže odpustit nejen druhým, kteří také
chybují, ale hlavně sám sobě. Jde o začátek další cesty, která
rozhodně není známkou slabosti, ale naopak ukazuje naši
sílu. Slabý totiž vinu nepřiznává. Proto se mu vždycky vrací
jako bumerang.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech v 18.00 dle rozpisu na farním webu
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí v 19.00 - dle
rozpisu na farním webu
10. 8. Výtvarná dílnička pro šikovné ruce ve 14.00 na faře
(výroba dekorativního závěsu ze samotvrdnoucí
hmoty) zajišťuje Mgr. Jana Sklenářová.

16. 8. Sportovní odpoledne pro děti, koná se od 14.00
na faře. Zajišťuje Mgr. Jana Sklenářová.
23.8. Cyklovýlet - sraz ve 13.00 u kostela, cíl: Podhradí Chřenovice. Zajišťuje Mgr. Jana Sklenářová.
Podrobnější seznam akcí a podrobnosti naleznete
na: www.ledecns.farnost.cz
OZNÁMENÍ
Během srpna budou v kostele přihlášky na výuku náboženství pro děti ZŠ a SŠ na školní rok 2016-2017. Bližší informace na farním úřadě u p. Jany Sklenářové.
PŘIPOMÍNÁME SI
14. 8. Sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník (v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau si vyměnil místo
se spoluvězněm odsouzeným k smrti. Tím ho zachránil, sám byl popraven.)
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
29. 8. Umučení sv. Jana Křtitele (Jan byl předchůdcem Ježíše, pokřtil ho).
5. 9. sv. Terezie z Kalkaty (připomínka úmrtí světoznámé
misionářky Matky Terezy)
8. 9. Svátek narození Panny Marie
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

7. MELECHOVSKÝ OKRUH A SRAZ ČS A NDR MOTOCYKLŮ
ZVEME PŘÍZNIVCE ČESKO-SLOVENSKÝCH
A VÝCHODONĚMECKÝCH MOTOCYKLŮ – 19. SRPNA 2017
Sraz je celovíkendový, tedy pátek – neděle 18. – 20. 8.,
přijet mohou muži, ženy nebo celé rodiny na československých a východoněmeckých motocyklech, nebo tříčtyřkolových strojích (rikši, velorexy, moto+sidecar) bez
omezení roku výroby. Závod MELECHOVSKÝ OKRUH

je v sobotu 19. srpna. Spaní v areálu zdarma celý víkend
na luxusní a rovné zelené ploše. Parkování motocyklů
v areálu. Občerstvení a zábava zajištěno. Další informace
viz http://melechovskyokruh.cz/

Program MO 2017 pro motorkáře
08:00 – otevření areálu
08:00 – 11:15 prezentace účastníků
11:15 – 12:00 organizační příprava
12:00 – 15:30 Melechovský okruh

15:30 – 16:00 vyhlášení výsledků
16:00 – 18:00 společná vyjížďka
18:00 – 00:00 volná zábava
21:00 – 22:30 hudba, filmy

Program MO 2017 pro návštěvníky: 08:00 – 16:00 prohlídka motocyklů v areálu a fandění. Vstupné pro pěší 20 Kč.

12

LEDEČSKÉMU PETRKLÍČI POMÁHALI POHYBEM
I OBYVATELÉ VZDÁLENĚJŠÍCH KOUTŮ REPUBLIKY

Také zaměstnanci Petrklíče se pustili do sportování pro dobrou věc s vervou a úsměvem na rtech. (Foto: archiv OCH HB).
Díky nadšencům, kteří měli chuť se hýbat, bude minimálně pro více než dvacet lidí a jejich rodiny odborná sociální
péče výrazně dostupnější. Ledečské Centrum sociálních služeb Petrklíč totiž využilo programu Nadace ČEZ, která se
rozhodla darovat jedné ze služeb Oblastní charity Havlíčkův
Brod celkem 70 tisíc na svozy uživatelů do zařízení, ovšem
pod podmínkou, že projekt Petrklíče bude v mobilní aplikaci Pomáhej pohybem podpořen daným počtem bodů. Stalo
se tak, až k neuvěření, za pouhé čtyři dny.  
Centrum sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou
je denní stacionář, který už patnáct let pomáhá lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo postižení. Jenže
pro některé uživatele je každodenní dojíždění překážkou.
Proto stacionář nabízí svozy do i ze zařízení, a to z Ledče
nad Sázavou a jejího okolí v okruhu do čtyřiceti kilometrů.
Jedná se ovšem o takzvanou fakultativní službu, kterou si
uživatel musí hradit sám. „My se však snažíme shánět prostředky od sponzorů a z grantů, protože z každodenní praxe
víme, že každá ušetřená koruna našim uživatelům a jejich
rodinám výrazně pomáhá. Faktem totiž je, že jen samotná
lékařská péče o lidi s postižením a seniory je mnohdy nákladná. Přitom tyto cílové skupiny potřebují i další odbornou péči, která jí umožní dle jejích možností žít život naplno,“ vysvětlila vedoucí Centra sociálních služeb Petrklíč
Bc. Terezie Veletová.

Prostředky z Nadace ČEZ tak přicházejí jako na zavolanou. „Hned, jak jsme se dozvěděli, že jsme byli do programu zařazeni a že nám lidé nasbírané bodíky za své sportovní
aktivity mohou přiřazovat, začali jsme kontaktovat naše kolegy, rodiny a přátele s prosbou, aby se také zapojili. Byla to
docela legrace, protože například já jsem přesvědčila svou
sestru z jižní Moravy, aby poprosila o pomoc i své kamarády. Takže se dá s jistotou říct, že podpora byla skutečně
téměř celorepubliková,“ prozradila s nadsázkou a úsměvem
sociální pracovnice Petrklíče Bc. Ivana Tomanová s tím, že
ona sama aplikaci Pomáhej pohybem využívala zejména při
dlouhých procházkách a běhání.
„Vysportovaná“ částka poputuje na podporu financování
svozů pro čtyřiadvacet uživatelů. Díky ní může stacionář
navíc nabídnout své profesionální služby dalším zájemcům, pro které je Petrklíč nyní dostupnější. Okamžitá kapacita zařízení činí pětatřicet uživatelů. „Poděkování patří
všem, kteří se pro nás a naše uživatele hýbali a kteří informaci o tom, že sbíráme bodíky, šířili dál. Nemohu ale
zapomenout ani na další podporovatele činnosti Petrklíče,
díky kterým si naši uživatelé mohou dovolit vyhledat potřebnou péči a tolik důležitý společenský kontakt,“ uzavřela Ivana Tomanová.
Aneta Slavíková, PR

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
– POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ SOBOTA
Výbor MO ČRS Ledeč nad Sázavou zve všechny děti,
ale samozřejmě i hosty z jiných organizací i neorganizované zájemce, kteří mají chuť si poměřit své rybářské
umění, na další ročník „Dětských rybářských závodů“.
Závody se konají dne 26. srpna 2017 na rybníku
HUTĚ II. V Ledči n. S. Závodní řád – děti, losování
do závodu: 6:00 hod., závod: 1. poločas 7:00 – 8:45
hod.,  2. poločas: 9:15 – 11:00 hod., vyhlášení vítězů:
11:30 hod., startovné 20 Kč

Podmínky při závodech: •loví se na jeden prut s jedním návazcem a jednoduchým háčkem •lov na feeder,
položená, plavaná •krmítko je povoleno •vnadění během závodu je povoleno •ryby musí být z vody vyloveny pomocí podběráku •hodnotí se délka všech ulovených ryb – 1 cm/1 bod •ulovené ryby se vrací šetrně
zpět do vody.
Občerstvení zajištěno na místě.
Výbor MO ČRS Ledeč nad Sázavou
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KLIENTI DOMOVA HÁJ U LEDČE NAD SÁZAVOU
PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVUJÍ FOTBALOVÁ UTKÁNÍ
FK KOVOFINIŠ LEDEČ N. S.

V létě roku 2015 projevili někteří klienti Domova Háj
přání navštívit fotbalové zápasy FK Ledeč na Městském
stadionu v Ledči. Fotbalový klub vyšel vstříc jejich zájmu
a uzavřel s organizací dohodu, která umožňuje všem klientům Domova zcela bezplatně navštěvovat domácí zápasy FK Ledeč. Opakovaný zájem a sportovní nadšení   klientů   vedlo k prodlužování dohody po více sezón. Časem
vzrostla obliba navštěvovat fotbalová utkání do takové míry,
že na zápasy jezdí dvě auta s celkem dvanácti klienty a ti
schopnější chodí i pěšky.  Hráči FK je berou jako své věrné
fanoušky a po utkání jim tradičním rituálem přicházejí poděkovat za podporu.
Na závěr této sezóny se hráči a funkcionáři FK rozhodli
velmi hezkým gestem „klientům - fanouškům“ udělat radost. Věnovali jim klubové šály FK Kovofiniš Ledeč Fans
Klub před posledním domácím utkáním s Moravskými Budějovicemi 11. června 2017. Slavnostní akt proběhl před

hlavní tribunou, kde jim kapitán FK Ledeč Martin Nepovím, zástupce kapitána Petr Pešek a člen výboru FK Martin
Brož předali šály v klubových barvách. Přátelský akt doprovodil komentář hlasatele v rozhlase, který divákům a všem
na stadionu osvětlil dění. Diváci spontánním potleskem odměnili hráče za přátelské a lidské jednání a klienty za vztah
ke sportu a klubu. Po zápase se ještě hráči a klienti zvěčnili
na společné fotografii a podáním ruky stvrdili vzájemné
sympatie.
Zástupci Domova Háj chtějí i touto cestou poděkovat
hráčům a vedení  FK Ledeč n. S. za velmi hezký a lidský
přístup k našim klientům, kteří nemají to štěstí, aby mohli plnohodnotně sportovat a žít bez omezení. Je to pomoc
i k vzájemnému poznání v době, kdy probíhá v našem Domově transformace sociálních služeb a naši klienti se připravují na bydlení v domcích ve městě.
Josef Hoskovec, Karel Borek, DiS., Domov Háj

Každá neformální podpora pro lidi závislé na pobytové sociální službě má „cenu zlata“, nedokáže ji nahradit žádná
sebelepší profesionální péče. Proto vstřícnost ledečského fotbalového klubu je pro klienty naší organizace nejen příjemně strávené víkendové odpoledne, ale především šance na kousek „normálního“ života. Zažít pocit sounáležitosti
s kolektivem a alespoň chvíli být běžným divákem a sportovním fanouškem. Fotbalovému klubu Kovofiniš přejeme
i do budoucna co nejvíce výher, které nemusí vždy znamenat jen to správné tabulkové skóre. A určitě, pokud budeme
mít možnost, nepřestaneme fandit.
Ing. Dana Pajerová a kol. Domova Háj
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JEDINEČNÁ VÝSTAVA NA HRADĚ V LEDČI N. S.

HANA JIRKŮ (obrazy a lustry)
a MAREK ODROBINA (obrazy)
představí své výtvory ve výstavních prostorách hradu Ledeč n. S.

Výstava se koná od 25. 8. do 30. 9. 2017.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 24. srpna v 19 h. Vstup volný.
Občerstvení zajištěno. Srdečně vás zveme. Více informací najdete
na webových stránkách IC Ledeč n. S. a facebooku hradu Ledeč n. S.
Oběma partnerům tímto děkujeme za podporu této akce.

POZVÁNKA NA OKRESNÍ

INTERNET
až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

za

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝM A RYCHLÁ PODPORA

VÝSTAVU
KRÁLÍKŮ, HOUBŮ A DRŮBEŽE
9. – 10. ZÁŘÍ 2017
LEŠTINA U SVĚTLÉ

NÁKUPY CHOVNÝCH ZVÍŘAT
OBČERSTVENÍ, TOMBOLA
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PRVNÍ HISTORICKÝ SRAZ RODÁKŮ Z VRBKY A SYCHROVA
A OSLAVA 110 LET ZALOŽENÍ SDH VE VRBCE
První historický sraz rodáků z Vrbky a Sychrova
a oslava 110 let založení
SDH se konal 24. června
2017 ve Vrbce na hřišti
a protože hřiště bylo malé,
museli jsme si ještě pronajmout louku od místního
zemědělce. Toto vše bylo
uspořádáno u příležitosti
700. výročí od první písemné zmínky o obci Vrbka.
Program byl bohatý, vše
začínalo mší svatou v sačanském kostele, kterou sloužil ThDr. Jan Bárta, farář
z Ledče. Po mši se vše přesunulo do Vrbky, kde byla
celá akce slavnostně zahájena. Úvodní slovo měl starosta obce Josef Borovský a zároveň rodák z Vrbky, který
všechny rodáky a přátele přivítal a také je celým programem provázel. U této příležitosti byla partou nadšených
rodáků vydána kniha o historii obcí, tisk a vazbu zajistil
sponzorským darem jeden chalupář z Vrbky. Tuto knihu
nám při slavnostním zahájení pan farář pokřtil a zároveň
jeden výtisk mu byl věnován.
Nechyběli ani zástupci hasičů z okresního sdružení,
a to zrovna dva páni Cihlářové, Jan Cihlář, náměstek starosty okresního sdružení v H. Brodě předal domácímu
sboru u příležitosti jejich výročí čestné uznání od okresního sdružení a Josefu Borovskému byla předána medaile za mimořádné zásluhy. Starší Josef Cihlář z Číhoště
přinesl pozdrav za zasloužilé hasiče a vyzdvihl práci
všech přítomných hasičů. Vždyť i tato slavnost se konala
pod patronátem hasičů, chválou a uznáním nešetřil, připomenul i fakt, že skoro na každé obci, kde se něco pořádá, jsou v popředí hasiči.
Po slavnostním zahájení se nám na pódiu představili
žáci ZUŠ z Ledče a celou hodinu nám předváděli, co
se naučili, a bylo opravdu na co se dívat. Děkuji všem
účinkujícím za krásné vystoupení a paní ředitelce Soně
Brabcové za zorganizování tohoto vystoupení. Musím
podotknout, že vystupovali bez honoráře!
Kolem 16. hodiny se areál kompletně zaplnil. Přijeli
rodáci a kamarádi z Prahy, Ostravy, Trutnova, Třeboně, Liberce… Přišlo i mnoho lidí ze sousedství, někteří
z nich navštěvovali místní základní školu, prostě se sešli
opravdu všichni dobří známí.
Bohatý program, vedle žáků ze ZUŠky, si přítomní
mohli prohlédnout hasičskou techniku, kterou nám přijeli ukázat profesionální hasiči z Ledče, Policie ČR nám
ukázala svoje vybavení, nechybělo ani velké nafukovací
- skákací hasičské auto pro potěšení dětí. Proběhla ukázka požární soutěže. O to se postarali malí hasiči z Vrbky
a Kozlova, následně po soutěži proběhlo i vyhodnocení,
a protože jsme měli dvě družstva a dvě kategorie, nebylo
pochyb a ani dohadů, kdo bude první. Setkání probíhalo
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za krásného letního počasí a neslo se v přátelském duchu. Domácí hasiči grilovali dobré maso, voněl bramborák a místní ženy napekly i dost sladkostí, aby bylo co
zakousnout ke kávě. Pivo teklo proudem a není se ani
čemu divit, vždyť teplota vyšplhala přes třicítku. Všichni přítomní si odnesli od pořadatelů nějaký malý dárek,
mohli si zakoupit vydanou knihu o historii obcí, zakoupit si mohli i drobné reklamní předměty, jako hrnečky
s motivem sačanského kostela, pamětní mince, těžítko
v podobě vrbecké kapličky, propisky a podobně. Od 18
hodin se na pódium postavila živá hudba a tančilo se až
do půlnoci.
Vážení čtenáři Ledečského zpravodaje, i když nad celou akcí převzal patronát Obecní úřad v Kozlově  a hasiči
z Vrbky, toto všechno by se neobešlo bez sponzorů a mně
nezbývá, než jim za toto poděkovat. Byly to: Mepro Vrbka, Vrcha a.s. Jedlá, chalupář Milan Čáp z Vrbky a celou
akci podpořil finančně Kraj Vysočina. Děkuji HZS z Ledče, Policii ČR z Ledče, děkuji též všem organizátorům
za jejich úsilí, které věnovali nejenom přípravám, ale
i úklidu po setkání – prostě všem, kteří jakkoliv přispěli.
Výtěžek z celého srazu bude věnován na opravu kostela
v Sačanech. Jestli se nám do organizace vloudila nějaká
chybička, tak buďte prosím shovívaví.          
Josef Borovský, starosta obce Kozlov
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KOLEM MELECHOVA 2017

VÍTĚZEM 14. ROČNÍKU KM SE STAL
JAKUB KAVALÍR

Polovina prázdnin 2017 a my máme za sebou druhý podnik Poháru Melechov, kterým byla cyklistika na 14. ročníku
cyklistického závodu Kolem Melechova.
Prologem letošního ročníku bylo avizované deštivé počasí. V sobotu ránu se vrchol kopce Melechov ztrácel v husté oblačnosti a déšť patrně ovlivnil i účast hobíků. Zůstali
doma v suchu, ale o hodně přišli.
Zoufalé prosby organizátorů, aby už konečně přestalo
pršet, se naplnily cca 15 minut před startem. Na hromadný
start závodu se postavila šedesátka závoďáků včetně čtyř
žen. Závod samotný se jel bez deště a na dojezd už posvítilo
i sluníčko. Absolutním vítězem se stal Jakub Kavalír z týmu
KC Kutná Hora v čase 1:54:25, při průměrné rychlosti více
než 37 km/hod. Spolu s ním ve skupině ještě dojel druhý Jiří
Chyba a třetí David Kulhánek. Zajímavostí je, že v absolutním pořadí se tak na stupních vítězů sešli zástupci hned tří
věkových kategorií závodníků - tj. z kategorie mužů do 30
let, mužů od 30 do 40 let a kategorie juniorů. Junioři měli
možnost volby závodit na kratší nebo dlouhé trase.
V rozpravě před závodem však všichni jednomyslně zvolili
delší trať 69,5 km. Absolutní vítěz Jakub Kavalír vyhrál i vrchařskou prémii, která byla tentokrát situována na 13. kilome-

18

tru na náměstí v Lipnici. Výjimečný byl i výkon všech ostatních do závodu registrovaných závodníků včetně nejstaršího
pětašedesátiletého Jaromíra Tomka, který zvládl trať 59,5 km
za 2:11:34.
Čtyři zaregistrované ženy měly pomyslnou výhodu v tom,
že jejich trasa závodu měřila „pouhých“ 59,5 km. To ale bylo
vše, stejně jako muži musely absolvovat stoupání na vrchařskou prémii, stoupání na Bratroňov a závěrečný tobogán
stoupání a sjezdů z Ledče do cíle. Nejlepší z kategorie žen
byla Šárka Čejková s Eurofoam sport teamu v čase 2:02:29.
Stinnou stránkou závodu byl pád Pavla Provazníka na
3. kilometru ve sjezdu do obce Františkodol, kterým si přivodil zranění vyžadující ošetření ve zdravotnickém zařízení.
Podle zprostředkovaných informací od závoďáků, kteří situaci viděli, dva jezdci přecenili svoje sjezdařské schopnosti,
nevzali v úvahu stav komunikace po dešti a dostali se mimo
komunikaci. I takové věci se na cyklistických akcích stávají.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří pořádání akce
podpořili.
S pozdravem cyklistice zdar a na dalších soutěžích Poháru Melechova nebo někde jinde na shledanou.
Autor a hlavní organizátor Pepa Jukl

DOMINIK VACÍK V REPREZENTACI ČR U 16
Skvělá zpráva zastihla Dominika na soustředění s mateřským klubem BK Havlíčkův Brod v Herolticích, kde každoročně podstupují fyzicky náročné letní soustředění.
Ledečský rodák a havlíčkobrodský odchovanec Dominik
Vacík byl oficiálně pozván na reprezentační kemp, který se
uskutečnil ve dnech 23. – 26. června v národním centru hokeje v Kravařích u Opavy. Český výběr pod taktovkou hlavního trenéra Karla Berana a jeho asistentů Petra Svobody
a Radima Skuhrovce se  zapotil jak při suché přípravě, tak
i na ledě. Po skončení kempu podepsal Dominik s ČSLH
reprezentační smlouvu a obdržel pozvánku na přípravné
soustředění české reprezentace, které proběhne ve dnech 21.
- 24. 7. 2017 v Třemošné.
Minulá sezona Dominikovi vyšla naprosto famózně, když
se mohl radovat z několika velkých úspěchů. Jako kapitán
dovedl s přehledem havlíčkobrodský mladší dorost zpět
do extraligy, pět duelů odehrál v tuzemské nejvyšší soutěži
staršího dorostu (kategorie o 3 roky starší) a hned se uvedl

vstřeleným gólem, v barvách
Kraje Vysočina mohl jako
kapitán převzít pohár pro
vicemistry republiky na Mládežnickém mistrovství ČR
a zahrál si také na turnaji
VTM U15 (Výběr talentované mládeže do patnácti let).
Nyní mi dovolte jménem
Dominika a rodičů poděkovat MĚSTU LEDEČ NAD
SÁZAVOU za podporu při
cestách do zahraničí na mezinárodní turnaje, kde nasbírané zkušenosti byli velmi
cennou průpravou do dalších
hokejových let. Vždyť letošní turnaj v kanadském Torontu a tamní konfrontace česko-kanadského hokeje, kam byl
po výběrových kolech Dominik nominován i se svým bratrem (viz foto), patří k dosavadním vrcholům jejich mezinárodních sportovních zkušeností. Dále mi dovolte poděkovat
trenérům BK Havlíčkův Brod panu BERÁNKOVI a panu
HARTOVI za získané hokejové dovednosti, FOTBALOVÉMU KLUBU Ledeč nad Sázavou za využívání sportoviště
a tolerování naší amatérské hokejové střelnice. Poděkování
patří i firmě KOVOFINIŠ a.s. za vstřícnost při mém uvolňování ze zaměstnání při odvozu synů na hokejové akce a Radimovi DOLEŽALOVI za vždy skvěle nabroušené brusle.
DĚKUJEME.
-RV-

BRUSLENÍ PRO NAŠE NEJMENŠÍ
(I. část, pokračování příště)
Od října letošního roku budou na zimním stadionu v Ledči
opět bruslit nejmenší děti ze škol a školek se zkušenými
trenéry a instruktory bruslení Ledečského hokejového
klubu. Tento projekt běží již třetím rokem a účast malých
bruslařů rok od roku narůstá. Zatímco v prvním pilotním
ročníku bruslilo cca 20 dětí, bylo to v druhém ročníku již
200 dětí, celkem  instruktoři odbruslili 50 lekcí. V uplynulé
sezóně se účastnilo 320 dětí, s nimiž instruktoři HC Ledeč
odpracovali 259 dopoledních člověko-hodin.
Předsedy HC Ledeč pana Jana Malíka jsme se zeptali,
proč klub takovou akci pořádá, jaký je její smysl?
Prvním důvodem je bruslení jako takové, které
považujeme za základní pohybovou dovednost, kterou by
mělo mít každé dítě možnost si osvojit, stejně jako plavání,
jízdu na kole a lyžování.
Druhým důvodem je zimní stadion. V Kanadě, zemi
s nejvíce zimními stadiony na obyvatele, je jedna krytá
ledová plocha na necelých 14 tisíc obyvatel. V ČR je to
cca jedna plocha na 65 tisíc obyvatel a Ledeč má obyvatel
jen 6 tisíc. Zimní stadion v takto malém městě si musí
své budoucí uživatele vychovávat. Generace amatérských
hokejistů, která je dnes ekonomickou páteří provozu
stadionu, se naučila bruslit na zamrzlých rybnících. Při
současných klimatických podmínkách by žádný rozumný

rodič dítěti brusle nekupoval, když rybník zamrzne na pár
dnů jen jednou či dvakrát do roka.
Třetím důvodem jsou rodiče a na ně kladené nároky.
Většinu z nás učili plavat, jezdit na kole, lyžovat a bruslit
naši rodiče. My to svým dětem také dlužíme, ale jsme
natolik zapřažení do ekonomického kola života, práce a péče
o domácnost, dělání domácích úkolů, vození dětí na různé
kroužky, atd., že jsme vděčni za každou pomoc, kterou nám
kdo nabídne. Důkazem toho je, že účast na tomto bruslení
školních dětí je na úrovni více než 90 % všech.
Čtvrtým důvodem jsou děti. Bruslení je až na výjimky
strašně baví! Pod vedením zkušených trenérů se jejich
dovednosti mění velice rychle. Proto jsou ze sebe a toho, co
se naučili, nadšení.
Pátým důvodem je Klub. Velice brzy poznáme, komu
bruslení tzv. sedí, kdo by ho mohl a měl dále rozvíjet.
V takovém případě nabídneme rodičům možnost, aby si dítě
vyzkoušelo trénink hokejové přípravky, nebo se zapojilo
do oddílu krasobruslení.
Šestým důvodem jsme my sami. Když vidíte ty děti,
jak se jim daří se zlepšovat, hovoříte s jejich rodiči,
s učitelkami, které je doprovází, získáte pocit, že děláte
něco správného, důležitého a prospěšného. A takový pocit
je dnes vzácná věc.
-dp-
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V Z P O M Í NKA
Žádná smrt nemůže býti zlá,
které předchází dobrý život.
Dne 30. července uplynul smutný rok
od úmrtí pana JAROSLAVA JANEČKA
z Ledče nad Sázavou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte
mu spolu s námi tichou vzpomínku.
S úctou a láskou vzpomínají dcery
Ivana a Helena s rodinami
a družka Stáňa s rodinou.

Dne 24. srpna letošního roku si
připomínáme první výročí úmrtí pana
STANISLAVA ČECHA z Bojiště.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
spolu s námi.

Čas plyne, bolest zůstává.
Co více můžeme ti dát,
jen kytičku a stále vzpomínat.
Dne 3. srpna 2017 uplynulo osm let od úmrtí mé manželky, naší maminky a babičky,
paní ALENY KLEMENTOVÉ z Hněvkovic.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
František, syn Jára s Janou, dcera Anina
a Jára, vnoučata Fanda a Eliška.

Smutným dnem je pro nás 28. srpen,
kdy před čtrnácti lety tragicky zemřel
náš milovaný syn, bratr a vnuk,  
pan Tomáš VadinskÝ z Ledče
nad Sázavou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte
mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Rodiče, bratr Radek a prarodiče

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří…
16. srpna 2017 uplyne rok od úmrtí
pana LADISLAVA STARÉHO z Ledče nad Sázavou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami
Dne 21. srpna 2017 uplynou už 4 roky
od tragického úmrtí našeho
syna MARTINA HOSPODKY z Ledče
nad Sázavou. Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou spolu s námi.
S láskou a každodenní vzpomínkou
rodiče a sourozenci s rodinami

S láskou a úctou vzpomíná
a děkuje rodina.

Poděkování
Tak, jako nelze vyjádřit bolest v našich srdcích,
nelze přímo poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit dne 20. června 2017 do kostela sv. Petra
a Pavla v Ledči nad Sázavou s naším drahým zemřelým MICHALEM ŽALOUDKEM.
Děkujeme panu faráři ThDr. Janu Bártovi za vedení obřadu, slova útěchy a celkovou vstřícnost.
Děkujeme za projevenou soustrast, květinové
dary a všechny vzpomínky, byť vzdálené, věnované zemřelému a jeho blízkým.
Rodina

ROZKVETLÉ SLOUPY
K létu patří rozkvetlé louky, paseky i městské parky. Všichni se radujeme z květů různých velikostí,
barev i vůní. V centrech měst a městeček pro různé tabule a ukazatele hnedle na tuhle radost nezbývá
místa. A tak jsme i my v Ledči přivítali „módní vlny“ rozkvetlých sloupů a sloupků. Ty naše rostlinky
to na úvod vůbec neměly lehké, pozdní jarní mrazíky i následné sucho jim pěkně zkomplikovaly start
do života. Naštěstí se realizátoři ani květinky nedali odradit rozmary mocné přírody a krásně zdobí naše
„city“. Věřme, že navzdory rozmarům počasí nám vydrží až do podzimu. Prostě se to povedlo a budeme
si přát, aby těch veselých kvetoucích chomáčů květin zdobilo příští rok ještě více sloupů.
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