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ZPRÁVY Z RADNICE (UPRAVENO PRO POTŘEBY ZPRAVODAJE)

PARKOVACÍ AUTOMATY V ULICI NÁDRAŽNÍ 

OBTĚŽOVÁNÍ KOUŘEM A KONTROLY KOTLŮ

ZUBNÍ POHOTOVOST 
ŘÍJEN 2017

Sobota, neděle, svátek 9:00−12:00 hod.
7.–8. 10. Dr. Veletová, Habrecká 450, 

Ledeč n. S. tel. 569 721 509

14.–15. 10. Dr. Ryšavá, Habrecká 450, 
Ledeč n. S. tel. 569 721 509

21.–22. 10. Dr. Brázdová, Krále Jana 538, 
Chotěboř tel. 569 623 790

28.–29. 10. Dr. Cyrusová, Havlíčkova 
2198, Havl. Brod tel. 569 432 014

4.–5. 11. Dr. Brixi, Dobrovského 2023, 
Havl. Brod tel. 569 426 112

V minulém měsíci se rada města sešla v pondělí 11. a krátce 
i ve dnech 13. a 20. září. Z projednaných bodů vybíráme:
– Poskytnutí příspěvků z fondu RM organizacím:

– FK Ledeč (pronájem haly)  . . . . . . . . . . . 43.000 Kč
– Centrum české historie  . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 Kč

– Schválení dodavatele zakázky Snížení energetické náročnos-
ti Barborka, fa TOMIreko

– Schválení programu na jednání ZM dne 18. září
– Schválení fi nančního daru panu F. H. ve výši 4.000 Kč
– Schválení několik dalších úkonů potřených pro vystěhování 

a opravu nemovitosti č. p. 77

Zastupitelstvo města zasedlo 18. září 
a projednalo mimo jiné tyto body:

– Schválení smlouvy s fi rmou TOMIreko Třebíč na dodávku 
prací na akci: Snížení energetické náročnosti SVČ Barborka 
v hodnotě 4.750.845,- Kč + 21 % DPH

– Schválení půjčky panu F. H. ve výši 8.000 Kč

Zastupitelé se sešli i na neveřejné pracovní schůzce věnova-
né situaci v Technických službách města

V souvislosti s nedostatkem 
parkovacích míst a i s ohledem na 
množící se stížnosti a připomínky 
zákonných zástupců žáků školy 
v ulici Nádražní byla navržena in-
stalace dvou parkovacích automa-
tů a to na parkovišti před základní 
školou a na parkovišti u pošty. Pod-
mínky provozu na těchto placených 
parkovištích budou obdobné jako 
na placeném parkovišti na Huso-

vě náměstí. Provozní doba placeného parkoviště: pondělí 

– pátek: od 7,00 do 17,00 hod., sobota: od 8,00 do 12,00 
hod. Sazba za parkování: 2,- Kč za první hodinu, dále 10,- 
Kč za každou následující hodinu. V této souvislosti bude 
také osazeno nové svislé dopravní značení a to zejména 3 
kusy zákazové značky DZ č. B 29 „Zákaz stání“, které bu-
dou instalovány v ul. Nádražní od křižovatky s ul. Komen-
ského ve směru k poště a to až k železničnímu přejezdu. 
Parkovací automaty budou uvedeny do provozu v průběhu 
měsíce října a o jejich zprovoznění budeme včas informovat 
na webových stránkách města. Věříme, že osazení parkova-
cích automatů přispěje ke zklidnění dopravy a k bezpečněj-
šímu a přehlednějšímu parkování v předmětné lokalitě. 

Snad každý z nás zažil tu situaci, kdy se dusil štiplavým 
kouřem, který vycházel ze sousedova komína. Utekla řada 
let, kdy legislativa byla na tyto případy zcela bezzubá. 
Dnes je situace radikálně jiná. Do konce roku 2016 si mu-
sel nechat každý majitel kotle na pevná paliva zkontrolo-
vat tento stacionární zdroj, kdy kontrolní prohlídka musí 
být opakována jednou za dva roky. Kontrolu je oprávněna 
provést, na základě objednávky učiněné majitelem kot-
le, odborně způsobilá osoba (dále jen „OZO“). Seznam 
uveřejněný na http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php ob-
sahuje odborně způsobilé osoby (OZO) proškolené pod 
dohledem Hospodářské komory České republiky v roz-
sahu nutném k provádění kontrol stacionárních zdrojů na 

pevná paliva podle § 17, odstavec 1 
písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší.

Kdo si nezajistí prostřednictvím 
OZO včasné zkontrolování, může se 
vystavit sankci až 20.000 Kč. Kdo 
bude v kotli spalovat palivo, které 
není pro daný typ zařízení určeno, vy-
stavuje se taktéž sankčnímu postihu. 
Správou této agendy jsou pověřeni kolegové z Městské-
ho úřadu ve Světlé nad Sázavou, kteří mohou za určitých 
podmínek vstoupit i do prostorů, kde máte umístěn kotel.

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP

Termíny veřejných schůzí zastupitelstva města jsou plánovány na 30. 10., 18. 12. a 10. 1.
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-

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

Ledeč nad Sázavou, za nádražím ČD.

Provozní doba: Pondělí – pátek od 6:00 do 10:00 
a od 10:30 do 14:30 hodin 

Sobota: každá 1. v měsíci od 8:00 do 11:00 hodin

Provozovna: Obrvaň 29, 584 01 Ledeč nad Sázavou
 Telefonní kontakt: 602 359 600, 724 293 214 

E-mail: kubikova18@seznam.cz

Kovošrot

s. r. o.
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ZMĚNA VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ NA VYSOČINĚ

Jak již mnozí z vás postřehli ze sdělovacích pro-
středků, připravuje Kraj Vysočina od roku 2019 nový 
integrovaný systém veřejné dopravy. Součástí realizace 
této změny dopravy je i příprava veřejné soutěže, ze 
které vzejde dopravce, který bude provozovat dopravu 
v rámci Kraje Vysočina. V současnosti zpracované jízd-
ní řády budou sloužit jako zásadní podklad pro veřejnou 
soutěž. I když zástupci Kraje Vysočina údajně jednotli-
vá města i obce na připravovanou změnu dopravy upo-
zorňovala, většina starostů mikroregionu se s prvním 
návrhem zpracovaných jízdních řádů seznámila až na 
setkání se zástupci „kraje“ a zhotovitelem návrhu na se-
tkání 27. 2. 2017 u nás v Ledči nad Sázavou. Na velmi 
bouřlivém jednání, kdy starostové reagovali na návrhy 
v jízdních řádech, které neakceptovaly základní léty 
zažitá pravidla (např. nerespektování začátku a konce 
pracovní doby v Kovofi niši, začátky a konce vyučová-
ní ve školách, případně i ukončení řady ranních spo-
jů již na Husově náměstí a ne u Kovofi niše atd. atd.), 
byla vznesena celá řada připomínek. Některé z nich 
byly zhotovitelem zaznamenány ihned, ale vzhledem 
k tomu, že byly vznášeny stále další a další připomínky, 
byli starostové požádání o jejich sepsání a zaslání pí-
semně na krajský úřad. Největším šokem pro všechny 
přítomné však byl návrh na zrušení přímého autobuso-
vého spoje z Ledče n. S. do Havlíčkova Brodu. Tento 
byl pro občany Ledče nahrazen spojem vlakovým, pří-
padně alternativním autobusovým pouze do Světlé n. 
S. a následně s přestupem na vlak a dopravu na vlakové 
nádraží v Havlíčkově Brodě. Toto bylo pro všechny pří-

tomné starosty neakceptovatelné a vyzvali zhotovitele 
k nápravě a návratu k původnímu přímému spojení. 

V návaznosti na toto jednání byly následně na jednání 
Mikroregionu Ledečsko předány písemné připomínky 
jednotlivých starostů k návrhům jízdních řádů a tyto 
opět s vyslovením rázného nesouhlasu se zrušením pří-
mého autobusového spoje do Havlíčkova Brodu zaslány 
10. května na příslušný odbor Kraje Vysočina. 

Po delší pauze byla starostům v konci srpna a na za-
čátku září zaslána nová verze návrhu jízdních řádů spo-
lečně s pozváním na jednání, tentokráte do Světlé nad 
Sázavou. Jednání se uskutečnilo 19. září, avšak jeho 
průběh byl velmi obdobný tomu únorovému setkání. 
Většina (skoro žádná) z připomínek nebyla akcepto-
vána a tedy ani zachování přímého spoje mezi Ledčí 
n. S a Havlíčkovým Brodem. Bohužel zhotovitele řádů 
nepřesvědčila nutnost zavedení přímého spoje ani pro 
staré a nemocné občany, kteří tyto spoje využívají při 
cestě do nemocnice, ani pro matky s dětmi a školáky, 
kteří takto budou nuceni nejen několikrát přesedat, ale 
cestovat autobusem téměř přes „celý“ Havlíčkův Brod. 
Ještěže alespoň budeme moci cestovat v konformních 
klimatizovaných vlacích, jak jsme byli tiskovou mluvčí 
„kraje“ ujištěni v televizní reportáži dne 25. září 2017. 
Je smutné, že naši občané opět prohrávají s ekonomic-
kými zájmy a doplácejí na svoji „polohu“ v Kraji Vyso-
čina. Vždyť přímý spoj např. z Chotěboře do Havlíčko-
va Brodu určitě nikdo nezrušil. A tak nezbývá než věřit, 
že se nám společně s vaší pomocí podaří zvrátit, během 
času, který nám zbývá, toto nesmyslné rozhodnutí. 

MOŠTOVÁNÍ OVOCE 2017
LEDEČŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI NABÍZEJÍ MOŠTOVÁNÍ VE ZDEJŠÍ MOŠTÁRNĚ

OD ZÁŘÍ DO ODVOLÁNÍ (KONEC ŘÍJNA 2017)
KAŽDOU SOBOTU V DOBĚ OD 8 DO 11 HODIN
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VÁCLAV CÍLEK NAVŠTÍVIL LEDEČ I JEJÍ PODZEMÍ

HASIČI V AKCI

Předposlední zářijovou sobotu navští-
vil naše město a jeho okolí známý brněn-
ský rodák, spisovatel, geolog, klimatolog 
– Václav Cílek. Je znám široké veřej-
nosti jako průvodce populárně naučných 
pořadů a diskuzí v televizi i rozhlasu. 
Předmětem jeho zájmu byly samozřejmě 

krasové i důlní prostory, ať už v Ledči nad 
Sázavou samotné nebo v jejím okolí. Pana 
Václava Cílka (na snímku vlevo) na jeho 
badatelské cestě doprovázeli z Ledče Jiří 
Semerád a Ladislav Dlouhý, který je i au-
torem tohoto příspěvku. Fotografi e byla 
pořízena u štoly Marie.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
KRAJE VYSOČINA

POŽÁR V KAMENNÉ LHOTĚ LIKVIDOVALO 
DEVĚT JEDNOTEK

ČINNOST POŽÁRNÍ 
STANICE LEDEČ N. S.

Vážení čtenáři, poslední 
měsíc byl pro stanici pro-
fesionálních hasičů v počtu 
výjezdů podprůměrný. Vyna-
hradily nám to však kulturní 
a soutěžní akce do sytosti. 

Máme za sebou jeden velký požár, o kterém se roze-
psal Daniel Horký, a tři vážné dopravní nehody. K tomu 
nemalou řadu technických pomocí. Když se však podí-
vám do statistiky, máme od začátku roku 178 výjezdů na 
nejrůznější škálu zásahů.

Abychom se vrátili k soutěžím a kultuře…. 16. září již 
druhým rokem uspořádala naše stanice soutěž o železné-
ho hasiče Ledče nad Sázavou. Zúčastnili se jí profesio-
nální hasiči z celého okresu, ale i několik hasičů z řad 
hasičů dobrovolných, kteří se umístili velmi dobře. Krom 

dobrovolných hasičů z Ledče jsem rád přivítal závodníka 
z Bojiště, či hasičky ze Světlé nad Sázavou. Ve vysilují-
cím boji při zdolávání překážek, jako bariéra, údery pali-
cí, roztahování zavodněných hadic, či transport fi guríny, 
který hasiči zdolávali v plné zbroji včetně dýchacího pří-
stroje, vyhrál kolega ze Světlé nad Sázavou Petr Svatek 
a odnesl si tam krom cen i putovní pohár. Předání poháru 
a fi nále soutěže se účastnil i náš pan starosta Ing. Tůma. 
O týden později naše město hostilo již XXII. ročník sou-
těže v netradičním útoku o pohár ředitele HZS a pohár 
starosty města. O této soutěži se opět více zmiňuje Dan 
Horký, kterému tímto děkuji.

Chtěl bych poděkovat divákům, kteří se na naše sou-
těže přišli podívat a tím nám ukázat, že mají o naši práci 
zájem. Další díky patří zástupcům města, kteří svojí ne-
malou podporou přispěli k realizaci těchto akcí.

ppor. Jan Šimanovský, 
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

V sobotu dne 9. září 2017 byl v 16.30 hod. jednotce 
Sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou vyhlá-
šen požární poplach. Po dostavení se na stanici vyjela 
jednotka SDH Ledeč se svojí cisternovou automobilo-
vou stříkačkou Camiva za již vyslanou jednotkou HZS 
Ledeč k požáru mlýna v Kamenné Lhotě. Vzhledem ke 
složitým podmínkám pro zásah a rychlosti šíření požá-
ru vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, tak, aby 
byl zajištěn dostatečný počet sil a prostředků na místě 
zásahu. Poplach byl dále vyhlášen jednotkám HZS Svět-
lá nad Sázavou, SDH Kožlí, Dolní Město, Hněvkovice, 
Světlá nad Sázavou, Kamenná Lhota a Bojiště. Zásah byl 
veden v dýchacích přístrojích osmi proudy C52 ke sní-
žení intenzity hoření a ochraně okolních budov a lesního 
porostu. K zajištění kyvadlové dopravy vody bylo zříze-
no čerpací stanoviště z rybníka u Kamenné Lhoty. Dvě 
stabilně umístěná vozidla zajišťovala dodávku požární 

vody na požářiště, zbylá vozidla tato dvě vozidla prů-
běžně doplňovala, kdy po vyprázdnění nádrže se vozidlo 
odebralo na čerpací stanoviště a po naplnění zpět na po-
žářiště. Hospodářské vozidlo SDH Ledeč Škoda Felicia 
zjišťovala týlové činnosti, zejména pak dovoz občerstve-
ní a pitného režimu pro zasahující hasiče. V 20.40 hod. 
došlo k lokalizaci požáru, v 21.40 hod. k jeho likvidaci. 
V 23.40 hod. byla na požářišti ukončena činnost jedno-
tek. Složitost zásahu byla zapříčiněna zejména rychlým 
šířením požáru, obtížnou průjezdností přístupové cesty 
a prudce svažitým terénem v okolí objektu. Za pozitivní 
lze hodnotit kázeň a vysoké nasazení členů sborů dobro-
volných hasičů, bezporuchový chod nasazené techniky, 
způsob organizace dopravy vody na požářiště a vyhod-
nocení situace a včasné vyhlášení druhého stupně požár-
ního poplachu velitelem zásahu. 

Dan Horký

POPTÁVKA „VÁNOČNÍ STROM“
Vážení občané, vánoční svátky jsou ještě v nedohlednu, 

ale v souvislosti se včasným zajištěním vánoční výzdoby Vás prosíme 
o případnou nabídku vánočního stromu na ledečské náměstí. 
Poražení a odvoz by zařídilo Město Ledeč n. S., po Vánocích 

si dárce může vzít strom ke zpracování dřeva zpět.
Požadované parametry jsou: pravidelný habitus, výška cca 10–12 m. 

Případné nabídky přijímá oddělení majetku a investic MÚ Ledeč nad Sázavou.

Kontaktní osoby: Mgr. Jana Hospodková, tel.: 569 729 522, 730 803 435, email: jana.hospodkova@
ledecns.cz a Bc. Petra Kalenská, tel.: 569 729 527, 608 229 293, email: petra.kalenska@ledecns.cz
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NEOPRÁVNĚNÉ PŘISVOJE-
NÍ MOBILNÍHO TELEFONU 
NÁLEZEM V BARU – 3. září 
2017 byly policejním orgánem 
PS v Ledči nad Sázavou dle § 
158/3 tr. řádu zahájeny úkony tr. 
řízení ve věci podezření ze spá-
chání přečinu zatajení věci, kte-
rého se dopustil dosud nezjištěný 
pachatel tím, že v době od 23:30 

hod dne 1. 9. 2017 do 01:00 hod dne 2. 9. 2017 si neoprávně-
ně přisvojil nálezem mobilní telefon zn. HUAWEI P9 LITE, 
v černo-stříbrném koženkovém pouzdře s vloženou SIM kar-
tou, který byl volně položen na stolku u výherního automatu 
v herně baru HAPPY v Ledči nad Sázavou, čímž zapomnět-
livé majitelce mobilního telefonu způsobil škodu ve výši 
nejméně 5.000,- Kč, kdy telefon jí byl následně vrácen další 
osobou, která tento od neznámé osoby zakoupila za částku 
1.100,- Kč. Po totožnosti pachatele, který telefon v baru na-
lezl a následně prodal další osobě, policie pátrá. V případě 
zjištění pachatele tomuto hrozí trest odnětí svobody v trvání 
až 1 rok nebo zákaz činnosti.

ODCIZENÍ KABELKY S FINANČNÍ HOTOVOSTÍ 
A PLATEBNÍ KARTOU – dne 10. září 2017 byly policej-
ním orgánem PS v Ledči nad Sázavou dle § 158/3 tr. řádu, 
zahájeny úkony tr. řízení ve věci podezření ze spáchání pře-
činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platební-
ho prostředku, kterého se dopustil dosud nezjištěný pachatel 
tím, že dne 9. září 2017 v době od 20:30 hodin do 22:00 
hodin využil nepozornosti poškozené seniorky a velkému 
množství osob pohybujících se v době hašení požáru kom-
postu se suchou trávou na zahradě u rodinného domu v obci 
Pavlov a v nestřeženém okamžiku odcizil kabelku, ve které 
byly dvě peněženky, fi nanční hotovostí 3.000,- Kč, platební 
karta České spořitelny a různé osobní doklady, kterou měla 
78-letá poškozená seniorka položenou na podlaze mezi 
otevřenými vstupními dveřmi do chodby rodinného domu. 
Další okolnosti případu jsou předmětem šetření Policie ČR. 
V případě zjištění pachatele tomuto hrozí trest odnětí svobo-
dy až na 2 roky nebo zákaz činnosti. 

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

ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ 
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI 

ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2017

V LEDČI NAD SÁZAVOU VZNIKLO 
KOMUNITNÍ CENTRUM HÁTA

Od 1. září 2017 zahajuje obecně prospěšná společnost Háta 
nový projekt „Komunitní centrum Háta“. „Komunitní centrum 
Háta“ registrační číslo CZ.032.60/0.0/0.0/16_064/0006411 je 
projektem podpořeným z EU, ESF z Operačního programu 
zaměstnanost. Projekt se věnuje sociálnímu začleňování osob 
se zdravotním postižením. Jako prostředek je zvolena komu-
nitní sociální práce, jejímž cílem je zlepšení kvality života lidí 
v komunitě, jejich aktivizace a propojování členů komunity, 
odstranění izolace každodenního života, možnost setkávání se, 
společné činnosti, vzdělávání se a sdílení a v neposlední řadě 
odstranění vzájemných předsudků, netolerance, nepochopení.
Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním, dušev-
ním, smyslovým nebo kombinovaným postižením. Komunitní 
centrum má za cíl tyto osoby začlenit do společnosti, vyzdvih-
nout jejich silné stránky, podpořit je v tom co je baví a zajímá. 

V rámci projektu Komunitního centra vznikne cca osm 
skupin a každá z těchto skupin se bude věnovat těm akti-
vitám, které si sama určí – bude-li o ni ve skupině zájem, 
například práce s hlínou, nebo nácvik divadelního předsta-
vení a mnoho dalších aktivit. Tyto aktivity budou probíhat 
nejen v prostorách Centra denních služeb Barborka - napří-
klad v kavárně, školicí místnosti. Ale také třeba v knihovně, 
základní škole, či radnici…

Máte zájem se zapojit, nebo víte o někom, kdo by se do 
našeho Komunitního centra Háta chtěl přidat? Neváhejte 
a kontaktujte nás – 737 034 558, jsme i na mailu – kc-hata@
seznam.cz. Buďte s námi na Facebooku - facebook.com/
My.je.vic.jak.ja .

Václav Beránek, DiS.
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SITUACE NA TRHU PRÁCE PO PRÁZDNINÁCH 2017

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STŘEDISKA 
VOLNÉHO ČASU BARBORKA 790, 584 01 LEDEČ N. S.

MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU (údaj v závorce je k 1. 5. 2017)
Počet uchazečů o zaměstnání – 130 (139), z toho žen – 87 (82)

Podíl nezam. osob –  3,9 (4,1) %, volná pracovní místa –  43 (39).

REGION SVĚTLÁ N. S.
– počet uchazečů o zaměst. – 518 (536)
– z toho žen – 314 (297)
– podíl nezam. osob – 4,0 (4,1) %
– volná pracovní místa 123 (100)

OKRES HAVLÍČKŮV BROD
– počet uchazečů o zaměst. – 2014 (2140)
– z toho žen – 1247 (1236)
– podíl nezaměst. osob – 3,3 (3,4) %
– volná pracovní místa 1254 (1097)

Mgr. Jitka Navrátilová, ÚP Havlíčkův Brod

Již na jaře 2016 schválilo Zastupitelstvo města 
Ledeč nad Sázavou záměr realizace akce „Sníže-
ní energetické náročnosti Střediska volného času 
Barborka 790, 584 01 Ledeč nad Sázavou“ a ulo-
žilo oddělení majetku a investic zajištění podkladů 
nutných k podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP, 
Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifi cký cíl: 
5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných bu-
dov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 
na podporu realizace této akce.  V prosinci 2016 
byla žádost o dotaci podána a v červnu 2017 obdr-
želo Město Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 
40 % způsobilých výdajů projektu, které činí cca 
60 % celkových nákladů projektu.  Práce provede 
fi rma TOMIreko, s. r. o. z Třebíče, která v rámci 

zjednodušeného podlimitního řízení, vyhlášené-
ho na výběr dodavatele stavebních prací, podala 
nabídku ekonomicky nejvýhodnější a to s cenou 
ve výši 5 748 523,- Kč včetně DPH a zárukou za 
dílo jako celek v délce 96 měsíců.  Práce budou 
zahájeny 9. 10. 2017 a bude provedeno zateple-
ní obvodových stěn, ploché střechy, podlahy nad 
vytápěným prostorem, střechy, zádveří a budou 
vyměněna stávající okna a dveře včetně luxferů.  
Nejprve proběhne výměna výplní otvorů v celém 
objektu, kdy tyto práce by měly být dokončeny do 
30. 3. 2018 a celé dílo bude kompletně dokončeno 
a předáno do 31. 10. 2018. Věříme, že uživatelé 
objektu ocení úsporu energie a její pozitivní do-
pad fi nanční i ekologický.
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                                                                     ČJ: MLNS/1080/2017/OS-23    JID : le11627/17 

O z n á m e n í 
 

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   
 

Starosta města Ledeč nad Sázavou Ing. Zdeněk Tůma podle § 15 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,   
 

o  z  n  a  m  u  j  e  : 
 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční  
v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
ve  volebním okrsku č. 1 – je volební místnost v  budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou pro 
voliče bydlící v ulicích: 
-   Barborka  -   Jaroslava Haška -   Mlýnská  -   Podolí 
-   Hrnčíře  -   Jiřího Wolkera  -   Mostecká  -   Pod Šeptouchovem 
-   Husovo náměstí -   Julia Fučíka  -   Petra Bezruče  -   Tyršovo nábřeží  
 

ve volebním okrsku č. 2 – je volební místnost v zasedací místnosti budovy bývalého MěÚ, Husovo náměstí čp. 16, Ledeč 
nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích: 
-   Družstevní -   Hutní   -   Melechovská       -   Nad Internátem    -   Údolní -   Želivská 
-   Háj  -   Jaroslava Foglara -   Na Pláckách       -   Pod Skalkou -   Velká Stráň   
-   Havlíčkova -   Koželská  -   Na Potoce       -   Pod Hájem      -   Zahrádecká  
-   Hůrka  -   Krátká  -   Na Skalce       -   Spojovací      -   Z. M. Kuděje  
       

ve volebním okrsku č. 3 – je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou 
 pro voliče bydlící v ulicích:    
-   28. října  -   Jabloňová  -   Mizerov  -   Partyzánská  -   Slunečná 
-   Čechova  -   Ke Křížům  -   Nádražní  -   Pivovarská  -   U Hradce 
-   Hálkova  -   Komenského  -   náměstí Svobody -   Poděbradova  -   Zahradní  
-   Heroldovo nábř. -   Letní   -   Nad Lesem  -   Poštovní  -   Zoufalka I 
-   Hlaváčova -   Lipová  -   Nad Strání  -   Růžová  -   Zoufalka II  
-   Hradní  -   Lovčen  -   Na Žižkově  -   Sázavská  -   Zoufalka III   

 

ve volebním okrsku č. 4 – je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. čp. 104, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích:   
-   5. května  -   Boženy Němcové  -   Ke Stínadlům   -  Na Rámech -  Pod Stínadly  
-   Aloise Jiráska -   Habrecká   -   Marie Majerové (do čp. 670) -  Na Sibiři  -  Zdeňka Fibicha 
  

ve volebním okrsku č. 5 – je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou  
pro voliče bydlící v ulicích:  
-   Marie Majerové (od čp. 681)  -   Stínadla 
 

ve volebním okrsku č. 6 – je volební místnost v budově společnosti Tost.cz, s.r.o,  Habrek čp. 8, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v obcích: 
-   Habrek  -   Obrvaň -   Souboř   

 

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 

 

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

 
 

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku. 
 
V Ledči nad Sázavou dne 18. září 2017    
 
   
 

Ing. Zdeněk Tůma, starosta města 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Hradec 
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
– Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), obuvi.
– Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek.
– Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční. Peří, péřových 

a vatových přikrývek, polštářů a dek, hraček.

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE: 
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, 

lyže dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí. 
Sbírka se uskuteční ve vašem městě či obci dne 23. a 24. října 2017

Čas: od 15 do 17 hodin
Místo: Obecní úřad Hradec

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

Dispečink Diakonie Broumov-224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným 

občanům a dává práci lidem, kteří jsou obtížně umístitelní na trhu práce.
Více na www.Diakoniebroumov.org

OPRAVA KOMUNIKACE UL. KE STÍNADLŮM II. ETAPA
Jak jsme již naše čtenáře informovali, v měsíci 

červnu byly zahájeny stavební práce na akci „Opra-
va komunikace ulice Ke Stínadlům II. etapa“, kte-
ré provádí Sdružení dodavatelů EVOS - HYDRO 
+ SWIETELSKY – Ledeč nad Sázavou. Oprava se 
týká úseku ul. Ke Stínadlům od křižovatky s ul. Ma-
rie Majerové až do zatáčky nad garážemi. V rámci 
prací je prováděna rekonstrukce vodovodních řadů 
a rekonstrukce kanalizace, kdy investorem těchto 
prací je VaK Havlíčkův Brod, a. s. a dále rekon-
strukce místních komunikací, úprava povrchů stáva-
jících chodníků, výstavba nových parkovišť (dílčích 
ploch) jako doplnění stávajících parkovišť, doplnění 
chodníku (novostavba) u vjezdu do MŠ, kdy inves-
torem těchto prací je Město. U vjezdu do mateřské 
školy bylo navíc provedeno nové oplocení včetně 
tarasu pod ním, tyto práce provedly TS Ledeč nad 
Sázavou, s. r. o. Průběh prací celé stavební akce byl 
naplánován do několika etap tak, aby mohla být 

zajištěna dopravní obslužnost sídliště. Řešení do-
pravní obslužnosti zajišťoval, v souladu se Smlou-
vou o dílo, dodavatel stavebních prací a to se sou-
hlasem Policie ČR - DI Havlíčkův Brod a odboru 
dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou. Ačkoliv tedy 
tyto práce probíhají v jednotlivých etapách, nesou 
s sebou bohužel rozsáhlá dopravní omezení. Tímto 
znovu prosíme občany dotčeného území o trpělivost 
a pochopení, a to hlavně vzhledem k počtu parkova-
cích 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 vozi-
del v předmětné lokalitě. Smluvně stanovený termín 
dokončení prací je 31. říjen 2017.
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Hněvkovice si v posledních letech získaly značnou oblibu 
pořádáním Hněvkovických pouťových slavností. Jejich tradi-
ci odstartovala připomínka 750 let od první písemné zmínky 
o Hněvkovicích. Tento fakt byl též impulsem pro snahu o zís-
kání znaku Hněvkovic. Při příležitosti představení a svěcení 
nových obecních symbolů o bartolomějské pouti v srpnu v roce 
2012 Obec Hněvkovice uspořádala Pouťové slavnosti, pro které 
byl zabezpečen celodenní kulturní program se vstupem zdarma, 
což tehdy vůbec nebyla běžná věc. V tomto roce díky osvědče-
ným postupům se konají již 6. Hněvkovické pouťové slavnosti, 
na které se ročně sjíždí na prostranství před obecním úřadem na 
dvě tisícovky návštěvníků!

Kromě fi nančního zajištění akce se na přípravě každoročně 
podílejí všechny místní spolky: hasiči, sokolové, myslivci, tu-
ristický spolek i místní motorkáři, svým vystoupením program 
každoročně podpoří Hněvkovické roztleskávačky.

Nejstarším dosud působícím spolkem v Hněvkovicích je sbor 
dobrovolných hasičů, který si v minulém roce připomněl 110 
let od svého založení. Ve stejném roce slavili místní fotbalisté 
60 let trvání Sokola, rok nato postup do okresního přeboru.

ZAČLENĚNÍ OBCE, FIRMY
Obec Hněvkovice je členem Svazku obcí mikroregionu 

Ledečsko, členem MAS Královská stezka Habry, členem 
Lesního družstva obcí Ledeč nad Sázavou (LDO), které 

z Hněvkovic též fi rmu řídí. Sídlo LDO prodělalo v posled-
ních dvou letech kompletní rekonstrukci, zbývá zařídit vnitřní 
prostory. Zásluhou současného vedení byla bývalé „zahájské 
myslivně“ navrácena podoba z doby, kdy zde ještě působili 
auersperští úředníci a zaměstnanci. 

Značnou změnou prošel v posledním roce i celý areál bývalé-
ho zemědělského družstva, dnes ZEMKO Kožlí a.s. Společnost 
zde realizovala zatím svůj největší investiční projekt ve své his-
torii „Modernizace mléčné farmy“. Byla vystavěna velkokapa-
citní stáj pro 346 produkčních dojnic, dojírny s nejmodernější 
dostupnou technologií a 2. etapa výstavby silážních žlabů (4 
žlaby o rozměrech 10,5 x 50 x 4 m). V 1. etapě byla realizována 
výstavba 3 silážních žlabů (8,5 x 50 x 4 m) a odpadní jímky 
o objemu cca 20 000 m3. Práce na středisku budou pokračovat 
novým projektem „Modernizace farmy“, jehož součástí bude 
rekonstrukce zbývajících stájí pro skot.

Výše uvedené vypovídá, že v Hněvkovicích bude i v budouc-
nu čilý životní ruch. Pracovní příležitosti, mladé rodiny, polo-
ha obce, pokrytá dopravní obslužnost a občanská vybavenost 
(mateřská škola, základní škola, pošta, obchod, tři pohostinská 
zařízení) tento fakt jenom dokládají.

Je zřejmé, že Hněvkovice jsou živou a rozrůstající se obcí, 
která se svým zázemím a infrastrukturou snaží zajistit základní 
potřeby pro spokojený život všech svých občanů a návštěvníků.

Pavel Pešek 

Pokračování z minulého čísla Ledečského zpravodaje

TRADICE, SLAVNOSTI, SPOLKY
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LABSKÁ FILHARMONIE HAMBURG

STARÝ LEDEČSKÝ HŘBITOV

Německá pošta vydala letos známku o nominále 
1,45 EU s námětem budovy této hudební institu-
ce. Její německý název zní ELBPHILHARMONIE 
a otevřena byla začátkem letošního roku v hambur-
ské čtvrti Hafencity. Bezesporu jde o grandiózní bu-
dovu vysokou 110 m(!), jsou tam tři koncertní sály, 
největší pro 2100 diváků, je tam hotel, obývací pro-
story, další vybavení atd. Informace hovoří o vyso-
kých nákladech, přičemž i během výstavby se mu-
sely průběžně navyšovat. A proč se právě o tom na 
těchto stránkách píše? V předminulém století totiž 
jako šéf fi lharmonie zde působil i Gustav Mahler. 
Byl zde váženou osobností. Jinak nedaleko od měs-
ta končí svoji pouť i mnoho českých řek, Sázava je 
jednou z nich. Je možné, že někdo ze čtenářů se do 

Hamburku chystá nebo tam byl. Jistě by bylo zají-
mavé, jaké informace tam o tomto hudebním skla-
dateli lze objevit.

RNDr. M. Vostatek

Starý ledečský hřbitov vznikl zřejmě krátce po posta-
vení kostela Ncjsvětější Trojice na jihovýchodní straně 
Ledče v roce 1585. Svým nákladem tento kostel posta-
vili ledečští měšťané. Hřbitov, který se do té doby roz-
prostíral kolem dolního kostela sv. Petra a Pavla, již ne-
vyhovoval jak rozlohou, tak i z hygienických důvodů. 
Bylo zde pohřbeno mnoho významných i obyčejných 
lidí z města i okolí. Každá z těch životních poutí byla 
zvláštní – jedinečná. Osudy mnohých jsou už dávno 
zapomenuty, ale zachovaly se i náhrobky těch, jejichž 
životní osudy byly dramatické a události s nimi spojené 
mnohé proslavily, minimálně na lokální úrovni. 

A tak vstupujeme na starý ledečský hřbitov dovedně 
vyrobenou kovovou bránou, dostaneme se k hrobům 
knihařů Josefa Růžičky (1847–1909) a Karla Škvo-
ra (1898–1984) a hned vedle odpočívá stavitel Ing. 
Franti šek Brož (1868–1908). Dodnes má po něm město 
památku – vilu „Brožovku“ v Horní Ledči, kterou po-
stavil v roce 1903. Na kostele se v omítce zachovalo 
několik ná hrobních desek. Nápis nám oznamuje, že 
zde je pochován lékárník Jan Hlaváč (1819–1889) se 
svou ženou Leopoldinou (1816–1901). Jsou to rodiče 
významného ledečského rodáka, hudebního skladatele 
a dirigenta carského orchestru v Rusku – Vojtěcha Iva-
novice Hlaváče – mj. jim patřil dům na náměstí, kde je 
dnes sídlo městského úřadu. Na dalších deskách jsou 
zaznamenáni: děkan P. Vác lav Jedlička, který zemřel 
v roce 1850 a P. Antonín Šlika, ledečský vikář a děkan 
(1802–1886). Naproti vchodu do kostela jsou uloženy 
ostatky P. Václava Vačkáře – ledečského vikáře a děka-
na (1866–1937). Byl autorem brožurky o historii kos-
tela sv. Petra a Pavla, vydané v roce 1931. Dále je hrob 
dalšího kněze P. Josefa Simka (1878–1945).  

Horní hřbitovní cestou přijdeme k hro bům: Vojtěcha 
Nosakoviče (1868–1934), majitele letohrádku v Horní 

Ledči. MUDr. Františka Zeleného (1865–1916), který 
byl celý život lékařem v Ledči a v letech 1913-18 do-
konce starostou města. Hrob Jana Šádka, významného 
městského notáře (1850–1911) je hned opodál. Odpočí-
vá zde i hostinský Jan Hereš (1840–1917). Ten byl rov-
něž v letech 1899–1913 starostou města. Další hrob nám 
připomíná známou ob chodnickou rodinu Loukotkovu. 
Velký po mník patří významnému českému politikovi 
Ing. Eustachu Neubertovi (1856–1907), rytíři c.k. želez-
ného řádu koruny, poslance sněmu Českého království 
a ná městku primátora Prahy. Je zde pochován i jeho syn 
Dr. Karel Neubert (1890–1927). Byl československým 
konzulem v USA. Krásný pomník od táborského socha-
ře Ru dolfa Kabeše má rodina Veselých. Je zde pocho-
vána Anna Veselá (1897–1920), neteř profesora MUDr. 
Arnolda Jiráska, známého českého a světového chirurga. 
V těchto místech je pochován i hoteliér Jan Hradecký 
(1893–1939), dlouholetý majitel hotelu Sázava. Umělec-
ký pomník od sochaře J. V. Škody nás přivádí ke hrobu 
aka demického malíře a majitele ledečské papírny v Po-
dolí Míly Beránka (1888–1937) a jeho synů – Radana 
a Tomáše. Hned vedle je polozničený hrob Terezie Bry-
chové, roz. Hlaváčové (1883–1906). Byla manželkou 
lékárníka Františka Brycha a neteří hudebníka V. I. Hla-
váče. Karel Kolář (1901–1988) byl známým ledečským 
cukrářem. Svůj obchod měl na náměstí Svobody. Na 
protilehlé straně je hrob Karla Kosa (1877–1946), který 
vlastnil obchod s textilem na náměstí. Další umělecký 
pomník Krista, od sochaře C. Vosmíka, patří ledečské-
mu děkanovi P. Vojtěchu Kamešovi (1866–1908). Hrob 
rodiny Novo packých, majitelů hotelu Koželužna, najde-
me opodál. Odpočívá zde ještě Jan Novák (1887–1942), 
ledečský řezník, který měl obchod na náměstí Svobody, 
a děkan z Herálce P. Jan Ráček (1844–1933). 

Volně zpracováno podle podkladů Františka Plevy.



12

NA ZAHRADNÍ SLAVNOSTI PRŠELO

ZASE VOLBY…
Již dnes nás oslovují jednotlivé předvolební reklamy 

a brzy jejich množství zaplní celý veřejný prostor. Dozvíme 
se, jak to kandidující myslí s námi dobře. Usměvavé mas-
ky naznačí, co a jak zařídí, aby na světě bylo lépe. Někteří 
z nás nad propagandou mávnou znechuceně rukou a zůsta-
nou doma. Po špatných zkušenostech z minulých období se 
může zdát, že není koho volit a volba stejně nic neovlivní. 
Jiní z nás volit půjdou, ale nechají se ovládnout strachem. 
Ovlivní je sliby o tom, že je ten a ten ochrání před čímkoliv. 
V záplavě manipulativních slibů není snadné vybírat. Máme 
ale dar od Boha: svobodnou vůli, rozum a cit. Naší velikou 
silou je i láska. Pokud se tím budeme řídit a neovládne nás 
strach a znechucení, zvolíme dobře.  Každý máme jen jeden 
hlas, může se nám to zdát nicotné, ale výhodou svobod-
ných voleb je, že se náš jeden hlas v konečném součtu spojí 
v silnější proud, aniž se lidé spolu znají. Překonejme strach, 
zahledění do sebe, mysleme na budoucnost a s pokorou 
a vděčností využijme toho, že volit smíme. I náš jediný hlas 
může přispět k tomu, že svět bude o něco lepší nebo horší. 
My to s Boží pomocí můžeme ovlivnit.  

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
12. 10. Posvícení-výročí posvěcení kostela v Kožlí. Mše svatá 

v 19.00
17. 10. v 19.00 na faře - Biblická hodina (zamyšlení nad biblic-

kým textem, přednášející P. ThDr. Jan Bárta)
19. 10. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na 

faře)
22. 10. Misijní neděle (Den modliteb za misie, misionáře a jejich 

dílo) 
Mše svatá v kostele v Sačanech – dle rozpisu
Mše svatá v kostele v Kožlí – dle rozpisu
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI 
18. 10. Sv. Lukáše, evangelisty (autor evangelia a Skutků apoš-

tolů. Věrný průvodce sv. Pavla) 
28. 10. Sv. Šimona a Judy, apoštolů
1. 11. Svátek Všech svatých (původně šlo o vzpomínku na všech-

ny mučedníky, kteří zemřeli za víru)
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Památka zesnu-

lých

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

P o s l e d n í 
prázdninovou 
neděli se již 
tradičně v ko-
munitním byd-
lení Domova 
Háj, v Haškově 
ulici ve Světlé 

nad Sázavou konala Zahradní slavnost. Byl to den, 
kdy šest obyvatel komunitního bydlení pozvalo 
všechny na návštěvu, grilování a společnou zábavu. 
Každý si mohl s průvodcem projít celou domácnost. 
Průvodce dělal jeden z pracovníků, kteří běžně kli-
entům asistují, a mohl tak dokonale přiblížit život 
klientů. Další zábava probíhala 
na zahradě, v garáži a v dílnách. 
Tentokrát chvílemi pršelo a tak 
si zahradní hry zahrálo jen pár 
jednotlivců, naopak pod střechou 
bylo plno. Díky Šachovému klu-
bu, který nám zapůjčil stan, jsme 
se měli kde schovat před deštěm. 
Ve stanu a v garáži se podáva-
ly grilované buřty, občerstvení 
připravené klienty a pito. Mohli 
jsme si popovídat a poslechnout 
krásný koncert skupiny Veseláci. 

V dílně zájemci malovali na textilní tašky, které kli-
enti pro tuto příležitost ušili.

Moc nás potěšilo, že nás i přes nepřízeň počasí 
navštívilo dost přátel. Doufáme, že příští léto vás 
již budeme moci pozvat i do druhého komunit-
ního bydlení ve Světlé nad Sázavou, které nyní 
připravujeme v ulici Pplk. Hradeckého. V bu-
doucnosti se budou všichni klienti Domova Háj 
stěhovat do malých domácností v různých měs-
tech.  A tak vás snad někdy přivítáme na podobné 
akci v Ledči nad Sázavou, Chotěboři, Golčově 
Jeníkově či v Havlíčkově Brodě. 

Mgr. Lucie Šormová, vedoucí komunitního 
bydlení ve Světlé nad Sázavou
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KOZLOVŠTÍ ZASTUPITELÉ A HASIČI V SENÁTU
Dne 11. září letošního roku byli senátorem panem 

Ing. Jaromírem Strnadem (senátor za náš obvod) po-
zváni na prohlídku senátní budovy kozlovští zastu-
pitelé a hasiči. Sice bylo 11. září a celý svět si připo-
mínal velkou tragédi, která se odehrála v roce 2001 
v Americe, ale Kozlováci dostali pozvánku a ta se 
neodmítá, takže se jelo na Prahu. Akce se zúčastnilo 
celkem 16 osob. Vyjíždělo se ráno v sedm hodin, 
i když v Senátu jsme měli být až o desáté hodině, po 
zkušenostech s naší D1 jsme raději vyjeli o něco dří-
ve, auta zaparkovali na Pankráci a hurá metrem na 
Malou Stranu. Přesně v deset hodin nás na nádvoří, 
v sídle Senátu Parlamentu České republiky, přiví-
tal pan senátor Jaromír Strnad i s jeho asistentkou 
Mgr. Lucií Krejčíkovou. Po přivítání jsme se museli 
podrobit nutné bezpečnostní prohlídce a teprve po 
té už jsme mohli vstoupit do prostor Valdštejnské-
ho paláce. Navštívili jsme snad všechny prostory, 
například hlavní sál, audienční síň, jednací síň, pre-
zidentský salonek a jiné. Ve všech místnostech jsme 
dostali krásný výklad od paní průvodkyně o historii 
budovy. Mohli jsme se posadit i do senátorských la-
vic, no nic pohodlného to není, ale to nám ani tolik 
nevadilo. Hlavně všechny zaujala debata se senáto-
rem o jejich zasedání a jednání, pan senátor vyprá-
věl a přiznal se, že je místopředsedou výboru pro 
hospodářství, zemědělství a dopravu. Po prohlídce 
budovy jsme byli pozváni i na oběd, a to do senát-
ní jídelny, a protože jsme byli pozváni, oběd platil 
sám pan senátor. Po dobrém obědě jsme prošli ještě 

senátní zahrady, tam jsme se s panem Strnadem roz-
loučili, předali malý dárek a udělali několik společ-
ných fotografi í.

Po opuštění Malé Strany následoval další bod 
programu, a to plavba parníkem po Vltavě, jelo se 
z Františku, tam jsme došli pěšky a vzali to oklikou 
přes Staroměstské náměstí. Procházka trvala jednu 
hodinu a opravdu bylo na co koukat a hlavně bylo 
krásné počasí. 

Po opuštění lodi vedla naše cesta do restaura-
ce U Fleků, jak se říká, kdo nebyl U Fleků, nebyl 
v Praze. Tam jsme opět dorazili pěšky a o to více 
potom chutnala černá třináctka a nějaký ten gulášek, 
či pečené koleno nebo klobása. Seděli jsme venku, 
opravdu počasí nám přálo. U Fleků hrál i staropraž-
ský harmonikář, takže bylo i o kulturu postaráno.

Po dobém občerstvení, asi kolem osmnácté ho-
diny, jsme se vydali k domovu. Opět jsme vyrazi-
li pěšky přes Národní třídu na Můstek. Potom po 
Václavském náměstí k Muzeu, kde jsme nastoupili 
do metra a jeli na Pankrác, kde parkovaly naše dvě 
dodávky.

Výlet se vydařil a panu senátorovi Jaromíru Str-
nadovi tímto děkujeme, že ani malé obce mu nejsou 
lhostejné a dovede si na ně udělat čas a strávit s nimi 
svůj drahocenný čas, vždyť být senátorem, pracovat 
ve výboru, být krajským zastupitelem a starostou 
města Čáslavi a ještě se věnovat občanům ve svém 
volebním obvodě, není jednoduché.

Zapsal Joawd Borovský, starosta obce Kozlov
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Mezi nejsilnější zážitky pro uživatele i pracovníky le-
dečského Centra sociálních služeb Petrklíč z letošního září 
se bezesporu zapíše jejich návštěva premiérového ročníku 
festivalu sociálních služeb Bez bariér jsme si blíž. Akce, 
kterou pořádala mateřská Oblastní charita Havlíčkův Brod 
za fi nanční podpory města Havlíčkův Brod v pátek 15. září 
na havlíčkobrodském Havlíčkově náměstí, přinesla mno-
ho praktických informací, ale také řadu zajímavých aktivit 
včetně hudebních vystoupení. Cílem bylo přiblížit široké 
veřejnosti nabídku sociálních služeb a zároveň jí prostřed-
nictvím atraktivního programu ukázat, že i lidé s různými 
hendikepy mohou žít svůj život naplno. 

Z Petrklíče do Havlíčkova Brodu přicestovali tři pra-
covnice společně s mladým mužem na invalidním vozí-
ku a čtyřmi seniory. Na náměstí nechyběla ani vedou-
cí stacionáře Bc. Terezie Veletová, která pomáhala se 
zajištěním hladkého průběhu akce. „Zejména pro naše 
uživatele jsou podobné příležitosti k výletům velice dů-
ležité. Mnozí z nich se totiž bez doprovodu jen těžko 
dostanou například do města nebo za nějakou památkou. 
Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím 
pak patří mezi základní činnosti našeho stacionáře,“ vy-
světlila Terezie Veletová. 

Jak dodala, celá ledečská výprava si první ročník festi-
valu také náležitě užila. „Všichni se s nadšením zapojili 
do pokusu o zápis do Guinessovy knihy rekordů, kdy se 
nám společně s ostatními návštěvníky festivalu podařilo 
rekord s názvem Nejdelší šňůra papírových srdíček sku-
tečně naplnit,“ připomněla vedoucí Petrklíče. Za zmínku 
stojí, že se podařilo vytvořit celkem 358 srdíček, jež za-
plnila šňůru dlouhou 94,4 metrů. 

Seniory pak zaujala ukázka kompenzačních a rehabi-
litačních pomůcek a tísňové linky z organizace Život 99 
– Jihlava. „Pracovnice si zase vyzkoušely například ge-
rentooblek, který simuluje, jak se se stárnutím proměňují 
možnosti a schopnosti lidského těla,“ dodala Terezie Ve-
letová. Vedle toho si lidé mohli ve stánku Oblastní charity 
Havlíčkův Brod zakoupit i milé drobnosti, jež v Petrklíči 
vytvořili uživatelé společně s pracovníky. 

K vynikající atmosféře velkým dílem přispěla skvělá 
moderátorka Tereza Šnajdr Stýblová. Vedle města Hav-
líčkův Brod pomohli s průběhem festivalu i další partne-
ři, a sice Měšťanský pivovar Rebel, Pross Reklama, Re-
staurace Rebel Na Rynku, Občerstvení U Babice, Klub 
Oko, Český rozhlas Vysočina a Televize HBin. 

Aneta Slavíková

I PETRKLÍČ SE PŘESVĚDČIL, 
ŽE BEZ BARIÉR JSME SI BLÍŽ

PODZIMNÍ PRODEJ 
jabloní, hrušní, třešní, višní, renklód, švestek, me-
runěk, sloupových stromků, rybízů, angreštů a růží 

bude zahájen 11. října 2017
Broskvoně a ořešáky v prodeji od 20. října.

V nabídce také: kanadské borůvky, kamčatské 
borůvky, brusinky, ostružiníky, maliníky, malinoost-
ružiníky, rakytníky, muchovníky, azalky, rhododen-
drony, jehličnany, okrasné keře, popínavé rostliny, 

okrasné trávy, zemina.
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. 604 360 546, 604 408 336
e-mail: skolka.stastny@wo.cz

www.skolka-stastny.cz

SALON BALADA (U BILLY)

Představuje nové kolegyně:
KADEŘNICTVÍ dámské, pánské, dětské

Petra Myslivečková, tel.: 732 983 028
KOSMETIKA, PARAFÍN, DEPILACE

Helena Zlatová, tel.: 601 203 844
KOSMETIKA, PROMĚNY, MASÁŽE

Jitka Hromasová, tel.: 733 639 171

SALON NABÍZÍ JIŽ ZAVEDENÉ SLUŽBY:
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, GEL. MODELÁŽ

Vlasta Čápová, tel.: 724 826 583
MASÁŽE, LYMFODRENÁŽE, INFRALEHÁTKO,

NOVĚ THAJSKÉ RELAXAČNÍ MASÁŽE
Romana Štorcová, tel.: 777 553 063
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V sobotu dne 23. září 2017 proběhla na letním sta-
dionu v Ledči oslava 145. výročí založení ledečské-
ho sboru dobrovolných hasičů. Součástí oslavy byl 
22. ročník havlíčkobrodského setkání hasičů a sou-
těž O pohár ředitele Hasičského záchranného sboru. 

Dopolední program byl zahájen soutěží v požár-
ním útoku. Od roku 1996 je tato soutěž pojata ne-
tradičně a každý rok je klasická disciplina doplně-
na o prvek, který není běžnou součástí discipliny. 
Letos družstvo až při startu losováním zjistilo, kdo 
bude strojníkem a tedy jaké kdo bude plnit úkoly 
během útoku. Tradičně je pak na čas vytvořeno pří-
vodní, dopravní a útočné vedení. Po zásahu terčů 
družstvo navíc musí použitý materiál předpisově 
sbalit a umístit do vyhrazeného prostoru.

Družstev se do soutěže přihlásilo celkem dvacet. 
První tři místa obsadila družstva Přibyslav, Česká 
Bělá a Bojiště. Následovala Kamenná Lhota, Dlou-
há Ves, Golčův Jeníkov, Světlá nad Sázavou, Uhelná 
Příbram, Kouty, Havlíčkova Borová, Maleč, Štoky, 
Sobíňov, Šlapanov, Kožlí, Malčín, Kozlov, Jedlá, 
Hněvkovice a Druhanov. 

Přes ne zcela příznivé počasí a řadu dalších akcí 
v okolí Ledče se soutěž těšila zájmu diváků a akce 
se zúčastnila řada představitelů Hasičského zá-
chranného sboru kraje Vysočina, včetně náměstka 
krajského ředitele plk. Ing. Libora Hanušky, Okres-
ního sdružení hasičů Havlíčkův Brod, včetně okres-
ního starosty Josefa Stejskala a zasloužilých hasičů 
a dále i představitelů měst a obcí. 

Akce byla uspořádána úzkou spoluprací ledeč-
ských hasičů s ředitelem územního odboru Hav-
líčkův Brod Hasičského záchranného sboru kraje 
Vysočina plk. Mgr. Lubošem Vackem a ledečským 
starostou Ing. Zdeňkem Tůmou.  

Součástí akce byl doprovodný program nesoucí 
se v duchu přiblížení činnosti i složek integrované-
ho záchranného systému. Policie České republiky 
představila mimo jiné vozidla určená pro boj se 

silničními piráty, kteří často způsobují nutnost akti-
vace všech složek integrovaného záchranného sys-
tému, neboť v důsledku dopravní nekázně dochází 
k mnoha závažným dopravním nehodám. Jednalo 
se o vozidla k silničnímu dohledu Škoda Octavia 
a VW Passat v civilním provedení s měřiči rych-
losti, motocykl BMW v barevném provedení poli-
cie, ale například i standardně používanou techniku 
služby pořádkové policie. 

Dobrovolní hasiči představili nejnovější i skvost-
ně udržovanou postarší techniku. Na místě bylo 
možné prohlédnout Pragu V3S, Avii Furgon, CAS 
25 na podvozku Škoda 706 i Liaz 101, automobilo-
vý žebřík na podvozku Mercedes, jeníkovskou Sca-
nii a další zajímavá vozidla. 

Velkému zájmu se těšil přistavený automobilový 
jeřáb spol. Pretol, která byla hlavním sponzorem 
akce a je dlouhodobým partnerem integrovaného 
záchranného systému, neboť disponuje speciální 
technikou a možností jejího nepřetržitého nasazení 
na vyžádání v případě mimořádné události.

Akce byla ukončena dynamickou ukázkou vy-
proštění osoby z havarovaného vozidla v podání 
příslušníků ledečské stanice. 

Jménem ledečských hasičů závěrem děkujeme 
sponzorům a těm, kteří se na akci podíleli, akci na-
vštívili anebo se přihlásili do soutěže. 

Akci podpořily organizace: Město Ledeč, Pretol, 
Hasičská vzájemná pojišťovna, Zdravotní pojišťov-
na Ministerstva vnitra, Měšťanský pivovar H. Brod, 
Natura Hamry, Mlýn H. Brod, Amylon H. Brod, 
Natur HB Novotnův Dvůr, Schaefer Sudex Ledeč n. 
S.,  Crystalite Bohemia sklárny Světlá n. S., Elasta 
Vestil Krucemburk, VKS Pohledští Dvořáci, COOP 
družstvo H. Brod, Stora Enso Ždírec n. D., Martin 
Šolc Bezpo Šmolovy, BEPPO H. Brod, Efekt pro-
jekt Havlíčkův Brod, Ladislav Peroutka Jeřišno 
a Petr Potač. 

Dan Horký

HASIČI HRDĚ OSLAVILI 145 LET TRVÁNÍ SBORU 
V LEDČI NAD SÁZAVOU

TRADIČNÍ POCHOD OKOLO BOHDANČE
Srdečně zveme čtenáře Ledečského zpravodaje na 

další ročník pochodu OKOLO BOHDANČE, který 
se tentokrát uskuteční v sobotu 14. 10. 2017.

Start bude od 6:30 do 14:30 v sokolovně v Boh-
danči u Zbraslavic, cíl také tam do 18:00. Na vý-
běr bude z pěších tras 5, 12 a 22 km a cyklotras 
v délkách 21, 40 a 53 km. Kdo zvládne, u pěších 
doporučuji jít alespoň 12 km, u cyklotras 53 km. 
Stojí to za to.

I letos bude ke každému vlaku zajištěna autobuso-
vá doprava z nádraží ve Zbraslavicích do Bohdanče 
a zpět.

Mojmír Ježek, tel.: 776 868 616,
e-mail: jezek.mo@seznam.cz 
NOVINKY A AKTUALITY NA: pochod Okolo 
Bohdanče http://www.pochody.cz/ob
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Klienti v Centru denních služeb 
Barborka prožili aktivní období, 
kdy poznávali nové lidi a prostře-
dí. Například jsme přijali pozvání 
do Pacova na oslavu patnáctého 
výročí centra Lada. Přivítání bylo 
velmi vřelé, posezení příjemné 
a zážitek tanečníků akrobatů až 
dech beroucí.

Letos podruhé se zájemci 
účastnili v Miskovicích ve sdru-
žení Dítě a kůň „Her bez bariér“. 
Kontakt se zvířaty a vyzkoušení 
si rozmanité práce kolem drobné-
ho hospodářství za body a odmě-
ny všechny bavilo.

Další cestou za poznáváním 
byla jízda vlakem do Brna na výstavu pomůcek pro 

aktivní a soběstačný život handicapovaných lidí.  
V prostorách také vystavovala centra z okolí Brna 
své výrobky a využili jsme možnost vyzkoušet si 
například tkací stroj na koberce. Zajímavostí bylo 
nechat si přeměřit poměr vody, tuku a svalů v těle, 
oční tlak, nebo poruchy nohou.

Adrenalinové dopoledne jsme prožili na pouti ve 
Světlé nad Sázavou a brzy poté, společně s komu-
nitním centrem Háta, jsme byli na koncertu Vlasty 
Horváta a Juliána Záhorovského, který slovem pro-
vázel Tomáš Krejčíř.

Ve dnech, kdy zůstáváme v centru, mají klienti 
pravidelný program, převážně zhotovují výrobky, 
kterými se chceme prezentovat na výstavě a dalších 
připravovaných akcích. 

Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří 
pomáhají svými hmotnými příspěvky do sociální-
ho bazaru. Nábytek, oblečení i hračky si nacházejí 
cestu k novým majitelům, dělají dál radost a hlavně 
mnohdy pomohou v těžké životní situaci. 

Fotodokumentaci z programů Háty, o. p. s. mů-
žete vidět na fb stránkách: centrum denních služeb 
Barborka. 

Lada Nováková, CDS Barborka

S BARBORKOU ZA POZNÁVÁNÍM
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BĚH ŠEPTOUCHOVEM – 58. ROČNÍK
Veřejný závod v přespolním běhu 

Běh o cenu starosty města 
Ledče nad Sázavou

14. října 2017
Bližší informace najdete na www.svcledec.cz

LEDEČ RUN PODRUHÉ
V neděli 10. září v Ledči odstartoval druhý ročník 

amatérského běžeckého závodu Ledeč Run. Pro závod-
níky byly připraveny dvě verze tras, a to 7 km a 11 km. 
Většina se odvážila na delší trasu, která nabídla i 300 m 
převýšení. Na takzvanou bednu se ve svých kategoriích 
dostali následující závodníci: 
Muži dlouhá trasa: 1. Tomáš Dvořák, Ledeč n. S., 2. Voj-

těch Šíma, Kamenná Lhota, 3. David Beníšek, Praha
Ženy dlouhá trasa: 1. Kateřina Kubínová, Praha, 2. Te-

reza Grafnetterová, Zruč n. S., 3. Markéta Bobková, 
Obrvaň a Ivana Píbilová, Ledeč n. S.

Ženy krátká trasa: 1. Karin Slunečková, Praha, 2. Lada 
Škrabánková, Humpolec, 3. Helena Bobková, Obrvaň
Poděkování za pomoc s uskutečněním této sportovní 

akce patří městu Ledeč nad Sázavou, společnosti Uni-
mont J. C. K., prodejně Kola Ledeč, Zdravotnickým po-
třebám Strakonice, Veterinární ošetřovně v Ledči a v ne-
poslední řadě Hotelu Sázava. 

Děkujeme všem běžcům za účast a těšíme se na všech-
ny odvážlivce na třetím ročníku.

Pavla Vrbková 

Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem opět připravuje 
Dušičkové setkání v kostele sv. Víta v bývalém městečku Zahrádka u Ledče n. S., 

které bylo vysídleno při napouštění přehradní nádrže Švihov na řece Želivce.

DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ V SOBOTU 28. ŘÍJNA 2017
Program:
– od14 hodin bude sloužena mše svatá;
– v 15 hodin vystoupí kapela Žalozpěv s koncertem akustické hudby z Vysočiny. 

Kapela Žalozpěv vznikla na podzim roku 2009 v Níhově, malé vísce v podhůří Českomoravské vrchoviny. 
Osobitá písňová tvorba jde po hranici lyrického folku a alternativy s doteky etnické hudby. 

Pro zájemce bude na závěr připravena komentovaná prohlídka 
kostela s informacemi o historii městečka Zahrádka.

Ledečská drakiáda
– 11. ročník
Čeká vás několik 

soutěžních disciplín

8. října 2017
Bližší informace najdete na 

www.svcledec.cz
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Dne 16. října letošního roku si připomínáme 
první smutné výročí úmrtí 

PÉTI VOPĚNKY z Ledče n. S. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu 

s námi.
S láskou vzpomínají rodiče, prarodiče, 

sestra Nikolka, rodina a kamarádi.

Dne 21. října 2017 uplyne již 7. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek, dě-

deček a švagr, pan VLADIMÍR KŘEPELKA 
z Hradce u Ledče nad Sázavou.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte spolu s námi. 

S láskou vzpomíná rodina

Dne 26. října 2017 uplyne pět let ode dne, 
kdy z našeho rodinného kruhu navždy 

odešel pan JIŘÍ VÁGNER z Ledče n. S. 

Stále vzpomínají manželka, 
synové s rodinami a přátelé

Roky rychle běží, jako řeky proud 
a ty nám tolik scházíš, 

nedá se zapomenout.
Dne 26. října letošního roku si

 připomeneme desáté výročí úmrtí pana 
JOSEFA VIKTORY z Ledče nad Sázavou. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku.

Rodina a ostatní příbuzní

poštovní známky, staré dopisní obálky 
se známkami, pohledy a všechny

 hračky do roku 1985. 
Tel.: 773 505 063.

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ KOUPÍM

TENISOVÉ DEBLÍKY

Děkujeme všem, kdo jste se přišli rozloučit 
s naším milovaným manželem, tatínkem a dě-
dečkem, panem JIŘÍM PÝCHOU. Zvláště 
děkujeme Pohřební službě pana Petruse a za 

smuteční projev paní Fotrové.
Zarmoucená rodina

Loňské podzimní plánované termíny již pětadvacátého 
turnaje ve čtyřhrách zhatila vždy nepřízeň počasí, pro-
to byl náhradní termín připsán na duben letošního roku. 
Bohužel chladné a mokré počasí opět nedovolilo sehrání 
turnaje. Nezbylo jinak, než se pokusit najít náhradní ter-
mín o prázdninách, neb květnové a červnové víkendy patří 
mistrovským zápasům našich týmů. Nakonec se zadařilo. 
29. července se na kurtech TKL sešlo sedm dvojic, které 
byly rozděleny do dvou skupin. První skupině vévodila 
dvojice Jan Vrbka a Martin Sýkora, kteří ve svých zápa-
sech porazili obě dvojice soupeřů a připsali si tak premié-
rové vítězství v tomto turnaji. Ve druhé skupině se střetly 
čtyři dvojice, které sehrály své „mače“ systémem každý 
s každým. Vítězem v této neméně kvalitní skupině se stala 
dvojice Vendula Kroutilová a Marek Kroutil. S poklidným 
večerem a loučením se domluvil termín letošního podzim-
ního turnaje, a to na 23. září. Tak snad nám to vyjde. 

MK TKL


