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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ANKETA – VÝSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU V LEDČI 

V prvním měsíci  roku 2018  se  rada města  sešla ve dnech  
8. a 22. ledna a na svých schůzích projednala mimo jiné tyto 
podstatné body: 
•	 Schválení programu řádného zastupitelstva města dne 15. 1.
•	 Schválení  dodavatele  investiční  akce  Rekonstrukce 

ČOV  Háj,  na základě doporučení výběrové komise  – 
firmu UNIMONT J.C.K. Rada doporučila zastupitelstvu 
schválit smlouvu o dílo. 

•	 Poskytnutí příspěvku 7.000 Kč sdružení pracovníků ško-
ly na pronájem sálu sokolovny při plese SOŠ a VOŠ

•	 Schválení nové nájemní smlouvy na pronájem synagogy 
•	 Schválení zadávací dokumentace a výběrové komise pro 

výběrové řízení na dodavatele investiční akce Křižovat-
ka s MK (u autobusového nádraží)

Zastupitelstvo města se sešlo dne 15. ledna a projednalo 
mimo jiné tyto body:
•	 Schválení rozpočtových opatření a závažných ukazatelů 

rozpočtu ke konci 2017

•	 Schválení  rozpočtu  města  Ledeč  nad  Sázavou  na  rok 
2018

•	 Schválení  rozpočtu  sociálního  fondu města Ledeč  nad 
Sázavou na rok 2018

•	 Schválení  smlouvy  s firmou UNIMONT J.C.K – doda-
vatelem  stavebních  prací  investiční  akce: Rekonstrukce 
ČOV Háj

•	 Schválení  nové  zřizovací  listiny  Informačního  centra 
Ledeč nad Sázavou

•	 Delegování zástupců města na valné hromady organi-
zací Hrad s.r.o, VaK Havlíčkův Brod a Úpravna vody 
Želivka

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je plánová-
na na 19. února 2018
Kompletní  usnesení  z  jednání  rady města  a  zastupitelstva 
města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line pře-
nos lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz

-JD-

V  průběhu  prosince  loňského  roku  byly  občanům  města 
rozeslány anketní lístky s dotazy ohledně výstavby krytého 
bazénu v Ledči nad Sázavou. Cílem ankety bylo zjistit názor 
občanů na tuto plánovanou investici a také na umístění ba-
zénu. Protože anketní lístky nebyly doručeny do všech do-

mácností v plánovaném termínu, byl termín pro odevzdání 
anketního lístku prodloužen do 31. 1. 2018. Následně bude 
provedeno  vyhodnocení  ankety  a  výsledky  budou  zveřej-
něny v dalším čísle Ledečského zpravodaje a na webových 
stránkách města. 

ZUBNÍ POHOTOVOST ÚNOR 2018

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

V  loňském  roce  proběhla  projektová  příprava  vybudová-
ní  druhé  etapy  základní  technické  vybavenosti  pozemků 
v lokalitě Na Pláckách. V současné době probíhá stavební 
řízení. Po vydání stavebního povolení a v závislosti na fi-
nančních možnostech města  bude možné  zahájit  výstavbu 

ZTV. Následně by došlo k rozparcelování pozemků a jejich 
nabídnutí ke koupi. O konkrétním termínu, kdy bude ZTV 
dokončeno a bude možné o koupi pozemků žádat, budeme 
včas informovat jak v Ledečském zpravodaji, tak na webo-
vých stránkách města (předpoklad 2018/2019).

ZTV PLÁCKY II. ETAPA

Stejně  jako v  letech minulých  i  letos se budou na Husově 
náměstí  konat  pravidelně  každý měsíc  prodejní  trhy,  a  to 
od  dubna  do  prosince.  V  měsíci  prosinci  se  již  tradičně 
budou trhy konat dvakrát. Níže uvádíme konkrétní termíny 

s  tím,  že  v  případě  nepříznivého  počasí  mohou  být  trhy 
zrušeny. Termíny konání prodejních trhů v roce 2018: 3. 4., 
9. 5., 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 5. 12., 19. 12. 

TERMÍNY TRHŮ V ROCE 2018

20. – 21. 1. Dr. Richter Tomáš,  
Jiráskova 669, Chotěboř Tel.: 569 626 481

27. – 28. 1. Dr. Palánová Helena,  
Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 103

3. – 4. 2. Dr. Staňková Milena,  
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 108

10. – 11. 2. Dr. Denby Štěpánka,  
Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 107

17. – 18. 2. Dr. Venosová Naděžda,  
Humpolecká 244 H. Brod Tel.: 569 426 107

24. – 25. 2. Dr. Palánová Kateřina,  
Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 103

3. – 4. 3. Dr. Brázda Pavel,  
Krále Jana 538, Chotěboř Tel.: 596 623 790

10. – 11. 3 Dr. Niklová Pavlína,  
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 435 040
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PLÁN OPRAV A INVESTIC PRO ROK 2018
Oddělení  majetku  a  investic  průběžně  eviduje  stav 
městského  majetku  a  vede  seznam  potřebných  oprav 
a  investic,  který  je  velmi  rozsáhlý  a  všechny  potřebné 
opravy a investice není možné v rámci finančních prostředků 
zařadit  do  rozpočtu  města  roku  2018.  Prioritou  jsou 
samozřejmě  rozpracované  akce,  dále  opravy  komunikací 

a  chodníků  a  průběžná  údržba  nebo  oprava  majetku. 
V průběhu roku budou dle potřeby nebo v případě volných 
finančních  prostředků  schvalovány  rozpočtové  změny 
a seznam oprav a investic bude průběžně rozšiřován.
Pro  letošní  rok 2018  je v  rámci návrhu rozpočtu prozatím 
počítáno s následujícími investicemi a opravami:

Název rozpracované akce Proinvestováno 
2017 Plánováno pro rok 2018

Spolkový dům Habrek 702 940,- Kč 9 268 227,- Kč

Zateplení Barborka 92 540,- Kč 5 851 523,- Kč
(z MŽP ČR přiznána dotace ve výši 1 971 380,80 Kč) 

Stavební úprava zázemí sportovního areálu LS 588 000,- Kč 10 700 439,- Kč

Další důležité akce, u nichž probíhá výběrové řízení na dodavatele, a měly by být realizovány v průběhu roku: 

Název  akce Rozpočtové náklady vč. DPH

Nová čistička odpadních vod v Háji
5 194 631,- Kč

(již uzavřena smlouva o dílo na základě veřejné 
soutěže, smluvní cena 4 703 436,- Kč)

Rekonstrukce křižovatky u autobusového nádraží, včetně úpravy 
veřejného prostranství, nových chodníků a nové dešťové kanalizace 8 200 000,- Kč
Oprava komunikace Na Rámech včetně chodníků 5 340 712,- Kč
Oprava chodníků v Havlíčkově ulici 1 953 557,- Kč

-OdMI-

V měsíci říjnu loňského roku bylo zahájeno zadávací řízení 
na výběr dodavatele stavebních prací akce „Stavební úpravy 
zázemí sportovního areálu č. p. 585 v Ledči nad Sázavou“. 
Lhůta  pro  podání  nabídek  byla  stanovena  do  8.  11.  2017 
a jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena 
nabídka společnosti UNIMONT J. C. K. s nabídkovou cenou 
ve výši 8 843 338 Kč bez DPH a zárukou za dílo jako celek 
v délce 96 měsíců. Smlouva o dílo byla uzavřena 30. 11. 2017. 
Jedná se o kompletní rekonstrukci kabin na letním stadionu, 
kdy stávající nadzemní část budovy bude částečně odstraněna 
a ponecháno bude jen zdivo, ve kterém se nachází rozvaděč.  
Přízemní část, která je částečně zapuštěna do svažitého terénu 
a do které je vstup z východní strany přímo z terénu, projde 
stavební  úpravou  se  změnou  dispozice.  V  přízemí  bude 
technická místnost, šatna pro sportovce a šatna pro rozhodčí, 
prádelna, umývárna,  toalety a skladové prostory. Nadzemní 
část  bude  nahrazena  zcela  novou  konstrukcí  a  dispozicí. 
Budou zde prostory šaten, ke kterým budou přiléhat umývárny 
se sprchami a sociální zařízení. Stavba budou mít pultovou 
střechu s minimálním sklonem. Práce by měly být dokončeny 
do konce července 2018.

REKONSTRUKCE KABIN NA LETNÍM STADIONU

V měsíci prosinci byla dokončena instalace nového kame-
rového  systému  ve městě. Celkem byly  rozmístěny  čtyři 
kamery a to na Husově náměstí (budova MěÚ, křižovatka 
u autobusového nádraží), na náměstí Svobody a v Kožel-
ské ulici (křižovatka s ul. Na Pláckách). Kamerový systém 
bude  provozován  Policií  ČR  na  základě  smlouvy  o  vý-

půjčce.  Instalaci kamer a záznamového zařízení provedla 
firma Patrol Group s. r. o. Připojení do optické sítě města 
(optický kabel, výkopové práce) provedly firmy Tlapnet s. 
r. o. a První  telefonní a. s. Celkové náklady se vyšplhaly 
na 500 000 Kč.  

-MP-

NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM VE MĚSTĚ
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MY Z BARBORKY

Leden je počátkem nového roku, kdy se prolíná vzpomí-
nání na důležité momenty, které jsme zažili v roce před-
chozím  a  zároveň  je  časem  plánování  aktivit  v  dalším 
období. To je věc, která nás baví. Činností, které chceme 
dělat, a míst, která bychom rádi poznali a navštívili,  je 
opravdu hodně.
Je  plesová  sezona,  proto  ani  my  nezůstáváme  pozadu 
a v CDS Barborka jsme uspořádali ples. V rytmu pleso-
vé hudby jsme protančili dopoledne a den jsme uzavřeli 
prodejním bazárkem, kdy za imitaci peněz, které klienti 
dostávají jako odměnu za vykonaný úkol, si mohou na-
koupit  nabízené  zboží.  Ples  byl  v  podstatě  odpočinko-
vým  programem,  protože  jinak  jsme  opravdu  vytíženi. 
Spolupracujeme s firmou Bovys, s. r. o. a skládáme kra-
bice a letáky pro žáky základních škol. Další oblíbenou 
činností  je  tvoření  ze  šamotové hlíny. A o  tom napsala 
klientka Míla Černocká: 

Skončily Vánoce, hodování a pečení cukroví. Starý rok je 
již za námi, opět jsme se všichni sešli začátkem ledna. Nový 
rok jsme začali jak jinak, než prací. Nasedli jsme do auta 
a zajeli do nedalekých Vilémovic za panem Pavlíkem No-
vákem, který nás po dlouhá léta učí pracovat s hlínou. Je 
velmi trpělivý a my se velmi těšíme na výrobky, které nás 
pan Novák ochotně naučil. Z každého výrobku, který si vy-
tvoříme, máme ohromnou radost a vždy si odvážíme vel-
ký zážitek. Nemůžeme ani opomenout, jaký krásný betlém 
nám pan Novák vytvořil a přiblížil naši novou kavárničku 
do atmosféry Vánoc. Touto cestou mu chceme vyjádřit vel-
ké poděkování a těšíme se na další spolupráci. Přejeme mu 
hodně zdraví a štěstí a trpělivost.
Děkujeme za krásné okamžiky i našim dobrovolnicím, paní 
Ivaně Vejsadové a její fence Rózince. Vždy se na ně těší-
me, protože není nad pomazlení a učení se s  tak úžasnou 
psí dámou.

Lada Nováková, CDS Barborka

Do 9. března 2018 v prostorách Barborka-fé, Háta, o. p. s. 
probíhá výstava VLADIMÍRA ZADRAŽILA.  

Přístupná pro veřejnost je v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. 
Činnosti a informace o nás můžete vidět na FB stránkách: 

Centrum denních služeb Barborka.

Komunitní centrum HÁTA 
pořádá 23. února 2018 od 15 hod.  

PLES
Háta o.p.s. v Barborka-fé, č.p. 1191 v Ledči.  

Rezervace místa na tel.: 737 466 818,

hudba COUNTRY GANG, vstup zdarma,  
občerstvení zajištěno, bohatá tombola.
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ 
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI 

ZA MĚSÍC LEDEN 2018
POŠKOZENÍ ZAPARKOVA-
NÉHO VOZIDLA A VCHODO-
VÝCH DVEŘÍ U BARU -  dne 
21. 12. 2017 bylo oznámeno na PS 
Ledeč  n/S.  poškození  osobního 
motorového  vozidla,  ke  kterému 
došlo  téhož  dne  v  době  od  20:15 
hod. do 20:35 hod. na Husově ná-
městí u domu čp. 54 v Ledči nad 
Sázavou, kdy 25-letý muž nejdří-

ve poškodil zadní vstupní dveře do Happy baru, u kterých 
rozlámal  dřevěný  rám křídla  dveří  a  rozbil  skleněnou vý-
plň  ve  dveřích,  dále  na  parkovišti  před  barem naproti  au-
tobusovému nádraží poškodil zde zaparkované vozidlo zn. 
Peugeot 206, kdy na tomto rozbil vyhřívané okno zadních 
dveří do zavazadlového prostoru a obě vnější zpětná zrcát-
ka. Uvedeným jednáním způsobil v součtu celkovou majet-
kovou škodu ve výši nejméně 15.000,- Kč, kdy pachatel je 
tak podezřelý ze spáchání přečinů poškození cizí věci a vý-
tržnictví a v případě uznání viny před soudem mu hrozí trest 
odnětí svobody až na 3 roky. 

VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍ CHATY –  v  době  od  
21.  12.  do  23.  12.  2017  v  obci Kouty,  neznámý  pachatel 
vnikl  po  vypnutí  hlavního  jističe  v  el.  rozvaděči  umístě-
ném před chatou a následném rozbití skleněné výplně okna 
u garáže v suterénu chaty dovnitř garáže, kterou prohledal, 
avšak nic neodcizil a objekt opustil po odjištění zajišťovací 
závory u garážových vrat, přičemž do patra chaty nevstoupil 
a poškozením okna garáže a znehodnocením potravin ulože-
ných v mrazáku, který byl důsledku vypnutí elektrické ener-

gie vyřazen z provozu způsobil poškozenému majiteli rekr. 
chaty škodu ve výši nejméně 1.500,- Kč. Pachatel se tímto 
jednáním dopustil přečinu pokusu krádeže a porušování do-
movní svobody a v případě jeho odhalení a uznání jeho viny 
před soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. 

ZAPOMĚTLIVÁ MATKA NEPLNÍCÍ VYŽIVOVACÍ 
POVINNOST - dne 27. 12. 2017 byly policejním orgánem 
dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci 
spáchání přečinu zanedbání povinné výživy,  ze kterého  je 
podezřelá 29-letá matka, která si neplní neplnění vyživovací 
povinnost na svého nezletilého syna, který je soudem svě-
řen do pěstounské péče a povinné bylo stanoveno od 1. 12. 
2011 hradit výživné v částce 200,- Kč měsíčně na účet Úřa-
du práce ČR, který vede náhradní plnění formou vyplácení 
pěstounských dávek. Zapomětlivá matka výživné hradí ne-
pravidelně a má tak na tomto dluh ve výši nejméně 3.800,- 
Kč. V případě uznání viny před soudem zapomětlivé matce 
hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok. 

Na závěr bych chtěl  ještě  reagovat s doplněním na článek 
uveřejněný v minulém čísle Ledečského zpravodaje týkající 
se u čtenářů mylné záměny Happy baru (bývalý bar AST-
RA) s Burger Barem „U Happyho“. Za Policii ČR mohu 
pouze potvrdit, že všechny v minulosti uveřejněné přípa-
dy trestné činnosti, která se udála v baru HAPPY, se tý-
kají pouze bývalého baru ASTRA a nikoliv Burger Baru 
„U Happyho“.

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

Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

PŘESTUPKOVOST V ROCE 2017 V LEDČI A V OKOLNÍCH OBCÍCH
•  Městský úřad Ledeč nad Sázavou, odbor vnitřní správy projednává za Město Ledeč, ale také na zákla-

dě uzavřených veřejnoprávních smluv s okolními 17 obcemi, přestupky na úseku občanského soužití, 
majetku a veřejného pořádku. 

•  Od 1. 7. 2017 došlo ke změně právní úpravy, kdy byl nahrazen zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích dvě-
ma novými zákony a to zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákonem  
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

•  V loňském roce jsme obdrželi celkem 180 oznámení o přestupcích, což je v porovnání s předchozími 
lety víceméně podobný počet. 

•  Přestupková jednání byla nejvíce zastoupena, a to ze 73 % přestupky proti občanskému soužití, dále 
pak z 20 % přestupky proti majetku, z 3% přestupky proti veřejnému pořádku a ve 4 % se jednalo o pře-
stupky podle speciálních zákonů, které náš přestupkový správní orgán postupoval příslušným úřadům. 

•  Ve správních řízeních, včetně příkazů, byla správním orgánem uložena ve 21 případech sankce formou 
pokuty v celkové výši 30 600 Kč.

•  I  když  přestupkových  jednání  v  našem městě  a  okolních  obcích  není málo,  jejich  závažnost  nijak 
nevybočuje z „běžných“ mezilidských či sousedských sporů a výstřelků, kdy zůstává naším přáním, 
aby především nedocházelo k nárůstu takovýchto jednání. Dobré sousedské vztahy a chování lidí jsou 
základním předpokladem spokojeného života. 

Ing. Milena Peroutková, vedoucí odboru vnitřní správy
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA 
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU  

Do nového roku profesio-
nální  hasiči  v Ledči  vkroči-
li  v  plném  početním  stavu. 
A  jak  jsme  doufali  v minu-
lém příspěvku,  nebylo mezi 
svátky naší pomoci potřeba. 
Nový  rok  a  vývoj  počasí 
v  lednu  nás  zaměstnával 
zejména po  stránce  technic-
kých pomocí.
Lednový  soupis  výjezdů 

vede  kolonka  „technická 
pomoc – odstranění stromu z komunikace“. Hlavní příčiny 
jsou vítr a podmáčená půda. Mimoto došlo i k otevírání bytu 

a měření koncentrace unikajícího zemního plynu. K samot-
nému požáru v našem hasebním obvodu za celý měsíc nedo-
šlo, i přesto jsme se u ohně všichni zapotili. Od 7. ledna jsme 
sledovali  vývoj  požáru  uskladněných  štěpek  v  sousedním 
okrese v Nové Cerekvi. V pátek 12. ledna po usilovném ha-
šení si vyžádali místní kolegové pomoc ve formě techniky 
a hasičů. Na pomoc vyrazili hasiči z celého kraje. Z našeho 
okresu vyjely dvě cisterny. Naše stanice zasahovala se stani-
cí Světlá n. S. Vyčleněna byla jedna cisterna, která zůstávala 
v Cerekvi a na ní se celý týden, 24 hodin denně, střídaly po-
sádky. Samozřejmě akceschopnost v Ledči nebyla narušena, 
zde zůstával potřebný počet hasičů i techniky až do uhašení 
a likvidace.   

ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč n. S.

Letos  je  to  již  rok,  co  Sbor  dobrovolných  hasičů 
v Hradci spustil „Dětský hasičský kroužek“. Ze začátku 
to  vypadalo  na  velké  fiasko,  ale  během  prvních  dvou 
setkání  se  začal  zájem  pomalu  zvedat,  až  na  konečný 
stav  jedenácti  dětí.  Nejmladšímu  účastníkovi  byly  
4 roky a nejstaršímu 15 let. I přes patřičně velký věkový 
rozdíl dětí mezi sebou pracují  jako jeden nerozdělitelný 
kolektiv,  kterému  dopomáhá  i  proškolený  sedmičlenný 
tým vedoucích mladých hasičů.
Co  jsme za  ten  rok dokázali? Dokázali  jsme  se  s dětmi 

sblížit, zjistit, kdo jaký je, co je baví a hledat tak z naší strany 
kompromis,  aby  každá  dvouhodina  byla  zajímavá  jak  pro 
děti,  tak i pro nás dospělé. Máme probrané a prozkoušené 
základy práce hasičů  i policie ČR s názornými ukázkami. 
Pokud je vhodné počasí, trávíme co nevíce času venku, a to 
zkoušením  požárního  útoku,  sportovními  aktivitami  nebo 

jen  krátkou  procházkou,  zakončenou  opékáním  špekáčků. 
Není  lehké  za  špatného  počasí  vymyslet  aktivitu  v  jedné 
malé  budově,  ale  i  tak  se  snažíme  z  naší  strany  dělat  vše 
pro to, aby pokaždé děti odcházely s hlavou plnou informací 
nebo nezapomenutelným zážitkem.
Proto  i  v  letošním  roce  hodláme  postupovat  dále 

v  rozjetých  aktivitách,  přibrat  nové  členy  do  kroužku, 
a  postoupit  o  úroveň  výš.  Začít  s  dětmi  trénovat  a  jezdit 
na soutěže, tábory, které pořádá OSH ČMS, navštívit různé 
stanice a zázemí složek IZS.
První letošní dvouhodina bude začínat v pondělí 26. února 

od 16:00 v hasičské zbrojnici v Hradci. Přijďte se za námi 
podívat  se  svými  dětmi,  a  třeba  u  nás  najdete  zajímavou 
aktivitu, pochopíte význam naší práce a rádi nám tak svěříte 
děti do naší péče.

Radek Pavelka, starosta SDH Hradec

DĚTSKÝ KROUŽEK DOBŘE POKRAČUJE
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V pátek dne 19. ledna 2018 proběhla na hotelu Sázava 
výroční valná hromada ledečského sboru dobrovolných 
hasičů.  Jednání  se,  krom  členů  a  představitelů  sboru, 
zúčastnili  i  představitelé  města  Ledeč  n.  S.,  místosta-
rostka Ing. H. Horáková a místostarosta Ing. J. Drápela. 
Za HZS nechyběl velitel stanice ppor. Jan Šimanovský, 
za aktiv zasloužilých hasičů Josef Cihlář a plk. Jaroslav 
Nácovský. Za Sdružení hasičů se zúčastnil okresní sta-
rosta  Josef  Stejskal,  okrskový  starosta  Josef  Borovský 
a velitel Václav Pokorný. Úvodem si přítomní minutou 
ticha připomněli úmrtí kolegy Františka Tyllera. Násle-
dovala  zpráva  o  činnosti  sboru  v  roce  2017.  Starosta 
po  představení  nových  členů  (Tomáše  Pajera,  Barbory 
Hamajdové a mistryně republiky v deskových hrách Na-
tálie Franclové) připomenul veškeré akce a činnost členů 
sboru od ledna do prosince 2017.
V oblasti společenských aktivit a spolupráce s místními 

organizacemi a městem byly připomenuty akce  jako za-
temňování  sokolovny,  uspořádání pálení  čarodějnic,  asi-
stence na motokrosu,  zalévání městské zeleně,  asistence 
na Městských slavnostech, na Vikingské bitvě, na Miku-
lášském setkání na hradě, ukázky techniky v Hradci i při 
jiných  příležitostech  na  jiných místech. Ohlédnutí  zahr-
novalo  i  soutěžní  činnost,  zejména účast  na  realizaci  II. 
ročníku Ledečského železného hasiče, anebo uspořádání 
zářijové oslavy 145. výročí se soutěží, či vánoční sbírku 
hraček pro děti v havlíčkobrodské nemocnici. Z výcviku 
starosta připomenul opakované akce zaměřené na záchra-
nu  tonoucího  a  práci  na  zamrzlé  hladině,  dálkovou  do-
pravu vody v Hradci, anebo cvičení na zásah v mateřské 
školce, v Kovofiniši, anebo i v ošetřovně v Háji. Ze zásahů 
byly připomenuty požáry, zásahy po přívalových deštích 
a vichřici. Rozsáhlý požár mlýna v Kamenné Lhotě, anebo 
zásahy po vichřici v říjnu nebyly blíže rozebírány, neboť 
byly předmětem samostatných vyhodnocení. Samozřejmě 
po celý rok probíhaly potřebné opravy a údržba vozidel, 
školení, kondiční jízdy, zátěžové testy, zdravotní prohlíd-
ky a mnoho dalších k  chodu organizace a kolektivu ne-

zbytných  činností,  za  které  všem  členům  starosta  sboru 
poděkoval.
Následoval  návrh  na  zaměření  činnosti  na  rok  2018. 

Ten přednesl  jednatel Bc. Vítězslav Hess. Zahrnoval zá-
sahovou  činnost,  účast  na  výcviku  a  cvičeních,  školení, 
účast na soutěžích, generální opravu cisterny a další jed-
notlivosti,  jež byly  jednohlasně schváleny. Současně byl 
schválen návrh na složení výjezdové jednotky.
V  další  části  jednání  proběhlo  ocenění  členů.  Šárka 

Bezděková, Jan Čapek, Miroslav Doležal, Jana Doleža-
lová, Hana Hrubantová a Tomáš Krejčík obdrželi čestná 
uznání. Čestná uznání okresního sdružení obdrželi Sta-
nislav Špaček, Martin Hrinda a Soňa Jelínková. Ondřeji 
Kršňákovi  a  Jaroslavu  Jelínkovi  byla  udělena  medaile 
za  věrnost  po  deseti  letech,  dvacetiletou  věrnostní me-
daili obdržel Vítězslav Hess. Daniel Horký a Pavel Po-
korný obdrželi medaili sv. Floriána, Štěpán Polák medai-
li Za zásluhy.
V diskuzi vystoupil velitel stanice ppor. Jan Šimanov-

ský, který poděkoval za spolupráci a informoval o novin-
kách u Hasičského záchranného sboru. Vyhodnotil výjez-
dy  za  rok  2017  a  připomenul  největší  požáry. Následně 
vystoupil okresní starosta Josef Stejskal, který informoval 
o dění ve sdružení a pojednal o dopadech nového občan-
ského zákoníku. V evidenci je 350 000 členů, jen na na-
šem okrese bylo v souvislosti s novou právní úpravou pře-
evidováno 9000 členů. Ing. Jan Drápela pozdravil jménem 
starosty města a vyzdvihl dobrovolnou práci, kterou hasiči 
za  uplynulý  rok  odvedli.  Ing.  Hana  Horáková  ve  svém 
příspěvku  apelovala  na  práci  s mládeží.  Josef Borovský 
pohovořil  mimo  jiné  o  kvalifikacích  a  Václav  Pokorný 
informoval o aktualitách na úseku  rady  represe. Dále  se 
do diskuze přihlásil Jaroslav Jelínek a tématicky navázal 
na vize v práci  s mládeží. Zasloužilý  hasič  Josef Cihlář 
informoval  o  činnosti  okresního  aktivu  zasloužilých  ha-
sičů a po oficiální části večera následovala večeře a volná 
zábava.

Dan Horký

HASIČI HODNOTILI NA SÁZAVĚ
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HAVLÍČKOBRODSKÁ CHARITA JE NA YOUTUBE

První video pro ni natočil a sestřihal devatenáctiletý 
student z Kožlí.
Oblastní charita H. Brod je na YouTube. O skvělý základ, 
první video,  se  s  nadšením postaral  sympatický dobro-
volník-kameraman MILOSLAV PECHA, který vytvořil 
video  o  činnosti  ledečského  Centra  sociálních  služeb 
Petrklíč. I když končil třetí ročník ledečského gymnázia 
a  necelý  rok  před  maturitou  byl  zavalen  učením,  roz-
hodl  se devatenáctiletý  student  udělat  dobrovolně něco 
pro  druhé.  Zároveň  si  však  sám  vyzkoušel  něco  nové-
ho a rozšířil si obzory v oblasti, které se věnuje ve svém 
volném čase. YouTube kanál včetně videa o Petrklíči je 
na adrese http://bit.ly/2zeJeGj. 

Jak jste se o nabídce postu dobrovolníka – kamera-
mana v havlíčkobrodské Charitě dozvěděl? 
Od mojí sestry, která zaznamenala výzvu na facebooko-
vé stránce oblastní Charity. 

Proč vás tento příspěvek zaujal? 
Natáčení mě  vždy  bavilo  a  dlouho  jsem  chtěl  vytvořit 
video,  které  by  se  dostalo  na  veřejnost.  Především mě 
zaujala nabídka natáčení spotů ze života vašich služeb, 
zaměstnanců a klientů. 

Jak se vám na videu o Petrklíči pracovalo? 
Bylo  to  moje  první  větší  natáčení,  takže  jsem  počítal 
s tím, že se nějaké problémy během procesu vyskytnou. 
Potěšilo mě  ale,  že  se  to  až  v  takové míře  nevyplnilo. 
(úsměv) Velmi k tomu přispěla ochota pracovníků Chari-
ty, protože jsme se na všem v pohodě domluvili. Za tento 
přístup si jich velmi vážím a za vše jim moc děkuji. 

Měl jste možnost nahlédnout do světa sociální práce. 
Jaké dojmy si ze stacionáře pro lidi s postižením a se-
niory odnášíte? 
S lidmi, kteří  to ve svém životě mají vzhledem k něja-
kému hendikepu nebo ke svému věku o něco složitější, 
jsem  se  setkal  už  několikrát.  Jsem  toho názoru,  že  po-
třebují naši pomoc, a to by si měl každý uvědomovat. Je 
přece hezké vědět, že jste dobrovolně někomu pomohli. 

Jaký to pro vás byl pocit být dobrovolníkem, a tak 
se dobrovolně „vzdát“ výdělku ve prospěch činnosti 
druhých? 
Pokud  něco  takového  děláte,  je  to  z  toho  důvodu,  že 
chcete udělat něco dobrého nebo něco, co komukoliv ko-
lem vás nějakým způsobem pomůže. A když se vám to 
povede, těšíte se, že taková příležitost přijde znovu. To je 
podle mě na této práci to nejzajímavější. 

Přál byste si s havlíčkobrodskou Charitou dále spo-
lupracovat? 
Ano, doufám, že výročí Petrklíče nebylo poslední video, 
které jsem pro organizaci vytvořil. Říká se, že začátky jsou 
vždy nejtěžší, ale jestli pro mě mělo být tak příjemné natá-
čení zkouškou, určitě se dál nemám čeho obávat. (úsměv) 

Jak dlouho se vlastně natáčení věnujete? 
Začal  jsem  se  o  něj  zajímat  asi  ve  čtrnácti  letech 
na kroužku multimediální  tvorby na Základní umělec-

ké škole v Ledči nad Sázavou. Vlastní kameru jsem ale 
dostal teprve nedávno a nabídka točit v Petrklíči k jeho 
patnáctým narozeninám pro mě byla skvělou příležitos-
tí vyzkoušet něco nového. 

Existují další oblasti, do kterých byste také rád s ka-
merou nakoukl? 
Kdybych měl říct, co bych si chtěl určitě zkusit natočit, 
byla by to svatba. Zatím to ale vidím nereálně, protože 
pro natáčení něčeho tak „velkého“ nemám potřebné vy-
bavení. 

Která fáze od natáčení až po finální verzi díla vás baví 
nejvíce? 
Každá část tvorby videa je něčím zajímavá. První fáze, 
tedy natáčení, je možná atraktivnější tím, že se pohybuje-
te mezi lidmi, organizujete si prostředí kolem sebe a sou-
středíte se na detaily, aby se vám záběr skutečně povedl. 

Chtěl byste se svému koníčku jednou věnovat profe-
sionálně? 
Přestože mě práce s kamerou velmi baví, chtěl bych se 
natáčení  i nadále věnovat pouze ve  svém volném čase. 
Práce  kameramana  je  určitě  zajímavá,  ale mé  vysněné 
povolání směřuje jiným směrem.

Oblastní charita H. Brod hledá do svých řad šikovné 
dobrovolníky, kteří by měli zájem ve svém volném čase 
pomoci potřebným. Dobrovolníci působí nejen v charit-
ních službách, ale také například v Nemocnici H. Brod 
nebo v Domově Jeřabina v Humpolci. Vítáni jsou i dal-
ší dobrovolníci – kameramani. Kontakt: Koordinátorka 
dobrovolníků: Markéta Hladíková, dobrovolnik@chari-
tahb.cz

Foto: Devatenáctiletý student Miloslav Pecha žije v Ko-
žlí u Ledče. 

Aneta Slavíková, PR
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Mezi patnácti skupinkami koledníků, které se zúčastni-
ly již osmnáctého ročníku Tříkrálové sbírky v Ledči, ne-
chyběli ani zástupci přímo ze služeb pořádající Oblastní 
charity Havlíčkův Brod. Konkrétně z Centra sociálních 

služeb Petrklíč vyšly  tři  skupinky, ze Sociálně  terapeu-
tické dílny pak dvě. Díky významnému zapojení dobro-
volníků i štědrosti dárců se právě na Ledečsku podařilo 
vybrat

V ULICÍCH LEDČE OPĚT KOLEDOVALI
I TŘI KRÁLOVÉ Z PETRKLÍČE A SOCIÁLNĚ  

TERAPEUTICKÉ DÍLNY

celkem 100 623 korun.
Jak prozradila vedoucí Petrklíče Bc. Terezie Veletová, 

lidé většinou vítali skupinky tří králů vstřícně a s radostí. 
„Někde nás opět obdarovali dokonce i sladkostmi nebo 
ovocem,  což  samozřejmě děti  těší.  I  počasí  nám přálo, 
oproti loňským mrazům bylo skutečně krásně. Nezalekli 
jsme se ani deštivé středy, kdy jedna naše skupinka ko-
ledovala na poliklinice, tudíž vlastně pod střechou,“ za-
vzpomínala na Tříkrálovou sbírku Terezie Veletová. 
Z Petrklíče vyrazili do ulic  jednak pracovnice stacio-

náře pro lidi s postižením a seniory, a jednak pracovni-
ce chráněného bydlení. K nim se přidali někteří klienti 
a také mladší i starší školáci z ledečské školy. „Dvě sku-
pinky přály lidem na náměstí a jeho okolí a ta poslední 
se vydala právě na už zmíněnou polikliniku,“ upřesnila 
ještě vedoucí Petrklíče. 
Sociálně  terapeutická dílna  stihla navštívit  během 4., 

5., 8. a 10.  ledna celkem třicet ulic. „Vypravili  jsme se 
my, pracovníci,  společně  s některými z našich uživate-
lů. Území  jsme  si  rozdělili  s  dalšími  skupinkami. Lidé 
už  nás  znají,  tak  byli  rádi,  že  nás  vidí,  a  převážně  nás 
srdečně vítali,“ zhodnotila letošní tříkrálové koledování 
vedoucí dílny Jana Koubková, DiS. Zároveň prozradila, 
že  jejich  dvěma  skupinkám  se  podařilo  vybrat  celkem 
21 801 korun. 
Tříkrálovou  sbírku  pořádá  Charita  Česká  republika, 

přičemž v jednotlivých regionech ji zajišťují místní cha-
rity – v případě havlíčkobrodského okresu a Humpolec-
ka jde právě o Oblastní charitu Havlíčkův Brod. Celkem 
pětadevadesát  procent  z  výtěžku  putuje  na  přímou  po-
moc lidem v nouzi, z toho se pětašedesát procent vybrané 
částky vrací přímo Oblastní charitě Havlíčkův Brod, pat-
náct procent využívá na pomoc Diecézní katolická cha-
rita Hradec Králové,  deset  procent  pomáhá v  zahraničí 
a pět procent přispívá na podporu celostátních projektů. 
Zbylých pět procent tvoří náklady spojené se sbírkou. 
Výtěžek z letošního ročníku poputuje na podporu ná-

kupu celkem šestnácti aut do terénních sociálních služeb 
při havlíčkobrodské Charitě. Organizaci se totiž poštěs-
tilo získat na tuto koupi finance z Evropské unie, ovšem 
pět  procent  z  celkové  částky  musí  zaplatit  z  vlastních 
zdrojů. Auta dennodenně potřebují pracovníci, kteří po-
skytují péči i lidem přímo v jejich domovech. Konkrét-
ně se jedná o Charitní pečovatelskou službu a Centrum 
osobní asistence pomáhající seniorům a lidem s hendike-
pem, dále o Šipku – sociálně aktivizační službu pro ro-

diny s dětmi a Středisko rané péče dojíždějící do rodin 
s dítětem s postižením či po komplikovaném porodu. Při 
havlíčkobrodské Charitě funguje také Domácí hospicová 
péče určena pro ty, kteří si přejí umřít doma mezi svými 
blízkými. „Terénní péče má nenahraditelné místo v síti 
sociálních služeb. Pomáhá jak samotným klientům, již si 
nepřejí opustit domov, pokud to jejich zdravotní stav ne-
vyžaduje, tak i jejich rodinným příslušníkům, kteří vědí, 
že se jejich blízkému dostává kvalifikované péče v době, 
kdy oni  sami musí například do  zaměstnání,“ podotkla 
zástupkyně ředitelky organizace a zároveň koordinátor-
ka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Havlíčkův Brod 
Bc. Jana Dománková.

 
Tříkrálová sbírka 2017 významně přispěla k rozšíření 

nabídky charitní Půjčovny rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek v Havlíčkově Brodě a v Humpolci a rov-
něž podpořila poskytování  různých druhů  terapií,  které 
jsou mezi charitními klienty hojně vyhledávané. 
Děkujeme zejména Janě Sklenářové z ledečské farnos-

ti a všem dobrovolníkům, kteří se aktivně zapojili do or-
ganizace Tříkrálové sbírky a podíleli se na jejím průběhu. 
Velký dík za vstřícnost patří také městu Ledeč nad Sáza-
vou, obcím v okolí a všem štědrým dárcům. 

Aneta Slavíková, PR
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Čím čelit  zapomínání a opakování dějinných chyb? Třeba 
tím, že se budeme vracet ke svým národním i regionálním 
hrdinům a statečným a brát od nich posilu a inspiraci, neboť 
každá doba je zajímavou výzvou. Náš kraj má tu výhodu, že 
„místní“ hrdinové jsou také národními „blanickými rytíři“. 
A právě památku a odkaz dvou z nich si náš Nezávislý pod-
melechovský spolek chce i společně s veřejností připome-
nout v měsíci únoru a březnu.

V ZAHRÁDCE PO 70 LETECH
Před  sedmdesáti  lety,  ve  dnech  komunistického  převratu 
v únoru 1948, byl na nátlak stranického aparátu a navzdory 
protestům  tisíců  farníků přeložen  ze Zahrádky do Číhoště 
oblíbený  farář  Josef Toufar. Tím  začíná  dramatické  finále 
jednoho kněžského života… V neděli 25. února 2018, v Za-
hrádce u Ledče, si připomeneme nejen nechvalné 70. výročí 
komunistického  puče,  ale  také  temné  výročí  vynuceného 
přeložení  P.  Josefa Toufara  ze  Zahrádky  a  současně  i  68. 
výročí  jeho smrti. Od 14 hodin se bude v kostele sv. Víta 
v Zahrádce u Ledče konat bohoslužba, kterou bude sloužit 
prof. Tomáš Halík (hudební doprovod Petr Havlín, člen Čes-
ké filharmonie,  a Petr Žák,  želivský  regenschori).  Poté  se 
bude od 16 hodin v hostinci U Mahlerů v Kalištích konat za-
jímavá debata s prof. Tomášem Halíkem na téma současná 
Evropa a my, české dějiny a osudové osmičky atp. Při té pří-
ležitosti bude také uvedena malá knížka-sborník, která při-
pomíná loňské odhalení sochy Olbrama Zoubka v Zahrádce.

VÁLEČNÝ PILOT – 100 LET!
Náš vysočinský spolek chystá také slavnostní připomenutí 
100 let od narození plk. Josefa Dygrýna (1918–1942), vá-
lečného pilota RAF,  jednoho z nejúspěšnějších čs.  stíhačů 
ve Velké Británii. Účastnil  se bitvy o Británii, ve které se 
mu podařilo sestřelit pět německých  letadel. Dygrýn coby 
nejúspěšnější  československý  stíhač  roku  1941  obdržel 
Záslužnou leteckou medaili (DFM), což bylo ocenění udě-
lované poddůstojníkům za vynikající  bojovou činnost. Při 
udělování medaile bylo zdůrazněno: „Sgt Dygrýn prokázal 
zcela zřejmě útočnost a statečnost během všech příležitostí, 
při  nichž  se dostal  do kontaktu  s  nepřítelem. Nikdy  se  ze 
žádného důvodu nevyhnul žádnému bojovému letu či hlíd-
ce, při níž se předpokládalo, že půjde o intenzivní operaci. 
Navíc  k  těmto  vynikajícím  schopnostem  pilota  a  poddů-
stojníka svým povzbudivým příkladem inspiroval všechny, 
kteří s ním přišli do styku.“ Dygrýn se v Anglii také za vál-
ky  oženil,  bohužel  v  r.  1942  byl  při  bojovém  letu  sestře-
len  a  jeho  tělo  bylo  později  vyloveno  z moře  a  pohřbeno 
do britské země. Pro náš kraj je důležité, že budoucí stíhač 
vyrůstal ve Lhoticích u Želiva, a právě tam proběhne v so-
botu 10. března 2018 pamětnické setkání s bohatým progra-
mem. Od 13 hodin bude bohoslužbu ve lhotickém kostelíku 
sloužit historik a  teolog P. Tomáš Petráček, poté proběhne 
krátká přednáška o životě a hrdinství pilota s promítáním ar-
chivních fotografií, následovat bude položení květin na hro-
bě rodiny Dygrýnovy a nakonec v kulturním sále v Lískách 
vzpomínka na letecké souboje Josefa Dygrýna, vystoupení 
skotského dudáckého bandu The Rebel Pipers a ochutnáv-
ka skotské whisky na počest čs. pilotů z Vysočiny. Akce se 
koná za podpory OÚ Želiv, premonstrátského kláštera Želiv 
a spolku Čeští RAFáci.

Oba tito muži, P. Toufar a Josef Dygrýn, jsou svým život-
ním příběhem povzbudivým příkladem a mohou inspirovat. 
I nás, žijící v daleko lehčích dobách.  

Miloš Doležal (Nezávislý podmelechovský spolek)

TOUFAR A DYGRÝN: DVĚ VZPOMÍNKOVÁ SETKÁNÍ 
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OSIŘELÉ POMNÍKY 
NA STARÉ RUSI

Jeden z mnoha pomníků na širé Rusi, kterým čs. legionáři vzpomněli 
památku padlých kamarádů. Co lze přečíst? Padlým hrdinům: J. Senko, 
J. Volf, A. Jaroš, R. Fišar, J. Hlavačka, S. Doležel, A. Buchar. ... s bratry 
loučí se VI. baterie odjíždějící... Rybník. 
Poznámka:  Rybník,  asi  autor  pomníku.  Na  rubu  je  tužkou  Václav 

Stejskal Vokov  (asi  2 km  jižně  od  Pelhřimova). Ukázka  vyzdobeného 
vagonu  čs.  legionářů  na  Sibiři.  Můj  strýc  byl  v  čs.  legiích  na  Rusi 
a vlastní rukou tužkou napsal na rubu: Plukovní výzdoba vagonu (celý 
ešalon) vlak byl krásně vyzdoben. Rusové byli u vytržení nad nápaditostí 
našich chlapců. Poznámka: nejsem si jist, jestli strýc je na snímku, snad 
je  vedle  sedícího v bílé  blůze napravo  (ruce  za opaskem). Ešalon byl 
tehdy nazýván transport. Kupodivu strýc byl rodákem z Pelhřimova. 

M. Vostatek

Místní  akční  skupina  Královská  stezka  realizovala 
od  roku  2016  projekty  „Podpora  vzdělávání  MAP  ORP 
Havlíčkův Brod“ a „Podpora vzdělávání – MAP ORP Svět-
lá  nad Sázavou“. Místní  akční  plány  vzdělávání  jsou  plá-
ny  rozvoje  vzdělávání,  jejichž  hlavním  cílem  je  zlepšení 
kvality vzdělání v mateřských a základních školách. Díky 
těmto plánům bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol  
a ostatních aktérů v oblasti vzdělávání. Zmiňovaná spolu-
práce  zainteresovaných  subjektů  znamená  společné  infor-

mování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro ře-
šení specifických problémů a potřeb dle konkrétního místa. 
Realizované  aktivity  v  rámci  projektu  jsou  zaměřeny 

na prioritní témata, mezi něž patří např. „Předškolní vzdělá-
vání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita“, dále pak na té-
mata  doporučená,  např.  „Kariérové  poradenství  v  základ-
ních školách“ a témata průřezová a volitelná, např. „Rozvoj 
digitálních kompetencí dětí a žáků“. 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ORP H. BROD A ORP SVĚTLÁ N. S.

V    průběhu  realizace  projektů  Místních  akčních  plánů 
rozvoje  vzdělávání  v ORP Havlíčkův Brod  a ORP Světlá 
nad Sázavou se od listopadu 2016 do listopadu roku 2017 
uskutečnily pro zainteresované strany projektu odborně za-
měřené semináře konané na základních školách a Městském 
úřadě v Havlíčkově Brodě. Každý seminář se uskutečnil pod 
vedením zkušeného odborného lektora na odlišná témata za-
bývající se problematikou v oblasti vzdělávání. Nejčastější-
mi tématy workshopů bylo řešení otázek výchovy ke zdraví, 

komunikace a šikany. Mimo těchto témat se však semináře 
také zabývaly problematikou emočního a sociálního vývoje 
potřeb dětí v předškolním věku, novými metodami pro prá-
ci učitelů či specifickými poruchami učení v kostce. Každý 
seminář trval přibližně 2-4 hodiny a celkově se konalo jede-
náct odborných seminářů. 
Více  informací  o  projektech  a  realizovaných  aktivitách 

najdete na www.kralovska-stezka.cz  
Ing. Monika Čejková, Královská stezka o.p.s.

REALIZACE PROJEKTU MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ PODPORY 
VZDĚLÁVÁNÍ POKRAČUJE – TENTOKRÁT V PODOBĚ SEMINÁŘŮ
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KADEŘNICTVÍ JEANE
Hledám kadeřnici(ka) 
na živnostenský list 

do vybaveného kadeřnického 
studia, s částečnou klientelou. 

Nabízím možnosti školení a volbu 
vlastní vlasové kosmetické 

značky. Více informací na tel.: 
607 460 270 

NA HORSKÉ SILNICI Někdy se setkávám s otázkou, 
proč  i  věřící  lidé  na  své  životní  pouti  bloudí, mýlí  se, 
chybují. Jejich životy přece řídí Bůh, proč je tedy vede 
trnitou a křivolakou pěšinou? Proč neukáže jasný směr, 
proč neopraví lidská pochybení, abychom šťastně kráčeli 
tam, kde duše nalezne mír a lásku? Může přece projevit 
svou moc a ukázat sílu. Ale Bůh z nás neudělal  loutky 
na provázcích. Jak by to bylo pro nás snadné! Možná to 
souvisí se dvěma cennými dary. Jsme vnitřně svobodní 
a máme schopnost lásky. Skutečná láska je totiž podmí-
něna svobodou. Nelze  ji vynutit ani  logicky zdůvodnit. 
Proto  nedostáváme  jednoduché  příkazy.  Bůh  není  po-
licista,  který  naše  auto  na  úzké  horské  silnici  vždycky 
zastaví a nasměruje na správnou odbočku tak, abychom 
neublížili sobě ani druhým. Spíše nám cestu osadil znač-
kami. Můžeme  se  jimi  řídit  (i  když  jejich  úplný  smysl 
nám uniká) nebo se tvářit, že nejsou a řítit se rovně.   

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
15. 2. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti  (se-
tkání na faře) 
16. 2. v 15.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (pro-
gram a dozor zajišťuje paní Přádová)
16. 2. v 15.00 Spolčo na faře pro děti od tří do šesti let 
(program a dozor zajišťuje paní Sklenářová)

18. 2., 4. 3. v 9.00 Mše svatá pro děti (slouží P. Paluščák) 
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.far-
nost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
11. 2. Panny Marie Lurdské (Tohoto dne roku 1858 spat-
řila prostá dívka Bernadetta v jeskyni u Lurd Pannu Ma-
rii). 
14. 2. Sv. Valentin (Ve třetím století našeho letopočtu se 
podle  legend  biskup Valentin  zapsal  do  srdcí  lidí  svou 
schopností pomáhat trpícím. Podle legendy také oddával 
zamilované dvojice proti vůli císaře. Kvůli milosrdenství 
a pochopení, které měl pro zamilované, se stal symbolem 
věrné lásky).  
14. 2. Popeleční středa (Tento den kněz na znamení po-
kory udělá věřícím křížek popelem na čelo. Popel je zna-
mením pomíjivosti. Popeleční středou začíná doba post-
ní, období příprav na Velikonoce).
22. 2. Svátek stolce sv. Petra (Upozorňuje nás na přímé 
spojení dnešní církve s apoštolem Petrem, kterého Ježíš 
Kristus  určil  jako  svého  zástupce  na  zemi. Věříme,  že 
i dnešní papežové jsou pokračovateli apoštolů). 

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

VYKOUPÍME VAŠE  
ZLATO A STŘÍBRO

V pondělí 19. února v době  
od 10 do 17 hodin bude 

v místní sokolovně probíhat
VÝKUP ZLATA A STŘÍBRA. 

HLEDÁTE DOBROU SLUŽBU 
PRO LEDEČ A OKOLÍ?
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, 

NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ 
PRÁCE V INTERIÉRU  

I EXTERIÉRU. DOHODA JISTÁ!
KONTAKT NA TELEFON:  

777  584  665
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Žáci ledečského gymnázia a střední školy se pravidelně 
účastní sporotvních soutěží a dosahují v nich výborných 
umístění. V poslední době zaznamenal úspěch florbalový 
tým ve složení:  Jakub Egart (5.K), Martin Fiala (2.SM), 
Tomáš Hlava  (7.S), O. Holoubek  (7.S), Matyáš Kozák 
(1.SM),  Jaroslav Krátký  (7.S),   Adam Kučírek  (1.ST), 
David Kváš (7. S), Roman Liška (1. ST), Adam Mašín 
(1.ST), Dominik Šimůnek (6.S). 
Okresní kolo KB florbal challenge se uskutečnilo v Cho-
těboři.  Po  jednoznačných  výhrách  postoupil  náš  tým 
do krajského finále v Jihlavě.
V Jihlavě podávali naši hráči od začátku výborné výkony 
a to znamenalo tři hladké výhry. V rozhodujícím zápase 

o postup ještě  minutu před koncem drželi stav 2 : 1, ale 
po dvou rychlých brankách skončilo utkání 2 : 3. Škoda, 
k postupu bylo velmi blízko.   
Do  nejlepší  pětky  turnaje  byli  vybráni  brankář Matyáš 
Kozák a David Kváš. Nejlepším střelcem finálového tur-
naje byl s 6 brankami Ondra Holoubek. Převahu našeho 
týmu dokládají i následující výsledky.

FLORBAL CHALLENGE – 2. MÍSTO V KRAJSKÉM FINÁLE

Gymn. a SOŠ Ledeč - SŠI Humpolec 4 : 1
Gymn. a SOŠ Ledeč - GOB Telč    6 : 0

Gymn. a SOŠ Ledeč - Gy. Vel. Mez.  5 : 1
Gymn. a SOŠ Ledeč - SPŠ Třebíč    2 : 3

Všem žákům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 
Mgr. Josef Král

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
Po  celý  podzim  2017  probíhal  na  naší  škole  kurz 
přípravy  na  složení  mezinárodních  jazykových 
zkoušek  FCE  (First  Certificate  in  English)  a  PET 
(Preliminary  English  Test).  Kurzu  se  zúčastnilo  15 
zájemců ze tříd septima, oktáva a 4.B. Většina z nich 
se  přihlásila  k  těmto  zkouškám  v  prosincových 
termínech,  další  (septimáni)  si  v  kurzu  zdokonalují 
svoji  angličtinu.  V  těchto  dnech  byly  zveřejněny 
výsledky.  Minulý  školní  rok  složilo  tyto  zkoušky 
celkem  13  studentů.  V  tomto  školním  roce  se 
podařilo  složit  mezinárodní  jazykovou  zkoušku 
devíti studentům ze tříd 8.O a 4.B:

FCE: Tereza Brabcová, Matěj Drápela, Lukáš Machálek, 
Kateřina Rejnková, Kateřina Vaňková. PET: Danile Hess, 
Zuzana Kovandová, Miloslav Pecha, Martina Vrzáčková. 
Blahopřejeme!
Někteří  se  připravovali  individuálně,  jiní  navštěvovali 
zmíněný kurz, kde mohli rozvíjet hlavně svoji mluvenou 
angličtinu, trénovat poslech a dovědět se více o strategii 
u zkoušek  tohoto  typu. Velká část studentů maturitního 
ročníku  tedy  získala  doživotně  platný  certifikát  o  své 
úrovni  znalostí  anglického  jazyka.  Věříme,  že  jim 
angličtina bude dobrým pomocníkem při budoucím studiu 
i v práci. Zanedbatelný není ani fakt, že ti, kdo zkoušku 

FCE, popř. PET složí, nemusí už 
díky  rozhodnutí  MŠMT  skládat 
školní  část  maturitní  zkoušky 
z anglického jazyka.
Příprava  na  jazykové  zkoušky 
bude pokračovat  i  v kalendářním 
roce  2018,  a  to  od  dubna. 
Předpokládá  se  účast  hlavně 
studentů  ze  7.S  a  3.B,  ale 
i  z  nižších  ročníků.  Každý 
zájemce  by  si  měl  stanovit  cíl, 
úroveň  zkoušky,  termín  a  potom 
individuální postup přípravy. 

ThMgr. Jiří Foller
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DRUHÉ KOMUNITNÍ BYDLENÍ DOMOVA HÁJ

Ve  Světlé  n.  S.  bylo  na  začátku  února  2018  otevřeno 
druhé komunitní bydlení Domova Háj. Jedná se o skupi-
nové bydlení pro dospělé lidi s mentálním handicapem. 
Do této domácnosti se přestěhovali 4 klienti, kteří dlou-
hodobě  žili  v  Háji  u  Ledče.  Další  dva  obyvatelé  nové 
domácnosti mají  vazby  na  region  Světlé  nad  Sázavou.  
Dům  se  nachází  v  ulici  Pplk.  Hradeckého,  č.  p.  1067. 
Pro potřeby poskytování sociální služby byl na základě 
veřejné  zakázky  Kraje  Vysočina  rekonstruován  fi rmou 
ATOS a bylo tam také pořízeno nezbytné vybavení. Vše 
bylo spolufi nancováno Evropskou unií, státním rozpoč-
tem a Krajem Vysočina. Lidem s mentálním postižením, 

kteří  se  sem  nastěhovali,  poskytují  potřebnou  asistenci 
pracovníci Domova Háj, kteří jsou s nimi 24 hodin den-
ně. Asistují  jim například při péči o  sebe a domácnost, 
nákupech,  návštěvách  lékařů,  jednání  na  úřadech  a  při 
využívání  dalších  veřejných  služeb.  Ve  Světlé  funguje 
naše první komunitní bydlení pro osoby s mentálním po-
stižením na adrese Haškova, č. p. 692, již od roku 2012. 
Lidé, kteří v něm žijí, se plně zapojili do komunity měs-
ta. Více informací o tomto typu sociální služby vám mů-
žeme poskytnout v obou domácnostech nebo na emailu 
sormova@domovhaj.cz. 

Mgr. František Čapek, metodik, Domov Háj

Společnost UNIMONT 
J.C.K. s.r.o.,  Hradec 8, 

Ledeč n. S.,
která se zabývá pozemním stavitelstvím, 
hledá do svého týmu řidiče/strojníka. 

Požadujeme:
–  řidičské oprávnění sk. B, C, E
–  strojní průkaz na kovové a pásové bagry

Nabízíme:
–  příjemný kolektiv,
–  odpovědnou a samostatnou práci,
–  zajímavé mzdové a pracovní 
podmínky,

–  pracovní smlouvu na dobu určitou 
  1 rok, s možností prodloužení,
–  nástup možný dle dohody.

Své životopisy zasílejte co nejdříve 
na email unimont@unimont.cz.

FOUS s.r.o., PŘIJME NA POBOČKU KEBLOV 
ZAMĚSTNANCE NA TYTO POZICE:

PRODEJCE, OBCHODNÍ  
ZÁSTUPCE, SKLADNÍK

NÁPLŇ PRÁCE: 
komunikace se zákazníkem, administrativa, 
prodej střešních krytin a stavebních materiálů

POŽADAVKY: 
řidičský průkaz sk. B, práce na PC, flexibilita, 

chuť pracovat s lidmi, aktivní přístup, 
spolehlivost, ochota pracovat na osobním rozvoji 
a vzdělávání. Skladník - oprávnění na obsluhu 

vysokozdvižného vozíku

NABÍZÍME: 
zajímavou, různorodou a smysluplnou práci 
v malém kolektivu. Rozšíření znalostí v oboru 
stavebnictví. Odpovídající platové ohodnocení. 

Práce na jednosměnný provoz, 
vhodná i pro absolventy.

KONTAKT: 
životopis posílejte 

na e-mail: fousova@e-whisky.cz
Případné dotazy ráda zodpovím 

na tel.: 605 419 244 (Romana Fousová)
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V září a říjnu 2017 se někteří žáci multimediální tvor-
by  (Šimon Pelikán, Zuzana Černá, Martin Černý,  Jana 
Pajerová, Kristýna Kolářová, Václav Čapek, Lenka Dra-
hozalová  a  Barbora  Prchalová)  zapojili  do  komiksové 
soutěže Promluv k světu bublinou na téma Cílů udržitel-
ného rozvoje, kterou pořádá Adra CZ.
Úkolem soutěžících bylo ztvárnit vybraný Cíl udrži-

telného rozvoje prostřednictvím komiksu. Autoři mohli 
téma pojmout jakkoliv - kriticky, humorně či informač-
ně. Druhého  ročníku  soutěže  se zúčastnilo 206 autorů 
ze ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ i grafických škol z celé České re-
publiky (Ostravy, Aše, Jablonce nad Nisou,...). Do finá-
le postoupily i dva komiksy žáků multimediální tvorby 
a  všichni  jejich  autoři  byli  pozváni  do Prahy na  slav-
nostní vyhlášení. 
Vyhlášení  proběhlo  v  sobotu  2.  12.  v  centru  OSN 

v Praze, které se nachází u Stavovského divadla. Hned 
po příchodu nás organizátorka soutěže Anežka Doležalo-
vá mile přivítala a pohostila. Dále následovaly přednášky 
na téma cílů udržitelného rozvoje a krátký film na téma 
plýtvání potravinami. Pak už nastalo samotné vyhlašová-
ní a předávání cen od sponzorů, kteří mimo jiné svou ka-
tegorii velmi pěkně uvedli. V každé z pěti kategorií bylo 
zahrnuto několik cílů a  tak vznikly stupně vítězů (1.-3. 

místo). Vítězné komiksy byly vždy promítnuty na pl&a-
acu te;tno a tak jsme se mohli přesvědčit, že úroveň byla 
opravdu  vysoká.  Vítězové  získali  skvělé  ceny  (např. 
kvalitní  komiksové  knížky  od  Paseky,  výtvarné  potře-
by Pébeo, poukazy na kreativní workshopy,  fairtradové 
výrobky). Po vyhlášení následoval zdravý oběd od firmy 
Countrylive a pak přišlo  to, na co  jsme se nejvíce  těši-
li, komiksový workshop s jedním z nejvýraznějších ko-
miksových autorů v ČR Tomášem Kučerovským.
Večer jsme se přesunuli na vernisáž do fair-tradové ka-

várny Cesta domů, kde proběhla vernisáž výstavy nejlep-
ších komiksů. Na vernisáži nám hrál a zpíval baskitský 
kytarista  Xabier  Basterra.  Vítězné  komiksy  budou  na-
víc zveřejněny na stránkách Adry a partnerů a zařazeny 
do metodických materiálů pro učitele ZŠ,  takže najdou 
své využití i po výstavě.
V kategorii Férová společnost bylo 1. místem oceněno 

dílo Jany Pajerové a Kristýny Kolářové (komiks: Dobro-
družství jednoho kola). 
V kategorii Odpovědný rozvoj bylo 2. místem oceněno 

dílo autorů Čapek, Prchalová, Drahozalová (komiks: Jak 
zachránit planetu). 
Žákům blahopřejeme a těšíme se na příští ročník!   

Markéta Pelikánová, učitelka MT

VÍTĚZSTVÍ ŽÁKŮ MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY ZUŠ  
V KOMIKSOVÉ SOUTĚŽI

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA ZVE NA KONCERTY
První  pololetí  školního  roku  je  za  námi 
a žáci hudebního oboru ledečské ZUŠ jej 
završují svými vystoupeními na pololetních 
koncertech. První z nich se konal koncem 
ledna a další následují 8., 15., a 16. února 
a účastní se jich sólisté a komorní pěvecká 
i nástrojová seskupení. Pro řadu žáků jsou 
tyto  koncerty  důležitou  součástí  přípravy 
na soutěže, které je v následujícím období 
čekají.  Školní  koncerty  se  v  uvedených 
termínech  konají v sálku ZŠ Komenského 
vždy  od  17  hodin  a  jsou  přístupné 
veřejnosti. Srdečně vás zveme!
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Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Na  počátku  nového  roku  si  vás  dovolíme  seznámit 
s údaji o poskytování pečovatelské služby v roce 2017. 
Pečovatelskou službu v loňském roce využilo 225 klien-
tů v různém rozsahu. Během roku provedli sociální pra-
covníci 41 sociálních šetření u žadatelů o sociální službu, 
se všemi žadateli byla následně uzavřena smlouva o po-
skytování pečovatelské služby.
Pečovatelská  služba  byla  nejvíce  využívána  klienty 

z  terénu v Ledči  a v bytech DPS, dále  ji  pak využíva-
li  obyvatelé  obcí  Kožlí,  Bohumilic,  Sechova,  Bojiště, 
Habreku a Obrvaně, Hradce, Rejčkova, Prosíček, Jedlé, 
Trpišovic, Bilantovy Lhoty, Olešné, Vrbky, Hněvkovic, 
Dobrovítovy Lhoty, Chřenovic, Kamenné Lhoty a Msti-
slavic.
Službu využilo 80 mužů a 145 žen. Věkové rozpětí uži-

vatelů našich služeb je 0-60 (8), 61-70 (29), 71-80 (82), 
81-90  (92),  91-100  (14).  Nejžádanějšími  úkony  v  loň-
ském  roce byly pochůzky,  rozvoz  stravy a běžný úklid 
a údržba domácnosti. Pečovatelky během roku rozvezli 
29 970 obědů ze tří vývařoven. 
Ke konci roku jsme dostali k užívání novou bílou do-

dávku Renault Traffic, která nahradí již dosluhující zele-
nou, veřejnosti známou, Toyotu Hiace, se kterou pečova-
telky rozvážely obědy téměř 20 let. 
V  loňském roce  jsme vedli  jednání  s obcemi,  jejichž 

obyvatelé využívají úkonů pečovatelské služby, o finanč-
ním podílení se na výdajích pečovatelské služby. Zdroji 
financování pečovatelské služby jsou úhrady od uživate-

lů, dotace Kraje Vysočina a MPSV a obcí. Za obce do-
posud službu financovala pouze Ledeč. Všichni zástupci 
dotčených obcí obdrželi návrh, ke kterému se měli mož-
nost ve spolupráci s jejich zastupitelstvy vyjádřit. Smlou-
vu o pravidelném finančním příspěvku na náklady spo-
jené  s  poskytováním pečovatelské  služby Města Ledeč 
nad Sázavou k dnešnímu dni uzavřely tyto obce: Bojiště 
(Bojiště, Mstislavice), Hradec, Dolní Město  (Rejčkov), 
Jedlá, Trpišovice  (Trpišovice, Bilantova  a Dobrovítova 
Lhota),  Chřenovice.  Představitelům  těchto  obcí  patří 
naše  poděkování  za  vstřícné  jednání  a  pochopení  celé 
situace. S ostatními obcemi budeme dále jednat a disku-
tovat vzájemné připomínky.
Velké  poděkování  patří  představitelům  obce  Trpišo-

vice, kteří nám poskytli věcný dar – 25 kusů jídlonosi-
čů s termoobalem a 6 košů na jejich převoz. Děkujeme 
a velmi si vašeho daru vážíme!
Připomínáme, že pečovatelská služba je tu pro vás kaž-

dý den, po – pá od 6,30 – 18,00 hod a v so – ne a státních 
svátcích od 9,00 – 12,00 hod. Poskytujeme širokou škálu 
úkonů – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-
ní  osobu,  pomoc  při  osobní  hygieně,  dovoz  a  donáška 
obědů,  pomoc při  zajištění  chodu domácnosti  a  dopro-
vázení.
Kontaktujte  nás  na  tel.  569  726  631,  731  156  923, 

730 803 436. Více se také dozvíte na našich webových 
stránkách: http://dps.ledecns.cz/.

Mgr. Gabriela Brožová, sociální pracovnice PS

DESET LET VZPOMÍNÁME NA EVŽENA

V  polovině  ledna  2008  nečekaně  zemřel  pan  „řídící“ 
Evžen  Rozkošný.  Bylo  mu  pouhých  64  let.  Naprostá 
většina jeho kolegů, žáků i přátel na něj vždy zavzpomíná. 
Byl  to  laskavý,  vstřícný  člověk  –  kamarád.  Svůj  život 
spojil s kantořinou a měl ji velmi rád, což se jistě projevilo 
i na jeho práci. Kromě prvních dvou let učitelování, kdy 
působil ve Světlé n. S., zůstal už navždy věrný ledečským 
školám. Ochutnal tu celou škálu kantorské kariéry, která 
vyvrcholila  jeho  13letým  ředitelováním  na  Základní 
škole v Komenského ulici. Ne, že by jeho život byla jen 
selanka,  do  života  se  mu  vloudily  problémy  profesní 
i soukromé. Vždy je ale dovedl řešit sám a s nadhledem, 
žádné  stěžování.  Jistě  si  řada  z  vás  ráda  připomene 
tohoto  milého  žoviálního  chlapíka  a  dobrého  kantora. 
Ten familiární titulek by mi Evžen jistě odpustil, byl totiž 
pravidelným čtenářem i kritikem našeho zpravodaje. 

ok
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Ledečská  házená  věnuje  velké  úsilí 
práci  s mládeží  a  nadšeným  trenérům 
se  daří  získávat  děti  pro  tento  krásný 
sport  s  velkou  tradicí  v  našem městě. 
Pod  vedením Matěje  Drápely  fungují 
hned  dvě  družstva,  mladší  a  starší 
žáci,  která  se  pravidelně  zúčastňují 
soutěží  Kraje  Vysočina.  Po  té,  co 
zaplatili  povinné  nováčkovské 
daně  v  podobě  vysokých  proher, 
začali  postupně  prodávat  výsledky 
pravidelných tréninků a získávat první 
body  do  krajské  tabulky.  Na  období 
zimní přestávky si naplánovali několik 
přípravných  turnajů,  ve  kterých  se 
chtějí  setkat  i  s  družstvy  z  jiných 
krajů. První z nich odehráli mladší žáci 
o  předposledním  lednovém  víkendu 
ve  Zruči.  Předvedli  výborný  výkon 
a postupně porazili ve skupině soupeře 
z  Mělníka,  Zbraslavic,  Kolína,  Zruče 
a  K.  Hory  v  semifinále.  Vývoj  turnaje  nám  přiřadil 
za soupeře do finále opět domácí hráče, které ve skupině 
porazili  rozdílem  šesti  gólů.  Bohužel  naši  mladíci 
neunesli  atmosféru  v  hale  a  předvedli  nervózní  výkon, 
plný chyb, spálených šancí a  tak konečný výsledek byl 
zcela opačný než naše očekávání (13 : 8 pro Zruč). I když 
závěr  dobře  rozjetého  turnaj  byl  pro  nás  chvilkovým 
zklamáním,  byla  v  něm  spousta  kladných  okamžiků. 
Ledečští  předvedli  výborné  výkony,  ze  kterých  bylo 
patrné výrazné herní zlepšení a hlavně dobrá pohybová 

průprava.  Individuálně  dominoval Martin  Flekal,  který 
byl  vyhlášen  nejlepším  střelcem  turnaje,  a  to  rozdílem 
třídy. Pro příště bude třeba přitvrdit v obraně, eliminovat 
výkyvy výkonu, proměňovat šance a hlavně makat.
Tak  vám,  kluci,  držíme  palce,  ať  vaše  skvělá  parta 

vydrží  a házená vám přináší  radost  a potěšení. Kdo by 
se  chtěl  přidat  (kluci  ročník  2004  a  mladší),  je  vítán 
na trénincích v ledečské sportovní hale, vždy v pondělí 
a středu od 17.00 a pátek od 16.30 hodin. 

HD

VE ZRUČI HOŘKÉ STŘÍBRO

V. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V KOPANÉ 2017
Fotbalový  klub  Kovofiniš  Ledeč 

uspořádal  2.  prosince,  za  spolupráce 
Města  Ledeč,  již  V.  ročník  Vánoční-
ho  turnaje  starší  přípravky.  Turnaj  se 
hrál za účasti šesti družstev: Přibysla-
vi, Světlé n. S., G. Jeníkova, Ždírce n. 
D., Lípy  a domácího mužstva. Turnaj 
se vydařil a všem účastníkům se líbil. 
Po sérii napínavých utkání se z vítěz-
ství  radovali  fotbalisté  ze  Světlé,  do-
mácí  se  tentokrát  umístili  jako  pátí. 
Turnaj hodnotíme jako velmi příjemné 
zpestření fotbalové zimy. Mužstva ob-
držela diplomy a vánoční nadílku slad-
kostí  a  ovoce.  První  tři mužstva  jako 
cenu  dostala  fotbalové míče. Nejlepší 
hráči z každého mužstva byli odměně-
ni medailí. Pro nejlepšího střelce turna-
je a nejlepšího brankáře byly připraveny diplomy.  
Fotbalový  klub  uspořádá  ještě  10.  února  turnaj  pro 

hráče mladší  přípravky. Také v  tomto  turnaji,  tentokrát 

pro  nejmladší  hráče,  přivítáme  celkem  šest  družstev. 
Tak doufejme,  že  ti  naši nejmenší  to dotáhnou alespoň 
na „bednu“.

Ing. V. Nosek  
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I v letošní sezóně byl uspořádán v prvních dvou 
zářijových víkendech mezinárodní turnaj mladších 
a starších žáků o Pohár Josefa Vašíčka. Každý rok 
je o účast na tomto turnaji obrovský zájem a obsa-
zení  turnaje  je zřejmé dlouho před  jeho začátkem. 
Ledeč  svá mužstva  připravovala  na  turnaj  už  dva 
týdny předem na jiných zimních stadiónech, proto-
že u nás led nebyl k dispozici. Nakonec si vítězství 
v turnaji mladších žáků odvezlo mužstvo Uničova. 
Na  2.  místě  skončil  maďarský  tým  Dunaújvárosi 
Acélbikák. Slávia Praha skončila na 3. místě před 
Znojmem. Ledeč skončila na 5. místě před Jindři-
chovým  Hradcem.  V  turnaji  starších  žáků  nebyla 
také nouze o  skvělé  a  napínavé bitvy. Nakonec  si 
pohár  odvezlo  mužstvo  Brumova-Bylnice.  Druhé 
skončilo  mužstvo  Uničova  před  pražskou  Slávií. 
Ledeč byla čtvrtá a na pátém místě skončila Skuteč.
První z náborových akcí nazvaných Týden hokeje, 

která je pořádána pod záštitou ČSLH, proběhla po-
slední zářijovou neděli. Akce se zúčastnilo 12 dětí 
ve věku od 2 do 8 let, z nichž byla jedna dívka. Čtyři 

z těchto dětí byly vybaveny přímo na místě hokejo-
vou výzbrojí a staly se členy týmu přípravky. Druhá 
akce  Týden  hokeje  proběhla  předposlední  ledno-
vou středu a byla velkým příjemným překvapením. 
Zaregistrovalo se 39(!)nových dětí. Z toho bylo 11 
dívek! Což je skvělé a doufáme, že všechny děti u 
hokeje vydrží. Klub všem nováčkům zajistil zdarma 
kompletní hokejové výstroje,  aby  rozjezd v  tomto 
národním sportu byl pro ně co nejjednodušší.
Mužům  se  bohužel  nedařilo  a  z  důvodu  velké 

marodky několika hráčů (v jednu dobu bylo mimo 
hru 14 hráčů základní sestavy) byl klub nucen jeho 
činnost ukončit. Zvládat KLM v systému dvou zá-
pasů v týdnu bylo neúnosné a nebylo možné zápasy 
překládat.  V  dalších  sezónách  budeme  usilovat  o 
znovuotevření  kategorie mužů. To  je  však odvislé 
od hracího systému a zejména od toho, zda se nám 
již konečně po několika letech podaří vyprosit si na 
vedení města přístavbu šaten. Zatím, ač byly přislí-
beny na srpen  roku 2017, nestojí. Doufáme, že  se 
však v letošním roce podaří jejich výstavba. S tím 
také souvisí otevření mužstva dorostu, které chceme 
od příští sezóny. Bez min. dvou šaten, které budou 
trvale zabrány klubem, nelze ale obě kategorie ote-
vřít. A pro naše ostatní děti je potřeba zajistit min. 
sklady výstroje (když ne plnohodnotné šatny), kde 
se budou moci výstroje sušit a nebudou tak muset 
objemné tašky s výstrojí stále nosit domů a na sta-
dión. Děkujeme rodičům za jejich obrovskou vstříc-
nost a trpělivost s touto, pro ně, nelehkou činností. 
Snad se podmínky pro děti na našem stadionu brzy 
zlepší.
Koncem listopadu byl zimní stadion poctěn vzác-

nou návštěvou. A to A týmem české ženské hokejo-

OHLÉDNUTÍ ZA DOSAVADNÍ ČÁSTÍ 
HOKEJOVÉ SEZÓNY 2017/2018
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KOUPÍM
byt 2+1 v Ledči n. S., sídliště. 

Požaduji zvýšené přízemí, případně výtah 
do vyšších podlaží. 

Kontakt na telefon: 
724 190 100.

vé reprezentace. Proběhl tady třídenní kemp, který 
byl  zakončen  přátelským  zápasem  proti  dorosten-
cům ze Světlé  n.  S. Ženy  sice  prohrály,  ale  zápas 
měl náboj a velkou kvalitu.
Klub  uspořádal  v  prosinci  hned  dvě  „výjezdní“ 

akce pro děti. Jednou z nich byla návštěva muziká-
lu Popelka na ledě v Pardubicích a návštěva zápasu 
české hokejové reprezentace proti Finsku v O2 aré-
ně. Na obě akce jely děti zdarma autobusy a navíc 
na vstupenky do O2 arény jim klub finančně přispěl. 
Obě akce se setkaly s velkým úspěchem. Další akcí 
byla  návštěva  extraligového  utkání  v  Jihlavě,  kde 
děti  byly  zdarma.  Klub  samozřejmě  plánuje  akce 
další. Mimo jiné to bude návštěva Síně slávy české-
ho hokeje v Praze.
Tradičně  začátkem  prosince  proběhlo  Peklo  na 

ledě. Na začátku ledového pekla se představily děti 
z krasokroužku a oddílu krasobruslení. Potom hala 
pohasla  a  ze  střídaček vtrhli  čerti  na  ledovou plo-
chu. Okukovali, které  to zlobivé dítko odnesou do 
ledového pekla, které si připravili přímo na ledové 
ploše.  Po  chvíli  vše  zachránil Mikuláš  s  andělem, 
kteří čerty odehnali a dětem za básničku, písničku 
či slib, že už zlobit nebudou, rozdali balíčky s dob-
rotami. Celá akce se vydařila. Drobnou kaňkou bylo 
jen opět nefunkční ozvučení, které se snažíme také 
vyprosit na městě již několikátou sezónu. Akci jsme 
museli „odkřičet“ jen pomocí vlastních hlasivek.
Mezi  svátky  proběhl  tradiční  vánoční  turnaj  ho-

kejových  „hvězdiček“. Na  turnaj  přijely  opět  klu-
by z celé republiky. Bylo se rozhodně na co dívat. 

Boje těch nejmladších hokejistů přípravek přinesly 
nejedno  dramatické  utkání.  Nakonec  se  vítězem 
stal tým s příznačným názvem Drtiči Hodonín. Na 
2. místě skončila Čáslav, 3. Velká Bíteš, 4. Ledeč a 
5. místo obsadil Pelhřimov. Ve stejný den probíhal 
turnaj elévů v Moravské Třebové, odkud si náš tým 
přivezl zlaté medaile!
V  letošní  sezóně se  také, dle  společné dohody a 

spolupráce s týmem Světlé, odehrají celkem tři zá-
pasy dorostenecké  ligy. Dva zápasy už proběhly a 
na třetí se můžeme těšit závěrem února.
Klub se také zapojil do charitativní sbírky Nadace 

Jakuba Voráčka.
A protože letos si bude klub připomínat 85 let od 

svého vzniku, vyhlásili  jsme výtvarnou soutěž pro 
děti do 16 let o „logo“ k tomuto výročí. Soutěží se 
ve třech věkových kategoriích, kde v každé katego-
rii budou připraveny odměny pro nejlepší loga (mj. 
vstupenky na extraligové utkání). Úplně nejzdařilej-
ší logo bude otištěno na hracích pucích v nové sezó-
ně 2018/2019.
Všem mládežnickým kategoriím se v letošní sezó-

ně daří. Jak na ledě soupeřů, tak na našem stadionu. 
Nejen zápasy mladších a starších žáků jsou oprav-
du parádní podívanou. Přijďte se podívat a podpořit 
naše děti.
Bližší informace o všech událostech jsou k vidě-

ní na našich webových stránkách www.hcledec.cz a 
také na novém facebookovém profilu.    
  

Jan Malík

FK Kovofiniš Ledeč n. S. vás zve
3. března 2018 od 20:00 h. na –

FOTBALOVÝ PLES
Hotel Sázava, Kapela R.U.M.
Vstupné 200 Kč, vstupenky: 
M. Brož, tel. 775 076 918,

fkledec@centrum.cz

KOUPÍM
byt 2+1 v Ledči nad Sázavou  

(nejlépe s balkónem nebo lodžií).  
Koupě pro vlastní bydlení,  

platba v hotovosti, rychlé jednání.  
Kontakt: 724 791 320.
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PODĚKOVÁNÍ

Rád  bych  prostřednictvím  Ledečského  zpravodaje 
poděkoval  zástupcům města Ledče n. S. a Svazu 
důchodců v Ledči za  přání  k mému životnímu  jubileu. 
Velice si toho vážím a ještě jednou děkuji. 

Stanislav Tvrdík

Dne 30. ledna 2018 uplynul 1 rok, kdy nás opustil náš syn 
a bratr, pan MARTIN FOTR z Ledče nad Sázavou. 

S láskou a úctou vzpomíná rodina a přátelé.

Dne  12.  ledna  2018  uplynul  první 
smutný  rok,  kdy  nás  nečekaně  opustil 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan JAN CHLÁDEK z Vilémovic.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 
Alena, synové David a Lukáš s rodinami.

Děkujeme  všem,  kteří  se  přišli  naposledy  rozloučit 
s naší milovanou maminkou, 
paní BOŽENOU RITTENAUEROVOU z Ledče n. S. 
Děkujeme za projevy soustrasti se zesnulou. 

Zarmoucená rodina

VZPOMÍNKA

Dne 1. února uplynulo už 11  let, kdy 
nás navždy opustila, ve věku nedožitých 
59 let, naše drahá manželka a maminka, 
paní MARCELA Hlídková z Ledče n. S. 
Kdo jste  ji znali a měli  rádi, věnujte  jí 
prosím tichou vzpomínku. 

Děkují manžel a synové 

Čas běží, ale bolest 
stejná zůstává…

V  únoru  letošního  roku 
uplyne již pět smutných let  
od chvíle, kdy nás opustili 
dva  nerozluční  kamarádi 

ROMAN JANDÁČEK z Ledče nad Sázavou 
a MARTIN KYSELA z Habreku.
Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste je měli rádi. 

S láskou a každodenní vzpomínkou  
rodina Jandáčkova a Kyselova.

Již  6  smutných  roků uplynulo  od ne-
pěkného dne 9. února 2012, kdy nás na-
vždy opustil náš dobrý a obětavý man-
žel, tatínek a dědeček, 
pan LADISLAV PÍŠKA z Hradce. 
Všem,  kteří  vzpomínají  spolu  s  námi, 
děkujeme.

S úctou a láskou stále vzpomínají – 
manželka a synové s rodinami.

Dne 13. února letošního roku si připomínáme druhé výročí 
úmrtí pana JANA FULÍNA  z Habreku.  
Zároveň  14. února vzpomínáme už 22. výročí úmrtí  
paní MILOSLAVY FULÍNOVÉ z Habreku.

S láskou a úctou vzpomíná rodina. 
Dne  14.  února  2018  si  připomeneme 
10. výročí úmrtí 
pana FRANTIŠKA CAHY  z  Ledče 
nad Sázavou. 
Děkujeme  všem,  kteří  si  vzpomenou 
spolu s námi.

S láskou a úctou stále vzpomíná  
manželka a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, ten nezemřel…
Dne  21.  února  2018  vzpomeneme  
20. výročí, kdy nás navždy opustil mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr, 
pan MILOSLAV NECHVÁTAL 
z Obrvaně. 

S láskou stále vzpomínají manželka 
Marie, synové Miloslav,   

Josef a bratři s rodinami.
***********************************************
Dne 21. února také vzpomeneme 32. výročí úmrtí milované ma-
minky a babičky, paní FRANTIŠKY ŠVANDOVÉ z Obrvaně.  

Stále vzpomínají dcery Marie a Jana s rodinami.

Dne 19. února 2018 uplyne smutných 15 let od úmrtí 
paní MILADY ZELENÉ a 5 let od úmrtí
pana ZDEŇKA ZELENÉHO z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte prosím s námi.                                    

Dcera Milada  a syn Zdeněk s rodinami.

Dne  1.  března  letošního  roku  uplyne 
už 30 let, kdy nás navždy opustila naše 
manželka a maminka, 
paní JAROSLAVA CUDLÍNOVÁ 
z Jedlé. 
Za  tichou  vzpomínku  děkujeme  všem, 
kteří ji znali a měli rádi. 

Stále vzpomínají manžel,  
syn s rodinou a ostatní příbuzní.


