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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

V únoru se rada města sešla pouze 12. 2. a projednala mimo 
jiné následující body:
•	 Schválení programu řádného zastupitelstva města dne 19. 2.
•	 Schválení  rozpočtů na  rok 2018 a  střednědobého výhledu 

rozpočtu všech příspěvkových organizací.
•	 Schválení dotací z rozpočtu města na rok 2018 organizacím 

a spolkům:

Rybáři – závody 10.000 Kč
Chovatelé – výstava 15.000 Kč
Čištění Sázavy – 10.000 Kč
Lyžaři – 20.000 Kč
Ledňáček – 10.000 Kč
Blešák bez peněz – 6.000 Kč
Potravinová banka – 10.000 Kč
Sdružení hasičů ČR -5.000 Kč 
Stanice Pavlov – 20.000 Kč
Linka důvěry Střed – 5.000 Kč
Svaz důchodců 30.000 Kč
Zahrádkáři – 20.000 Kč

Poznámka: Rada města schvaluje pouze příspěvky do 50.000 Kč, 
vyšší částky jsou v kompetenci zastupitelstva města.

•	 Schválení Smlouvy o dílo na akci: Oprava autobusové 
čekárny Koželská s firmou ATOS.

•	 Schválení  pronájmu  sanitární  buňky  na  letní  stadion 
po dobu rekonstrukce šaten

Zastupitelstvo města  se  sešlo  dne  19.  února  a  kromě běž-
ných majetkových úkonů odsouhlasilo následující příspěv-
ky, spadající do jeho kompetencí:
Fotbalový klub – činnost mládeže 80.000 Kč 
Háta o.p.s – CDS Barborka 51.000 Kč
Obl. charita – Petrklíč 51.000 Kč
Hokejový klub – sportovní příprava 400.000 Kč
TJ Kovofiniš – provozní náklady 249.000 Kč
TJ Sokol – provoz sokolovny 150.000 Kč
Církev husitská (oprava kostela) – 150.000 Kč
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je plánová-
na na 26. března 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-

Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o no-
minaci akce „Restaurování Mariánského sloupu na Huso-
vě  náměstí“  mezi  30  akcí,  ucházejících  se  o  cenu  Zlatá 
jeřabina 2017 v kategorii „Péče o kulturní dědictví“. Kraj 
Vysočina  vyhlásil  již  14.  ročník  ankety  Zlatá  jeřabina  – 
Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku. Cílem ankety 
je  najít  nejlepší  počiny  a  projekty  vedoucí  k  rozvoji  re-
gionu mj.  v  oblasti  památkové péče příkladnou obnovou 
historických  objektů  (rekonstrukce,  restaurování,  revita-
lizace,  oprava  či  údržba).  HLASOVÁNÍ  VEŘEJNOSTI 
BUDE PROBÍHAT v termínu od 1. března do 31. března 
2018, a to elektronicky na webových stránkách Kraje Vy-
sočina (k úspěšnému hlasování  je nutné vyplnit  formulář 
ve  spodní  části  seznamu  soutěžních  akcí  a  opsat  číselný 

kód.  Do  e-mailové  schránky,  kterou  uvedete  ve  formu-
láři,  bude  zaslána  informační  zpráva  a  na  základě  jejího 
potvrzení dojde k započítání hlasu do ankety. Bez potvr-
zení informační zprávy nebude hlas započítán) a dále pro-
střednictvím hlasovacích lístků uveřejněných v březnovém 
vydání novin Kraje Vysočina (pouze originál hlasovacího 
lístku bude započítán jako platný hlas. Hlasovací lístky za-
sílejte na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 
587 33 Jihlava s označením obálky „POČIN ROKU“). Prv-
ní tři místa obdrží Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin 
roku 2017 - Zlatou jeřabinu a peněžní dar. Více informa-
cí o 14. ročníku ankety Zlatá jeřabina se můžete dozvědět 
pod následujícím odkazem: 
https://www.kr-vysocina.cz/pocinroku.asp

ZLATÁ JEŘABINA 2017 – DOSÁHNE NA OCENĚNÍ  
I LEDEČSKÁ PAMÁTKA?

10. – 11. 3. Dr. Niklová Pavlína,  
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 435 040

17. – 18. 3. Dr. Maštálka Vojtěch,  
Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 721 132 134

24. – 25. 3. Dr. Hlaváčová Romana,  
Hrnčířská 2925, H. Brod Tel.: 569 428 238

30. 3. – 2. 4. Dr. Drbohlavová Oldřiška,  
Jahodová 2240, H. Brod Tel.: 569 478 360

7. – 8. 4. Dr. Kohlová Jana,  
M. Střely 420, Krucemburk Tel.: 569 697 226

14. – 15. 4. Dr. Kočová Jana,  
Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 724 170 466

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
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AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ DO HAVLÍČKOVA BRODU

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

V závěru minulého roku jsem vás prostřednictvím LZ 
informoval o nově připravovaném řešení veřejné dopra-
vy Vysočiny, kde nebylo uvažováno  s  žádným přímým 
autobusovým spojením do Havlíčkova Brodu. Stále jsme 
byli odkazováni na možnost připravované komfortní že-
lezniční  dopravy.  Jelikož  jsme  se  s  touto variantou ne-
hodlali smířit, stále a stále  jsme vyvolávali společně se 
starostou Vilémovic  a místostarostou Světlé  n.  S.  další 
a  další  jednání,  která  byla  vedena  v  uplynulých  dvou 
měsících  přímo  s  panem  hejtmanem  Jiřím Běhounkem 
za  přítomnosti  senátora  zvoleného  za  náš  region –  sta-
rosty  Čáslavi,  pana  Miroslava  Strnada.  Až  při  těchto 
jednáních se podařilo s přispěním jak pana hejtmana, tak 
i pana senátora, alespoň částečně přesvědčit garanta to-
hoto projektu (odbor dopravy Kraje Vysočina), že nejen 
z historického hlediska, ale i praktického hlediska, je pro 
občany Ledče  a  okolí  bezpodmínečně  nutné  zachování 
alespoň „páteřních“ přímých spojů do Havlíčkova Bro-
du  (spojení  do  nemocnice,  škol,  případně  zaměstnání).  
V první  fázi  nám ze  strany  zhotovitele  tohoto projektu 
bylo vyhověno z hlediska zařazení přímých spojů. Pod-
mínkou však byla finanční spoluúčast města na tyto  spo-
je, neboť přímé autobusy do H. Brodu byly brány Krajem 
Vysočina při možnosti souběžné železniční dopravy jako 
nadstandard. Finanční spoluúčast pro tyto dva páry spojů 

činila cca 500 000,- Kč /rok. Vzhledem k tomu, že Kraj 
Vysočina v této fázi uvažuje při realizaci jím navržených 
jízdních řádů se spoluúčastí obcí ve výši cca 70 Kč/ob-
čan/rok (tj. cca 350 000 Kč/rok pro naše město), byl pro 
nás požadavek navýšení   platby o 500 000,- Kč za dva 
páry přímých spojů do H. Brodu nepřijatelný. Na základě 
dalších  jednání  s  panem  hejtmanem,  panem  senátorem 
a  zhotovitelem  jízdních  řádů  došlo  nakonec  k  dohodě, 
kdy náš požadavek zavedení alespoň dvou přímých spo-
jů do a z Havlíčkova Brodu byl akceptován bez finanční 
náhrady. Z naší strany pak bylo akceptováno „vypuštění“ 
dvou spojů z Ledče do Světlé a zpět. I tak by mělo být 
zajištěno autobusové spojení mezí Ledčí n. S. a Světlou 
1x za 2 hodiny a v odpoledních hodinách téměř každou 
hodinu. A kdy by tedy měly být realizovány přímé spoje?  
Do Havlíčkova Brodu  ráno v 6:52 a 7:43 hodin a z H. 
Brodu ve 12:08 a v 15:08.  Ostatní spoje, kterých bude 
nepoměrně více než v současné době, budou realizovány 
přímými vlakovými spoji, či kombinací autobus - vlak. 
Samozřejmě, že s finální verzí, pakliže bude zastupitel-
stvem Kraje Vysočina schválena, budete včas seznáme-
ni. Dle sdělení kompetentních pracovníků kraje by takto 
koncipovaná veřejná doprava Vysočiny měla být uvede-
na do provozu v roce 2020.

Ing. Zdeněk Tůma, starosta města

Potěšilo nás, že oproti roku 2016 došlo k mírnému na-
výšení  počtu  registrovaných  čtenářů  a  počtu  výpůjček. 
V minulém roce  se do knihovny zaregistrovalo celkem 
1005 čtenářů, z toho 246 dětí. Nejmladšímu čtenáři jsou 
2 roky, nejstaršímu 96 let. Nejčastěji knihovnu využívá 
věková kategorie 60 až 69 let. Je už pravidlem, že většinu 
čtenářů tvoří ženy, vloni tvořily 77,7 %. Nejméně zastou-
penou věkovou skupinou je mládež 16 až 19 let. Služby 
knihovny využívají  nejenom obyvatelé Ledče,  ale  sko-
ro 17 % čtenářů dojíždí z okolí. Vloni knihovnu celkem 
navštívilo 14 884 návštěvníků, kteří si vypůjčili celkem 
67 905 dokumentů. Nejvíce  je zájem o beletrii pro do-
spělé. Nejčtenějšími  autory v  loňském  roce byli H. M. 
Körnerová, W. Smith, V. Vondruška. V dětském oddělení 
je dlouhodobě nejžádanější titul Deník malého poserout-
ky.  Seznam  top  titulů  je  k  nahlédnutí  v  knihovně,  tam 
mohou čtenáři najít inspiraci ke čtení. Knihovna odebírá 

36 titulů časopisů, z nich je nejoblíbenější časopis Týden, 
Reflex, Vlasta, Květy. 
Do  fondu  knihovny  přibylo  1409  knih,  z  toho  1182 

beletrie, 227 naučné. Při nákupu knih se snažíme reago-
vat na poptávku a  zájem čtenářů. Moc děkujeme všem 
za knižní dary. 
Činnost  knihovny  není  omezena  pouze  na  půjčování 

dokumentů, ale knihovnice pořádají různé akce pro ve-
řejnost. Vloni se nám podařilo uspořádat celkem 45 akcí. 
Jednalo se o besedy pro žáky všech stupňů škol a úspěšná 
byla vyráběcí odpoledne. Noc s Andersenem a pasování 
prvňáčků na čtenáře jsou již tradiční akce. V těchto akti-
vitách budeme určitě pokračovat i letos.
Děkujeme  všem  čtenářům  za  přízeň  v  loňském  roce 

a přejeme jim mnoho štěstí v roce 2018. 
Pavlína Nulíčková

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2017
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BUDOU SE VERONIKY DRŽET SAMÉ JEDNIČKY?

Díky složitým úředním úkonům nám přeci jen trochu déle 
trvalo, než jsme se dozvěděli, které miminko bude mít tu 
čest,  zapsat  se  do  ledečské matriky  jako  první  občánek 
roku 2018. Se souhlasem úřadů i rodiny tedy slavnostně 
oznamujeme, že tuto výsadu bude mít holčička jménem 
VERONIKA VÍDEŇSKÁ. Stalo  se  tak 11.  ledna  letoš-
ního  roku v havlíčkobrodské nemocnici,  těsně po  jedné 
odpoledne.  Veronika  si  kromě  vznešeného  jména  nese 
do života i velmi slušné parametry: vážila téměř 3,5 kila 

a měřila půl metru – jméno i míra jak pro budoucí model-
ku! Ať už si do života malá Veronika zvolí cokoliv, budou 
ji ostražitě a laskavě vést nejen její rodiče, ale dohled bu-
dou mít také její dva starší bráškové - pětiletý VOJTÍŠEK 
a  o  dva  roky mladší HONZÍK. Veronice  přejeme,  ať  ji 
přízeň jedniček, které má v datu narození, provází nejen 
ve školních výsledcích, ale po celý život. Celé rodině pře-
jeme pevné zdraví a mnoho šťastných společných chvil. 

ok 

V    neděli  21.  ledna  2018 
se děvčata ze SVČ - kraso-
kroužku    Ledeč  zúčastnila 
závodu  Nymburská  stuha. 
Jednalo  se  o  již  30.  ročník 
tohoto  závodu.    Za  nás  se 
závodu  zúčastnila  čtyřletá 
Barborka  Kotěrová,  která 
skončila  na  11. místě  a  os-
miletá  Verunka  Vavrlová, 
která byla na 8. místě. Děv-
čata dostala medaile, diplo-
my  a  velké  deštníky.  Moc 
děkujeme paní Jarmile Palánové a Natálii Palánové, kte-
ré naše děvčata trénují. Také děkujeme Tereze Kotěrové,  
která se nám po dobu  závodu starala o děvčata, cvičila 
s nimi a dovedla je na ledovou plochu. Především chce-
me  poděkovat  SVČ  za  finanční  příspěvek  na  startovné 
na závodech.  Dále bychom vás rádi pozvali 17. března 
2018 na zimní stadion v Ledči, kde se bude konat Ledeč-
ská Pirueta. Přijďte se podívat a podpořit naše děvčata, 
která budou závodit. 

Rodiče děvčat

DĚVČATA Z KRASOKROUŽKU BYLA NA ZÁVODECH
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ 
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI 

ZA MĚSÍC úNOR 2018
CIZINCOVA ZÁLIBA V JÍZD-
NÍCH KOLECH -  dne  4.  února 
2018 na PS Ledeč n/S. byla ozná-
mena  krádež  jízdního  kola  zn. 
KONA,  ke  které  došlo  téhož  dne 
v době od 16:30 hod. do 17:00 ho-
din u sportovní haly v ul. Koželská, 
kde bylo  jízdní kolo volně opřené. 
Poškozenému  tak  způsobil  škodu 
ve výši 14.000,- Kč. Tento násled-
ně  pak  při  nástupu  na  noční  smě-

nu v jednom z podniků v Ledči n/S. zjistil, že jeho odcizené 
jízdní kolo stojí ve stojanu pro jízdní kola u vrátnice. Z tohoto 
důvodu ihned celou věc dal na vědomí policii a ta po příjezdu 
provedeným šetřením mezi zaměstnanci noční směny ustanovi-
la pachatele činu, kterým byl 24-letý cizinec, který bydlel jako 
agenturní pracovník v ubytovně na ul. Koželská. Cizinec při-
znal, že se mu kolo líbilo a hlavně nemusel jít pěšky do zaměst-
nání a tak si toto neoprávněně přivlastnil, chtěl ho nadále pou-
žívat. Jmenovanému bylo následně ve zkráceném přípravném 
řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže a spisový 
materiál byl po administrativních úkonech předložen k dalšímu 
rozhodnutí státnímu zástupci. V případě uznání viny před sou-
dem mu hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky. Největší radost 
však měl  poškozený,  který mohl  odjet  z  noční  směny  domů 
na svém nalezeném kole.

ODCIZENÍ MOBILNÍHO TELEFONU NA TANEČ-
NÍ ZÁBAVĚ –  dne  11.  února  2018  v  době  od  01:00  hod. 
do 04:20 hod. v obci Bojiště, neznámý pachatel při maškarním 
bále z volně odložené kabelky na parapetu okna, finanční ho-
tovost ve výši 1.800,- Kč a mobilní telefon Apple Iphone 6S, 
čímž poškozené majitelce způsobil celkovou škodu ve výši 
nejméně 16.000,- Kč. Pachatel se tímto jednáním dopustil 
přečinu  krádeže  a  v  případě  jeho  odhalení  a  uznání  jeho 
viny  před  soudem mu hrozí  trest  odnětí  svobody  až  na  2 
roky. 

VLOUPÁNÍ DO OPRAVÁŘSKÉ DÍLNY ZD KOŽLÍ 
- dne 22. února 2018 v době od 03:00 hod. do 04:00 hodin 
v obci Kožlí dosud nezjištění pachatele po nadzvednutí drátě-
ného pletiva vnikli do objektu Zemko Kožlí, kde dále vypáčili 
uzamčená vrata do údržbářských dílen, které prohledali a od-
cizili  různé  nářadí  (kleště,  očkové  klíče,  plastové  kanystry) 
a ze zde zaparkovaného nákladního vozidla odcizili nejméně 
50 l motorové nafty, čímž poškozené společnosti Zemko a.s. 
způsobili celkovou škodu nejméně ve výši 13.000,- Kč. V pří-
padě uznání viny před soudem pachatelům hrozí trest odnětí 
svobody až na 2 roky.

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

Policejní stanice Ledeč n. S.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA, 
STANICE LEDEČ N. S.

Přináším vám, vážení čtenáři, pravi-
delné  ohlédnutí  za minulým měsícem 
očima hasiče.
V tomto mrazivém počasí jsem vel-

mi rád, že vám přináším zprávy o zá-
sazích  technického  charakteru  a  po-
dobných výjezdech,  neboť  zabývat  se 
požárem v  těchto mrazech  je  kompli-
kované a složité.

Jak  jsem  již  v  úvodu  naznačil,  od  samého  začátku  roku 
nedošlo k  žádnému požáru,  či nechtěnému zahoření.  I  přes 
topnou sezónu, která je v plném proudu, nedošlo k žádnému 
zahoření sazí v komíně. Je na místě konstatovat, že z hlediska 
požární prevence vnímáme posun k lepšímu, občané o svoje 
komíny i díky nové vyhlášce dbají lépe.

K  výjezdové  činnosti: V  posledním měsíci  jsme  vyjížděli 
k  19  událostem,  které  jsou  vesměs  technického  charakteru. 
Na Ledečsku došlo k nárůstu dopravních nehod. Pětkrát jsme 
zasahovali u těžkých dopravních nehod. Došlo při nich ke zra-
nění sedmi osob. Naposledy 25. února večer. U Golčova Jení-
kova došlo k nárazu osobního vozidla do mostku. Dvě osoby 
z vozidla hasiči vyprošťovali skoro hodinu. Zde nám pomáhali 
kolegové  z  Čáslavi  a  Golčova  Jeníkova.  Další  nehody  byly 
u Kožlí, Hradce, Vilémovic, Kamenné Lhoty. Také nás opět 
zaměstnávají stromy přes vozovku, více než jiné roky.

ppor. Jan Šimanovský,  
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

INTERNET
MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝM A RYCHLÁ PODPORA

měsíčně vč. DPH
250 Kč100 Mbit/s až

bez limitů a FUP

za
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„S HÁTOU DO PRÁCE“ PŘEKONÁVÁ HRANICE  
LEDČE NAD SÁZAVOU

Doposud se účastníkům projektu S Hátou do práce po-
dařilo najít zaměstnání v rámci města Ledeč. Od února 
2018 jsou aktivními účastníky, kteří čekají na svou pra-
covní smlouvu, i tři klienti Chráněného bydlení Domova 
Háj ve Světlé n. S. Nyní je můžete potkat v ulici Sázav-
ská,  kde  za  podpory  asistentky  probíhá  jejich  pracovní 
trénink.   Vůbec  první  osobou,  která  dala  podnět  k  ob-

sazení  těchto  pracovních míst,  byl místostarosta Světlé 
Josef Hnik.
Po kontaktování vedoucí chráněného bydlení, paní Šo-

mrové, se klienti zúčastnili motivačního setkání, kde jim 
byla nabídnuta možnost stát se součástí projektu S Há-
tou do práce a získat tak možnost pracovního uplatnění. 
Účastníci dále absolvovali schůzky a školení, týkající se 
jejich pracovního zařazení. 
V  současné  době  je  pro  nás  důležitou  spolupracující 

osobou opatrovnice účastníků projektu, paní Ing. Wein-
gärtnerová,  jejímž  prostřednictvím  je  zajišťována  plat-
nost pracovní smlouvy. 
Doufáme, že se tak stane co nejdříve a účastníci pro-

jektu si tak budou moci připsat na své konto svou první 
výplatu. S Hátou do práce je název projektu Evropského 
sociálního fondu, který byl schválen na základě žádosti 
o podporu z Operačního programu Zaměstnanost:  1 Pod-
pora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Projekt 
je realizován společností Háta, o. p. s. v Ledči, a to v ob-
dobí od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019.

Bc. Eva Moravcová Urbanová, koordinátorka projektu

Ač má únor nejméně dnů, v Hátě, o. p.  s.  jsme  toho 
stihli mnoho. Tím, že máme nádherné prostory, ve kte-
rých  je  i klub Barborka-fé, máme možnost organizovat 
různé akce s klienty. Klienti CDS Barborka se musí po-
starat  o  napečení  zákusků,  které mohou nabízet  klubo-
vým členům Barborka-fé ke kávě. Baví je to a s pomo-
cí zaměstnanců se jim daří. Členem klubu se může stát 
zdarma každý z vás. 
První  příležitost  se  naskytla  hned  v  prvních  dnech 

února, kdy jste byli zváni na vernisáž výstavy Vladimíra 
Zadražila  z  Pavlova  u Ledče  a. Děkujeme  za  návštěvu 
a slova obdivů těchto uměleckých děl, která autora potě-
šila. Další výstavy budou následovat.
Velkým zážitkem byla návštěva Veterinární ordinace. 

V CDS Barborka máme kočku a jako správní chovatelé 
jsme se hromadně vypravili na vyšetření a exkurzi. Dě-
kujeme MVDr. P. Vrbkovi za provedení po ordinaci, kde 
se léčí naši domácí mazlíčci.

Také jsme si připomněli svátek sv. Valentýna, oblečeni 
jednotně v barvách růžové a červené jsme vyráběli různá 
srdce, kterými jsme obdarovali své blízké.
V tomto chřipkovém období se našimi programy snaží-

me zábavnou formou přiblížit důležitost požívání vitamí-
nů v ovoci a zelenině a poznávání jej, což není někdy zcela 
jednoduché, když jsou v ochutnávce i málo známe tropic-
ké  druhy.  Pravidelně  cvičíme,  abychom  byli  připraveni 
na  odpoledne  plné  tance.  23.  února Komunitní  centrum 
Háta společně s CDS Barborka připravily ples pro veřej-
nost. K tanci hrála skvělá kapela Country gang ve složení: 
Pavel Policar, Zdeněk Čambala, Petr Malimánek a Milan 
Svoboda. Sešla se téměř stovka lidí, jednak z dalších zaří-
zení, ale právě i občanů z města Ledeč. Děkujeme za účast, 
všichni se bavili a tančili do pozdních večerních hodin.
Jiné dny máme náladu na klidnější program, tak jsme 

si  dojeli  do  kina  na  reklamovanou  pohádku  Čertoviny 
od Zdeňka Trošky.

Aktivity společnosti Háta naleznete na FB 
stránkách: centrum denních služeb Barbor-
ka,  Háta  obecně  prospěšná  společnost,  či 
komunitní centrum Háta. Připravované akce 
pro veřejnost jsou plakátované a potěší nás 
vaše  přítomnost.  Přicházející  jarní  období 
začne lákat k procházkám, zveme vás tímto 
do sociálního   bazárku, kde můžete obmě-
nit svůj šatník nákupem za symbolické ceny 
a do zmíněného klubu Barborka-fé na pose-
zení s kávou v příjemném prostředí 

Lada Nováková, CDS Barborka

UMĚNÍ V BARBORCE
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Pracovníci  Domova 
Háj  strávili  zimní  čas 
nejen  asistencí  klien-
tům,  ale  i  vzdělává-
ním.  V  rámci  projektu 
„Zkvalitnění  procesu 
přechodové  fáze  trans-
formace Domova Háj“, 
na který čerpáme finan-

ce z Evropského sociálního fondu, jsme mohli poskyt-
nout našim pracovníkům mimo jiné třídenní kurz „Stan-
dardy kvality sociálních služeb v praxi transformace“. 
Cílem  kurzu  bylo  upozornit  pracovníky  na  odlišnosti 
při poskytování asistence klientům v běžném prostředí 
na rozdíl od ústavu. Školení bylo velmi zajímavé, pro-
tože lektorka má zkušenosti i s pečovatelskou službou 
i s náhradní rodinnou péčí. Dobré bylo také především 
v  tom, že se s pracovníky bavila o praxi v našem za-
řízení a na něj si společně aplikovali standardy kvali-
ty  sociálních  služeb.  Pracovníci  byli  vtaženi  do  kon-
verzace, které se aktivně účastnili. V průběhu školení 
jsme byli utvrzováni v tom, že v ústavním zařízení se 
nedá  poskytovat  tak  kvalitní  služba,  jakou  standardy 
požadují. Způsobeno je to více překážkami, např. vel-

kým počtem lidí na jednom místě, velkou vzdáleností 
od města,  zajetým stereotypem práce. Lektorka proto 
ocenila,  že  Domov  Háj  prochází  transformací  (bude 
měnit  způsob poskytování  služby na komunitní – do-
mácnosti ve městech). 
Díky realizovanému projektu mají pracovníci Domova 

Háj  také zajištěné supervize, zmíněná školení, podporu 
metodika, konzultace, spolupráci s koordinátorkou trans-
formace,  nákup domácích  elektrospotřebičů pro nácvik 
klientů v  jejich používání a v neposlední řadě  i výrobu 
2000 ks letáků.

Mgr. František Čapek, metodik, Domov Háj

KE ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB PATŘÍ I VZDĚLÁVÁNÍ

Klienti Domova Háj vás srdečně zvou na prodejní velikonoční výstavu ve dnech:   
čtvrtek 22. 3. 2018 od 9 do 16:30 hod. a pátek 23. 3. 2018 od 9 do 16 hod.   

Tradičně v budově Městského úřadu, Husovo náměstí 16, Ledeč nad Sázavou.

Snad každý někdy na něco zapomněl. Někdy zapome-
neme  i  rádi – na nepříjemný zážitek, bolestivou zkuše-
nost. Ale častěji si potřebujeme pamatovat  jména, data, 
schůzky…  Co  dělat,  aby  nám  naše  paměť  sloužila  co 
nejlépe? A  co  to  znamená,  když  začneme  často  zapo-
mínat - nevybavují se nám jména, hledáme klíče, brýle, 
bezradně bloumáme po obchodě, když nákupní seznam 
leží na stole v kuchyni? Může to být projev běžného za-
pomínání, ale i první varovný příznak mnohem závažněj-
šího onemocnění. A co teprve když začneme pozorovat 
nežádoucí změny u svých blízkých? Když nám babička 
už poněkolikáté opakuje stejnou informaci, nebo nás do-
konce obviňuje, že jí věci záměrně odnášíme. 
Nepodceňujte tyto příznaky a přijďte se poradit. Pomůže-

me vám zjistit, proč vám vaše paměť neslouží zcela podle 
vašich představ. Naučíme vás, jak správně o svůj mozek pe-
čovat, případně vám doporučíme další odbornou péči. 
Pokud máte už nemocného v domácí péči, pomůžeme 

vám čerpat finanční i sociální podporu. Zvládat značnou 
psychickou zátěž i nástrahy domácí péče. Pokud je tře-
ba, poradíme s využitím sociálních služeb, úpravou bytu 
i záludnostmi komunikace s lidmi s kognitivním defici-

tem. V případě potřeby poradíme  i  s  výběrem vhodné-
ho  pobytového  zařízení.  Schůzku  si  můžete  domluvit 
na vámi zvoleném kontaktním místě (více na www.alz-
heimerporadnavysocina.cz). Službu zajišťujeme po celé 
Vysočině.  Přesný  čas  konzultace  je  třeba  si  vždy  do-
mluvit.    Konzultace  mohou  probíhat  také  telefonicky  
(tel:. 561 111 323 nebo tel. 733 629 018) nebo přes email 
(rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz).  Poraden-
ství je poskytováno zdarma a může být i anonymní. Ne-
buďte na své starosti sami, přijďte se poradit.

M. Rýpalová 

ALZHEIMER PORADNA VYSOČINA
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZŠ  
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Zápis dětí do 1.  tříd pro školní  rok 2018/19 v ZŠ Le-
deč nad Sázavou se uskuteční 6. a 7. dubna 2018 v budově 
školy v Komenského ulici  - v pátek 6. dubna v době od 14 
do 17 hod., v sobotu 7. dubna v době od 8 do 11 hod.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, k zápi-

su je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného 
zástupce dítěte.
Povinná školní docházka ve  školním roce 2018/2019 

začíná pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. 
Výjimečně mohou být  zapsány  i  děti  narozené    do 30. 
6. 2013  (podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 
od září do konce prosince 2012 k plnění povinné škol-
ní  docházky  je  doporučující  vyjádření  školského  pora-
denského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného 

od ledna do konce června 2013 jsou doporučující vyjá-
dření  školského poradenského zařízení a odborného  lé-
kaře, které k žádosti o přijetí přiloží zákonný zástupce).
K  zápisu  se  musí  dostavit  zákonní  zástupci  dítěte 

i  v  případě,  že budou  žádat  o odklad. Žádost  o  odklad 
musí být doložena doporučujícím posouzením příslušné-
ho školského poradenského zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa.
Zápis se skládá z formální části (údaje o žákovi a zá-

konném  zástupci)  a  motivační  části  (cílené  aktivity 
zaměřené  na  zhodnocení  určitých  dovedností  dítěte). 
Všichni  pedagogičtí  pracovníci  naší  školy  se  už  moc 
těší na nové žáky. 

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel školy

STŘÍBRO ZE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
V úterý 20. února se v budově Gymnázia H. Brod sešli 
nejúspěšnější řešitelé školních kol zeměpisné olympiády 
z celého okresu. Naši Tomášové nám udělali opět velkou 
radost,  když  vybojovali  2.  a  4.  místo.  V  kategorii  B 
(žáci 7. tříd) nás reprezentoval Tomáš Sláma ze VII. B, 
který  letos  dokázal  obsadit  stříbrnou  pozici  a  ve  velké 
konkurenci  získal  73,5  bodů.  Stejně  jako  v  ostatních 
kategoriích bylo maximum 100 bodů. Tomáš dominoval 
v částech bez atlasu a v praktické části a 2. místo si svými 
znalostmi zasloužil.
V kategorii C (8. a 9. třída) bojoval do poslední otázky 
o čelní místa Tomáš Aron z VIII. A. Nakonec se musel 
sklonit pouze před třemi soupeři a obsadil čtvrté místo, 
přičemž  získal  72  bodů  stejně  jako  třetí  v  pořadí.  Pod 
stupni vítězů skončil  jen díky horšímu času v části bez 
atlasu. Tomáš tak navázal na svoje úspěchy z minulých 
let, kdy kategorii A vyhrál a v kategorii B skončil druhý.
Na soutěž se oba žáci připravovali i ve svém volném čase 
a výborné umístění je pro ně velkou odměnou a výzvou 
do dalšího vzdělávání.

Tomáš Sláma postoupil do krajského kola, které se bude 
konat dne 28. března 2018. 
Za reprezentaci školy si zaslouží pochvalu i ostatní žáci, 
kteří se zúčastnili okresního kola: Zuzana Černá, Lucie 
Hoskovcová a Martina Olišarová.
Všem  řešitelům  zeměpisné  olympiády  z  naší  školy 
děkujeme a Tomáši Slámovi přejeme úspěch v krajském 
kole! 

Vyučující zeměpisu ZŠ Ledeč n. S.

úSPĚCH ŽÁKŮ  
I. STUPNĚ

Ve  středu  21.  února  2018  se  uskutečnilo 
ve  Světlé  okrskové  kolo  Soutěže  v  reci-
taci. Za ZŠ Ledeč se zúčastnili  tři žáci –  
v  I.  kategorii  Barbora  Šimková  z  2.  B, 
ve II. kategorii Tereza Nová ze 4. a spolu 
se Šimonem Pelikánem ze 4. B. Do okres-
ního kola postupují dva žáci naší školy – 
z prvního místa Tereza Nová a z druhého 
Šimon Pelikán. Blahopřejeme!

Dagmar Důbravná,  
učitelka I. stupně

V měsíci únoru byly dokončeny práce na výměně střešní kry-
tiny přístavby budovy Základní umělecké školy, kdy střecha 
byla již v nevyhovujícím stavu. V rámci prací byly odstraně-
ny  stávající  hliníkové  šablony,  hydroizolační  asfaltové  pásy 
a oplechování. Poté byla položena nová hydroizolační  fólie, 
nová střešní krytina z trapézových plechů s povrchovou úpra-
vou, bylo provedeno nové oplechování a nové světlíky, byly 
namontovány nové okapy a svody a provedeno nové podbití 
včetně nátěru. Na závěr byly osazeny střešní sněhové zábra-
ny. Práce provedla firma Vít Slavík  z Vlastějovic  a  celkové 
náklady činily 273 097,- Kč včetně DPH. 

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY 
NA PŘÍSTAVBĚ BUDOVY ZUŠ



9

Stejně jako v loňském roce nám umožnil únorový sníh 
a mrazivější počasí realizovat v rámci předmětu tělesná 
výchova  lyžařský výcvik žáků 6.  tříd na sjezdovce Ka-
dlečák ve Světlé n. S.
Každé ráno celý týden od 12. února nás autobus vylo-

žil pod sjezdovkou, kde následovala rozcvička a obou-
vání  lyžáků  a  lyží.  Žáci  byli  rozděleni  do  skupin  dle 

svých  lyžařských  a  snowboardových  schopností.  Za-
tímco se začínající „lyžníci a  snowboarďáci“ učili  zá-
kladním dovednostem, které mohou využít při návštěvě 
hor  a  na  lyžařském  zájezdu  v  příštím  roce,  zdatnější 
žáci pilovali svoji techniku jízdy a užívali si ideálních 
podmínek na svahu. 

Instruktoři lyžařského výcviku ZŠ Ledeč n. S.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 6. TŘÍD

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ  VÝCHOVNĚ  
VZDĚLÁVACÍ KURZ ZŠ LEDEČ N. S. – ČENKOVICE 2018

Když  jsme  v  sobotu  6.  ledna  2018  odjížděli  „směr 
Orlické hory“, několik maminek plakalo štěstím, že mají 
od nás týden klid a vyučující tělesné výchovy plakali, že 
nás mají týden na krku.  Hotel Atlas v Čenkovicích nám 
připravil  příjemné ubytování,  dobrou  stravu a  svéhlavé 
sprchy. Družstva, rozdělená podle lyžařských zkušeností, 
si  užívala  umělý  sníh  na  pohodové,  dlouhé  sjezdovce 
každý den.  Na zmrzlém povrchu jsme se museli snažit, 
abychom moc nepadali. Ke konci pobytu nasněžilo trochu 

čerstvého  sněhu,  takže  závody  ve  slalomu  jednotlivců 
proběhly  bez  zranění.    Sjezdování  nás  neunavilo  a  tak 
jsme měli připravený  i večerní program. Líbila  se nám 
diskotéka i karneval, na které jsme měli připravené hry 
a  soutěže.  Domů  se  nám  vůbec  nechtělo,  ale  v  pátek  
12. ledna jsme si museli zabalit a zamířit zpátky do Ledče.  
Tentokrát plakali někteří  žáci, protože  jim bylo  líto,  že 
ten bezvadný lyžák končí. 

Kristýna Dvořáková, žákyně 7.A

SHÁNÍM ZAHRADU
Sháním pronájem zahrady  

nebo její části,  
ne v zahrádkářské kolonii.  

Pomůžu s údržbou  
a drobnými pracemi. Kontakt 

na tel.: 722 088 011

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 

HLEDÁM ŘIDIČE
Zdeněk Peroutka, Autodoprava 
Zruč n. S. hledá řidiče na hlavní 
pracovní poměr nebo brigádu. 
Výhodou je řidičské oprávnění 

skupiny D. V případě zájmu  
volejte pana Peroutku 
na tel.: 777 554 848.
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Uživatelé i pracovníci Pe-
trklíče  a  ledečské  Sociálně 
terapeutické dílny si společ-
ně  užívali  nabitý  karneval. 
Karnevalové  veselí,  které 
tradičně vrcholí před postní 
dobou, se nevyhnulo ani le-
dečskému  CSS  Petrklíč  při 
OCH H. Brod. Je zvykem, že 
vedoucí stacionáře Bc. Tere-
zie Veletová zve na karneval 
i uživatele a pracovníky rov-
něž  charitní,  ledečské Soci-

álně terapeutické dílny, kteří pozvání moc rádi přijímají. 
A  tak  se  všichni  společně  sešli  v  prostorách  Petrklíče 
ve středu 7. února, aby si zatančili i zasoutěžili. 
Karneval se velmi povedl, o čemž svědčily spokojené 

tváře  nejen  samotných  uživatelů,  ale  také  pracovníků. 
„S kolegy ze Sociálně terapeutické dílny jsme se shodli 
na tom, že je suprové udělat jednou za čas společnou akci 
pro  naše  uživatele  a  že  v  této  tradici  budeme  i  nadále 
pokračovat,“  usmála  se  pracovnice  Petrklíče Bc.  Ivana 
Tomanová. 
Slovy  chvály  nešetřila  ani  vedoucí  ledečské  dílny. 

„Hosté  převlečení  za  krásné  masky,  úžasná  atmosféra, 
nabitý program a zábava. Vše bylo na jedničku. O prožité 
radosti, pohodě a hezkých zážitcích si naši uživatelé mezi 

sebou vyprávějí  ještě  teď,“  shrnula  silné  dojmy  z  akce 
Jana Koubková, DiS. 
Samotnému  konání  karnevalu  samozřejmě  předchá-

zel pečlivý výběr a příprava kostýmů. „Uživatelé dílny, 
kteří měli zájem se akce zúčastnit, zpočátku přemýšleli, 
za koho nebo za co se přestrojí. Po dlouhých a zralých 
úvahách začali shánět vše potřebné a pustili se do tvoření 
masek. Někteří  využili  rady  a případně drobné pomoci 
našich pracovníků,“ popsala přípravy v Sociálně terapeu-
tické dílně Jana Koubková. 
Na hostiteli pak bylo především zajištění výzdoby, ob-

čerstvení a v neposlední řadě programu. A ten se opravdu 
povedl. „Všichni jsme tancovali, ale nechyběly ani soutě-
že. Házeli jsme míčky do nádob, házeli jsme i s kroužky 
na tyčky a samozřejmostí byl i oblíbený slalom s vejcem, 
v našem případě tedy s pingpongovým míčkem, na lžíci,“ 
vylíčila Ivana Tomanová. Ještě dodala, že hlavním cílem 
nebylo  zvítězit,  ale  pobavit  se.  I  proto  si  všichni  na  zá-
věr pochutnali na sladké odměně – dezertu, který uživa-
telé  stacionáře  připravili  předem  společně  s  pracovníky. 
„A protože  jsme  ještě neměli dost, úplně na konec  jsme 
se vrhli znovu na tancování a navíc i na pinkání s nafouk-
nutým balonkem,“ podotkla sociální pracovnice Petrklíče. 
Jak Ivana Tomanová i Jana Koubková na závěr do-

plnily,  už  nyní  se  všichni  těší  na  karnevalové  veselí 
v roce 2019. 

Alena Slavíková, PR 

KARNEVALOVÉ VESELÍ V PETRKLÍČI

PETRKLÍČTÍ ZVOU NA VLASTNÍ  
VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU 

Velikonoce tu budou cobydup, a tak není od věci začít přemýšlet nad výzdobou bytu, domu nebo pracoviště. 
Originální a hlavně s láskou ručně tvořené dekorace opět nabídne ledečské Centrum sociálních služeb Petrklíč 
při Oblastní charitě H. Brod. 
Velikonoční prodejní výstava se v prostorách stacionáře Petrklíč na adrese Barborka 1324 uskuteční v týdnu 
od 19. do 23. března. Každý den bude pro návštěvníky otevřeno od 9 do 15 hodin. Zavítat může kdokoliv, 
expozice je určena pro ty, kteří se chtějí pokochat, nabrat inspiraci či si přímo zakoupit něco pěkného. 
Na všechny hosty se těší především autoři vystavených výrobků, a to klienti stacionáře i chráněného bydlení 
společně s tamními pracovníky, kteří byli při tvoření nápomocní. Výtěžek z prodeje poputuje na podporu další 
činnosti CSS.                         

A. Slavíková

Karneval v Petrklíči obohatily nejrůznější soutěže. Týmy ze stacionáře a Sociálně terapeutické dílny se utkaly v mnoha 
disciplínách, přičemž každý z nich měl své příznivce a fanoušky. (archiv OCH HB)
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PREZIDENTI V LEDČI  - SKUTEČNĚ PRVNÍ
BYL VÁCLAV HAVEL

Věřme, že emoce spojené s ledno-
vými prezidentskými volbami v Čes-
ku už opadly, i když jejich výsledek 
i v samotné Ledči naznačil, že volba 
byla velmi těsná, stejně jako v celém 
státě. Respektujme tedy výsledky
a podívejme se na to, jaký vztah si 
čeští prezidenti našli k našemu měs-
tu. I když občané Ledče prokazatel-
ně projevovali velkou náklonnost 
prvnímu prezidentovi Tomáši Gar-
rigue Masarykovi, žádného pojme-
nování náměstí, ulice nebo jiné části 
města se mu zde nedostalo. To s ná-
stupem prvního „dělnického“ pre-
zidenta to mělo rychlejší spád. Už 
v listopadu 1948 se sešla schůze plé-
na MNV a rozhodla o přejmenová-
ní Riegerova náměstí na Náměstí 
prezidenta republiky Kl. Gottwalda. 
Rada konstatovala, „že je to jenom 
skromná pocta dílu velkého muže“. 
Tato tabulka se ještě jednou změnila, 

o jedenáct let později se název zkrátil 
na Gottwaldovo náměstí.  Ve stejný 
čas, tedy v roce 1959, přibyla pocta 
dalšímu prezidentovi – to se přejme-
novala Habrecká ulice na ulici Anto-
nína Zápotockého. Jak dlouho jim to 
vydrželo, už víme všichni. Mohlo by 
z toho vzejít alespoň malé poučení, 
pojmenování ulic po politicích vyjde 
draho. Zůstaňme vždy raději u zave-
dených pomístních názvů. Takový 
zvukomalebný Šeptouchov musí mít 
rád každý a na „furt“.

Teprve po téměř osmdesáti letech 
navštívil Ledeč prezident z masa 
a kostí – v červnu 1997 spontánně 
přivítali zdejší obyvatelé preziden-
ta Václava Havla. Za představite-
le města ho přivítal tehdejší starosta 
Ledče, pan Jan Hálek.

Historicky druhým mužem z le-
dečské radnice, který mohl přivítat 
hlavu státu, byl starosta Stanislav 

Vrba. Sotva děti nastoupily do ško-
ly a zahájily školní rok 2010, moh-
ly být přítomny historické události
a přivítat na ledečském náměstí pre-
zidenta Václava Klause.

Současný prezident Miloš Zeman 
byl jako politik v Ledči prokazatelně 
dvakrát, nikoliv však jako prezident. 
Bude-li to právě on nebo někdo dal-
ší, kdo potřetí poctí návštěvou naše 
město, je otázka. Jak je patrné z to-
hoto malého přehledu, trvá to i desít-
ky let. Každopádně je to vždy v ma-
lém městě velká událost a věřím, že 
se kdykoliv při podobné příležitosti 
projevíme jako dobří a slušní hosti-
telé. 
Při této příležitosti bych se rád omluvil za 
chyby v minulém zpravodaji, jednak to byl 
nesprávný údaj v grafu prezidentských vo-
leb (příloha) a na straně 16 vypadlo jmé-
no autora fotografi e (Evžen) pana Vladimí-
ra Skály. 

Děkuje ok.
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Vážení a milí čtenáři Ledečského 
zpravodaje. Po čase bych vás zase rád 
informoval o dění v naší obci – Vilémo-
vicích. Není toho jistě málo, jak budete 
moct v následujících řádcích posoudit. 
Protože tento příspěvek píšu v době 
masopustu, rád bych jako nosnou část 
tohoto příspěvku věnoval naší obnovené 
tradici tohoto oblíbeného období, zejmé-
na venkovského života. Na vsi to bývalo 
období zabíjaček, které vrcholilo maš-
karními průvody od chalupy k chalupě. 
I když rádi obnovujeme tento obyčej, jen 
těžko budeme mladé generaci vysvětlo-
vat jeho původní obsah a sled událostí. 
Ostatně internetové stránky jsou plné 
informací a bude jen na nás, jak je doká-
žeme skloubit se současnými možnostmi 
a požadavky. Podle reakcí spoluobčanů 
a našich sousedů soudím, že nastoupe-
ná cesta přiblížení tradic současnosti je 
úspěšná.
(Poznámka redakce: pan starosta Vacek do 
redakce poslal obsáhlý materiál k původu 
masopustního období, který vzhledem k ak-
tuálnosti a rozsahu nelze v tomto vydání 
zpravodaje využít, jistě pro toto zpracování 
najdeme uplatnění.) 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 2018 
A nejinak než loni, předloni a přede 

před..., tak i v letošním roce, v sobotu 
ráno 10. února v devět hodin vyšlápnul 
v naší obci masopustní průvod.  Počasí 
bylo jakž takž přijatelné. Pod mrakem, 
bezvětří, teplota mírně nad nulou. Bý-
valo lépe, ale také podstatně hůře. Tato 
tradice má u nás ve Vilémovicích velmi 
zajímavou historii. Pomineme-li samot-
ný původ a příčinu tohoto lidového ve-
selí, tak zajímavé u nás je obnovení této 
lidové tradice.  Z vyprávění pamětníků si 
pamatuji, že kdysi poslední masopustní 
průvod ve Vilémovicích se uskutečnil 
v roce 1947. Pak dlouho nic a k obnove-
ní došlo v roce 1986. Od té doby řádíme 
pravidelně každý rok. Zpočátku „řádění“ 
bylo doprovázeno různými taškařicemi, 
které se spoluobčanům zvlášť nelíbily
a po masopustu bývaly stížnosti na cho-
vání maškar. Tu popelnice na střeše, jinde 
zase puštěný čuník běhal po dvoře, slepi-
ce zavřená v autě a další vylomeniny. Ve 
zmíněném roce 1947 maškary v jednom 
stavení vytáhly žebřiňák na střechu sto-
doly. Možná to byl ten poslední hřebík 
dlouhé mezery masopustních průvodů 
v obci.  To se nyní změnilo a dnes průvod 

projde obcí v klidu, bez zlomyslných 
nepřístojností. Muzikanti u každého po-
pisného čísla zahrají dvě písničky, jednu 
na úvod a druhou na přání domácích. 
Masky s domácími zatančí, zazpíváme 
si a jako odměnu za návštěvu dostane-
me nějakou tu „pětku“ a bohaté pohoš-
tění. Běda, kdybychom nezašli do dvora
a ty dobroty odmítli. To by se hospodyně 
urazily.  Zpočátku po obnovení tradice 
ve Vilémovicích jsme ještě zašli do sou-
sední obce Ostrov a zvládali jsme i naše 
samoty, Pavlíkov, Kostelík, a Roviny. To 
vše jsme stihli a večer se pokračovalo 
v místním zámku na zábavě. V součas-
né době se nám obec poněkud rozrostla,
a tak jsme rádi, že to dáme pouze u nás. 
Po ukončení průvodu nevynecháme ani 
hospodu U Čerta na výbornou česnečku. 
Ti nejotrlejší večer pokračují ještě na 
Bojišti. V letošním roce nás bylo v mas-
kách více jak dvacet a další účastníci nás 

doprovázeli bez kostýmů. Byl to hezký 
a veselý průvod. Ostatně jako vždy! Ná-
sledujícího dne žádné stížnosti nebyly.  
Díky občanům za milé přijetí, pohoštění, 
díky maskám a v neposlední řadě i mu-
zikantům.  A takhle my tu žijeme – viz 
foto.

Každoročně před masopustním průvo-
dem obdrží účastníci veselí pověření od 
starosty obce, které končí…

Všem účastníkům masopustního řá-
dění předem děkuji a rovněž děkuji 
všem hospodářům či hospodyním za je-
jich pohostinnost a případnou shovíva-
vost. Toliko darovaný příspěvek využi-
jeme na další rozvoj spolkového života
v naší obci.

Václav Vacek, starosta obce

Barevné foto z Vilémovic ještě na str. 25.

Pokračování sousedského čtení v dubno-
vém vydání zpravodaje.
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ENERSOL
2018

Ve čtvrtek 15. února se v sále gymnázia konal 14. roč-
ník krajské konference ENERSOL 2018 „PODPORA 
VZDĚLÁVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENER-
GIE, ÚSPOR ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DO-
PRAVĚ“.

Autoři prezentovali 15 nejlepších projektů ve třech ka-
tegoriích Enersol a praxe, Enersol a inovace a Enersol
a popularizace. Akce se konala pod záštitou hejtmana 
Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a za přítomnosti 
zástupců Kraje Vysočina, fi rem, NÚV Praha, Technolo-
gického parku Jihlava a místostarostů Ledče n. Sázavou.

Součástí konference byla i prezentace elektroauto-
mobilů umístěných před vchodem do gymnázia, kde se 
zájemci mohli informovat o provozu a spotřebě těchto 
ekologických vozů.

Své ekologické projekty přijeli prezentovat studenti 
za podpory svých koordinátorů projektů a vedení škol 
z Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řeme-
sel Velké Meziříčí, Střední školy průmyslové, technické
a automobilní Jihlava, SPŠ a SOU Pelhřimov, Střední ško-
ly stavební Třebíč, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, VOŠ
a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, Střední průmyslo-
vé školy Třebíč, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava, SZŠ a VOŠ 

zdravotnické Žďár nad Sázavou, Střední odborné školy 
Nové Město na Moravě a Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč 
nad Sázavou.

Za naši školu se do krajského kola probojovaly stu-
dentky gymnázia Veronika Časarová a Veronika Březí-
ková s projektem „S dětmi za čistou vodou“ pod vedením 
Mgr. Barbory Svobodové v kategorii ENERSOL a popu-
larizace. Projekt byl realizován ve spolupráci s ledečskou 
mateřskou školou v Družstevní ulici. Projektový den za-
hrnoval pohádkový příběh o řece Sázavě, která byla vy-
tvořena mezi dětmi na podlaze třídy a obsahovala věci, 
které patří a nepatří do řeky. Děti předměty třídily do 
barevných kontejnerů a naše studentky jim poskytovaly 
informace o třídění odpadů. V průběhu projektu si dále 
děti vyráběly želvičky z plastových lahví od vody.

Odborná komise na závěr vyhodnotila nejlepší projek-
ty, byly předány ceny hejtmana Kraje Vysočina pro stu-
denty postupující do národního kola, které se bude konat 
22. a 23. března 2018 v Plzni. Mezinárodní kolo bude
v polovině dubna v rakouském Hollabrunnu.

Blahopřejeme vítězům a přejeme hodně úspěchů v ná-
rodním kole.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka
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PLES JE ZA NÁMI – VZHŮRU K MATURITĚ

LEDEČSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ZÍSKALA OPĚT
1. MÍSTO V KRAJSKÉ SOUTĚŽI

Dne 9. února 2018 po půlročních přípravách proběhl již 66. maturitní ples ledečského gymnázia. Nejspíš si asi ani 
neumíte představit, kolik práce, úsilí, nervů, občas snad i slz stojí příprava tak pompézní události. Proto jménem svých 
spolužáků děkuji celému plesovému výboru i žákům septimy a třetího ročníku v čele s paní profesorkou Trtíkovou.
A nezapomeňte, za rok vás to čeká znovu.

A jak jsme si to užili my, když o nás vlastně šlo?I přes veškerou nervozitu se nám povedlo při tancování neztratit 
botu (nebo rozum), na červeném koberci nezakopnout a vše ve zdraví přežít. Jedlo se, popíjelo, tančilo – a to dokonce 
na podiu s kapelou. Myslím, že víc jsme ani chtít nemohli.

Teď, když už máme šerpy, skleničky plné peněz a spoustu vzpomínek, nezbývá než začít čelit všudypřítomné sku-
tečnosti. Tak nám držte v květnu palce!  

Kateřina Rejnková - oktáva

Gymnázium, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou se po 
roce opět umístila v Kraji Vysočina na prvním místě 
v soutěži Kraje pro bezpečný internet. Jedná se o celore-
publikovou soutěž s tematikou internetové bezpečnosti, 
která probíhá v 11 krajích ČR a slouží jako nástroj pre-
vence rizikového chování na internetu. Koordinátorem 
soutěže na naší škole byl předseda předmětové komise 
IVT Ing. Jan Roubíček. Do řešení kvízů se v naší škole 
zapojilo nejvíce úspěšných řešitelů připadajících na po-
čet žáků ve škole. Za první místo převzala ředitelka ško-
ly Mgr. Ivana Vitisková z rukou náměstka hejtmana Ing. 
Vladimíra Novotného ocenění a fi nanční dar v hodnotě 
20 000 Kč.

Jaké nástrahy čekají na studenty na internetu? Jak se na 
internetu chovat a čeho se vyvarovat? Studenti absolvo-
vali osm e-learningových lekcí s tematikou bezpečného 
internetu, na ně pak navazoval On-line Kvíz, který pro-
věřil jejich znalosti. Mezi pěti vylosovanými ze soutěž-
ního kvízu se umístil Martin Růžička z druhého ročníku 
střední odborné školy oboru strojní mechanik. Úspěšní 
řešitelé kvízu postoupili do dalšího kola obtížnosti Kvízu 

Plus. Pro postup do krajského kola byl rozhodující i co 
nejkratší čas 100% úspěšných řešitelů. Do fi nále po-
stoupil student Jakub Bernad z kvarty, který změřil své 
síly v sídle krajského úřadu s dalšími úspěšnými řešiteli. 
V krajském kole v souboji se staršími studenty ze střed-
ních škol skvěle obstál a vybojoval naší škole 2. místo 
v Kraji Vysočina.

Vyhlášení vítězů soutěží k elektronické bezpečnosti 
proběhlo v pondělí 29. ledna 2018 na Krajském úřadu 
Kraje Vysočina za účasti náměstka hejtmana Kraje Vyso-
čina Ing. Vladimíra Novotného a zástupců sponzorů sou-
těže. Hlavními partnery projektu jsou společnosti Micro-
soft a Gordic. Vítězové převzali diplomy a zajímavé ceny 
v podobě tabletů, mobilních telefonů a dalších her. 

Doufáme, že soutěž zvýšila informovanost o rizicích 
internetu a přispěla k bezpečnějšímu chování našich stu-
dentů v kybersvětě.

Děkujeme všem zapojeným studentům a úspěšným ře-
šitelům blahopřejeme. 

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání
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MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V LEDČI 

Jako každoročně i letos ledečská střední škola oslavila maturitní ples v místní sokolovně ve velkolepém 
stylu. Ples se konal 2. února a příjemnou atmosféru tvořil nejen slavnostně vyzdobený sál, na kterém si 
dali studenti obzvlášť záležet, ale především všichni návštěvníci, včetně rodičů a učitelů. Celým večerem 
nás provázel moderátor Honza Řičař, který přivítal nejen maturanty tříd 4.I, 4.ST a 4.MS, ale také místní 
skupinu Mini Diamond pod vedením Ziny Smolarové, která celý večer odstartovala. Ples byl zpestřen také 
půlnočním překvapením a hrou o ceny, díky které několik šťastlivců neodešlo domů s prázdnou.

Ples jsme si velmi užili a doufáme, že jeho úspěch je předzvěstí i naší úspěšné maturity.

Studenti posledního ročníku SOŠ
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Březnovým zpravodajem vstupujeme také do prv-
ního jarního měsíce. Po mrazivé vlně z konce února 
jistě potěšitelná vyhlídka. Mnozí z nás s chutí vyrazí 
do okolní krásné přírody. Zesílené sluneční paprs-
ky co nevidět povytáhnou ze země první zeleň a než 
se nadějeme, bude tu spousta rostlin, které mají tu 
listy „roztřepené“ či okrouhlé a kvítků všech barev
a velikostí. Také je neumíte pojmenovat? Právě také 
pro vás jsme oslovili pana RNDr. Jiřího Těšínské-
ho, aby nás po celý rok provedl „zeleným světem“ 
Ledečska. Doktor Těšínský je soutěživý typ, známý 
také jako úspěšný účastník několika populárních
a prestižních televizních soutěží, uchopil naši vý-
zvu, a protože má rád nejen všechny ty kytky, ale 
také svou celoživotní profesi – kantořinu, pojal to 
z gruntu. Budete-li se na stránkách následujících 
zpravodajů dobře učit, budete nejen na vycházkách 
za „chytrolíny“. Příspěvek snadno najdete podle 
autorovy oblíbené podléšky.    ok 

V tomto seriálku (doufám, že neskončím druhým 
dílem) bych chtěl postupně představit širší veřej-
nosti zajímavější (vzácnější) rostliny našeho regio-
nu. Hned v úvodní části musím upozornit (aby se 
čtenáři nepolekali), na to, že často a rád používám 
můj oblíbený styl pel-mel. Ale věřte (člověče věř
a bude ti dáno), že někam to vždy směřuje, potůčky 
myšlenek se stečou…

Úvodní část musí být obecnější a měla by také 
zdůvodnit proč o rostlinách. Bude to tedy na začá-
tek několik více-méně souvisejících, někdy vylože-
ně subjektivních, postřehů. Často jednotlivé body 
budou jen stručně naznačeny, i když by se daly ro-
zepsat obšírně (a byly by zajímavé), ani nevysvět-
luji proč. Takže proč o rostlinách. Zdánlivě banální 
odpovědi – protože autora zajímají, protože o nich 
něco ví, protože rostliny nás živí, dávají nám kyslík, 
chrání půdu před erozí, dotvářejí klima, mají vliv na 
vodu v krajině, dávají potravu a obydlí živočichům, 
jsou krásné atd. 

VŠECHNY
MÉ

LÁSKY
– KYTKY

Mnoho druhů rostlin ubývá, z našich snad 50 % je 
nějakým způsobem ohroženo. Kolik je těch našich 
druhů? Našich původních druhů, tedy druhů rostou-
cích na našem území již před příchodem a zásahem 
člověka, je kolem 2500. Další druhy se nastěhovaly 
s člověkem – člověk je nastěhoval úmyslně (obilí) 
nebo neúmyslně (plevele). Opakuji otázku: proč
o rostlinách? Vždyť ubývají i jiné druhy organismů, 
motýlů ubývá snad až 90 % druhů!! Ubývá ptactvo 
(druhů i počtem). Jenže rostliny jsou základ (vše-
ho). Rostliny se také dají snáze pozorovat, neutíkají 
před námi a neschovávají se. Kdo z vás viděl volně 
v přírodě vydru, jezevce, plcha velkého nebo led-
ňáčka říčního? A přitom tu s námi jsou.

Kolik druhů rostlin můžeme potkat ve středním 
Posázaví, v našem okolí? Berme teď jako naše 
okolí území cca 15 km od Ledče n. S. na všech-
ny strany. Stručná odpověď – 400–500 druhů. Snad 
se to někomu bude zdát málo. Ale ani za celý život 
je všechny neuvidíte, nepotkáte (spíše nerozlišíte). 
Vůbec nevadí.

Když jsem si z cest po Čechách nebo Slovensku 
přivezl do herbáře nějakou vzácnou rostlinu, abych 
ji mohl ukazovat svým žákům, měl jsem největší 
radost, když jsem ji později objevil také na Sázavě 
nebo na Želivce. A postupně jsem zjišťoval, že náš 
region má přírodu velmi zajímavou. V posledních 
letech zažívám krásné situace – na každé exkurzi 
s přáteli najdeme vždy nějakou zajímavou rostlinu. 
A nejde jen o rostliny, poznáváme náš rodný kraj.

Je střední Posázaví i z hlediska rostlin zajímavé, 
pestré? Čím? A proč? Některá důležitá témata jen 
stručně naznačuji, za to se omlouvám, ale nelze ji-
nak. Obecně pestrost živé přírody je dána pestrostí 
povrchu (tvary, morfologie), pestrostí hornin, půd, 
klimatu, vodstva – a tuto pestrost tu naštěstí máme, 
což budu postupně rozebírat v dalších částech tex-
tu. 

RNDr. Jiří Těšínský
Pokračování v dubnovém Ledečském zpravodaji.
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Po celá léta vyváděla tato cesta lidi z města směrem na sever 
(na rozdíl od skupiny Kabát, která chodí za řekou plnou ryb na 
sever, tady lidé opouštěli Sázavu plnou ryb), nebylo to jen domů 
do zdejších obcí, ale také za prací (sklárna, kamenolom, práce v 
lese…) nebo za úřadem. Čáslav bývala také v minulosti naším 
správním územím – Čáslavský kraj s ledečským hejtmanstvím 
tu byl na 71 let (1868–1939). Technický rozvoj si od 20. let mi-
nulého století žádal plánování a vybudování nové silnice. Ne-
obešlo se to bez tahanic o výkupy pozemků (Čáslavská pole), 
připomínajících spory statkářky Havránkové s ředitelstvím na-
šich současných dálnic. Přesto byla zbudována, zalomila se za 
kolejemi na západ a zase vzhůru na sever a pojmenována byla 
– inu jak jinak, Habrecká. To jen někoho v roce 1959 napadlo, 
že to bude Antonína Zápotockého, ale to stejně znali jen pošťá-
ci, Ledečáci věděli, že jsou na Habrecké. 

Po zprovoznění nové silnice zůstala „stará Habrecká“ důleži-
tou cestou pro zemědělce, která se dělila na řadu cest a cestiček 
do četných polí. V osmdesátých letech se její charakter začal 
měnit. Město se už od padesátých let tímto směrem rozrůstalo, 
ale právě zmíněná osmdesátá posunula město až na samý se-
verní okraj ledečského katastru. Nové sídliště pojmulo hnedle 
polovinu obyvatel města a byly tu hlavně mladé rodiny s dět-
mi. Stará Habrecká ožila, už tu neběhaly selky se snopy obilí, 

STARÁ HABRECKÁ – BRÁNA DO SVĚTA

ale maminky s kočárky a odrostlejší potomci na kolech a ko-
loběžkách. To už je také minulost, sídliště zestárlo a Habrecká 
převzala novou roli – stala se korzem seniorů a pejsánků všech 
ras a velikostí, přibyly nové lavičky, ta nejoblíbenější pod sta-
rou jablůňkou musela ustoupit. Nedokázali jsme zabránit řá-
dění těch, kteří tu ještě před pár lety „bojovali“ se zmíněnou 
koloběžkou. Cestu už nelemují jenom šípkové keře, ale už tu 
vyrostla nová čtvrť rodinných domků, přestože jsou to naši sou-
sedé, popisnými čísly však patří k Habreku. A ještě jedna vý-
znamná změna pro tuhle cestu do polí. Objevil se tu les nového 
značení. Při veškerém respektu k naplnění ochrany bezpečnosti 
obyvatel a uživatelů této cesty působí nové značení trochu bi-
zarně. Jak je ze snímků patrné, až trochu vylepšíme povrch vo-
zovky, bude to působit jak výpadovka na Norimberk. Naštěstí 
tuhle novou bránu do světa rychle míjíte a jste v krásné příro-
dě se záviděníhodnými výhledy do krajiny. Pokud pejsáni pře-
jdou disciplinovaně „křižovatkou“, mohou se bez obav věnovat 
svým oblíbeným činnostem – očichávání myších cest, značko-
váním četných krtin i snahou vyštěkat vrabce z křoví. Zkrátka 
na staré Habrecké je stále hezky, i když jí poslední desítky let 
dávají pořádně zabrat. 

ok

Vážení čtenáři!
Z organizačních důvodů vydavatel Ledečského zpravodaje, Město Ledeč n. S.,

UPRAVUJE KONTAKTY NA REDAKCI ZPRAVODAJE.

Vaše příspěvky, inzeráty, zprávy pro společenskou rubriku… můžete předat takto:

OSOBNĚ
Informační centrum Ledeč n. S., Husovo nám. 60

Sekretariát městského úřadu, Husovo nám. 7, II. patro – č. dveří 203

E-MAIL: otakar.kubat@seznam.cz, ic@ledecns.cz   
TELEFON: Kubát – 603 177 233, IC – 569 721 471, 731 612 459

Děkujeme za pochopení a těšíme se na dobrou spolupráci. 
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SÍLA V JEDNODUCHOSTI Setkávám se s názorem, že 
křesťanská víra je velmi složitá, pro laika až nepochopitel-
ná. V některých bodech tomu tak skutečně je. Vysvětlit pod-
statu Trojice Boží může být tvrdý oříšek i pro hluboce věřící 
pravidelné účastníky nedělních bohoslužeb. Je tedy víra tak 
složitá, že do jejího nitra proniknou jen vzdělaní studenti te-
ologie? Jistěže ne. Když Ježíš nastoupil svou cestu, vyprávěl 
jednoduché příběhy – podobenství a konal dobré a zázračné 
skutky. Nepřinášel ucelenou univerzitní fi lozofi i, nesepsal 
rozbory Božího působení, ani tisíce vědeckých pouček, aby 
přesvědčil mocné a vzdělané. Většina lidí by mu totiž nero-
zuměla. Řekl všem, že lidé mají budoucnost, ukázal jim, co 
je třeba dělat a jak mají žít. To vše doplnil tvrzením, že jsou 
milováni a tuto lásku předvedl v praxi uzdravování a útěchy. 
Počátek naší křesťanské víry je tedy láska, dobré skutky
a budoucnost. Mnohokrát v dějinách někteří věřící lidé ne-
konali v souladu s tímto jednoduchým učením, ale vždycky 
se jednalo o zásadní porušení základů víry. Působení papeže 
Františka ukazuje, že tato jednoduchá nauka je živá a per-
spektivní, každému životu totiž dodává smysl.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
13. 3. v 18.00 Biblická hodina (vede P. Jan Bárta, děkan)
15. 3. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání 

na faře)
16. 3. v 15.00 Spolčo na faře pro děti od tří do šesti let

a školní děti (program a dozor zajišťuje paní Sklenářová 
a Přádová)

18. 3. od 15.00 Pobožnost křížové cesty u Nezdínské 
studánky 

24. 3. od 14.00–16.00 příležitost ke svaté zpovědi před 
Velikonocemi (zpovídají kněží z jiných farností)

5. 4. v 17.00 Zahájení přípravy dětí a rodičů k prvnímu při-
jetí svátosti smíření a sv. přijímání (Informace podá 
Mgr. Jana Sklenářová).

Obřady svatého týdne
25. 3. Květná neděle – mše svatá v 9.00 a 17.00 
29. 3. Zelený čtvrtek – mše svatá v 18.00
30. 3. Velký pátek – obřady v 15.00

31. 3. Bílá sobota – obřady v 19.00
1. 4. Neděle velikonoční – mše svatá v 9.00 a 17.00

Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.far-
nost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 

17. 3. Sv. Patrik – Patron Irska a budoucí velmi známý světec 
žil ve čtvrtém a pátém století po Kristu. Narodil se v An-
glii, odkud ho piráti unesli a prodali jako otroka do Irska. 
Za šest let svého otroctví poznal bídu a zaostalost irské-
ho venkova. Po návratu domů se vzdal světského života, 
přijal řeholní šat a kněžské svěcení. Vrátil se do zaostalé-
ho Irska, horlivě a nenásilně zde šířil křesťanství a s ním 
spojenou vzdělanost. Hlásal osobní chudobu kněží. Již za 
jeho života ho lidé uctívali jako svého otce a světce. 

19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Tento 
den si připomínáme prostého člověka Josefa, který stál 
po boku Marie, matky Ježíše Krista. S hlubokou vírou
a přímočaře přijal zázrak Božího početí a zrození. Ukázal 
nám, že zázrak lze přijmout, i když mu nerozumíme. 

25. 3. Květná neděle – Tímto názvem je naznačen hlavní 
motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které 
dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství,
a oslava Páně –symbol palmových ratolestí, utrpení a smrt 
– četba pašijí. Obě témata jsou nerozlučně propojena
v tom, co tento den charakterizuje: v památce Kristova 
slavného vjezdu do Jeruzaléma a v eucharistické slavnosti.

29. 3. Zelený čtvrtek – slavíme poslední večeři Ježíše s apo-
štoly před ukřižováním

30. 3. Velký pátek – připomínka odsouzení a smrti Ježíše 
Krista

31. 3. Bílá sobota – připomínáme si uložení Ježíše do hrobu 
a večer slavíme jeho zmrtvýchvstání 

1. 4. Neděle velikonoční – oslavy zmrtvýchvstání 
9. 4. Slavnost Zvěstování Páně – anděl zvěstoval Marii, že 

se má stát matkou Ježíše Krista. 

Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář
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S nárůstem množství potravin, které Potravinová 
banka v Ledči n. S. přijímá, je také spojen růst pro-
vozních nákladů, zvyšují se náklady na distribuci 
potravin…

Od začátku letošního roku platí pro prodejny po-
travin s prodejní plochou nad 400 m2 zákonná po-
vinnost nabízet neprodejné potraviny charitativním 
a neziskovým organizacím. Síť českých potravino-
vých bank je největším příjemcem těchto potravin 
a v tuto chvíli přijímá potraviny v maximálním 
možném množství od všech velkých obchodních 
řetězců.

Potravinová banka Vysočina se na platnost tohoto 
zákona průběžně připravovala a to jak po stránce 
materiální, tak personální, kdy přijala několik no-
vých zaměstnanců na pozice řidič, skladník a admi-
nistrativní pracovník. „Další dvě pracovní síly jsme 
přijali díky spolupráci s obecně prospěšnou společ-
ností Háta, která realizuje projekt S Hátou do prá-
ce“, doplnil předseda Potravinové banky Vysočina, 
Miroslav Krajcigr.

POTRAVINOVÁ BANKA JE PŘIPRAVENA
Z hlediska materiální stránky Potravinová banka 

Vysočina zrekonstruovala a rozšířila své prostory 
včetně skladových, dále zakoupila nový automobil, 
to vše za podpory Ministerstva zemědělství České 
republiky.

S nárůstem množství potravin, které Potravinová 
banka v Ledči nad Sázavou přijímá, je také spo-
jen růst provozních nákladů, zvyšují se náklady na 
distribuci potravin… „Věříme, že Česká federace 
potravinových bank ve spolupráci s ministerstvem 
zemědělství najde řešení, které pomůže tuto situaci 
vyřešit a všech čtrnáct bank, které v České republice 
máme, bude moci své poslání vykonávat plnohod-
notně“, podotkl Krajcigr. A dodal: „Do doby, než se 
podaří zajistit fi nanční podpora ze strany státu, je 
naše činnost závislá na podpoře z Kraje Vysočina
a dalších měst a obcí. Tímto bychom rádi poděkova-
li za dosavadní podporu a věříme, že nás podpoříte
 i v tomto roce. Děkujeme!“ Za rok 2017 PBV přija-
la 45 778 kg potravin a 42 556 kg potravin vydala.  

Václav Beránek, DiS.

Naše členy zveme na společné posezení „Vítání jara“ do 
sokolovny ve čtvrtek 22. března ve 14.00 hod. Občerst-
vení, hudba, tanec.

Členský příspěvek na rok 2018 činí opět 50 Kč. Členové 
bydlící mimo Ledeč n. S. si mohou zakoupit známky v In-
formačním centru od 1. 3. do 10. 4. 2018.
Na pátek 6. dubna je připraven zájezd do divadla v Hum-
polci na hru Charleyova teta. Předprodej vstupenek od 
26. 3. v IC Ledeč, cena vstupenky a jízdného je 150 Kč. 
Odjezd je v 18,30 hod. od Billy, začátek představení 
v 19.30 hod.

Pro členy Svazu připravujeme týdenní pobytový zájezd 
na Broumovsko, Česká Skalice a okolí. Ubytování - Hotel 
Holzbecher - Zlič. Zájezd se uskuteční od neděle 2. září 
do pátku 7. září. Cena zájezdu je 3500 Kč. Informační 

SVAZ DŮCHODCŮ ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU
ZPRAVODAJ BŘEZEN – ČERVEN 2018

schůzka k zájezdu se bude konat ve středu 18. dubna ve 
13.00 hod. v klubovně SD. Přineste si s sebou občanský 
průkaz na zjištění údajů pro pojišťovnu. Výběr peněz na 
zájezd bude ve čtvrtek 10. května ve 13.00 hod. v klubov-
ně SD.
Účastníkům rekondičního pobytu v Sezimově Ústí připo-
mínáme termín 14.–20. května 2018

Na středu 13. června připravujeme setkání v Hotelu Sá-
zava – opékání klobás. Zájemci se mohou hlásit v IC Le-
deč od pondělí 4. června.
Poukázky na bezplatnou právní porad-
nu se vydávají každý sudý čtvrtek od 
13.00 do 13.30 hod. v klubovně SD.

Ostatní informace SD sledujte v naší 
skříňce na budově České spořitelny.
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V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská (dále 
jen ČOS), v rámci oslav 100. výročí vzniku samostat-
ného československého státu, XVI. všesokolský slet. 
Příprava této významné události, na které se potkají 
bratři a sestry nejen z celé naší republiky, ale i ze zahra-
ničí, probíhá již několik let. Je připraveno 11 skladeb 
pro všechny věkové kategorie. Dech beroucí sletové 
skladby cvičenců tvoří jednotlivé obrazce v synchron-
ním rytmu, živá hudba a pestrý doprovodný program 
se opět, a to nejen dle mého názoru, zapíší do historie 
Sokola. K půvabu a kráse celé akce může přispět každá 
TJ nejen vlastním nácvikem některé skladby, ale i jed-
ním ze sokolských symbolů, kterým je prapor. Prapo-
ry a vlajky vždy reprezentovaly a reprezentují hodnoty 
jako je demokracie a vlastenectví, úcta k dědictví ná-
roda a národní sebevědomí. TJ Sokol Ledeč n. S. tako-
výmto praporem disponuje a nebude to rozhodně po-
prvé, kdy bude předveden ve sletovém průvodu. Tento 
slavnostní průvod historickým centrem Prahy vychází 
1. července 2018 v 10 hodin z Václavského náměstí, 
přes Smetanovo nábřeží a graduje na Staroměstském 

náměstí. Tentýž den se bude konat slavnostní zaháje-
ní sletových dnů v Národním divadle, kde po úvod-
ních proslovech bude možné zhlédnout komedii z ji-
hočeského venkova Naši furianti. Tím to ale nekončí 
a na 3. července 2018 je v pražské O2 aréně připravo-
ván Sokol Gala, kde předvede své dovednosti na 500 
vystupujících zástupců celé řady rozmanitých sportů 
zastoupených v ČOS. Nebude opět chybět mše svatá 
v Chrámu sv. Víta (celebruje kardinál Dominik Duka), 
ani pódiová vystoupení, prohlídky Tyršova domu, pře-
hlídky amatérských divadelních, pěveckých a folk-
lorních souborů, mezinárodní semináře cvičitelů So-
kola, atd. Vlastní vystoupení hromadných skladeb se 
bude konat v pražské Eden Aréně (unikátní Strahov-
ský stadion již dosloužil) ve dnech 5.–6. července 
2018. Tomu pochopitelně budou ve dnech 2.–5. čer-
vence předcházet zkoušky. Určitě se bude na co dívat 
a poslouchat…

TJ Sokol Ledeč nad Sázavou se rovněž zapojila do 
sletového programu a začala s nácvikem sletové sklad-
by „Méďové“. Nacvičuje ji 11 maminek a 1 tatínek 

ČOS - 100. výročí
Všesokolský slet
TJ Sokol Ledeč 
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Snímek chlapců a dívek před sokolovnou. Pořizoval jej profesionální fotograf. Sedící dívky: Spurná Božena, Tůmová Hanka 
(otec holič, žije v Pardubicích), Pipková (Boudníková) Zdena. Klečící hoši Mládek (otec dělal v sodovkárně u Doubků, pak vedl 
pobočku ve Zruči), Hoskovec (otec měl autodopravu), Jelínek Jiří (otec měl řeznictví), Vodička (otec dělal ve Voku?), Novotný 
Mirek (otec byl poštmistrem a pocházeli ze Ždírce), Vostatek Jiří (můj bratr), Jelínek Jaroslav (viz jeho bratr Jirka - mj. brankář 
ledečských fotbalistů, vedl potravinářský obchod), Jelínek Slávek (měli malé hospodářství, vystudoval veterinu a působil v Hodo-
níně(?), kde zemřel), M. Gallistl (otec topičem u ČSD), žil a zemřel v Olomouci, kde pracoval jako stomatologický technik na tam-
ní Lékařské fakultě, byli jsme v kontaktu). Stojící: Pevná (otec měl vahařství u pivovaru, jako mladá manželka jela na motocyklu
s manželem, dopadlo to tragicky...), Mirek Bauer (otec vedl První českou vzájemnou pojišťovnu, šli do transportu a zemřeli násilně 
v Bělorusku), Jelínková(?), Novotný (bratr Mirka), Jirka Jelínek (bydleli na Potoce, spolu s M. Gallistlem, byli členy Klubu Mla-
dého hlasatele č. 10 000), ??, Slávek Vorlíček (žije v USA), Růžena Šulcová (otec byl sokolníkem a ševcem), Láďa Havel (RNDr. 
- bakteriolog, postihla ho obrna a byl ochrnut, žil a pracoval v Praze), ??, Theodor Beran (otec byl učitel hudby a varhaník, Téda 
byl zubním laborantem, zemřel v Ledči), ??, Šanda, Veselá(?), František Pajer (ze Zlína po roce 1948 emigroval, byl v cizinecké 
legii), ??, Vostatek Miroslav, autor tohoto povídání, žije v Pardubicích.

SOKOL LEDEČ NAD SÁZAVOU V ROCE 1940

K aktuální zprávě Ing. H. Horákové (viz výše) přikládám ještě jednu „vzpomínkovou“ fotografi i, kterou jsem dostal od našeho 
pravidelného zpravodaje, RNDr. M. Vostatka. V popisce jsou i otazníky, nedivte se, od pořízení této fotografi e uběhlo téměř 80 let. 
Jen si vy starší zkuste vzpomenout na své spolužáky ze školy, není to vždy úplně snadné. Třeba se nám s vaší pomocí podaří otazníky 
nahradit jmény. Pro zachování významné památky by to bylo nanejvýš významné.                ok

se svými dětmi ve věku 2-5 let. Děti při ní rozvíjejí 
své pohybové dovednosti, vzájemnou spolupráci, ale 
hlavně podílejí se na ní společně se svými rodiči. Do-
provází je při tom plyšový medvídek, který je použit 
ať už jako polštářek či houpačka, a velice podmanivá 
píseň o medvědech.

No a jak je to dále v ledečském Sokole? Celkový 
počet členů klesl již před pár lety pod 100. Každé úte-
rý ale cvičí v sokolovně předškolní děti (32 přihláše-
ných dětí ve věku 2–6 let) se svými rodiči a prarodiči, 
dále chodí na procházky do přírody, zajedou si společ-
ně na divadelní představení do Humpolce, na návště-
vu sklepení ve Světlé n. S., do Vodního světa na Že-
livce atd. Dvakrát do týdne se schází oddíl na lezecké 
stěně. Škoda jen, domnívali jsme se, že bude o tento 
sport větší zájem. No a do třetice nesmíme zapome-
nout na oddíl stolního tenisu, který se účastní mnoha 
turnajů a přiváží zpět nejedno ocenění. I zde ale chy-
bí zájem ze strany mladé generace. Naopak, je třeba 
vyzdvihnout, že i několik dospělých členů naší TJ So-
kol Ledeč n. S. se účastní republikové akce pořádané 

ČOS nazvané „Kapka krve“ a jsou dobrovolnými bez-
platnými dárci. 

Budova sokolovny už ale nikdy nebude kapacitně 
využita tak jako před 10 a více lety. Školy mají svá 
moderní sportoviště, zájem o taneční zábavy, disko-
téky a plesy opadl. Jsme rádi za prodejní akce a těch 
několik společenských a kulturních akcí, které se tam 
konají, ale to tuto velkou zastaralou budovu „neuživí“ 
a ani jí nevytvoří dostatečné prostředky na její tech-
nické zhodnocení a modernizaci. Oddílové příspěvky 
a ani příspěvky ze župy a ČOS, které jsou nižší než fi -
nanční podpora ze strany města, to rovněž nezachrání. 
Z výsledků hospodaření (TJ vede podvojné účetnic-
tví) sice nevyplývá účetní ztráta, ale rozhodně nelze 
uvažovat o rozsáhlých stavebních opravách a pře-
stavbách. Nezbývá tedy, než oslovit Město Ledeč sa-
motné, které by následně vstoupilo do jednání s ČOS
o podmínkách převedení a odprodeji této významné 
budovy pod majetek Města Ledeč. Zda se to povede
a kdy, o tom až příště.

Cvičitelka Hana
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Ledečská házenkářská přípravka vy-
razila v sobotu 10. února na kvalitně 
obsazený a velmi dobře zorganizova-
ný 18. ročník Memoriálu Václava Síče 
v Jičíně v házené 4+1. Naši nejmlad-
ší měli možnost ukázat na palubovce 
extraligového Jičína vše, co se nauči-
li na trénincích a opravdu bylo vidět, 
že výborná práce Terezky přináší vý-
sledky. Na turnaj odjelo družstvo se 
13 dětmi. Soupeřem jim byli převáž-
ně kluci. Prohráli pouze s týmem Vel-
ké Bystřice, a to i přesto, že první půli 
zápasu jim byli vyrovnaným soupe-
řem. S Prostějovem jsme zažili oprav-
dovou bojovnou atmosféru. Utkání 
bylo vyrovnané, hráči na hřišti necha-
li úplně všechny síly, spoluhráči na la-
vičce zase potrénovali hlasivky. Nako-
nec jsme s Prostějovem sehráli remízu. 
Ostatní soupeře, z Náchoda a tři týmy 
z Jičína, jsme s přehledem porazili. Le-
dečské smíšené družstvo se rozhodně 
kluků z Jičína a Náchoda nezaleklo
a vzhledem k tomu, že přesně následo-
vali rady trenérky, tak se mohli rado-
vat z výhry. Po čtyřech výhrách, jedné 
remíze a jedné prohře si přivezly děti 
krásné a zasloužené třetí místo. Celý 
den panovala na turnaji dobrá nálada
a celkově to byl velmi pohodový turnaj 
ve velmi přátelském prostředí. Věříme, 
že nadšení pro házenou dětem zůstane 

TŘETÍ MÍSTO Z JIČÍNA

a přejeme do dalších sehraných zápa-
sů mnoho úspěchů a hlavně radost ze 
sportu... z házené ☺. Házené zdar! 

A JEŠTĚ JEDNOU HÁZENÁ 
Jarní část soutěže v házené se začíná 

rozjíždět. Pokud budete mít zájem vi-
dět naše borce (a borkyně) napříč ka-
tegoriemi, můžete přijít do sportov-
ní haly „zafandit“. Viz rozpis. Kromě 
turnajů v Ledči se starší žáci a žačky 
začínají připravovat na Prague handbal 
cup, mladší žačky pojedou reprezento-
vat Ledeč do Otrokovic a již tradičně 

nejmladší kategorie budou mít jako 
vrchol sezóny Memoriál Karla Šul-
ce v Plzni. Na začátku prázdnin se vy-
dáme za hranice do Slovinska, kde se 
koná populární mezinárodní turnaj 
Eurofest v Koperu. Naopak na kon-
ci prázdnin nás čeká již tradičně Há-
zenkářský kemp. Samozřejmě i v tom-
to pololetí bude probíhat Školní liga, 
která je také součástí školního roku.  
V případě zájmu dětí o házenou nevá-
hejte nás kontaktovat nebo rovnou za 
námi dorazit do ledečské haly.  

-ZJ-

Ne 11.3. 13:00 St. dorostenci Ledeč – Jablonec

So 17.3. 9:00 Ml. žáci Soutěžní turnaj

So 24.3. 13:00 St. dorostenci Ledeč – Bělá p.B.

So 24.3. 15:30 Muži Ledeč – Kutná Hora

So 14.4. 13:00 St. dorostenci Ledeč – Strakonice

So 28.4. 13:00 St. dorostenci Ledeč – Chodov

Ne 5.5. 9:00 St. žáci Soutěžní turnaj

Út 8.5. 9:00 St. žačky Soutěžní turnaj

So 12.5. 13:00 St. dorostenci Ledeč – Dvůr Králové

So 12.5. 15:30 Muži Ledeč – Most

Ne 13.5. 9:00 Přípravka Soutěžní turnaj

Ne 20.5. 9:00 Ml. žačky Soutěžní turnaj

Rozlosování házené jaro 2018
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU LEDEČSKÉ ZUŠ

JARNÍ KONCERT
DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ

V pátek 23. března od 17 hod.
se v sále ledečského hotelu Sázava uskuteční
JARNÍ KONCERT dechového orchestru ZUŠ.

Mladí muzikanti se svými kapelníky Romanem Kostincem
a Josefem Jůzlem zvou všechny příznivce dechové hudby!

Zimní měsíce bývají v základních uměleckých školách obdo-
bím příprav na soutěže a únor je pak vyvrcholením tohoto úsi-
lí. Letos MŠMT vypsalo pro žáky hudebního oboru ZUŠ sou-
těž ve hře na dechové nástroje a ve zpěvu. V ledečské ZUŠ obě 
tato oddělení výborně pracují, a tak jsme si mohli dovolit poslat 
do okresních kol početná zastoupení žáků. Obě soutěže se ko-
naly v krásném, nově zrekonstruovaném sále havlíčkobrodské 
ZUŠ. O tom, že byli naši žáci kvalitně připraveni, svědčí jejich 
výborná umístění: 

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE VE ZPĚVU
– KONANÉ 8. února

Sólový zpěv -Vendula Kroutilová – 3. místo, komorní zpěv
- Tereza Odvárková, Alena Ochová – 1. místo. Barbora Bělo-
hradská, Aneta Sedláčková, Tereza Zichová – 1. místo.
Zuzana Brabcová, Anežka Casková, Anežka Vacková
– 3. místo
Tereza Brabcová, Adéla Casková, Kateřina Lebedová
– 1. místo
(Žákyně jsou ze třídy učitelky Petry Ochové).

OKRESNÍ KOLO VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE
– KONANÉ 23. února

Hra na klarinet - Jan Rajdl – 1. místo, Josef Brabec – 2. místo, 
Jan Hofman – 2. místo, Vít Chvátal - 2. místo, Marek Řehák – 
2. místo, hra na saxofon - Jan Rajdl - 1. místo s postupem do 
krajského kola. Hra na lesní roh - Veronika Veselá – 
1. místo. Hra na trubku - Tomáš Aron – 1. místo, Tomáš Sy-
sel – 2. místo

(Žáci jsou ze tříd učitelů Jiřího Růžičky, Vladislava Vondrouše, 
Josefa Jůzla a Romana Kostince, korepetitoři: uč.Karel Čížek, 
uč.Vladimíra Fišarová, Vojtěch Veselý) 

DALŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ MULTIMEDIÁLNÍ
TVORBY ZUŠ

Žáci MT pod vedením učitelky Mgr. Markéty Pelikánové za-
znamenali další úspěch. V počtu čtrnácti se zúčastnili 17. roční-
ku „Fotosoutěže nul a jedniček“, kterou vypisuje Fotoklub Zruč 
n. S. a účastní se jí fotografové z Posázaví a Kutnohorska. Au-
toři do soutěže zasílají svoje fotografi e elektronicky a ty nejlep-
ší jsou po anonymním obodování odbornou porotou zvětšeny 
a umístěny na výstavě. Na derniéře konané 10. února v ZUŠ 
Zruč byly zveřejněny výsledky. K velké radosti se naši žáci vý-
borně umístili a získali krásná ocenění. Radost máme i z toho, že 
se soutěže zúčastnilo i pět studentů naší Akademie SENiorů.

Umístění žáků naší ZUŠ (dětská kategorie): 2. místo: Natá-
lie Egartová, 3. místo: Zuzana Černá, 4. místo: Šimon Pelikán,
5. místo: Tomáš Hořejš. 

Čestná uznání: Václav Čapek, Jana Pajerová, Lucie Prchalo-
vá, Lenka Drahozalová, Eliška Kolářová, Kristýna Kolářová.

Děkujeme všem žákům a za výbornou reprezentaci školy
a učitelům za jejich přípravu!

Jana Laudátová

Foto 1. zpěvačky: Tereza Zichová, Barbora Bělohradská, Aneta Sed-
láčková 
Foto 2. uč. Karel Čížek a „dechaři“: Tomáš Aron, Veronika Veselá, 
Vít Chvátal, Tomáš Sysel, Marek Řehák,  Jan Hofman, Jan Rajdl, Jo-
sef Brabec.
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Ve  chvílích,  kdy  čtete  tyto  řádky,  už  máme  blízko 
k dalším velkým svátkům roku – Velikonocům. Přenes-
me  se  však  ještě  na  chvíli  do  první  poloviny  letošního 
února,  kdy  vrcholilo  masopustní  období.  Naštěstí  se 
v našem regionu dosud daří zachovat tradici prastarých 
oslav, které oživovaly zejména život venkovského lidu, 
ale nevyhýbaly se ani panským sídlům a městským aglo-
meracím. Na Ledečsku jsou obce, kde maškarní průvody 
jsou pevnou součástí kulturního života lidí a těší se velké 
popularitě.  Snad  v  každé  chalupě  voní  zlatavé  koblihy 
a hospodář nikdy nezapomene rozvernému průvodu na-
bídnout něco málo na zahřátí. Pravda, jsou občas nezku-
šené  maškary,  které  zahřívací  proces  neunesou  a  dojít 
do cíle, tedy i do té nejposlednější chalupy v obci, se pro-
stě nepodaří. Naštěstí je tu řada starých harcovníků, kte-
ří  za vraty nenechají  čekat  žádnou babku, 
dají pokyn muzikantům a babka už se točí 
v kole před zraky sousedů. Sice jim hubuje 
do sakulentů sakramentských, ale za rok tu 
s  mísou  koblih  bude  čekat  zas.  Potěšitel-
né je, že se tu objevuje řada mladých lidí, 
na které  tak často naše generace  (těch, co 
nám táhne na věk) žehrá. Dokonce zapomí-
nají i na svoje oblíbené mobily, které jsem 
po čas obchůzky vůbec nezaslechl.
Hold  a  poděkování  patří  všem,  kteří  se 

na uchování tradic i sousedské soudržnos-
ti podílejí – většinou tedy partám místních 
hasičů,  partám  muzikantů,  kteří  akcím 
dodávají  neopakovatelný  ráz  a  šmrnc, 
a  v  neposlední  řadě  starostům  a  zastupi-
telům  obcí,  kteří  tyto  aktivity  podporují 
a často jsou jejími aktivními organizátory. 
Pokud bych měl tu možnost, dal bych prá-
vě  těmhle  lidem pro příští volební období 
novou  pravomoc,  totiž  aby mohli  podepi-
sovat všem aktérům maškarního dovádění 
„den na zotavenou“, ono to teď má moderní 

pojmenování thick days, ale každý, kdo prošel vsí s maš-
karním průvodem a ochutnal všechny dobroty sousedů, 
ví, o čem je řeč. Mnohde na to však nečekají, třeba v K. 
Lhotě už po celé generace nezapomenou masopust zařa-
dit do celoročního plánování.
Nastávající velikonoční obchůzky už nebývají tak ma-

sové, ale nepodceňujte  je,  i krátké návštěvy v rodinách 
a u přátel mohou být ošidné. Těch dobrot tu bývá také po-
žehnaně. Hlavně tu pomlázku upleťte, vezměte potomky 
a běžte na jarní svátky potěšit sebe i sousedy - v tomhle 
případě spíš sousedky. Udržování tradic je nejen zásluž-
né, ale také moc hezké. 

ok

HOLD NOSITELŮM TRADIC

Na protější straně najdete postupně snímky z Kamenné Lhoty, 
Koutů a Vilémovic.
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Dovolte, abych dodatečně jménem svým i celého fot-
balového výboru popřál členům klubu, příznivcům fot-
balu i všem obyvatelům Ledče v roce 2018 pevné zdraví 
a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. Chci vás 
seznámit s děním ve Fotbalovém klubu Kovofiniš Ledeč 
v uplynulém roce 2017.
Členská  základna  klubu  čítá  155  členů,  z  toho  dětí 

a mládeže  je  78.  Představuje  to  polovinu  všech  členů. 
Z tohoto čísla je vidět naši snahu o aktivní zapojení dětí 
do  sportu.  V  soutěžích  hrají  mužstva:  mladší  a  starší 
přípravka, mladší a starší žáci, dvě mužstva mužů. „A“ 
mužstvo mužů hraje druhou sezonu krajský přebor, kde 
po podzimní části je na pěkném 4. místě. Naše snaha je 
umístění na nejvyšších příčkách, nejlépe na prvním mís-
tě. „B“ mužstvo mužů hraje první sezonu okresní soutěž 
III. třídy. Po podzimní části je na prvním místě a úkol pro 
toto mužstvo  je  jasný - vítězství a postup do okresního 
přeboru, což musí být samozřejmost pro klub, kde áčko 
hraje krajský přebor.
Starší a mladší žáci hrají okresní soutěže na Kutnohor-

sku. To je hlavně z důvodu lepšího dojezdu na mistrovská 
utkání. Starší žáci jsou po polovině soutěže na 2. místě se 
stejným počtem bodů za družstvem Čáslavi. Mladší žáci 
jsou na  6. místě. Družstva  přípravek účinkují  v  okresu 
H.  Brod  a  účastní  se  všech  pořádaných  turnajů. Vedle 
těchto mužstev máme v klubu  ještě  tzv.  školičku. V ní 
jsou nejmenší děti a učí se hrou základním fotbalovým 
dovednostem. Všem trenérům za jejich práci s dětmi dě-
kujeme.  Jedná  se  konkrétně  o  trenéry:  st.  Žáci  -  Pavel 
Storož, ml. Žáci - Jiří Fiala, Michal Ouřada, benjamínci 
- Martin Brož, Martin Pokorný, Miroslav Hrabaň, Tomáš 
Janák. Školička - Milan Šimek. U mužstev žáků vypomá-
hali i hráči „A“ i „B“ týmů. Bohužel se nám nepodařili už 
druhý rok přihlásit družstvo dorostenců do fotbalové sou-
těže, a to ani v soutěži 7 + 1. Vyvíjeli jsme snahu i u klu-
bů  v  okolí  (Kožlí, Hněvkovice, D. Město  a K. Lhota). 
Ani  v  těchto  klubech  nebyli  hráči  odpovídající  věkové 
kategorie.  Snad  letos,  kdy  budou  někteří  hráči  ze  star-
ších žáků do kategorie dorostu. Máme přislíbenou účast 
i hráčů z okolních klubů. Máme přislíbenou silnou posi-
lu v  trenérském působení u nově vznikajícího družstva 
dorostu. Této práci se chce věnovat Martin Turek, který 

má velké zkušenosti z  trénování áčka mužů a bude mít 
trenérskou B licenci.
Něco k hospodaření klubu. Daří se nám udržovat vy-

rovnané hospodaření. To se daří nejen úsporným vede-
ním klubu, ale především dobrou spoluprácí se sponzory. 
Rád  bych  poděkoval  právě  sponzorům,  kteří  ledečský 
fotbalový klub podporují  a umožňují  jeho činnost. Bez 
této podpory by fotbal nebylo možno na této úrovni pro-
vozovat. 
Hlavním  sponzorem,  který  figuruje  i  v  názvu  klubu, 

je Kovofiniš,  s.r.o.,  který  podporuje  klub  nejen  finanč-
ně,  ale  také  pomáhá  s  materiálovým  zajištěním  klubu. 
Za  zmínku  stojí  i  pomoc Města  Ledeč,  které  finančně 
zajišťuje údržbu stadiónu. Areál, který je starý 60 let, po-
třebuje každý rok náročné opravy. Náš klub v roce 2017 
dále  podporovali  následující  sponzoři:  Galatek,  WAN 
SERVIS, INEX DK, Elektro Spektrum, Schaefer Sudex, 
Unimont  J.C.K., ATOS, ASO,  EKOL,  EVOS,  Hradec-
ká spol., PCT, Dřevařské centrum, Ralco, Nářadí Potač, 
JPÚ.  Dalším  partnerem  je  také  Pivovar  Kácov,  jehož 
pivo Hubertus mohou mj. ochutnat diváci při domácích 
utkáních. Celkem klub podporuje 19 subjektů. Všem pa-
tří velký dík!
Zlepšila  se  i  podpora  z  vyšších  orgánů,  která  byla 

v  roce  2017  ve  výši  116  000 Kč.  Jednalo  se  o  dotace 
od MŠMT,  FAČR  a  ČUS.  Převážná  část  těchto  peněz 
byla určena na mládež. To nám umožnilo vybavit druž-
stva dětí a mládeže novými dresy, míči a  tréninkovými 
pomůckami. Také  jsme mohli konečně odměnit  trenéry 
mládeže  finančními  částkami,  i  když  tyto  byly  pouze 
symbolické. 
Co nás čeká v letošním roce? Do 30. července má být 

provedena  první  etapa  přestavby  stávajících  kabin.  To 
před nás postavilo velký úkol, a  to v zajištění poloviny 
fotbalové sezony v provizorních podmínkách. Doufáme, 
že se nám to podaří s podporou Města Ledeč. Závěrem 
chci všem, kteří se starají o jednotlivá družstva, poděko-
vat a popřát klidnou práci bez velkých problémů v jejich 
nelehkém počínání. Fanouškům, sponzorům a podporo-
vatelům přeji radost z výsledků našich mužstev.

Za FK Kovofiniš Ledeč n. S., z.s.,  
Ing. Vratislav Nosek, foto Simona Lukšíčková

ROK 2017 V LEDEČSKÉM FOTBALU 

„B“ mužstvo
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ROZLOSOVÁNÍ JARO 2018 – Fotbalový klub  
KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou

FK Kovofiniš Ledeč n. S. navázal na pořádání Vánočního tur-
naje družstev starší přípravky a rozhodl se pořádat obdobný tur-
naj pro kategorii mladší přípravky. Turnaj se uskutečnil 10. února 
ve sportovní hale v Ledči. Zúčastnilo se šest družstev - z Věže, 
Humpolce, Lípy, Habrů, Okrouhlice a domácího družstva. Turnaj 
se vydařil a všem účastníkům se líbil. Po sérii napínavých utkání 
se  z  vítězství  radovali  fotbalisté  z Humpolce  před Lípou  a  do-
mácím mužstvem Ledče. Nejlepším hráčem našeho celku se stal 
Filip Pavelka. Bylo  to příjemné zpestření  fotbalové zimy. Muž-
stva obdržela diplomy, sladkosti a ovoce. První tři mužstva jako 
cenu dostala  fotbalové míče. Nejlepší  hráči  z  každého mužstva 
byli odměněni medailí. Pro nejlepšího střelce turnaje a nejlepšího 
brankáře byly připraveny diplomy. Doufáme, že i z tohoto turnaje 
se stane postupem času tradice, která pomůže rozvoji mládežnic-
kého fotbalu v našem městě.

Za FK Kovofiniš Ledeč Martin Brož, trenér

I. ROČNÍK TURNAJE DRUŽSTEV  
ML. PŘÍPRAVKA V KOPANÉ 2018

foto: Simona Lukšíčková 
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Dne 17. března 2018 oslaví 
pan JOSEF NAVRÁTIL z Ledče n. S. 
své 80. narozeniny.
Rádi  bychom  mu  k  nim  blahopřáli  
a popřáli hodně zdraví, štěstí a pohody.

Radka, Eva, Pavel,  
Adam, Filip a Natálie

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 13. března letošního roku uplynou 
již čtyři smutné roky od chvíle, kdy nás 
opustil náš drahý tatínek, 
pan ANTONÍN PAJER 
z Dolního Města. 
Vzpomínejte  s  námi  všichni,  kteří  jste 
ho znali a měli rádi. 

S láskou a každodenní vzpomínkou 
dcery s rodinami.

Fotbalové áčko usiluje o postup

Dne 6. března 2018 oslavila své krásné 90. narozeniny 
paní MARIE ĎOUBALOVÁ z Ledče nad Sázavou. 
Vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně pevné zdraví a mnoho 
hezkých  chvil  jí  do  dalších  let  přejí  a  za  všechno  moc 
děkují synové s rodinami. 

Dne 25. března oslaví své významné životní jubileum – 
80 let, naše maminka, babička a prababička 
paní ALENA PROKOPOVÁ z Ledče nad Sázavou.  
K tomuto jubileu přejeme především pevné zdraví a ještě 
mnoho let v kruhu svých nejbližších.

Za lásku a péči děkují dcera Alena  
a syn Ladislav s rodinami

Dne 14. března uplyne pět smutných let 
od úmrtí 
pana  VLADIMÍRA PÝCHY  z  Ledče 
nad  Sázavou.  Kdo  jste  ho  znali  a  měli 
rádi, vzpomeňte prosím spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomíná rodina a přátelé

Roky rychle letí, jako řeky proud 
a ty nám tolik scházíš,  nedá se zapomenout.
Dne 21. března  letošního  roku si připo-
meneme čtrnácté výročí úmrtí 
pana KARLA BRABCE z Habreku. 

S láskou a úctou vzpomíná rodina  
a ostatní příbuzenstvo

Dne 23. března letošního roku uplynou 
už tři roky, kdy nás navždy opustil man-
žel, tatínek, dědeček a bratr, 
pan JIŘÍ PAJER z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
spolu s námi. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka, 
dcera, syn a ostatní příbuzní

Dne  31.  března  2018  uplyne  dvanáct 
smutných  let,  kdy  nás,  bez  slůvka  roz-
loučení,  navždy  opustila  naše  drahá 
manželka,  maminka,  babička  a  praba-
bička,  paní  BOŽENA BLAŽKOVÁ  
z Horní Paseky.

S láskou a bolestí v srdci stále  
vzpomínají manžel Josef, 
 dcera a syn s rodinami

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA


