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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

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

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

21.–22. 4. Dr. Teclová Andrea, Dobrovského 
2023, H. Brod Tel. 569 426 109

28.–29. 4., 
1. 5.

Dr. Chládek Albert, Humpolecká 
244. H. Brod Tel. 569 426 110

5.–6. 5., 
8. 5.

Dr. Maštálka Jan, Habrecká 450, 
Ledeč n. S. Tel. 569 721 553

12.–13. 5. Dr. Němcevová Ivana, T.G.M. 35, 
Golčův Jeníkov Tel. 569 442 394

ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN 2018

OPRAVA KŘIŽOVATKY NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ

V minulém měsíci se Rada města sešla 12. a 19. března 
a na svém programu měla mimo jiné následující body:

• Schválení programu řádného zastupitelstva města dne 
19. března

• Schválení termínů schůzí rady města na 4. 4., 16. 4., 
2. 5. a 18. 6.

• Schválení dotací z rozpočtu města na rok 2018 organi-
zacím a spolkům:

 – Včelaři – přestavba garáže 17.000 Kč
 – Melechov o.s. – závody 30.000 Kč
 – Notorix Denatur – bitva 20.000 Kč
 – Tenisový oddíl – činnost 48.000 Kč
 Pozn. rada schvaluje pouze příspěvky do 50.000 Kč, 

vyšší částky jsou v kompetenci ZM.
• Schválení přijmutí darovací smlouvy od fi rmy Schafer 

Sudex s.r.o. ve výši 50.000 Kč jako příspěvek na opra-
vu chodníku do Podolí. 

Zastupitelstvo města se sešlo dne 19. března a projednalo 
tyto vybrané body:
• Schválení uzavření rámcových smluv TS Ledeč n. S. 

na: údržbu hřbitovů, obnovu dopravního značení, zim-
ní úklid komunikací a chodníků, údržba travnatých 
ploch, údržba dřevin. 

• Schválení dotací z rozpočtu města následujícím orga-
nizacím:

 – Hrad s.r.o. – Vína a Pouť 90.000 Kč
 – Římsko-katolická farnost – oprava kostela 

250 000 Kč
• Schválení ukončení koncesní smlouvy s fi rmou City 

Parking Group a odkoupení 8 ks použitých parkova-
cích automatů. 

Další veřejné schůze zastupitelstva města jsou plánovány 
na 14. 5. a 25. 6. 2018.

V dubnu tohoto roku by měla začít dlouho očekávaná 
rekonstrukce křižovatky na Husově náměstí u autobuso-
vého nádraží. Projektovou dokumentaci zpracovala fi rma 
GREBNER, INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KAN-
CELÁŘ SPOL. S R.O.

Jedná se o společnou akci Krajské správy a údržby sil-
nic Vysočiny, příspěvkové organizace, Města Ledeč a fi r-
my Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Na základě veřejné zakázky se vítězným dodavate-
lem celé stavby stala fi rma STRABAG a. s., Odštěpný 
závod Morava, oblast Jih, Tovární 3, 620 00 Brno, IČ: 
60838744. Město s touto fi rmou uzavřelo smlouvu o dílo 
„III01830, 01830a Ledeč n. S. – křižovatka s MK“, ve 
výši 8 451 300,66 Kč včetně DPH. Předmětem smlouvy 
pro Město Ledeč je oprava chodníků včetně úpravy pa-
kovacích stání a vybudování nových chodníků v prostoru 
parčíku za bývalým domem dětí a mládeže, dále napojení 
pítka v tomto prostoru, rekonstrukce veřejného osvětlení, 

vybudování nové dešťové kanalizace, podíl na dopravně 
inženýrských opatřeních a vedlejší rozpočtové náklady 
stavby. 

Předmětem smlouvy s Krajskou správou a údržbou sil-
nic Vysočiny, příspěvkové organizace je celková rekon-
strukce vlastní komunikace, podíl na dopravně inženýr-
ských opatřeních a vedlejší rozpočtové náklady stavby. 
Smluvní cena činí 5 996 966,01 Kč včetně DPH. 

Předmětem smlouvy s fi rmou Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a.s. je rekonstrukce vodovodu, podíl 
na dopravně inženýrských opatřeních a vedlejší rozpoč-
tové náklady stavby. Smluvní cena činí 2 075 013,08 Kč 
včetně DPH. Termín realizace celého díla je dle smlouvy 
do 60 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 
31. 10. 2018. O postupu prací vás budeme průběžně in-
formovat. 

OdMI

Kompletní usnesení z jednání rady města a zastupitelstva města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line 
přenos, lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz  JD
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OPRAVA KOMUNIKACE UL. NA RÁMECH

MINIARBORETUM IRIS OTEVÍRÁ BRÁNY

Vzhledem ke stavu komunikace a chodníků v ul. Na Rámech bylo rozhod-
nuto o jejich opravě a zastupitelstvo města schválilo zařazení příslušných 
fi nančních prostředků na tuto opravu do rozpočtu města pro rok 2018. Na 
základě zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací byl vybrán 
zhotovitel, který podal nabídku ekonomicky nejvýhodnější a to společnost 
UNIMONT J. C. K. s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 4 056 880,79 Kč bez 
DPH. V rámci oprav bude provedeno rozebrání dlažby chodníků, odstraně-
ní podloží chodníků, odstranění betonových a kamenných obrub, odstraně-
ní krytu z betonu a živice na komunikaci, odstranění podloží, zřízení ulič-
ních vpustí včetně napojení, násyp nového podloží včetně hutnění, osazení 
obrubníků kamenných a betonových, položení asfaltového betonu, postřik 
živičný spojovací, položení asfaltového betonu, obrusná vrstva, položení 
zámkové dlažby na chodníky. Práce budou zahájeny v měsíci červnu a do-
končeny do 31. 7. 2018. Věříme, že oprava další komunikace a chodníků ve 
městě přispěje jednak ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a také ke 
spokojenosti obyvatel řešené lokality.  OdMI 

Kácovské miniarboretum (IRIS – Miniarboretum 
a meditační zahrada Kácov) se rozprostírá na levém 
břehu Sázavy proti vlakovému nádraží. Širší veřejnosti 
představilo poprvé v září 2014. Dnes je naplněno mno-
hé – arboretum prokazatelně zvýšilo lokální biodiver-
zitu, je volně dostupné jak lidem, tak zvířatům, vytváří 
prostor pro spočinutí, relaxaci i meditaci. Můžeme tu 
tak nalézt keltský stromoskop, kamenná slunce, čínský 
pentagram, objevit principy védské i křesťanské tradice. 
V letošním roce IRIS otevírá pomyslné brány nejen pro 
veřejnost, ale též připravilo dvě nové programové linie 
pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) a zájmové organizace – „Za-
hradníkův rok“ a „Učíme se v arboretu“. Celosezónní 
prohlídky „Zahradou se zahradníkem“ nám od dubna 
do listopadu přiblíží běžné i méně známé druhy dřevin 
a bylin v širších souvislostech. 

Červnový program obohatí rozšířená prohlídka při 
příležitosti Víkendu otevřených zahrad 9. a 10. červ-
na. K již několik let volně přístupné akci „Svatojánské 
ohně“ pořádané v předvečer svátku sv. Jana 23. června 
přibude letos ještě exkluzivní prohlídka „Svatojánská 

zahrada“ s hudebním a literárním doprovodem. Vystou-
pí zde vokální soubor Senza Nome s doprovodným slo-
vem Doc. MUDr. Zdeňka Susy, CSc.

Další dvě rozšířené prohlídky „Ze zahrady na pouť 
či z pouti na zahradu?“ se budou konat při příležitosti 
kácovské pouti v pátek 17. a v sobotu 18. srpna. Nebude 
zde chybět trocha poutnické historie a poezie. Začát-
kem září vás pozveme na celodenní houbaření s našimi 
předními mykology. Při akci „Houby známé i nezná-
mé“ se s Ing. Jiřím Rozsypálkem vydáme na terénní 
exkurzi na okraj přírodní rezervace Štěpánovský potok 
a p. Jaroslav Malý nás seznámí s netradičními druhy 
hub a způsoby jejich využití.

Na vaši návštěvu se těší kolektiv arboreta v čele s hlav-
ními organizátory, profesionálními zahradníky Ing. Šár-
kou Michálkovou a Ing. Jiřím Urbánkem. Aktuální se-
znam akcí i veškeré potřebné informace naleznete vždy 
na webových stránkách www.zahradysarka.cz/aktuality/.

NEZAPOMEŇTE – SOBOTY DUBEN AŽ ZÁŘÍ 
„ZAHRADOU SE ZAHRADNÍKEM“

Ing. Tomáš Sajvera

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. 
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VÍTÁNÍ DĚTÍ – PRVNÍ V ROCE 2018

V sobotu dne 17. března 2018 se v obřadní síni měst-
ského úřadu uskutečnilo další vítání dětí mezi občany na-
šeho města. Čekání na jarní počasí, aby ta naše „kuřata“ 
byla pěkně v teplíčku, se moc nepovedlo. Zima nechtěla 
připustit, že k 21. březnu už jsou jenom čtyři dny a o jaru 

právě na tuto sobotu nemohlo být ani řeči. Akce se zú-
častnili a přivítáni byli – Karolína Svobodová, Stanislav 
Čech, Ivan Bělohradský, Ella Skálová, Nela Sarkány, 
Ema Šímová a Baltazar Bay. 

-ls-

Karolína Svobodová a Stanislav Čech Ivan Bělohradský

Ella Skálová Nela Sarkány

Ema Šímová Baltazar Bay
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ

ČINNOSTI ZA MĚSÍC BŘEZEN 2018

TONOUCÍ OSOBA V HRADCI 

OPĚTOVNĚ SE DOPUSTIL 
VÝTRŽNOSTI A POŠKOZE-
NÍ CIZÍHO MAJETKU – Dne 
3. 3. 2018 byly policisty PS Le-
deč n/S. zahájeny úkony tr. říze-
ní pro podezření ze spáchání pře-
činu výtržnictví a poškození cizí 
věci, ze kterých je podezřelý 25 
letý muž z Ledče nad Sázavou, 
který dne 3. 3. 2018 v době od 

06:30 hod do 06:45 hod po předchozím požití alkoholických 
nápojů, ve společnosti dalších dvou osob, nejprve na Husově 
náměstí povalil na zem plechovou popelnici, dále pomočil 
pravé přední dveře u zde zaparkovaného osobního motoro-
vého vozidla zn. AUDI A2, dále nohou prokopl skleněnou 
výplň u dvoukřídlých vchodových dveří baru HAPPY v Led-
či nad Sázavou, Husovo náměstí, poté vylezl na plechovou 
stříšku el. rozvodné skříně u uvedeného baru a nohou ukopl 
z uchycení venkovní kameru, se kterou následně seskočil na 
zem a pomocí této rozbil druhou část skleněné výplně baru, 
čímž způsobil poškozeným celkovou majetkovou škodu ve 
výši nejméně 20.000,- Kč, dalším šetřením bylo zjištěno, že 
pro obdobné jednání již byl soudem v minulosti pravomoc-
ně odsouzen. Policie ve věci vede zkrácené přípravné řízení 
a v případě uznání viny před soudem muži hrozí trest odnětí 
svobody v trvání až na 3 roky s uloženou povinností uhradit 
způsobenou majetkovou škodu. 

ŘÍDILA VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU 
– dne 12. 3. 2018 ve 22:10 hod. byla na Herodově nábřeží 
v Ledči n/S. hlídkou Policie ČR kontrolována jako řidička vo-
zidla Peugenot 207 45letá žena. Provedenou dech. zkouškou 
pomocí přístroje Dräger řidička nadýchala 1,33 ‰ a 1,31 ‰ 
alkoholu v dechu. Řidička se výzvu Policie ČR dále podrobila 
lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Na místě jí 
byl zadržen řidičský průkaz, zakázána další jízda, je podezře-
lá ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, 
kdy jí hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok nebo peněžitý 
trest a dále zákaz činnosti řízení motorových vozidel.

PODVODNÉ NABÍZÍ K PRODEJI VSTUPENKY 
NA KONCERT – dne 15. 3. 2018 bylo přijato oznámení 
ve věci podezření z podvodu, ze kterého je podezřelá 21letá 
žena z Prahy, která na internetu nabízí pod různou legendou 
vstupenky na koncerty hudebních skupin v Praze, kdy na 
takovýto inzerát reagoval 35letý poškozený muž z Ledče 
n/S., který podvodnici zaslal jako platbu na vstupenky cel-
kovou fi nanční částku ve výši nejméně 12.000,- Kč, kdy ob-
jednané vstupenky na koncert hudební skupiny neobdržel. 
Provedeným šetřením v této věci bylo policií zjištěno, že 
mladá žena, která tyto inzeráty podává, již je pro obdobnou 
trestnou činnost trestně stíhána odborem hospodářské krimi-
nality kriminální policie Karlovy Vary. Podezřelé v případě 
uznání viny před soudem hrozí trest nejméně na 3 roky.

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

„Haló, kamarád se nám propadl na řece do ledu, pošlete 
nám prosím pomoc!“

Takto začíná telefonát, kdy se osoba propadne na zamrzlé 
vodní hladině v důsledku slabého ledu. Tuto situaci si v rám-
ci cvičení vyzkoušely jednotky požární ochrany z Ledče, 
Hradce a Habreku. Celkem se zúčastnilo 16 členů JPO a dal-
ších pět členů SDH Hradec zajištovalo drobné občerstvení 
pro hasiče a veřejnost. Cvičení proběhlo za krásného počasí 
v sobotu 3. března na zamrzlém rybníku v Hradci. Led měl 
19 cm a proto byl rybník vhodný pro skupinový pohyb osob. 
Předem se připravil v ledu otvor 3x4 metry, na nástupu se 
všichni seznámili s bezpečností a průběhem cvičení.

Pan Jelínek z SDH Ledeč zdatně a obětavě hodinu simu-
loval tonoucího, než se postupně vystřídali ostatní členové 
v záchraně a vyzkoušeli několik možných situací a způso-
bů samotné záchrany, a to jak pomocí žebříku, člunu nebo 
jen pomocí lana. Výcvik ukončil místní dobrovolný hasič, 
který provedl ponor v plně izolovaném potápěčském oble-
ku s plnou automatikou. Po necelých dvou hodinách byla 
akce ukončena. Proběhla konzultace drobných chyb a poté 
se všichni odebrali do místní hasičské zbrojnice.

Radek Pavelka, 
starosta SDH Hradec
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU 

DOBROVOLNÍ HASIČI V PRVNÍM ČTVRTLETÍ

Měsíc březen je pravidelně pro 
hasiče z povolání obdobím nároč-
ným. Krom výjezdů je plný ostat-
ních činností. Každý víkend se na 
stanici konalo školení pro jednotky 
dobrovolných hasičů. Jednak za 
námi dojížděli dobrovolní hasiči 
z Golčova Jeníkova na odborné 
stáže a také proběhlo opakovací 
školení pro ostatní sbory. Krom 
strojníků jednotek, zde vykona-
li osmihodinové školení i velitelé 

sborů. 20. a 21. března u nás ještě proběhnul zátěžový výcvik 
s dýchací technikou pro dobrovolné hasiče. Dalším důležitým 
bodem je připojení hotelu v Koutech na elektronickou požární 

signalizaci (EPS). Na seznámení s objektem, jeho specifi ky 
a obsluhou zařízení jsme byli s kolegy z jSDH Kožlí a jSDH 
Ledeč n. S.

Zásahy jsme začali v den psaní minulého příspěvku požárem 
komína rodinného domu u Golčova Jeníkova. Požár se obešel 
beze škod, i díky včasnému příjezdu kolegů z Golčova Jeníko-
va. Druhý požár vypuknul 9. března na střeše fi rmy v Ledči 
nad Sázavou. Požárem byla zasažena část střechy. K požáru 
vyjely tři jednotky. HZS Ledeč n. S. jSDH Ledeč n. S. a jSDH 
Kožlí. Rychlým zásahem došlo k minimálním škodám a velké 
uchráněné hodnotě. Mimo požáry jsme vyjížděli k dopravním 
nehodám. Větší část zásahů byla směřována na odstraňování 
stromů na komunikaci. Ani asistence pohřební službě tento 
měsíc nebyla výjimkou. 

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

Ledečští dobrovolní hasiči se od začátku roku věnují údržbě 
techniky, výcviku a vzdělávání. Po proběhlém kurzu obsluhova-
telů motorových pil u Hasičského záchranného sboru byl v sou-
činnosti se sborem hasičů v Hradci uspořádán výcvik záchra-
ny tonoucího ze zamrzlé vody na tamním rybníku. Na našem 
terénním zásahovém speciálu byla provedena oprava brzd na 
přední nápravě a výměna kulových uzávěrů na čerpadle. Opra-
vu brzd provedl značkový servis Renault, opravu kulových uzá-
věrů a armatur čerpadla provedli členové dobrovolné jednotky. 
Celková cena opravy přesáhla padesát tisíc korun. Dne 9. břez-
na byla jednotka v odpoledních hodinách vyslána na hlášený 
požár do fi rmy Sudex. Z důvodu opravy naší cisterny jednotka 

vyjela se Škodou Pick up v počtu dvou členů výjezdové jednot-
ky a další dva členové dobrovolné jednotky doplnili posádku 
profesionálních hasičů vyjíždějících s druhou cisternou CAS 
30 Tatra. První cisterna CAS 15 Man byla již na místě. Požární 
zásah byl proveden na střeše budovy fi rmy. Včasným zásahem 
se podařilo zabránit škodám velkého rozsahu. Další informace 
a případné fotografi e zveřejní Hasičský záchranný sbor. Dne 
10. března proběhlo na stanici Ledeč opakovací školení velitelů 
jednotek sborů dobrovolných hasičů. Školení se účastnilo přes 
třicet velitelů ze zdejšího hasebního obvodu. Poslední březnový 
den jsou na programu našeho okrsku zkoušky odbornosti hasič 
II. a III. stupně.  -DH-
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REKONSTRUKCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V HÁJI

SPRÁVŇÁCKÁ PARTA

Čistírna odpadních vod, která slouží k likvidaci 
odpadních vod z areálu LDN Nemocnice Háj a Do-
mova Háj, již nesplňovala podmínky pro vypouště-
ní odpadních vod (částečná rekonstrukce proběhla 
v roce 2002) a dle Rozhodnutí MěÚ Světlá nad Sá-
zavou, odboru životního prostředí ze dne 16. 7. 2013 
byla platnost povolení k nakládání s vodami vydána 
na časově omezenou dobu a to do 31. 7. 2018. Do této 
doby je vlastník ČOV (Město Ledeč) povinen zajis-
tit její rekonstrukci nebo výměnu. Prvním krokem 
k zajištění odpovídající rekonstrukce bylo zpraco-
vání projektové dokumentace. Zpracovatelem pro-
jektové dokumentace byla společnost AQUATEST 
a. s., Praha a součástí zpracování PD bylo rovněž 
zajištění vydání příslušného stavebního povolení. 

Následně bylo provedeno zadávací řízení na výběr 
dodavatele stavebních prací, na jehož základě byl 
vybrán zhotovitel, který podal nabídku ekonomicky 
nejvýhodnější a to společnost UNIMONT J. C. K. 
s. r. o. s nabídkovou cenou ve výši 3 887 137,41 Kč 
bez DPH a zárukou za dílo jako celek v délce 60 
měsíců. Dle uzavřené smlouvy o dílo byly práce 
zahájeny 1. 3. 2018 a budou dokončeny do 30. 6. 
2018. Jak již bylo uvedeno, výše předmětná ČOV 
slouží k likvidaci odpadních vod jak z areálu LDN 
Nemocnice Háj, tak z Domova Háj, proto v součas-
né době probíhají jednání se zástupci společnosti 
Vysočinské nemocnice s. r. o. (provozovatel LDN) 
a zástupci Kraje Vysočina (zřizovatel Domova Háj) 
o spolufi nancování rekonstrukce ČOV.  OdMI

Sice jsme vstoupili už do jara, ale malé ohlédnutí 
za zimou neuškodí. Patří totiž téhle partičce správ-
ných kluků z Habreku. Končil únor, výjimečná 
mrazivá vlna nás zahnala ke kamnům, týden vyka-
zovala rtuť teploměru minusové hodnoty v dvouci-
ferných číslech. Ale ani tak nezvyklé podmínky ne-
odradily habrecké kluky, aby projevili své nadšení 
pro hokej. Rybníček, který jindy vypadá jako sídlo 
pro starého hastrmana, se rázem proměnil v hokejo-
vou arénu. Vzdor tvrdým podmínkám odložili boty 

do zmrzlého rákosí a hurá do bruslí. Oživili mi tak 
letité sladkobolné vzpomínky na venkovské ryb-
níky, přeplněné bruslícími dětmi, se vším tím kři-
kem a třaskavými zvuky hokejových příklepů. Na 
takovou hokejku se také muselo dávat pozor, pro-
tože byla křehká, často oplechovaná (těch, co měli 
„samorostku“, bylo málo) – tohle vykládat klukům 
z doby laminátové nemůžu. A ještě něco – ti kluci 
kolemjdoucího důchodce pozdravili! Palec nahoru 
a díky za nevšední zážitek. ok
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Úvodem tohoto příspěvku, bychom chtěli podě-
kovat všem lidem, kteří se byli podívat na Veliko-
noční výstavě Domova Háj, která se v Ledči konala. 
Zakoupením výrobků jste podpořili klienty Domo-
va Háj a motivovali je k další ruční práci. Další 
poděkování míří do Vilémovic divadelnímu spolku 
Lucerna, který již tradičně zve naše klienty na svá 
povedená ochotnická představení. Tentokrát spolek 
nacvičil konverzační komedii „Rodinný poklad“ 
a na naše klienty znovu nezapomněl. Je důležité, že 
lidé z Domova Háj takto běžným způsobem mohou 
prožít nejedno víkendové odpoledne. 

Na představení přijeli i klienti z obou domečků 
ze Světlé n. S. Obyvatelé nového bydlení ve Světlé, 
které začalo fungovat od začátku února, si na svůj 
nový domov zvykli. Ti, kteří se přestěhovali z Háje, 
by se již zpět vrátit nechtěli. Dvěma novým klien-
tům se v domku také líbí a jejich rodiny je pravidel-
ně navštěvují. Klienti se o své bydlení starají s od-
povídající podporou pracovníků, chodí do města, 

nakupují, vaří si. Někteří chodí, resp. pravidelně 
dojíždí vlakem do zaměstnání. Zkrátka žijí běžným 
životem. 

Někdy je však potřeba se trochu zrelaxovat a jít 
se pobavit. 17. března proběhl v H. Brodě 19. repre-
zentační ples oblastního spolku Českého červeného 
kříže. Plesu se zúčastnili právě obyvatelé našeho no-
vého komunitního bydlení ze Světlé nad Sázavou. 
Ples si náramně užili, obzvláště proto, že měli mož-
nost strávit večer ve společnosti studentek střední 
zdravotnické školy a jejich přátel. Toto setkání zor-
ganizoval oblastní spolek Českého červeného kříže 
Havlíčkův Brod, za což mu velice děkujeme. Cenné 
je pro ně určitě i to, že byli na běžném plese a v tu 
chvíli byli součástí společnosti (ne někde na okraji, 
ale uprostřed).  

Mgr. František Čapek, metodik, Domov Háj 

Jaro? Letos si dalo opravdu na čas. Vyprávěním 
i oblečením se snažíme přilákat toto nádherné obdo-
bí již dlouho, proto i letos organizujeme pro přátele 
Barborky setkání nazvané „Vítání jara“. Je to spo-
lečné posezení s hudbou a vždy s nějakým překva-
pením.

Děkujeme za účast návštěvníkům na jarní výstavě 
v prostorách Barborka-fé, kde jste si od pracovníků 
klubu mohli nechat uvařit kávu. Toto posezení bylo 
pro nás vždy velmi příjemné. Těší nás i zájem o náš 

bazar, kam své věci darujete a naopak i nakupujete 
to, co se vám líbí.

Pravidelně spolupracujeme se záchrannou sta-
nicí Pavlov, o. p. s. Pracovníci stanice uspořádali 
přednášku o životě sov, dozvěděli jsme se mnoho 
nových informací, poslechli si jejich volání a měli 
jsme možnost vzít si sovy na ruku a pohladit si je-
jich jemné peří. Další společnou akcí, na kterou vás 
zveme a ještě budeme podrobněji informovat, bude 
výstava ze života stanice Pavlov od 15. května 2018 
v našich prostorách. Patnáctý den každého měsíce 
by měl být dnem, kdy se vernisáží zahajuje výstava 
ať profesionála, či neprofesionálního umělce, který 
tvoří zajímavá díla. 

Informace o aktivitách Háty, o. p. s. lze sledovat 
na FB stránkách Háta obecně prospěšná společnost, 
či Centrum denních služeb Barborka a na www.
hata-ops.cz

Lada Nováková, CDS Barborka

MY Z BARBORKY
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DALŠÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

ZUŠ ZVE NA KONCERTY

HRÁLI JSME SENIORŮM

V úterý 6. března pořádala ZUŠ Jana Štursy v Novém 
Městě na Moravě krajské kolo soutěže ZUŠ vyhlášené 
MŠMT ve hře na bicí nástroje. Celkem se zde představilo 
63 soutěžících ze dvanácti ZUŠ našeho kraje, a to jak 
v sólové či souborové hře. 

Mezi soutěžícími nechyběla žákyně naší školy Zuzana 
Brabcová ze třídy učitele Josefa Jůzla, která získala krás-
né 2. místo. 

Ve středu 14. března proběhlo v městském divadle na 
Ostrově v Havlíčkově Brodě okresní kolo soutěžní pře-
hlídky tanečních oborů ZUŠ. Porota zhlédla celkem deset 
choreografi í učitelek a tanečníků ze ZUŠ J. V. Stamice 

v Havlíčkově Brodě, SZUŠ Nuselská Havlíčkův Brod, 
ZUŠ Chotěboř a ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Naši taneční-
ci pod vedením uč. Ivety Melicharové v soutěžním klání 
velmi dobře obstáli, dokladem jsou následující ocenění:

3. ročník (Listapad) získal Bronzové pásmo 
5. ročník (Kuličky) získal Stříbrné pásmo 
4. ročník (S poutem i bez) získal Zlaté pásmo a postu-

puje do krajského kola přehlídky, která se bude konat 
v Třebíči

Dětem děkujeme za reprezentaci, jejich učitelům za 
přípravu a gratulujeme k ocenění!

„Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou při-
nese stáří.“ (Solón)

V říjnu 2015 otevřela ZUŠ Ledeč nad Sázavou za fi -
nanční podpory Města AKADEMII UMĚNÍ SENiorů. 
Hlavním mottem AKADEMIE je, stát se místem, které 
SENiorům pomůže splnit nejen svůj dávný SEN věnovat 
se umění, ale zároveň zprostředkuje možnost naučit se 
něčemu novému, jinému nebo navázat nové přátelství. 

V příštím školním roce se chystáme otevřít nový dvou-
letý cyklus studia. Výuka bude zahájena v říjnu 2018, 
přihlášky můžete podávat již nyní!

Akademie je určena pro občany důchodového nebo ne-
zaměstnané předdůchodového věku, držitele průkazů ZTP 
- tedy kategorie „55 +“, kteří mají vztah k umění nebo jen 
pouhou chuť vyzkoušet si něco nového. Přihlásit se mo-
hou začátečníci i pokročilí, občané města Ledče n. S.

V nově otevřeném studijním cyklu nabízíme vzdělání 
v následujících uměleckých oborech:

Hudební obor: dechové nástroje, akordeon, klavír 
a klávesové nástroje, kytara

Výtvarný obor: plošná, prostorová tvorba, arteterapie
Multimediální tvorba: ovládání PC, fotografování, 

úprava fotografi í a videa, PC grafi ka.
Výuku vedou kvalifi kovaní pedagogové z řad učitelů 

ZUŠ Ledeč n. S. a bude probíhat převážně v dopoledních 
hodinách. Typ studia zvolí každý student podle svých 
psychických i fyzických schopností. Zároveň si společně 
s lektorem stanoví tempo, obtížnost a svůj cíl, ke které-
mu bude studium směřovat. Zájemci se tedy nemusí obá-
vat, že studium nezvládnou. Výuka v hudebním oboru 
probíhá zpravidla jednou týdně – 1 vyučovací hodina, 
v ostatních oborech 2 hodiny jednou za 14 dní.

Studium je dvouleté a po jeho ukončení (absolvování 2. 
ročníku) obdrží student certifi kát o absolvování studia. 

Akademie seniorů probíhá za fi nanční podpory Města 
Ledeč nad Sázavou, účastníci se budou podílet částkou 
800 Kč za rok studia.

Přihlášku ke studiu si můžete vyzvednout v ředitelně 
ZUŠ nebo je ke stažení na www.zusledec.cz. Vyplněnou 
přihlášku můžete podat v ředitelně školy nebo poslat 
elektronicky (zusledec@zusledec.cz).

Téměř pravidelně jedenkrát v měsíci mají žáci hudeb-
ního oboru ledečské ZUŠ možnost prezentovat výsledky 
svého snažení na koncertech. Dubnový koncert se koná 
11. 4. od 17 hod. v sálku ZŠ Komenského ul. 

Srdečně vás zveme i na absolventský koncert našich 
žáků, který se uskuteční 20. dubna 2018 od 17 hodin 
v sálku ZŠ Komenského.

Ve čtvrtek 22. března vystoupil akordeonový soubor 
ZUŠ pod vedením učitelky Jany Laudátové na jarním se-
tkání seniorů v ledečské sokolovně. V programu zazněly 
známé populární melodie, fi lmová hudba a další skladby 
z repertoáru tohoto souboru. V závěru našeho vystoupení 

si s námi účastníci setkání zazpívali písně Jaroslava 
Hašlera Po starých zámeckých schodech, Před vejtoň-
skou hospodou a Písničku českou. 
Děkujeme za pozvání a budeme se těšit na další podobná 
příjemná setkání.
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Město Ledeč provozuje od roku 2015 na Husově ná-
městí placené parkoviště. Doposud byla provozovatelem 
parkovacích automatů společnost City Parking Group s. 
r. o. Praha a to na základě Koncesní smlouvy uzavřené 
mezi touto společností a Městem Ledeč. Tato smlouva 
byla uzavřena až do konce roku 2020. Nicméně na zá-
kladě jednání vedení města se zástupci společnosti City 
Parking Group s. r. o. bylo dohodnuto ukončení výše 
uvedené koncesní smlouvy již ke dni 23. 3. 2018 a od-
koupení instalovaných parkovacích automatů. Od 23. 3. 
2018 je tedy Město Ledeč nad Sázavou provozovatelem 

nejen placeného parkoviště na Husově náměstí, ale nově 
i parkovacích automatů. Na těchto automatech bude uve-
den kontaktní telefon na příslušné zaměstnance města 
pro případ poruchy. V současné době probíhá příprava 
sjednocení podmínek provozu placeného parkoviště na 
Husově náměstí a v ulici Nádražní, kdy platnost parko-
vacích karet bude z Husova náměstí rozšířena i na ulici 
Nádražní. O schválení jednotného Provozního řádu bu-
deme občany města informovat na webových stránkách 
a v Ledečském zpravodaji. 

OdMI 

ZMĚNA PROVOZOVATELE PARKOVACÍCH AUTOMATŮ 
NA NÁMĚSTÍ

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU USPOŘÁDALO ZÁVODY

Na začátku března uspořáda-
lo SVČ na ledečském zimním 
stadionu již 2. ročník krasobrus-
lařských závodů pro děti. V ka-
tegorii Benjamin B1 předvedly 
volné jízdy Kotěrová Terezka, 
Brabencová Anička a Bělo-
hradská Barborka. Následovala 
Přípravka 1, kde jezdili Anti 
Hoang Yvan, Farková Anička, 

Bejčková Anička, Adamcová Esterka, Peroutková So-
nička, Brodilová Lucinka, Vavrlová Nelinka, Štorcová 
Barborka, Melechovská Maruška, Mrázková Kačenka, 
Kolářová Štěpánka, Hess Vojta a Báborský Víteček. 
Ve zkušenější Přípravce 2 to byly: Kotěrová Barborka, 
Píšková Adélka, Hurychová Ivunka, Vavřičková Eliška, 
Vavrlová Verunka, Báborská Verunka, Drahozalová Te-
rezka, Vrkotová Anička, Vrkotová Terezka a Peroutková 
Jindřiška. Vše uzavírala Přípravka 3, kterou tvoří nejzku-
šenější závodnice – Dušková Terezka, Kolářová Eliška 
a Hoskovcová Lucinka. Děvčata i chlapci byli za své 
výkony odměněni diplomy, medailemi a drobnými dá-
rečky. Největší dík patří našim trenérkám - paní Jarmile 
Palánové, Květe Pidimové a jejich asistentkám Natálii 

Palánové, Petře Pokorné a Radce Smutné. Závody se 
velmi vydařily a těšíme se na další vystoupení. 

V sobotu 17. března se 10 děvčat z krasokoužku zú-
častnilo závodu Ledečská Pirueta. V kategorii Přípravka 
1 Kotěrová Barborka obsadila 8. místo, Peroutková Jin-
dřiška 3. místo a Vrkotová Anička 9. místo. V Přípravce 
2 se na 9. místě umístila Báborská Verunka, na 10. místě 
Hurychová Ivunka a stejně tak Píšková Adélka. Vavrlo-
vá Verunka získala 3. místo, Vavřičková Eliška 5. místo 
a Vrkotová Terezka 6. místo. V kategorii Přípravka 3 ob-
sadila Kolářová Eliška 12. místo. Také musíme poblaho-
přát děvčatům z HC oddílu za krásné jízdy a umístění. 
V kategorii Benjamin B1 se nám předvedly Herko Sofi a, 
která obsadila 6. místo, Bělohradská Barbora 7. místo, 
Brabencová Anna 8. místo a Kotěrová Tereza 5. místo. 
V kategorii Cvrček C2 nás zastupovala Kopicová Sofi e 
na 22. místě a Svatková Nikolka získala zlatou medaili. 
A to nejlepší na konec. Naše Žačky nejmladší B Průdko-
vá Anna obsadila 1. místo, stejně tak v kategorii Žačky 
mladší A obsadila Palánová Michaela 1. místo a Žačky B 
Pokorná Petra vybojovala 4. místo. Děvčatům moc bla-
hopřejeme. Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří 
přišli podpořit naše závodnice. 

Za rodiče Jana Veselá
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VČELAŘI V BOJIŠTI

STADION SE MĚNÍ

Už jsme vás několikrát informovali o chystaných staveb-
ních změnách na místním stadionu. Po dostavbě tribuny 
tedy už fakticky došlo i na letité zázemí. Zima vrcholila, 
mráz na konci února spoutával Sázavu, ale na stadionu už 
se intenzivně pracovalo. Pravda, pro pravověrné ledečské 
sportovce to byla situace na sprásknutí rukama. Během pár 
dní byl starý barák dole a místo najednou připomínalo vy-
pleněnou talibanskou základnu. Mnohým, kteří tudy za ty 
desítky let prošli, jistě na mysli vytanuly mnohé vzpomínky. 
Kolik radosti z vítězství i hořkosti neúspěchů tu prožívaly 
generace sportovců, bafuňářů, fanoušků i kibiců ledečského 
sportu. Kolik strategických plánů se tu ukulo, kolik tajností 

tu v šatnách proběhlo – ne vždycky musel být sport až na 
prvním místě. Tak ať se trofeje a dobré vzpomínky přenesou 
a co má být zapomenuto, ať zůstane v suti a prachu.

Budeme sledovat, jak se zázemí ledečských sportovců 
bude budovat znovu. Doba si nepochybně žádá alespoň 
standardní podmínky, které jsou pro provozování a repre-
zentaci místního sportu nezbytné. Asi nikdo nečeká, že 
kvůli tomu naše mužstva poskočí v tabulkách soutěží, ale 
jisté je, že i dobré zázemí má na výkony velký vliv. Uvidí-
me, co přinesou příští měsíce a budeme o stavbě informo-
vat veřejnost, ale především ty, kteří mají o ledečský sport 
zájem, ať už aktivně či pasivně.  ok 

V sobotu 3. března se na Bojišti slétli včelaři z celé zá-
kladní organizace Ledeč n. S. u příležitosti výroční člen-
ské schůze, aby zhodnotili rok 2017. Celá schůze se nesla 
ve velmi přátelském duchu. I přes chřipkovou epidemii se 
akce zúčastnilo na 70 včelařů a k tomu také mnoho hostů. 
Mezi nejvýznamnější hosty patřil starosta Města Ledeč n. 
S. Ing. Zdeněk Tůma, místostarostka Ing. Hana Horáková, 
starosta Obce Bojiště Jan Cihlář, člen Republikového vý-
boru ČSV Ing. Oldřich Doležal a mnoho dalších zástupců 
sousedních ZO. 

Po skončení ofi ciální části schůze všichni přítomní po-
obědvali výtečnou svíčkovou s knedlíkem, kterou pro nás 
připravila samotná místostarostka Obce Bojiště paní Marie 

Urbanová. Následovala káva a domácí koláčky od Hany 
Boumové z Kozlova. Všem ženám, které se o nás celý den 
tak skvěle staraly, patří velký dík.

Ke kávě zahrála pásmo dechovek kapela Veseláci, ve 
složení mladých a nadějných muzikantů ledečské ZUŠky. 
Na dechovku to roztančil náš nejstarší včelař, dlouholetý 
člen Josef Prchal z Jedlé, který začátkem dubna slaví 90. 
narozeniny. Touto cestou mu chci jménem svým i celé zá-
kladní organizace popřát do dalších let hlavně zdraví jemu 
i jeho včelám, a stále ten neutuchající optimismus, kterým 
nás všechny naplňuje. Pepo, jsi nejlepší!

Ing. Martina Casková, 
jednatel ZO Ledeč nad Sázavou
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Pokračování z březnového Ledečského zpravodaje. Posledně 
jsme se věnovali především bujnému masopustnímu veselí. Tra-
dici tu obnovili opravdu z gruntu, ale masky už měsíc odpočí-
vají, ale život v obci běží dál. Jak vyplývá ze zpráv pana staros-
ty Vacka, žije se tu opravdu naplno, tak přidáváme komentář 
i k dalším událostem v obci, které už letošního roku proběhly.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Musím konstatovat, že letos to nemělo chybu. Obloha od 

brzkého rána zalitá slunečním svitem, sbírka se uskutečnila 
v sobotu 6. ledna přímo na svátek Tří králů a podařilo se nám 
vytvořit dvě skupinky. Přece jen, obec se rozrůstá a na jednu 
skupinku je to až dost. Sice jednu chvíli sehnat šest dětí a dva 
dospělé doprovody se začalo trochu hroutit, ale nakonec vše se 
podařilo vyřešit. První skupinka Kuba Kotek, Lucka Kotková, 
Alžběta Chládková s doprovodem Kláry Chládkové obešla sa-
moty a horní půlku obce nad silnicí (po samotách je dopravila 
moje maličkost). Druhá skupinka Terezka Hospodková, Lenka 
Drahozalová a opět jeden rekord, Majdalenka Vacková (stáří 
16 měsíců) v roli Baltazara, tedy černého. Chvíli v kočárku, 
ale většinu odbatolila pěšky. Tuto skupinu doprovázela hlavní 
organizátorka Tříkrálových sbírek v obci Jitka Vacková. Tito 
koledníci obešli druhou půlku obce pod silnicí. Za odměnu si 
koledníci „skákli“ k Čertovi na hranolky a smažák. Samozřej-
mě rovným dílem si rozdělili sladkosti, kterými byli na oplátku 
obdarováni. Sotva to nesli domů. Tak štědří jsou u nás občané. 
Celkový výběr v letošní sbírce čítá 11 337 Kč. Úžasné. Rok od 
roku více a více. Za vše všem srdečně děkuji. Letošní sbírka 
byla již v pořadí šestnáctá. To to letí. 

Všeobecné využití sbírky: 65 % se vrátí Oblastní charitě 
Havlíčkův Brod na pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci, 
15 % putuje na projekty Diecézní katolické charity H. Králové, 

10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % podpoří celostátní 
projekty, 5 % jsou náklady spojené se sbírkou.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Sobotní tříkrálová sbírka nebyla jediná akce, která se tento 

den uskutečnila. V Obecním domě také proběhl již 6. ročník 
tradičního turnaje ve stolním tenisu, který pořádá místní TJ So-
kol. Letos se přihlásilo 15 hráčů, z toho dvě ženy. Hrát se začalo 
ve skupinách, ze kterých se postupovalo do vyřazovací části. 
Tam hráči postupně vypadávali a hráli o umístění. Vítězem se 
nakonec stal Aleš Machálek, který obhájil loňské vítězství. Po-
děkování patří všem pořadatelům, Jirkovi a Pavlovi za orga-
nizaci turnaje, Aleně a Anežce za vzornou obsluhu a Bořkovi 
Klabíkovi za krásné poháry.

Konečné výsledky: 1. Aleš Machálek, 2. Mirek Klabík, 
3. Pavel Souček, 4. Bořek Klabík, 5. Roman Kolář, 6. Martin 
Pavelka, 7. Karel Jano, 8. Petr Sarkány, 9. Pavel Novák, 10. 
Jana Cihlářová, 11. Jirka Vaníček, 12. Elča Šmatár, 13. Radek 
Eliáš, 14. Mirka Kolářová, 15. Ondra Šťastný    

HEZKÝ VEČER U ČERTA
Velké překvapení čekalo návštěvníky hospůdky „U Čerta“ 

v pátek 2. února. Ve večerních hodinách zde vystoupila cim-
bálová kapela Milana Broučka, která se zaměřuje především 
na moravský, slovenský a maďarský folklór, doplněný tradiční 
romskou muzikou. Členové muziky jsou profesionální hudeb-
níci s praxí v předních českých orchestrech a folklórních soubo-
rech. Kdo se účastnil, jistě nelitoval. Pěkná hudba, ochutnávka 
moravských vín, která zajistil Ing. Jan Kotek, to vše přispělo 
k příjemnému posezení až do ranních hodin. 

Václav Vacek, starosta obce, 
www.obec-vilemovice
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Z médií jsme zahlceni informacemi o tom, jak osudové 
je číslo osm pro dějiny tohoto státu. Historici by zřej-
mě dokázali sestavit takto zajímavou tabulku pro všech-
na čísla 0–9. V toku dějin by to bylo nejspíš vyrovnané. 
Pravdou je, že dosažitelná paměť posledních sta let tu 
„osudovou“ osmičku pro Čechy nabízí. Samozřejmě se 
Ledeč s těmito významnými událostmi ve státě „svez-
la“ také, jen ty osmičky na konci letopočtů nejsou pro 
dějiny města tak významné. Připomeňme si tedy letos 
na stránkách zpravodaje některé události v Ledči, které 
se váží k tomuto číslu. Z dosažitelných zdrojů jich není 
zase tak mnoho, čtenáři tedy jistě vezmou zavděk i těmi 
událostmi, které budou mít výročí půlkulatá, to se taky 
bere. Ostatně jsme začali už ve 12. čísle zpravodaje z mi-
nulého roku, komentář i fotografie z roku 1948 měly 
u čtenářů pozitivní ohlas. Rád přivítám i vaše podněty 
a materiály, které nám mohou přiblížit a dokumentovat 
některé události z Ledče, které jsou v datu „ozdobeny“ 
osmičkou. 

V tomto vydání zpravodaje se vydáme hned 100 let 
proti proudu času. 

Do posázavského městečka se dostanete prašnými ces-
tami (budou se upravovat až ve 20. letech), ale už můžete 
přijet dráhou, která je funkční celých 15 let. Nejčastější 
cíl cesty – inu náměstí. Přejdete železný most (betonový 
bude až za osm let) a jste na náměstí - v té době ještě 
holé, nevydlážděné, zdobí jej jen Mariánský sloup, socha 
Mistra Jana opanuje západní část až za osm let (prostě 
nás to číslo pronásleduje). Centrum dění…

VYBRÁNO Z DOBOVÝCH SPISŮ. Dramaticky 
a bouřlivě prožívali Ledečáci dějinné události roku 1918. 

Konec hrozné války byl už neodvratný a dělení monarchie 
nabíledni. Už v polovině října vyhlašuje Československá 
Národní rada v Paříži nezávislost čsl. národa, do popře-
dí jde jméno T. G. M. Naplnili se dnové… V neděli 27. 
října uspořádala Agrární strana v Ledči veřejnou schůzi. 
Rolníci (80 % lidí se živilo v zemědělství) vybízeni, aby 
žádných produktů, jmenovitě brambor, neuváděli tzv. 
výkupním komisařům. Referováno o svépomocné akci 
domácí a rolníci nabádáni, aby brambory, které se právě 
sklízely, odváděli pro tuto českou akci. Památná schů-
ze zakončena byla zapěním hymny „Hej Slované“, při 
čemž oči účastníků se zalévaly slzami. Ke konci schůze 
zvoleni byli přítomní učitelé Duffek a Sobek, aby chodili 
po venkově a rolníky uvědomovali o svépomocné české 
akci, čímž hned druhého dne počato. V pondělí ke 4. ho-
dině odpolední došla na zdejší nádraží telefonická zprá-
va, že v 11 hodin byla v Praze před sochou sv. Václava 
prohlášena naše samostatnost. Zpráva se rozšířila blesku-
rychle městem, vyvěšovány prapory. V trafice u Loukot-
ků shromáždilo se několik občanů, kteří v čele s mistrem 
Jakoubkem sňali orla s trafiky a k vyzvání notáře Tábor-
ského i s budovy notářství. Orlů chápala se mládež, nosila 
je na most a házela za jásotu do vody. Zástup, kterého stá-
le přibývalo, odebral se ke hlavnímu skladu tabáku, sňal 
tam orla a odstranil nápis „C. K.“, odstranil orla na domě 
obchodníka Weinera, načež se shromáždilo množství lidí 
před budovou hejtmanství. Šel kolem v plné zbroji okresní 
četnický strážmistr Šimon zvaný všeobecně pro své čas-
té rčení „Kočičárna“. Byl neoblíben pro příliš úřední vy-
stupování za války. Z oken hejtmanství přihlíželi vývoji 
událostí úředníci, mezi nimi i okresní hejtman Kotsmich. 
„Kočičárna“ se vracel do četnické stanice za posměšného 
pokřikování davu. Deputace občanů, v čele s doktorem 
Janem Ebertem, odebrala se k okresnímu hejtmanovi se 
žádostí, aby dal odstraniti odznak bývalého Rakouska. 
Za napjatého očekávání vyšel konečně na balkon okr. hejt-
man Mann, za války přísný úředník rakouský, nabádal lid 
ku klidu a rozvaze, načež sám sňal orla za zpěvu hymny 
„Kde domov můj“. 

Zde zpívající dav opustíme. Jak předpokládáte, velké 
drama se konat nebude, ale k dějinné události se vrátíme 
zase v květnovém vydání Ledečského zpravodaje.

Podle dobových záznamů zpracoval ok.

OSMIČKY V DĚJINÁCH MĚSTA
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O INDIVIDUALISMU A SVOBODĚ
Většinově přijímaný individualismus je jen pokračováním toho-
to vývoje. Ve jménu osobní svobody jsme svědky sebestřednosti, 
která je tolerovaná. Zdravým rozumem mnohé věci a skutky ne-
přijímáme, ale tolerujeme, že každý člověk má přece právo chovat 
se jako sobecký hlupák a naložit s životem, jak chce, i na úkor dru-
hých. Pokud by se tento planý výhonek svobody stal normou, vedl 
by spolehlivě ke zničení naší společnosti. My lidé totiž nejsme 
stvořeni k individualismu, ale k životu ve společenství. Naštěstí 
celý náš život zásadně ovlivňuje touha být s druhými a žít pro ně. 
Vyjadřujeme ji slovem láska. Ta je červenou nitkou našeho života 
a pravým obrazem lidské svobody. Láska zásadně ovlivňuje naše 
skutky a je silou, která svět posouvá vpřed. Věřím, že se právě 
v lásce projevuje nejviditelněji Boží působení na člověka a spo-
lečnost.   

VYBRANÉ DUBNOVÉ FARNÍ AKCE 
10. 4. v 19.00 Biblická hodina (vede P. Jan Bárta, děkan)
15. 4. v 10.00 a 19.00 prodej křesťanských knih pro děti 
a dospělé
19. 4. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání 
na faře)
20. 4. v 15.00 Spolčo na faře pro děti od tří do šesti let (vede 
paní Sklenářová) a školní děti (vede paní Přádová)

22. 4. v 11.00 poutní mše svatá ke svatému Vojtěchovi (kostel 
v Bojišti) 

VÝZNAMNÁ UDÁLOST
20. 4. převezení ostatků kardinála Josefa Berana do ČR
23. 4. uložení ostatků v katedrále sv. Víta v Praze 
Podrobnější seznam akcí naleznete 
na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI
16. 4. sv. Bernadetta Soubirousová (dívka z Lurd, svědkyně 
zjevení Panny Marie)
23. 4. sv. Vojtěch (biskup z knížecího rodu Slavníkovců. Velký 
bojovník za očistu církve umučený na misijní cestě pohany) 
25. 4. sv. Marek (autor evangelia a současník sv. Petra a Pavla)
6. 5. sv. Jan Sarkander (kněz působící na Moravě, umučený 
kvůli víře za Stavovského povstání)
13. 5. Den matek - slaví se druhou květnovou neděli. Den 
věnovaný maminkám je oceněním odvahy a obětavosti 
mateřství. U nás se začal slavit v roce 1923. 

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

PETRKLÍČSKÉ POTĚŠIL ZÁJEM VEŘEJNOSTI 
O VELIKONOČNÍ VÝSTAVU 

Ti, kteří navštívili velikonoční výstavu v ledečském Centru 
sociálních služeb Petrklíč při Oblastní charitě Havlíčkův Brod 
v týdnu od 19. do 23. března, jsou jistě na svátky jara již při-
praveni. Prodejní expozice totiž přinesla řadu originálních a ve-
selých dekorací, které vytvořili klienti společně s pracovníky 
stacionáře i chráněného bydlení. 

Jak prozradila tamní sociální pracovnice Bc. Ivana Tomano-
vá, mezi návštěvníky se obdivu těšily zejména ručně malované 
nebo ubrouskovou technikou tvořené krabičky na ukládání nej-
různějších předmětů. „Úspěch měly například i látkové tašky, 
velikonoční věnečky i polystyrenoví zajíčci,“ dodala Ivana To-
manová. 

Do sídla Centra sociálních služeb Petrklíč na adrese Barbor-
ka 1324 zavítala jak široká veřejnost, tak i třeba děti a paní uči-
telky ze Základní školy Ledeč nad Sázavou nebo děti z družiny 
při Základní škole v Kožlí. „Výstavu hodnotíme jako zdařilou, 
lidé si k nám našli cestu a obdivovali, co všechno děláme, což 
nás moc potěšilo,“ uzavřela sociální pracov-
nice. 

Pro klienty denního stacionáře nebo chrá-
něného bydlení je tvoření jednou z prospěš-
ných aktivizačních činností, které k sociální 
službě patří, a to hned v několika ohledech. 
Lidé s postižením a senioři jednak trénují 
a posilují jemnou motoriku i fantazii, a jednak 
se společně sejdou, popovídají si a užijí si leg-
raci i radost. Výtěžek z prodeje výrobků navíc 
podpoří další činnost služeb. 

Anna Slavíková, PR  

Velikonoční prodejní výstava v Centru sociálních služeb Petr-
klíč byla otevřená veřejnosti. 
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Ve čtvrtek 8. a v pátek 9. března se na naší škole konalo 
krajské kolo KOVO JUNIOR 2018 - Řemeslo Vysočiny 
oboru Strojní mechanik. Soutěž byla pořádána v rámci 
celostátní přehlídky České ručičky pod záštitou CECH 
KOVO ČR pro žáky učebního oboru Strojní mechanik. 
Patronaci nad soutěží převzala radní Kraje Vysočina pro 
oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová, MBA.

Dvoudenní soutěž byla zaměřena na praktické dovednos-
ti - výroba součásti dle výkresové dokumentace, znalosti 
z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístro-
jů a měřidel a na základní teoretické znalosti. Soutěž byla 
rozdělena na kategorii jednotlivců a kategorii družstev.

SOUTĚŽÍCÍ ŠKOLY V KRAJSKÉM KOLE KRAJ 
VYSOČINA:
1. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná 

škola Ledeč nad Sázavou
2. Střední škola průmyslová, technická a automobilní 

Jihlava
3. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště 

Pelhřimov
4. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár 

nad Sázavou
5. VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se konalo 
v pátek 9. března od 13:00 hodin v obřadní síni MěÚ 
Ledeč za přítomnosti starosty Ing. Tůmy, místostarostky 
Ing. Horákové, generálního ředitele Schäfer-Sudex, s. r. o.
Ledeč n. S. pana M. Šindeláře a dalších zástupců uvede-
ných sponzorských fi rem.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE – KATEGORIE JEDNOT-
LIVCI

1. Pavel Anděl, Střední průmyslová škola a Střední od-
borné učiliště Pelhřimov

2. Zbyněk Černý, Vyšší odborná škola a Střední průmys-
lová škola Žďár nad Sázavou

3. Martin Mezera, Střední škola průmyslová, technická 
a automobilní Jihlava

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celo-
státním kole.
Na základě pravidel CECHU KOVO ČR postupují do ce-
lostátního kola soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místě 
v krajském kole v kategorii jednotlivci. Celostátní kolo 
se bude konat 5. – 6. 4. 2018 na Střední škole technické 
a ekonomické v Brně.

Sponzoři krajské soutěže: Kraj Vysočina, Město Ledeč, 
Galatek, a. s. Ledeč, Schäfer-Sudex, s. r. o. Ledeč n. S., 
Mubea, s. r. o. D. Kralovice, ESA Plating s. r. o. Praha 
(Světlá n. S.), Stavba-Final, s. r. o. H. Brod, Dvořák - 
Svahové sekačky, s. r. o. Pohled.

Děkujeme všem sponzorům soutěže. 
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

KRAJSKÉ KOLO KOVO JUNIOR 2018

KURZ PRO VEŘEJNOST - TABULKOVÝ PROCESOR MS EXCEL
Chcete zvládnout základy tvorby, úprav a prak� ckého využi�  tabulek v programu MS Excel, 

včetně grafi ckého zpracování dat?

Kurz bude probíhat 3 soboty od 8.00 hodin do 14.30 hodin v počítačové učebně střední odborné školy 
v Koželské ulici 551 v Ledči nad Sázavou.

Počet účastníků: 5 až 10, termín: jaro 2018, cena: 2000,- Kč

Bližší informace a přihlášky: e-mail: rydlovav@gvi.cz nebo telefonicky: 731 612 319.
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JARNÍ PRODEJ ZAHÁJEN
jabloně, hrušně, třešně, višně, ryngle, 
švestky, meruňky, broskvoně, rybízy, 
angrešty, maliny, ostružiny, borůvky, 
brusinky, rakytníky, růže keřové, růže 

stromkové.
Velký výběr rhododendronů, azalek, 

skalniček, jehličnanů, okrasných keřů, 
trvalek, okrasných trav.

PRODEJNÍ DOBA:
Po-pá: 8–16 hod.     So: 8-12 hod.

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH
Hněvkovice-Nová Ves 2, 

584 01 Ledeč n. S.
Tel. 604 360 546, 604 408 336

www.skolka-stastny.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách

a  slepičky Green Shell – typu Arakauna. Stáří 15–20 týdnů,
cena 159–195,- Kč/ ks. Prodej: 26. dubna a 4. června 2018  

Ledeč nad Sázavou – u vlakového nádraží –  11.35 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Informace:  Po-Pá  9.00 – 16.00 hod., tel.: 601 5762 70, 728 605 840. 
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VŠECHNY MÉ LÁSKY – KYTKY
V dubnovém vydání zpravo-

daje se dostáváme k druhému 
pokračování nového seriálu 
dr. Těšínského, který nás prove-
de „zeleným světem“ Ledečska. 
Doufejme, že letošním dubnem 
už postoupilo jaro tak daleko, že 
nebudete muset hledat v závějích 
či odkopávat ledové krusty. Zatím 
nám na procházkách bude vzác-
ná i zelená tráva, ale když budete 
na svých procházkách pozorní, 
jistě někde v závětří objevíte bílé, 

žluté nebo modré hlavičky prvních odvážných kvítků. Teď 
už budeme pozorně číst, co připravil pan dr. Těšínský. ok

Nemohu se vyhnout zdánlivě banální otázce, zda člo-
věk poničil přírodu a krajinu. Vždyť je nám všem jas-
né, že ano. Tak proč o tom psát? Z mnoha důvodů, také 
proto, abychom to nebrali za samozřejmost, že to muselo 
být. Jenže to neskončilo, ničení trvá. Člověk zničil meze, 
remízky, odvodnil vlhké louky, zničil smíšené a listnaté 
lesy a vysázel smrkové monokultury, chemikáliemi otrá-
vil vody. Na Vysočině zareagovala rychle na otrávenou 
vodu perlorodka – přestala se rozmnožovat. Někdy se 
divím, že nám tu ještě nějaká divoká (původní) příroda 
zbyla, obdivuji její relativně dobrou odolnost. Ale ne-
hřešme na tuto odolnost, to by se nám nevyplatilo. Roz-
hodně bych nechtěl zažít, a nikomu z vás to také nepřeju, 
abychom se dostali do situace Holanďanů, kteří nenaru-
šený kousek přírody již vůbec nemají a z nouze chrání 
alespoň náspy železnic a příkopy u silnic, aby měli pár 
procent náznaku divoké přírody mezi dálnicemi, měs-
ty a poli. Ale bojím se podobného vývoje, když vidím 
hloupého jézedáka z K. rozorávat už i ty škarpy u silnic. 
Chudák, že? Jde mu o každý centimetr čtverečný a do-
tace z EU (téma Jak nám Unie pomůže dorazit přírodu), 
a přírodě a nám jde o život.

Odborníci zkoumají rostliny ze dvou pohledů:
Které druhy kolem nás nebo někde žijí (= květena = 

fl óra), tedy výčet druhů.
Jaké rostlinné formace či společenstva rostliny tvoří 

(= rostlinstvo = vegetace), např. bučina, smrčina, vlhká 
louka, rašeliniště. Já někdy použiji první hledisko, někdy 
druhé.

Co máme dělat, abychom viděli co nejvíce druhů rost-
lin? Navštěvovat různá stanoviště a v různou roční dobu. 

Některé typy stanovišť jsou 
na druhy bohatší (u nás např. 
vápence), nejvíce druhů lze 
zastihnout v květu v období 
červen-červenec.

Nemáme tu jen vzácné 
rostliny, vyskytují se zde 
i vzácné houby, minerály, ně-
kteří nadšenci pátrají po sto-
pách po těžbě rud, hlavně 
stříbra. To vše lze s napětím 
a krásnými zážitky zkoumat. 
Zde vás chci upozornit na vzácně velkou kumulaci mine-
ralogů v Ledči n. S. – RNDr. Tomáš Kadlec, Mgr. Marek 
Chvátal, Ladislav Dlouhý.

Vycházkami do přírody můžete prospět nejen svému 
zdraví (pokud vás nekousne zmije nebo nenakazí klíště), 
ale můžete pomoci i vědě – lze zapisovat, sbírat do her-
báře, fotit. Aby vaše nálezy (objevy) měly vědeckou hod-
notu, vždy si musíte poznamenat lokalitu a datum (a jmé-
no sběratele nebo autora zápisu či fotky). Úplný základ 
je notýsek a tužka.

Zde chci pozdravit všechny přátele přírody, se kterými 
se pravidelněji setkáváme na exkurzích a přednáškách 
ve Světlé n. S. Kdo by se chtěl zapojit do nádherných 
akcí, nechť sleduje nabídky na stránkách MěÚ Světlá n. 
S. Jedním z mých cílů vždy bylo dávat přírodovědce do-
hromady. A od každého jsem se něco přiučil.

Všimněte si, že jsem dosud nejmenoval žádný rostlin-
ný druh. Ale to se brzy změní.

O jakých rostlinách se v seriálu nedozvíme nic? O niž-
ších rostlinách neboli řasách. Z vyšších rostlin nebude 
vůbec řeč o mechorostech. Zbývá nám pět skupin vyšších 
rostlin, o kterých si povídat budeme – plavuně, přesličky, 
kapradiny, rostliny nahosemenné a rostliny krytosemen-
né. První čtyři skupiny jsou i celostátně málo početné, 
můžeme proto použít jakéhosi výčtu. Vůbec se nebude-
me zabývat kříženci, i když by to bylo velmi zajímavé 
(ale obtížné).

Pokud u rostlin uvádím lokality, rozhodně to není vý-
zva k trhání, vyrýpávání a přesazování do zahrádek nebo 
většímu sbírání do herbářů. Maximálně k pokochání (se) 
a vyfocení. Z důvodu zajištění ochrany vzácnějších rost-
lin proto také nejsou některé lokality uváděny s přesností 
na metry. Pokračování příště.

RNDr. Jiří Těšínský

MĚSTO LEDEČ A SDH LEDEČ NAD SÁZAVOU VÁS ZVOU
NA OSLAVU FILIPOJAKUBSKÉ NOCI

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. DUBNA OD 18 HODIN NA RAŠOVCI

* SUPER VATRA * DJ KALIČ * KULTURNÍ PROGRAM * OBČERSTVENÍ *

MĚSTO LEDEČ A SDH LEDEČ NAD SÁZAVOU VÁS ZVOU

* SUPER VATRA * DJ KALIČ * KULTURNÍ PROGRAM * OBČERSTVENÍ *
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VZHŮRU NA NÁŠ HRAD!
Milí spoluobčané a návštěvníci, brzy se pro vás znovu 

otevřou brány hradu. S jistým napětím očekáváme, jaká 
bude letošní návštěvní sezóna a zda se nám podaří pře-
kročit loňský, velmi překvapivý výsledek. Celkový počet 
návštěvníků, kteří si v roce 2017 vstupenku zakoupili, 
překročil hranici 15 tisíc. Samozřejmě si musíme uvě-
domit, že do tohoto počtu nebyli započítáni turisté, kteří 
nás poctili svou návštěvou, ačkoliv nevyužili prohlídky 
některého z nabízených okruhů. 

Potěšujícím faktem je i skutečnost, že hrad se díky 
svému kouzlu dostává stále více do hledáčku fi lmových 
tvůrců, díky čemuž je k nám možné přilákat další, poten-
cionální návštěvníky. 

Rozhodně nesmíme zapomenout na svatební obřady, 
které se u nás na hradě konají. S radostí musíme konsta-
tovat, že tuto variantu volí stále více novomanželů. Jen 
v loňském roce se u nás uskutečnilo 22 obřadů.

Vyšší nárůst návštěvnosti je jistě způsoben i tím, že je 
hrad neustále zvelebován. V letošním roce budou otevře-
ny nové, zrestaurované prostory s dobovou výmalbou.  
Od března roku 2018 probíhá oprava vozovky mostu 
a tato akce je plánována do konce dubna. Vstup do hradu 
bude tedy částečně omezen, a to vstupní dolní branou, 
popřípadě po provizorních lávkách. 

Všechny výše uvedené aspekty hodnotíme velmi pozi-
tivně, ačkoliv se vyskytly menší výtky ze strany majitelů 
pejsků, které bohužel nemůžeme pouštět do interiérů hra-
du (výstavních prostor).  Věříme však, že tuto skutečnost 
majitelé pochopí. 

V letošním roce jsme pro vás připravili pět prohlíd-
kových okruhů. Za zhlédnutí jistě stojí Muzeum histo-
rických hodin či rozšířená expozice Muzea Jaroslava 
Foglara. V průběhu roku bude možné navštívit několik 
kulturních akcí, z nichž nejbližší se uskuteční 5. května. 
Tímto vás srdečně zveme na oblíbenou degustaci mo-
ravských vín, probíhající pod tradičním názvem „Dotek 
Moravy“. 

Veškeré aktuální informace o dění na hradě naleznete 
na našich webových stránkách, facebooku či výlepových 
místech.  

Budeme se těšit na vaši návštěvu.  

Dne 5. května 2018 se na hradě uskuteční již 
3. ročník velmi oblíbené akce zaměřené na ochut-
návku moravských vín. Je nám ctí, že i v letošním 
roce k nám do Ledče nad Sázavou zavítají vinaři 
z oblasti Mutěnicka, aby vám prezentovali svá vý-
borná vína. K poslechu nebude chybět samozřejmě 
ani tradiční cimbálová muzika, na kterou si můžete 
zatančit na nově vydlážděném hradním nádvoří. 
Akce s názvem „Dotek Moravy“ bude probíhat 
od 12:00 do 18:00 hodin. 

Přijďte se svými přáteli pozvednout číši a strávit 
s námi tak sobotní odpoledne v příjemném prostře-
dí hradu. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Správa hradu Ledeč nad Sázavou

KALEIDOSKOP 
JANA REJŽKA

Jan Rejžek, 
všestranný pu-
blicista a ne-
kompromisní 
hudební kritik, 
uvede v Ledči 
nad Sázavou 
svůj poslecho-
vý klubový 
pořad Kaleido-
skop. Představí 
v něm kvalitní 
domácí i zahra-
niční interprety 
mnoha žánrů, 

které rozhodně na běžných rádiích neuslyšíte. 
Akce se koná ve čtvrtek 26. dubna 2018 
od 18:00 hod. v sále gymnázia v Ledči nad 
Sázavou. Vstupné 100 Kč, prodej vstupenek 
na místě. 

LEDEČ NAVŠTÍVÍ 
KOCOUR V BOTÁCH

Výpravné loutkové 
představení pro děti 
na motivy francouz-
ské pohádky Charlese 
Perraulta o chudém 
mládenci a jeho ve-
selém společníku, 
kterému nikdo jinak 
neřekne než Kocour 
v botách. Vhodné pro 
děti od 5 let.
Představení se usku-
teční v sále gymnázia 
v Ledči nad Sázavou 
v neděli 13. května 
2018, bližší informace 
budou včas zveřejněny 
na plakátech a webo-
vých stránkách – 
www.ledecsko.cz
nebo www.ledecns.cz
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Ve středu 7. března 2018 se uskutečnilo  ve sportovní 
hale již třetí kolo školní ligy miniházené, organizované 
oddílem Házené Ledeč. Dopoledne proběhlo ve velmi 
bojovné atmosféře a díky dobré organizaci turnaje 
plynule a rychle. Žáci naší školy opět vybojovali hned 
několik medailových umístění.

Žáci 2. třídy – Smajlíci – 2. místo, žáci 3. třídy – Lvi –  
3. místo, žáci 5. třídy – Bílí Tygři – 1. místo. Pokračovat 
budeme závěrečným turnajem v červnu 2018. Děkujeme 
všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, i všem 
opravdu skvělým a obětavým pořadatelům.  

Vyučující 1. stupně ZŠ Ledeč n. S.

VÍTĚZSTVÍ BÍLÝCH TYGRŮ A ÚSPĚCHY SMAJLÍKŮ A LVŮ

Od konce ledna do půlky dubna probíhá v Havlíčkově 
Brodě plavecký kurz pro žáky 3. B a 3. C naší školy. 
Žáci obou tříd každé pondělí i ve velkých mrazech 
nastupují do autobusu a vydávají se do okresního města, 
kde je čekají velmi profesionální instruktoři plavání. 
Všechny děti se nejen učí „udržet nad vodou“, ale 
zlepšují své dovednosti v různých plaveckých stylech, 
skocích do vody i potápění. Každopádně dělají veliké 
pokroky. Od 18. dubna je nahradí žáci 3. A a 4. C, kteří 
se mají jistě na co těšit. Učitelky a asistentky 3. B a 3. C

PLAVECKÝ KURZ NA 1. STUPNI 

MŠ Stínadla (kancelář ředitelky MŠ) v termínu 7. května 
2018, v čase od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do 16.00 
hodin.

Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem 
o umístění dítěte od 1. září 2018 do naší mateřské ško-
ly, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte 
do MŠ, přihlášku ke stravování a vyjádření dětského lé-
kaře (ke stažení na webových stránkách MŠ či k osob-
nímu vyzvednutí). V době zápisu vše osobně donesou 
do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žá-
dosti. Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování 
žádnou roli. Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny 
podle předem stanovených kritérií. Děti do MŠ jsou při-
jímány podle počtu míst ve  škole.       

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ k předškolní-
mu vzdělávání do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou pro 
školní rok 2018–2019 s dovršením věku:

5 let věku k 31. 8. 2018 s bydl. Ledeč 
4 let věku k 31. 8. 2018 s bydl. Ledeč 
3 let věku k 31. 8. 2018 s bydl. Ledeč 
5 let věku k 31. 8. 2018 ze spád. obcí
4 let věku k 31. 8. 2018 ze spád. obcí
3 let věku k 31. 8. 2018 ze spád. obcí
POZNÁMKY: 
splňují-li všechny děti stanovené podmínky, rozhoduje 
věk dítěte od nejstaršího,
v případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které do-
vrší 3 roky po 31. 8. 2018,
v případě volné kapacity MŠ lze přijmout i dítě, které 
nemá bydliště v Ledči n. S. ani ve spádové obci.
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na interneto-
vých stránkách a na dveřích školy pod registračními čísly.          

Jarmila Dvořáková,  
ředitelka Mateřské školy Ledeč n. S.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU



21

Možnost vzdělávání pro žáky se speciálně 
vzdělávacími potřebami dle § 16, odst. 9 školské-
ho zákona ve speciálním oboru, konkrétně pro 
žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo 
sluchovým postižením, závažnými vadami 
řeči, souběžným postižením více vadami nebo 
autismem, kteří nemohou být zařazeni do běž-
ných tříd ZŠ.

Speciální obor vznikl sloučením škol speciální 
se základní  k 1. 1. 2014 a nachází se v nově zre-
konstruovaných prostorách bývalé školní jídelny. 
Budova má bezbariérový vstup a nádherný vý-
hled do školního arboreta.

V současné době probíhá výuka ve čtyřech tří-
dách, které jsou plně vybaveny vzdělávacími a kom-
penzačními pomůckami pro všechny typy mentál-
ního postižení, ale i různé druhy kombinovaného 
postižení a poruch autistického spektra. Mezi tyto 
pomůcky patří například: polohovací židle s pra-
covní plochou, stoly s náklopnou deskou, hlasové 
komunikátory, zvukové hračky a knížky, rytmické 
nástroje, polohovací vaky, počítače s dotykovým 
monitorem a speciální výukové PC programy, inter-
aktivní tabule, i-Pady, zařízení k nácviku vertikali-
zace, přístroj Motrén k procvičování motoriky dol-
ních i horních končetin, rehabilitační stůl, pomůcky 
pro bazální stimulaci a polohování, kuličkový ba-
zén, rehabilitační míč atd.  Žáci při výuce využívají 
i další učebny jako jsou cvičná kuchyň, počítačová 
učebna, herna, školní dílny a tělocvičny.

Vyučujícími jsou speciální pedagogové s mno-
haletou praxí, kterým pomáhají kvalifikované asi-
stentky. 

Kromě již výše uvedených speciálních pomů-
cek nabízíme též: logopedickou péči, rehabili-
tační cvičení, individuální přístup (menší počet 
žáků ve třídě), školní družinu s možností donášky 
stravy a pomoci při jídle, řešení problémů spoje-
ných s inkontinencí a hygienou a hlavně klidné, 
nestresující prostředí s pochopením pro problémy 
dětí i rodičů.

Výuka je zcela přizpůsobena možnostem 
a schopnostem žáků. Každý žák má vypracova-
ný individuální vzdělávací plán, podle něhož je 
vzděláván. Výuka probíhá ve skupinách i indivi-
duálně především hravou formou, důraz je kladen 
na názornost a jednoduchost. Režim dne je rozdě-
len na pravidelné střídání výuky, cvičení, odpo-
činku a hry. Výuka je doplněna pestrou nabídkou 
dalších aktivit, jako jsou např. exkurze, tematické 
vycházky, výlety, soutěže.

Speciální obor Základní školy Ledeč nad Sá-
zavou nabízí tímto možnost vzdělávání všem 
žákům z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří 
na základě doporučení školského poradenského 
zařízení nemohou být zařazeni do běžné třídy zá-
kladní školy.

V případě zájmu kontaktujte vedení škole 
na číslech 561 116 530 nebo 561 116 597.

Petr Hořejš, vedoucí speciálního oboru ZŠ
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PO DVOU LETECH SE ZÁVOD V KRASOBRUSLENÍ 
ÚSPĚŠNĚ VRÁTIL DO LEDČE

Jediný závod v sólovém krasobruslení v Kraji Vyso-
čina se uskutečnil v sobotu 17. března v ATOS areně 
v Ledči. Již VII. ročník Ledečské piruety uspořádal od-
díl KRASO HC Ledeč. Své krasobruslařské dovednosti 
předvedlo celkem 140 závodnic a závodníků ve 14 hod-
nocených kategoriích. Byli tu reprezentanti i z jiných 
krajů ČR, přijeli z Liberce, Prostějova, Litvínova, Prahy, 
Poděbrad i Č. Budějovic... Byl to celodenní kolotoč, kdy 
ledečský stadion v některých kategoriích doslova „pras-
kal ve švech“. Domácí oddíl reprezentovalo všech 11 
členek a vybojovaly celkem 3 zlaté, 1 stříbrnou, a pokud 
započteme také závodnice Krasokroužku, působící pod 
ledečským SVČ, pak i 2 bronzové medaile. Nejpřekva-
pivější a také nejcennější vítězství získala v plně obsaze-
né  kategorii Cvrček C2 Nikolka Svatková. Na domácím 
ledě předvedla svůj nejlepší výkon v sezóně a dle verdik-
tu rozhodčích zajela nejlépe z 23 závodnic této kategorie. 
Chválu získaly i výkony dalších členek oddílu - Míšy, 
Aničky P. Anety, Petry, Báry B, Terky, Aničky B. Báry 
K. a obou Sofi í.

Slova uznání se dostala i organizátorům od rozhodčích 
a trenérů ostatních klubů. Oceňovali hladký a bezpro-
blémový průběh závodu i výbornou kvalitu ledu. Tento 
ročník byl jednoznačně nejúspěšnější z doposud pořáda-
ných Piruet. Za oddíl KRASO HC Ledeč děkujeme orga-
nizátorům závodu za skvěle odvedenou práci, sponzorům 
za fi nanční i věcnou podporu, ledařům TS Ledeč za vý-
borně připravený led a v neposlední řadě také vedení 
Města Ledeč za podporu této akce.

Za oddíl KRASO HC Ledeč nad Sázavou 
Mgr. Iva Průdková

P A N O R A M A
R E S T A U R A N T

PANORAMA  1, 285 09  KÁCOV

FB: PANORAMA  GOLF  RESORT +420 312 29 29 29

+420 602 203 203

PANORAMA  GOLF  RESORT

  

info@panoramagolf.cz

WWW.PANORAMAGOLF.CZ

V KRAJI JEDINEČNÝ

FIREMNÍ EVENTY, OSLAVY, VEČÍRKY, SVATBY

PROSTOR  MÁTE,  ZÁŽITKY  JSOU  NA  VÁS

VYHLÁŠENÁ KUCHYNĚ Z REGIONÁLNÍCH SUROVIN 

A PRODUKTŮ VLASTNÍ FARMY

PANORAMA GOLF RESORT KÁCOV

panorama_kuchyne_98x134mm_01_bez data_CB

čtvrtek 15. března 2018 13:42:43

V pøípadì zájmu o pracovní pozici nás kontaktujte 
na email: rychetnikova@artspect.cz, 
nebo na tel.: 607 006 429.
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 VZDÌLÁNÍ V OBORU, ANEBO MINIMÁLNÌ

 TØI ROKY PRAXE VE VÝROBÌ NÁBYTKU

 ÈASOVOU FLEXIBILITU

 ZODPOVÌDNOST

Firma zabývající se výrobou nábytku s provozovnou 
v Humpolci pøijme do hlavního pracovního pomìru 
zamìstnance na pozici

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

TRUHLÁØ NÁBYTKÁØ
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 PRÁCI NA JEDNÉ SMÌNÌ

 ODPOVÍDAJÍCÍ PLATOVÉ OHODNOCENÍ
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LEDEČSKÁ HÁZENÁ V OTROKOVICÍCH  
A VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Březen za kamna vlezem… Tím se určitě neřídí ledečská 
házená. Naopak v březnu toho zažila mnoho. Začněme házen-
kářským plesem, opět povedený večer, který nám vždy ukáže, 
jak veliká házenkářská rodina je. A my víme, že to má smysl, 
protože v rodině bývají děti a my se na děti zaměřujeme, je 
to naše házenkářská radost, naděje a budoucnost. I přesto, že 
zájem o házenou roste, a my se z toho radujeme, tak neváhejte 
a vaše ratolesti na naše tréninky doveďte, postaráme se o ně, 
jak nejlépe dovedeme. 

Stejný víkend jako se konal ples, se konal i velmi dobře ob-
sazený turnaj mladších žaček v Otrokovicích. Byl to kvalitní 
turnaj, kterého se účastnilo 9 týmů z celé republiky. Naše mlad-
ší žákyně bohužel obsadily poslední místo, ale my se snažíme 
najít pozitiva. Pro holky to byl rozhodně turnaj, kde nabyly 
spoustu házenkářských dovedností. Změřily síly s týmy, kte-
ré už vědí, jak efektivně bránit, rychle a bez chyb přecházet 
do rychlého útoku, jak v útoku rozhodit obranu a následně přes-
ně a ostře vystřelit na bránu. Naše holky si tyto zmíněné doved-
nosti ještě musí osvojit a prohloubit. A my jim věříme, víme, že 
nemají dostatečné zkušenosti, víme, že jsou jedním z nejmlad-
ších týmů v této kategorii, víme, že na trénincích pilně trénují. 
A víme, že až najdou v sobě dostatečnou odvahu, rozhodnost 
a jistotu, karta se obrátí a holky začnou vyhrávat. 

Kategorie přípravky a mini vyrazily na turnaj do Velké-
ho Meziříčí na Memoriál Karla Kaštana v házené 4+1. Zde 

naopak obě kategorie dokázaly, že jsou vyrovnanými 
soupeři i týmům, kde převládají nebo jsou složené pouze 
z chlapců. Přípravka si z VelMezu přivezla nádherné třetí 
místo. A nutno podotknout, že nás dělil jeden jediný gól 
od finále. Velká škoda, že jsme souboj s Kuřimí nedotáhli 
do vítězného konce. Finále by si přípravka určitě zaslou-
žila. Souboj o třetí místo zvládla naprosto s přehledem. 

Kategorie mini si z VelMezu dovezla čtvrté místo, ale 
výkon byl vynikající, jen nám chybělo trochu toho há-
zenkářského „štěstíčka“. Házená se totiž hraje od začátku 
do konce a všichni vědí, že pokud si na začátku necháme 
dát rychlé góly, špatně se na konci dotahují. Souboj o finá-
le nám s kluky z V. Meziříčí, kteří tradičně patří ke špičce 
v této kategorii, sebral spoustu sil, které nám potom chyběli 
v souboji o bronz. Nicméně bojovali všichni jako jeden tým 
a vzhledem k tomu, že právě kategorie mini hraje převážně 
za mladší žáky a žákyně, je to opravdu velký příslib do bu-
doucna pro starší kategorie. Věříme, že nadšení a láska k há-
zené dětem vydrží. 

V březnu se také rozjela Liga vysočiny kategorii mladších 
a starších žáků a žákyň. Ligu zhodnotíme na konci sezó-
ny, nicméně fandit můžete chodit kdykoliv. Pokud hraje-
me doma, tak vždy na hale. Neváhejte a přijďte naše holky 
a kluky podpořit. 

- LP-

ZEMŘELA PANÍ MARIE VIKTOROVÁ
Na druhý březnový týden přišlo smutné oznámení – ve věku 73 let ve Vilémovicích zemřela paní Marie Vik-

torová. Široké ledečské veřejnosti byla především známá jako místní knihovnice. V srpnu 1986 převzala vedení 
knihovny od paní Věry Černé a vedla ji nepřetržitě dalších 18 let. Vždy elegantní paní Viktorová byla odborně 
zdatná, pracovitá a svědomitá. Byla přísná sama na sebe, ale disciplínu a pořádek vyžadovala i ve svém okolí. 
Také s jejím významným přičiněním se podařilo v roce 1993 vybudovat reprezentativní prostory zdejší knihovny 
na Husově náměstí. O tom, že je to dílo podařené, svědčí fakt, že i po čtvrtstoletí má ledečská knihovna stále 
dobré parametry v rostoucích nárocích uživatelů a nových technologií.

Na konci roku 2004 odtud odešla paní ředitelka Marie Viktorová do důchodu. Bohužel, poměrně brzy jí vážná 
nemoc zkomplikovala poslední léta života, ze kterého odešla právě na konci letošní zimy. Čest její památce! 

Kolektiv zaměstnanců MěÚ Ledeč, ok
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Dne 4. května 2018 oslaví pan JINDŘICH KOPECKÝ 
v kruhu své rodiny krásné 90. narozeniny. 
Do dalších let mu vše nejlepší, hlavně pevné zdraví 
a mnoho spokojených chvil a radosti z pravnoučátek přeje 
manželka a dcery s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 11. dubna 2018 uplynulo 10 let, 
kdy nás navždy opustila naše drahá 
maminka,  
paní LUDMILA   WASSERBAUEROVÁ 
z Ledče nad Sázavou.

S láskou a úctou stále vzpomínají bratr, 
dcera a syn s rodinami.

Dne 1. dubna 2018 oslavila své krásné 
90. narozeniny 
paní KVĚTUŠE DVOŘÁKOVÁ z Tasic. 
Vše nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví 
a ještě mnoho let v kruhu svých nejbliž-
ších přejí a za všechno moc děkují děti 
s rodinami.

DVOJITÉ BLAHOPŘÁNÍ
Jdi s tím, kdo tě má rád – Viktor Hugo.
Tak s tímhle předsevzetím vstupovali dva mladí lidé  
12. dubna 1958 do společného života. Ta dlouhá cesta 
společným životem ANNY a VÁCLAVA VADINSKÝCH 
z Ledče nad Sázavou byla někdy trnitá i kvetoucí, ale trvá 
celých šedesát let a v polovině dubna letošního roku tak 
manželé oslaví její další milník – diamantovou svatbu. 
K této vzácné události se přidává ještě jedna, 25. dubna 
2018 oslaví paní ANNA VADINSKÁ osmdesátiny. 
Do dalších let přejeme našim rodičům a prarodičům přede-
vším pevné zdraví a mnoho hezkých dní, nejen těch sváteč-
ních.                                                    

Dcera a syn s rodinami. 

Roky tiše běží, jak klidné řeky proud, 
jen vzpomínky se vrací 
a nedají se zapomenout.
Dne 12. dubna uplyne sedm roků 
od úmrtí paní JARMILY JIRÁČKOVÉ 
z Ledče nad Sázavou.

S láskou a úctou stále vzpomíná  
rodina a příbuzní.

PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
13. dubna 2018 uplyne dvanáct 
smutných let od úmrtí naší drahé 
manželky a maminky, 
paní MARIE KVÁŠOVÉ z Ledče nad 
Sázavou.

S láskou a úctou stále vzpomínají  
manžel a děti s rodinami.

Dne 13. dubna 2018 uplyne dvacet 
devět let, kdy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek a dědeček, 
pan JAROSLAV ČERMÁK z Koutů 
u Ledče nad Sázavou.

Stále vzpomínají manželka  
a dcery s rodinami

Dne 14. dubna 2018 si připomeneme 30. 
výročí úmrtí pana MUDr. EMILA TŮMY, 
který se po podstatnou část svého života sta-
ral o zdraví lidí z Ledče a širokého okolí. Pro 
mnohé z nich se stal osobním lékařem i dů-
věrníkem. Budeme potěšeni, když si toto 
výročí ledečského lékaře připomenete 
spolu s rodinou. 

Děkujeme - Zdeněk a Martin Tůmovi s rodinami

Dne 22. dubna 2018 uplyne devět 
smutných let od úmrtí 
paní LUDMILY BĚLOUŠKOVÉ 
z Ledče nad Sázavou. Kdo jste ji měli 
rádi, vzpomínejte spolu s námi.

S láskou a úctou manžel  
a děti s rodinami.

Letos 23. dubna uplyne už osm smutných 
let od úmrtí paní ZDEŇKY  ZEMANOVÉ 
z Ledče nad Sázavou. Děkujeme všem, 
kteří si vzpomenou spolu s námi.

S úctou a láskou vzpomínají manžel, 
dcera a syn s rodinami.

Dne 23. dubna letošního roku uplynou dva 
smutné roky od úmrtí našeho manžela, ta-
tínka a dědečka, 
pana FRANTIŠKA BŘEZINY z Ledče 
n. S. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
spolu s námi.

Vzpomínají a děkují manželka,  
dcera s rodinou a syn.

Dne 3. dubna 2018 oslavil 90. naro-
zeniny pan JOSEF PRCHAL z Jedlé. 
Všechno nejlepší. hodně zdraví, ži-
votního elánu a ještě hodně roků mezi 
námi. 

Přeje dcera Hana s rodinou. 

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se 2. března 
letošního roku přišli naposledy rozloučit 
s panem FRANTIŠKEM ŠTĚPÁNKEM z Dobré Vody 
Lipnické, bývalým zaměstnancem Kovofiniše v Ledči n. S. 
Velmi si vážíme vašich projevů soustrasti a květinových 
darů, které jste na smuteční obřad přinesli.

Děkuje rodina a přátelé. 


