ČERVEN
2018
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 6 * ROČNÍK XXVI * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V minulém měsíci se členové rady města sešli ve dnech
2. a 21. května a na těchto schůzích projednali mimo jiné
následující body:
• Schválení účetních uzávěrek všech příspěvkových organizací města.
• Schválení pronájmu části pozemku na zřízení předzahrádky před cukrárnou na náměstí a v ulici Hlaváčova.
• Schválení smlouvy O poskytování služeb pověřence.
• Schválení smlouvy o poskytnuté dotaci z rozpočtu
Kraje Vysočina na restaurování a obnovu sochy Mistra
Jana Husa.
• Schválení všech smluv s účinkujícími na městských
slavnostech.

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
Schůze zastupitelstva města proběhla dne 14. května
a z jeho programu vybíráme:
• Schválení dotace 80.000 Kč AMK Ledeč n. S. na pořádání motokrosových závodů 20. 5. a 30. 6.
• Schválení odkupu objektu bývalé prádelny v ul. M.
Majerové na základě předkupního práva města.
• Schválení počtu zastupitelů města pro příští volební
období na počet 15.
• Schválení dodavatele investiční akce: Oprava chodníku Havlíčkova ulice - ﬁrma Unimont J.C.K.
Další veřejná schůze zastupitelstva města je plánována
na 25. června 2018.
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 -

HORKÉ JARO TRÁVĚ ZROVNA NESVĚDČÍ

Součástí zeleně ve městě (viz str. 3)
je i údržba travnatých ploch a není jich
zrovna málo. Horké a suché jaro růstu
trávy nesvědčilo, zatímco zemědělci

toho jistě želí, pro údržbu travnatých
ploch ve městě je to přeci jen snadnější. Tráva je však živel a přes všechnu
nepřízeň, kterou jí letošní jaro strojilo,

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN 2018
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
9.–10. 6.
16.–17. 6.
23.–24. 6.
30. 6.–1. 7.
5.–8. 7.
14.–15. 7.
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Dr. Laštovičková Julie,
Kalinovo náb. 60, H. Brod
Dr. Kasal Josef,
Šubrtova 2170, H. Brod
Dr. Staňková Milena,
Dobrovského 2023, H. Brod
Dr. Biesieda Ganna,
U Trojice 4059, H. Brod
Dr. Szwaczyna Kazimír,
Okrouhlice 186
Dr. Veletová Veronika,
Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.: 569 425 751
Tel.: 569 421 329
Tel.: 569 426 108
Tel.: 777 505 212
Tel.: 569 721 809
Tel.: 569 721 509

stejně narostla. O její posekání a úpravu zelených ploch se vzorně postarala
tato parta z ledečských technických
služeb.
ok

KOMINICTVÍ URBAN
A SYN
nabízí stavby nových systémových komínů,
montáže nerezových komínů,
vložkování komínových průduchů
pro tuhá paliva i plyn.
Rekonstrukce nadstřešních částí
komínových těles, dopojení spotřebičů
kouřovody, roční servis a čištění komínů,
vše kvalitně a se zárukou.

Kontakt na telefon: 776 666 014.

EKOIMPEX SE STARÁ O MÍSTNÍ ZELEŇ
Firma EKOIMPEX VYSOČINA s. r. o. se stará o revitalizovanou zeleň v Ledči nad Sázavou cca druhým rokem. Pracujeme na základě schváleného plánu prací pro
určitou sezónu. V loňském roce jsme provedli zásadnější
dosadby dřevin a obnovu neúplných výsadeb. Do běžné každoroční péče patří odplevelení keřových skupin
cca jedenkrát měsíčně (ruční, nebo chemické), hnojení
a řez trvalek a keřů - dle potřeb různých dřevin ve výsadbách a jednou ročně řez keřů, které by svým růstem
omezily využívání chodníků a ostatních zpevněných
ploch v okolí. Ve veřejné zeleni tato práce nikdy nekončí.
V loňském roce byly, po projednání změny s dozorovými
dotačními orgány, především nahrazeny nefunkční výsadby Cornus canadensis v Haškově ulici i v některých
lokalitách na sídlištích Stínadla a Na Rámech. Také letos
jsou naplánovány dosadby uhynulých rostlin. Jen byly
posunuty do vhodnějšího, podzimního období, vzhledem

k abnormálně suchému jaru. Počet uhynulých dřevin nijak nevybočuje z obvyklého stavu v takto využívaných
lokalitách. Nechci polemizovat o tom, zda více jde na
vrub pejskům, dětem, neukázněným dospělým, vandalům... Nepřísluší mi ani zpochybňovat práci zahradního
architekta, či realizace. Naše ﬁrma byla oslovena na následnou péči v daném rozsahu a tu provádí, dle svých
vědomostí, kapacit a v neposlední řadě, dle ﬁnančních
možností města. V porovnání s jinými městy, ve kterých
se staráme o plochy zeleně, se město Ledeč nad Sázavou
svým regenerovaným plochám věnuje s neustálou pozorností. Více informací na www.ekoimpex.cz
Hana Neckářová
Poznámka redakce: K TÉMATU MĚLA PŘISPĚT I SLÍBENÁ ZPRÁVA Z ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ MÚv Ledči n. S. – LEČ NEDORAZILA!

V RUCHU FREKVENTOVANÉ ULICE
A PŘESTO TROCHU SKRYTÁ
NOVÁ STAVBA V AREÁLU STŘEDNÍ ŠKOLY. V areálu Gymnázia,
Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou v Koželské
ulici bylo od začátku letošního roku živo. Kraj Vysočina ﬁnancuje výstavbu
garáží a skladu pro potřeby školy v celkové hodnotě 3 miliony Kč. 26. ledna
2018 proběhlo předání staveniště dodavateli stavby Jánu Muchovi, Pardubice. Ani zimní měsíce zaměstnance stavební ﬁrmy nezastavily ve stavebních
pracích. Někdy počasí přálo, jindy bylo opravdu mrazivo. Nová stavba zahrnuje garáž pro dodávku, dvougaráž pro osobní automobily a sklad zahradní
techniky. Stavba byla dokončena a zkolaudována koncem května 2018.
Důvodem pro výstavbu nových garáží a skladu je opuštění školní budovy
bývalé svářecí školy a garáží, které jsou v majetku Kraje Vysočina. Na tomto místě bude vybudováno nové sídlo Zdravotnické záchranné služby Kraje
Vysočina v Ledči nad Sázavou. Stávající objekt budovy svářecí školy a garáží bude zbourán a na tomto místě vyroste nový funkční areál – výjezdová
základna ZZS, zahrnující jednopodlažní přízemní budovu pro zásahovou
techniku a pro personál výjezdového stanoviště.
Ing. Vlasta Rýdlová a Mgr. Ivana Vitisková

3

QUO VADIS DEVÁŤÁCI?

V pátek 29. června 2018 v 8:50 hodin naposledy
zazvoní na Základní škole Ledeč nad Sázavou nám,
žákům devátého ročníku. Celkem 46 známých tváří
se po devíti letech rozchází na různé střední školy
do různých koutů ČR. Společně jsme strávili 9560
vyučovacích hodin, 7800 přestávek, vyplnili 414
žákovských knížek a ročně zameškali v průměru
3263 omluvených hodin, nejčastěji z nesmyslných
rodinných důvodů a falešných návštěv lékaře. I přes
desítky námi psychicky narušených učitelů, rozbití
1 zrcadla, 1 dveří a 1 nástěnných hodin, objednávání
kebabu o hodině nejmenovaného předmětu, házení
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vánočními ozdobami na stromeček, zkoumání zásuvky kovovým předmětem, „zkrášlování“ třídy
svačinou, mlékem a namočeným toaletním papírem
a psaní taháků nejen do atlasů, ale i na nejrůznější
místa, která by normálního smrtelníka nikdy nenapadla, jsme se stihli něco naučit a známky nebyly
vždy tak katastroﬁcké.
Slavnostně se rozloučíme s naší základní školou
v úterý 26. června 2018 od 16 hodin letního SEČ
v místní sokolovně. Přijďte se přesvědčit, že na nás
budou v základní škole ještě dlouho vzpomínat.
Žáci 9.B a 9.A Základní školy v Ledči n. S.

ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC KVĚTEN 2018
NEPOCTIVÝ NÁLEZCE
PENĚŽENKY S FINANČNÍM OBNOSEM – dne 1.
května 2018 bylo policisty PS
Ledeč n/S. přijato oznámení ve
věci ztráty dámské peněženky v prostoru Husova náměstí
v Ledči n/S., kterou poškozená
zapomněla položenou na jedné z laviček nedaleko stánku se
zmrzlinou, kdy peněženku začala postrádat s malou časovou prodlevou. Když ji nikde, kde předtím chodila, nenašla,
celou věc oznámila na policii. V rámci prováděného šetření
byla poškozená vyrozuměna o tom, že peněženku odevzdal
nálezce v baru STARWIN. Když si poškozená peněženku
v baru v přítomnosti policejní hlídky přebírala, zjistila, že
v této chybí ﬁnanční hotovost ve výši 8.300,- Kč a 27 ks
stravenek v nominální hodnotě 110,- Kč. Dalším prováděným šetřením policie bylo zjištěno, že 27-letý muž (agenturní pracovník), který peněženku v baru odevzdal s tím, že
ji nalezl na lavičce v prostoru náměstí, si z této neoprávněně
přisvojil uvedenou ﬁnanční hotovost i stravenky, kdy vše
následně použil pro vlastní potřebu (nákup alkoholu). Nepoctivému nálezci bylo policejním orgánem sděleno podezření
ze spáchání přečinu zatajení věci a věc byla dále zpracována ve zkráceném přípravném řízení a shromážděný spisový
materiál následně předložen státnímu zástupci k dalšímu
rozhodnutí. Podezřelému hrozí v případě uznání viny před
soudem trest odnětí svobody v trvání až na 1 rok nebo zákaz
činnosti.
OTEC OPĚT NEPLNÍCÍ VYŽIVOVACÍ POVINNOST – dne 2. května byly policejním orgánem dle § 158/3
tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchání
přečinu zanedbání povinné výživy, ze kterého je podezřelý
36-letý otec, který si opětovně neplní od měsíce října 2017
do současné doby vyživovací povinnost na svého nezletilého syna, který mu byla stanovena rozsudkem Okresního
soudu Havlíčkův Brod v částce 8.000,- Kč měsíčně, kterou
má hradit k rukám matky nezletilého, které tak dluží částku
nejméně 46.000,- Kč. V případě uznání viny před soudem
zapomětlivému otci hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.
ZATAJENÍ NÁLEZU PENÉŽENKY – dne 9. května
bylo policisty PS Ledeč n/S. přijato oznámení ve věci ztráty pánské peněženky s ﬁnančním obnosem 10.000,- Kč, ke

které došlo dne 7. května v době kolem 13:15 hod. u OD
BILLA v Ledči n/S., kdy zapomnětlivý muž si uvedenou peněženku položil po provedeném nákupu v obchodě na střechu svého vozidla a následně s vozidlem odjel z parkoviště
směrem na Husovo náměstí, kdy při jízdě mu peněženka
ze střechy spadla. Poškozený začal peněženku postrádat po
chvíli při zastavení u dalšího obchodu, kdy ihned jel zpět po
původní trase, ale peněženku již nikde nenalezl. Pravdivost
výpovědi poškozeného byla potvrzena prověřením městského kamerového záznamu, policie zjistila přesné místo, kde
peněženka z vozidla spadla i následně vozidlo, jehož řidič
peněženku nalezl a z komunikace zvedl a z místa odjel, aniž
tuto i s celým obsahem v zákonem dané lhůtě odevzdal. Věc
je prověřována pro podezření ze spáchání přečinu zatajení
věci a nepoctivému nálezci hrozí v případě uznání viny před
soudem trest odnětí svobody v trvání až na 1 rok nebo zákaz
činnosti.
FYZICKÉ NAPADENÍ V KAMENOLOMU – dne
10. května byly policisty PS Ledeč n/S. zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu
ublížení na zdraví, ke kterému došlo dne 5. května mezi
zaměstnanci kamenolomu RESTA DAKON v obci Žulová,
okr. Jeseník, kdy podezřelý 31-letý muž po předchozí slovní
rozepři kopl 45-letého muže, který opravoval pracovní stroj,
do hlavy a poškozený oznámil napadení až po provedeném
ošetření v nemocnici Havlíčkův Brod, kde mu byla diagnostikována zavřená zlomenina spodiny očnice. Věc byla po
zadokumentování postoupena dle věcné a místní příslušnosti k dalšímu prověřování na OOP Javorník.
VLOUPÁNÍ DO RYBÁŘSKÉ MARINGOTKY
V HRADCI – dne 22. května bylo přijato oznámení ve věci
vloupání do rybářské maringotky v obci Hradec u Trubního
rybníku, kdy NP za použití klády v době od 19:00 hod. dne
21. 5. 2018 do 15:00 hod. dne 22. 5. 2018 odehnul uzamčené dveře maringotky, která slouží rybářskému spolku jako
sklad rybářského náčiní, a vzniklým otvorem odcizil 6 ks
rybářských prutů s navijáky, 2 ks rybářských podběráků,
sekeru FISKARS, kdy tak způsobil poškozeným škodu ve
výši 9.000,- Kč a poškozením dveří maringotky škodu ve
výši 1.500,- Kč. V případě zjištění pachatele tomuto hrozí
u soudu trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti
nebo propadnutí věci.
npor. Josef Daněk DiS., zást. ved. OO Světlá n/S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

KADEŘNICTVÍ
JEANE
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ
OD ČERVNA SE K NÁM PŘIDÁ KADEŘNICE S 11 LETOU PRAXÍ
– PETRA (STŘIHY, BARVY,
MELÍRY, MASÁŽE…)
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
HUSOVO NÁMĚSTÍ 62, LEDEČ N. S.
TELEFON: 607 460 270
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE
Jako pravidelně další měsíční
období, které vždy sčítám pro
potřeby zpravodaje, tedy vás
čtenářů, začalo pro profesionální
hasiče těžkou dopravní nehodou
u Golčova Jeníkova. Havarované
osobní vozidlo s dvěma zraněnými osobami si vyžádalo součinnost Zdravotnické záchranné
služby, vrtulníku, policie a hasičů
z Golčova Jeníkova, Ledče nad
Sázavou a Čáslavi. Tentýž den (27. 4.) jsme pokračovali
malým požárem v lese u Ledče nad Sázavou. Následuje
až do konce měsíce série většinou technických pomocí, ať
otevírání bytů, či stromů přes komunikaci. Vybočuje dopravní nehoda u Trpišovic, kde jsme s kolegy ze Světlé nad
Sázavou zasahovali u nehody osobního vozu.

V měsíci květnu jsme provedli cvičení v mateřské škole
Na Pláckách. Jednotka profesionální a dobrovolná si vyzkoušela zásah v této budově, vyhledání a vyvedení osob.
Zaměstnanci školky prověřili evakuaci dětí, jejich činnost
a reakce při vyhlášení požáru a v neposlední řadě možnost
doplňování požární vodou. Po cvičení jsme zhodnotili poznatky, také chyby a děti si prohlédl hasičskou techniku.
Nastávají nám letní měsíce a již avizované období sucha. Připomínám, že pálení klestu a dřevního odpadu lze
hlásit na stránkách paleni.izscr.cz Předcházíme tím planým
výjezdům, kdy hasiče zaměstnáváme v suchých měsících
zbytečným výjezdem, když je může potřebovat někdo jiný.
A zároveň tím urychlíte příjezd jednotek, pokud by došlo
rozšíření pálení a následný požár.
Přeji vám šťastné letní měsíce a cesty na dovolenou, pokud možno bez našich zásahů.
ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč n. S.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ TENTOKRÁT V BĚLÉ
Vážení čtenáři zpravodaje, rok
s rokem se sešel a já bych vás chtěl
informovat o okrskové hasičské soutěži. Hasiči si musí tuto povinnost
každoročně splnit, soutěže musí být
ukončeny minimálně týden před soutěží okresní. Tak to bylo i v okrsku
č. 17 Ledečsko. Pořadatelství se ujali
hasiči z Bělé, i když to nebylo jednoduché - nikdo o pořadatelství nestál,
a tak se losovalo, los padl na Bělou
a datum si určili 16. května. Pořadatelství hasiči z Bělé vzali odpovědně
a obětavě, i když ještě na konci zimy
měli závodní dráhu celou rozkopanou. Odpracovali mnoho brigádnických hodin, aby dráhu dali do regulérního stavu. Sklidili velké uznání,
prostě když se chce, nechá se ledasco
udělat a myslím, že Bělá je v letošním roce příkladem.
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Program byl bohatý, nejenom že
soutěžili muži, ženy a děti, ale také
byla vystavena historická stříkačka
v plném lesku a na autogramiádu přijel se svojí LIAZKOU, a celé odpoledne nám zpestřil, dakarský závodník Martin Macík.
Po obědě bylo slavnostní zahájení
soutěže v požárním sportu zde hasiče
přišli pozdravit nejvyšší funkcionáři
z okresního sdružení v čele s místostarostou Honzou Cihlářem, senátor
Strnad, starosta Bělé P. Lhoťan. Na
nástupu bylo předáno několik ocenění
a zde bych chtěl připomenout hlavně
dva dlouholeté hasiče, kteří si opravdu ocenění zaslouží. První z nich pan
Josef Černý z Bělé, který v letošním
roce oslavil 70. narozeniny a do letošního roku zastával funkci starosty
sboru, v letošním roce žezlo předal

do mladších rukou. Druhým z oceněných byl pan Josef Prchal z Jedlé,
Pokračování na str. 7

Pokračování ze str. 6

který v letošním roce už také oslavil,
své devadesáté narozeniny, pan Josef
Prchal, je hasičem tělem i duší, zastával různé funkce nejenom ve svém
sboru, ale byl například velitelem našeho okrsku.
Po losování pořadí soutěž začala.
Přihlásilo se 21 družstev - 7 družstev
dětí, 3 družstva žen a 11 družstev mužů.
V jednotlivcích jsme měli přihlášeno
33 závodníků. Ti také překážkami na
100 m klání zahájili. Do této soutěže si
dá každé družstvo tři závodníky a dva
lepší časy se započítávají do celkového hodnocení, první místo vybojoval
Radek Pavelka z Hradce, druhý byl
Vojtěch Malimánek, rovněž z Hradce
a třetí Tomáš Borovský z Kozlova.
Po překážkách nám předvedly
hasičské umění děti, soutěžily jako
dospělí se stříkačkou, hadicemi a vodou. Děti jsme museli rozdělit do
dvou věkových kategorií, nejmenší,

a to děti předškoláci byl jenom jeden
tým z Kozlova. Ve větších zvítězily
děti z Chřenovic, 2. místo obsadily
děti z Bělé, 3. z Habreku, 4. z Kozlova, 5. z Vrbky a 6. děti z Hradce.
Následoval závod žen, byly z Bělé,
Kozlova a z Chřenovic. Nejlepšího
času dosáhly ženy z Bělé, 2. z Chřenovic a 3. z Kozlova. Po útoku žen pořadatelé prodloužili dráhu a ke strojům
se postavili muži a bylo se opravdu na
co dívat. Nejlepší čas měli hasiči z Číhoště I., druhý nejlepší čas měli muži
z Kozlova a třetí byl Hradec II.
Celkovým součtem se vše zase
řádně zamíchalo. Celkově první místo získalo družstvo z Číhoště I., na
2. družstvo z Kozlova, na 3. Číhošť
II., 4. Hradec I., 5. Habrek, 6. Ledeč,
7. Hradec II., 8. Vrbka, 9. Pavlov, 10.
Bělá, 11. Chřenovice. K soutěži se
letos nedostavilo družstvo z Jedlé
a z Prosíček, asi neměli natrénováno
nebo nevystihli formu.

Hodnocení akce? Dle mého se velmi vydařila a je vidět, že když něco
hasiči dělají, tak to má úroveň a veřejnost to oceňuje. Za krásného počasí
se tu odehrála mj. řada přátelských
setkání. Mohli se potkat s čáslavským
panem senátorem Strnadem, který
rád na naše soutěže přijede. Probíhala
autogramiáda s panem Bacíkem. Po
soutěži, jak už to bývá zvykem, vše
vzala do rukou kapela. Prostě, v Bělé
nechybělo nic a kdo nepřišel, může jenom litovat. Že to při soutěži někomu
nevyšlo? Není to žádné mistrovství
světa, ale příležitost k přátelskému
setkání.
Za vedení okrsku č. 17 Ledečsko
děkuji všem pořadatelům – hasičům
z Bělé, všem sponzorům, rozhodčím,
soutěžícím a všem, kdo se na oslavách v Bělé podíleli.
Těším se na další shledání.
Josef Borovský,
starosta hasičů okrsku č. 17

NA RYBY SE STARTOVNÍM ČÍSLEM
Svaz rybářů Ledeč nad Sázavou pořádá

v sobotu 9. června RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rybníku Hutě II.
Program: losování míst v 5:00 hod., 1. poločas 6:00–8:30 hod., následuje přestávka a střídání místa.
2. poločas: 9:00–11:00 hod. Startovné 200 Kč.

V sobotu 25. srpna 2018 se konají DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rybníku HUTĚ II.
Program: prezentace 6:00 hod., zahájení: 7:00 hod., startovné 20 Kč.
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ÚSPĚŠNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018 V LEDČI
Maturitní zkoušky v letošním školním roce začínaly pro studenty maturitních ročníků písemnou
prací z českého jazyka (sloh) 11. dubna 2018.
Zkoušky pokračovaly pro studenty odborné školy oborů Strojírenství, Informační technologie,
Mechanik seřizovač a Podnikání 26.–27. 4. 2018
praktickou proﬁlovou zkouškou z odborných
předmětů v odborných učebnách. Ve studijním
oboru strojírenství byla zkouška zaměřena na výpočty a graﬁcké zpracování technické dokumentace, v oboru mechanik seřizovač studenti programovali v programovacích jazycích Heidenhein
a Fanuc, v oboru informační technologie studenti
řešili úlohy informačních technologií, zejména
z elektronické prezentace, databází a počítačové
graﬁky. Součástí byla i část ekonomická, která se
zaměřovala na zaúčtování účetních případů do deníku, výpočet mzdy, odpisů a kalkulace, v dálkovém oboru podnikání byla zkouška zaměřena na
ekonomickou část. Od 2. května do 4. května 22
studentů gymnázia a 20 studentů odborné školy
v denní i v dálkové formě skládalo státní společnou část maturitní zkoušky formou didaktických
testů a písemných prací z českého, anglického
a ruského jazyka a z matematiky. Ve dnech 16.–
18. května 2018 probíhaly ústní maturitní zkoušky
před zkušebními maturitními komisemi. Studenti
gymnázia skládali ústní proﬁlovou zkoušku ze tří
předmětů – cizí jazyky, přírodovědné nebo humanitní předměty. Celkem 9 studentů gymnázia
nahradilo zkoušku z anglického jazyka platnou
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mezinárodní zkouškou FCE nebo PET. Slavnostního zahájení se tradičně zúčastnil i zástupce
města v Ledči nad Sázavou starosta Ing. Zdeněk
Tůma. Zkoušky se konaly v příjemné a přátelské
atmosféře, o kterou se zasloužili členové maturitních komisí i maturanti. Studenti přistoupili k vykonání maturitní zkoušky velmi zodpovědně, což
se projevilo na jejich výborných výsledcích.
Veřejné sdělovací prostředky píší o velkém neúspěchu maturantů z matematiky. Nutno dodat,
že tento problém se netýká naší střední školy. Na
gymnázium byla 100% úspěšnost studentů ve
všech částech maturitní zkoušky. U studentů odborné školy neprospěla 1 studentka z didaktického
testu z matematiky a jeden student z didaktického
testu z českého jazyka.
Ve čtvrtek 24. května 2018 byla v salónku ledečského hradu v Ledči nad Sázavou za účasti představitelů města, rodičů a hostů slavnostně předána
vysvědčení o maturitní zkoušce absolventům maturitních oborů.
Touto cestou děkuji svým kolegům za výbornou
přípravu studentů ke zkouškám.
Všem absolventům přejeme hodně dalších studijních, pracovních i soukromých úspěchů a děkujeme majitelům ledečského hradu za umožnění
předávat maturitní vysvědčení v krásných historických prostorách.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka
Na snímcích: maturanti z gymnázia
a na protější straně maturanti SOŠ.

PŘED 68 LETY SE MATUROVALO V ČERVNU
– VZPOMÍNÁ dr. VOSTATEK
První maturity na gymnáziu v Ledči se konaly od 12. do 14.
června 1950. Je to tedy 68 let. Mohu to potvrdit a popsat, protože
jsem byl jedním z účastníků této významné události. I když ústav
byl založen v roce 1946, první oktáva maturovala až v době, jak
je popsáno. V roce 1950 toho bylo už hodně nového, už se např.
v češtině a literatuře aplikoval historický materialismus a další novoty. Předsedou maturitní komise byl jmenován prof. Hložek z Pelhřimova, kde byl ředitelem tamního gymnázia. I komise doznala
novinky, protože členem byl přísedící navržený komunistickou

stranou. Celkem přišlo k maturitě 22 studentů, z čehož bylo 17
dívek a 5 chlapců. Byl to velký krok do jejich dalšího života, navíc i závažná událost do historie ústavu i města. V současné době
už řada maturantů není mezi námi, ale někteří ještě žijí. A na závěr aspoň jednu zajímavost. Po mnoha letech poté jsem pracoval
v pardubické nemocnici a tam jsem se domluvil s jednou paní na
hygienické stanici, že pochází z Pelhřimova a její otec byl shora
jmenovaný prof. Hložek. I nyní se občas někde potkáme…
M. Vostatek

TÝM TRIOLA V GRANDFINÁLE ČESKÉ
A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
V loňském školním roce se naše škola poprvé zúčastnila soutěže
Prezentiáda. Tato soutěž spočívá ve vytvoření prezentace na zadané téma a její předvedení před odbornou porotou. Je rozdělena do
dvou kategorií: pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajícím ročníkům
víceletých gymnázií a žáky středních škol.
Hned tento, pro nás první ročník, byl velmi úspěšný – dvě žákyně tehdejší tercie se probojovaly přes školní a krajské kolo do
česko-slovenského Grandﬁnále v Brně, kde skončily v polovině
startovacího pole.
Také letos se soutěž setkala na naší škole s velkým úspěchem, do
školního kola se přihlásilo pět dvou- až tříčlenných týmů ze tříd prima-kvarta. Pro školní a následně krajské kolo byla zadána tato témata: Práce snů a Technologie nás sbližují. Do krajského kola postoupily tři týmy, které skončily na prvním, druhém a čtvrtém místě. Nutno
podotknout, že druhé a čtvrté místo obsadily týmy z primy, takže
máme jistě pro příští roky horká želízka na další dobrá umístění.
Krajské kolo, které se konalo v Havlíčkově Brodě, vyhrál tým Triola
složený z dívek kvarty: Veroniky Veselé, Terezy Polákové (loňské
krajské vítězky), které k sobě ještě přizvaly Viktorii Kubíčkovou.
Tento tým se vydal ve čtvrtek 26. dubna na česko-slovenské
Grandﬁnále, které se opět konalo v Brně na Masarykově univerzitě.
Celkově se této soutěže letos zúčastnilo 362 týmů ze 166 škol. Do
Grandﬁnále v každé kategorii postoupilo 18 týmů.
Děvčatům byla týden před velkým ﬁnále zaslaná nová témata:
Recept na úsměv a Můj první dluh. Verča, Terka a Viky se rozhodly

vytvořit prezentaci na téma Recept na úsměv. Během své zhruba
šestiminutové prezentace stačily porotu přesvědčit, že právě ten jejich recept je dobrý na osmé místo. Toto velmi pěkné umístění ve
výrazné konkurenci, kdy žáci ve věku 11–15 let podávali výkony
hodné dospělých, je pro naši školu další hřejivou zprávou, že v ní
máme žáky nadané nejen intelektově, ale že také mnoho žáků disponuje i jinými schopnostmi důležitými pro běžný život.
Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci a zároveň věříme,
že příští rok si poradí i s kategorií vyšší.

Ing. Jana Flekalová
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CENA HEJTMANA KRAJE VYSOČINA PUTUJE
DO LEDČE

Kraj Vysočina v letošním roce již potřetí vybral naši školu, Gymnázium, Střední odbornou školu a Vyšší odbornou
školu Ledeč nad Sázavou, aby reprezentovala náš kraj na
přehlídce středních škol z celého Slovenska Mladý tvorca
2018 v Nitře. Cílem výstavy je podpořit středoškolské odborné vzdělávání, propojit podnikatelské prostředí s trhem
práce, motivovat žáky a podpořit jejich zájem o budoucí
kvalitní a kreativní vzdělávání. Významným přínosem je
sblížení vysočinských škol se slovenskými. Slavnostní zahájení za přítomnosti ministra práce a sociálních věcí SR,
zástupců ministerstva průmyslu SR a Nitranského samosprávného kraje proběhlo 26. dubna 2018. Ministerstvo průmyslu SR vyhlásilo soutěž „Inovace a technická tvořivost
v roce 2018“ s cílem podpořit a motivovat tvořivost žáků.
Do soutěže mohli přihlásit své výrobky studenti středních
škol prezentující se na výstavě Mladý tvorca ve čtyřech kategoriích – strojírenství, elektrotechnika, dřevařství a umělecké zpracování výrobků.
Na výstavu jsme letos poprvé jeli soutěžit s výrobkem
AirQuality on Budget, který vytvořil Adam Prchal, student 3.
ročníku oboru informační technologie. Výrobek slouží k měření kvality ovzduší, konkrétně obsahu CO2 ve vzduchu. Obal
výrobku Adam navrhl a vytiskl na 3 D tiskárně. Výrobek je

zkonstruován tak, že kontroluje hladinu CO2 ve třídách a pomocí LED diod udává naměřené hodnoty. Inspirací byla nedávná kauza zabývající se velkou koncentrací CO2 v učebnách. „V budoucnu bych chtěl do zařízení zabudovat LCD
displej pro zobrazení konkrétních hodnot a také modul pro
bezdrátovou komunikaci s centrálním počítačem, který by
prováděl analýzu nasbíraných dat,“ řekl Adam porotě, která
hodnotila soutěžní výrobky. Adamův soutěžní výrobek byl na
závěr výstavy při slavnostním ukončení 27. dubna 2018 oceněn cenou hejtmana Kraje Vysočina, kterou si převzal z rukou
radní Kraje Vysočina Ing. Jany Fialové.
Naše škola se na výstavě Mladý tvorca 2018 ve stánku Kraje Vysočina představila gravírováním jmen na lžičky a štítky
na gravírovacím stroji EGX – 350, který se používá ve výuce
technických oborů. V letošním roce jsme představili novinku
v podobě gravírování na sklo. Práci s gravírovacím strojem
prezentoval Tomáš Novák, student 3. ročníku oboru nástrojař.
Letošní ročník přehlídky splnil svůj cíl motivovat žáky
a podpořit jejich zájem o budoucí kvalitní a kreativní vzdělávání. Adamovi blahopřejeme k výhře a přejeme mnoho
dalších nápadů.
Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání, Gymnázium,
SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

SOUTĚŽ VŠEZNÁLEK
Dne 18. dubna 2018 uspořádalo
Středisko volného času v Ledči nad
Sázavou okrskové kolo vědomostní
soutěže Všeználek, kterého se zúčastnilo 6 družstev z pátých tříd Základní
školy Ledeč nad Sázavou. Na 1. místě
se umístilo družstvo z 5.A ve složení
Viktorie Aronová, Barbora Hoskovcová, Antonín Nečil, Lukáš Mindl a postoupili do okresního kola, které se
konalo 26. dubna v Havlíčkově Brodě.
V silné konkurenci naše družstvo obsadilo pěkné 2. místo. Celému týmu
blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Marie Barešová,
třídní učitelka 5. A
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ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SOUTĚŽI BESIP
Ve čtvrtek 17. května se uskutečnilo oblastní kolo Dopravní soutěže ve Světlé nad Sázavou. Naší Základní
školu Ledeč nad Sázavou reprezentovala dvě družstva
složená z vybraných žáků I. a II. stupně. Soutěžilo se
v pěti disciplínách: test znalostí dopravních předpisů, test
ze znalostí poskytování první pomoci, jízda zručnosti,
jízda po dopravním hřišti a práce s mapou.
Panovalo velmi nepříznivé počasí, ale i přesto se děti
snažily dosáhnout co nejlepších výsledků. Jízda zručnosti a jízda po dopravním hřišti jim dala opravdu zabrat,
pršelo snad nejvíce z celého dne.

Přesto dosáhly na medailová místa. V kategorii starších žáků obsadilo družstvo ve složení: Matěj Vágner,
Jan Holoubek, Martina Brzoňová, Natálie Dvořáková
krásné 3. místo. Kategorii mladších žáků reprezentovalo
družstvo ve složení: Andrea Smejkalová, Aneta Kábelová, Jan Vágner, Jakub Kalhotka a umístilo se na 4. místě.
V soutěži jednotlivců se Jakub Kalhotka umístil na nádherném 3. místě!
Gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy.
Jana Pipková, vychovatelka školní družiny

PROJEKT „TAJNÝ ŽIVOT MĚSTA“
V letošním školním roce se čtyři
žáci 8. ročníku naší Základní školy
Ledeč nad Sázavou (Tomáš Aron,
Nikola Bauerová, Kristýna Kolářová
a Matěj Vágner) zapojili do projektu
organizovaného pražským sdružením TEREZA za ﬁnanční podpory
ﬁrmy VEOLIA.
V rámci projektu žáci používají
bezplatnou mobilní aplikaci PlantNet, která jim pomáhá identiﬁkovat
druhy rostlin z fotograﬁí na základě

softwaru pro vizuální rozpoznání.
Počet druhů a množství obrázků
použitých aplikací se vyvíjí zapojením uživatelů do projektu. Další část
projektu spočívá v tvorbě Questu.
Quest neboli hledačka je podobná
hře „šipkovaná“, ve které se v terénu hledají indicie nebo se luští
tajenka pomocí veršovaného textu.
Žáci zapojení do projektu se v březnu zúčastnili motivačního semináře
v Praze, kde se učili vytvářet Questy

a zároveň si pro inspiraci vyzkoušeli
již hotový Quest. Pro svůj Quest si
vybrali putování po různých zajímavých historických zákoutích Ledče.
Vytvořený Quest na podzim zveřejníme pro širokou veřejnost v rámci
oslav vzniku samostatného československého státu a 50. výročí založení školy v Nádražní ulici.
Michal Simandl,
učitel přírodopisu
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SPORTOVNÍMU RYBÁŘI SLUŠÍ DŽENTLMENSTVÍ
Nadpis i následující příspěvek je třeba čtenáři
přiblížit. Sportovní rybařina k řece Sázavě patří,
tak říkajíc, od nepaměti. Vyznavačů tohoto relaxu je mnoho, a to bez rozdílu věku, ale těch v seniorském věku je přeci jen víc. Ostatně mnohým
z nás jistě mnohokrát problesklo hlavou – těším
se na důchod, budu rybařit. Břehy Sázavy mají
samozřejmě také svá zákoutí, která rybáře lákají víc – buď tam víc „berou“ nebo je tam prostě
jen pohodové a klidné místo. To, že každý rybář
nese těžce, když mu někdo cizí leze do revíru, je
také pochopitelné a děje se víceméně neustále, ale
skoro vždy dojde k džentlmenské dohodě. I když
následně popisovaná událost nebyla zrovna modelová, přesto tu loni došlo mezi dvěma rybáři
k nebývalé kontroverzi, která vyvrcholila tvrdým
fyzickým napadením, se zdravotními následky.
Právě tato odsouzeníhodná událost dala panu
Pavlu Koníčkovi podnět k napsání série příspěvků
ke sportovní rybařině v našem regionu.
ok
Po tomto neuvěřitelném skutku, který se zapíše
do dějin sportovní rybařiny, jsem se s vedoucím
Policie dohodl, že ho nezveřejní v Ledečském
zpravodaji, ale udělám to já, až přijdu na to, proč
něco takového mohl vůbec někdo udělat. Původně jsem myslel, že jsem ohrozil výrobu drog
v opuštěném stavení v katastru Horních Pasek,
kde jsem hodlal investovat. Tomu by odpovídala brutalita a zákeřnost skutku a informace od
návštěvníků hospody v Rejčkově. Kriminalisté
nic takového nepotvrdili. Lovíte-li ryby 70 let
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a stále vás to baví, je to tím, že to umíte a ryby
máte pravidelně na jídelníčku. Kdybych neměl
ryby rád, koupím si ﬂintu, vstoupím k myslivcům a budu lovit zvěřinu. Tu mám také rád, ale
také mám rád přírodu a zvířata a je mi líto je
střílet. Tak můžu říci, že pokrytecky je chodím
nahánět. Ale nic s tím nenadělám a ani nechci.
Jenom hlupák neví, že se stavy musí regulovat,
jinak to dopadne jako letos s divokými prasaty.
To, že rybáři a jejich úlovky, které jsou každý rok
významnou složkou naší ekonomiky, významně
regulují osádky našich toků. Tuto skutečnost ví
každý, kdo se o rybařinu zajímá. Proto je také
důležité, aby se rybáři dělili a správně regulovali
stavy. K tomu by hlavně zvolení členové vedení,
a zvláště předseda, měli nabádat ty, kteří to nechápou. Tak se po léta rybáři dělili na kapraře,
ti co loví ryby kaprovité a ti co mají rádi vodu
proudnou a loví ryby dravé. Ale samo sebou si
kapraři také rádi uloví dravce a ti druzí kapra.
Tak to chodilo celá léta, než na rybářskou scénu
vylezli lovci obrkaprů a podnikatelé, chovatelé
tržních ryb. Těm začali ti, co umí ryby chytat,
vadit. Potřebují vypěstované ryby prodávat. Mně
osobně je jedno, kdo a jak chytá a kolik si nachytá, pokud dodržuje pravidla rybářského řádu.
Také vím, že není možné za každého postavit rybářskou stráž. Nejsem stádový typ, a tak raději
vyhledávám osamělé kouty, kde mám klid. Nikdy to dlouho netrvá a za krátký čas mi místa,
která vyčistím, obsadí ti, kteří se domnívají, že
tam konečně nachytají. Ale tak to opravdu není.
I Jakub Vágner na sezení v pořadu V. Soukupa na
televizi Barrandov uznal, že někteří rybáři jsou
prostě lepší. Mají to v sobě. A proto jako lidé
můžeme vedle sebe žít. Kdybychom byli všichni
stejní, tak již dávno by civilizace zanikla. Sežrali bychom se. A tak je na slušných rybářích,
kterých je podstatně více, aby chodili na schůze. Když už tam přijdou a vidí, jak ti, co patrně
chtějí náš revír zprivatizovat, lžou pro svůj prospěch, aby neodcházeli. Je pozoruhodné, kam až
dlouholeté vedení ledečskou organizaci zavedlo.
Ale ještě pozoruhodnější je, jak se k tomu postavili ti, co mají v pracovních povinnostech naši
společnost chránit. Za daleko menší přestupky
kriminál. Za evidentní pokus o vraždu směšný
trest. Pokračování příště.
Pavel Koníček

JARO V BARBORCE

Hned je lepší na světě, když každý strom rozkvete.
Když se louka zelená a jaro nám začíná.
My jsme jaro přivítali, muzikanti pěkně hráli.
Naši hosté přijeli, na koštěti létali.
Každému z nás bylo hej, čarodějky měly rej.
Každá maska vyhrála, sladký dárek dostala.
Tomášek nám pivo točil, pořádně se z toho zpotil.
Naše holky nereptaly, občerstvení na stůl daly.
Dokud slunce svítilo, domů se nám nechtělo.
A tak všichni bez rozpaků, bavili se do soumraku.
Tyto rýmy napsala paní Černocká jako vzpomínku na krásné odpoledne v čarodějnickém
stylu, kdy jsme uspořádali tradiční posezení nazvané Vítání jara. Téměř všichni přítomní přijali
naši výzvu a opravdu přišli v čarodějnických kostýmech, bylo to kouzelné a nejen za to děkujeme.
Další velký dík patří skupině Country Gang pod
vedením Pavla Policara. Pravidelně hrají v Hátě,
o. p. s. při společných akcích k tanci a poslechu.
Ze svého času si ukrojil i lyžařský kouč Tomáš
Bank, který si přišel také poslechnout hudbu
a pozdravit nás. Bylo to velké a milé překvapení.
Za sponzorský dar děkujeme i pivovaru Rebel.

Jednou z mnoha dalších aktivit zmíním výstavu Stanice Pavlov, o. p. s. Pracovníci záchranné
stanice uspořádali zážitkovou vernisáž, přivezli zvířecí obyvatele ze stanice, vyprávěli o nich
a zájemci si mohli pochovat mládě lišky, veverky a sledovat krmení hladových mláďat drozdů.
Přítomní si setkání maximálně užili a všichni se
shodli, že kdo nepřišel, prohloupil. Výstava končí
13. června.
Navštěvujeme výstavy, kina i divadla, hlavně
pracujeme a podílíme se na hladkém chodu CDS
Barborka. Setkání s něčím ne zcela běžným je pro
nás odměnou a krásným zážitkem. Tím nám byla
návštěva a cirkusové představení s psíky, opičkou
Žoﬁnkou, kterou jsme měli čest obsloužit v klubu
Barborka-fé a samozřejmě upovídaný klaun Pepa.
Prožili jsme hodinu kouzel, obdivu a smíchu společně s kamarády ze zařízení Helpicon Čáslav.
Informace o pořádaných aktivitách, informace
o neziskové organizaci a vše, co tato organizace zřizuje, lze sledovat na www.hata-ops.cz, FB:
Centrum denních služeb Barborka, Háta obecně
prospěšná společnost.
Lada Nováková, CDS Barborka
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SETKÁNÍ RODÁKŮ V PROSÍČKÁCH
A SVĚCENÍ PRAPORU V NEZDÍNĚ
V sobotu 19. května 2018 se uskutečnilo 1. setkání rodáků
a přátel obce Prosíčka v prostorách místního kulturního domu
a obecního úřadu. Oﬁciální zahájení si vzal na starost starosta
obce Mgr. Josef Pešek. Ve 14 hodin začal proslovem, ve kterém zmínil historii a současnost obce, myšlenku uspořádat
rodáky, rekonstrukci budovy KD, zamyšlení nad vzájemnými
vztahy mezi lidmi v obci a vlastní program svátečního odpoledne. Poté následovalo asi půlhodinové vystoupení dětí
ze ZUŠ Ledeč nad Sázavou pod vedením paní učitelky Laudátové, které se místním velmi líbilo. Přišla také chvíle pro
nejstarší rodačku z obce, paní Boženu Šulákovou. Řekla pár
vlídných slov a vzpomínek, došlo i na recitaci… Poté se lidé
začali občerstvovat a bavit. Od 15:30 do 18:00 byla v prostorách obecního úřadu připravena výstava fotograﬁí, na kterých
byl zachycen život v obci za posledních 80 let. Lidé se zájmem prohlíželi nejen staré fotograﬁe, ale i kroniky, vzpomínkové materiály a dochované podklady. Rodáci zde obdrželi i připravené dárkové tašky s předměty s motivem obce.
V přízemí budovy pak hasiči ukazovali svoji techniku a povídali o fungování SDH. Vystavena byla i stará nezdínská stříkačka z roku 1900. V budově kulturního domu bylo k vidění
od 16 hodin vystoupení břišních tanečnic. Vedle budovy byl
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pro děti připraven skákací hrad, kráva a koza na dojení. Nechyběl ani stánek od ČPZP s malováním na obličej. Hudební
doprovod zajistila skupina Vysočina, večer pak následovala
pouťová zábava a lidé se bavili dlouho do noci. Všem, kteří se
na pořádání této akce podíleli, patří velké poděkování. První
historické setkání rodáků a přátel obce Prosíčka se vydařilo!
V neděli 20. května se konala pouť v Nezdíně. Stejně jako
v roce 1929, i letos se o pouti konala velká událost. Před 89
lety se světila kaple, letos obecní prapor. Mši sloužil opat želivského kláštera Jaroslav Jáchym Šimek, společně s P. Tomášem Fialou z Číhoště. Opat navázal na mši svého předchůdce, opata Víta Bohumila Tajovského z roku 1968, kdy
údajně bylo na mši v Nezdíně více než 6000 poutníků. Na letošní pouť dorazilo kolem 400 lidí, o něco více, než bývá zvykem. Mše byla opravdu výjimečná, lidé se zájmem vnímali
každé slovo a po celou dobu naslouchali kázání. V kapli byl
umístěn po celou dobu mše i prapor obce. Jako čestná stráž
stáli místní hasiči. Starosta před vysvěcením praporu seznámil poutníky s tím, jak prapor vznikal, kdy ho schválilo ZO,
kdy byl oﬁciálně potvrzen Poslaneckou sněmovnou a kde byl
vyroben. Fotograﬁe z pouti jsou k vidění na stránkách obce:
http://prosicka.cz/foto.php.
Vedení obce Prosíčka

Rádi bychom rokem 1918 i léty
dalšími v Ledči putovali, ale kronikářské záznamy jsou velmi skoupé.
V podstatě se jedná jen o jakési nepravidelné záznamy počasí (žehrali
na něj stejně jako my – buď bylo
moc vody, nebo sucha a také se sněhem to bylo tak), které snad mohli
sloužit hospodářům k orientaci v letech příštích, ale ani ty nejsou zrovna
moc k užitku. Posuďte sami, když
pan kronikář 7. května 1922 zapsal:
Kukačky kukaly… To já je letos slyšel také, možná i sedmého května, ale
záznam o tom dělat nebudu. Ale kdo
ví? Pan kronikář však také napsal, že
se na střeše Panského domu na náměstí drží koroptve a hladové vrány
i straky pilně okupují dvorky. Okolní
lesy a háje se hemžily koroptvemi,
bažanty a další zvěří, to už se podivujeme – pro naše děti a vnoučata už
jsou to jen zajatci voliér a zoologických zahrad. Tak si to s tou kukačkou
ještě rozmyslím.
Tak jsou tu jednotlivosti dění, které čtenáře znovu přesvědčují o jakési
větší soudržnosti lidí, chuť podílet se
na věcech veřejných, ať už je to podpora nově vznikajících politických
stran a zejména spolkového života,
o kterém jsem psal už minule. Tak se
tu koná tábor lidu Čsl. církve husitské
za řeči biskupa Dlouhého – Pokorného, na náměstí byl položen základní

kámen ke stavbě Husova pomníku,
kde řeč vedl redaktor Fabša z Prahy.
To všechno za hojné pokrokových
spolků, legionářů účasti obyvatelstva
a vyvěšených praporů (ty teď vidíme
jen v době hokejového mistrovství
světa, bohužel naši skončili už ve
čtvrtﬁnále tohoto klání). S lampiony
se chodilo z náměstí ke Koželužně.
Pro zajímavost je třeba uvést, že toho
roku bylo takové sucho, že šlo přejít
Sázavu pod Pickovým mlýnem „suchou nohou“. Přesto se v zápisu roku
1921 objevuje, že úroda byla velmi
dobrá… Stejně tak vznešeně se konal na sokolské zahradě i Dětský den
sokolský (na rozdíl od našich zvyků byl v srpnu a ještě stačili vyvěsit
prapor k sedmdesátinám spisovatele
Aloise Jiráska.
Ne všechno bylo k oslavám. Velký
požár lesa pod hradem (jiskry z lokomotivy) usilovně hasili hasiči, za
velké pomoci skautů. Ostatně v panujícím suchu nebývale ve všech
okolních lesích řádila mniška. Ještě
horší byl šířící se tyfus. Podezřelá
byla obecní studna U Heroutů, která
byla dezinﬁkována. Bohužel, stejně tu byly oběti – v srpnu na tyfus
zemřela dělnice Anna Nedbalová,
stejně jako 25letá Marie Kluchová,
obětí však bylo víc. V té souvislosti se také začíná uvažovat o novém
vodovodu - nevěděli, že budou čekat ještě téměř 20 let.
Ve vědomí byla ještě silně Velká
válka, a proto je velmi vyděsila mobilizace pěti ročníků (ročník 1895
a mladší) v říjnu 1921 (boj o maďarský trůn). Mobilizační telegram
byl vyvěšen na poště a následně
plakáty po celém městě. 27. října
v 7 hodin začal odvod koní u dívčí školy. Opět se opakovaly neveselé obrázky z roku 1914. Naštěstí
se situace uklidnila a k oslavě dne
osvobození zavlál obecní prapor ve

státních barvách. A tak jako epizodka se uvádí, že v čísle 276 chytly
saze, požár byl v zárodku uhašen
a předešlo se tak velkému požáru.
Chudoba i hlad sužovaly po dlouhé válce obyvatelstvo. Rada městská vyzvala pekaře, aby prodávali
housky, vzhledem k poklesu cen
marky (z 8 Kč na 4,80 Kč.) za 30
hal. kus stejné jakosti váhy dosavadní. Pekaři protestují, že prý prodělávají … Konečně pominulo veřejné chudinské zásobování státem,
poklesem cen mouky. Na městském
úřadě si oddychli od lidí, kteří neomaleně a vytrvale vyžadovali dávky. Od února 1922 platí „železná“
20haléře za polovic, ale objevují se
také první československé 20haléře,
kronikářem hodnocené jako krásné!
Ještě o prázdninách roku 1922
navrhl starosta Jan Škvor, aby při
zdejších měšťanských školách byl
zřízen jednoroční koedukační (IV.
ročník) kurz, protože na celém okrese nejsou střední školy ani vhodné
vlakové spojení s místy se středními školami. Návrh prošel, ﬁnanční
prostředky se také našly a tak do
jmenovaného kurzu 1. září 1922 nastoupilo 16 hochů a 7 dívek. Pokrok
byl tady, ale čekání na opravdovou
střední školu ještě hodně dlouho –
téměř čtvrtstoletí!
Ve stejnou dobu byl v Ledči také
založen tělocvičný spolek Orel. Při
ustavující valné hromadě bylo 143
členů. Starostou byl zvolen Jaroslav Partl, „oﬁciál tratěmistr“. Jako
návdavkem k těmto událostem byla
veliká úroda hub (1 kg se prodával
za 2,40 Kč).
Osmiček jsme si tentokrát zrovna neužili, ale je to přiblížení časů,
které bezprostředně následovaly po
velkých událostech roku 1918.
Z dobových záznamů připravil
ok.
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CYRIL A METODĚJ – S VÍROU K POKROKU
Už brzy oslavíme svátek Cyrila a Metoděje. Znovu si připomeneme, co všechno soluňští bratři vykonali a jak jsou důležití pro
naši zemi a státnost. Není toho zrovna málo. Zavedli nové písmo
pro domácí jazyk, což umožnilo srozumitelné šíření vzdělanosti
pro všechny vrstvy obyvatelstva. Na přání panovníka a s jeho pomocí zakládali církevní instituce, které se staly přirozenými centry vzdělanosti, kultury a duchovního života. Ruku v ruce s tím
šel i pokrok v sociální a zdravotní oblasti zejména v péči o chudé, bezbranné a lidi závislé na cizí pomoci. Oblasti, kam vliv
cyrilometodějského křesťanství dosáhl, začaly vzkvétat. Dělo se
tak i v mnoha dalších oblastech. Jejich mise by se bez znalosti
věci mohla zdát docela snadná. Panovník je pozval, měli jeho
všemožnou podporu a odvedli dobrou práci. Jejich působení ale
vůbec nebylo snadné. Oba bratři svému poslání obětovali celý
svůj zbývající život. Zažili útrapy tehdejšího cestování, nemoci,
nepochopení a zášť lidí, která často provází úspěchy. Nenávist
vyústila až v kruté věznění. Bratři ale cítili oporu v Bohu, víra
je vedla k obětování se pro druhé. Bez nich a lidí jim podobných, bychom žili ve světě cizím k bolesti a utrpení. I dnes se
objevují žáci Cyrila a Metoděje. Za pomoci víry znovu ukazují
cestu k laskavému a moudrému pokroku. Děje se tak i v naší společnosti silně orientované na konzum a individualizmus. Možná
někoho z nich budeme v budoucnu oslavovat stejně jako dnes
soluňské bratry. Ale to není podstatné. Důležité je dobré dílo pro
druhé a to přetrvává i díky jim do dnes.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
15. 6. v 15.30 Spolčo na faře pro děti od tří do šesti let (vede
Barča Wolfová, Tonča, Alča a Šimon). Koná se na faře.

15. 6. V 15.00 Spolčo pro školní děti (vede paní Přádová). Koná
se na faře.
21. 6. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na
faře spojené s modlitbami za děti a rodiny)
23. 6. 14.00 v Jedlé mše svatá při setkání rodáků
24. 6. v 9.00 při slavnostní mši svaté děti přijmou první svaté
přijímání
24. 6. ve 14.30 poutní mše svatá ke svatému Janu Křtiteli v Sačanech
26. 6. v 19.00 Biblická hodina na faře (vede P. Jan Bárta, děkan)
1. 7. v 9.00 slavnostní poutní mše svatá ke svatému Petru a Pavlu
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek
v 19.00
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
15. 6. Sv. Vít (kníže Václav se jménem spojil hlavní chrám
v Praze, jeho památku ctil
i císař a král Karel IV.)
24. 6. Slavnost narození sv. Jana Křtitele (prorok, který připravoval lidi na příchod Ježíše a pokřtil ho v řece Jordánu.)
29. 6. Sv. Petr a Pavel (těmto nejvýznamnějším apoštolům je
zasvěcený chrám v Ledči.)
4. 7. Sv. Prokop (pokračoval v díle věrozvěstů, založil Sázavský
klášter.)
5. 7. Sv. Cyril a sv. Metoděj (šiřitelé víry a slovanského jazyka
v našich zemích.)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

BLEŠÁK BEZPENĚZ IV
16 . 6 . 2 0 18 O D 14 . 0 0 H O D I N H O T E L S Á Z AVA L E D E Č N . S .
Máte doma ne p o užívané vě ci, k teré mohou n ě ko mu ud ělat rad os t?
N e v h o d n é d á r k y, p ř e č t e n é k n i h y, p ě s t i t e l s k é č i c h o v a t e l s k é p ř e b y t k y,
d o m á c í s p o t ř e b i č e , h r a č k y, c o n e p o t ř e b u j e t e , o b l e č e n í c o n e n o s í t e … ?

Přineste je na Sázavu. Odnést si můžete, co se vám hodí.
Vs t u p e n ko u na a kci j e p ř ís p ě ve k d o na š e h o Bl e š á k u .
V ě c i m ů ž e t e d o n é s t n a S á z a v u : v e s t ř e d u 13 . 6 . a v e č t v r t e k 14 . 6 .
m e z i 17-19 . 0 0 h o d . , v p á t e k 15 . 6 . m e z i 17. 3 0 - 2 0 . 0 0 h o d i n o u n e b o
v s o b o t u o d 12 . 0 0 p o c e l o u d o b u a k c e . B l e š á k b u d e p r ů b ě ž n ě d o p l ň o v á n .
Vě ci co si ne o dnesete, p oputují k lidem, k teří je p otře bují.

+ n o v i n k a p r o d ě t i P O K É M O N Í T R Ž I Š T Ě ( o d 15 . 0 0 h o d i n ),
kde si děti můžou vzájemně v yměňovat kar tičk y pokémonů
nebo si zahrát pokémoní souboj.
Neplatí se žádné vstupné, vstupenkou je hračka,
se k terou si už děti nehrají.
V r á m c i p o d p o r y a k c e v y s t o u p í z h r u b a o d 19 . 0 0 h o d i n k a p e l y
CO L M E P O ROA , PR I M I T I V PLEBS a KO C Z KO PE S .
V šichni jste srde čně z váni. Bude líp! email@b ezp enez.info
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POUŤ SE VRACÍ OPĚT NA HRAD
Město Ledeč a společnost Hrad s.r.o.
si vás dovolují pozvat na „již tradiční“ pouť,
tentokrát s netradičními prvky.
Poslední červnový víkend ožije ledečský hrad rytíři, pohádkami, muzikou,
kumštýři, trhovci a řemeslníky. Jaký bude předběžný program pouti?

PÁTEK 29. ČERVNA
17.30 Zahájení na hradě, otevření krčmy
18.30 Vystoupení šermířů
19.00 Koncert Humpolecký dixieland
21.30 Ohňová show
22.00 Měkoň Band – country stálice u piva a medoviny

SOBOTA 30. ČERVNA
10:00 Verbuňk na městském rynku
10:30 Vystoupení rytířů Arma Bohemica
11:00 Divadlo pro děti O kouzelné vodě
12:00 Ukázky zbroje, výcvik noviců
13:00 Rytířský turnaj
14:00 Divadlo Dokola – Lesní skřítek Kuk
15:00 Ukázka zbraní, výzbroje, lukostřelba
16.30 Šermířské vystoupení Arma Bohemica
18.00 koncert skupiny Tempus folk
Po dobu celé akce se bude točit zlatavý mok, koštovat medovina, točit něco na grilu,
tržit, probíhat lukostřelba a další překvapení …
Program bude postupně upřesňován, sledujte www.ledecsko.cz

FINÁLE BUDE V EDENU A BUDE CO OBDIVOVAT
TJ SOKOL LEDEČ N. S. 19. května 2018 měla sletová skladba Rodiče
a předškolní děti malou premiéru na odpoledním programu poutě ve Vilémovicích (viz foto). Sice jsme nebyli všichni,
museli jsme skladbu změnit a přizpůsobit choreograﬁi místním podmínkám,
trému jsme určitě také měli, ale snad se
to povedlo. Děkujeme panu starostovi
Vilémovic Vackovi za možnost si vyzkoušet skladbu na veřejnosti. Počasí
objednal perfektní a děti děkují za sladkou maličkost. 26. května už nás bylo
více na sletu Kraje Vysočina v Třebíči
a v červnu jedeme na další dva krajské
slety do Hradce Králové a Pardubic. Závěrečné ﬁnále? Tak to je opravdu v Praze dne 6. července 2018 v Edenu. Více
se dovíte na stránkách České obce sokolské www.sokol.eu.
-HH-
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POUŤ V ZAHRÁDCE – KOSTEL sv. VÍTA
SOBOTA 16. ČERVNA 2018
Ve 14 hodin bude sloužena v zahrádeckém kostele sv. Víta Mše svatá - celebruje P. Ing. Tomáš Fiala. Od
15 hodin vystoupí pěvecký sbor Čech a Lech Humpolec a od 16 hodin se budou mít zájemci možnost
zúčastnit komentované prohlídky kostela a bývalého náměstí.
Poprvé bude veřejně prezentována nová mapa Zahrádky. Vytvořil ji v letošním roce student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze – Rostislav Berka z Ledče. Mapa zachycuje podobu Zahrádky před zahájením demoličních prací,
tedy v 60. letech 20. století, a jsou v ní vyznačeny obchody, služby, kulturní, sportovní, průmyslové a zemědělské objekty
městečka včetně místní části Zámostí. Mapa pokrývá „bílé místo v kartograﬁcké historii“ Zahrádky, neboť zřejmě žádná
mapa obce s vyznačením čísel popisných objektů nikdy nebyla vydána. Známe pouze ručně kreslený plánek v kronice obce
zachycující stav k roku 1928. V mapě je také vyznačeno, kam v současné době dosahuje obvyklá hladina přehradní nádrže
i celá zátopová oblast při maximálním vzdutí vodní hladiny. Spolu s autorem mapy uvítáme pamětníky a jejich náměty k obsahu mapy. Do budoucna by měla posloužit k lepší orientaci při dokumentování historie městečka i k uchování a vizuální
prezentaci informací o životě v Zahrádce.
Obsáhlejší zprávu k pouti v Zahrádce, její historii i současnou náročnou přípravu přineseme v červencovém zpravodaji.
Jan Čihák, ok

Obec Kozlov, SDH Kozlov a Vrbka
vás srdečně zvou na historicky

PRVNÍ POUŤ
VE VRBCE – SAČANECH
22.–24. ČERVNA 2018
PROGRAM ZAČÍNÁ V PÁTEK ODPOLEDNE POUŤOVÝMI ATRAKCEMI
SOBOTA 14:00
DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
17:30
DĚKOVNÁ ŘEČ pana faráře
17:00–24:00
hod. POUŤOVÁ VESELICE s hudbou SATYR
NEDĚLE 10:00–18:00 hod. POUŤOVÉ ATRAKCE
14:30
MŠE V KOSTELE sv. Jana Křtitele
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ZUŠ OPEN V LEDČI NAD SÁZAVOU
Ve čtvrtek
24. května odpoledne zněla
Ledčí hudba,
jejími aktéry
byli žáci ZUŠ
Ledeč nad Sázavou. Ledečská ZUŠ se totiž připojila k celostátnímu happeningu základních škol, které
se ve stejný den na více než 400 místech po celé ČR představily veřejnosti.
Na pódiu školního nádvoří se střídala
různá hudební tělesa – pěvecké sbory,
akordeonové soubory, kytarový, taneční, dechový orchestr a další hudební
seskupení. Součástí programu byly
i vernisáže výtvarné tvorby a multimediální tvorby, návštěvníci mohli
ve školní budově zhlédnout vystavené
práce žáků obou výtvarných oddělení.
K dobré atmosféře celého odpoledne přispěla moderátorka akce, bývalá

žákyně ledečské ZUŠ Lucie Hrochová.
Někteří z žáků ledečské ZUŠ se ještě
večer téhož dne zúčastnili společného
koncertu základních uměleckých škol
v Kališti u Humpolce.
Podle ohlasů žáků i přítomné veřejnosti se toto setkání všech, kteří mají zájem
o umělecké vzdělávání, vydařilo a budeme se těšit na příští ZUŠ OPEN 2019.

• 23. a 24. června v sále gymnázia
předvedou představení žáci LDO.
Začátek vždy v 17 hod.
INFORMACE PRO ZÁJEMCE
O STUDIUM V ZUŠ:
Přijímací zkoušky pro přihlášené
zájemce o studium v ZUŠ se konají ve
dnech 18.–22. června. Bližší údaje najdete na www.zusledec.cz

ZUŠ VÁS ZVE…
• V pátek 15. června v 18 hodin se
v ledečské synagoze koná Společný
koncert akordeonistů ZUŠ Ledeč n.
S. a pěveckého sboru Gaudeamus ze
Světlé nad Sázavou.
• V sobotu 16. června se v sále gymnázia uskuteční Přehlídka akordeonových souborů a komorní hry Kraje Vysočina. Předpokládaný začátek
v 10.30 hod, bližší program najdete
na www.zusledec.cz

KYTARISTÉ USPĚLI V SOUTĚŽI
Další úspěch zaznamenali kytaristé
ledečské ZUŠ – 18. května se zúčastnili Celostátní soutěže kytarových seskupení Hradecké guitarreando a přivezli
pěkná ocenění: duo Bohuslav Žáček,
Jakub Řehák získalo Čestné uznání
a trio Viktorie Aronová, Eliška Juklíčková a Alexandra Žáčková obsadilo
3. místo. Blahopřejeme!
Jana Laudátová,
foto Josef Černý
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NA BAHÝNKÁCH SE TO BOŘÍ
– SPOR O RYBNÍK V HNĚVKOVICÍCH
STAROSTA HNĚVKOVIC SPOLUOBČANŮM LHAL
Stalo se tak při zveřejnění
informace pro občany z března 2018, která byla v písemné
formě doručena do všech domácností v obci, ale i na různá
místa mimo obec. Na samostatném listu se zde nachází
informace a vyjádření starosty obce k záměru výstavby rybníku mezi obcemi Hněvkovice a Chotěměřice.
V prvním odstavci této informace se píše, že na posledním
zasedání zastupitelstva obce (12. 3. 2018) byl dvěma zastupiteli (Pavel Pešek a Pavel Sechovec) vznesen silný požadavek
na podání žádosti o dotaci na zpracování projektu na stavbu
rybníku. V pozadí požadavku je Čistá Želivka, obecně prospěšná společnost (Josef Váša). Dále se zde nepravdivě uvádí, že se
stavbou nesouhlasí Lesy ČR ani Povodí Vltavy. Informace starosty Václava Šťastného dále pokračuje mylnými informacemi
a uvádí, že pokud si myslí společnost Čistá Želivka, že to jde, ať
rybník vybuduje sama za své ﬁnance.
Jako zástupce Mikroregionu Ledečsko v o.p.s. Čistá Želivka
nesouhlasím se lživými informacemi pana starosty na adresu
o.p.s. Čistá Želivka a mojí osoby. Zakladatelem uvedené společnosti jsou obce, sdružené v mikroregionech, které pokrývají
celé povodí Želivky. Z uvedeného je patrno, že i obec Hněvkovice se podílí na založení této společnosti, kde je začleněna.
Jednou z řady služeb o.p.s. Čistá Želivka je pomoc obcím při
projektových pracích a pomoc při získávání ﬁnančních prostředků na projekty zaměřené na ochranu životního prostředí,
vodní zdroje, toky a vodní plochy a také na projekty směřující
k rozvoji regionu v povodí Želivky. V souvislosti s připravovaným tzv. velkým projektem na ochranu a zlepšení kvality vody
v oblasti vodárenské nádrže Švihov na Želivce, předal Mikroregion Ledečsko již dne 7. 9. 2009 seznam dílčích projektů obcí
Hněvkovice, Kožlí a Kamenná Lhota, na adresu o.p.s. Čistá
Želivka se žádostí o jejich zaevidování. Obec Hněvkovice zde
uvádí projekt Víceúčelový rybník v k.ú. Hněvkovice – Chotěměřice a projekt kanalizace v Chotěměřicích.
Dne 17. 6. 2015 píše starosta obce Václav Šťastný připomínku
k aktualizovanému Plánu Povodí Vltavy a žádá, aby do něho
byl zapracován Víceúčelový rybník Hněvkovice – Chotěměřice. V této žádosti uvádí, že současný stav je zde možno označit
z vodohospodářského hlediska za neudržitelný. Chotěměřice
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(místní část obce Hněvkovice) nemají kanalizaci ani čističku
odpadních vod. Plošné znečistění spolu se splaveninami ze
zemědělských pozemků značně znečišťují záliv vodárenské
nádrže vzdálený přibližně 800 m, kde potok od Chotěměřic
do ní vtéká. Víceúčelová stavba rybníku v k.ú. Hněvkovice –
Chotěměřice pro zadržení povrchových splavenin z okolí a prevenci přímého znečišťování vodárenské nádrže Švihov je velmi žádoucí realizovat neboť již v současné době je projekčně
připravovanou stavbou. Občané v našem katastrálním území
velmi citlivě vnímají důležitost tohoto významného zdroje pro
zásobování 1,5 mil. obyvatel pitnou vodou, a proto obec bude
vytvářet potřebné podmínky pro úspěšnou realizaci této stavby.
Tuto připomínku odesílá 18. 6. 2015 na adresu Povodí Vltavy
a 22. 6. 2015 předává MÚ Světlá.
Na základě kladného stanoviska obce Hněvkovice, vyjádřeného v připomínce k aktualizovanému Plánu Povodí Vltavy se
dne 3. 3. 2016 uskutečnilo vstupní jednání v místě budoucího
rybníku za účasti projektanta, Geodézie, o.p.s. Čistá Želivka, za
osobní účasti starosty obce Václava Šťastného a místostarosty
Ing. Pavla Peška.
Dne 17. 3. 2016 provedla Geodézie Ledeč předběžné zaměření místa budoucí stavby rybníku. Kopie tohoto zaměření byla
dopisem o.p.s. Čistá Želivka ze dne 17. 11. 2016 po předcházejícím osobním jednání poslána generálnímu řediteli Povodí
Vltavy.
Dopisem Povodí Vltavy ze dne 10. 4. 2017 dochází na adresu
o.p.s. Čistá Želivka kladné stanovisko Povodí Vltavy ke stavbě
Víceúčelového rybníku v k.ú. Hněvkovice – Chotěměřice.
Ve věci změny lesních pozemků na rybník proběhlo dne
31. 3. 2016 za účasti europoslance Tomáše Zdechovského jednání u generálního ředitele Lesy ČR v Hradci Králové. Bylo potvrzeno, že tuto věc je možno řešit směnou lesních pozemků.
Dne 29. 6. 2016 proběhlo jednání o.p.s. Čistá Želivka na závodě Lesy ČR v Ledči n. S. a byl dán předběžný písemný souhlas
ke směně pozemků ke stavbě rybníku.
Na základě tohoto kladného vývoje ve prospěch stavby
rybníku podává obec Hněvkovice dne 29. 11. 2017 žádost na
MÚSvětlá n. S.., podepsanou starostou Václavem Šťastným
a místostarostou Ing. Pavlem Peškem, aby do nově projednávaného územního plánu v současnosti byla doplněna stavba
Víceúčelového rybníku v k. ú. Hněvkovice – Chotěměřice.
Tato žádost obce je podporována
Pokračování na str. 22

samostatnou písemnou připomínkou o.p.s. Čistá Želivka ze dne 30. 1. 2018, která byla rovněž
předána MÚ Světlá.
V souvislosti s vyhlášením grantového programu Kraje Vysočina pod názvem „Čistá voda 2018“ pověřuje zastupitelstvo obce
usnesením ze dne 12. 3. 2018 starostu a místostarostu obce podáním žádosti na zpracování projektové dokumentace na rybník
v k.ú. Hněvkovice - Chotěměřice v termínu do 26. 3. 2018.
Tato žádost byla vypracována o.p.s. Čistá Želivka v závěrečné fázi ve spolupráci s místostarostou Ing. Pavlem Peškem
a Obecním úřadem v Hněvkovicích a byla připravena k odeslání. Žádost však odeslaná nebyla, protože ji odmítl podepsat
starosta Václav Šťastný. Jako důvod uvedl, že se obává, že by
zadlužil svoji rodinu a nechce, aby jeho děti po něm musely
splácet dluhy. Dále uvedl, že pověření zastupitelstva ho k ničemu nezavazuje, protože o tomto pověření neproběhlo hlasování.
Tuto informaci mu prý potvrdilo právní oddělení Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že starosta uvedenou žádost nepodal, je
nepravdivá informace v zápise zastupitelstva ze dne 23. 4. 2018,
že usnesení zastupitelstva z minulého zasedání 12. 3. 2018 bylo
splněno ve všech bodech. Rovněž vyjádření zastupitelů Pavla
Sechovce, RNDr. Jiřího Těšínského a místostarosty Ing. Pavla
Peška potvrzuje, že starostou bylo obyvatelstvo ve věci rybníku
ve Zpravodaji z března 2018 mylně informováno. Proti této nepravdivé informaci se uvedení zastupitelé ohrazují.
Starosta lhal i pracovníkovi Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Sděloval mu, že k záměru na výstavbu rybníku jsou negativní stanoviska Povodí Vltavy a Lesů ČR. Samozřejmě, že tato platná stanoviska máme k dispozici. Od o.p.s. Čistá Želivka je má i starosta
Hněvkovic spolu s dalšími doklady, které mu byly předány.
Při zasedání Mikroregionu Ledečsko na radnici v Ledči nad
Sáz. vždy podávám informaci o činnosti o.p.s. Čistá Želivka,
jejíž součástí je průběžná informace i o projektu Víceúčelového
rybníku v k.ú. Hněvkovice - Chotěměřice. Proti této stavbě zde
starosta Hněvkovic nevznesl nikdy žádnou připomínku. Věděl
i o společném jednání o.p.s. Čistá Želivka a senátora pana Jaromíra Strnada na Středočeském kraji, které bylo sjednáno při
zasedání mikroregionu v Ledči 20. 11. 2017.
Pokračování ze str. 21

Je zcela nesmyslné vést v současné době kampaň proti stavbě
a obnově rybníku, když stát právě nyní vytváří podmínky na
jejich budování za účelem zadržení vody v krajině. Hněvkovice
jsou nyní po 70 let v důsledku sucha bez přítoku vody do požární nádrže.
KÚ Kraje Vysočina dopisem z 25. 4. 2018 nabízí spolupráci
a pomoc při získání dotace na projekt z programu „Čistá voda
2019“, který bude pravděpodobně opět v příštím roce vyhlášen.
Zde bude možné s malými úpravami využít žádost zpracovanou pro rok 2018, která byla bez podpisu starosty mimo soutěž
kladně ohodnocena. Pan starosta svým počínáním zdržel tuto
stavbu minimálně o jeden rok. On sám píše, že o pět let.
Osud tohoto rybníku je však již v rukou nového zastupitelstva, které zde vzejde z letošních podzimních voleb. Tento kritický článek píši velmi nerad, dá se předpokládat, co způsobí.
Ale na písemnou výzvu starosty musím reagovat.
Přeji všem čtenářům pevné zdraví a těm hněvkovickým, volte hlavou. Starosta nesmí lhát ani se bát.
STRUČNÝ POPIS NAPLNĚNÍ. Jedná se o projekt na obnovu rybníka na Chotěměřickém potoce, který kromě funkce
krajinotvorné a zadržení vody v krajině bude sloužit pro obec
jako požární nádrž s hospodářským využitím (extenzivní chov
ryb, sportovní využití). Tento projekt však bude mít pozitivní dopad na vyšší nadregionální území, kterým je vodárenská
nádrž Švihov na řece Želivce, pro kterou bude plnit funkci vodárenské předzdrže (zásobuje 1,5 mil. obyvatel ČR vodou). Při
povodních bude chránit přehradní nádrž před erozí, bude zachycovat splachy ze zemědělských pozemků a bude eliminovat
komunální znečištění.
Realizací projektu vznikne vodní nádrž s výškou hráze cca
6 m se zatopenou plochou přibližně 1,2 ha, se zadrženým objemem vody cca 20 tisíc m 3.
Pro svůj význam je tato stavba zapracována do listu opatření
A DVL 220138 Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy. Bude ovlivňovat i evropsky významnou lokalitu NATURA 2000.
Josef Váša, zástupce Mikroregionu Ledečsko v o.p.s.
Čistá Želivka

NA VĚ DOM Í SE DÁVÁ , ŽE PROBĚ H N E VE LKOLE PÁ

B IT VA O N OTO R BU RG
2 1 . 7. 2 0 18 L E D E Č N A D S Á Z A V O U
Více na p l a ká tec h a na w w w. notorixdena t u r. i n fo
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KLIENTI DOMOVA HÁJ NA PRVOLIGOVÉM FOTBALE

V pátek 27. dubna vyjeli klienti – fanoušci společně s fotbalisty FK Kovoﬁniš Ledeč n. S. do Jihlavy na prvoligové
utkání FC Vysočina Jihlava vs. Mladá
Boleslav. Pro všechny zúčastněné klienty to bylo poprvé, kdy se dostali na ligový stadion a zažili atmosféru špičkového fotbalového zápasu. Klienti měli
možnost na vlastní oči vidět to, co znali
jen z televize, a vidět to, co televizní záběry nepojmou. Zážitek umocnila i mimořádná akce pořadatelů. Při nástupu
fotbalistů na hřiště nastoupili i vojáci
zvláštních jednotek Armády České republiky k vyznamenání za zahraniční

misi. Nad stadionem přeletěla bojová
formace helikoptér AČR. Na závěr akce
zazněla státní hymna. Potom začal fotbalový zápas.
O přestávce přímo pod „naší“ tribunou na hřišti vojáci AČR předvedli
ukázky bojových zásahů. Fotbal v závěru druhého poločasu gradoval, ale
žádný ze soupeřů vítězství na svoji
stranu nestrhl. Remíza našim fandům
na náladě neubrala. Vraceli jsme se
do Ledče, kde v restauraci „U Řeky“
jsme měli připravenou společnou večeři a posezení s fotbalisty FK Ledeč.
Tam klienti poprvé zažili přátelské
společenské posezení. Na závěr ještě
společná fotograﬁe, rozloučení a vyjádření vzájemných sympatií mezi hráči
a klienty – fanoušky.
Veškeré náklady s touto velkou akcí
byly uhrazeny z výtěžku charitativního
turnaje, který o Vánocích 2017 uspořádali fotbalisté FK Kovoﬁniš a věnovali
fanouškům našeho Domova.

Znovu i touto cestou klienti a pracovníci v sociálních službách moc děkují celé té báječné partě mladých lidí
z FK Kovoﬁniš Ledeč, kteří vedle sebe
vidí a vnímají osudy lidí s hendikepem
a neváhají bez ohledu na čas a náročnost pomoci.
Poděkování též patří panu Miroslavu Fuksovi, obchodnímu manažeru
a tiskovému mluvčímu FC Vysočina
Jihlava, který k nám byl velmi vstřícný
a nápomocný cennými radami při zorganizování naší účasti na zápase. Jistota, že se na něho můžeme kdykoliv
obrátit, pokud bychom měli problémy,
byla velmi důležitá.
Naši klienti doprovázeni pracovníky
v soc. službách Josefem Hoskovcem, Janou Cihlářovou a Jaromírem Prokopem
prožili v tento den vynikající zážitek
a velkou radost. Za to ještě jednou poděkování všem, kteří k tomu přispěli.
Josef Hoskovec,
pracovník Domova Háj

POZVALI JSME SOUSEDY NA KOLÁČE
V neděli 29. dubna 2018 jsme pozvali naše sousedy do nového komunitního bydlení Domova Háj v ulici
Pplk. Hradeckého ve Světlé nad Sázavou na koláče. Byli jsme napjati, zda
pozvání přijmou, a přijdou se za námi
podívat.
Na setkání se všech nás šest těšilo,
a od dopoledne jsme se pečlivě připravovali. Pekli jsme za podpory personálu koláče, a hned tři druhy. Na návštěvu za námi nakonec přišlo cca dvacet
hostů ze sousedních rodinných domů.
Měli jsme z tak vysokého počtu velkou radost, protože jsme takový zájem
nečekali. Nejdříve jsme návštěvám
nabídli možnost prohlídky domu s výkladem. Odpovídali jsme na spoustu
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otázek. Hosté byli příjemně překvapeni zázemím, které v domě máme, moc
nám ho chválili. Poté jsme si společně
povídali na terase. Koláče všem moc
chutnaly. Návštěva se uskutečnila ve

velmi přátelské atmosféře, a na závěr
nechybělo ani společné fotografování.
Rádi pro sousedy opět připravíme zajímavý program na společné setkání.
Andrea Šeredová

TERAPIE, PROCHÁZKY, VÝLETY, TVOŘENÍ
I VZÁJEMNÉ POZNÁVÁNÍ, TÍM VŠÍM ŽIJE PETRKLÍČ

Fenka Bordie, cvičená pro canisterapie, si
získala srdce uživatelů Petrklíče. Senioři zase
vyrazili za příjemným posezením do kavárny
Kovárna. (Foto: archiv OCH HB)

S příchodem hezkého počasí se i ledečské Centrum sociálních služeb Petrklíč při Oblastní charitě H. Brod snaží
trávit volný čas venku. Vedle základních
činností pro lidi s postižením a seniory,
k nimž patří hlavně pomoc se zvládáním
péče o vlastní osobu, při hygieně, jednání s úřady a institucemi či realizace

nejrůznějších vzdělávacích a aktivizačních činností, tak pořádá řadu výletů,
terapií i dalších doplňkových akcí, které uživatelům stacionáře zpestřují jejich
volné chvíle.
Jak prozradila sociální pracovnice CSS
Petrklíč Bc. Ivana Tomanová, velkou novinkou je návrat ke canisterapiím. „Stalo
se, že pejsek, který za našimi uživateli
jezdil, zemřel, a než se zacvičil nový, měli
jsme menší pauzu. Teď se naši uživatelé
už těší na téměř čtyřletou fenku border
kolie, která se jmenuje Bordie,“ upřesnila
Ivana Tomanová.
K oblíbeným aktivitám patří také procházky v Ledči nebo menší výlety v okolí.
Když se jde do města, uživatelé si rádi dopřejí zmrzlinu. Na popularitě neztrácí ani
krmení kachen. „Naši senioři také vyrazili
do kavárny Kovárna a v červnu se chystají
hned na dva další výlety. Malé cestování
chystáme i pro naše uživatele s postižením,“ nastínila sociální pracovnice.
V rámci aktivizačních činností pro
zdokonalení jemné motoriky a zapojení
fantazie se uživatelé Petrklíče za pomoci

pracovníků pouští do výroby nejrůznějších dekorací a dárečků. V uplynulých
dnech se jejich tvorba prodávala například na havlíčkobrodském Trhu řemesel, nebo na Jarním skláření v Tasicích,
přičemž výtěžek podporuje další činnost
denního stacionáře. „Teď se soustřeďujeme hlavně na festival sociálních služeb
Bez bariér jsme si blíž, který naše OCH
HB za podpory města H. Brod pořádá podruhé na havlíčkobrodském Havlíčkově
náměstí 7. června. Ani loni jsme s našimi
uživateli na akci nechyběli a musím říct,
že jsme si ji všichni moc užili, takže se
velmi těšíme. Naše výrobky návštěvníci
festivalu zakoupí ve stánku OCH HB,“
usmála se Ivana Tomanová.
K tomu všemu se Petrklíč připravuje
i na dětský den. „V červnu uspořádáme pro jednu třídu prvňáčků z místní
základní školy akci nazvanou Den dětí
v Petrklíči. Pro děti máme připravené
různé hry, při kterých se mimo jiné blíže
seznámí s naší činností,“ uzavřela Ivana
Tomanová.
Mgr. Aneta Slavíková

KRÁL A KRÁLOVNA MAJÁLESU 2018 BYLI ZVOLENI
Třetí ročník Majálesu se konal v pátek
25. května a v průběhu byli dekorováni
a vyhlášeni král a královna Majálesu
2018.
Celý večer moderovaly studentky
prvního ročníku informační technologie
Kačka Skalická a Nikča Studecká. V průběhu večera vystoupili studenti nebo absolventi naší školy – skupiny S. O. T. H.,
Vlastní verze a R. U. M. Každou volnou
chvilku vyplnil DJ Black pěknou písničkou nejen k poslechu, ale i k tanci.
Všichni netrpělivě čekali na vyhlášení a dekorování krále a královny Majálesu. Studenti si mohli nominovat za

jednotlivé třídy zástupce do hlasování.
Hlasování probíhalo na facebooku. Královnou Majálesu 2018 se stala Zuzana
Ryšavá s celkovým počtem 173 liků,
na druhém místě se umístila Michaela
Smejkalová a na třetím místě Johana
Hrubešová. Králem Majálesu 2018 byl
zvolen po napínavém souboji Adam Brabec s celkovým počtem 144 liků, na druhém místě se umístil Roman Čížek a na
třetím místě Bohouš Žáček.
Poděkování patří pořadatelům, kteří
se v průběhu večera starali o pořádek
na celé akci, občerstvení a o technické
zázemí celého Majálesu a pořadatelům,

kteří v sobotu obstarali úklid prostor po
této akci. Poděkování patří také sponzorům akce, především Městu Ledeč nad
Sázavou, pí Věře Kunáškové - Dárky
Ledeč nad Sázavou, pí Jitce Krumlové –
Květinka U Jitky, Ledeč nad Sázavou, pí
Marii Marečkové - Ovoce zelenina Ledeč nad Sázavou a ﬁrmě AK Plast Ledeč
nad Sázavou, zastoupené Ing. Bohdanem
Koumarem. Za pomoc při stavění pódia
a sezení děkujeme studentům prvního
ročníku střední odborné školy. Třetí ročník Majálesu se vydařil a budeme se těšit
na pokračování v příštích letech.
Ing. Vlasta Rýdlová
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VŠECHNY MÉ LÁSKY – KYTKY
V červnu vstupujeme už do čtvrtého
dílu vyznání ke kytkám od dr. Těšínského. Pro ty, kdo sbírají byliny, jsou
to teď doslova zlaté doly. A když si
počkáte na správný okamžik sběru kolem svátku sv.
Jana, je účinek zaručený a ještě znásobený. Nezapomeňte, že byliny mají své vrtochy a svou nekonečnou
sílu pouštějí třeba, až s půlnocí. Pokud se rozhodnete pro takovouto magii, tak si raději vezměte někoho
s sebou, abyste se báli alespoň ve dvou… Kapradiny,
které tak rády o letním slunovratu naznačují místa
ukrytých pokladů, jsme měli už minule. Doufám, že
jste dávali pozor a dneska buďte pozorní také! Pan
profesor pokračuje.
ok
Další povídání je o rostlinách nahosemenných. Domácích druhů je velmi
málo – 10, v našem regionu jen 6 (borovice lesní, jalovec obecný, jedle bělokorá, modřín opadavý, smrk ztepilý,
tis červený). Ale tis tu máme jen vysazovaný (např. na Šeptouchově), takže
o něm netřeba mnoho psát. Z ostatních pěti druhů jsou čtyři běžné, zbývá poznamenat
něco o jalovci obecném (C3). Ten je v našem regionu
docela vzácný, najdeme ho na některých skaliskách
v údolí Želivky a Sázavy (např. skály Petrkov pod
Hněvkovicemi) a také ve světlých lesích založených
na bývalých pastvinách, tedy jako indikátor bývalých
pastvin (les Lipina východně od Hněvkovic, lesostepní svahy zvané U Horek kolem bývalé vápenky pod
Zdeslavicemi poblíž skautské základny).
Početností se ostatním skupinám výrazně vymykají rostliny krytosemenné, tj. rostliny s pravými květy a plody. A jen o nich (téměř jen o nich) to bude
dál až do konce konců (konce seriálu). Jak dlouho mi
vydrží nit a redaktorovi a čtenářům trpělivost, nikdo
neví, já vůbec ne. Otázkou je, jestli mám postupovat
podle systému (příbuzných skupin), nebo podle ekologických skupin (rostliny s podobnými nároky na
stanoviště). Asi to bude jednou tak, podruhé onak.
A ještě k tomu alespoň jedenkrát přijde úvaha o migraci, neboť i rostliny k nám cestovaly a to z různých
směrů. A také úvaha o rostlinách z regionu prokazatelně vymizelých. I rostliny mají svoji historii. Závěrem přidám ještě odstaveček o vzácnějších rostlinách
s velkou pravděpodobností zde rostoucích dodnes, ale
mně se zákeřně již mnoho let vyhýbajících, což mne
velmi rozčiluje.
Mezi mé oblíbené lokality patří stepi (ne že bych se
rád potil nebo měl žízeň). Asi proto, že jich tu nemáme
mnoho. Na stepích je pro stromy moc sucho i teplo,
proto se tu nemohou uchytit. Stepní rostliny jsou světlomilné, teplomilné, suchomilné (spíše dobře vzdorují
suchu). Stepím dávají charakter hlavně trávy, převažují
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zde. A trávy jsou doprovázeny řadou vzácných druhů.
Místní stepi jsou hlavně na svazích obrácených k JV,
J a JZ, s velkým přísunem slunečního záření (v našich podmínkách dostávají stejnou dávku slunečního
záření a tepla jako na rovinatém terénu ve Středomoří
– kdo chce ušetřit za dovolenou, ať se sluní na stráních
nad nádražím v Ledči n. S.). Geologickým podkladem
jsou hlavně vápence (Rašovec a údolí Amerika nad nádražím v Ledči n. S., U Horek pod Zdeslavicemi, vápencové čočky kolem Kožlí - V Hradišti, Na Vinici).
Charakterem i zastoupenými druhy se jim blíží skalní
výchozy v údolí Želivky a Sázavy (Budeč, Petrkov
J od Hněvkovic, Kamýk J od Chotěměřic, ledečská
hradní skála, Chabeřické skály u Zruče n. S.). Žádná
s uvedených lokalit není shodná s jinou, prostě příroda je unikátní. Nelze tedy jednu zničit a říkat si, že
se nic nestalo, že máme další takové. Nemáme. Zničit
je nevratný průšvih. Odstřelte ledečský hrad a stavaři
vám ho bezchybně zrekonstruují, zachrání. O přírodě
to neplatí, vyhubíme druh a už ho nevrátíme (nechme stranou úvahy typu, že možná někdy v budoucnu,
výjimečně, nějaká nápodoba atd.). Stepní druhy asi
přišly v teplejších a sušších obdobích vývoje Země,
jen některé asi z Povltaví kaňonem Sázavy a Želivky,
některé nedošly až na Ledečsko, zůstaly třeba u Českého Šternberka (tařice skalní, kakost krvavý). Které
tu máme nejvzácnější? Na Rašovci rostou hvozdíček
prorostlý (C4), zvonek klubkatý (C3), jetel horský,
jetel alpský, smělek jehlancovitý, sesel roční (C3).
V sousedním údolí Amerika tařice kališní, oman vrbolistý (C4), vítod chocholatý, bojínek tuhý neboli Boehmerův, tužebník obecný. U viaduktu přes Olešenku
v Ledči n. S. čistec přímý a mochna přímá (C4), na
stepním svahu v údolí Olešenky u Hamrů hořčík jestřábníkovitý, na vápencích U Horek pod Zdeslavicemi
více druhů – pcháč bezlodyžný (C4), žluťucha menší
(C3), hořec brvitý neboli hořeček brvitý (C3), jetel
horský, len počistivý, bojínek tuhý neboli Boehmerův,
na vápencích v okolí Kožlí – žluťucha menší (C3), tařice kališní, sesel roční (C3), oman hnidák, voskovka
menší (C4).
Charakterem i zastoupenými druhy se stepím blíží
skalní výchozy v údolí Želivky a Sázavy. Obdobné
podmínky nacházejí rostliny i v lomech a na jejich
okrajích, proto je sem přiřazuji. Na skále v Budči
roste pilát lékařský (C4), na hradní skále v Ledči n.
S. pelyněk metlatý (C1), pilát lékařský (C4), tolice
nejmenší (C3), netřesk výběžkatý (C3), na Chabeřických skalách u Zruče n. S. strdivka sedmihradská
(C4), chrpa latnatá neboli porýnská, trávnička obecná
(C4), mochna písečná C4). Na Šeptouchovské skále
rozrazil ožankový (C4), bukovník vápencový, huseník
chlupatý, bojínek tuhý neboli Boehmerův, hlaváč bledožlutý. Pokračování příště.
RNDr. Jiří Těšínský
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SOKOLOVNA A JEJÍ OKOLÍ SE PROMĚNILY NA JEDNU
TANČÍCÍ ZÓNU
LEDEČSKÝ TANEČNÍ POHÁR 2018
Poslední dubnovou sobotu Středisko volného času Ledeč n. S.
za ﬁnanční podpory Města Ledeč
pořádalo v místní sokolovně již
16. ročník Ledečského tanečního
poháru. O soutěž byl opět velký
zájem. Zastoupeno bylo 21 organizací ze všech koutů naší republiky.
Tanečníků byla přihlášená více než
tisícovka a připočteme-li doprovod
a diváky, tak se celkový počet blížil dvěma tisícům. Porota
měla nelehký úkol vybrat z vystoupení ve čtyřech kategoriích ty nejlepší. I ledečští tanečníci ze zájmových útvarů SVČ
Ledeč se neztratili. Mezi nejmladšími se na 3. místě v kategorii street dance umístila skupina Baby Dance pod vedením
Anety Šťastné a skupina Sweet Diamond pod vedením Ziny
Smolarové obsadila zlatou příčku. Skupina Mini Diamond
také pod vedením Ziny Smolarové získala v moderním tanci
ve své věkové kategorii opět 1. místo. Skupina Smile Dance
pod vedením Anety Šťastné v show dance vybojovala bronz.
I naši starší zabodovali. Skupina Magic Diamond pod vedením Ivany Machové obsadila 3. místo a Lady Diamond
a Leader Diamond pod vedením Ivany Machové a Ziny
Smolarové přidaly 3. a 1. místo. Soutěž zahajoval starosta
města Ing. Zdeněk Tůma a předávání cen vítězům se zhostili
místostarostové Ledče n. S. Ing. Hana Horáková a Ing. Jan
Drápela. Atmosféra byla báječná a všichni jsme si tento den
užili. Další ročník této akce je úspěšně za námi a nezbývá
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než se vrhnout do přípravy dalšího již sedmnáctého ročníku.
Fotky a výsledky z akce naleznete na www.svcledec.cz.
Za pořadatele Mgr. Bc. Ivana Svobodová
– pedagog volného času SVČ Ledeč

MEMORIÁL ANTONÍNA CHAROUZE STARŠÍHO
JE ZA NÁMI

V neděli 20. května 2018 uspořádal ledečský Automotoklub
první z letošních podniků na ledečském závodišti. Závod jsme
jeli jako třetí díl seriálu KP SMS
Pardubice. Motokrosový bůh opět
stál při nás a po vytrvalém pátečním dešti jsme nedělní závod
odjeli za krásného jarního počasí. Tohoto počasí využilo kolem
osmi set diváků, kteří na perfektně upravené trati mohli sledovat
více než 180 jezdců. Závod se naštěstí obešel bez vážnějších zranění a bodovali i domácí borci Petr Pospíšil, Ludvík
Gabko, Josef Vorlický a Radim Doležal, který ve
své kategorii zvítězil. Jménem ledečského Automotoklubu děkujeme celému organizačnímu teamu
a zvláštní poděkování patří městu Ledeč nad Sázavou za dlouholetou podporu motokrosového sportu.

Všechny diváky pak zveme na začátek prázdnin, na
sobotu 30. června, kdy pojedeme divácky atraktivní
side a čtyřkolky.
Mgr. Petr Vaněk,
předseda výboru AMK Ledeč n. S.,
foto Stanislav Peluch

4. ROČNÍK BITVY VIKINGOVÉ 2018 (DVOUDENNÍ)
6. ČERVENCE proběhne šermířský a lukostřelecký turnaj Hořící motýl a budou zájemcům
umožněny projížďky na vikingské lodi.
7. ČERVENCE se bude konat bitva na téma VIKINGOVÉ V PAŘÍŽI. Bitva je rozdělena
do dvou částí, které na sebe dějově navazují a budou ve 14 a v 17 hodin.
Těšit se můžete také na jarmark, dětské soutěže a hudební skupinu SUBULCUS.
Na břehu Sázavy v ulici Z. M. Kuděje v LEDČI n. S. vždy od 13 do 19 hodin
se na vás těší ŠERMÍŘI THORWALDSONS.
Více informací na www.thorwaldsons.wz.cz nebo na www.facebook.com/Thorwaldsons/
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PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ
Jménem celé rodiny bychom rádi poděkovali za velkou pomoc,
kterou poskytla společnost GALATEK s.r.o. Ledeč n. S. našemu
synovi Mirkovi při nečekané události.
Všem moc děkujeme, Maturovi.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem JOSEFEM MEDEM z Bojiště, zaměstnancům
České spořitelny v Ledči n. S., panu starostovi Vackovi z Vilémovic. Velmi si vážíme vašich projevů soustrasti a květinových darů,
které jste na smuteční obřad přinesli.
Děkuje rodina

VZPOMÍNKA
Se zármutkem v srdci vzpomeneme
18. června, kdy nás před rokem opustil náš
drahý ANTONÍN VÁVRA z Ledče n. S.
Věnujeme mu s láskou tichou vzpomínku,
neboť kdo byl milován, není zapomenut.
Rodina

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
v srdci bolest zůstává a stálé vzpomínání.
Dne 22. června uplyne dvanáct roků od úmrtí
pana LIBORA JIRÁČKA z Ledče n. S.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina
a ostatní příbuzní.

Dne 19. června uplynou již dva smutné roky
od úmrtí pana JIŘÍHO LINKA z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
spolu s námi.
Vzpomínají manželka, synové Jiří a Zdeněk
s rodinami.

Kdo v srdci žije, ten nezemřel.
Dne 7. července 2018 si připomeneme
20. výročí, kdy nás navždy opustil ve věku
57 let obětavý, milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan JIŘÍ KOČA z Ledče n. S.
Podstatnou část svého života věnoval svým
spoluobčanům jako opravář v komunálních
službách a promítáním ﬁlmů v místním kině.
S láskou vzpomínají manželka Ludmila,
dcery Věra a Jana s rodinami.
Budeme potěšeni, když si toto výročí připomenete spolu s námi.

ZA LÁĎOU
Byl pátek, jaro vstoupilo do svého kvetoucího měsíce, ale my jsme truchlili. Přišli jsme se naposledy rozloučit s panem
LADISLAVEM PAJEREM z Ledče. Více
než zaplněná smuteční obřadní síň svědčila o tom, že Láďa Pajer patřil mezi známé
a respektované Ledečáky. Svůj profesní
život zcela spojil se zdejším „kovomatem“, který pod různými
názvy vedl desítky let a nutno dodat, že velmi úspěšně. Prodejna
i její kolektiv nabyly ve svém oboru věhlasu do širokého okolí.
I v dobách, kdy na trhu leccos chybělo, tady dokázali zákazníkům vyjít vstříc. Pod Láďovým vedením prodejnu několikrát
doslova „překopali“. Vést kolektiv, složený převážně z kolegyň,
asi nebylo vždy jednoduché, vedoucí to svým klidem, přehledem

a diplomacií dokázal. Byl vstřícný, přátelský, ale také respektovaný. Po řadu let se stal nevoleným hlavním organizátorem
a „stmelovatelem“ všech lidí, kteří se za pulty svých prodejen
starali o zákazníky. Stálo to za to a je na co vzpomínat!
Zákeřná nemoc nedovolila panu Pajerovi užít všech aktivit,
které nabízí seniorský věk. Litovat jeho odchodu nebude jen
rodina, ale také mnoho jeho přátel a známých.
Přátelé a kamarádi. ok
Rodina Ladislava Pajera prostřednictvím Ledečského zpravodaje děkuje všem, kteří se přišli naposledy rozloučit se zesnulým a projevili tak květinovými dary i osobní účastí poslední
poctu panu Pajerovi i soustrast celé rodině.
Manželka a děti s rodinami

NA JEDNO CHLAZENÉ JE JEŠTĚ BRZO
Stavba kulturního zařízení v Habreku zdárně pokračuje a návštěvníci se mohou těšit, že tu v krásném
prostředí mohou zažít nejednu radostnou kratochvíli. „Jedno“ vychlazené by si jistě zasloužili i ti,
kteří stavbu realizují. Horké dny
jara i nadcházejícího léta k tomu
přímo vybízejí. Prostory se rýsují
i na taneček, ale v tomhle horku
bych rozhodně volil tu orosenou
sklenici piva. Však se dočkáme!
ok
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vyjádřené
v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele, redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů, které se přijímají do
25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

