Únor
2019
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 2 * ROČNÍK XXVII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V prvním lednovém měsíci roku 2019 se rada města sešla dvakrát a to ve dnech 14. a 21. ledna. Na svých jednáních probrala
tyto podstatné body:
Schválila program řádné schůze zastupitelstva města na 21. 1.
2019.
• Uložila odboru samosprávy, oddělení majetku a investic
zpracovat a podat žádosti o dotace z Fondu Kraje Vysočina
v rámci grantového programu Sportoviště 2019 a v rámci
grantového programu Odpady a ekologická výchova 2019.
• Schválila pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina.
• Schválila kompletní rekonstrukci koupelny a WC v bytě
v Domě s pečovatelskou službou.

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
Zastupitelé města se sešli ke své první letošní schůzi dne 21. ledna 2019 a z tohoto jednání pro potřeby zpravodaje vybíráme:
• Schválení rozpočtových opatření a závazných ukazatelů
rozpočtu ke konci roku 2018.
• Schválení rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2019.
• Schválení rozpočtu sociálního fondu města Ledeč nad Sázavou na rok 2019.
• Schválení uzavření Smlouvy o dílo se společností UNIMONT J. C. K., s.r.o. na akci „ZTV Plácky II. etapa“ (11
nových stavebních parcel)
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je plánován na 25. února 2019.
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
-MS-

ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
• KC Háta a Háta o.p.s. vás zvou na výstavu obrazů Kláry Sedlo PLYŠOVÁ PODIVNOST. Výstava začíná 22. ledna od 13
hodin a potrvá do 20. února 2019.
• Středisko volného času, p. o. Ledeč spolu s TJ Sokol Ledeč
pořádají DĚTSKÉ ŠIBŘINKY, které se uskuteční v neděli
10. února od 14:00 v sokolovně. Hraje DJ Black. Můžete se
těšit na soutěže, tanečky, vystoupení tanečních kroužků Anety Šťastné, přehlídku masek, vyhlášení nejhezčích masek,
spoustu cen a sladkostí. Jednotné vstupné: 40,- (děti do 2 let
zdarma).
• ZUŠ Ledeč vás zve na únorový MALÝ KONCERT, který se
koná v pondělí 11. února od 17 hodin v koncertním sále ZŠ
Komenského.
• TRADIČNÍ LEDEČSKÁ PIRUETA – pořádá HC Ledeč,
akce se koná 16. února v ATOS aréně od 8 do 18 hodin, jediný celorepublikový krasobruslařský závod v Ledči nad Sázavou. Přijďte podpořit naše závodnice, vstup je zdarma.
• Výstava obrazů Ivany Mrázkové – KC Háta a Háta o.p.s. vás
srdečně zvou na výstavu obrazů na téma LESEM I VODOU.
Akce začíná ve čtvrtek 21. února ve 13 hodin a potrvá do
22. března 2019.
• Studenti Gymnázia Ledeč vás srdečně zvou na již 67. MATURITNÍ PLES, který se koná v pátek 22. února od 19 hodin

v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. K tanci a poslechu vám zahraje skupina R.U.M. a večerem vás provede
Petr Říbal. Vstupenky zakoupíte v budově gymnázia: 200,-/
na stání, 220,-/na sezení
• Společenství mladých a Společenství rodin při Římskokatolické farnosti – děkanství v Ledči vás zvou do sokolovny na
DĚTSKÝ KARNEVAL, který se uskuteční v neděli 24. února od 14:30.
• Penzion a restaurace U Řeky pořádá DĚTSKÝ KARNEVAL,
který se uskuteční v neděli 10. března od 14 hodin v sále restaurace. Těšit se můžete na zábavné soutěže, sladké odměny a samozřejmě klauna, který vás vtáhne do karnevalové
atmosféry a reje masek… Rezervace vstupenek na tel. čísle
770 144 545 nebo na emailové adrese: ureky@urekyledec.cz.
Vstupné 70 Kč dospělý, 50 Kč dítě (v ceně malé občerstvení).
• Obec Bělá pořádá koncert kapely VISACÍ ZÁMEK, akce se
uskuteční v pátek 22. března 2019 od 20 hodin v kulturním
domě v Bělé. Jako host vystoupí kapela SPS (Punk Praha).
Vstupné 300 Kč (předprodej), 350 Kč (na místě). Předprodej
vstupenek v TIC Ledeč n. S.
Bc. Lucie Nixbauerová, Dana Sedláčková DiS.

CHCETE SI PŘIV YDĚL AT?
O d 1. dub n a 2 019 p ř ijm e m e p omo cnou p r acovní sí lu (5hodinov ý úva zek)
pro p enzio n VIL A MAR KÉ TA v Le d č i n. S. B liž ší infor m ac e a nabíd k y na telefo nu: 73 6 751 118.

ZUBNÍ POHOTOVOST ÚNOR 2019
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
9.–10. 2.
16.–17. 2.
23.–24. 2.
2. 3.–3. 3.
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Dr. Kohlová,
M. Střely 420, Krucemburk
Dr. Semchuk,
Lánecká 970, Světlá n. S.
Dr. Hlaváčová,
Hrnčířská 2925, H. Brod
Dr. Palánová,
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 697 226
Tel.: 569 453 246
Tel.: 569 628 176
Tel.: 569 426 103

PLÁN OPRAV A INVESTIC PRO ROK 2019
Oddělení majetku a investic v letošním roce čeká realizace nových investic a oprav městského majetku. Seznam majetku, který je třeba opravit, je rozsáhlý a nelze
ho opravit v rámci jednoho roku, možné je opravit jen to,
co nám dovolí rozpočet města. To se týká i nových investic. Prioritou jsou samozřejmě rozpracované akce, dále
opravy komunikací a chodníků, a v neposlední řadě také

opravy budov sloužících veřejnosti. Pro letošní rok 2019
je v rámci schváleného rozpočtu vymezeno cca 25 mil.
Kč na nové investice nebo technické zhodnocení majetku
a cca 2,5 mil Kč na opravy. Přehled těch nejdůležitějších
oprav a investic v letošním roce uvádíme v následujícím
přehledu.

NÁZEV AKCE
ZTV Plácky II. etapa (zasíťování pozemků pro výstavbu 11 rodinných domů)
Nové parkoviště Habrecká (Stínadla)
ZŠ v Ledči nad Sázavou – oprava a stavební úpravy gastroprovozu ve školní jídelně
Zkušebna ZUŠ (Základní umělecká škola)
Oprava střechy polikliniky
Opravy výtahů na DPS
Další důležité akce, na které se zpracovává projektová dokumentace, a měly by být realizovány v průběhu roku:
NÁZEV AKCE
Odvětrání ZS (Zimní stadion)
Šatny ZS (Zimní stadion)
Oprava komunikace Hrnčíře
O průběhu a rozpracovanosti jednotlivých akcí vás budeme informovat.

-OdMI-

OZNÁMENÍ PRO DRŽITELE PSŮ
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ledče
č. 1/2016, o místním poplatku ze psů, dojde k rozeslání poštovních poukázek pro uhrazení poplatku, který je
splatný nejpozději do 31. března 2019 a je jej možné uhradit obvyklým způsobem nebo přímo na pokladně našeho
městského úřadu. Znění vyhlášky se „Sazbou poplatku“
naleznete na webových stránkách města (www.ledecns.
cz) dokumenty odboru samosprávy.
Vznikne-li poplatková povinnost za držení psa po uvedeném datu splatnosti, bude poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
Tímto vyzýváme všechny držitele psů na území města
Ledeč a jeho místních částí, kteří doposud nesplnili svoji
oznamovací povinnost o držení psa, aby tak učinili neprodleně. Dle výše uvedené vyhlášky je oznamovací povinnost do deseti dnů od vzniku poplatkové povinnosti,

tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa
staršího tří měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým
je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle
zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné
psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Například zákon
o myslivosti, který řeší v rámci využití honiteb vedení
evidence loveckých psů používaných pro honitbu, kteří
na základě složených zkoušek mají vydán průkaz loveckého psa. Pro osvobození od poplatku je nutné v tomto
případě městskému úřadu doložit „Potvrzení mysliveckého sdružení o využívání psa k výkonu práva myslivosti“.
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy
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PRVNÍ DÍTĚ ROKU 2019

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali našemu dlouholetému
kamarádovi panu Ing. Janu Kotkovi za krásného „Ježíška“, díky kterému jsme strávili příjemné
a velmi zábavné dopoledne plné her a soutěží. Děti
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si s dárečky užily spoustu legrace. Těší nás, že i přes
veliké pracovní vytížení si našel čas nás potěšit.
Jana Vopálenská, MŠ Kožlí

SLÁVA! PEPÍK TO STIHL JEŠTĚ NA NOVÝ ROK
Obyčejně čekáme na narození prvního spoluobčánka v novém roce mnohem déle. Není divu, za
celý loňský rok se jich narodilo 37, tedy skoro každý desátý den v roce. Na Nový rok nebylo zrovna
vlídné počasí, sníh nikde a teplota jen na 3 °C. Kdo
mohl, tak zůstal doma a povaloval se po probdělé
silvestrovské noci, ať už vinou bujarých oslav nebo
z mnohahodinového ohňostroje, který se ozýval
snad z každého kouta města až do časných ranních
hodin. Jaké to byly okolnosti, se už nikdo nedozví,
nejspíš to byl ten správný čas, kdy se tři hodiny
před půlnocí prvního dne narodil chlapec – JOSEF
TVRDÍK z Ledče n. S. Že u toho byla maminka
Jitka, je nabíledni, ale on u toho byl také, jak je novodobým zvykem, také tatínek Josef. S hrdostí oba
rodiče hnedle zjistili, že je to kluk jako buk – vážil
bez gramů 3,5 kila a jen centimetr mu scházel do
půl metru. Tak pánbůh požehnej!
Jméno mu vybrali moc pěkné, po tátovi. Hlubší kořeny v této rodině však toto jméno nemá, tak
bude na malém Pepíkovi, aby linii dodržel (takový je i význam hebrejského překladu). Domácích

podob má toto jméno několik, tak slyšíme Pepík,
Pepin, Jožka, Jozífek… Má kamarádka svého bratra Josefa nikdy nepojmenovala jinak, než Zefa. Tak
a legendární komiksová postava Pepka námořníka
se v originálu jmenuje Popeye. když se to v záplavě novodobých křestních jmen nezdá, jméno Josef
je mezi „kluky“ v Ledči stále druhé nejoblíbenější
(165) a ve státě jich je na 221 000 (ani nevím, které
krajské město má tolik obyvatel).
Doma na malého brášku zvědavě a trpělivě čekal
17měsíční Lukáš. Jak budou Tvrdíkovi říkat nejmladšímu členovi rodiny, necháme na jejich zvyklostech. První dny života malého Pepíka provázel
i neobvyklý astronomický jev – zatmění měsíce.
Opakovat se bude až v září 2025, až Pepík vstoupí
do školy, tak ať mu jsou nakloněny i hvězdy. Každopádně malému Josefovi i celé rodině přejeme pevné
zdraví, štěstí a mnoho spokojených roků života. Tohle jistě mohu podepsat i za všechny spoluobčany
města. Budeme se těšit na další setkání, tentokrát
pří vítání občánků na ledečské radnici.
ok

MY Z BARBORKY

Měsíc leden je měsícem plánování. Na celý rok si
společně rozvrhujeme, co bychom chtěli vidět a poznat. Aby se mohly výlety uskutečnit, musí se snažit
i klienti. V zimním období mnozí nemají jistotu v chůzi na zledovatělém povrchu, netráví svůj čas venku,
o to více energie vkládají do kompletace letáků a lžiček. Spolupracujeme s ﬁrmou Bovys a v rámci jejím
programu „Zelenina do škol“ plní klienti letáky do
fólií podle druhu ovoce a zeleniny. Tím si procvičují
jemnou motoriku, soustředění i trpělivost a vůli vytrvat u jedné činnosti delší dobu. Při počítání neuvěřitelného množství lžiček potrénují všichni počty. Kromě
této práce naplňuje dny v centru stálý program.

Mimořádným programem jsou vernisáže, které
se konají pravidelně, a každý měsíc se obměňuje
obsah vystavovaného umění. Do 20. února jsou ke
zhlédnutí obrazy nazvané „Plyšová podivnost“ Kláry Sedlo a 21. února začíná výstava obrazů Ivany
Mrázkové „Lesem i vodou“.
O těchto výstavách a dalších aktivitách, které společnost organizujeme, vás informujeme vyvěšenými plakáty v informačním centru a na www.hataops.cz, FB: Centrum denních služeb Barborka, Háta
obecně prospěšná společnost.
Lada Nováková, CDS Barborka
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ
ČINNOSTI ZA MĚSÍC LEDEN 2019
PODVODNĚ ČERPALA
FINANČNÍ PROSTŘEDKY – dne 21. 12. 2018 byly
policejním orgánem dle §
158/3 tr. řádu zahájeny úkony
trestního řízení ve věci spáchání přečin úvěrového podvodu, ze kterého je podezřelá 46letá žena, která v roce
2016 si sjednala u společnosti Kreditech s.r.o. smlouvu o půjčce na částku 5.000,- Kč, kdy zde podvodně
uvedla do smlouvy o půjčce osobní údaje svého syna
bez jeho vědomí, kdy jí byla půjčka v plné výši poskytnuta a ona následně tuto nesplácela, kdy způsobená škoda v současné době včetně penále za nesplácení
půjčky dosahuje výše nejméně 15.000,- Kč. V případě
uznání viny před soudem podezřelé hrozí trest odnětí
svobody až 2 roky nebo zákaz činnosti.
KRÁDEŽ ATRAP BEZPEČNOSTNÍCH KAMER – dne 23. 12. 2018 byly policejním orgánem dle
§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve
věci spáchání přečinu porušování domovní svobody,
kterého se dopustil dosud nezjištěný pachatel v době
od 22. 10. 2018 do 23. 12. 2018, tím, že v ul. Jaroslava
Haška v Ledči nad Sázavou přelezl oplocení s podezdívkou vysoké 145 cm a vjezdovými vraty vysokými
160 cm vnikl na pozemek rodinného domu a nezjištěným způsobem demontoval a následně odcizil celkem
4 ks atrap kamer typu CCTV AATR, umístěných na
venkovní omítce rodinného domu, čímž tak způsobil
poškozené organizaci škodu ve výši 1.500,- Kč. V případě zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svody v trvání až 3 roky.
FYZICKÉ NAPADENÍ V DOPOLEDNÍCH
HODINÁCH – dne 12. ledna 2019 byly policejním
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orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinů ublížení na zdraví
a výtržnictví, kterého se dopustil dosud nezjištěný
pachatel dne 12. ledna 2019 v době od 10:45 hodin
do 10:55 hodin v ul. Jaroslava Haška v Ledči nad Sázavou, kdy přistoupil k poškozenému 58letému muži
a tohoto dvakrát udeřil pěstí do oblasti nosu, po tomto napadení poškozený utíkal ke vchodu čp. 646, aby
zazvonil na zvonky, přičemž pachatel odešel ulicí Jaroslava Haška neznámo kam. Poškozený byl následně
odvezen vozidlem RZS do nemocnice v Havlíčkově Brodě na ošetření, kde mu byla diagnostikována
fraktura nosních kůstek a kontuze nosu. V případě
zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí
svobody až na 3 roky. V této věci by policie uvítala případné jakékoliv poznatky od občanů bydlících
v uvedené ulici, kteří případně napadení mohli vidět
z oken bytu.
VLOUPÁNÍ DO BYTU – dne 12. ledna 2019 byly
policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinů krádež
a porušování domovní svobody, kterých se dopustil
nezjištěný pachatel tím, že dne 12. ledna 2019 v době
od 6:30 hodin do 15:30 hodin po rozbití skleněné výplně dveří vedoucích na zahradu domu vnikl do bytu
v domě čp. 11 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, kdy byt prohledal, zotvíral a vyházel zásuvky
nábytku a dále odcizil různou elektroniku, oblečení
a ﬁnanční hotovost 5.500,- Kč, čímž způsobil škodu
majiteli věcí ve výši 21.258,-Kč a dále nezjištěnou
škodu majiteli nemovitosti na poškozených dveřích.
V případě zjištění pachatele tomuto hrozí u soudu
trest odnětí svobody až na 3 roky.
npor. Josef Daněk, DiS., zást. ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

Na konci minulého roku proběhly komunální volby. Jejich výsledky jsou nejen
dobře známé, ale nově zvolené zastupitelstvo už naplno pracuje v novém složení.
Oslovili jsme nové tváře tohoto vrcholného orgánu města, abychom jim položili pár
otázek. Prvním z nich je vcelku logicky ten, kterého podzimní volby vystřelily až
na post místostarosty Ledče – Mgr. Michal SIMANDL (37), kandidující za Sdružení nezávislých kandidátů, Zelená pro Ledeč, s volebním výsledkem 477 hlasů.
Naše poslední otázka se týká oblíbeného přísloví, v tom duchu jsme nazvali i naši
rubriku

KDO NA NIC NEMÍŘÍ, NIC NETREFÍ
Redakce: Představte se nám prosím.
Narodil jsem se v Háji u Ledče. Celé dětství jsem
strávil v Ledči, kde jsem navštěvoval základní školu
a později i gymnázium. Následně jsem strávil krásných 5 let v Českých Budějovicích studiem na pedagogické fakultě, po kterém jsem se vrátil zpět do rodného města, na svou základní školu, kde dnes působím
jako učitel přírodopisu, chemie a tělesné výchovy na
druhém stupni školy.
Od dětství se aktivně věnuji sportům. Asi nejbližší je
mi kopaná, kterou hraji od svých šesti let. Mezi moje
další oblíbené sporty patří volejbal, snowboarding,
lyžování, několikrát jsem se zúčastnil i Posázavského drsoně. Dalším mým velkým koníčkem je příroda,
chovatelství a historie. Po návratu ze studií mi nebyla
lhostejná Ledeč a její komunální politika. Abych byl
upřímný, tak jedním z hnacích kol byla kauza kino,
díky které jsme se s kolegy dali dohromady a později
založili občanské sdružení Molekul, které se snažilo
oživit ledečskou kulturu a přinést zdravý rozum do
údržby zeleně a životního prostředí ve městě.
Co se týče mého osobního života, jsem šťastně ženatý a se svou manželkou vychováváme dcerku Aničku,
která nám zatím dělá jen radost ☺
Redakce: O co se chcete zasadit v nastávajícím volebním období, aby se ve společném programu zastupitelstva podařilo prosadit?

Věcí, které bych chtěl v následujícím volebním období prosadit, je celá řada, ale asi nejzásadnější pro mě
je nejdříve se postarat o stávající majetek města, řádně
ho spravovat a až teprve poté se pustit do větších investičních akcí. Mám na mysli třeba získat do majetku
města zdejší sokolovnu a mít konečně důstojný kulturní sál nebo dotáhnout opravy školní jídelny, zimního
stadionu, letního stadionu atd.
Redakce: Kdybyste měl kouzelnou hůlku, co byste
městu Ledeč přičaroval?
Mým velkým snem je zbudovat velké dětské hřiště,
např. v lokalitě bývalého zimního stadionu nebo zajistit startovací byty pro mladé. Prostě rád bych pomohl z Ledče vybudovat místo, kde se lidem dobře daří
a rádi se sem vracejí.
Redakce: Které přísloví máte rád?
Nedávno mě na obalu od sýrů upoutal slogan: „Kvalita je obyčejná poctivost“! Přijde mi to celkem výstižné, a to nejen u mléčných výrobků.
Panu Michalu Simandlovi přejeme pevné zdraví, dostatek sil na nápor práce pro veřejnost i ve své profesi a samozřejmě hodně radosti v rodině i při výchově
Aničky (nejsem si jistý, jestli profesionálové to mají
snadnější). Příště se budeme těšit na odpovědi dalšího
člena nového zastupitelstva.
Děkuje ok.

PŘEDPLATNÉ LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE NA ROK 2019
Možná, že jste si v ruchu posledních týdnů zapomněli předplatit LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ na letošní rok. Lze jej sice zajistit kdykoliv během roku, ale
jen včasnou objednávkou si zajistíte kompletní ročník.
Předplatné vám zajistí pravidelnou dodávku na udanou adresu. Cena pro ledečské předplatitele je 120,Kč na rok, pro „přespolní“ je to 250,- Kč (doručeno
poštou).
Kontakt na tel.: 569 721 471 nebo na e-mailu ic@
ledecns.cz
Loňského roku se k vám dostalo na 324 Ačtyřkových stránek zpravodaje (včetně příloh, tedy skoro
každý den roku jedna). Budeme moc rádi, když s námi

budete toto měsíční zpravodajství ledečské radnice
spoluvytvářet. Rádi přijmeme vaše podněty a náměty ke zpracování. Možná právě u vás leží zapomenuty
dokumenty a fotograﬁe, které doplní historii událostí
i osob tohoto města. Využijte i naší nabídky pro společenskou kroniku na poslední straně zpravodaje, je
velmi sledovaná a rádi tu otiskneme vaši vzpomínku
či blahopřání. (Fixní cena 80 Kč, včetně dodané fotograﬁe). Další inzerci s vámi vyřídíme individuálně
(standardní cena je 10 Kč/cm2 TISKU, jiná dohoda
možná).
Hezké chvíle nad stránkami Ledečského zpravodaje
i v roce 2019 vám přeje redakce.
ok

7

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
V ROCE 2018
Po prosincové absenci přináším
souhrnný příspěvek za celý loňský
rok nejen na poli výjezdů. Hodnocení roku a statistika vždy přináší
mnoho čísel, ve kterých se často
člověk ztrácí. Doufám, že moje
ohlédnutí bude aspoň trochu srozumitelné.
Na začátku se podíváme na stanici celou. Personální obsazení zůstalo početně stejné, tedy 15 příslušníků ve 3 směnách,
plus velitel stanice. Hasiči slouží v pěti, při dovolené
a podobně mohou i ve čtyřech. Směny jsou na 24 hodin.
I když končíme rok v počtu 15+1, je dobré zmínit, že dva
naši kolegové služebně přešli do H. Brodu. Na jejich místa přišel převodem kolega z Prahy, který bydlí u Ledče,
a přibrali jsme jednoho nového příslušníka. Personální
změny čas od času přicházejí a rád zde zmíním, že pokud najdeme v řadách čtenářů mladého muže se zájmem
o profesi hasiče, rád se s ním seznámím. Obsazení technikou v roce 2018 zůstalo beze změny. Na stanici disponujeme cisternou Man, která jezdí na většinu událostí.
Od malých požárů, přes nehody, až po technické pomoci.
Dále máme cisternu Tatra o objemu 9000 l, vyjíždějící
hlavně na větší požáry a výpomoci okolním stanicím. Na
podvozku Mercedes zde stojí automobilový žebřík o dosahu 30 metrů. Připraven je zejména kvůli zásahům ve
výšce a požárům ve vyšších patrech domů.
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Stanici s námi sdílí také dobrovolní hasiči, kteří zde
mají své zázemí v útrobách a v jednom garážovém stání
mají připravenou cisternu, kterou, krom výjezdů, hojně
využívají i k pomoci městu, např. kropení silnic…
Z pohledu výjezdů jsme si v roce 2018 stáli dobře. Počet
zásahů se oproti roku 2017 navýšil na 284. Je to rok od
roku zvyšující se číslo. Nemají na to vliv požáry, kterých
bylo 31. Jeden z největších byl požár seníku na Bojišti.
S námi s ohněm zápasili i kolegové ze Světlé a dobrovolní
hasiči z Bojiště, Kožlí, Ledče, D. Města, K. Lhoty, Hněvkovic a Jedlé. Všem patří obrovské díky! S jejich pomocí
se požár nerozšířil na okolní budovy. Na výsledné číslo
nemají tak velký vliv ani dopravní nehody, kterých bylo
36, naštěstí jsme nezasahovali u žádného smrtelného zranění. Za to technické pomoci nám velmi rozšiřují statistiky
a počty výjezdů. Největší měrou se vyjíždělo na odstraňování stromů z komunikací. Za rok prošlo několik silných
vichřic a těžký sníh v zimním období jich také řadu polámal okolo silnic. Často se vyjíždělo na úniky nebezpečných látek ať ropných, či např. plynných. Několikrát jsme
uzavírali plynový rozvod, po překopnutí potrubí. Otevření domu či bytu se zapnutým sporákem nebo nemohoucí
osobou uvnitř, je také častý jev, jako asistence záchranné
službě. Čerpání vody po přívalovém dešti a řada cvičení
i s dobrovolnými hasiči, to vše přinesl rok 2018.
O dalších událostech od nového roku vás budu informovat v dalším vydání zpravodaje.
ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč n. S.

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
V pátek 18. ledna 2019 proběhla
výroční valná hromada ledečských
dobrovolných hasičů. Kromě členské základny se jednání zúčastnili:
za město Ing. Hana Horáková, za
sdružení hasičů Josef Borovský, za
HZS Jan Šimanovský a ředitel ledečského Sudexu Ing. Martin Šindelář, Ph.D., MBA. Jednání zahájil
starosta dobrovolníků Mgr. Daniel
Horký, který seznámil s programem
jednání, sčítací a zapisovací komisí.
V úvodu zazněla zpráva o činnosti
za rok 2018, ve které byly vzpomenuty všechny významnější aktivity
i provozní činnosti. Ze zásahové
činnosti byly připomenuty výjezdy na požár ventilátoru na Sudexu,
riziková kácení a zprůjezdňování
komunikací po kalamitních stavech,
zalévání městské zeleně a svlažování prostor náměstí, výjezd na aktivovanou EZS v hotelu Luna, zásah na
rybníce Hutě, kde byla okysličována
voda, zásah u požáru seníku v Bojišti, zásah proti nebezpečnému hmyzu
v Zahrádecké ulici, požár stodoly
v Kožlí, zásah v souvislosti s bleskovou povodní v Sudexu a Kovoﬁniši, ale i cvičení, např. v mateřské
škole, kde mělo dojít k požáru, dálková doprava vody v Chřenovicích
a na ledečský hrad, cvičení práce
na vodní hladině v Hradci, cvičení
na Kristiánce a dále asistence na
motokrosech, na vikingské bitvě
i na Notorburgu, pomoc na soutěži
v disciplínách TFA, účast na dni otevřených dveřích ve spol. Sudex, asistence na ohňostroji, lampionovém
průvodu a čertovské nadílce, pomoc
na dětské soutěži, sbírka hraček pro
děti v havlíčkobrodské nemocnici,
včetně dalších činností při údržbě
techniky apod.
V souvislosti s úmrtím paní Marie Pokorné v roce 2018 jí přítomní
věnovali vzpomínku minutou ticha.
Dále vystoupil jednatel sboru Bc.
Vítězslav Hess. Ten přednesl plán
práce na další rok. Jednalo se zejména o účast na cvičeních a soutěžích,
výcvik, účast na školeních a jednáních, lékařské prohlídky a zejména
zásahová činnost. Plán práce byl
přítomnými jednohlasně odsouhlasen, stejně jako složení výjezdové

jednotky. Dále bylo konstatováno,
že současný velitel jednotky z osobních, pracovních a rodinných důvodů
opouští funkci velitele jednotky. Za
dosavadní práci mu bylo opakovaně
poděkováno, neboť funkci vykonával řádně a svědomitě, kdy zastával
nejen veškerou potřebnou administrativní práci, tak zejména dbal na
výcvik a odbornou přípravu členů
a jako profesionální hasič měl v jednotce přirozený respekt. K tomu
všemu dokázal jednotce opatřit řadu
potřebného materiálu a realizoval
významné akce, jako např. projekt
sbírky hraček pro děti, které tráví
svátky v nemocnici. Do voleb, které
se budou konat v příštím roce, byl
ze strany města jako velitel jednotky jmenován velitel stanice Jan Šimanovský. Jedním z úkolů, který si
v této souvislosti vytyčil, je sjednocení ledečské hasičské trojjedinosti,
kdy v Ledči působí jednotka HZS,
jednotka požární ochrany města
a sbor dobrovolných hasičů, tedy tři
subjekty, které by měly při jednání
s městem a působení na veřejnosti vystupovat ve vzájemné shodě
a jednotně.
Poté proběhlo ocenění. Z rukou
starosty obdrželi: Soňa Jelínková
věrnostní medaili za 10 let činnosti ve sboru, Pavel Pokorný medaili
za 20 let působení ve sboru, Tomáš
Pajer čestné uznání za odvedenou
práci, okresní čestné uznání obdrželi Tomáš Krejčík, Miroslav Doležal a Hana Hrubantová. Medaile
za zásluhy byla udělena Jaroslavu
Jelínkovi, krajské čestné uznání Jaromíru Říhovi a Vítězslavu Hessovi. Pamětní list a medaili ke stému
výročí vzniku republiky obdrželi
Libor Hart, Pavel Pokorný, Václav
Pokorný ml., Václav Pokorný st.,
Bc. Vítězslav Hess, Jaromír Říha,
Ing. Jaroslav Novák, Jaroslav Jelínek, Tomáš Krejčík, Miroslav Doležal, Martin Hrinda, Vít Machotka
a za spolupráci i Město Ledeč.
V následující diskuzi vystoupil
velitel Jan Šimanovský. Poděkoval
za práci a shrnul zásahovou činnost z pohledu HZS. V souvislosti
s vedením jednotky má v úmyslu stanovit dělbu práce v jednotce

a delegovat činnosti, aby dlouhá
řada obligatorních činností nebyla v kompetenci jednoho člena. Za
město vystoupila Ing. Hana Horáková, která poděkovala za práci a připomenula ocenění ledečských občanů za práci pro město – Libora Harta
s paní Hartovou, Václava Pokorného a Jaromíra Říhy. Za město přislíbila spolupráci. Okrskový starosta
Josef Borovský omluvil nemocného
zasloužilého hasiče Josefa Cihláře
a pojednal o událostech ve sdružení, jako např. že novým ústředním
republikovým starostou je Ing. Jan
Slámečka, dosavadní krajský starosta Vysočiny. V další diskuzi vystoupil ředitel spol. Sudex Ing. Martin
Šindelář a připomenul troje setkání
s ledečskými hasiči. Jedno při dni
otevřených dveří a dvě v souvislosti
se zásahy. Uvedl, že díky efektivní
pomoci ledečských hasičů přes obě
mimořádné události nedošlo k narušení výrobní produkce společnosti.
Současně vyzdvihl profesionalitu
ledečských dobrovolníků. Závěrem
jednání vystoupil zasloužilý hasič
plk. Jaroslav Nácovský, který informoval o dění v aktivu zasloužilých
hasičů, o dotačních titulech a trendech v zásahové činnosti jeho pohledem.
Po ukončení oﬁciální části následovala večeře a volná zábava.
Mgr. Dan Horký
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SEDMÁCI NA HORÁCH

Dne 5. ledna 2019 jsme my sedmáci dorazili
do Čenkovic, kde se konal skoro týdenní lyžařský výcvik. Kufry, lyže i snowboardy nám od
autobusu pomohli odvézt zaměstnanci hotelu,
ovšem my jsme museli jít pěšky. Po příchodu
na hotel jsme dostali klíče od pokojů, které
jsme vzali i s kufry útokem. Jakmile jsme vybalili, čekalo nás rozřazení, podle našich schopností i neschopností, do čtyř družstev, které se
konalo na sjezdovce naproti hotelu. Hned druhý
den jsme se vydali na svah a měli možnost vyzkoušet takzvanou „třebovskou dvousedačku“.
Další dny nám šetřila nohy vyhřívaná „čtyřsedačka“ v Červené Vodě. Sněhové podmínky
byly super nejen pro lyžování, ale i stavění sněhuláků a pořádné koulování. Stavění sněhuláků
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byla dokonce jedna z hlavních soutěžních disciplín mezi jednotlivými družstvy. Každý večer
pro nás učitelé připravili zajímavý program.
Soutěžilo se v rychlosti, dovednosti i chytrosti.
A abychom si od soutěžení odpočinuli, mohli
jsme si jeden večer užít saunu s vířivkou. Poslední večer našeho lyžařského kurzu učitelé
vyhlásili vítěze závěrečného slalomu, nepořádníky i nejčistotnější účastníky kurzu a odvážně
přečkali naši diskotéku. Během lyžařského kurzu nikdo z nás hlady netrpěl. Snídaně, obědy
a večeře nám chutnaly.
Rádi bychom si někdy celý kurz zopakovali, protože nám všem, účastníkům zájezdu, se
v Čenkovicích moc líbilo.
Lucie Hoskovcová 7. A, Julie Nácarová 7. B

EXPEDICE MELECHOV
(Ze sedmé kroniky ledečských oldskautů)

K Vánocům a kolem konce starého roku a prvních dnů nového
znamená pro ledečské oldskauty
cestu, která vede k Marianově
studánce u kamenného křížku pod
melechovskou rozhlednou. Ten
čas patří již dlouhá léta tradiční
zimní vzpomínkové cestě. Letos
nečekaný příděl nového, vysokého sněhu odradil i stálé, pravidelné účastníky, že se nás tentokrát,
brzo ráno, sešlo jen deset.
To sobotní ráno pátého ledna
2019 nás přivítalo čerstvou přikrývkou nečekaně vysoké nadílky nového sněhu. Tam nahoře,
kam směřovala naše cesta, nebyla ještě narušena jedinou stopou vedoucí do bílé, až teprve za
námi vyšlapané pěšiny po deseti
poutnících na lesní cestě, místy
sevřené těžkými, až k samostatné

zemi sehnutými větvemi s nákladem těžkého sněhu.
Dlouho nevídaná nadílka čerstvě napadaného nového sněhu,
kterého jsme se konečně dočkali,
zůstala za námi jako svědectví,
že se snad vrací doba pravidelně
přicházejících vysokých sněhů.
Tentokrát byla cesta namáhavější, než jindy bývala, jak nás navštívila bílá nadílka. Naše cesta
vedla lesem, který se ztrácel
do větví, jakých Melechov již
dlouho nepoznal. Les byl tentokrát tichý, ani hlásek se neozval
a ozvěna se nevracela, jen když
zátěž těžkého sněhu s tichým šumotem sklouzla na zem.
Vstupujeme do bílého šera,
snad ještě ranní mlhy, snad
mraků. Přestalo padat. Obtíženi
tlumoky přinášejí ještě zástupci
svých oddílů vlajky ledečského
a světelského střediska skautů. Již nemusí být utajené, jako
již dvakrát musely být utajené
a skrývané v době obtížných let
a „na zapřenou“.
Část naší malé karavany se
rozhodla přidat do kroku – naše
pochodové „tempo“ už některým nevyhovuje, jiní alespoň
pomáhají, nu což, založí oheň
a přivítají opozdilce u hořící vatry v dobré pohodě, vzdor mokrému dřevu, ležícímu ve sněhu.

Co však poprvé za těch dvaapadesát let se nevařil pravidelný
čaj, někdy polévka, natož guláš.
Nebyl kotlík. Zavinili jsme si
to sami, protože nedošlo včas
k dohodě. Ledečští spoléhali na
Světelské a naopak. (Dobře nám
tak!) Alespoň jsme se ohřáli.
Dřevěná „vařonka“ však přece
jen utrpěla dvaapadesátý zářez
na paměť dvaapadesáté „Šlápoty“. Zavzpomínali jsme si: „Červená se line záře, hřeje ruce, barví tváře…“.
Ohřáli jsme se, zavzpomínali, patřila ta chvíle svátečnímu
času. Ten nejstarší, ten již poslední z Rady starších z let padesátých (jak ten čas letí…) mohl
ještě chvíli zůstat sám, dohlédnout, zda oheň zůstal ošetřen již
vyhaslý a poslat poselství těm,
co již sedí někde u nebeského
táboráku.
Až na zpáteční cestě křižovala naši několikrát stopa sněžnic,
ztrácející se v lese – nikdy jsme
se tu ještě nikdy nepotkali. Snad
že sem jen málo chodíme, spíše
jen pro vzpomínky a pro stisk
rukou spojených signálem celosvětového kruhu skautského
bratrství – Gilwellského kruhu.
Sonny – Svojsíkův oddíl,
foto: Ing. F. Kupr
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PŘED DVACETI LETY ZEMŘELA IKONA SLAVNÝCH LIDÍ,
KTERÉ POJILO VELKÉ POUTO K LEDČI N. S.
– JAROSLAV FOGLAR
Smutná zpráva o úmrtí spisovatele a velkého propagátora
skautingu, pana JAROSLAVA FOGLARA – JESTŘÁBA,
přišla v sobotní odpoledne 23. ledna 1999. Leden toho roku
zimu připomínal pramálo, bylo relativně teplo a spíše deštivo (opravdová zima přišla až v únoru), zato zpráva o úmrtí
Jestřába byla mrazivá. Osobně mě velmi těší, že se mi podařilo v druhé polovině devadesátých let navázat kontakt s věhlasným spisovatelem. Zjevně ho potěšily zprávy z Ledče,
kde v minulosti trávil zřejmě nekrásnější roky života a které
mu byly velkou inspirací pro jeho literární tvorbu. Posílal mi
zprávy na jeho hlavičkovém papíru (viz obrázek) pro tehdejší Ledečské noviny. Když jeho mateřský skautský oddíl
Pražská dvojka rozhodl, že Jestřábovi vybuduje v legendární
Sluneční zátoce památník, bylo tehdejší vedení zdejší radnice akci natolik nakloněno, že odjeli s osobním pozváním
pana spisovatele na jeho odhalení. Za už tehdy střídavě
nemocným Foglarem odjeli pánové J. Hálek, K. Urban, Z.
Vorlíček (jeho manželka Dagmar byla Foglarovou sestřenicí)
a F. Pleva, se svou čerstvě sepsanou knihou o dějinách města,
do Thomayerovy nemocnice. Navzdory prostředí to bylo setkání velmi milé a dojemné, o čemž svědčí i Foglarův zápis:
„Jako dech mladosti přišla s vámi vzácná návštěva z mého
zamilovaného kraje, z Ledče – Váš Jaroslav Foglar“. Navíc
Jestřáb velmi rád přijal pozvání na odhalení pomníku. Nutno
poznamenat, že se vše odehrálo dva měsíce před slavností
a pan Jaroslav Foglar byl horký kandidát na devadesátníka!
5. července 1997 jsme legendu českého skautingu přivítali na
ledečském náměstí. K tomu jedna vzpomínka – tenhle letní
den byl neobyčejně chladný a shromáždění příznivci tleskali
v bundách a svetrech. Z auta však vystoupil pravý skaut, ve
skautské košili a krátkých kalhotách! Takhle nalehko vydržel
po celou dobu návštěvy, včetně sezení ve Sluneční zátoce.
Myslím, že byl v kraťasech jediný a za celou dobu neprojevil známky chladu. Snad ho hřály vzpomínky na mládí a na
časy, kdy ve městě i kraji trávil čas se správnými hochy na
letních táborech. Už tehdy to bylo propastných více jak 50
let, kdy sem v letech 1925–1945 přijel celkem šestnáctkrát.
Byl to nezapomenutelný den, několik set příznivců ve Sluneční zátoce s láskou a obdivem vzhlíželo k člověku, který
jim zprostředkoval tolik ideálů přátelství i dobrodružství.
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Zdá se však, že ideály i přízeň se přeci jen vytrácejí.
V Ledči drží skautskou pochodeň snad už jen posledních
deset Old skautů, jejich věkový průměr budí pozornost i obdiv. Nějak se vytratili ti mladí následovníci Rychlých šípů.
Vytratily se ideály, nahradili Mirka Dušína virtuální hrdinové z mobilních telefonů? Když procházím kolem dětského
hřiště na místním sídlišti, jen těžko si dovedu představit, že
nejhorší nadávkou správných hochů bylo: himbajs suviks!
Dnešní slovníček by zabarvil Červenáčka celého a myslel
by, že vlastně nepřetržitě kráčí územím Bratrstva kočičí
pracky. Víte, že tahle legendární pětice se tvořila postupně?
Poprvé se komplet objevili v Mladém hlasateli až v lednu
1939 – tedy před 80 lety (mj. o deset let starší je známý
komiksový hrdina, žrout špenátu – Pepek námořník, jehož
slavné dny už zřejmě také pominuly). Jako poslední se přidali zmíněný Červenáček a Rychlonožka. Výročí má i první
zﬁlmování příběhu, bylo to před 50 lety a před kamerou se
objevili i později velmi úspěšní herci: Jan Tříska, Jiří Krampol, Petr Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jan Kraus a onoho Červenáčka si zahrál Roman Skamene. Jen pes Kuliferda zůstal
anonymní.
Aby závěr vzpomínky na Jestřába nevyzněl pesimisticky, je třeba připomenout, že přízeň k velkému Foglarovi
na ledečské radnici zůstala. Připomeňme naučnou stezku
k památníku ve Sluneční zátoce, pojmenování ulice Na
Pláckách (2011), propagace přes informační centrum a především otevření Muzea Jaroslava Foglara na ledečském
hradě, organizátorům za tento počin patří velké poděkování
a jistě se výrazně projeví na návštěvnosti. V této souvislosti
je dobré si také připomenout každoroční červnové setkání
skautů ve Sluneční zátoce, kterou si po svém nazývají Řípem českých skautů. Sice to tu občas vypadá jako v Lurdech, ale vytrvalí organizátoři se svého setkání nevzdávají
a blíží se už 20. ročníku. Jen ať těch ročníků přibývá. Duch
Jaroslava Foglara – Jestřába je tu stále s námi. Projděte se
expozicí na ledečském hradě nebo krajem kolem Sázavy,
v místech, kde hoši od Bobří řeky utužovali tělo a bystřili
mysl – ten duch jistě na vás dýchne i přes tu propast desítek
let.
ok

Chcete se stát součástí dynamicky se rozrůstající firmy
a zapojit se tak do více jak desetilet ých zkušeností v oblasti profesionální funkční úprav y paznehtů skotu?

TAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
SOUKROMÝ VETERINÁRNÍ LÉKAŘ – MVDr. Josef Prášek, PhD.,
přijme do svého t ýmu na hlavní pracovní poměr spolehlivého, pracovitého „PA ZNEHTÁŘE“
s chutí se dále vzdělávat a učit se nov ým věcem!
Oblast působnosti – práce se provádí na farmách klientů po celé ČR.
POŽ ADUJEME:
– základní vzdělání, zemědělské vzdělání v ýhodou
– manuální zručnost
– řidičský průkaz skupiny B podmínkou
– řidičský průkaz skupiny E v ýhodou
– základní znalost ANJ v ýhodou, není podmínkou.
NABÍZÍME:
– poměr na dobu neurčitou,
– zajímavou a dynamickou práci,
– mladý kolektiv,
– podporu dalšího profesního rozvoje.
PL ATEBNÍ PODMÍNK Y: 25 0 0 0 –30 0 0 0,- Kč/ měsíc.
Splňujete-li požadavky a máte vážný zájem o tuto pracovní pozici, tak nás neváhejte kontaktovat:
Ing. Petra Černá Fučíková, telefon: 730 895 105, email.: petra.cerna@micromast.cz, www.josefprasek.cz

Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod
uspořádá ve dnech
27. února až 18. května 2019
výstavu havlíčkobrodského
sochaře

RADOMÍRA
DVOŘÁKA

„DVOŘÁKOVY
VYLOMENINY“
Obdivovatelé Radomírovy tvorby
se zajisté mají na co těšit!
Výstava vznikla ve spolupráci
s Þrmou Granit Lipnice.
Vernisáž proběhne
ve středu 27. února
od 17 hodin.
Těšíme se na vás!

PŘISPĚJETE K VÝZKUMU LIDOVÉ STRAVY NA VYSOČINĚ?
Zajímá vás, jak vařili a jedli naši předkové na Vysočině? Máte doma po své mamince či babičce oblíbený recept?
Považujete některý ze svých receptů za rodinnou či regionální tradiční recepturu?
Chtěli byste se zapojit do výzkumu tradiční stravy na Vysočině?
Muzeum Vysočiny Třebíč provádí výzkum tradiční lidové stravy na Vysočině a nabízí spolupráci v tomto výzkumu formou
vyplnění dotazníku o lidové stravě, zasláním vaší tradiční receptury nebo také informací o pamětníkovi či kuchaři,
který by mohl mít zájem o spolupráci na výzkumném šetření.
Odkaz na elektronický dotazník: www.muzeumtr.cz/lidovastrava.html
Lidová strava www.muzeumtr.cz Lidová strava
V případě vašeho zájmu prosím kontaktujte Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina: PhDr. Katina Lisá,
k.lisa@muzeumtr.cz Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, 674 01 Třebíč, tel. 568 824 658
Všechny osobní údaje, které budou v průzkumu lidové stravy zpracovány, budou využity pouze k účelu vyhodnocení výzkumného
šetření a budou uloženy v chráněné databázi Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč.

POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2019
Na území našeho města platí Obecně závazná vyhláška Města Ledeč nad Sázavou, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek ve výši 550 Kč/osoba/rok platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických
osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na
osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník je povinen ohlásit Městskému úřadu, odboru výstavby a životního prostředí – jméno, popřípadě
jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
JEDNORÁZOVÉ PLACENÍ POPLATKU:
(1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března 2019. Poplatek je možné uhradit složenkou na poště,
bezhotovostním převodem na účet 19-2429521/0100 nebo hotově a to složením do pokladny města Ledeč nad
Sázavou. Pro jednoznačnou identiﬁkaci poplatníka je vždy, při jakékoliv způsobu platby, nutné uvést variabilní symbol (číslo pohledávky), který je počítačově vygenerován a bude uveden na zaslané složence. Složenku
obdrží každý poplatník nejpozději do 15. února 2019.
(2) Pokud nebyl poplatek zaplacen v termínu, pak se poplatník vystavuje riziku, že mu může být poplatek několikanásobně zvýšen.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Ing. Břetislav Dvořák vedoucí odboru OVŽP

VRAŤME ZÁHRÁDECKÉMU KOSTELU ZPÁTKY HLAS
SPOLEK PŘÁTEL ZAHRÁDKY VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU NA KOUPI
A NAVRÁCENÍ ZVONU DO KOSTELA SV. VÍTA V ZAHRÁDCE U LEDČE
V případě získání potřebných ﬁnančních prostředků by se nám mohlo podařit
v roce 800. výročí založení obce Zahrádka vrátit zvony zpět do zahrádeckého kostela sv. Víta
a tím opět oživit a zpříjemnit vzpomínky na doby, kdy Zahrádka ještě pulzovala čilým životem.
Finanční příspěvky můžete zasílat na účet SPOLKU PŘÁTEL ZAHRÁDKY

Do zprávy pro příjemce uveďte ZVON – č. ú: 5399739001/5500
Dárcům můžeme vystavit potvrzení o daru, které lze použít jako doklad na slevu z daně z příjmu
nebo v případě darování větší částky uzavřeme darovací smlouvu, kterou lze použít jako doklad
pro odpočet z daně. Pokud by chtěl dárce, abychom jeho jméno zveřejnili
(na webu, Facebooku nebo i jen na nástěnce v kostele), musí k tomu dát písemný souhlas,
stačí e-mailem: pratele.zahradky@seznam.cz
V březnovém zpravodaji přineseme příspěvek o historii zahrádeckých zvonů.
Lenka Lhotková

VZPOMÍNKY BRATŘÍ VOSTATKŮ
NA SETKÁNÍ S FOGLAREM
Jaroslav Foglar. Už není mezi námi 20 let. Je potřebné si
ho připomínat, také skutečnost, že jeho jméno je spojeno
s městem Ledčí n. S. Tak se s vámi podělím o mé vzpomínky.
Bylo mi 9 let (*1930), když mi tatínek přinesl barevný
týdeník, kde jsem si přečetl Mladý hlasatel. Bylo to něco
neuvěřitelného. Nabídl mu ho knihkupec Václav Rudl, který měl na náměstí papírnictví. Václav byl jeho spolužák ze
školy z let začínajícího století. (V LZ 1/2019 jmenovaný
mezi „bosými gentlemany“ a je nejmenší.) Začal jsem hltat
Rychlé šípy, také poprvé jsem přečetl jméno tvůrce Jaroslav
Foglar. Ani ve snu mi nepřišlo, že jmenovaný Ledeč a okolí
znal, že sem jezdil se skautským oddílem pražskou Dvojkou
na tábory, že tu provdána žila jeho sestra. Jednou tam byla
dokonce jeho fotograﬁe v redakci mladého hlasatele (MH)
u psacího stolu. Ale o tom až dále.
Jednou však nastal obrat. Někdy v roce 1940 tam byla
zpráva, že kluby MH mají významnou událost. Byl založen
klub MH č. 10 000, který sídlí v Ledči n. S. Vedle dalších
zpráv dokumentujících činnost chlapců a děvčat ho tam napsal jako vždy J. Foglar. Tehdy poprvé jsem zaznamenal
propojení redaktora s městem! Pokud jde o klub č. 10 000,
pak o něm sdělím více v samostatné zprávě.
Chodil jsem na nádraží naproti V. Rudlovi, který tam
u vlaku vyzvedal MH, balíček otevřel a já s nedočkavostí Hlasatele prohlížel. Jednou jsem vyšel naprázdno, když
očekávaný týdeník nedošel. Okupanti edici zakázali a my
byli bez čtení...

Jaroslav Foglar. Skončil jsem u likvidace MH. Ale nakonec jsem se asi v r. 1943 s Jaroslavem Foglarem setkal
v Háji, kde stál barákový tábor pražského Sokola (tehdy tábor už nevlastnil). Kupodivu nás tam zavedl instruktor kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Jmenoval se Milan Lehký, skautsky se jmenoval Medvěd a říkali
jsme mu tak. Ten nás tam zavedl a my jsme poprvé na vlastní oči viděli autora Rychlých šípů, ale i vedoucího pražské
Dvojky, s níž v Háji byl. Musel to být nějaký podfuk, že
se tak stalo. Dodnes si to pamatuji, jako by to bylo včera.
FOGLAR SEDĚL V DŘEVĚNÉM KŘESLE, KTERÉ SI
TAM VYROBILI. Hoši z Dvojky sami si řídili a ukazovali
pořadové pochodování. Jednou čtyřstup, posléze osmistup,
vše v pochodu. Jestřáb (Foglar) seděl a jen pokyvoval hlavou. Hoši to měli výborně secvičené. Po skončení jsme šli
k řece. Foglar začal vypravovat, jak tak hoši zažívají velkou
hru (snad Alvarez). Říkal, že teď to bylo o umu a zručnosti.
Řešili, že přišli o zápalky a problémem byla i řeka. Museli
totiž pomocí čočky zapálit oheň, pak zhotovit nějaké plavidlo a převézt na druhou stranu a tam plamen nechat rozhořet. Měl k tomu jakousi legendu, která tento dramatický
děj doprovázela. Pravdou je, že jsme byli uchváceni celou
záležitostí.
Jakkoliv už v Sázavě uteklo hodně vody, stále si tuto návštěvu v Háji pamatuji. Bylo to moje první a „okupační“
setkání s Jestřábem. Byli jsme tehdy Medvědovi vděčni, že
to zorganizoval.
Miroslav Vostatek

FOGLAROVY KNÍŽKY jsem četl myslím až po válce,
když jsme začali skautovat. Ale přece jen nějaká vzpomínka. Před válkou jsme chodili cvičit, jako děti, do Sokola. Po
okupaci Němci Sokol, stejně jako Junáka, zrušili. Vzpomněl
jsem si, že jsme měli velkou radost, když protektorátní vláda
umožnila, pod hlavičkou Kuratoria, zase v sokolovně cvičit.
Vím, že v kanceláři sokolovny byl mladý kluk, něco přes 20
let, který byl dosazen spolek vést. Trochu nás zarazilo, že
měl německou uniformu – s brigadýrkou. Možná, že na nás
měl působit v zájmu Velkoněmecké říše a možná, že zpočátku to i vykonával. Ale to jsme nějak nevnímali, říšské propagace bylo všude plno (stejně jako později komunistické).
Později se k němu přidal další mladík a my jsme vysedávali
s nimi v kanceláři, po cvičení pak v malém sále tělocvičny a hráli jsme hry, povídali o táboření, atd. Až po válce

nám došlo, že jsme to měli družinové schůzky. Z mladíka,
kterému jsme říkali Medvěd, se vyklubal oddílový vedoucí Junáka z jednoho pražského oddílu. Hned v roce 1945
nebo 1946 (?) jsme se na jeho oddíl jeli podívat do blízkosti
Smrčné, kde vedl skautský tábor. Také jsme se dozvěděli, že
údajně utekl z Německa, kde byl pracovně nasazen, a Kuratorium byla zástěrka, pod kterou se ukrýval. Nevím, jak
to bylo možné (v té době mi bylo 10–12 let), Němci nebyli
žádní „nazdárkové“, ale až po roce 1989 jsem se dočetl, že
v Kuratoriu fungoval i J. Foglar. No, a s tímto Medvědem
jsme se zúčastnili prvního našeho tábora v Háji – ne sice ve
Sluneční zátoce, ale hned vedle, v chatách vinohradského
Sokola, který tam funguje dodnes (velmi zmodernizovaný
proti tehdejší době). Byli jsme tam týden.
Jiří Vostatek
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JUNÁK – ČESKÝ SKAUT,
STŘEDISKO LEDEČ NAD SÁZAVOU, Z. S.
Činnost střediska je po roce 1990 úzce spojena se
skautskou základnou Horky, kterou středisko získalo zakoupením pozemku od Města Ledeč. Zde se konají tradičně letní tábory. V roce 2018 již v pořadí 28., který byl
tematicky věnován Lesní moudrosti. Tábora se zúčastnilo 30 dětí. Během roku je základna místem našich setkání, většinou v pracovním duchu, při opravách a údržbě
základny.
Další, veřejnosti známou akcí, které naše středisko pořádá, byl v roce 2018 již 16. ročník triatlonového závodu

Posázavský drsoň. Tato akce byla již druhým rokem rozšířena o akci pro děti tzv. Dětský drsoň.
Členská základna střediska několik let stagnovala na
počtech kolem 50 členů. Po roce 2010 má však stále
stoupající tendenci, se zavedením kategorie rodinného
skautingu.
Nyní má středisko registrovaných 84 členů, dětí mladších 18 let je 60 a z toho 13 dětí mladších 6 let.
Ladislav Bedrna, vedoucí střediska

KLUB Č. 10 000
Jak jsem už psal, v roce 1940 vyšla v Mladém hlasateli
zpráva, že toto číslo dostal Klub v Ledči nad Sázavou.
Přečetl jsem si to s překvapením a mezi hochy se o tom
začalo mluvit. Sdělil mezi jiným Jaroslav Foglar. Klub
tvořila pětice chlapců, kteří byli starší nežli my. Snad se
nepletu, ale vedoucím byl Karel Zahrádka, dále tam byl
Láďa Gruntorád, Miroslav Gallistl, Jiří Jelínek a Václav
Drbal. Už se nepamatuji, jak se klub jmenoval. Karel
Zahrádka žil u obchodníka Karla Švandy na Náměstí
osvobození, jaké byly rodinné vztahy, to nevím. Václav
Drbal byl jeho bratranec. L. Gruntorád se později učil
zámečníkem u Fr. Jakoubka, M. Gallistl podobně u dentisty Soboty jako zubní laborant Vypravoval mi L. Gruntorád, že podali přihlášku do Prahy, ale nějak se to táhlo
a vyřízení nepřicházelo. Foglarova Dvojka celá léta táboření ve Sluneční zátoce nakupovala u obchodníka K.
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Švandy. Domníval se, že Jestřáb pozdržel vyřízení, aby
vyšlo na ono zaokrouhlené číslo. Ale jak bylo řečeno,
celé to snažení vyšlo nazmar, když okupanti týdeník zakázali. Později po válce jsem se spřátelil s L. Gruntorádem a vedli jsme skautský oddíl. A jak je to po bezmála
80 letech? Asi v roce 1949 jsem kupodivu slyšel na školení, že Karel Zahrádka emigroval do Německa, tak se
dal do služeb nepřítele a stal se agentem-chodcem. Dále
už nic jsem se nedozvěděl. L. Gruntorád pracoval v Kutné Hoře v řemesle a stýkali jsme se. Zemřel už dávno.
Jeho žena a dcera žijí v Miskovicích a jsme v kontaktu
podobně jako se Zdenou Gallistlovou z Olomouce, které
Mirek zemřel před málo lety. O dalších nevím nic. Záležitost let dávných tedy vypadala různě. Možná, že to
může někdo doplnit?
RNDr. Miroslav Vostatek

HŘÍCH A ODPUŠTĚNÍ
Když mluvíme o křesťanství, vždycky se rychle dostaneme k
tvrzení, že nás Bůh miluje. Bůh je přece láska. Dalším velkým
tématem je odpuštění. Nejprve spáchám hřích, následně si ho
uvědomím, pokusím se hřích napravit, vyzpovídám se, přijmu
pokání a pokusím se dál nehřešit. Bůh mně odpustí, cesta do
nebe - ke spasení je otevřená.
Co když se špatně chovám dál? Ubližuji druhým a ničeho
nelituji. Zavře se pro mě nebe a půjdu do pekla? Jak to, když
Bůh je nekonečně milosrdný, je přece láska? Zde cítíme jasný rozpor. Různá náboženství se s tímto rozporem vyrovnávají
různě. Třeba „teorií prázdného pekla“. Podle ní peklo existuje,
ale Boží láska nás před ním ochrání. I když těžce chybujeme
během života, po smrti se nás ujme nejlepší lékař mezi všemi
lékaři a uzdraví nás. Pomůže nám pochopit a odmítnout prázdnotu a zlo, abychom mohli bez tíživých okovů vzlétnout do nejúžasnější existence mimo čas a prostor.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
15. 2. v 15.30 Spolčo na faře pro děti od tří do šesti let (program a dozor zajišťuje paní Sklenářová) 15. 2. v 15.00 Spolčo
na faře pro děti do dvanácti let (program a dozor zajišťuje paní
Přádová)

21. 2. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na
faře)
24. 2. ve 14.30 Dětský karneval (v sokolovně, pořádají Společenství mladých a Společenství rodin). PODROBNĚJŠÍ SEZNAM AKCÍ NALEZNETE NA: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
11. 2. Panny Marie Lurdské (Tohoto dne roku 1858 spatřila prostá dívka Bernadetta v jeskyni u Lurd Pannu Marii).
14. 2. Sv. Valentin (Ve třetím století našeho letopočtu se podle
legend biskup Valentin zapsal do srdcí lidí svou schopností pomáhat trpícím. Podle legendy také oddával zamilované dvojice
proti vůli císaře. Kvůli milosrdenství a pochopení, které měl
pro zamilované, se stal symbolem věrné lásky.)
22. 2. Svátek stolce sv. Petra (Upozorňuje nás na přímé spojení
dnešní církve s apoštolem Petrem, kterého Ježíš Kristus určil
jako svého zástupce na zemi. Věříme, že i dnešní papežové jsou
pokračovateli apoštolů.)
6. 3. Popeleční středa (kněz na znamení pokory udělá věřícím
křížek popelem na čelo. Popel je znamením pomíjivosti. Popeleční středou začíná doba postní, období příprav na Velikonoce).
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Přehled o pokladničkách
Číslo pokladničky
5-004-133 Centrum sociálních služeb Petrklíč
5-004-134 Centrum sociálních služeb Petrklíč
5-004-135
5-004-136
5-004-137 Sociálně terapeutická dílna

5-004-138
5-004-139
5-004-140
5-004-141
5-004-142
5-004-143
5-004-144
5-004-154
5-004-155
5-004-156

Vybíralo se v obci
Výtěžek v Kč
Ledeč n. S. – Husovo nám, MÚ
6 552,Ledeč n. S. – poliklinika, Watek
3 450,Ledeč n. S. – kostel sv. Petra a Pavla, náměstí živý betlém
11 650,Ledeč n. S., Horní – Slunečná, Zoufalka I, II, III, Partizánská
4 469,Ledeč n. S. – Pečovatelský dům, Pivovarská, Ke křížům, ﬁrmy,
21 418,Zahrádecká, Horní Ledeč nad hradem, Havlíčkova, Nádražní,
Haškova,
Ledeč n. S. – pošta, ulice 28. října, Pod Stínadly, M. Majerové
7 546,Ledeč n. S. – M. Majerové, sídliště Stínadla,
3 269,Hněvkovice
8 229,Chotěměřice – Zahájí, Nová ves
6 866,Ostrov
8 720,Hradec
3 390,Prosíčka, Nezdín
7 224,Vilémovice
6 152,Vilémovice
6 863,Kouty
6 774,-

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 v Ledči nad Sázavou a okolí byl 112 572,- Kč
Mgr. Jana Sklenářová, asistent pro sbírku v Ledči nad Sázavou a okolí

NOVINKA NA WEBU MĚSTA – PŘEČTĚTE SI!
Na webových stránkách města přibyly základní informace o lékařích, ordinujících
v našem městě. Informace naleznete na www.ledecns.cz v červeném panelu Lékaři.
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ LEDEČSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
V ICT SOUTĚŽÍCH

Opět po roce se žáci oboru Informační technologie
zúčastnili Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti (kybersoutěže). Soutěž je organizována jako jedna
z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti
v České republice. Výkonným garantem kybernetické
soutěže je Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti
AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics
Association).
Cílem soutěže je zvyšovat povědomí mladé generace
a tím i české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa. Identiﬁkovat mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit jim jejich další rozvoj
v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. Ověřit případně doplnit znalosti související s oblastí kybernetické
a informační bezpečnosti.
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V Kraji Vysočina se celkem zúčastnilo 193 žáků, kteří
soutěžili ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů. V první desítce úspěšnosti se z naší školy umístili
dva žáci čtvrtého ročníku, a to Tomáš Fanta na skvělém
2. místě a Adam Prchal na 10. místě.
Naše škola také obhájila vítězství v Kraji Vysočina
v soutěži Kraje pro bezpečný Internet (KPBI). Žáci školy
absolvovali e-learning a testování znalostí z bezpečného
působení v kyberprostoru. Ze stoprocentně úspěšných byla
vylosována žákyně oktávy Zuzana Vrbová a získala věcné
ceny od partnerů soutěže (Microsoft, CZ.NIC a Gordic).
V procentuálním počtu úspěšných účastníků jsme se umístili na 1. místě v kraji a převzali ocenění a ﬁnanční dar ve
výši 20 000,- Kč z rukou hejtmana kraje Jiřího Běhounka.
Na soutěžní kvíz navazovala kreativní soutěž S Vysočinou bezpečně na Internetu, letos s podtitulem Moje
data v Cloudu, ve které žáci vytvářeli komiksy a plakáty
zaměřené na bezpečné využívání internetových cloudových služeb.
Děkujeme všem zapojeným žákům a úspěšným řešitelům blahopřejeme.

ARNOŠT PETRÁČEK NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU
Mezi studenty ledečského gymnázia zavítal 7. ledna 2019 Arnošt Petráček, držitel zlaté medaile na
mistrovství světa handicapovaných plavců v Mexiku
2017 a držitel zlaté medaile na paralympiádě v Rio
de Janeiro 2016. Narodil se v Písku a od dětství ho
bavilo plavání. Závodů se poprvé zúčastnil v 11 letech a v roce 2006, v jeho 15 letech, reprezentoval
Českou republiku na mistroství světa v jihoafrickém
Durbanu, kde vybojoval titul vicemistra světa a přivezl stříbrnou medaili z plavání na 50 m motýlek.
Zlatou paralympijskou medaili ze závodu na 50 m
znak přivezl z Rio de Janeira v roce 2016. Do současné doby vytvořil pět světových a osm evropských
rekordů a obdržel ocenění v anketách o handicapovaného sportovce roku.
V průběhu besedy jsme zhlédli záznam ze závodů
v Durbanu a Rio de Janeiru, zapůjčil nám k prohlédnutí nejcennější medaile a odpovídal na četné dotazy.
Bohužel čas velmi rychle utekl a nastal prostor pro
poslední otázku a odpověď. Na závěr besedy podepisoval „Arny“ zájemcům svoji fotograﬁi z Ria de
Janeira. Přejeme „Arnymu“ hodně zdraví, životní
pohody a hodně sportovních úspěchů.
Ing. Vlasta Rýdlová
NĚKOLIK OHLASŮ Z KVARTY
Na besedě mě zaujalo hlavně to, že i přes svůj handicap zvládne tolik věcí, například vyhrál několik

závodů a medailí. Dále mě zaujalo, že dokáže vykonávat sám každodenní věci. Celkově mě beseda moc
bavila a myslím, že byla velmi zajímavá. Také se mi
líbilo, že chtěl, abychom mu tykali.
Šimon Prchal
Beseda byla úžasným zážitkem plným informací.
Probudila ve mně údiv a velký respekt k lidem s tímto handicapem. Jsem si jistý, že Arny toho v životě
dokázal a dokáže mnohem více než většina lidí. Rozhodně nejsem jediný, koho beseda nadchla a podpořila ho v zájmu o sport jako sportovce.
Jan Hofman
Jsem ráda, že jsem se besedy zúčastnila. Bylo motivující vidět, že člověk s postižením může být tak
dobrý sportovec. Také jsem zjistila, jak vypadá medaile pro slepé, nad čímž jsem nikdy dříve nepřemýšlela, ale jsem ráda, že to vím.
Klára Čermáková
Beseda se mi líbila, protože bylo zajímavé si poslechnout o životě člověka s takovým handicapem. Udivilo
mě, jak všechno zvládá, i když to má tak těžké. Zajímavé bylo slyšet o jeho plaveckých závodech a prohlédnout si jeho medaile. Je vidět, že když člověk chce,
tak i přes nemoc zvládne vyhrávat a plnit si své sny.
Tereza Časarová

SEKUNDA A KVINTA LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA
NA LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU
V neděli 6. ledna 2019 se žáci tříd kvinta a sekunda shromáždili na náměstí v Ledči, neboť se chystali k odjezdu na lyžařský výcvik do Harrachova. Pro
kvintu to byl už 2. lyžařský výcvik, pro sekundu první. Bylo znát, že mladší žáci byli trochu nervózní,
protože nevěděli, co mají od výcviku čekat. Společně
s 54 žáky jelo také šest učitelů.
Krátce po 13. hodině odjel autobus se žáky a na náměstí zůstali jen mávající rodiče. Cesta trvala zhruba
tři a půl hodiny, během které si žáci zpívali a povídali
si, jak asi budou vypadat pokoje. Po tříhodinové cestě škola dorazila na místo určení. Po náročném vynesení všech zavazadel z autobusu se šli učitelé s žáky
ubytovat. Některé děti měly pokoje po pěti, jiné po
dvou. Všechny pokoje, ve kterých byly děti ubytovány, se nacházely na společné chodbě. Bylo to fajn,
protože to měli blízko ke kamarádům.
První den žáci museli vyjít do půli kopce a předvést učitelům, jak umějí lyžovat. Podle toho, jak byl

kdo dobrý, se zařadil do týmu. V prvním týmu byli
zkušení lyžaři a v týmu čtvrtém naopak ti méně zkušení. Po rozdělení se začalo lyžovat.
A následující dny se lyžovalo a lyžovalo. Večer si
žáci mohli jít odpočinout do sauny nebo si zahrát kulečník, ping-pong či jiné hry v herní místnosti. Třetí
den byl den odpočinkový, ten den žáci sice netrávili
na sjezdovce, ale ráno se vydali na běžky a poté se
celý výcvik vydal na procházku k Mumlavským vodopádům, které se nacházely asi 2 km od hotelu. Po
prohlídce vodopádů žáci dostali rozchod ve městě,
kde si mohli koupit jídlo. Čtvrtý den se opět lyžovalo, ale foukal vítr, takže byla větší zima.
Pátý den dopoledne děti lyžovaly a odpoledne se
všichni žáci zúčastnili běžkařského závodu a po závodu se pustili do balení. Den šestý byl den poslední.
Ráno se všichni nasnídali a okolo 9. hodiny ráno vyjeli. Okolo 12. hodiny se žáci vrátili domů. Lyžařský
výcvik se žákům moc líbil, ale už se těšili domů.
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NEJVĚTŠÍ VÝTĚŽEK NA LEDEČSKU UKRÝVALA
TŘÍKRÁLOVÁ KASIČKA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY.
PENÍZE JÍ POMOHOU KOUPIT SVOZOVÉ AUTO
O celkem 11 949 korun více oproti loňskému
ročníku přispěli štědří dárci z Ledče nad Sázavou
a okolí do zapečetěných pokladniček Tříkrálové
sbírky 2019 v režii Oblastní charity Havlíčkův Brod.
Devatenáctý ročník největší dobrovolnické akce
v republice tak na tomto území přinesl výtěžek
112 572 korun. Do ulic Ledečska vyrazilo celkem
patnáct skupinek tří králů, kteří lidem přáli vše
nejlepší do nového roku a zároveň je prosili o dobrovolný příspěvek na podporu lidí v těžké životní
situaci z regionu. Mezi mudrci z Východu nechyběli
ani zástupci ledečských služeb při havlíčkobrodské
Charitě, a to Sociálně terapeutické dílny a Centra sociálních služeb Petrklíč. Právě Dílně pomůže
letošní výtěžek zakoupit devítimístné vozidlo pro
každodenní svážení uživatelů s postižením.
Jak uvedla vedoucí Sociálně terapeutické dílny
v Ledči nad Sázavou Jana Koubková, DiS., také
letos se uživatelé na koledování velmi těšili. Velkou motivací pro ně byl i fakt, že Tříkrálová sbírka
2019 usnadní život právě jim. „Z naší služby šlo koledovat šest uživatelů spolu se třemi zaměstnanci.
Obešli téměř čtyřicet míst ve městě. Svým zpěvem,
dobrou náladou, návštěvou a srdečným přáním potěšili řadu lidí různých věkových kategorií i profesí,“
prozradila Jana Koubková. Elán a nadšení vynesly
třem králům z Dílny i nádherný výtěžek ve výši
21 148 korun, který byl ze všech patnácti ledečských pokladniček nejvyšší.
Na tradiční návštěvu Husova náměstí a polikliniky se vydaly také hned dvě skupinky tří králů z ledečského Centra sociálních služeb Petrklíč. „I když
nás bylo kvůli nemocem méně, než jsme původně
předpokládali, byli naši koledníci úžasní a zvládli
popřát do nového roku všude, kde nás každý rok čekají,“ vysekla poklonu sociální pracovnice Petrklíče
Bc. Ivana Tomanová. Obě dámy se navíc shodly, že
koledování bylo velmi příjemné. „Lidé nás přijímali
vlídně, byli štědří, někteří dali koledníkům i nějakou
tu sladkost a někteří si s nimi také zanotovali,“ dodala Ivana Tomanová.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 pomůže Oblastní
charitě Havlíčkův Brod zaﬁnancovat koupi potřebného devítimístného svozového auta pro uživatele s lehkým nebo středním mentálním postižením,
se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního
postižení či s přidruženou tělesnou vadou, kteří
v pracovní dny využívají služby ledečské Sociálně
terapeutické dílny. Jedna ze sociálních služeb havlíčkobrodské Charity pomáhá lidem, kteří vzhledem

18

ke svému hendikepu nemohou pracovat na otevřeném nebo chráněném trhu práce. Díky Sociálně
terapeutické dílně a individuálnímu přístupu však
rozvíjí své schopnosti a dovednosti, upevňují pracovní návyky a riziko jejich sociálního vyloučení se
významně snižuje. Službu mohou využívat obyvatelé Ledče nad Sázavou a okolí města v okruhu do
čtyřiceti kilometrů. Peníze podpoří také rozvoj takzvané charitní záchranné sítě na pomoc lidem, kteří
jsou v tíživé životní situaci a dostupné služby jim
neumí pomoci. Tento projekt plánuje Oblastní charita Havlíčkův Brod v koordinaci s dalšími Charitami
v Kraji Vysočina.
Rozsáhlé území Oblastní charity Havlíčkův Brod
zahrnovalo při devatenáctém ročníku Tříkrálové
sbírky celkem 94 obcí. Bez nadšených a vstřícných
zástupců farností, obcí, obyvatel i dalších pomocníků by se však dobročinná akce nemohla uskutečnit.
„Velmi si toho vážíme a děkujeme všem za pomoc.
Neméně děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispěli jakoukoliv částkou,“ uvedla jedna z koordinátorek Tříkrálové sbírky 2019 za Oblastní charitu
Havlíčkův Brod Bc. Veronika Pavlasová. Na území
havlíčkobrodského okresu, Humpolecka a Polenska
věnovali štědří dárci rekordní 2 425 836 korun.

Aneta Slavíková, PR

Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár informací z Domova Háj. Víte, že Domov Háj
prochází procesem transformace, při němž se z jedné velké budovy v Háji u Ledče nad Sázavou
stane síť „domečků“ v lokalitách
Světlá nad Sázavou, Ledeč nad
Sázavou, Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod a Chotěboř. Všichni klienti se do jednoho z nich
přestěhují a budou tam dále žít.
Tak, jako dříve společnost rozhodla, že spousta dětí a dospělých lidí budou žít v ústavech,
tak nyní i proces budování sítě
komunitních služeb a rušení
ústavů vychází z rozhodnutí Evropské unie, ministerstva, krajů a samotných organizací jako
jsme my. Chceme totiž, aby lidé
s postižením žili co nejdéle ve
svých rodinách, aby byli nuceni
vyhledat pobytové zařízení jen
v krajním případě a náročné životní situaci. A aby to potom nebyl velký ústav v lesích, kde pro
ně skončí běžný život a začne
život „na ubytovně“, sice se stravou a podporou personálu, ale
bez soukromí, osobního života
a za ztráty původních vztahů,

neboť těm toto prostředí prostě
nepřeje. Chceme, aby tato velká
změna v poskytování sociálních
služeb nebyla jen věcí aktérů
tohoto sektoru, ale spoluprací
všech v komunitě, celé veřejnosti. Naším cílem je deinstitucionalizovat sociální služby, tj.
zneústavnit či odústavnit vše, co
je možné, a znormalizovat tak
žití pár lidí. Jedině tak může být
proces transformace úspěšný.
A uvědomte si, prosím, že ta řada
lidí s mentálním postižením, co
žijí pod ústavní službou, si svůj
život v ústavu nezvolila a nevolí
si ani nyní přechod do „domeč-

i současní spoluobčané našich
klientů pomůžete. Že pomůžete
jim i sobě společně žít.
V roce 2019 již čekáme počátek staveb dalších domků, zázemí pro vedení a sociálně-terapeutických dílen. Máme z toho
radost a rádi bychom i vám
podali informace, které vás zajímají. Uvažujeme o organizaci společného setkání, např. na
MÚ Ledeč. Nevíme však, zda
i z Vaší strany coby občanů města je stejný zájem. Pokud byste
přivítali akci tohoto typu, dejte
mi vědět. Těším se na shledání
i vzájemnou spolupráci.

ků“. Jednáme v dobré víře a ve
prospěch současných dětí s podobným osudem, aby jednou
z rodiny nemusely do té velké
budovy daleko v lesích. A doufáme, že nám jako občané města
Ledeč nad Sázavou a budoucí

Dana Pajerová, ředitelka
Domova Háj, p. o.
FotograÞe byla pořízena na
společném setkání obyvatel
G. Jeníkova se zástupci
a zřizovatelem Domova Háj.

HISTORIE LEDEČSKÉHO RYBÁŘSKÉHO
SPOLKU – VÝZVA
Při příležitosti 100. výročí založení rybářského spolku v Ledči nad Sázavou
vydá v roce 2019 Místní organizace Českého rybářského svazu (MO ČRS)
v Ledči nad Sázavou publikaci mapující historii spolku. Prosíme touto cestou
členy rybářského spolku, pamětníky, občany a přátele spolku, jakož i sběratele,
o zapůjčení dobových a historických fotograﬁí a pohlednic, případně i jiných
materiálů (plakáty, tiskoviny apod.) Budeme rádi, když nás do konce března
2019 budete kontaktovat telefonicky na čísle 607 637 979 (Vladislav Bohatý)
nebo mailem bohatyv@seznam.cz. Za případnou spolupráci děkujeme.
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KOUTY NA SPARTĚ ANEB ZÁPIS DO KNIHY REKORDŮ

Následující referátek by klidně mohl začínat jako pohádka: „Bylo, nebylo.“ Neboť ona „chvíle“ cosi z pohádky skutečně měla. Sváteční událostí mám na mysli
fotbalové utkání, které proběhlo v Praze 14. ledna 2019
a ve kterém se střetl fotbalový tým TJ Melechovanu
Kouty s A-týmem Sparty Praha. Jednalo se o přátelské
utkání, ale i přesto byla tato příležitost výjimečná. Už
tím, že Melechovan Kouty je mančaftem okresního formátu a Sparta ve svém nabitém přípravném období potřebuje sportovně prověřovat na úplně jiných úrovních.
Jak k tomu tedy došlo?
TJ Melechovan Kouty uspěl v projektu Kopeme za
fotbal, který pro mužstva nejnižších soutěží organizuje
pivovar Gambrinus. Amatéři z Vysočiny získali možnost
vyzvat k fotbalovému utkání libovolný tým z nejvyšší
soutěže. A protože většinu z nich (v čele s dlouholetým
příznivcem a podporovatelem Sparty Prahy, ledečským
rodákem Leošem Jindrou) tvoří fanoušci Sparty, rozhodli
se pro duel s obdivovanými sparťany. Vše se podařilo během několika dní domluvit a mač se mohl uskutečnit.
Nafukovací hala tréninkového centra AC Sparta Praha na Strahově, kde se utkání 14. ledna večer odehrálo,
byla hojně navštívena fanoušky Melechovanu. Z Ledečska dorazila i navzdory sněhopadání početná suita
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příznivců. Hrálo se dvakrát třicet minut a s menším počtem hráčů, nicméně střídání bylo povoleno neomezeně
během hry. Sparta nastoupila v nejsilnější sestavě (v nohách náročnou zimní přípravu) a diktovala hru, Melechovan statečně bránil se sporadickými brejky (zvlášť
těch mladších a nejmladších hráčů). Z mužstva Koutů je
však třeba vyzdvihnout legendárního brankáře Romana
Březinu, hvězdu utkání, který chytal jako za mlada a vychytal šlehy Frýdka, Váchy i Nocolae Stanciu.
Výsledek 11:5 (5:0) pro domácí nebyl tou nejdůležitější zprávou dne. Tou se stal zápis do české knihy rekordů. TJ Melechovan Kouty totiž hraje IV. třídu v okrese
Havlíčkův Brod a AC Sparta Praha je pátá v nejvyšší
soutěži – jednalo se tedy o utkání s největším rozdílem
postavení soupeřů v oﬁciálních tabulkách. Oba celky
aktuálně dělí 131 míst, což je údaj, který přítomní komisaři z pelhřimovské Agentury Dobrý den zapsali do
Knihy českých NEJ.
A nakonec soupiska Koutů v aktuální sezóně: Březina, Edr, Horajs, Novotný, Pechanec, Písařík, Pospíšil,
Simandl, Storož, Vágner, Vitiska, Dvořák, Jindra, Kolář, Šimek, Mašek, Milichovský, Vykouřil. Mužstvu
Koutů přeji dobrou jarní část sezóny!
Miloš Doležal, foto M. Marek

FABIÁNSKÉ MRAZY – MÁLOKDY SCHÁZÍ

Tahle stará pranostika zase jednou došla svého
naplnění. Zima, která by v našich krajích nemusela nikoho tak moc překvapovat, to letos vzala
z gruntu. A tak, zatímco jedni s ní mají fůru starostí, jiným přináší radost a potěšení. To druhé
bylo viditelné v Mateřské škole na Sínadlech.
Štiplavý vzduch, sněhové nadělení a nečekaně také přízeň zubatého slunce, tu všem zjevně prospívaly. Poloha? Většinou vleže nebo na
kolenou. A samozřejmě také tu málokdo odolal
bílou pochoutku potají ochutnat. Věřím, že po
tom řádění bylo jen málo těch, kteří nevyužili
příležitosti k odpočinku po „o“. Zkusil jsem to
ten den také a bylo to fajn.
ok
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ROK 2018 V LEDEČSKÉM FOTBALU
Dovolte mi, abych ještě dodatečně, jménem
svým i celého fotbalového výboru, popřál členům
klubu, všem příznivcům fotbalu i všem obyvatelům Ledče v roce 2019 pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.
Na začátek roku bychom vás chtěli seznámit
s děním ve fotbalovém klubu Kovoﬁniš Ledeč
v uplynulém roce. Členská základna klubu čítá 169
členů, z toho dětí a mládeže je 115. Představuje to
66 % všech členů. Z tohoto čísla je vidět naši snahu o aktivní zapojení dětí do sportu. V soutěžích
hrají mužstva: mladší a starší přípravka, mladší
a starší žáci, dorost, dvě mužstva mužů.
A mužstvo mužů hraje druhou sezonu krajský
přebor, kde po podzimní části jsou na 1. místě. Naše
snaha je umístění na nejvyšších příčkách. Nejlépe
udržet zmíněné první místo. B mužstvo mužů hraje
první sezonu okresní přebor. Po podzimní části je
v první polovině tabulky, na 6. místě. Naše snaha
je bojovat o umístění do 5. místa. Mužstvo dorostu
po dvou sezónách začalo opět hrát soutěžní utkání
v okresním přeboru. Tato soutěž se hraje s menším počtem hráčů a to 7 + 1. Po podzimní části je
na 5. místě. Starší žáci hrají okresní přebor Havlíčkobrodska a po podzimní části jsou na druhém
místě. Mladší žáci hrají okresní přebor na Kutnohorsku. Toto je hlavně z důvodu lepšího dojezdu
na mistrovská utkání a možnost hrát s počtem
hráčů 7 + 1. Mladší žáci jsou na 6. místě. Družstva přípravek (mladší a starší) účinkují v okresu
Havlíčkova Brodu a účastní se všech pořádaných
turnajů. Vedle těchto mužstev máme v klubu ještě
takzvanou školičku. V ní jsou naše nejmenší děti
a učí se hrou základním fotbalovým dovednostem.
Všem trenérům za jejich práci s dětmi děkujeme.
Jedná se o trenéry:
Dorost: Petr Pešek, Lukáš Vodička - starší žáci:
Pavel Storož, Martin Večeřa, - mladší žáci: Jiří Fiala,
Michal Ouřada - benjamínci: Martin Brož, Martin
Pokorný, Miroslav Hrabaň, Tomáš Janák, Jaromír
Vágner, Jakub Matěna - školička: Milan Šimek.
U mužstev žáků vypomáhali i hráči A i B týmu.
U mužstev starších žáků a dorostu se nám podařila spolupráce s fotbalovým klubem TJ Sokol
Hněvkovice, s kterým jsme vytvořili sdružená
mužstva dorostu a starších žáků. Věříme, že v příští
sezoně takto přihlásíme i družstvo mladších žáků.
Naše snaha je takto spolupracovat i s dalšími kluby z okolí (Kožlí, K. Lhota) tak, aby děti z těchto
klubů se mohly zapojit do soutěží ve svých kategoriích.
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K hospodaření klubu. I letos se nám podařilo
udržovat vyrovnané hospodaření přes skutečnost,
že jsme přihlásili družstvo dorostu do soutěže a B
družstvo mužů začalo hrát okresní přebor. Toto se
daří nejen úsporným vedením klubu, ale především dobrou spoluprací se sponzory klubu. Rád
bych touto formou poděkoval sponzorům, kteří ledečský fotbalový klub podporují a umožňují jeho
činnost. Bez této podpory by fotbal nebylo možno
na této úrovni provozovat. Hlavním sponzorem,
který ﬁguruje i v názvu klubu, je Kovoﬁniš, s.r.o.,
který podporuje klub nejen ﬁnančně, ale také pomáhá s materiálovým zajištěním. Zde stojí také
za zmínku i ﬁnanční pomoc města Ledeč, které,
kromě příspěvku na sportovní činnost mládeže, ﬁnančně zajišťuje údržbu stadiónu. Areál, který je
starý 60 let, potřebuje každý rok opravy a modernizaci. Ta začala výstavbou nové tribuny v roce
2017.
V roce 2018 byly postaveny na původním místě nové kabiny. V nové, moderní budově je umístěno osm kabin se sociálním zázemím vždy pro
dvě kabiny. Kromě fotbalových mužstev se počítá
s využíváním kabin pro házenou, letní přípravu
mladých hokejistů a škol. Ve vstupní části jsou
odpovídající WC pro diváky sportovních akcí.
V přízemí se nachází technické zázemí (kotelna,
prádelna, sušárna, nutné sklady, kabina pro rozhodčí se sociálním zařízením a také WC pro vozíčkáře. Na vybavení kabin se kromě města opět
podílejí naši sponzoři (Kovoﬁniš s.r.o., Galatek,
Jan Mičánek a Inex DK). Těšíme se na dokončení
přestavby kabin druhou etapou, která vytvoří ucelené zázemí i pro návštěvníky sportovních akcí.
Náš klub v roce 2018 dále podporovali následující
sponzoři, kterým patří velký dík. Jsou to:
Kovoﬁniš, Galatek, WAN SERVIS, INEX DK,
Elektro Spektrum, Schaefer Sudex, Unimont
J.C.K., ATOS, ASO, EKOL, EVOS, Hradecká
spol., PCT, Dřevařské centrum, Ralco, Nářadí Potač, JPÚ. Dalším partnerem je také Pivovar Kácov,
jehož pivo Hubertus, mohou mimo jiné ochutnat
diváci při domácích utkáních. Fotbalový klub
podporuje celkem 19 subjektů. Všem za ﬁnanční
podporu děkujeme.
Zlepšila se i podpora z vyšších orgánů, která byla
celkově v roce 2018 ve výši 270 000,-Kč. Jednalo
se o dotace od MŠMT, FAČR a ČUS. Převážná
část těchto peněz byla určena na mládež. To nám
umožnilo vybavit družstva dětí a mládeže novými
dresy, míči a tréninkovými pomůckami. Také jsme

mohli konečně odměnit trenéry mládeže ﬁnančními částkami, i když tyto byly pouze symbolické.
Co nás čeká v letošním roce? Chceme nadále
hlavně pracovat s mládeží, abychom jí zajistili pro
její zdravý vývoj smysluplné naplnění volného
času. Práce s počítačem a mobilem by neměla být
hlavní náplní využití jejich volného času. V soutěžní oblasti našich pěti družstev máme následující
cíle:
Mužstvo A mužů - co nejlépe reprezentovat Ledeč v krajském přeboru s neskromným cílem tuto
soutěž vyhrát. Byl by to úspěch, který v Ledči ještě nebyl dosažen.
Mužstvo B mužů má za cíl postoupit do 1.B třídy
Kraje Vysočina. Je to neskromný cíl, ale částečně
reálný. Dorost po prvním roce působení v okresním přeboru (7 + 1) má šanci obsadit nejméně 2.
místo a v sezóně 19/20 se po posílení družstva pokusit začít krajskou soutěž 1.A třídu v klasickém

obsazení (10 + 1). K tomu se výbor bude snažit
vytvořit co nejlepší podmínky.
U žákovských družstev, kromě výsledků v soutěžích, se budeme snažit o rozšíření kádru spoluprací s kluby z okolí. Přínosem je sportovní vyžití
dětí. Klub se bude snažit o rozšíření volnočasových aktivit a zlepšení podmínek i pro veřejnost,
např. umožněním využívání nových šaten v kabinách. Chceme se také zapojit do společenského života pořádáním různých akcí pro veřejnost (plesy,
letní zábavy, Městské slavnosti…)
Závěrem chci všem, kteří se starají o jednotlivá
družstva, poděkovat a popřát klidnou práci bez
velkých problémů v jejich nelehkém počínání. Fanouškům, sponzorům a podporovatelům přeji radost z výsledků našich mužstev. Příště v LZ rozpis
soutěží.
Za FK KovoÞniš Ledeč nad Sázavou, z.s.,
předseda fotbalového klubu Ing. Vratislav Nosek

HÁZENÁ A VÁNOČNÍ TURNAJE

Konec roku se nesl v ledečské
házené ve znamení vánočních
turnajů. Nejmladší minikategorie reprezentovala v Příbrami
a dokázala přivézt druhé místo.
Na velmi pěkném mikulášském
turnaji se podařilo vybojovat
stříbrné medaile. Všichni bojovali jako o život na hřišti a poté
cestou zpátky si dokázali svůj
úspěch užít.
Do Ústí n. L. vlakem vyrazily
ml. žákyně. Kromě turnaje jsme
si užily vánoční Ústí – projely
jsme se lanovkou, málem jsme
se ztratily v bludišti a navštívili

jsme výstavu betlémů. I přesto,
že jsme přivezli páté místo, holky zaslouží pochvalu. Rozhodně
bojovaly, pokud zapracují na
střelbě, tak budou výsledky ještě lepší.
Mladší žáci zajeli do nedaleké Kutné Hory, kde se konal
vánoční přípravný turnaj. Kluci se sehrávají a stává se z nich
komplexní družstvo, které má
našlápnuto na pěkné výsledky. Výbornou informací je, že
gólově se začínají prosazovat
všichni hráči. Potěšil i individuální úspěch Martina Flekala,

který se stal nejlepším střelcem
turnaje. Kluci na turnaji posbírali spousty cenných zkušeností,
které zcela určitě využijí v budoucnu.
V prosinci se konal další turnaj projektu školní liga. Děti
tyto turnaje neberou na lehkou
váhu. Na hřišti se rvou o vítězství a výsledky jak se patří prožívají. Jsme moc rádi, že je házená baví, a doufáme, že je ještě
dlouho bavit bude. Další turnaje jsou naplánovány na březen
a červen.
Lenka Pešková
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BLAHOPŘÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ
Dne 16. ledna 2019 jsme se naposledy
rozloučili s panem ZDEŇKEM PAJEREM
z Obrvaně.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
přátelům, známým a kamarádům za projevy
soustrasti a květinové dary. Paní Pánkové za
krásnou řeč, muzikantům za výběr oblíbených
písní a manželům Petrusovým za důstojné
rozloučení.
Děkuje manželka Jaroslava, děti Zdeněk
a Jaruš s rodinami

Dne 2. února letošního roku
jsme oslavili krásných 91 let
naší maminky, babičky a prababičky,
paní BOŽENY POSPÍŠILOVÉ z Ledče n. S.
S přáním pevného zdraví do dalších let se
připojuje celá její rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 26. ledna 2019 jsme si připomněli
smutné výročí deseti let, kdy nás navždy
opustila naše drahá maminka a babička,
paní MARIE PAJEROVÁ z Ledče n. S.
S láskou stále vzpomínáme.
Syn Zdeněk s rodinou.

Dne 1. února uplynulo už 12 let,
kdy nás navždy opustila, ve věku nedožitých
59 let, naše drahá manželka a maminka,
paní MARCELA HLÍDKOVÁ z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
Děkují manžel a synové

Dne 13. února letošního
roku si připomínáme
třetí výročí úmrtí
pana JANA FULÍNA
z Habreku.
Zároveň 14. února
vzpomínáme
už 23. výročí úmrtí
paní MILOSLAVY FULÍNOVÉ
z Habreku.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

V únoru letošního roku uplyne
již šest smutných let od chvíle,
kdy nás opustili
dva nerozluční kamarádi
ROMAN JANDÁČEK
z Ledče
a MARTIN KYSELA
z Habreku.
Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste je znali a měli rádi.
S láskou a každodenní vzpomínkou rodiny
Jandáčkova a Kyselova
Dne 9. února letošního roku jsme si
připomněli už sedmé výročí od úmrtí mého
manžela, našeho tatínka a dědečka,
pana LADISLAVA PÍŠKY z Hradce.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami.
Dne 27. února 2019
uplyne jeden rok od úmrtí
pana ZDEŇKA BROŽE z Jedlé.
20. února letošního roku by se dožil 70 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka Jitka, synové Zdeněk, Radek
a vnuk Jakub

ZIMA ROMANTICKÁ I TVOŘIVÁ

Zářící sněhový příkrov láká nejen k romantickým procházkám, ale také k tvořivosti. Kde jsou časy sněhuláků,
dá se vytvořit i kůň – tohoto vytvořil zdatný sochař v Bilantově Lhotě a fotku nám poslala Lenka Bauerová.
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