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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST BŘEZEN 2019
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.

V únoru roku 2019 se rada města sešla dvakrát, a to ve dnech 4.
a 18. února. Na svých jednáních probrala tyto podstatné body:
• Schválila program řádné schůze zastupitelstva města na 25. 2. 

2019. 
• Schválila návrhy rozpočtů na rok 2019 a návrhy střednědobých 

výhledů rozpočtů příspěvkových organizací (Mateřská škola, 
Základní škola, Základní umělecká škola a Středisko volného 
času). 

• Schválila prodloužení a ukončení nájemních smluv v Domě s pe-
čovatelskou službou. 

• Schválila připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
a dne 10. března 2019 bude vyvěšena tibetská vlajka na průčelí 
budovy městského úřadu v Ledči nad Sázavou.

• Přijetí dotace z Kraje Vysočina na zajištění pečovatelské služby 
v Ledči nad Sázavou v roce 2019.

• Schválila dodavatele stavebních prací „Oprava kanalizace, ZŠ 
Komenského“ fi rmu UNIMONT J.C.K. s.r.o.

• Schválila prodloužení nájemní smlouvy s nájemci loděnice.

Zastupitelé města se sešli ke své druhé letošní schůzi dne 25. 
února 2019 a z tohoto jednání pro potřeby zpravodaje vybíráme:

• Schválení dotací z rozpočtu města pro rok 2019 organizacím
a spolkům v celkové výši 1 590 000,- Kč.

• Schválení dodavatele prací „Oprava střechy polikliniky“, fi rmu 
Pokrývačství a klempířství Vít Slavík, Vlastějovice

• Schválení dodavatele prací „Stavební úpravy I. NP budovy ZUŠ 
čp. 231, Ledeč nad Sázavou“, fi rmu Wandel Czech s.r.o.

• Schválení dodavatele prací „Základní škola v Ledči nad Sáza-
vou – oprava a stavební úpravy gastro provozu“, fi rmu Atos spol.
s r.o. 

• Vyhlášení výběrového řízení pro žadatele o zápůjčku z prostřed-
ků Fondu rozvoje bydlení (termín pro podání žádostí bude od
4. 3. 2019 do 4. 4. 2019).

• Seznámení se s vývojem společnosti VaK HB a.s. za posledních 
10 let, hospodářským výsledkem 2018 a vývojem vize do bu-
doucna.

• Seznámení se zápisem z jednání Kontrolního výboru ZM
• Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je plánován 

na 15. dubna 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-

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ ZÁPŮJČKY
Z „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ PRO ÚZEMÍ MĚSTA LEDEČ V ROCE 2019

Na základě usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč, konaného dne 25. února 2019 se vyhlašuje 1. výběrové řízení 
pro žadatele o zápůjčku z FRB města pro rok 2019, a to v souladu s čl. IV odst. 2 a odst. 8 „Pravidel města Ledeč“ pro vytváření 
a použití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území Města Ledeč ze dne 2. 7. 2018 s tím, že termín pro podání 
žádostí byl stanoven od 4. 3. 2019 do 4. 4. 2019. Podmínkou pro poskytnutí zápůjčky je obnova střechy, zřízení ekologického 
vytápění, izolace proti spodní vodě, čistírna odpadních vod, zateplení, rekonstrukce koupelny a WC, půdní nástavba (vestavba) 
či rekonstrukce výtahu. Bližší informace na oddělení majetku a investic, číslo dveří 307, 308, tel.: 569 729 522 (523). Úplné 
znění vyhlášeného výběrového řízení a žádost naleznete na webových stránkách města Ledeč (www.ledecns.cz) v sekci doku-
menty Odboru samosprávy a úřední desce.                                                               Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

9. - 10. 3.
Dr. Brázdová Hana
Krále Jana 538, Chotěboř

Tel.: 569 623 790

16. - 17. 3.
Dr. Horáková Irena
Kalinovo nábřeží 605, H. Brod

Tel.: 569 434 445

23. - 24. 3.
Dr. Staňková Milena
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 108

30. - 31. 3.
Dr. Kříž Ladislav
Plovárenská 482, H. Brod

Tel.: 569 426 104

NA LEDEČSKÉ TRHY UŽ PŘED VELIKONOCEMI

TERMÍNY PRODEJNÍCH TRHŮ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ V LEDČI

TERMÍNY FARMÁŘSKÝCH TRHŮ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ V LEDČI

29. 3. 2019
26. 4. 2019
24. 5. 2019

28. 6. 2019
26. 7. 2019
23. 8. 2019

27. 9. 2019
25. 10. 2019
22. 11. 2019

13. 12. 2019
– Vánoční

2. 4. 2019 
7. 5. 2019 
4. 6. 2019 

2. 7. 2019 
6. 8. 2019 
3. 9. 2019 

8. 10. 2019 
5. 11. 2019 

4. 12. 2019 – Vánoční 

18. 12. 2019
– Vánoční
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KDO NA NIC NEMÍŘÍ, NIC NETREFÍ

Na konci minulého roku proběhly komunální volby. Jejich výsledky jsou 
nejen dobře známé, ale nově zvolené zastupitelstvo už naplno pracuje v no-
vém složení. 

Oslovili jsme nové tváře tohoto vrcholného orgánu města, abychom jim po-
ložili pár otázek. Po panu místostarostovi M. Simandlovi saháme do dámské-
ho křídla zastupitelstva. Jak už to v těchto orgánech bývá obvyklé, jsou tu ve 
výrazné menšině a je jich tu jen pětina. O to radostnější je, že se další z nich 
podařilo prolomit mužskou nadvládu. I když o té nadvládě všichni víme své 
z našich rodin – takticky nám nechávají pocit vlády, ale skutečnost je úplně 
jiná. Tak věřme, že stejnou razanci má i paní EVA BLAŽKOVÁ. Startova-
la se sedmého místa Sdružení nezávislých kandidátů pro Ledeč. U voličů to 
bylo velmi lichotivých 687 hlasů a celkově 9. místo v pořadí všech kandidá-
tů. To je přece výhra (víte, jak si třeba biatlonisté cení první desítky). I když tu 
spolu s dalšími šesti kolegy, většinou zkušenějšími, má velmi „pevný klub“, 
věřím, že i její hlas tu bude často slyšet.

Naše poslední otázka pro paní Blažkovou se týká oblíbeného přísloví, v tom 
duchu jsme nazvali i naši rubriku

Redakce: Představte se nám prosím.
Ač se říká, že věk se u žen neprozrazuje, tak já osobně 

tvrdím, že ženy zrají jako víno a na svých 44 let jsem ná-
ležitě pyšná :-) S mým manželem Petrem máme dvě děti. 
Starší z nich, syn Petr (23 let), je trenérem hokejové mlá-
deže v Ledči a oba mí Petrové, otec i syn, jsou zaměstná-
ni ve společnosti Kovofi niš s.r.o. v Ledči. Mladší z dětí, 
dcera Markéta (17 let), toho času studuje na Střední ško-
le zemědělské v Humpolci. Já osobně jsem vystudovala 
zdravotní školu, obor všeobecná zdravotní sestra a také 
jako zdravotní sestra působím na neurologické ambulan-
ci v Ledči. Od dětských let jsou mým velkým koníčkem 
zvířata - jejich chov a v případě psů i výcvik. Láska ke 
zvířatům mne vedla k otevření vlastního obchodu s cho-
vatelskými potřebami „U Alíka“, který má již 9 let svo-
ji kamennou provozovnu na náměstí v Ledči. A co více, 
před pár lety jsem si splnila svůj velký sen, a to koupí
a spravováním hospodářství, kde se chovu hospodář-
ských zvířat můžu věnovat naplno, a to v rámci původní 
fi lozofi e soběstačnosti (vlastní mléko, maso, apod.), tak, 
jak tomu na vsích vždy bývalo a bohužel se v současné 
době stále více stává vzácností. 

Redakce: O co se chcete zasadit v nastávajícím volebním 
období, aby se ve společném programu zastupitelstva po-
dařilo prosadit? 

Projektů, o které bych se chtěla zasadit, aby došly k fi -
nální realizaci a nezůstaly na papíře, je mnoho. Vyberu 
alespoň některé z nich:
* Podpořit mladé lékaře – lékařů napříč odbornostmi je 

v Ledči zoufale málo a navíc starší generace lékařů 
již odchází. Určitě jste se mnozí (ať už na vlastní kůži 
nebo prostřednictvím svých známých) setkali s tím, že 
jste hledali zubaře nebo internistu a nenašli. Hořkou 
realitou je, že stávající lékaři již delší dobu nepřijímají 
nové pacienty a noví lékaři nepřicházejí. Proto bych se 
chtěla zasadit o maximální podporu nově nastupujících 
lékařů, aby se tito začínající lékaři v Ledči cítili dobře 
a mohli si založit a rozvíjet svoji praxi. 

* Podpora mladých sportovců. V loňském roce bylo vy-
tvořeno velmi hezké zázemí pro mladou fotbalovou ge-
neraci v Ledči a myslím si, že minimálně stejnou pod-
poru a zázemí by si zasloužili i naši mladí hokejisté. 
Chci se zasadit o realizaci původního plánu rozšíření 
zázemí pro hokejové nováčky.

* Pozvednout úroveň části Ledče Zoufalka. Chtěla bych, 
aby se jméno této části neodvíjelo od skutečnosti (tzv. 
Nomen Omen) a aby se realizace mnoha plánů uved-
la v život. Předně realizovat bezpečnou přístupnost do 
centra města (lávka), vytvořit chybějící síť komunika-
ce pro pěší (chodníky) apod. Více naslouchat hlasu, ná-
zorům občanů a ne realizovat vše čistě od „zeleného 
stolu“.

Redakce: Kdybyste měla kouzelnou hůlku, co byste měs-
tu Ledeč přičarovala?

Nevěřím a nespoléhám se na kouzelné hůlky. Vše je
v nás, v lidech. Jedině naším přičiněním se něčeho do-
sáhne. Pohádky přenechme dětem, my dospělí můžeme 
snít, ale je jen na nás, jestli své sny zrealizujeme tady 
a teď!

Redakce: Které přísloví máte ráda? 
„Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko“. Roz-

hodně nepatřím k lidem, kteří vzdávají něco předem, aniž 
by se o danou věc pokusili.

Zdá se, že paní zastupitelka Eva Blažková má dostatek 
energie i nápadů na to, jak si počínat ve vrcholném orgá-
nu města. Také s motem jejího sympatického přísloví lze 
jistě překonat nejednu překážku. Přejeme jí k tomu pev-
né zdraví i podporu jejího okolí a doufám, že jí její názo-
ry nebude muset pomáhat vyštěkávat její kamarád z fo-
tografi e. 

Příště máme slíbené představení i oblíbené přísloví od 
pana Ing. Martina Rozkošného. 

Děkuje ok.
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LEDNOVÉ VÍTÁNÍ  DĚTÍ NA RADNICI

Jan Černý Jan Vacek

Jaroslav Hurt Laura Nováková

Nela Gruntorádová Nikolas Havlíče

Vojtěch PavlíčekŠimon Nečil
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CHUMELENICE NEBYLA PŘEKÁŽKOU
PRO SLAVNOST VÍTÁNÍ DĚTÍ 

DVA JARNÍ MOTOKROSY ROKU 2019
V LEDČI NAD SÁZAVOU

Ledečský Automotoklub v této sezóně připravuje dva závody.

V SOBOTU 27. 4. MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ ČR
MOTOKROSU JUNIORŮ

V NEDĚLI 2. ČERVNA MOTOKROS ZE SERIÁLU SMS
PARDUBICE 

Podrobnější informace přineseme v příštím zpravodaji nebo je 

najdete na webových stránkách Automotoklubu Ledeč

http://amk.ledecns.cz
-PV-

Poslední lednová sobota nebyla na počasí zrov-
na vstřícná. Inu vrchol zimy, co očekávat? Živly se 
bouřily, nejdřív zastíněný Měsíc, desetistupňové 
mrazy a zrovna v tuhle sobotu celodenní hustá chu-
melenice, prostě počasí, o kterém se říká „že bys 
psa nevyhnal“. I když tohle přísloví se také ztrácí 
v dobách minulých, o tomhle komfortu, ve kterém 
žijí, dnešní pejsáni mají psí život velmi komfortní, 
o tom si v minulosti Brokové z vesnických dvorků 
nedovolili ani snít. Jen považte - samoobsluhy s vy-
branými lahůdkami, zdravotní kliniky, módní tren-
dy v oblékání… Jestli by to vepříkovský pes Cikán 
vůbec unesl. Spal na pytli od brambor, ale uměl pro-
hnat kdejakého drzého kocoura, ale i listonoše se 
zlými zprávami.

Chvála tomu, že rodiny ledečských miminek nic 
nedaly na prochumelenou sobotu a vydaly se na 
Městský úřad v Ledči, aby tu jejich ratolesti byly 
slavnostně přivítány mezi ledečské občanstvo. Bylo 

tu teplo, útulno a příjemná slavnostní atmosféra, 
prostě tak, jak jsou organizátoři této malé slavnosti 
vždy připraveni nachystat. A protože se hlavním ak-
térům tyto chvíle nejspíš rozptýlí v návalu nových 
dojmů, je třeba událost zdokumentovat. Zmíněné 
psí počasí sklátilo chřipkou dvorního fotografa le-
dečských miminek pana Láďu Komárka, tak musel 
nastoupit Ing. M. Ptáčník. Tak kdo všechno na slav-
nost dorazil?

Jan Černý, Jan Vacek, Jaroslav Hurt, Laura Nová-
ková, Nela Gruntorádová, Nikolas Havlíček, Šimon 
Nečil a Vojtěch Pavlíček. Přání, básničky a písničky 
připojily děti z Mateřské školy Na Pláckách, vede-
né paní učitelkou Helenou Jahnovou. Tak nezbývá 
než se k přáním všech zúčastněných přidat a popřát 
našim nejmenším spoluobčánkům i jejich rodinám 
zdraví a hezké soužití v našem městě. 

ok
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

V minulém vydání jsme shr-
nuli fungování profesionálních 
hasičů za celý rok 2018, dnes se 
ohlédneme za událostmi od no-
vého roku. 

Hned začátek ledna přináší sé-
rii výjezdů na popadané stromy přes komunikaci. Silnější 
vítr společně s těžkým sněhem lámal stromy napříč celou 
Vysočinou. Ne jinak tomu bylo na Ledečsku. Od 8. do 
15. ledna vyjížděli profesionální hasiči ke 14 událostem 
tohoto typu. Tyto události přerušil požár vozidla na od-
pad 11. ledna, kdy na stanici přijela obsluha vozu, že jim 
hoří náklad. Požár byl hašen přímo na stanici na dvoře. 
Odpadky bylo nutné vysypat, uhasit a naložit zpět. Foto 
z kuriózního zásahu najdete pod článkem. Další události 
s pestrou škálou na sebe nenechali dlouho čekat. 21. led-
na asistujeme při přistání vrtulníku a ošetření dítěte s po-
páleninami. Druhé přistání vrtulníku bylo 18. února vy-
proštění nohy zpod vozidla, které se rozjelo u Sluneční 

zátoky, zaměstnalo hasiče i posádku vrtulníku. Nejmé-
ně bylo dopravních nehod. Nehoda dvou osobních vozi-
del na křižovatce u Číhoště se obešla bez většího zranění
a nehoda 22. února v Ledči nad Sázavou byla bohužel 
tragická. Krom těchto událostí máme za sebou i drobný 
požár komína se spoluúčastí dobrovolných hasičů, trans-
port pacienta s ZZS. A řada technických pomocí.

V únoru jsme také začali s pravidelnými cvičeními.
14. února na rybníku v Hradci došlo k fi ngovanému pro-
padnutí osoby pod led. Zde jsme cvičili záchranu tonou-
cího i s jednotkou dobrovolných hasičů. Na poli spo-
lupráce s dobrovolnou jednotkou došlo ještě k jedné 
změně. Pavel Pokorný jakožto velitel dobrovolné jednot-
ky odstoupil ze své funkce a tuto pozici nyní zastává ve-
litel profesionální stanice. Věříme, že tato změna nijak 
neomezí fungování hasičů, ale naopak zvedne kvalitu na-
šich služeb občanovi.

ppor. Jan Šimanovský
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

Na výroční okrskové schůzi hasičů v Prosíčkách jed-
nání zahájila tamní starostka Šárka Velátová, DiS., kte-
rá přivítala přítomné a stručně pojednala o obci. Okrsko-
vý starosta Josef Borovský pak přivítal hosty, Ing. Hanu 
Horákovou, ledečskou místostarostku, okresního staros-
tu Josefa Stejskala, zasloužilého hasiče Josefa Cihláře
a pro nemoc omluvil Václava Pokorného a Jaroslava Ná-
covského. Ve svém příspěvku vyhodnotil průběh val-
ných hromad v okrsku a plnění vytyčených úkolů v loň-
ském roce. Stručně informoval o plánovaných školeních 
a vybraných statistických údajích. Tlumočil informace
z okresu a okrsku, chronologicky se ohlédnul za činností 
v uplynulém období, připomenul veškeré významné ak-
tivity hasičů okrsku v loňském roce a rámcově seznámil 
s plánovanými akcemi. Okrsková hospodářka Bronisla-
va Holková seznámila se stavem pokladny, následovaly 
příspěvky zástupců revizní a kontrolní rady a prevence. 
Ze zdravotních důvodů nepřítomného Václava Pokorné-
ho z rady velitelů příspěvkem zastoupil Miroslav Mali-
mánek. Zasloužilý hasič Josef Cihlář z Číhoště stručně 
informoval o činnosti aktivu zasloužilých hasičů a po-
děkoval za podporu, které se aktiv těší. Přítomným dále 

DOBROVOLNÍ HASIČI

Poměrně klidný průběh měsíce února využili ledečští dobrovolní hasiči k výcviku práce s motorovými pilami,
v rámci kterého odstranili stromy hrozící pádem a vývraty v Ledči a okolí a náhodou poskytli první pomoc muži, 
který zkolaboval v Pivovarské ulici. Současně proběhlo prověřovací cvičení na záchranu osoby propadlé ledem na 
rybníce v Hradci. Z dalších novinek lze připomenout nový profi l ledečských dobrovolných hasičů na instagramu: 
sdh_ledec, na kterém bude náš sbor prezentovat svoji činnost zejména obrazem. 

Jana Doležalová

OKRSKOVÁ SCHŮZE HASIČŮ V PROSÍČKÁCH

přiblížil pohled nejstaršího z přítomných na aktuální stav 
a dění u dobrovolného hasičstva. Následně vystoupil 
okresní starosta Josef Stejskal, který doplnil předchozí 
příspěvky o informace z okresního a krajského sdruže-
ní i ústředí. Připomenul průběh a výsledek voleb starosty 
sdružení, poděkoval za práci a připomenul nutnost plně-
ní některých obligatorních a administrativních povinnos-
tí. Informoval o plánovaných soutěžích a organizačních 
úskalích. Apeloval na určení preventisty v jednotlivých 
sborech, kteří budou nápomocni vedení svých obcí v ob-
lasti ochrany obyvatelstva a přípravy na mimořádné udá-
losti. Pojednal o stavu na úseku práce s dětmi a příspěvek 
ukončil poděkováním za odvedenou práci. V následující 
diskuzi vystoupila Ing. Hana Horáková, která poděkova-
la za pozvání a přiblížila některé paralely se sokolským 
hnutím a některé aktuální problémy ze spolkové a dobro-
volnické oblasti, včetně otázek účetnictví a GDPR (Ge-
neral Data Protection Regulation). Následovalo ocenění 
Sboru dobrovolných hasičů v Prosíčkách za aktivní čin-
nost v hasičském hnutí. Po ukončení ofi ciální části jedná-
ní následovala večeře. 

-dh-
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LEDEN 2019

POŠKOZENÍ OKNA SPOR-
TOVNÍ HALY - dne 25. 1. 2019 
byly policejním orgánem dle § 
158/3 tr. řádu zahájeny úkony 
trestního řízení ve věci podezře-
ní ze spáchání přečinu poškoze-
ní cizí věci, kdy nezjištěný pa-
chatel otevřel okno v místnosti 
nářaďovny ve sportovní hale v 
Ledči nad Sázavou, ul. Koželská

a následně výklopné křídlo okna vylomil z pantů a došlo 
k pádu křídla okna na podlahu místnosti, v důsledku to-
hoto se poškodil prasknutím rám okna a dále byly poško-
zeny žaluzie okna, kdy tak byla způsobena na okně ma-
jetková škoda ve výši 30.000,- Kč. V rámci následného 
šetření Policie ČR bylo zjištěno, že k vlastnímu poško-
zení okna již došlo 18. 1. 2019 v odpoledních hodinách, 
kdy se okno samo vylomilo v důsledku „únavy materiá-
lu“ spojenému se vzniklým průvanem, tedy bez jakého-
koliv úmyslného zavinění neznámého pachatele. Policej-
ní orgán dle § 159a odst. 1) trestného řádu věc usnesením 
odložil, neboť nešlo ve věci prokazatelně o podezření 
z trestného činu. 

VLOUPÁNÍ DO HOSPODY V OBCI HNĚVKOVI-
CE - dne 1. 2. 2019 byly policejním orgánem dle § 158/3 
tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchá-
ní přečinu krádež, které se dopustil dosud nezjištěný pa-
chatel v době od 20:30 hodin dne 31. 1. 2019 do 12:30 
hodin dne 1. 2. 2019, kdy vnikl po překonání oplocení 
směrem od Základní školy na pozemek objektu bývalé 
hospody nyní klubovny Klubu Labužnických pohodářů 
v obci Hněvkovice, vysadil okno nad dveřmi vedoucími 

do sálu klubovny, vnikl do sálu a dále vytlačil dveře za-
jištěné petlicí vedoucí do výčepu klubovny. Ve výče-
pu nejméně 10 krabiček cigaret různých značek a 200 
ks doutníčku zn. Wings, dále vešel do skladu, ze které-
ho odcizil 7 ks pivních nerezových sudů s šedým pruhem
a nápisem Chotěboř o objemu 15 l a 3 ks pivních nerezo-
vých sudů s modrým pruhem a nápisem Rebel o objemu 
30 l, kdy odcizené věci ze sálu klubovny odnesl otevře-
ným oknem, které si sám otevřel, přes zahradu k poli, kde 
tyto naložil do blíže nezjištěného vozidla a z místa od-
jel. Uvedeným činem tak poškozenému způsobil celko-
vou škodu ve výši nejméně 20.000,- Kč. V případě zjiš-
tění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svody 
v trvání až 2 roky nebo zákaz činnosti. 

ŘÍDIL VOZIDLO PO PŘEDCHOZÍM POŽITÍ AL-
KOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A ODMÍTL DECHO-
VOU ZKOUŠKU - dne 5. 2. 2019 v 09:50 hodin v Led-
či nad Sázavou na Husově náměstí, hlídka PS Ledeč
n. S. při dopravní kontrole vozidla Renault Megane, zjis-
tila na řidiči dle jeho chování a gestikulace, že tento prav-
děpodobně před jízdou požil alkoholické nápoje a proto 
byl policistou vyzván k dechové zkoušce na přítomnost 
alkoholu pomocí přístroje Dräger, což řidič bez udání dů-
vodu, stejně jako lékařské vyšetření spojené s odběrem 
krve nebo moči. Na místě byla řidiči zakázána další jíz-
da, zadržen řidičský průkaz a věc byla po zadokumento-
vání oznámena k dalšímu projednání správnímu orgánu 
odboru dopravy MěÚ Světlá n. S., kdy podezřelému hro-
zí ve správním řízení pokuta ve výši až 50.000,- Kč spo-
jená s vysloveným zákazem činnosti. 

npor. Josef Daněk DiS., zást. ved. OO Světlá n. S.
Policejní stanice Ledeč n. S.
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Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Také letos přinášíme souhrn naší práce za minulý rok. 
Pečovatelská služba zajistila služby u celkem 222 osob 
(u 218 seniorů a 4 osob se zdravotním postižením), u 140 
žen a 82 mužů. Během roku pečovatelskou službu oslovi-
lo 42 osob s vážným zájmem o některou ze služeb. Bohu-
žel jsme museli odmítnout několik zájemců o službu do-
vozu stravy, neboť jsme měli pro tuto službu naplněnou 
maximální kapacitu. A doposud máme. Jídlo musí být
k uživateli dovezeno v požadované kvalitě a dané teplo-
tě, a to bychom s vyšším počtem obědů nedokázali zajis-
tit. A to i přesto, že jezdíme za uživateli po třech rozvozo-
vých trasách. Sociální pracovníci provedli 35 sociálních 
šetření u žadatelů o sociální službu, se kterými byla ná-
sledně uzavřena smlouva.

Nejvíce služeb bylo poskytnuto v Ledči v domácnos-
tech uživatelů (v terénu) (44 %), v bytech zvláštního 
určení v„Domě s pečovatelskou službou“ (35 %), dále
v obcích Kožlí a Bohumilice (6%), Bojiště, spádové 
obce Ledče (Habrek, Souboř, Obrvaň), Hradec, Kamen-
ná Lhota, Trpišovice, Rejčkov, Dobrovítova Lhota, Hor-
ní Paseka, Olešná, Vrbka, Hněvkovice, Bělá, Pavlov, Bi-
lantova Lhota, Chřenovice, Mstislavice.

Věkové rozpětí uživatelů našich služeb v roce 2018 
bylo: 0-50 (4), 51-60 (3), 61-70 (27), 71-80 (75), 81-90 
(99), 91-100 (14).

Pečovatelky během roku rozvezli 29 275 obědů ze tří 
vývařoven – z Kovofi niše, z nemocnice v Háji a Zemka 
Kožlí a provedli 3 677 nákupů různého rozsahu. Nejžá-
danější úkony vyjma dovozu stravy a nákupů byly po-
chůzky, běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc a pod-
pora při podávání jídla a pití a pomoc při úkonech osobní 
hygieny. Stále více uživatelé využívají služby doprová-
zení, kdy je pečovatelka doveze autem a doprovodí tam, 
kam dotyčný potřebuje - k lékaři, do obchodu nebo na 
úřady.

Zájemcům, kteří se dotazovali a v současné době do-
tazují na službu dovozu stravy a nemají požadavek ji-
ných úkonů, doporučujeme jiné komerční dodavatele. 

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ

VÍKEND
LIHOVAR TŘEMOŠNICE - 10.–12. KVĚTNA 2019

PROŽIJTE S NÁMI VÍKEND PLNÝ SPORTU

PŘÍHLÁŠKY NA www.svcledec.cz 

NEVRATNÁ ZÁLOHA 1200 Kč      UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 22. 3. 2019

INFO: 736 539 172

Momentálně tedy službu dovozu stravy novým žadate-
lům zajistíme, pouze pokud je v kombinaci s úkonem 
další péče. Připomínáme, že pečovatelská služba je urče-
na lidem se sníženou soběstačností, tudíž nemůžeme vy-
hovět každému, kdo by chtěl zajistit oběd z jiných důvo-
dů. Úkony péče zatím poskytujeme bez omezení, pouze 
se s uživateli musíme shodnout na čase poskytnutí služ-
by, který musí být vyhovující pro uživatele a zároveň 
musí být sladěn s rozvrhem práce pečovatelek.

Pečovatelská služba je tu pro vás každý den, po – pá od 
6,30 – 18,00 hod a v so – ne a státních svátcích od 9,00 
– 12,00 hod. Poskytujeme širokou škálu úkonů – pomoc 
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně, dovoz a donáška obědů, pomoc při 
zajištění chodu domácnosti a doprovázení. Zajišťujeme 
i péči o osoby s vyšším stupněm závislosti v součinnosti 
s rodinou a službami domácí zdravotní péče. 

Neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 569 
726 631, 731 156 923, 730 803 436. Více se také dozvíte 
na našich webových stránkách: http://dps.ledecns.cz/.

Mgr. Gabriela Brožová, DiS.

Touto fotkou bychom se chtěli vrátit v čase trochu nazpět a ještě 
jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na vydařené akci spo-
lečného tvoření seniorů v DPS a dětí z výtvarného oboru ZUŠ!
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POVINNÉ TŘÍDĚNÍ TUKŮ A OLEJŮ 

ČINNOST KNIHOVNY V ROCE 2018

Ve Sbírce předpisů vyšla Vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění od-
děleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Cílem novely 
vyhlášky je zavedení celoročního sběru BRKO a dále právní úpra-
va zavádí nově povinnost obce zajistit místa pro odkládání jedlých 
olejů a tuků. Vyhláška je platná od 1. ledna 2019, s výjimkou od-
děleného sběru olejů a tuků. Tato povinnost bude v platnosti o rok 
později, tedy 1. ledna 2020.

Jak to funguje v našem městě Ledči?  Legislativa od roku 2015 
obcím uložila zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologic-
ky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) alespoň v období 
od 1. dubna do 31. října. Výše zmíněná novelizace vyhlášky ze zá-
ří 2018 tuto povinnost rozšířila na celý rok, povinnost však letos 
neplatí hned zkraje ledna, ale až od 1. dubna 2019. V našem městě 
je celoroční sběr BRKO zajišťován již více než pět let a dostateč-
ný počet sběrných kontejnerů je rozmístěn po celé aglomeraci pra-
videlně. Naši občané se naučili využívat této možnosti a produkce 
vytříděného biologického odpadu roste. 

Jak je to s odkládáním jedlých olejů a tuků v našem městě? Pů-
vodně zákon předpokládal, že sběr olejů bude povinný již od 1. led-
na 2019. Ani tento termín by naše město negativně nepřekvapil. 
Již tři roky mohou občané našeho města odložit jedlé oleje a tuky 

na Sběrném dvoře v Pivovarské ulici. Lidé mohli a mohou použité 
oleje umístit do uzavíratelných PET lahví a vložit do sběrné nádo-
by, znamená to tedy, olej v nádobě donést do sběrného dvora. Ta-
to možnost stále trvá!

Podle dostupných informací probíhá sběr jedlých olejů zhruba 
v desetině obcí v Česku. Jsme hrdí na to, že i naše město již něko-
lik let mezi tyto obce patří. Použité kuchyňské oleje jsou cennou 
surovinou. Pokud se vhodně separují, je zde velká škála možností, 
jak tuto energii využít například ve výrobě biopaliv. V Česku má-
me pro zpracování těchto odpadů dobré zázemí také v podobě bi-
oplynových stanic, které z odpadů dokáží vyrobit elektřinu a teplo 
nebo biometan – obnovitelný zemní plyn.

Můžeme se rok připravovat na novou povinnost, jak lépe zajistit 
oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků od občanů. Zda ji bu-
deme zajišťovat pouze ve sběrném dvoře, případně rozmístěním se-
paračních nádob určených výhradně pro jedlé oleje (podobných ja-
ké známe pro plasty, papír či nápojové obaly). Nádoby by pak byly 
k dispozici, na již známých místech, společně s dalšími kontejne-
ry na tříděný odpad. Dnes již není důvod, aby tyto odpady skončily 
v kanalizaci, kde způsobují zbytečné škody.     

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP

V úvodu bych ráda poděkovala všem, kteří v loňském roce vy-
užili služby městské knihovny. Těší mě, že celkem do knihov-
ny zavítalo 17 570 návštěvníků. Zaregistrovalo se 963 čtenářů, 
z toho 227 dětí. Je potěšující, že i když zájem o čtení u dětí za po-
slední roky klesá, pořád má dětské oddělení věrné čtenáře. Vel-
kou skupinu tvoří maminky s předškolními dětmi, což je moc 
dobře. Nejmladšímu čtenáři byly teprve dva roky, nejstaršímu 
94 let.

Čtenáři měli k dispozici 30 470 svazků knih, beletrii různých 
žánrů, ale i naučnou literaturu z různých oborů. Pravidelně jsme 
doplňovali knihovní fond o nové knihy, zaevidovali jsme 1512 
nových knih. Uvítali jsme i podněty od čtenářů, které knihy by 
se jim líbily. Čtenáři si celkem půjčili 73 401 knih, což je o 5496 
víc než v roce 2017.

Po celý rok jsme pravidelně doplňovali knihami knihobudku 
na autobusovém a nově i na vlakovém nádraží. Svoje využití tak 
našly vyřazené knihy nebo knihy od dárců.

V prosinci proběhlo vymalování celé knihovny, tak jsme 
v novém roce mohli uvítat čtenáře v hezčím a čistším prostředí. 

Děkuji všem čtenářům za trpělivost s prosincovým uzavřením 
knihovny.

Jako každý rok proběhla v knihovně během roku řada besed 
pro děti z mateřských a základních škol a velký úspěch měla vy-
ráběcí odpoledne. Tímto bych ráda poděkovala paní Růženě Kre-
čanicové, která pro nás připravila velmi zajímavé kurzy, např. 
zdobení svíček, vyrábění mýdel, výrobu drobných dárků. Věřím, 
že se nám povede domluvit podobné kurzy i v letošním roce. 
Nejpůjčovanější autoři v oddělení pro dospělé: Patrik Hartl, Ale-
na Mornštajnová, Radka Třeštíková.

Nejpůjčovanější autoři v oddělení pro děti: Jeff Kinney – 
všechny díly Deník malého poseroutky, David Walliams – Dě-
dečkův velký útěk, Pan Smraďoch, Ďábelská zubařka

Registrační poplatky zůstávají i v letošním roce ve stejné výši: 
dospělí 120 Kč na rok, děti, studenti, důchodci 70 Kč na rok.

Věřím, že i nadále bude knihovna dobře sloužit všem čtená-
řům a budeme se snažit co nejlépe vyhovět všem požadavkům 
návštěvníků.  

Pavla Nulíčková – vedoucí knihovny
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STŘÍBRO ZE ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Ve středu 20. února se v budově Gym-
názia H. Brod sešli nejúspěšnější řeši-
telé školních kol zeměpisné olympiády
z celého havlíčkobrodského okresu. Z na-
šich žáků nám udělal velkou radost Tomáš 
ARON z IX. A, který vybojoval 2. místo. 
Jedná se o jeden z nejlepších výsledků naší 
školy v zeměpisné soutěži v kategorii C
(8. a 9. třída).

V této kategorii Tomáš bojoval až do po-
slední otázky o první místo. Nakonec se 
musel sklonit pouze před soupeřkou ze ZŠ 
V Sadech Havlíčkův Brod, a to rozdílem 
0,5 bodu! Z maximálního počtu 100 bodů 
jich Tomáš získal 86. Letos byla konkuren-
ce skutečně velká, prvních pět soutěžících 
se ve výsledkové listině vešlo do rozmezí 
pouhých 2,5 bodů. Tomáš měl výborné vý-
sledky ve všech částech (v práci s atlasem, 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20
Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/20 v ZŠ Ledeč n. S. se uskuteční v budově

školy v Komenského ulici v termínech:

pátek 5. dubna 2019 v době od 14 do 17 hodin,
sobota 6. dubna 2019 v době od 8 do 11 hod.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, k zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného
zástupce dítěte.

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná pro děti narozené
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2014 (podmínkou přijetí dítěte naro-

zeného v období od září do konce prosince 2013 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského pora-
denského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2014 jsou doporučující vyjádření školské-

ho poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti o přijetí přiloží zákonný zástupce).
K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dítěte i v případě, že budou žádat o odklad. Žádost o odklad musí být doložena 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Zápis se skládá z formální části (zápis údajů o žákovi a zákonném zástupci) a motivační části (cílené aktivity zaměřené na 

zhodnocení určitých dovedností dítěte). Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se už moc těší na nové žáky.

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel

v písemné části bez atlasu i v praktické čás-
ti). Navázal tak na svoje úspěchy z minu-
lých let, kdy kategorii A vyhrál, v kategorii 
B skončil druhý a minulý rok skončil v ka-
tegorii C na 4. místě. Tomáš tak patří mezi 
nejúspěšnější řešitele zeměpisné olym-
piády v historii naší školy a mezi soupeři 
v okresních kolech si získal velký respekt. 
Jeho úspěch není náhodný, v hodinách ze-
měpisu patří mezi nejlepší studenty, připra-
vuje se nejen na výuku, ale svému oblíbe-
nému předmětu se věnuje i ve svém volnu. 
Výborné umístění je pro něj velkou odmě-
nou a výzvou do dalšího soupeření v kraj-
ském kole, které se bude konat 20. března 
2019 ve Žďáru nad Sázavou.

Za reprezentaci školy si zaslouží pochva-
lu i další žáci, kteří se zúčastnili okresního 
kola v ostatních kategoriích - Lukáš Mindl, 

Viktorie Aronová, Barbora Chaloupková, 
Zuzana Černá a Tomáš Sláma.

Postupujícímu blahopřejeme a držíme 
palce v krajském kole!

Lucie Dvořáková, Josef Pešek
učitelé zeměpisu ZŠ Ledeč n. S.
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VELKÉ DÍKY VŠEM DÁRCŮM A SPONZORŮM
OD PETRKLÍČE

V průběhu celého roku se snažíme 
našim uživatelům různými způsoby 
zkvalitňovat službu, kterou jim v Cen-
tru sociálních služeb Petrklíč poskytu-
jeme. K tomuto zlepšování by nemohlo 
docházet bez větších či menších štěd-
rých darů našich sponzorů. Tímto jim 
všem velmi děkujeme. Díky nim mů-
žeme například pořizovat nové moder-
ní pomůcky, které jednak uživatelům 
zpříjemňují čas strávený ve stacionáři, 
ale také usnadňují práci pracovníkům. 
Pro ilustraci uvedeme příklad našeho 
posledního většího nákupu, a to elek-
trického masážního lehátka, jenž bylo 
zakoupeno díky podpoře Nadačnímu 
fondu TESCO a obci Vracovice.

Od prosince 2018 slouží v našem 
zařízení nové masážní elektrické le-
hátko. „Naši uživatelé i já jsme z no-
vého masážní lehátka nadšení,“ říká 
pracovnice v sociálních službách Ka-
teřina Březinová, která petrklíčské se-
niory i osoby s handicapem masíruje. 
„Uživatelé oceňují zejména jeho polo-
hovatelnost, ale lehátko je i velmi pří-
jemné na dotek. Jsem ráda, že mohu 
masáže provádět lépe a kvalitněji díky 

vhodné šířce a výškově nastavitelnému 
lehátku,“ pochvaluje si Kateřina.

 Uživateli Centra sociální služeb Pe-
trklíč patřícímu pod Oblastní charitu 
Havlíčkův Brod jsou lidé s postižením 
a senioři. „Masáže jsou pro uživatele 
stacionáře velmi přínosné z mnoha dů-
vodů. Díky nim se uvolňují ztuhlé čás-
ti těla, nežádoucí napětí svalů a vazů, 
tělo se celkově prohřívá a prokrvuje, 
díky čemuž se z organismu vylučují 
škodliviny. Masáž pro ně představuje 
rovněž příjemnou relaxaci,“ vysvětluje 

absolventka masérských kurzů Kate-
řina Březinová. V tomto roce si navíc 
rozšířila si své znalosti a dovednosti
o kurz míčkování. 

Rádi bychom vás pozvali na VELI-
KONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU, 
která proběhne od 8. 4.–12. 4. v pro-
storách našeho zařízení (Barborka 
1324, Ledeč). Svým nákupem podpo-
říte provoz denního stacionáře. Těšíme 
se na vaši návštěvu!

Ivana Tomanová
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Hrajeme v Obecním domě ve Vilémovicích
15. 3. 2019 – 19:00 hod 16. 3. 2019 – 19:00 hod
22. 3. 2019 – 19:00 hod 23. 3. 2019 – 19:00 hod
30. 3. 2019 – 19:00 hod Vtupné 100,- Kč

Předprodej:
Hospoda „U Čerta“ Vilémovice, Salon Freestyle Ledeč nad Sázavou – Dana Heroutová, 
Informační čekárna na autobusovém nádraží v Ledči nad Sázavou – Jitka Šotolová
Těšíme se na vás.

DS LUCERNA Vilémovice

► 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. 

► Penzion a restaurace U Řeky pořádá DĚTSKÝ KARNE-
VAL, který se uskuteční v neděli 10. března od 14 hodin 
v sále restaurace. Těšit se můžete na zábavné soutěže, slad-
ké odměny a samozřejmě klauna, který vás vtáhne do kar-
nevalové atmosféry a reje masek... Rezervace vstupenek na 
tel. čísle 770 144 545 nebo na emailové adrese: ureky@ure-
kyledec.cz. Vstupné 70 Kč dospělý, 50 Kč dítě (v ceně malé 
občerstvení) 

► Městská knihovna pro vás připravuje v pondělí 11. března 
VYRÁBĚNÍ RŮŽIČEK Z PAPÍRU a jejich použití na de-
korace (pokud máte tavnou pistoli, vezměte s sebou). Za-
čátek od 13:00 do 16:00. Kurz je zdarma, přihlásit se mů-
žete osobně v knihovně, tel.: 569 729 583 nebo e-mailem 
knihovna@ledecns.cz

► Divadelní spolek Lucerna Vilémovice uvádí hořkou kome-
dii SBOROVNA, která se koná v KD Vilémovice ve dnech 
15., 16., 22., 23., a 30. března, vždy od 19:00. Vstupné 100 
Kč, předprodej v hospodě U Čerta ve Vilémovicích, Salon 
Freestyle Ledeč – Dana Heroutová, Informační čekárna na 
autobusovém nádraží v Ledči – Jitka Šotolová

► Městská knihovna pro vás připravuje ve středu 20. března 
PLETENÍ Z PAPÍRU (vezměte s sebou asi 20 ks kolíčků 
na prádlo). Začátek od 13:00 do 16:00. Kurz je zdarma, při-
hlásit se můžete osobně v knihovně, tel.: 569 729 583 nebo
e-mailem knihovna@ledecns.cz

► Obec Bělá pořádá koncert kapely VISACÍ ZÁMEK, akce se 
uskuteční v pátek 22. března 2019 od 20 hodin v kulturním 
domě ve Bělé. Jako host vystoupí kapela SPS (Punk Praha). 
Vstupné 300 Kč (předprodej), 350 Kč (na místě). Předprodej 
vstupenek v TIC Ledeč n. S. 

► DS Mimochodem vás zve v sobotu 23. března do divadel-
ního sálu na ledečském hradě na oblíbenou komedii KDYŽ 
SE ZHASNE. Začátek od 19:00. Rezervace vstupenek na re-
zervace@mimochodem.com nebo na tel.: 775 646 629

► Základní umělecká škola pořádá v pátek 29. března ABSOL-
VENTSKÝ KONCERT, který se uskuteční v sále ZŠ Ko-
menského od 17:00

ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

► Centrum sociálních služeb Petrklíč srdečně zve širokou ve-
řejnost na VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU, která 
se koná ve dnech 8. – 12. dubna, vždy od 9:00 do 15:00 
v prostorách Centra v Ledči na adrese Barborka 1324

► Klienti Domova Háj vás srdečně zvou na tradiční PRODEJ-
NÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVU, která se koná ve dnech 
11. a 12. dubna, vždy od 9:00 do 16:00 v budově bývalého 
Městského úřadu na Husově náměstí

► Město Ledeč nad Sázavou pořádá ve čtvrtek 11. dubna di-
vadelní představení JEDNA A JEDNA JSOU TŘI. Hra při-
bližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka, milující ženu 
Annu a milovanou tajnou lásku Josefínu. Hrají: Anna-Kate-
řina Seidlová, Josefína-Lucie Kožinová, Múza-Zuzana Ko-
žinová, hlas A. Dvořáka-Libor Hruška. Začátek od 19:00 
v sále gymnázia. Cena vstupenky 250 Kč, senioři od 65 let 
150 Kč. Od 18. března je možnost rezervace na adrese www.
rezervace.ledecns.cz nebo osobně v Turistickém informač-
ním centru na Husově náměstí.

► Základní umělecká škola pořádá v pátek 12. dubna ABSOL-
VENTSKÝ KONCERT, který se uskuteční v sále ZŠ Ko-
menského od 17:00

► Středisko volného času, p. o. Ledeč pořádá v sobotu 27. dub-
na již XVII. ročník TANEČNÍHO POHÁRU, který se koná 
v sokolovně. Těšit se můžete na tyto taneční kategorie: show 
dance, street dance a moderní tanec. Přijďte podpořit taneč-
níky.

► Město Ledeč nad Sázavou zve v neděli 28. dubna děti, rodi-
če a prarodiče na pohádku PAT A MAT JEDOU NA DOVO-
LENOU. Legendární kutilové Pat a Mat se vydají na cesty, 
aby projeli světa kraj a nakonec zjistili, že doma je to nejlep-
ší. Začátek ve 14:00. Cena vstupenek: 120 Kč dospělí, 100 
Kč děti. Od 1. dubna je možnost rezervace na adrese www.
rezervace.ledecns.cz nebo osobně v Turistickém informač-
ním centru na Husově náměstí.

► 29. března - FARMÁŘSKÉ TRHY na Husově náměstí

► 2. dubna - PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí

Bc. Lucie Nixbauerová
Dana Sedláčková, DiS.

SBOROVNA NENÍ JEN KANTORSKÉ HNÍZDO
Divadelní spolek LUCERNA Vilémovice vás zve na nově nastudovanou hořkou komedii

Jaromíra Břehového SBOROVNA, režie Zdeňka Vaníčková.
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Údolí řeky Želivky je někdy označováno jako prokleté. Jednak 
v důsledku vysídlení a zatopení jeho větší části, jednak kvůli ně-
kolikerým tragickým událostem, které se v něm v minulosti udály. 
Tragický je i příběh zvonů z věže kostela sv. Víta v Zahrádce.

Zahrádecký kostel přišel o své zvony nejméně 4x. Při požárech 
v letech 1783 a 1850 a za obou světových válek (1916 a 1942). 

Před rokem 1873 byly v Zahrádce čtyři zvony o hmotnosti 18, 
12, 10 a 2 centy (1 cent = 56 kg). Největší z nich byl ulit v roce 
1744 pražským zvonařem Konrádem Löhnerem za 677 fl orintů
a 10 grošů z materiálu staršího zvonu.

Při bouřce bez deště, která se na Zahrádku přihnala 29. června 
1783 okolo třetí hodiny odpoledne, zapálil blesk místní hospodu
a požár se rozšířil na okolní domy, školu i kostel. Zvony se ohněm 
rozlily na rozdíl od varhan a oltářů, které se podařilo zachránit, 
i když značně poškozené. Shořela i většina obecních písemností. 
Proto dodnes dochovaná obecní kronika popisuje události až právě 
od tohoto roku.

Po požáru byl v zahrádeckém kostele provizorně zavěšen 
nejmenší zvon z kostela ve Snětě. Tento zvon byl vyroben mistrem 
Tomášem, zvonařem na Horách Kutných, v roce 1567. Při boho-
službách sloužil dlouho jako jediný, neboť oprava kostela trvala 
téměř 20 let. V obecní kronice se uvádí, že zvony na věži nebyly až 
do října roku 1800.

Teprve v roce 1801 byl zakoupen velký zvon sv. Vít o hmotnosti 
15 centů a 8 liber ulitý Františkem Karlem Vaňkem za 200 fl orintů. 
V roce 1809 byl pořízen zvon sv. Václav o hmotnosti 7 centů a 8 
liber, který odlila pražská zvonařka Anna Kühner a Karel Bellmann 

HISTORIE ZAHRÁDECKÝCH ZVONŮ

starší, který v té době v dílně Anny Kühner pracoval, za 271 fl orin-
tů 38 krejcarů. V roce 1828 byl ještě přikoupen další malý zvon za 
72 fl orintů.

Ještě větší požár postihl Zahrádku 20. února 1850. Ve čtvrt na 
jedenáct večer začala hořet stodola u mlýna (dřívější papírny) čp. 
48 u mostu přes Želivku. Oheň prý vzplál od louče, kterou si svítil 
místní dělník. Celý večer vál od západu silný vítr o rychlosti až 100 
km/h, který lámal ovocné stromy a ničil lesní porosty. V důsled-
ku silného větru se požár rychle šířil, a protože zahrádecké domy 
byly v té době převážně dřevěné, zanedlouho shořelo 98 stavení. 
Tentokrát shořelo i veškeré vybavení kostela a relativně nedávno 
pořízené zvony se opět roztavily.

K opravám požárem poničeného městečka výrazně fi nančně i ma-
teriálně přispěl kníže Vincenc Karel z Auerspergu a ze Žleb. Auer-
spergům patřilo dolnokralovické panství, jehož součástí byla i Za-
hrádka. Kníže fi nancoval i obnovu místní farního kostela sv. Víta.

Již v roce v roce 1852 byl na novou zvonovou stolici zavěšen 
zvon nesoucí jméno Vilemína. Vážil 38 kg včetně srdce, měl prů-
měr 37 cm a výšku 30 cm.

Tento zvon byl zřejmě pojmenován po manželce knížete Vincen-
ce, kněžně Vilemíně, rozené Colloredo-Mansfeld. Přesto, že v té 
době byla úředním jazykem němčina, kněžna uměla dobře česky
a měla i české národní cítění. Navíc v letech nouze pomáhala fi -
nančně i potravinami z panských sýpek lidem na svých panstvích, 
která po smrti manžela od roku 1867 spravovala.

Pokračování příště
Ing. Jan Čihák, Spolek Přátelé Zahrádky

SBÍRKA NA ZVON
Na restaurování vitrážových oken kostela, které v současné době probíhá, jsou finance již zajištěny. Nově vybrané 

finanční prostředky tedy můžeme věnovat na nákup zvonu. Číslo účtu naší veřejné sbírky č. 5399739001/5500. Pokud 
bude dárce chtít vázat využití svého příspěvku na nákup zvonu, může do zprávy pro příjemce uvést heslo „ZVON“. 

Přispět je možno také do pokladniček na akcích Spolku.
Veřejná sbírka byla osvědčena a je dozorována Krajským úřadem Kraje Vysočina.

Na fotografi i zleva je Otto Rokos s chotí obchod smíšeným zbožím v č. 84. Chlapci jsou snad jejich synové. Hoch v tmavém oblečení je 
určitě Ota Rokos, který byl majitelem a později vedoucím potravinového obchodu v č. 84, obsluhoval benzinovou pumpu v Zahrádce na 
náměstí a železářství na protější str. náměstí v č.???. Další manželský pár neznám, snad nějaký zaměstnanec obce. Muž nad Otíkem snad 
farář nebo učitel. Poslední, uniformovaný muž, je nějaký cizí úředník dohlížející na prováděné rekvírování zvonů.
Popis jsem získala od pí Vlasty Čmelíkové, čp. 164, rozené Zemanové, čp. 109. Pomůžete nám s identifi kací osob? 

V. Čiháková
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SITUACE PO 15. BŘEZNU 1939

V 19. století se v Maroku prosazovaly koloniální zájmy Francie a Španělska. Pěkně to vysvětluje Filatelistický atlas známkových zemí 
autorů Ludvíka Muchy a Bohuslava Hlinky z r. 1971, str. 154. Dodnes mě těší, že jsem dlouhá léta s L. Muchou měl plodnou korespon-
denci. Ale k věci: v úvodu popsaný francouzský protektorát byl vyhlášen roku 1912 (rozloha 400 tis. km2), španělský pak měl 20 800 km2. 
Citovaný francouzský protektorát byl zrušen až roku 1956. Jak je vidno, francouzská pošta opatřila marocké známky přetiskem, jehož 

znění je v úvodu. Kdysi jsem četl, že uvedené státní zřízení bylo v roce 1939 pro nacisty 
vzorem a přenesli ho na označení torza Československa. Stali jsme se Protektorátem Če-
chy a Morava. Jistě tehdy šlo o hořkou potupu. Je zajímavé, že protektorát se jako státní 
útvar na bankovkách či známkách nevyskytoval. Pokud jde o lidovou tvořivost, pak ta 
nedala dlouho na sebe čekat. Název státního útvaru byl protentokrát.

V roce 2019 si připomeneme 80. výročí potupné okupace, návštěvy (první a poslední) 
A. Hitlera v Praze a začátek šestileté okupace. Je potřebné, abychom si připomněli na 
první pohled i tuto podružnou souvislost. Bezesporu pro většinu čtenářů objevnou. 

RNDr. Miroslav Vostatek

V loňském roce jsme na stránkách Ledečského zpravodaje v re-
trospektivách „točili“ magické osmičky včetně osmičkového loga, 
tedy události, které se vztahovaly k událostem v našich dějinách 
(tedy i našeho města), které mají na konci roku číslo osm. Užili 
jsme si toho dost v televizi, v rádiu i na novinových stáncích. Na-
štěstí se ukázalo, že rok 2018 byl pro nás dějinnými událostmi běž-
ný (alespoň ze současného pohledu). A jak prokazujeme na těchto 
stránkách, vlastně každý rok je co připomínat, či na co vzpomínat. 
Už v minulých letošních zpravodajích to bylo o bosých džentlme-
nech, Foglarovi… Častokrát tu připomínám, že bychom rádi při-
vítali i vaše podněty, vzpomínky a fotografi e. Třeba jako to pro 
březnový zpravodaj udělal dr. Vostatek nebo poznámky z jedelské 
kroniky. Cože se to před 80 lety dělo? ok 

Bylo mi přes osm let a už jsem toho zažil nějak moc. O situaci 
se mluvilo doma i jinde. Období několika měsíců bylo podivné, lo-
gicky vyústilo v německou okupaci. To jsem popisoval, ale v řádu 
několika dní došlo ke změnám, dnes bychom řekli závažným. Byla 
to změna jízdy po komunikacích. Za první republiky se jezdilo 
vlevo (jako dodnes v Anglii). Když po letech tento problém řešilo 
Švédsko, byl to fi nančně velice náročný úkol. Ale k věci a protekto-
rátu. Představte si, že tehdy v Ledči prakticky neexistovalo doprav-
ní značení a značky. Celá tehdejší administrativa předepisovala 

PROTECTORAT FRANCAIS

V loňském roce jsme na stránkách Ledečského zpravodaje v retrospektivách „točili“ magické osmičky včetně osmičkového loga, 
tedy události, které se vztahovaly k událostem v našich dějinách (tedy i našeho města), které mají na konci roku číslo osm. Užili 
jsme si toho dost v televizi, v rádiu i na novinových stáncích. Naštěstí se ukázalo, že rok 2018 byl pro nás dějinnými událostmi běž-
ný (alespoň ze současného pohledu). A jak prokazujeme na těchto stránkách, vlastně každý rok je co připomínat, či na co vzpomí-
nat. Už v minulých letošních zpravodajích to bylo o bosých džentlmenech, Foglarovi… Častokrát tu připomínám, že bychom rádi 
přivítali i vaše podněty, vzpomínky a fotografi e. Třeba jako to pro březnový zpravodaj udělal dr. Vostatek nebo poznámky z jedelské 
kroniky. Cože se to před 80 lety dělo?                     ok

označení obce (Ledče) oválnými plechovými tabulemi na příjezdo-
vých silnicích, které byly připevněny na prvním domě. Bylo uve-
deno město (Ledeč), dále země Česká a státní znak (barevný). Jiné
a dnes známé tabule a směrovky prostě nebyly! Musely se urychle-
ně vyrábět. Situace se chopil Josef Urban, majitel pily na Žižkově. 
Postavil truhlárnu, kterou vybavil stroji a personálem. A začalo to! 
Velice rychle se vyrábělo, natíralo a expedovalo. Byl jsem u toho, 
protože syn majitele Jaroslav byl můj spolužák a přečasto jsme do 
truhlárny chodili. Viděl jsem to na vlastní oči. Neskutečně rychle se 
směrovky umisťovaly, a tak v roce 1945 už sehrály svoji roli, když 
se odstraňovaly či obracely, aby zmátly ustupující Němce. Okupan-
ti posedlí organizováním a děláním pořádku se tedy museli opravdu 
činit, když tuto situaci zvládali. Jestliže přeci něco už nepamatuji, 
nevím, která ledečská fi rma tabule, rozcestníky i dopravní značky 
natírala a popisovala. Možná, že to někdo doplní.

Pamatuji si, že jako kluk jsem četl v týdeníku Ozvěny, jaké byly 
problémy v Praze. Tam se musel provoz tramvají přesunout na 
pravou kolej. Nastaly problémy s výhybkami a jejich mnohdy au-
tomatizovaným přehazováním atd. Na závěr: pozůstatek březnové 
okupace 1939 vidíme dodnes.               

RNDr. Miroslav Vostatek
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MRZLO, AŽ PRAŠTĚLO – Z KRONIK JEDLÉ A LEDČE

Pro ilustraci časů před 80 a 90 lety, třeba jako do-

plnění vzpomínek pana dr. Vostatka (viz strana 14), 
uvádím zápisy do kronik, které se týkají počasí zmí-
něných let, a jeden by neřekl, že se vlastně jednalo 

o události v místech jen pár kilometrů od sebe vzdá-

lených. Zápisy mi z jedelské kroniky poskytl Ing. Jiří 
Bouma a zápisy z obou kronik jsou upravené pro po-

třeby zpravodaje.

JEDLÁ, ZÁPIS Z KRONIKY roku 1939
28. února z Jedlé rukovali branci, aby se 20. března 

zase vrátili domů. 25. března jsou v okresním městě 
(Ledči) němečtí vojáci. Jinak jen občas vsí projede ná-

kladní auto s německými vojáky. 26. srpna je zde po-

prvé vyvěšena dvojjazyčná výstraha (označení obec-

ního úřadu i orientačních tabulí), už o měsíc později 
přichází nařízení o zatemňování. Vydány byly i první 
potravinové lístky, platné na 4 týdny. To byly události, 
které připomínaly okupační stav, těžká práce v země-

dělství tu zůstala beze změn.
Kronikář zaznamenává, že celý tento rok bylo často 

počasí velmi nevlídné, zima sice vypadala mírně, ale 
právě 13. března napadaly spousty sněhu. Sníh zničil 
mnoho ozimů a tál až do konce měsíce. Neúroda se 
projevila samozřejmě i do cen. Je sháňka po tučných 
vepřících, husa se prodává až za 65 korun a kachna 
za 20 korun, metrák brambor za 40 – 60 korun.

Pro zajímavost a současnou spojitost, téměř všechny 
děti v obci v březnu onemocněly spalničkami a dětí se 
tu za sledovaný rok narodilo šest (1 kluk). 

ZÁPIS Z LEDEČSKÉ KRONIKY 1939
Celý rok byl velmi vlhký a chladný. Zvláště květen 

byl abnormálně studený a deštivý. Také podzim byl 
krajně nepříznivý a plískanicemi znemožňoval skli-
zeň okopanin. A tak se stalo, že někteří rolníci vybírali 
brambory až v listopadu.

V celém roce bylo 189 srážkových dní, z čehož 
25 dní sněžných. Sněhu napadlo za celý rok 73 cm 
a sněhová pokrývka trvala 60 dní. Nejvyšší sněhová 
vrstva byla v březnu, a to 22 cm. Celkem napršelo 
859 mm, což je abnormální, protože u nás bývají prů-

měrné roční srážky kolem 700 mm (pozor – v roce 
1939). Střední roční teplota byla 8 °C, nejteplejší den 

roku 31. července - 30,8 °C) a nejstudenější 29. pro-

sinec – 19 °C. První mráz na podzim byl 28. září, po-

slední 1. dubna; první sníh padal 23. října, poslední 
26. března.

Protože lidé dosud měli v paměti krutou zimu roku 
1929, dávám ji k porovnání. Na začátku února se 
spustila velmi krutá zima. Byly mrazy -40 °C i více, 
napadly spousty sněhu, zavaleny byly silnice, vesnice 
dlouhý čas odříznuty od světa. Zvěř hynula hlady, ptá-

ci mrazem padali za letu. Koroptve přilétaly na dvory 
a zobaly se slepicemi – obávám se, že naše děti ne-

budou vědět, jak tenhle hrabavý pták vůbec vypadá 
a že byl běžnou součástí života v naší krajině. Více jak 
polovina včelstev zahynula zimou a hladem, mnoho 
ovocných stromů, zvláště švestek, pomrzlo. Škody to 
byly veliké! Školy byly celou druhou polovinu úno-

ra zavřené, děti se sem nemohly dopravit a místnosti 
vytopit, kalamáře byly zamrzlé (ani nevím, jestli ještě 
připomínat, co byly kalamáře – bylo by to asi horší než 
zmíněná koroptev).

Posuďte sami, jak skoupý je oproti tomuto barvité-

mu dramatu z Jedlé zápis z ledečské kroniky. Člověk 
by skoro řekl, že ta zima za kopcem (nebo před kop-

cem?) byla jiná.
Ledečská kronika 1929: Počasí v podzimu příznivé. 

Sklizeň nad očekávání pěkná. Zima velmi mírná. Sníh 
byl jen o Vánocích. Největší mráz 14 °. Toť vše!

Ještěže těm pánům kronikářům nezamrzl kalamář, 
jejich zápisy jsou velmi cenné a ve chvílích, kdy je 
pročítáte, až dojemné. A kdybyste viděli ten rukopis. 
Třeba i na to dojde. Konkrétně je tu řeč o panu učiteli 
Ladislavu Cudlínovi, působícímu na škole v Jedlé (viz 
LZ 12/2018, str. 10). Přidejte i vaše vzpomínky a foto-

grafie na stránky našeho zpravodaje. 
ok

Snímek je z února letošního roku a i když jsme si zimy užili dost (možná ještě užijeme), s tou ze záznamu jedelské 
kroniky se to srovnat nedá.
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JSME SOUČÁSTÍ PŘÍBĚHU. Ve vánočním zamyš-

lení jsem psal o tom, že jsme součástí velkého příběhu 
lidstva. Pokud na něj zapomeneme, neuvědomujeme si 
ho nebo se vědomě bráníme tomu, být jeho součástí, vy-

stavujeme se velkému nebezpečí. Během lidského života 
zákonitě narazíme na mnohá úskalí. Nepřijmeme-li své 
lidské místo a úlohu, úskalí nám přijdou nesmyslná, ne-

rozumíme jim, nevyrovnáme se s nimi. Může to vyústit 
ve zlé konflikty s ostatními, dále v depresi, člověk začne 
tápat, bloudí sám v sobě a nevidí východisko. 
Pokud ale přijmeme svou úlohu v tajemném a úžasném 
příběhu, který začal stvořením Země, pokračoval vzni-
kem života a člověka, získáme jistotu v to, že i když 
smysl naší bolestné a radostné cesty nemůžeme zcela ro-

zumem pochopit, existuje. Podílíme se na něm a tvoříme 
budoucnost. Rozum tápe, ale srdce ví své. Žije z lásky, je 
odvážné, pokorné a pevné.      

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
15. 3. v 14.30 Spolčo na faře pro školní děti (program 
a dozor zajišťuje paní Přádová)
15. 3. v 15.00 Spolčo na faře pro děti od tří do šesti let 
(program a dozor zajišťuje paní Sklenářová) 
16. 3. v 17.00 Benefiční rytmický koncert skupina Le.
Ffa.Tta (ve farním kostele)
21. 3. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (se-

tkání na faře)

22. 3. v 17.00 Zahájení přípravy dětí a rodičů k první-
mu přijetí svátosti smíření a sv. přijímání (Informace 
podá Mgr. Jana Sklenářová).
OBŘADY SV.TÝDNE Podrobnější seznam akcí na-

leznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
17. 3. Sv. Patrik - Patron Irska a budoucí velmi známý 
světec žil ve čtvrtém a pátém století po Kristu. Narodil 
se v Anglii, odkud ho piráti unesli a prodali jako otroka 
do Irska. Za šest let svého otroctví poznal bídu a zaosta-

lost irského venkova. Po návratu domů se vzdal světské-

ho života, přijal řeholní šat a kněžské svěcení. Vrátil se 
do zaostalého Irska, horlivě a nenásilně zde šířil křesťan-

ství a s ním spojenou vzdělanost. Hlásal osobní chudobu 
kněží. Již za jeho života ho lidé uctívali jako svého otce 
a světce. 
19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence panny Marie. 
Tento den si připomínáme prostého člověka Josefa, 
který stál po boku Marie, matky Ježíše Krista. S hlu-

bokou vírou a přímočaře přijal zázrak Božího početí 
a zrození. Ukázal nám, že zázrak lze přijmout, i když 
mu nerozumíme.   
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně - anděl zvěstoval Marii, 
že se má stát matkou Ježíše Krista.

Za Římskokatolickou farnost – děkanství  
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář
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Šest klientů Do-
mova Háj je již rok 
spoluobčany obyvatel 
ve Světlé nad Sázavou. 
Přestěhovali se do ro-
dinného domu v klid-
né, přirozeně obydlené 
lokalitě na kraji města loni 5. února. Od začátku po-
bytu v městě se snaží aktivně zapojovat do tradičních 
akcí – mimo jiné si užili světelskou pouť, Sázavafest 
v zámeckém parku, o vánočních svátcích živý betlém 
před kostelem na náměstí. 26. února 2019 se zúčastnili 
masopustního průvodu. Předtím se však 13. února se-
tkali s panem místostarostou, který za nimi již podruhé 
přijel do komunitního bydlení.

Jedna z nových obyvatelek Světlé nad Sázavou již 
od června 2018 pracuje na místní základní škole, další 
dva by rádi brzy nastoupili do zaměstnání – nejraději 
by uklízeli v zámeckém parku, kam rádi chodí na pro-
cházky. Pobyt ve městě jim dává daleko větší možnos-
ti na zajištění běžného chodu domácnosti – pravidelně 
se potkávají s dalšími lidmi, např. na nákupech v míst-
ních obchodech. 

Domov Háj prochází procesem transformace po-
bytových sociálních služeb. Důvodem transforma-
ce organizace je fakt, že pobytové služby osobám 

s mentálním a kombinovaným postižením jsou posky-
továny v nevyhovujících prostorách budovy v Ledči 
nad Sázavou v části Háj, která se nachází mimo běž-
nou zástavbu města v lese. 

Komunitní bydlení ve Světlé nad Sázavou je druhé 
v projektu, díky kterému bude vytvořena síť domác-
ností komunitního typu a návazných ambulantních 
služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným po-
stižením v okrese Havlíčkův Brod - a to konkrétně 
ve Světlé n. S., kde Kraj Vysočina postaví ještě dva 
domky a zázemí pro management se sociálně tera-
peutickou dílnou, v Ledči, v Chotěboři, v G. Jeníkově 
a H. Brodě. Započetí stavebních prací na dvou dom-
cích v Ledči nad Sázavou se plánuje na léto letoš-
ního roku. 

Andrea Šeredová, foto z archivu Domova Háj

STŘÍPKY Z HÁJE
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KRAJSKÉ KOLO KOVO JUNIOR - 
MECHANIK SEŘIZOVAČ

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč ve dnech 19.–20. 
února 2019 pořádala krajské kolo KOVO JUNIOR 
2019 v rámci celostátní přehlídky ČESKÉ RU-
ČIČKY. Soutěž proběhla pod patronací radní Kra-
je Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu 
Ing. Jany Fialové, MBA. Tuto soutěž jsme pořáda-
li na základě pověření Cechu KOVO ČR a odboru 
školství, mládeže a sportu krajského úřadu Kraje 
Vysočina. Soutěž byla určena pro žáky 2. až 4. roč-
níku studijního oboru mechanik – seřizovač.

Přihlásilo se celkem osm škol, z toho sedm škol 
z Kraje Vysočina a 1 škola z Hradce Králové. Ka-
ždá škola mohla do soutěže přihlásit jedno dvou-
členné družstvo (vítěze školních kol) a porovnat 
své síly v jednotlivcích i v družstvech. Naši školu 
reprezentovali žáci studijního oboru Mechanik se-
řizovač Miroslav Váňa (4.MS) a Bartoloměj Pacal 
(3.MS).

Prvním úkolem bylo vytvořit řídící programy dle 
zvoleného systému Sinumerik/Heidenhain a vý-
kresové dokumentace (podle pracovního postupu 
a nástrojového listu). Při následné simulaci pak 
soutěžící ověřovali i jeho funkci. Druhou částí bylo 
měření pěti vybraných rozměrů vyrobené součásti, 
rozbor uložení a výpočet otáček ze zadaných hod-
not. Vytvořené řídící programy posuzovala odbor-
ná komise složená ze zástupců odborníků z praxe 
(Siemens Praha, VUT Brno, WIKOV Zruč n. S.).

Nedílnou částí dvoudenního programu byl 
také bowlingový turnaj v hotelu Kaskáda a exkurze 
ve fi rmě Schafer-Sudex, s.r.o. Ledeč nad Sázavou.

Hodnocení výsledků nám udělalo velkou radost, 
neboť v jednotlivcích vyhrál žák naší školy Miro-
slav Váňa, který postupuje do celostátního kola, 
které se bude konat 12.–14. března 2019 v Brně. 
Naše škola obsadila i první místo v soutěži družstev.

Slavnostní vyhodnocení výsledků proběhlo v krás-
ných prostorách obřadní síně MěÚ v Ledči za pří-
tomnosti zástupců Kraje Vysočina, zástupců fi rem, 
zúčastněných škol a starosty města Ledeč Ing. Zdeň-
ka Tůmy. Vítězové obdrželi kromě diplomů také kva-
litní ceny, které věnoval mimo jiné i Kraj Vysočina. 
I když každá škola či soutěžící usilovali o co nejlep-
ší umístění, panovala přátelská atmosféra. Jistě, jde 
o výsledky a umístění, ale hlavní cíl je přece v tom, 
že „strojírenské řemeslo“ opět žije. Právě tím, že 
se koná taková soutěž, je „strojařina“ podporována 
a vyzvednuta jako obor náročný, ale zároveň potřeb-
ný a krásný. A tak si jistě všichni přejeme, abychom 
se v podobném duchu a minimálně ve stejném počtu 
setkávali i nadále. Technickým oborům zdar a „stro-
jařině“ zvlášť! Děkujeme sponzorům soutěže:

Schäfer-Sudex, s. r. o., Ledeč, Wikov Sázavan, s. r. o., 
Zruč n. S., DVOŘÁK - svahové sekačky, s. r. o., Pohled, 
K+K mezinárodní doprava s. r. o. Ledeč.

Soutěžící žáci (16) byli nominováni z těchto škol:
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč, SŠP technická 

a automobilní Jihlava, VOŠ a SPŠ Žďár n. S., SPŠ 
a SOU Pelhřimov, SPŠ Třebíč, SŠ řemesel a služeb 
M. Budějovice, SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, SPŠ, 
SOŠ a SOU Hradec Králové 

Ing. Stanislav Dlouhý, 
předseda předmětové komise strojírenství
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PO STOPÁCH ZMIZELÝCH SOUSEDŮ 

Studenti odborné školy v Ledči navštívili na začátku 
února místní židovský hřbitov a tím zahájili dlouhodo-

bý projekt Zmizelí sousedé. Projekt se zabývá pátráním 
po ledečských obyvatelích židovského původu, kteří 
byli deportováni do koncentračních táborů a již se ne-

vrátili zpět do svých domovů. 
V následujících měsících budou naši středoškoláci stu-

dovat různé historické dokumenty, nejen z regionálních 
archivů a matrik, ale čeká je i spolupráce s Památníkem 
Terezín či největším židovským muzeem na světě v Je-

ruzalémě. Součástí projektu bude i návštěva Židovského 
města v Praze. 

Jedním z cílů, kte-

rého chceme dosáh-

nout, je také vznik 
webové stránky 
o zaniklé židovské 
komunitě v Ledči, 
jejímiž tvůrci bu-

dou sami studenti. 
Aby však byl náš 
projekt úspěšný, po-

třebujeme dostatek 
historických pramenů. Proto prosíme všechny, kdo 
by nám mohli pomoci, aby se na nás obrátili. Zajímá-

me se o fotografie, dopisy a jiné dokumenty týkající 
se místní židovské diaspory. Rádi si také popovídáme 
s pamětníky a vyslechneme jejich vzpomínky na toto 
období. Kontaktovat nás můžete na čísle 569 669 419 
nebo na adrese protivinskaa@gvi.cz.

Adéla Protivínská, Jaroslav Adamus 
(vedoucí projektu) 

Dne 11. ledna 2019 se uskutečnilo setkání zaměst-
naných účastníků projektu S Hátou do práce. Protože 
se blíží konec projektu, je na čase bilancovat, hodnotit 
a vzpomínat. Účastníci si vyměnili informace o svých 
pracovních pozicích, zkušenostech a vzájemně se moti-
vovali k další pracovní činnosti. 

Firmy, které poskytly pracovní místa pro účastníky 
projektu, jsou: Háta, o.p.s., AKROBRAB, s.r.o., GAPIS 
s.r.o., SixPointTwo s.r.o., Potravinová banka Vysočina, 
z.s., Domov ve Zboží, p.o.

V současné době probíhá navazující projekt S Hátou 
do práce II. V tomto projektu se již podařilo zaměstnat 
účastníky ve firmě Háta, o.p.s., GALATEK a.s. a Stanici 
Pavlov o.p.s. Dále se k nám přidala firma GRASS spol. 
s r.o. a jednání probíhají s firmami Atos spol. s r.o. Ledeč 

nad Sázavou a Billa, spol. s. r.o. Do projektu se zapojí 
také klienti Domova ve Věži. 

Věříme, že další pracovní místa budou přibývat a do-

kážeme, že i člověk se zdravotním postižením může být 
přínosem pro výrobu či služby. 

Bližší informace o projektu pro účastníky i za-

městnavatele poskytne paní Eva Moravcová,  
tel. 737 017 404.

Tyto projekty jsou financovány z Evropského sociál-
ního fondu: Operační program Zaměstnanost: 1 Podpora 
zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, evidovaného 
pod registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/000
4079 (S Hátou do práce) a  CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0
009061 (S Hátou do práce II.). 

Eva Moravcová

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU S HÁTOU DO PRÁCE

DIVADLO MIMOCHODEM OTEVÍRÁ 14. SEZÓNU
Spolek Mimochodem na konci března otevře dveře 

divadelního sálu na ledečském hradě a potěší příznivce 
zábavy a umění stále žádanou reprízou uvolněné české 
konverzační komedie Když se zhasne od autorů Micha-

ely Doleželové a Romana Vencla. Sehraná herecká parta 
ve složení Terezy Dvořákové, Markéty Krátké, Vojtěcha 
Roula a Filipa Ženíška se opět předvede v rolích dvou 
manželských párů, z nichž jeden je otevřeně nešťastný 
a ten druhý rovněž, akorát o tom neví. Když se pak roz-

hodnou svoje trápení velmi svérázným způsobem řešit, 
o zábavu rozhodně nebude nouze. K tomu si přidejte ješ-

tě spoustu punče, vánoční ozdoby, spartakiádní trenýr-
ky, soby a squashové utkání v přímém přenosu, takže si 
na své přijde opravdu každý divák.

Když se zhasne je stále velmi populární hra a di-
vadlo Mimochodem s ní vystupuje už šestou sezónu. 

„I když by se někomu mohlo zdát, že šest let života hry 
je u malého divadla hodně dlouho, tato komedie stále 
baví nejen diváky, ale hlavně i nás, takže o jejím staže-

ní z repertoáru zatím ani neuvažujeme,“ říká šéf diva-

dla Josef Nádvorník. Spolek s touto hrou slaví úspěchy 
nejen u diváků, ale i na přehlídkách po celé republice. 
Naposledy si například odnesl čestné uznání za herecký 
výkon na divadelním festivalu Valašské křoví ve Sla-

vičíně.
Představení se bude konat v divadelním sále ledečské-

ho hradu, a to v sobotu 23. března od 19:00. Podrobnos-

ti se můžete dozvědět na www.mimochodem.com nebo 
na stránkách divadla na Facebooku. Vstupenky je možné 
rezervovat na adrese rezervace@mimochodem.com či 
na čísle 775 646 629. 

Josef Nádvorník
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ÚSPĚCH MLADÝCH FOTOGRAFŮ Z LEDEČSKÉ ZUŠ

V sobotu 26. ledna 
2019 jeli žáci multi-
mediální tvorby ZUŠ 
Ledeč nad Sázavou 
a studenti Akade-

mie Sen na dernisáž 
výstavy fotografií 
soutěže, kterou po-

řádá Fotoklub Zruč 
nad Sázavou v pro-

storách ZUŠ. To-

hoto přátelského setkání fotografů nejen z Posázaví 
a Kutnohorska jsme se zúčastnili již po šesté. Nejdříve 
jsme si prohlédli výstavu a pak se usadili do multi-
funkčního sálu, kde proběhlo předávání cen. To nám 
přineslo obrovskou radost. Žáci naší ZUŠ se výborně 
umístili (obsadili jsme 1. až 10. místo) a získali hod-

notné věcné ceny. První ve své kategorii byl Šimon 
Pelikán, druhá Julie Tomková a třetí Natálie Egartová.  
Po vyhodnocení soutěže následovala nejzajímavější 

část slavnostního odpoledne: promítání vybraných 
fotografií ze soutěže a ukázky jejich možných úprav 
v počítači. Mohli jsme tak vidět, jak vhodně zvolená 
úprava v počítači může značně vylepšit celkové vy-

znění každého snímku. Tato prezentace byla výborně 
připravená, velice inspirativní a poučná. 

Po promítání jsme se občerstvili, odepnuli své foto-

grafie z výstavy a plni štěstí pádili opět na vlak domů 
do Ledče. Za tento fotografický svátek děkujeme všem 
organizátorům a podporovatelům soutěže. 

Osmnáctého ročníku Fotosoutěže nul a jedniček se 
zúčastnilo 74 fotografů, z toho 12 žáků multimédií 
a pět studentů Akademie. Podle pravidel poslal každý 
autor elektronicky tři fotografie, které porota hodnoti-
la body samostatně a naprosto anonymně. Body se se-

četly a vyhrál autor s největším počtem bodů. Nejlépe 
hodnocený snímek každého autora byl zvětšen špičko-

vým fotolabem na rozměr 30x40 cm a z těchto snímků 
pak následně byla sestavena výstava. 

Markéta Pelikánová, učitelka ZUŠ

Lišácký pohled, autorka Julie Tomková

Koloušek, autor Šimon Pelikán Dívka z obrazu, autor Šimon Pelikán

Vrabec v hrsti, autorka Natálie Egartová
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VELKÁ SPOUSTA TURNAJŮ 
NA ZAČÁTKU ROKU 

Rok jsme zahájili na spoustě novoročních turnajů. 
Mladší žáci o Pohár Zruče, kde přivezli 4. místo. 
Od medailí kluky dělily dva góly 😊! Nejvíce si ce-
níme, že ani jeden zápas svým soupeřům nedali za-
darmo, bojovali a snažili se o co nejlepší výsledek. 
Individuální ocenění Talent turnaje si přivezl Matěj 
Brzoň. Starší žáci si zahráli v pražských Vršovicích, 
kde sbírali cenné zkušenosti, o umístění tentokrát 
úplně nešlo a velmi důležité je, že se kluci sehráli 
a bylo k vidění několik povedených akcí. 

Mladší žačky si týden poté z Vršovic dovezly také 
bramborovou medaili po pěkném výkonu. Ukázaly, 
že umí hrát i s neznámými soupeřkami. Medailová 
místa utekla o pár gólů. Na další turnaj si holky za-
jely do Milevska, kde sehrály několik napínavých 
zápasů. Zasloužily by lepší, než 6. místo. Starší 

žákyně vyrazily do Ústí n. L. na pěkný a dobře ob-
sazený turnaj. Cesta vlakem je zážitek sám o sobě 
a navíc dramatické zápasy je něco, co k házené patří 
a proč je házená tak krásný sport. 

Kategorie mini si poprvé vyzkoušela ve Zruči vel-
ké hřiště a házenou 6+1, starší a zkušenější budou 
nyní občas hrát malou, občas velkou házenou, tak 
aby nabyté zkušenosti poté využili ve starších ka-
tegoriích. 

Leden a únor byly turnaji plné, ale kromě nich 
tvrdě trénujeme a zlepšujeme se na Ligu Vysočiny. 
Několikrát budou hrát děti i v Ledči na hale (rozlo-
sování http://www.hazenaledec.banda.cz ), přijď-
te se podívat, fandit a ukázat dětem, že házená je 
skvělý a pohledný sport. Budeme se na vás těšit! 

Lenka Pešková 

PRODÁM
Prodám byt 3 + 1 v ulici 

M. Majerové V Ledči n. S., 
k dispozici od května 2019.

Kontakt na tel.: 
776 282 452, volejte pouze 
PO – PÁ, a to pouze v době 

mezi 10 – 11 h.
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Více než 60 let sloužily řadě generací sportovců 
šatny na letním stadionu. V posledních desetiletích, 
již  bez „správcovského bytu“ a pouze s minimální-
mi úpravami, v mnoha ohledech nesplňovaly základ-

ní hygienické požadavky a svým „komfortem“ byly 
i daleko za vybavením zázemí na řadě fotbalových 
hřišť, kde se hrály nejnižší fotbalové soutěže.  Vzhle-

dem k tomu, že letní stadion je v majetku města Led-

če n. S, rozhodli zastupitelé v r. 2017 o celkové re-

konstrukci  šaten tak, aby tyto splňovaly požadavky 

na zázemí sportovních hřišť  této doby. Rekonstrukce 
se na základě výběrového řízení ujala firma Unimont 
JCK a tak vás, kteří jste zvědaví na to, jak nové šatny 
vypadají „uvnitř“, zveme 
dne  15. března 2019 od 14 do 18 hodin
na jejich prohlídku. Vaše dotazy týkající se přede-

vším využití jednotlivých prostor vám rádi předají 
ti, kteří budou tyto šatny nejvíce užívat – členové 
fotbalového oddílu Kovofiniš Ledeč n. S. 

ZT

CHCETE PROVÉST NOVÝMI „ ŠATNAMI“  
LETNÍHO STADIONU?

Zastupitelstvo města Ledče schválilo 27. 11. 2017 
Smlouvu o dílo s firmou Unimont J.C.K., jejímž před-

mětem byly „Stavební úpravy sportovního areálu č.p. 
585, 584 01 Ledeč“. Cena byla vysoutěžena v částce 
10 700 439,46 Kč včetně DPH. Dne 30.11. 2017 bylo 
předáno staveniště a firma začala s rekonstrukcí. V prů-

běhu stavby se však zjistilo, že  1.PP (stropní konstruk-

ce i obvodové zdivo), které mělo být zachováno, je také 
ve špatném stavu a není možné na něj postavit původně 
plánovanou novou konstrukci. Bylo tedy nutné přepraco-

vat projektovou dokumentaci, která řešila ubourání zdiva 
1.PP do úrovně horní hrany základových pásů, ubourá-

ní stropní konstrukce 1.PP a provedení svislého zdiva 
a nové stropní konstrukce nad 1.PP.  Projektovou doku-

mentaci včetně jejího přepracování provedl Ing. Jaro-

slav Bělohradký. Na základě této změny PD by ZM dne 
25. 6. 2018 schválen dodatek smlouvy o dílo s s firmou 

Unimont, kde se změnil rozsah díla a cena se zvýšila 
na částku 13 662 592,87 Kč.

Během stavby bylo nutné řešit drobné i větší problémy, 
které však byly vždy vyřešeny a výsledkem je to, že do-

končené dílo bylo předáno dle smlouvy o dílo k 31. 12. 
2018. Drobné vady a nedodělky, které byly při předání 
zjištěny, byly z větší části již odstraněny a konečný ter-
mín pro předání vyklizeného staveniště je do 15. 3. 2019. 
Do té doby se předpokládá i ukončení kolaudačního řízení 
a stavba tak bude moci být předána do užívání sportov-

cům. Celkové náklady za výstavbu kabin, tzn. včetně pro-

jektové dokumentace, a ostatních souvisejících nákladů se 
vyšplhaly na celkovou částku 14 807 824 Kč včetně DPH. 

V následující sezóně přejeme našim fotbalistům hod-

ně úspěchů a doufáme, že nové zázemí budou využívat 
s náležitou péčí. 

-OdIM-

NÁKLADY BYLO TŘEBA MĚNIT
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PRVNÍ PŮLKROK BYL VYNIKAJÍCÍ
Naši „áčkoví“ fotbalisté to v podzimní soutěži odkopali opravdu 
dobře, konečně nic nemůže být přesvědčivějšího než tabulka 
soutěže. V druhé polovině to bude ještě těžší, na lídra se přece 
chce každý vytáhnout a soutěž je vyrovnaná. Tak doufejme, že 
naši hoši mají po zimě tu správnou váhu (hříchy Vánoc už by měly 
být zapomenuty), nabírají v přípravných zápasech správnou míru 
sebevědomí a těší se, až tři dny po začátku jara nastoupí před svými 
fanoušky. Pak bude následovat čtvrt roku dlouhý boj o dokončení 
onoho důležitého kroku. Věřme, že až v polovině června skončí 
zápas s Okříškami, bude soupeř gratulovat nejen k vítěznému 
zápasu, ale i k celkovému vítězství. Tak ať jsou úspěšní všichni naši 
soutěžní fotbalisté a vydrží jim zdraví i radost z pěkné hry. 

ok

       MUŽI  "A" KRAJSKÝ PŘEBOR OP DOROSTU (sdružené družstvo Ledeč/Hněvkovice)
den datum začátek odjezd        domácí - hosté poznámka den datum začátek odjezd        domácí - hosté poznámka
NE 24.3. 15:00 Ledeč - Velké Meziříčí "B" SO 13.4. 12:30 Dolní Město - Ledeč
NE 31.3. 15:00 Nová Ves u NMNR - Ledeč NE 21.4. 13:00 Ledeč - Humpolec B/Speřice
NE 7.4. 15:30 Ledeč - Náměšť nad Oslavou NE 28.4. 10:00 Keřkov - Ledeč
SO 13.4. 15:30 Košetice - Ledeč NE 5.5. 13:30 Ledeč - Štoky
NE 21.4. 16:00 Ledeč - Přibyslav SO 11.5. 11:00 Křivsoudov - Ledeč
NE 28.4. 10:30 Polná - Ledeč NE 19.5. 13:30 Ledeč - Košetice
NE 5.5. 16:30 Ledeč - Pelhřimov NE 26.5. 13:00 Úsobí - Ledeč
NE 12.5. 16:30 Speřice - Ledeč NE 2.6. 13:30 Ledeč - Veselý Žďár
NE 19.5. 16:30 Ledeč - Bystřice n. Pern. SO 8.6. 15:00 Habry - Ledeč
NE 26.5. 16:30 Chotěboř - Ledeč
NE 2.6. 16:30 Ledeč - HKF Třebíč  

SO 8.6. 16:30 Žirovnice - Ledeč
NE 16.6. 16:30 Ledeč - Okříšky

 
      MUŽI "B" III. třída OP ST. ŽÁKŮ (sdružené družstvo Ledeč/Hněvkovice)
den datum začátek odjezd        domácí - hosté poznámka den datum začátek odjezd        domácí - hosté poznámka
SO 23.3. 14:00 Ledeč - Dlouhá Ves SO 6.4. 13:30 Šlapanov - Ledeč
NE 31.3. 15:00 Okrouhlice - Ledeč SO 13.4. 10:00 VOLNÝ LOS
SO 6.4. 15:30 Ledeč - Dolní Město SO 20.4. 10:00 Ledeč - Speřice
NE 14.4. 15:30 Lipnice n. S. - Ledeč SO 27.4. 10:00 Herálec - Ledeč
SO 20.4. 16:00 Ledeč - Kožlí ST 1.5. 16:30 Ledeč - Úsobí
NE 28.4. 16:00 Golčův Jeníkov - Kožlí SO 4.5. 10:00 Ledeč - Lípa
SO 4.5. 16:30 Ledeč - Nová Ves u Sv. ST 8.5. 16:30 Štoky - Ledeč
NE 12.5. 16:30 Víska - Ledeč SO 11.5. 10:45 Lipnice - Ledeč
SO 18.5. 16:30 Ledeč - Herálec SO 18.5. 10:00 Ledeč - Mírovka
SO 25.5. 10:00 Věžnice - Ledeč SO 25.5. 13:30 Leština - Ledeč
SO 1.6. 16:30 Ledeč - Přibyslav B ST 29.5. 16:30 Ledeč - Šmolovy
SO 8.6. 16:30 Světlá n. S. B - Ledeč SO 1.6. 10:00 Ledeč - Rozsochatec
SO 15.6. 16:30 Ledeč - Staré Ransko SO 8.6. 13:30 Tis - Ledeč

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2019 - Fotbalový klub KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou

www.fkledec.cz
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CO SE DĚJE V MELECHOVSKÉM  
LYŽAŘSKÉM AREÁLU

Letošní průběh zimy se po dlouhé době  lyžařům 
velmi zamlouval, i když je ještě únor a už je jarní po-

časí.  Během zimního období se nám členům Lyžař-
ského klubu Ledeč nad Sázavou z.s. dařilo jak připra-

vovat Melechovskou sjezdovku, tak projíždět běžecké 
stopy na okruzích kolem Vlčího hřebenu a nově kolem 
Spálenska nad Pasekami. Stopy  kolem Melechova 
byly letos hůře průjezdné vlivem těžby kůrovcového 
dřeva. První lyžování ale bylo již 15. a 16. prosince. 
S přestávkou o Vánocích se jezdilo na sjezdovce až 
do 10. února.

Úprava sjezdovky a lyžařských stop probíhá od mi-
nulé sezóny novým skútrem a na kopec se jezdí talířo-

vým vlekem LV300. Jenom díky finančnímu příspěv-

ku Města Ledeč nad Sázavou a dalších sponzorů jsme 
mohli tyto investice uskutečnit. Abychom ale mohli 
dále investovat do zkvalitňování areálu, je potřebná 
dohoda  s majitelem pozemků, na kterých jsme v pro-

nájmu. Z tohoto důvodu jednáme s majitelem ve věci 
výměny pozemků areálu za pozemky města Ledeč.

Zimní činností členů klubu jsou akce na Melecho-

vě i v jiných destinacích. V době kolem pololetních 

prázdnin pořádáme Párkový slalom, kterého se zúčast-
ňuje přes 30 závodníků v dětských kategoriích. Dále 
jsou to například zájezd do Krkonoš, tradičně na zahá-

jení sezóny, do Jizerských hor, kde jsou vždy krásné 
stopy pro běžkaře, a týdenní pobyt s dětmi o jarních 
prázdninách.

Družstvo běžců nás pravidelně reprezentuje na dál-
kových bězích na lyžích, např. Jizerské padesátce 
a dalších akcích během celého roku. Některé tyto 
akce spolupořádáme. Letos to bude již šedesátý ročník 
běhu Šeptouchovem, spolu se SVČ Ledeč a 18. ročník 
triatlonu XTERRA Melechov spolu s Melechov z.s. 
Centrum tohoto závodu i depo je v lyžařském areálu 
na Melechově. Opět budeme spolupracovat na 17. roč-

níku Posázavského Drsoně.
Lyžařský klub má 63 členů a po letošní dobré sně-

hové sezóně předpokládáme další zájem o členství 
v klubu nejen dětí, ale i dospělých. Zprávy o stavu 
sjezdovky a lyžařských běžeckých stop naleznete 
na stránkách www.lkledec.cz 

Ing. Vincenc Šrůtka, předseda LK Ledeč

Kategorie STARŠÍ žáci 6. - 9. tř.
pořadí jméno   oddíl
1.   VÁGNER Matěj   Kouty
2.   KALHOTKA Jakub Kouty
3.   VÁGNER Jan   Kouty

Kategorie PŘEDŽÁCI do 2. tř.
pořadí jméno   oddíl
1.   CASKA František Dobrá Voda
2.  CHOUTKA Marek Sparta Praha
3.  PRÁŠEK Aleš  ZŠ Ledeč

Kategorie MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 3. - 5. tř.
pořadí jméno   oddíl
1.   KALHOTKOVÁ Karolína Kouty
2.    SLÁDKOVÁ Viktorie ZŠ Ledeč
3.   ŠIMKOVÁ Barbora ZŠ Ledeč
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Přináším ultrarychlý 

do míst, kde ještě nebyl.

Přináším ultrarychlý 

Díky nasazení nových 
technologií můžete mít 
doma mnohem rychlejší 
internet. O2 totiž nově 
nabízí zákazníkům, 
kteří bydlí mimo dosah 
kabelového připojení, 
novou generaci 
bezdrátového internetu  
s rychlostí až 250 Mb/s.

Zrychlování se netýká jen velkých měst, 
ale i regionů. O2 novou technologií po-
krývá už více než 300 tisíc domácností  
a pokrytí neustále rozšiřuje. „O2 přináší 
připojení k internetu prostřednictvím 
sítě 5G do oblastí, kde dříve byly jen po-
malé a nestabilní sítě místních posky-
tovatelů. Proti dnešku tak můžete mít 
internet až desetinásobně rychlejší,“  

popisuje ředitel marketingu fixních 
služeb O2 Martin Čejka.

Rychlé připojení bez práce  
s vedením kabelů
Velkou výhodou 5G Internetu na doma 

je to, že se šíří bezdrátově – zákazníci  
si tedy nemusí lámat hlavu s poklád-
kou kabelů. Signál rychlého internetu 
se šíří vzduchem, pro jeho příjem tak 
postačí malý vnitřní modem. V mís-
tech se slabším signálem jej posílí vnější  
anténa, kterou vám technici společnosti 
sami jednoduše umístí třeba na střechu 
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše 
zařídí technik, který vám poradí, kam 
anténu nejlépe umístit a instalaci zařídí.

„Díky tomu, že pro připojení máme 
vyhrazenou samostatnou frekvenci, už 
zákazníkům nehrozí obvyklé problémy 

jako pomalu nabíhající stránky a sekající 
se videa ve večerních špičkách nebo při 
špatném počasí,“ vysvětluje Čejka. Kro-
mě míst s pomalou rychlostí pevné sítě je 
nová technologie vhodná například pro 
novostavby, kde chybí telefonní přípojky.

Měsíční úspora dvě stě korun
Podstatně rychlejší internet na doma se 
přitom nijak zásadně neprojeví v ceně za 
připojení. Do konce dubna navíc může-
te využít zvýhodněnou cenu, která platí 
po celou dobu trvání smluvního závaz-
ku. Sleva je kombinovatelná se zvýhod-
něním za více služeb od O2, takže za 
připojení o rychlosti až 50 Mb/s zapla-
títe měsíčně od 349 korun.

Více se dozvíte na www.zrychlujeme.cz, 
kde si také můžete ověřit rychlost inter-
netu přímo na vaší adrese.

Nová technologie 5G zrychlí  
domácí internet až desetinásobně 
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ZLATÁ OLYMPIJSKÁ MEDAILE JE V LEDČI

Pojďme si přiblížit, o jak velkou akci šlo. Celá ob-

rovská akce EYOF 2019 konaná 10.-15. února zcela 
kopíruje „dospělou“ olympiádu. Včetně zahajovací-
ho ceremoniálu na olympijském stadionu v Saraje-

vu.  Pod záštitou českého olympijského výboru byli 
vybráni sportovci, kteří odletěli armádním speciálem 
přímo do dějiště olympijských her v Bosně a Hercego-

vině. Celkový počet sportovců, kteří se zúčastnili le-

tošních olympijských her, činil 911 sportovců ze 47 
zemí evropského kontinentu. Česká výprava odjela 
v počtu 53 sportovců v zastoupení v osmi disciplínách. 

ROZHOVOR S DOMINIKEM VACÍKEM  
O OLYMPIÁDĚ

Česká hokejová reprezentace do 17 let má za sebou 
vydařené vystoupení v Bosně a Hercegovině, kde se 
konal Evropský olympijský festival mládeže. Ná-

rodní dres oblékl havlíčkobrodský obránce Dominik 
Vacík, který si na krk pověsil zlatou medaili. „Přišlo 
to ve správný čas,“ říká k důležitému vítězství nad 
Ruskem. 

Český výběr v zahajovacím utkání nečekalo nic 
lehkého. Svěřenci trenéra Karla Berana a Libora Pro-

cházky se postavili proti favorizovaným Rusům, kteří 
postavili velmi silný tým. Dominik po celou dobu tur-
naje nastupoval v první formaci, na kterou se hodně 
spoléhalo. Mladíci svedli se sbornou nesmírně vy-

rovnanou bitvu, kterou nakonec ovládli 2:1. „Poprvé 
jsme je porazili a přišlo to ve správný čas,“ líčí své 
pocity Dominik Vacík. „Na první utkání jsme se při-
pravovali velice pečlivě. Byl to klíčový duel směrem 
k finále a pro nás nejcennější vítězství,“ dodává k dů-

ležitému vstupu do turnaje.
Čeští mladíci měli nabitý program, protože už za pár 

hodin se postavili proti Švýcarsku. Národní tým spl-
nil ošemetnou roli favorita, když si došel pro druhou 
výhru ve skupině, a to 3:0. „V zápase jsme splnili to, 
co se od nás očekávalo.“ Český celek vyhrál základ-

ní skupinu, a to znamenalo jednosměrnou jízdenku 

do olympijského 
finále. Kdo očeká-

val, že se Beranovi 
svěřenci postaví 
ve finále Finsku, 
byl na omylu. „Pro 
nás to byl šok. Če-

kali jsme Seveřany, 
ale Bělorusko mělo 
také svoji kvali-
tu,“ říká k síle fi-

nálového soupeře 
Vacík. 

Finálová bitva 
nebyla jednostrannou záležitostí a česká družina mu-

sela o zlaté medaile tvrdě bojovat. „Hráli jsme moc 
oslabení a toho dokázal soupeř využít, když vstřelil 
první gól.“ Parta okolo kapitána Michala Guta převza-

la iniciativu a díky povedené třetí části mohla slavit 
zisk zlatých olympijských medailí. Vše mohlo být ji-
nak, protože Bělorusko jelo pár minut před koncem 
základní hrací doby trestné střílení. Pro Českou repub-

liku vše zachránil brankář Jan Bednář, jenž byl jed-

nou z hlavních postav zlatého úspěchu. „Bedna chytal 
suprově. Dost nás podržel na celém turnaji i v přede-

šlých utkáních,“ vysekl poklonu svému parťákovi.
Zlatí hoši měli sice náročný program, ale i tak si 

našli čas, aby navštívili jiné sporty. „Byli jsme na bi-
atlonu, kde jsme podpořili kolegy.“ Letošní Evropský 
festival se konal v Bosně a Hercegovině a pro mla-

dé sportovce to byl nezapomenutelný zážitek. „Budu 
na to vzpomínat celý život. Vše bylo perfektně za-

jištěné, co do ubytování nebo i ledové plochy. Když 
jsme přiletěli na letiště, tak na nás čekala policejní 
eskorta, která nás doprovodila, až na hotel.“ Jak pro-

bíhaly oslavy? „Slavili jsme všude, kde se dalo. Byla 
to velká euforie,“ říká s úsměvem zlatý olympionik 
z Kotliny. 

-rv-
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OSLAVA ZALOŽENÍ HOKEJOVÉHO KLUBU 
SE VYDAŘILA

V sobotu 26. ledna 2019 proběhla oslava 85 let 
od založení hokejového klubu v našem městě.

Oslava měla dvě části. První byla určena zejména 
dětem, kdy se uskutečnil turnaj, kde se prolnuly všech-

ny kategorie od přípravky až po veterány. Společně 
nastupovali v jednom týmu například veteráni jako 
první lajna, dorost jako druhá a starší žáci jako třetí. 
Hrálo se na šířku hřiště dle pravidel minihokeje. Pro 
mnohé děti to byl velký zážitek stát na jednom ledě 
s legendami našeho klubu. V průběhu turnaje byly 
pozvaným veteránům a činovníkům, kteří historicky 
v klubu působili, předávány upomínkové předměty 
zhotovené speciálně jen pro tuto akci.

V jedné ze šaten vznikla i malá „Síň slávy“, kde byly 
k vidění historické fotografie s úspěchy hokejového 
klubu, první foto hráčů z roku 1933 i další zajíma-

vosti. Instalován byl i podpisový arch, kde se všichni 
přítomní mohli podepsat, napsat vzkaz či přání klubu. 
Součástí bylo i pohoštění pro všechny hosty a přítom-

né, o které se postarali rodiče našich dětí. Moc za to 
děkujeme!!! Celý turnaj byl zakončen slavnostním vy-

hlášením, kde byly předány medaile a poháry.
Druhá část byla již pro dospělé a proběhla v prosto-

rách restaurace U Řeky. Po krátkém úvodu pan Krčil 
všechny přítomné seznámil s historií klubu, a hlavně 
s osobními vzpomínkami na vše, s čím musel klub 
ve své historii „bojovat“. Například, než se klub do-

čkal svého krytého zimního stadionu, kdy v minulosti 
byla upřednostňována jiná města. Samozřejmě zmínil 
také i úspěchy či zážitky, které samotný hokej přináší. 
Připomněl i plány, které jsou navrženy pro tento rok. 
Ať už je to stavba střelnice pro děti na zimním stadio-

nu či dostavba kabin, které už potřebujeme jako sůl 
a je to to nejdůležitější, co klub potřebuje. Doufáme, 
že až kabiny budou, zastaví se odliv ledečských dětí 
na jiné stadiony, kde trénují a reprezentují jiné kluby 
a města. Na závěr bych rád poděkoval těm, bez kte-

rých bychom zimní stadion dnes neměli.

Na slavnostním posezení promluvily a zavzpomína-

ly i legendy ledečského hokeje. Pan Hnik, Rýdl a No-

vák. Jejich vyprávění o tom, jak to dříve chodilo, bylo 
velmi zajímavé a v dnešní době a podmínkách, které 
děti i jejich rodiče mají, k neuvěření. Například, aby 
si hokej mohli vůbec zahrát, si museli děti či rodiče 
vlastními silami upravovat led (na rybníku či řece). 
Ne žádnou rolbou, ale pěkně ručně za pomocí sudů 
s vodou a hadrů. Nebo aby měli druhý den pěkný led, 
bylo třeba, aby některý z dospělých vstal ve dvě či tři 
hodiny ráno, nastříkal plochu vodou a potom hned 
do práce.

Na závěr krátce H. Malík promluvil o novodobé his-

torii klubu, osobnostech spojených s klubem a událos-

tech, které proběhly. Ať už o titulu mistra okresního 
přeboru z roku 2009 v mužské kategorii, kempu žen-

ské reprezentace na našem stadionu či o osobnostech, 
které předávají svoje zkušenosti našim dětem, jako 
jsou pan Chalupa (bývalý hráč NHL, 2x mistr světa, 
2x stříbro z olympiády, atd…) či pan Sáblík (mistr 
extraligy). Vzpomněl i na osobní setkání našich dětí 
se současným brankářem Calgary Flames Davidem 
Rittichem či dalšími zážitky a akcemi, které klub pro 
děti pořádá. Pro zajímavost zmínil i „posun“ klubu 
z hlediska financí, kdy si na rok 2005 klub vystačil 
s cca 75 000,- Kč a poslední dva roky už musí počítat 
s náklady dosahujícími téměř dvou milionů.

Celý den se vydařil a velké díky patří všem, kteří 
se na něm podíleli. Ať už s jeho přípravou, na sta-

dionu či v restauraci, kde bylo vytvořeno stylové 
zázemí v klubových barvách s historickými klubo-

vými předměty.
Děkujeme za práci všem trenérům, vedoucím týmů 

i ostatním, kteří svojí prací pomáhají posouvat klub 
dál. Největší poděkování patří rodičům a těm nejdů-

ležitějším, kteří v našem klubu jsou, a těmi jsou děti. 
Bez nich bychom nebyli! 

-MM-
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Dne 16. března 2019 oslaví 
pan JAN BENÁK z Ledče n. S. krásné 
90. narozeniny. 

Blahopřejí manželka, dcery,  
vnoučata a pravnoučata.

Dovolte, abychom prostřednictvím 
Ledečského zpravodaje poděkovali 
všem, kteří se přišli naposledy rozloučit 
s panem FRANTIŠKEM JAROŠEM 

z Ledče n. S., který zemřel v únoru le-

tošního roku ve věku 97 let. 
Děkujeme za projevy soustrasti slova 

útěchy paní Jany Pánkové i květinové dary těch, kteří 
se zúčastnili posledního rozloučení. 

Syn František s manželkou Janou.

Také redakce Ledečského zpravodaje velmi lituje od-

chodu svého pravidelného a opravdu letitého čtenáře. 
Jeho jméno bylo vždy mezi prvními předplatiteli a s tou-

to fotkou jsme se vždy potkávali při jeho říjnových na-

rozeninách. Škoda, jen relativně krátká doba nás děli-
la od magické stovky, přesto zemřel jako momentálně 
nestarší Ledečák. Pan Jaroš si na pompézní oslavy ne-

potrpěl a odešel v požehnaném věku a vždy patřil mezi 
rozvážné a vlídné spoluobčany města.
Děkujeme za jeho vytrvalou přízeň a budeme jen v dob-

rém vzpomínat.            ok

PODĚKOVÁNÍ •  BLAHOPŘÁNÍ •  VZPOMÍNKY

Dne 23. března letošního roku uply-

nou již čtyři roky, kdy nás navždy opus-

til manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan 
JIŘÍ PAJER z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte spolu s námi.

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

Dne 23. února 2019 uplynulo již 
deset let, kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka, babička 
a teta, paní MARIE LEBEDOVÁ,  
která mj. působila jako kuchařka 
v Ledči. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí 
spolu s námi tichou vzpomínku.

S láskou a úctou vzpomíná  
dcera s rodinou

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

S láskou a každodenní vzpomínkou 
dcery s rodinami. 

Dne 14. března uplyne 6 smutných 
let od úmrtí 
pana VLADIMÍRA PÝCHY 

z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte prosím spolu s námi.

S láskou a úctou vzpomíná  
rodina a přátelé.

Dotlouklo srdce naší maminky  
a odešlo na věčnost spát,
ona však s námi navždycky zůstane 
v krásných vzpomínkách…
Dne 31. března 2019 uplyne třináct let, 
kdy nás, bez slůvka rozloučení, navždy 
opustila naše drahá maminka, babička 

a prababička, paní BOŽENA BLAŽKOVÁ z Horní 
Paseky. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají  
dcera a syn s rodinami.

Z p r a v o d a j   březen – červenec 2019
Senioři České republiky, z.s., MO Ledeč nad Sázavou

Naše členy zveme na společné posezení „Vítání jara“ do sokolovny 
ve čtvrtek 28. března ve 14.00 hod. Občerstvení, hudba, tanec. Jste sr-
dečně zváni.
Ve čtvrtek 9. května se uskuteční zájezd do Ekocentra Čapí hnízdo. Od-
jezd v 8.00 hodin. Cena zájezdu je 250,- Kč. Z ceny bude hrazen vstup 80,- 
Kč a občerstvení – káva a závin se šlehačkou v hodnotě 70,- Kč. Přihlášky 
v IC od úterý 23. dubna 2019.
Na středu 12. června připravujeme setkání v hotelu Sázava - opékání 
klobás, začátek ve 14,00 hodin. Poukázky budou vydávány v Informačním 
centru od pondělí 3. června 2019.
Účastníkům rekondičního pobytu v Sezimově Ústí připomínáme termín 
26. 6. - 2. 7. 2019. Přihlášení zájemci budou informováni přímo pracov-
níky hotelu MAS.

V termínu 26. 7. – 31. 7. je plánován Léčebně-rehabilitační pobyt 
v Piešťanech. O podrobnostech budete informováni předsedou MO 
na březnovém setkání v sokolovně a ve vývěsní skříňce. Cena po-
bytu je stanovena na 4820,- Kč. Zájemci se mohou hlásit 6. května 
ve 14.00 hodin v klubovně Seniorů ČR, zároveň budou vybírány peníze 
na pobyt.
Členský příspěvek na rok 2019 činí opět 50,- Kč. Členové bydlící 
mimo Ledeč n. S. si mohou zakoupit známky v IC od 1. 3. do 10. 
4. 2019.
Poukázky na bezplatnou právní poradnu se vydávají každý sudý čtvrtek 
od 13.00 do 13.30 hod. v klubovně Městské organizace.
Ostatní informace Městské organizace sledujte v naši skříňce na budově 
České spořitelny.


