DUBEN
2019

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 4 * ROČNÍK XXVII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
V březnu roku 2019 se rada města sešla dvakrát a to
ve dnech 11. a 25. března. Na svých jednáních probrala tyto podstatné body:
• Schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města na
rok 2019 organizacím a spolkům v celkové výši
260 400 Kč.
• Schválila pronájem části Husova náměstí, a to jedenkráte za měsíc (29. 3., 26. 4., 24. 5., 28. 6., 26. 7.,
23. 8., 27. 9., 25. 10. a 22. 11.) a v měsíci prosinci
pro vánoční trh 13. 12. 2019 s paní Evou Blažkovou, za účelem pořádání Farmářských trhů.
• Schválila prodloužení a ukončení nájemních
smluv v Domě s pečovatelskou službou.
• Schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z grantového programu Fondu Vysočiny Kraje
Vysočina „Odpady a ekologická výchova 2019“,
na podporu projektu „Podpora třídění odpadů“.
• Schválila dodavatele dopravního automobilu pro
jednotku Sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad
Sázavou.

• Schválila dodatek ke smlouvě o nájmu městských
lesů s Lesní společností, a.s. Ledeč nad Sázavou,
kterým se stanovuje nájemné za městské lesy pro
rok 2019 ve výši 300 000,- Kč, a pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku.
• Uložila zpracování a podání žádostí o dotace
v rámci Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na rozšíření optické sítě, opravy střechy márnice na starém hřbitově a opravy a stavebních úprav gastroprovozu školní jídelny.
• Schůze zastupitelstva města se v březnu nekonala.
• 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

PÍSKY • ŠTĚRKY • BRIKETY

ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN 2019

-MS-

Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.
Dr. Staňková Milena
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 108

13. - 14. 4.

Dr. Venosová Naděžda
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 107

19. - 22. 4.

Dr. Drbohlavová Oldřiška
Jahodová 2240, H. Brod

Tel.: 569 478 360

27. - 28. 4.

Dr. Hanusek Milan
U Stadionu 2187, H. Brod

Tel.: 722 068 222

1.5., 4. - 5. 5.

Dr. Ciubrei Dumitru
Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.: 569 721 553

6. - 7. 4.

PALIVOVÉ DŘEVO

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ZASTUPITELE
Na konci minulého roku proběhly komunální volby. Jejich výsledky jsou nejen dobře známé, ale nově zvolené zastupitelstvo už naplno, hnedle půl roku, pracuje v novém složení. Oslovili jsme nové tváře tohoto vrcholného orgánu města,
abychom jim položili pár otázek. Po panu místostarostovi M. Simandlovi a paní
E. Blažkové jsme oslovili další z mladých tváří zastupitelstva, tentokrát opět v té
dvoutřetinové převaze mužů. I když o té převaze to tentokrát bude spornější, protože tento kandidát stál na startu politických uskupení v Ledči přeci jen až v dalších řadách. Ten, o kom bude dnes řeč, je Ing. MARTIN ROZKOŠNÝ, 41letý
zkušební komisař kandidující za ledečskou KSČM z prvního místa, ač v té době
bez politické příslušnosti. Úkol lídra kandidátky splnil a stal se jediným zástupcem KSČM v místním zastupitelstvu. V celkovém pořadí volených kandidátů
skončil na 37. místě a potřeboval k tomu 231 vašich hlasů. Naše dnešní poslední
otázka pro pana Ing. Rozkošného se týká oblíbeného přísloví, v tom duchu jsme
nazvali i naši rubriku.
Pokračování na straně 3
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KDO NA NIC NEMÍŘÍ, NIC NETREFÍ
Pokračování ze strany 2

Redakce: Představte se nám prosím.
Než něco málo prozradím o sobě, tak se sluší, touto cestou poděkovat občanům, kteří přišli při posledních volbách do zastupitelstva města k volebním urnám.
V prvé řadě ale děkuji těm, kteří dali svůj hlas mně.
Mé příjmení nebude pro většinu občanů města neznámé, neboť oba moji rodiče učili na zdejší základní škole. Sice jsem odmalička vyrůstal v nedaleké obci Kožlí,
ale povinnou školní docházku jsem plnil v Ledči. Po absolvování zdejší střední školy jsem si odskočil do Prahy, kde jsem vystudoval techniku. Po návratu ze studií jsem se pustil svépomocí do rekonstrukce rodinného
domu na okraji města. Od roku 2011 v tomto domě s rodinou bydlíme. Po vysoké škole jsem nastoupil na gymnázium v Ledči nad Sázavou jako učitel a IT specialista. Během působení na střední škole jsem se přihlásil do
vypsaného výběrového řízení na nově vytvořenou pozici
projektového manažera na Městském úřadě v Ledči nad
Sázavou a byl jsem vybrán. Jeden z větších projektů, pod
kterým jsem společně s bývalým panem starostou Stanislavem Vrbou podepsán, je „Místní směrové značení názvu ulic“, které na rozdíl od okolních měst Ledeč v té
době ještě neměla. Byla to pro mne sice životní výzva, jít
do něčeho nového, ale jak už to tak bývá, někdy si člověk od věcí slibuje trochu víc. To byl i tento případ. Zjistil jsem, že město nemá dostatek ﬁnančních prostředků
na tvorbu větších projektů a na projekty menšího charakteru by byla škoda mého potenciálu. Nelituji této životní
zkušenosti, neboť člověk má litovat v životě pouze toho,
co neudělá, ačkoliv to udělat mohl. Po ukončení pracovního poměru na městském úřadě jsem pracoval jako manažer dopravy v soukromém sektoru. V současné době
pracuji mimo jiné jako zkušební komisař řidičů na Odboru dopravy a silničního hospodářství na Městském úřadě v Humpolci. Mým cílem je, aby se s mým přičiněním
dostávali do provozu na pozemní komunikace pouze připravení řidiči.
Mezi mé životabudiče patří hlavně rodina, opravdoví
přátelé a příroda, kterou se rád obklopuji. Příroda se stala
jedním z mých koníčků, ve volném čase se mimo jiného
věnuji i rybaření, myslivosti a vodáctví. A věk? 41 let.
Redakce: O co se chcete zasadit v nastávajícím volebním
období, aby se ve společném programu zastupitelstva podařilo prosadit?
Do komunální politiky jsem se odhodlal vstoupit proto, neboť mi nejsou lhostejné problémy občanů a bolestivé rány města, které nebyly v minulosti léčeny. V tomto
volebním období bych se rád zaměřil na zlepšení bezpečnosti silničního provozu ve městě. Vadí mi nákladní
automobily projíždějící náměstím, jejichž technický stav
stojí za řadou dopravních nehod, při nichž se naštěstí doposud nikomu nic nestalo. Budeme mít štěstí ale i příště?

Musíme se zasadit o bezpečí žáků, studentů a seniorů.
Navíc dovedete si představit, jaký by zavládl ve městě
chaos, kdyby byl uzavřen most přes řeku? Je nezbytné
zahájit jednání s Krajem Vysočina týkající se vybudování
obchvatu města, který Ledeč už dávno měla mít.
Zajímám se i o naše seniory, pro které nemá město dostatek míst v zařízeních, která by jim umožnila důstojně
prožívat stáří. Je smutné, že v současné době musí být
umísťováni do domovů vzdálených desítky kilometrů od
města, ve kterém prožili většinu svého života a mají zde
své blízké a přátele. Projektů, kterými se musí zastupitelé města zabývat, je spousta a tento malý výčet uvedených má posloužit čtenářům pouze jako vodítko, jaké
typy projektů mají už nyní i mou podporu.
Redakce: Kdybyste měl kouzelnou hůlku, co byste městu
Ledeč přičaroval?
Na pohádky se rádi díváme s dcerkou. V pohádkách
sice nalezneme řadu životních moudrostí, ale v „reálném“ životě to není o kouzlech, nýbrž o práci a píli lidí.
Co bych si ale přál? Abychom se přestali strašit názvem
politických stran, totalitou, „bývalým režimem“. Vždyť
přece žádný návrat „starých časů“ není již v tomto novodobém sociálním a ekonomickém systému možný. Dovolím si zde použít příměr z jednoho známého Hérakleitova
zlomku: „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky“. Z historie se
poučme, neopakujme ty samé chyby, přestaňme nálepkovat ostatní, přestaňme šířit pocit strachu, nejistotu. Pojďme konstruktivně a bez arogance řešit věci ve prospěch
občanů města.
Redakce: Které přísloví máte rád?
Nejbližší mi je přísloví: „Dvakrát měř, jednou řež.“
Jsem typ člověka, který si věci důkladně promýšlí před
tím, než začne konat. U konečného řešení musejí vždy
převládat pozitiva.
Na závěr bych rád poděkoval i redakci Ledečského
zpravodaje za umožnění se představit občanům našeho
města.
Panu Martinu Rozkošnému není radniční půda úplně
cizí, nějaký čas byl zaměstnán, Městským úřadem v Ledči jako IT technik, takže i tato zkušenost mu může pomoci probojovávat se složitostmi chodu organizace. Nezanedbatelnou a také zavazující předností pana inženýra
je fakt, že je synem známého a oblíbeného kantora i ředitele školy – pana Evžena Rozkošného. Věřme, že podědil po svém tátovi dostatek empatie a rozvahy, které jemu
i nám přinesou užitek, očekávaný od zastupitele města.
Přejeme mu k tomu pevné zdraví, dobré zázemí v rodině
i u svých kolegů.
Příště máme slíbené představení i oblíbené přísloví od
pana Pavla Storože. Děkuje ok.
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MAŠKARY VE VILÉMOVICÍCH

MAŠKARY V BOJIŠTI
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Z OBOU SÁZAVSKÝCH BŘEHŮ ZNĚLA HUDBA
– KRAJEM KRÁČELY OSTATKY S MAŠKARNÍMI PRŮVODY
Od níže popsaných událostí nás v tuto chvíli dělí už více
jak měsíc. Rytmus uzávěrky našeho zpravodaje zkrátka
nedovolil „pustit“ tuto zprávu ve správný čas. Ale masopust je v kraji stále živý a vynechat tuto zprávu o rozpustilém čase roku, by bylo škoda.
První březnový víkend byl studený, zatažená obloha,
drobný déšť, teplota jen s bídou na 5 °C. Po nezvykle
teplém závěru února nás zima rychle vrátila do reality.
Naštěstí lidé si vždycky najdou nějaký důvod k radosti
i zahřátí. A ten byl tentokrát pádný! Na svůj vrchol vstoupil masopust, letos v kalendáři posunutý hodně daleko.
U nás v kraji v této chvályhodné tradici vede levý břeh
Sázavy a pověstná masopustní Mekka – Kamenná Lhota,
která tvrdošíjně a důsledně drží ten nejsprávnější termín.
První jsem se vydal proti vodě nalevo, do Vilémovic.
I tady se po letech podařilo tuto tradici obnovit, první dojem však byl překvapivý – po nějakém bujarém průvodu
ani vidu ani slechu. Jedinou muziku, kterou jsem hledal,
obstarali dva statní psi. Teprve v hospodě U Čerta jsem
dostal správnou informaci (také kde jinde), masky už tu
prošly a jsou někde „nahoře“. „Mexické“ hudbě, z které tu poněkud netypicky vyčníval spíš Viking – pan starosta Vacek, už to poněkud skřípalo, ale není divu, vždyť
maškarní průvod tu začal chodit už ráno a také místní
„tequilla“ mohla být letos silnější. Průvod to byl bohatý,
tradičně poskládaný z klasických masek, ze kterých nepochybně vyčnívala pochodující kamna, která přitahovala snad svou ojedinělostí nebo snahou ohřát se v tomhle
sychravém počasí. Pohostinnost sousedů byla nekonečná
a bohatě se dostalo na všechny, i na ty čumily „frcany“,
pro nezasvěcené – Ledečáky (některé pozorné čtenáře
jistě zaskočí i fakt, že se mezi ně počítá i vepříkovský rodák). Bakchusovo poselstvo dospělo na své pouti vesnicí
na nejvyšší bod a odtud se už snad v pořádku „skulilo“ do
krásného místního kulturáku. Přeju jim tu radost a sousedkou pospolitost, ale představa, že den bude v tomhle
tempu nejen pokračovat, ale také ještě ukrojí kus noci, ta
mě spíš opravdu straší.
Maškary jsem ale ještě neopustil. Vydal jsem se přes
řeku do Bojiště. Také tady si po léta svoji tradici hrdě
drží, i tady jsem znejistěl, zda jsem nepopletl datum. Náves zela prázdnotou a dokonce tu ani ti psi neštěkali.

Nečekaně se ozval klapot kopyt. Že by tu tak dovedně
uměli ukrýt populární maškarní kobylu? Odněkud od
Koutů se z mlhy objevila půvabná dívka na koni a na
druhém konci vsi se ozývá hudba. Bojišťáci zřejmě najímají oscarového režiséra. Od Veliké přijíždí „autokar“
plný masek, Pepík Urban dává paličkami pokyn k písničce – uprostřed výstavních domků, zahrad plných ošetřovanými tújemi a rododendrony se ozývá tklivá „Pod tou
naší starou lípou“. Dlužno dodat, že v Bojišti mají lípy
také a krásné. Sousedky i sousedé vybíhají z domů, aby
vzácné hosty po roce opět přivítali a náležitě pohostili.
A jak! Laskominy se tu přímo hromadí a všemu vévodí
ony žádané a tak typické zlatavé koule, při kterých mě
nenapadá nic jiného, než pohádkové – koblížku, koblížku, já tě sním. Hospodyňky všeho věku se tu opravdu vyznamenaly. Žida jsem, v ukázkově „ošéfovaném“ průvodu, sice neviděl, ale jdou tu s dobou. Na špici veselé party
byl věšák s oblečením, který tlačil uctivý obchodník, který hlasitě hlásil: „Dobý den, čete šlevu?“ Některé postarší sousedy přiváděl do rozpaků nabídkou erotického prádla. Inu pokrok a vynalézavost se nedá zastavit.
Když jsem tu rozvernou partu opouštěl, měli to k lípám, u kostelíka sv. Vojtěcha, ještě sakra daleko a k pohřbívání basy v kulturáku ještě dál. Ještěže ty kluky
z R.U.M.u vstřícní sousedé tak vydatně a zdravě krmili,
kdo by to jinak vydržel!
A co na závěr? Pamatuji se, že na takové události na
vesnici bylo víc dětí, ale v té době to byla velká událost
pro celou ves a děti „nesmažily“ na mobilech ani neslézaly webovou síť. Telefon byl v obci jediný, velká krabice visela u pana řídícího Kadlečky a pozoruhodné na tom
bylo, že jste museli dlouho točit kličkou, abyste na druhém konci drátu někoho probudili. Nejčastěji volaným
byl doktor, to když už selhalo psí sádlo i lipový čaj. To už
je ten zmíněný pokrok. Každopádně všem, kteří se jakkoliv na takových akcích podílejí, patří veliké PODĚKOVÁNÍ. Platí bez rozdílu i pro ty, na které se v tomto komentáři nedostalo. Je za tím veliký kus práce, která však
za sousedskou pospolitost a udržování tradic rozhodně
stojí. Už třeba teď o Velikonocích.
ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC BŘEZEN 2019
ODCIZENÍ JÍZDNÍHO KOLA
ZE SKLEPNÍ KÓJE – dne 4. 3.
2019 byly policejním orgánem
zahájeny úkony trestního řízení
ve věci spáchaných přečinů krádež a porušování domovní svobody, kterého se dopustil NP
v přesně nezjištěné době od
20:00 hod. dne 13. 1. 2019 do
21:00 hod. dne 4. 3. 2019, tím, že nezjištěným způsobem vnikl po překonání dveří do prostoru sklepních
kójí bytového domu čp. 1037 v ul. Stínadla v Ledči
nad Sázavou, a následně z jedné z těchto kójí odcizil
vyndáním přes stěnu sklepní kóje o výšce 2 m horské
pánské jízdní kolo zn. Kellys Spider 50 580, oranžovo-šedé barvy, čímž způsobil poškozenému celkovou
škodu ve výši v hodnotě 14 100,- Kč. Odcizené jízdní kolo bylo následně nalezeno volně odstavené v jiné
části Ledče nad Sázavou. V případě zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svody v trvání až
3 roky.
VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍ CHALUPY HORNÍ PASEKY - dne 8. 3. 2019 byly policejním orgánem zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchaných přečinů krádež a porušování domovní svobody,
kterých se dopustil dosud nezjištěný pachatel v době
od 17:00 hodin dne 11. 2. 2019 do 14:30 hodin dne
8. 3. 2019, kdy za použití dřevěného kulánu o délce
1 m rozbil skleněnou výplň okna a okenici u vchodových dveří rekreační chalupy v katastru obce Horní
Paseky, vnikl do chalupy, kde vše prohledal a odcizil
látkový batoh střední velikosti, 8 kusů kuchyňských
nožů zn. TESCOMA, z pokoje v přízemí LCD televizor zn. DAEWOO, napájení 12V, z I. patra chalupy
z ložnice odcizil LCD televizor zn. SENCOR, napájení 12V, čímž způsobil poškozené majitelce na odcizených věcech majetkovou škodu ve výši 9.500,- Kč
a škodu poškozením zařízení ve výši 1.500,- Kč. V případě zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svody v trvání až 3 roky.
VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍ CHALUPY V HROZNÉTÍNĚ - další vloupání do rekr. chalupy bylo nahlášeno dne 10. 3. 2019, kdy byly policejním orgánem
zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchaných
přečinů krádež a porušování domovní svobody, kterých se dopustil nezjištěný pachatel v době od 18:00
hodin dne 6. 3. 2019 do 14:30 hodin dne 10. 3. 2019
v obci Hroznětín u rekreační chalupy, kde nezjištěným způsobem překonal oplocení pozemku, přešel
k oknu ložnice u uvedené chalupy, na tomto okně
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nejprve odlomil dřevěnou krycí lištu okenního rámu,
poté nezjištěným způsobem rozbil skleněnou výplň o
rozměrech 31 x 42 cm, síla skla 2 mm, vnějšího dvoukřídlého okna a vzniklým otvorem si za pomoci vnitřní kličky toto okno otevřel a následně vypáčil vnitřní
dvoukřídlé okno, přičemž poškodil dva kusy kovových kliček zajišťujících křídla okna proti otevření,
prolezl do vnitřních prostor chalupy, zde prohledal
místnost ložnice a dále rozbil uzamčené sololitové dveře vedoucí do místnosti kuchyně, kterou rovněž prohledal a zde odcizil 6 ks tatranek a bonboniéru
a následně chalupu stejným způsobem opustil, čímž
poškozenému majiteli způsobil na odcizených věcech
škodu ve výši 150,- Kč a škodu na poškozeném zařízení ve výši 1.600,- Kč. V případě zjištění pachatele
tomuto u soudu hrozí opět trest odnětí svody v trvání až 3 roky.
VLOUPÁNÍ DO BÝVALÉHO HOTELU KOŽELUŽNA - dne 20. 3. 2019 byly policejním orgánem
zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchaných
přečinů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody, kterých se dopustil nezjištěný pachatel v době od 14:15 hod. dne 19. 3. 2019 do 16:00 hod.
dne 20. 3. 2019 v Ledči nad Sázavou na ul. Heroldovo nábřeží, u budovy bývalého hotelu Koželužna, kde
v zadní části vykopl uzamčené dveře do skladiště, které prohledal a nic neodcizil, následně otevřel neuzamčené dveře zajištěné zevnitř pomocí trámku vedoucí
do skladu uhlí, který prošel a vykopl uzamčené dveře
vedoucí do skladiště nářadí a dřeva, kde vzal zednické kladívko a velkou palici a již měl volný přístup téměř po celé budově, kde v přízemí v jedné z místností
poškodil vstupní dveře, dále prohledal další místnosti,
v patře budovy prohledal veškeré neuzamčené pokoje, ve kterých rozházel vybavení a ve dvou z pokojů
postříkal stěny a stropy za pomocí injekční stříkačky
s neznámou látkou modré barvy, rozbil keramickou
misku a následně pokračoval do sálu, který prohledal a rozbil vstupní dveře zajištěné řetězem a visacím zámkem vedoucí do dalších místností za sálem,
vstoupil do další místnosti, kde vysadil nezajištěné
dveře z pantu a v těchto rozbil skleněnou výplň a nad
těmito dveřmi rozbil dřevěný rám se skleněnou výplní, kdy tímto svým „počínáním“ způsobil poškozenému majiteli na rozbitém zařízení škodu ve výši nejméně 14.000,- Kč a škodu na odcizených věcech (sekyra
FISKARS) škodu ve výší 1.000,- Kč. Stejně jako ve
všech předchozích případech pachateli u soudu hrozí
opět trest odnětí svody v trvání až 3 roky.
npor. Josef Daněk, DiS., zást. ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 SL. OBVOD PS LEDEČ N. S.
Služební obvod Policejní stanice Policie ČR v Ledči je rozdělen do dvou území rozdělených na okrsek
„A“ a „B“, kdy statistická objasněnost činí za rok 2018
61,29 % z celkového počtu 62 trestných činů, tedy se
objasnilo 38 trestných činů. Vysokou míru objasněnosti se daří držet již několik let především díky dobré spolupráci příslušníků P ČR s místními obyvateli.
Ke služebnímu obvodu Policejní stanice Ledeč spadá
i OOP Světlá nad Sázavou, která ve výše uvedené statistice není zahrnuta.
Územní celek A zahrnuje město Ledeč na levém
břehu řeky Sázavy, dále do služebního okrsku spadají obce Hněvkovice, Budeč, Habrovčice, Chotěměřice, Nová Ves u D. Kralovic, Velká Paseka, Zahájí, Štičí, Kožlí, Bohumlice, Sechov, Přemelovsko, Podhradí,
Bojiště, Kamenná Lhota, Veliká, Mstislavice, Kouty,
Horní Paseky, Dolní Paseky a Zahrádka. Za tuto území část jsou odpovědní policisté pprap. Martin Malimánek a nstržm. Ladislav Dlouhý (tel.: 569 720 705,
725 292 408; e-mail hb.ps.ledec@pcr.cz).
Územní celek B zahrnuje město Ledeč na pravém
břehu řeky Sázavy. Dále do služebního okrsku spadají obce Habrek, Obrvaň, Souboř, Vrbka, Sačany, Sychrov, Jedlá, Dobrá Voda, Bělá, Chřenovice, Tasice, Kozlov, Olešná, Leština, Horní Prosíčka, Dolní Prosíčka,
Hamry, Hradec, Nezdín, Číhošť, Kynice, Zdeslavice,
Tunochody, Hlohov, Hroznětín, Ostrov, Pavlov, Vilémovice. Za tuto území část jsou odpovědni policisté prap. Karel Vobořil, prap. Jiří Frantl a pprap. David
Kecskés (tel.: 569 720 705, 725 292 408; e-mail hb.ps.
ledec@pcr.cz).
V rámci služebního obvodu Policejní stanice Ledeč
došlo v roce 2018 ke spáchání 62 trestných činů, kde
se podařilo z tohoto objasnit 38 trestných činů. V této
souvislosti převládá dlouhodobě majetková trestná činnost, zejména krádeže a vloupání, podvody, poškození cizí věci a dále násilná trestná činnost, kdy se jedná

zejména o trestný čin výtržnictví a ublížení na zdraví,
převážně po požití alkoholických nápojů. Při zpracování trestné činnosti dochází k úzké spolupráci se službou kriminální policie, která má detašované pracoviště
na OOP ČR ve Světlé nad Sázavou. Samotný služební
obvod Policejní stanice Ledeč má za rok 2018 objasněnost 61,29 %.
V přestupkovém řízení za rok 2018 bylo v rámci součinnosti OOP ČR Světlá a PS Ledeč evidováno celkem
1509 přestupků, přičemž z nich bylo 1094 přestupků
řešeno na místě v příkazním řízení uložením blokových pokut ve výši 255.500 Kč a nejvyšší podíl z tohoto mají přestupky v dopravě v rámci dohledu nad
bezpečností a plynulostí silničního provozu, kdy bylo
celkem řešeno 1066 různých přestupků s uložením pokut ve výši 217.500 Kč. Ve 160 případech se jednalo
o sledované přestupky, o kterých policejní orgán zasílá
hlášení BODYS na příslušný správní orgán.
V roce 2018 bylo v rámci dopravy služebního obvodu OOP ČR Světlá a PS Ledeč, zjištěno 26 řidičů
pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky (13 přestupků, 10x trestný čin ohrožení pod vlivem návykové
látky a 3x alkohol u cyklistů). V rámci trestního řízení řešeno 10 řidičů a dále 16 řidičů bylo řešeno v rámci
přestupkového řízení na odboru dopravy ve Světlé nad
Sázavou. Dále bylo vypátráno 12 osob v celostátním
pátrání, 22 osob eskortováno k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě a 8 osob bylo umístěno v policejních celách. Ze strany OOP ČR Světlá
a PS Ledeč bylo řešeno 28 incidentů se znaky domácího násilí, přičemž ve 2 případech bylo využito ustanovení § 44 odst. 1 zákona o PČR č. 273/2008 Sb., a došlo k vykázání osoby ze společného obydlí.
npor. Bc. Luboš Pejchar, ved. OOP ČR Světl.
a Pol. stanice Ledeč
Upraveno pro potřeby zpravodaje. ok

PŘESTUPKY V ROCE 2018 V LEDČI NAD SÁZAVOU
A V OKOLNÍCH OBCÍCH
Na základě zákona č. 251/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a uzavřených veřejnoprávních smluv s okolními 17 obcemi, projednává Městský úřad Ledeč n. S., odbor vnitřní správy přestupky proti
občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku.
V roce 2018 jsme obdrželi od Policie ČR celkem 140 oznámení o přestupcích. Nejvyšší procentuální zastoupení těchto přestupků tvoří ze 70 % přestupky proti občanskému soužití, následují se 17 % přestupky proti majetku a pouze ve 2 % se jedná o přestupky proti veřejnému pořádku. V 11 % se jednalo o přestupky podle speciálních zákonů, které náš přestupkový správní orgán postupoval příslušným úřadům k přímému vyřízení.
Zdejší správní orgán uložil v loňském roce celkem 13 pokut, kdy se v některých případech jedná o správní
trest uložený jako úhrnný za dva a více společně projednávaných přestupků téhož pachatele.
Ve městě se přestupky již několik let pohybují v přibližně stejné rovině, kdy jsou vždy nejvíce zastoupeny
přestupky proti občanskému soužití. Je tedy na nás všech se nad tímto zamyslet a pokusit se udržovat co nejlépe mezilidské vztahy, aby nedocházelo k dalšímu nárůstu takových jednání.
Ing. Milena Peroutková, odbor vnitřní správy
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DOPRAVNÍ PŘESTUPKY ZA ROK 2018
Městský úřad Světlá n. S., odbor dopravy
v minulém roce řešil za celý správní obvod
obce s rozšířenou působností celkem 389 přestupků na úseku dopravy. Řidičů, kteří jeli bezprostředně po požití alkoholických nápojů či jiných návykových látek, bylo řešeno celkem 11.
Za tato porušení zákona byly vysloveny zákazy
řízení a uloženy pokuty v rozmezí od 2500 do
50 000 Kč. Jako nepoučitelní jsou řidiči – cyklisté „alkoholici“ a cyklisté pod vlivem „drog“.
Počet těchto přestupců byl v loňském roce celkem šest. Počet řidičů, kteří se při kontrole přes
výzvu odmítli podrobit vyšetření, zda při řízení
vozidla nebyli ovlivněni alkoholem, byl devět,
což znamená oproti minulým rokům značný nárůst. Velký problém, na který bylo již v minulosti několikrát z naší strany upozorňováno, je
řízení bez řidičského oprávnění, a i byť za toto
protiprávní jednání hrozí vysoká sankce pokuty
25 000 - 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho
roku do dvou let, přesto se ho v roce 2018 dopustilo 9 „řidičů“, z toho tři mladiství. Porušení rychlosti, ať již v obci, či mimo bylo řešeno
celkem v 30 případech, z toho bylo 11 opravdu „rychlých řidičů“, tedy tito řidiči jeli v obci
o 40 km/h více a mimo obec o 50 km/h více než
stanovuje zákon. O „parkování“ nebo porušení ust. § 25 zastavení a stání zák. č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, by vydalo na samostatný článek. Ve Světlé nad Sázavou je tento problém řešen především prostřednictvím
městské policie. V Ledči nad Sázavou je trochu

jiná situace a „parkování“ zde bylo porušeno
během roku 2018 ve 113 případech, které řešil náš odbor dopravy. Toto číslo ale není konečné a další případy řešila Policie ČR na místě tj. blokově, neboli příkazem na místě. Dále
se pak objevuje opakovaně velmi závažný přestupek - jízda na červenou, tzn. kdy vjíždí řidič
na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno. Tito řidiči „HAZARDÉŘI“, kteří hrají ruletu se svým životem i s životy ostatních
účastníků silničního provozu, byli na náš úřad
oznámeni ve dvou případech. Největší procento dopravních nehod, které řešil náš odbor dopravy, bylo z důvodu porušení a nedání přednosti v jízdě, vjíždění na pozemní komunikaci,
jízda křižovatkou, odbočování a rychlost jízdy,
předjíždění a to ve 14 případech. Následně zde
máme i skupinu řidičů, kteří si myslí, že jízda
bez registrační značky není žádný problém. Bohužel jsou pak nepříjemně překvapeni sankcí za
tento přestupek v rozmezí 5–10 000 Kč a zákaz
činnosti na 6–12 měsíců, kdy jsme v této skupině měli hned tři řidiče. Současně pak náš úřad
zaslal 83 výzev za nepojištěná vozidla a v 53
případech poté uložil pokutu. Tyto čísla neslouží k vystrašení řidičů a účastníků silničního provozu, ale spíše k zamyšlení a k úvaze, že zákon
tu není, aby nás omezoval, ale chránil a porušováním nevystavuji riziku jen sebe, ale i ostatní
účastníky kolem sebe.
Ing. Miroslav Peroutka,
vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Světlá n. S.

Jubileum Jaroslava Nácovského
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HASIŠKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Jarní měsíce jsou již tady,
a tak pro vás
přináším výčet
činností profesionálních hasičů
v našem městě.
Výjezdovou
činnost tentokrát vezmeme
v krátkosti. Vyjížděli jsme k jednomu požáru rodinného domu v Koutech společně s jednotkami SDH Kouty, Ledeč a Kožlí.
Požár od blesku úspěšně zlikvidovala
místní jednotka před naším příjezdem.
Patří jim velký dík. Dále jsme zasahovali u tří dopravních nehod menšího
charakteru a zbytek z 22 výjezdů tvoří asistence záchranné službě, otevření
bytu, či jiné technické pomoci. A v neposlední řadě výcvik s motorovými pilami.
Hlavní téma tohoto článku by mělo
být pálení čarodějnic. Pro tento účel
nám naše tisková mluvčí kpt. Ing. Bc.
Petra Musilová připravila krátké poučení.
Základem pro úspěch celé akce je
vhodný výběr místa pro ohniště.

„Pamatujte na to, že od kraje lesních porostů musí být ohniště vzdáleno minimálně 50 metrů, od stohu je
nutné dodržet odstup minimálně 100
metrů. Úplně zakázáno je rozdělávat oheň ve vysoké trávě a na strništi“. Oheň také nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém
listí nebo lesní hrabance. Pro rozdělání
ohně je ideální hliněný podklad. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov, protože odlétávající jiskry z vysoké vatry mohou velmi snadno zapálit
střechu. Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně
kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny nebo pískem). V případě vyšších vater oddělte ohniště od okolí pruhem širokým až
jeden metr. Oheň zakládejte jen takový, který jste schopni zvládnout! Při

rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň
se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
Raději se obrňte trpělivostí a k podpalu použijte například pevný podpalovač PePo.
Nezapomeňme pálení ohlásit, využitím aplikace na webových stránkách
HZS Kraje Vysočina: https://paleni.
izscr.cz . Nemáte-li přístup k internetu, pak lze pálení ohlásit na telefonním čísle stanice v Ledči 950 276 111.
V žádném případě k ohlášení pálení nevyužívejte linky tísňového volání (112 a 150)! Tyto linky slouží k přímé pomoci postiženým mimořádnou
událostí“.
ppor. Jan Šimanovský
velitel požární stanice Ledeč

BŘEZEN U LEDEČSKÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V březnu proběhla u hasičů řada akcí, ovšem první událostí
byl požár rodinného domu po úderu blesku v Koutech dne 9. 3.
2019. Na místo vyjely jednotky HZS Ledeč, SDH Kouty, SDH
Ledeč a SDH Kožlí. Členové SDH Kouty byli na místě jako
první a požár zlikvidovali pomocí ručních hasicích přístrojů.
Jednotka HZS Ledeč provedla průzkum domu termokamerou
a následně se jednotky vrátily zpět na základnu.
Kromě zásahové a společenské činnosti byli ledečští hasiči činní i na úseku vnitro organizačním a v oblasti zvyšování
kvaliﬁkací. Koncem měsíce března proběhl na ledečské stanici tzv. velitelský den, školení velitelů okolních dobrovolných
jednotek požární ochrany a rovněž zkoušky k získání odznaku odbornosti Hasič III. a II. stupně. Nově měli ledečští hasiči
možnost představit svoji činnost a současnou koncepci integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva v rámci výuky studentům předmaturitních ročníků ledečského gymnázia. Dne 23. března pak ve Vilémově proběhlo shromáždění
představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu H. Brod. Na
jednání tradičně zazněla zpráva o činnosti v roce 2018, zprávy jednotlivých odborných rad, informace o čerpání rozpočtu, návrh zaměření činnosti a rozpočtu na následující období,

včetně ocenění členů za úspěšnou reprezentaci okresního sdružení. Bližší informace budou spolu s fotogalerií uveřejněny na
stránkách www.dh-vysočina.cz
V souvislosti s malováním požární stanice Ledeč proběhlo
vymalování i prostorů dobrovolných hasičů. Všem, kteří se na
činnosti sboru podíleli, patří poděkování, jehož výrazem byl
dne 23. března uspořádaný bowlingový turnaj členů sboru a jejich rodin.
V měsíci dubnu jsou v plánu mimo jiné zejména následující akce. Hned na začátku dubna nás čeká účast na dobročinné
akci „Čistá řeka Sázava“, které se každoročně dobrovolní hasiči z Ledče účastní, a na samotném konci měsíce nás jako každý rok čekají čarodějnice na Rašovci v Ledči. Všichni jste na
obě akce zváni.
Dále 20. března 2019 oslavil sedmdesáté narozeniny nestor
profesionální ledečské požární ochrany, zasloužilý hasič plk.
JAROSLAV NÁCOVSKÝ, kterému jménem celého sboru přejeme pevné zdraví, vitalitu a elán k další činnosti.
Jana Doležalová

Také redakce Ledečského zpravodaje se přidává ke gratulantům s přáním pevného zdraví a spokojeného života. V téhle souvislosti si připomínáme i spolupráci pana JAROSLAVA NÁCOVSKÉHO při tvorbě zpravodaje v nedávné minulosti.
ok
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PLÁNOVANÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ
V ORP SVĚTLÁ N. S.
Jaro je za dveřmi a nám se přiblížila doba staveb a uzavírek komunikací. V letošním roce je
opět naplánováno mnoho stavebních oprav komunikací a z toho vyplývajících uzavírek. Proto
se pokusím krátce a stručně nastínit, co vše nás
v letošním roce čeká na úseku oprav komunikací a uzavírek.
První uzavírka se dotkne komunikace č. III/
34731 od Opatovic. Firma Vyznač s.r.o. Jihlava, která zastupuje fy Chládek a Tintěra Pardubice, požádala o uzavírku Žebrákovského mostu.
Důvodem uzavírky je záruční oprava komunikace, kdy došlo k poškození komunikace. Samotná uzavírka mostu bude od 1. do 10. dubna 2019.
Dále pak od 1. dubna 2019 požádala ﬁrma Značky
Vysočina s.r.o., která zastupuje fy Porr a.s. Praha
o uzavírku na ulici Panuškova ve Světlé nad Sázavou. Uvedená uzavírka ulice Panuškova bude do
31. října 2019. Bohužel oprava komunikace v ulici Panuškova zasáhne mnoho občanů bydlících
přímo v uvedené ulici nebo v jejím těsném okolí.
Postup uzavírky v rámci opravy komunikací bude
v takovém rozsahu, aby přístup k okolním nemovitostem byl stavbou co neméně omezen. Přístup
k nemovitostem bude vždy po dohodě se stavbou umožněn. Ze zákona má ale stavba povinnost pouze umožnit přístup, tedy ne příjezd. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež
mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky.
V uvedeném termínu od 23. dubna do 12. května
2019 provede ještě Krajská správa a údržba silnic
Kraje Vysočina opravu komunikace č. 34729 od
Dolních Bohušic po křižovatku k fy Probas. Zde

by měla být provedena celková pokládka nového povrchu.
Z uvedeného je patrné, že bylo těžké najít vhodné objízdné trasy a zkombinovat všechny akce do
sebe. Proto Město Světlá nad Sázavou povolilo
vjezd osobním vozidlům (tedy vozidlům do 3,5 t)
a autobusům od 1. dubna do 12. května 2019 na
svou místní komunikaci vedoucí přes Žebrákov.
Po tomto termínu se objízdná trasa vrátí na již
opravený most a komunikaci od křižovatky u fy
Probas do Dolních Bohušic.
Další komplikace je pro řidiče přichystána od
obce Hradec do Ledče n. S. Zde fy Údržba silnic
Sedlčany, která zastupuje fy Metrostav Praha, požádala o uzavírku silnice č. 130. Doba uzavírky
je od 15. dubna do 31. října 2019. Kdy uvedená
uzavírka bude od ulice Hradní po areál betonárky
CEMEX. Objízdná trasa je vedena na obec Ostrov, Pavlov, Opatovice, Vlkanov a na křižovatku
silnic č. III/34731 a č. II/ 130.
O dalších případných uzavírkách, které možná
nastanou, vás budeme včas informovat a to prostřednictvím Světelského zpravodaje, nebo na
webových stránkách města Světlá nad Sázavou.
Omlouvám se za vzniklé problémy, které uzavírkami vzniknou, ale odměnou nám všem budou opravené komunikace, které jsou v současné
době na hraně své životnosti a některé již dávno
za hranou této životnosti.
Ing. M. Peroutka
vedoucí odboru dopravy

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ AKCE
VE VČELÍM SVĚTĚ V HULICÍCH
Na začátku dubna letošního roku opět po zimní přestávce otevřeli dveře VČELÍHO SVĚTA v Hulicích.
Interaktivní expozice ze života včelstva si získala za sedm let své existence stálé příznivce, kteří se k nám
pravidelně vracejí. A co třeba zrovna vy? Že jste ve VČELÍM SVĚTĚ ještě nebyli?
Tedy neváhejte a vypravte se na výlet do HULIC, ležících na břehu vodárenské nádrže Švihov.
Tak jako každoročně, naší první tradiční akcí je oslava Velikonoc.

Akce se bude konat o víkendu 20. a 21. dubna
– přijít můžete kdykoliv mezi 10. a 16. hod.
Kdo bude mít zájem, může si namalovat kraslice včelím voskem, zkusit si uplést pomlázku nebo si vyrobit
hezkou ozdobu, třeba do velikonočního květináče či barevnou svíčku ze včelího vosku.
Otevřena bude expozice i OBCHŮDEK se včelími produkty a medovými dobrotami.
Těšíme se na vás. Více na www.vcelisvet.cz
Jarmila Pavlicová a Jana Šimková
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MY Z BARBORKY
Jaro se nám blíží a my už ho nedočkavě vyhlížíme, a to především při procházkách v přírodě. V naší klientské dílně se
pracuje o sto šest, vždyť chystáme naši tradiční jarní výstavu.
Přijďte nás potěšit svojí návštěvou do klubu Barborka-fé ve
dnech 15. – 17. dubna 2019 od 8.00 do 15.00.
8. březen je oslavou žen, v centru jsme se k oslavám přidali a užili si ji vyráběním přáníček pro ženy. Oslava pokračovala v rytmu kytary, zpěvu a tance. Úsměv na tváři všem ženám
v centru vykouzlili muži darováním jarních květin.
Jeden březnový den jsme si zpříjemnili výletem do Jihlavy,
kde byla největším lákadlem návštěva kina, pohádky Jak vycvičit draka 3. Nezapomnělo se ani na nákupy, což ocenila především děvčata. Z výletu se navrátili nadšení a plní příjemných
zážitků.

V naší organizaci Háta, o. p. s. se uskutečnila akce Snídaně
se starostou, která sklidila veliký úspěch. Díky tomu plánujeme
její pokračování a budeme rádi za případné hosty z řad ledečských a okolních ﬁrem. První snídaně proběhla v únoru v nových prostorách Coworkingového centra společnosti Háta, o. p.
s. a těšila se zajímavé účasti.
Duben u nás bude měsícem zajímavých akcí, na které vás
zveme a které společně s radostí připravujeme. Mimo již zmíněné jarní výstavy si s námi můžete přijít užít 2. ples Háty, který
proběhne 18. duna v prostorách klubu Barborka-fé.
Informace o našich aktivitách lze sledovat na www.hata-ops.
cz a na FB stránkách: www.facebook.com/cdsbarborka/, www.
facebook.com/hataops/
Kateřina. Davidová, CDS Barborka

Centrum denních služeb BARBORKA vás zve na

JARNÍ VÝSTAVU
Přijďte se podívat na prodejní výstavu výrobků, které vznikají v naší klientské dílně, CENTRA DENNÍCH SLUŽEB.
Jarní pohodu můžete načerpat při kávě či zákusku v našem klubu BARBORKA-fé.
Součástí výstavy bude v úterý 16. dubna 2019 ve 13:00 hodin módní přehlídka oděvů ze Sociálního bazaru.

Klub BARBORKA-fé * 15.–17. 4. 2019, od 8:00 do 15:00 hod.

MC LEDŇÁČEK OSLAVILO SVÉ DVANÁCTÉ NAROZENINY
Mateřské centrum Ledňáček slavilo spolu s dětmi a maminkami v březnu
12. narozeniny Přichystané bylo občerstvení a nechyběl ani krásný dort. Děti
si hrály, zpívaly i tancovaly. Oslavovaly spolu s koordinátorkami centra - Evou
Chvátalovou, Petrou Hořejšovou a Miroslavou Kadlecovou. Mateřské centru
je otevřené pro všechny rodiče z Ledče
a blízkého okolí, zejména pro maminky
na mateřské dovolené, ale i pro ty, kteří
se starají o male děti, tedy tatínci, babičky, tety… MC Ledňáček je místem pro
setkání, sdílení zkušeností, radostí i starostí rodinného života. Do centra můžete přijít v úterý (9:00-11:00) a ve čtvrtek
(9:00-11:00 a 15:30-17:00).
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KARNEVAL ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
LEDEČ NAD SÁZAVOU
Letošní karneval školní družiny se konal ve čtvrtek 28. února 2019 a většina dětí se na něj těšila a připravovala snad již od
začátku února. Však ono také vymyslet originální masku, která zaujme porotu i spolužáky, není úplně jednoduché. A tak se
ve 13 hodin tělocvična ZŠ Komenského zaplnila vílami, příšerami, princeznami, superhrdiny, pohádkovými postavami, zvířátky a dalšími povedenými maskami.
Hned, jak zazněly tóny první písničky, pustily se všechny
masky do tance a užívaly si svůj rej. O hudbu se letos výborně postaral pan školník Kopecký, za což mu patří náš veliký
dík. A aby se jen netančilo, přišly na řadu i oblíbené karnevalové soutěže – zamotané stopy, nejrychlejší jedlík a tanec s balónky. Zpestřením byl také tanec na známou písničku od Ewy

Farné, jehož předvedení se ujala děvčata z divadelního kroužku ŠD. Čtvrťáci nám předvedli své umění hry na boomwhackers a při písni Hlava, ramena, kolena, palce si všichni společně zatančili.
Veškeré dění na parketu pečlivě pozorovala naše porota, která na konci karnevalu vyhlásila 20 nejlepších masek, které si
odnesly pěknou cenu. K závěru karnevalu také patří „hodná
tombola“, ve které každý něco vyhrál. Čas nám utekl jako voda
a najednou bylo půl třetí a bylo nutné se rozejít do svých oddělení nebo rovnou domů.
Jana Vilímovská
vychovatelka ŠD

NOVÉ VYBAVENÍ ŠATEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Od února si žáci 1. stupně a jejich zákonní zástupci v budově základní školy v ulici Komenského zvykají na uzamykatelné šatní skříňky, které nahradily stávající šatny klecového typu. Z kapacitních důvodů jsme museli vybrat
„půlené“ šatní skříňky, protože „celé“ skříňky by zabraly dvojnásobně větší
prostor, který k dispozici nemáme.
Nové věci přinášejí i problémy. Většinu z nich jsme řešili ve spolupráci
s třídními učitelkami a rodiči. Pořídili jsme univerzální klíče pro pracovnice ranního dohledu a všechny třídní učitelky. Doplnili jsme každou skříňku
jedním malým věšákem. Pro dlouhé kabáty jsme naistalovali věšáky ve třídách. Vyčlenili jsme jednu uzamykatelnou místnost školní družiny pro dočasné ukládání sportovních potřeb na bruslení (popř. věcí pro odpolední mimoškolní činnosti, jejichž bezpečné uložení škola není povinna zajišťovat).
Rodiče více zapomnětlivých dětí si pak nechali přidělat náhradní klíče u ﬁrem
ATOS Ledeč n. S. a Elektro Štěpánek, kterým jsme předali čísla odlitků.
Samozřejmě naším cílem bylo zlepšit kulturu přezouvání a převlékání dětí
a zvýšit jejich bezpečnost. Výměnou skříněk za klece se výrazně zlepšil pohyb dětí do šaten při příchodu i při odchodu ze šaten, snížilo se riziko úrazů a krádeží, významně poklesl počet zapomenutých či ztracených věcí (přezuvek, rukavic, čepic, věcí na tělesnou výchovu apod.), a zjednodušil se, a tím
i zlepšil, úklid šaten.
Chtěl bych touto cestou hlavně poděkovat zákonným zástupcům za jejich
pomoc s pořízením náhradních klíčů a za jejich pochopení, trpělivost a vstřícnost, které projevili při zprovoznění nových šaten. Poděkování patří i učňům
SOU Ledeč n. S. v Poštovní ulici, kteří pro nás upravili staré věšáky, a v neposlední řadě panu Kopeckému, našemu šikovnému školníkovi.
Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel
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JAKO LOVY BEZE ZBRANÍ

J. Těšínský
Ledeč je naštěstí plná lip a lipek a mezi ty nejsledovanější
budou jistě patřit ty před základní školou, které jsme tu vysadili na podzim loňského roku, při příležitosti 100. výročí vzniku
Československa. Ale nejen ony potřebují naši péči a ochranu.
Už jsme si zvykli na pravidelný předjarní kolorit toho, že lipky
„oholíme“ jako beránky a i když první dojem bývá dost tristní – to když vidíme pahýly větví trčící k nebi. Naštěstí je příroda mocná a s lidskou pomocí ještě zkrásní, dostanou pravidelný tvar a rozkošatí se do krásy. Jejich stín pak v létě velmi rádi
budeme vyhledávat.
V symbolické Lipové ulici jsem zmíněné pahýly lip zahlédl, ale ty, kteří ten „lipový přerod“ realizují, jsem už nestihl.
Jako lovec beze zbraní jsem pátral v korunách stromů, kde tuhle partu „šlechtitelů“ zahlédnu. Při mých zrakových možnostech bych raději hledal kytovce, ale naštěstí pracovníci Technických služeb v Ledči musí nosit reﬂexní prvky, měl jsem to
usnadněné. Až na konci Nádražní ulice jsem spatřil „oranžové
papoušky v korunách už pěkně přerostlých lip. Nemají to rozhodně jednoduché, zrovna foukal ještě únorový vítr a od Šeptouchova se tlačila tmavá mračna. Na zemi se hromadily kupy
větví a prutů, které se také musejí odklidit a zpracovat. Tu naši
malou armádu pracovníků zdejších technických služeb, kteří se

V. Šimek
dobře starají o pořádek ve městě, tentokrát reprezentovali pánové Jaroslav Těšínský a Václav Šimek. Chtěl jsem je vyfotit
pohromadě na zemi, ale nechtěli. Nedivím se, ono nahoru dolů
člověka pěkně vysaje, a to už tihle dva měli těch lipek ořezaných na stovku a další je ještě čekaly v různých koutech města,
aby to na jaro udělalo náležitý dojem.
Všem, kteří se takhle pečlivě starají o zeleň ve městě, patří
naše poděkování. O to víc mrzí, když vidíte lemply, kteří parkují na trávnících a vytvářejí tu oraniště, které jen s obtížemi
mocná příroda letos osadí trávou. Návod pro policii, ale také
pro nevšímavé sousedy.
Nedá mi to, abych se ještě jednou nezmínil o reﬂexních prvcích, které mě tentokrát navedly ke klukům z TS. Mnohokrát
jsem si přál, aby tohle označení (byť malé) měly houby, které tak rád hledám a nenacházím. Představuji si krásného hřiba, který mi jinak zůstává docela utajený, jak na mě pod smrčkem poblikává žlutozelenou nálepkou. Obávám se, že se blíží
i doba, kdy k tomu budu potřebovat ještě pípátko. Ale co by to
potom bylo za lovy beze zbraní, nechme to tak a oranžové vesty
pracovníkům technických služeb pro jejich bezpečnost.
ok

ÚKLID A ULOŽENÍ OŘEZANÝCH VĚTVÍ A BIOODPADU
Všichni zahrádkáři a milovníci okrasných dřevin, kteří provádí údržbu stromů a keřů, musí přemýšlet o tom,
kam uloží dřevní odpad. Nejlépe je vlastnit štěpkovač a vzniklé štěpky zužitkovat na svých pozemcích. Pro ty, kdo
tuto možnost nemáte, jsou připraveny dvě místa k uložení větví a to:
Kontejner za nádražím ČSD, směrem k ﬁrmě Švema.
Prostor vedle cyklostezky, u zavřeného kamenolomu „Velká Stráň“.
Naše město dále nabízí svým občanům možnost uložení bioodpadu. Bioodpad je shromažďován do zvláštních
sběrných nádob a kontejnerů. Zvláštní sběrné nádoby a kontejnery jsou barevně odlišeny (hnědé barvy) a označeny příslušným nápisem. Do těchto kontejnerů v žádném případě nevhazujte drcením neupravené ořezané větve.
Bioodpadem se rozumí pro účely této vyhlášky: Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který neobsahuje ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu, nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.
Bioodpadem je: odpad z údržby zeleně a zahrad, vhodný ke kompostování, listí, tráva, zbytky rostlin, piliny,
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma,
dřevěné piliny, hobliny, drny, odpad z domácností kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP
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Vážení a milí čtenáři,
pomalu se nám krátí čas a brány hradu se brzy otevřou. S jistým
napětím opět očekáváme, jaká bude návštěvní sezona a zda se nám
podaří překročit loňský počet návštěvníků, který v roce 2018 překročil hranici 21 tisíc.
V letošním roce na vás čeká několik novinek. „Historický okruh“
byl pozměněn a nahrazen „Retro okruhem“, který bude navíc doplněn výstavou vztahující se k pohádkám a ﬁlmům, které se na hradě
natáčely. Jelikož se náš hrad zapojil do projektu „Filmová Vysočina“, věříme, že velkým lákadlem bude výstava kostýmů a předmětů z pohádky „Čertí brko“, která se na hradě natáčela v roce 2017.
Z prohlídkových okruhů budete moci navštívit Muzejní okruh
(spojen s Muzeem historických hodin), expozici Muzea Jaroslava
Foglara, Retro okruh, Dětský okruh a samozřejmě vyhlídku z hradní věže.
Pro zvídavější z vás budou v areálu hradu rozmístěny QR kódy,
po jejichž načtení v mobilních telefonech nahlédnete do ﬁlmového
natáčení na hradě. Pokud se budete cítit procházkou lehce unaveni,
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mnohé z vás jistě potěší možnost vychutnat si dobrou kávu v krásném prostředí hradu. Otevřena pro vás bude hradní kavárna. Stane
se tak poprvé v existenci ledečského hradu.
V průběhu roku budou na hradě probíhat i nejrůznější kulturní
akce. Nejbližší z nich se uskuteční dne 13. dubna od 15:00, kdy v salonku hradu vystoupí pan Antonín Heřman s přednáškou o Adrianovi z Enkefurtu, majiteli ledečského panství. O měsíc později, dne
11. května na hrad již po několikáté zavítají vinaři z Moravy a proběhne velmi oblíbená prezentace a ochutnávka vín.
Veškeré aktuální informace o dění na hradě naleznete na těchto kontaktech:
Hrad Ledeč n. S. s.r.o., wwww.hrad-ledec.cz,
facebook: Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o.
Správa hradu: tel. 731 612 460, e-mail: hrad@ledecns.cz,
Průvodcovské centrum: tel. 731 612 457
e-mail: info.hrad@centrum.cz
Těšíme se na vaši návštěvu - Mgr. Pavla Pfefferová

HISTORIE ZAHRÁDECKÝCH ZVONŮ
Údolí řeky Želivky je někdy označováno jako prokleté. Jednak v důsledku vysídlení a zatopení jeho větší části, jednak kvůli několikerým
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 ﬂorintů 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 bohoslužbách 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 ﬂorintů. V roce
1809 byl pořízen zvon sv. Václav o hmotnosti 7 centů a 8 liber, který
odlila pražská zvonařka Anna Kühner a Karel Bellmann starší, který
v té době v dílně Anny Kühner pracoval, za 271 ﬂorintů 38 krejcarů.
V roce 1828 byl ještě přikoupen další malý zvon za 72 ﬂorintů.
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 důsledku 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 ﬁnančně i materiálně přispěl kníže Vincenc Karel z Auerspergu a ze Žleb. Auerspergům patřilo dolnokralovické panství, jehož součástí byla i Zahrádka.
Kníže ﬁnancoval 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 průměr 37 cm
a výšku 30 cm.
Tento zvon byl zřejmě pojmenován po manželce knížete Vincence,
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 ﬁnančně i potravinami
z panských sýpek lidem na svých panstvích, která po smrti manžela od
roku 1867 spravovala.
Na věž zahrádeckého kostela byly ve druhé polovině 19. století pořízeny ještě další dva zvony. Podle vzhledu dochovaných zvonových
hlav zřejmě rovněž od zvonařské ﬁ rmy Bellmann. Pražský rod Bellmannů vyráběl zvony do 70. let 19. století. Na zvonových hlavách je

ovšem datace 1881. Přesnější popis těchto zvonů se nám dosud nepodařilo objevit.
V obecní kronice je zápis o opravě jednoho ze zvonů v roce 1911. 31.
října tohoto roku byl z věže sundán zvon „Poledník“, který byl už 10
let prasklý. Zvon byl přelit pražským zvonařem Arnoštem Diepoldtem
a zpět byl zavěšen 3. ledna roku 1912 zaměstnancem této zvonařské
ﬁrmy Josefem Špačkem.
Dva větší zvony byly zrekvírovány za první světové války v roce
1916 (viz foto). Zvon Vilemína, používaný jako umíráček, první světovou válku přečkal.
V roce 1922 k němu byl přikoupen zvon sv. Václav, odlitý ﬁrmou V.
Červený z Hradce Králové, který vážil 94 kg, měl průměr 55 cm a výšku 49 cm. Kilogram zvonoviny stál v té době 54 Kč. Zvon byl zaplacen
z náhrad za zrekvírované zvony, dopravu hradil sám tehdejší farář Václav Stýblo a 1100 Kč přispěli farníci.
Oba tyto zvony byly ovšem zrekvírovány nacisty v roce 1942.
Z věže byly sundány 9. března. V obecní kronice se uvádí, že občané
na zvony naposledy zazvonili a přítomní plačíce jeden druhému šeptal: ,,Rakousko nám vzalo zvony, prohrálo, Němci nám berou zvony,
prohrají také.“
Na věž zahrádeckého kostela byl zapůjčen zvon „umíráček“ z ježovské zvonice.
Paní Jaroslava Hamajdová, rozená Fialková ze Zahrádky čp. 50,
vzpomíná, jak jel P. Toufar pro zvony do Prahy. Ze Zahrádky jej vezl
bryčkou s koňmi pekař Fialka k svému tchánovi do Studeného. Tam
P. Toufar přenocoval a ráno odjel do Prahy nákladním autem s tamním
mlynářem a pekařem panem Trojanem, který vozil do Prahy chléb.
P. Toufar našel a přivezl jen zvony, které byly zrekvírovány až ve
druhé vlně, tedy 6. června1942, což byl historicky cenný zvon z Ježova
a z Blažejovic. Ty již Němci nestačili ze složiště v Praze Na Maninách
odvézt. Jak se píše ve farní kronice, zvony tam byly přesně popsány
a očíslovány. Bylo proto lehké je identiﬁkovat.
V roce 1947 objednal P. Josef Toufar pro zahrádecký kostel nový
zvon „umíráček“ o váze 31 kg u První moravské zvonárny v Brně Husovicích. Zvon i s příslušenstvím stál 3.749 Kč, neboť kilogram zvonoviny byl v té době za 91,74 Kč. Finanční prostředky na pořízení zvonu
pocházely ze sbírky mezi Čechoameričany, kterým P. Toufar napsal,
a z kostelní sbírky.
Zda byl tento zvon do Zahrádky dodán, se zatím nepodařilo zjistit.
Toufarovým zápisem o zakoupení zvonu příslušná část farní kroniky
končí. P. Toufar byl na nátlak komunistů přeložen do Číhošti a režim
vedení farních kronik zakázal.
Podle pamětníků byl v Zahrádce zřejmě až do roku 1975 zvon zapůjčený z Ježova. Ten se pak vrátil na své původní místo. Při zpětném
převozu byl poškozen a následně přelit.
Od roku 1975 je zvonice ve věži zahrádeckého kostela prázdná. Bylo
by symbolické, pokud by se nyní, v roce 800. výročí první písemné
zmínky o Zahrádce, podařilo pořídit na věž zvon nový. Z iniciativy
paní Lenky Lhotkové se proto Spolek Přátelé Zahrádky rozhodl zaměřit svou dlouhodobě vedenou veřejnou sbírku na opravy, restaurování
a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce právě na tento účel.
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 je
5399739001/5500. Pokud bude dárce chtít vázat
využití svého příspěvku na nákup zvonu, může
do zprávy pro příjemce uvést heslo „ZVON“.
Dárcům můžeme vystavit potvrzení o daru,
které lze použít jako doklad na slevu z daně
z příjmu, nebo v případě darování větší částky
můžeme uzavřít darovací smlouvu. Pokud by
dárce chtěl, abychom jeho jméno zveřejnili (na
webu, facebooku nebo i jen na nástěnce v kostele), musí k tomu dát písemný souhlas (postačí
na e-mail pratele.zahradky@seznam.cz). Zveřejňování údajů o dárcích bez jejich souhlasu
výslovně zakazuje zákon o veřejných sbírkách.
Přispět je možno také do pokladniček na akcích Spolku. Veřejná sbírka byla osvědčena a je
dozorována Krajským úřadem Kraje Vysočina.
Jan Čihák, Spolek Přátelé Zahrádky
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ODVAHA K LÁSCE
Každý člověk ví, co je to láska. Již děti nějak rozumějí romantickým obrázkům z časopisů a ﬁlmů. Spojené ruce náctiletých
vyvolají pochopení ostatních. Rozumíme intimní důvěrnosti
partnerského soužití a myslím, že toužíme po vlídném přístavu
vzájemně láskou propojeného stáří. Základní lidskou vlastností
je touha po lásce. Toužíme po ní, i když vidíme, jaké problémy
s ní lidé mají. Chvíle radosti jsou draze zaplaceny zoufalstvím
rozchodů a rozvodů, lásku snadno doprovází strach, smutek,
nenávist. Láska nám ale dává sílu a odvahu k oběti. Nelze je od
sebe oddělit. Patří k životu.
Oběť a láska je ústřední myšlenkou křesťanství. Ježíš prodchnutý láskou obětuje svůj život. Odejde, aby se vrátil. Svým
příběhem nám potvrzuje jistotu, že to nejlepší z nás nezanikne,
že smrt není konečná. Nemusíme se bát, příběh nekončí.
VYBRANÉ DUBNOVÉ FARNÍ AKCE
25. 4. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na
faře)
12. 4 v 15.00 Spolčo na faře pro děti od tří do šesti let (vede
paní Sklenářová) a školní děti (vede paní Přádová)

28. 4. v 11.00 poutní mše svatá ke svatému Vojtěchovi (kostel
v Bojišti)
28. 4. v 9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi (složí P. Palušák)
Mše svaté ve Velikonočním týdnu: Květná neděle: v 9.00
a 18.00, Zelený čtvrtek: v 18.00, Velký pátek: v 15.00, Bílá
sobota: v 19.00, Neděle velikonoční: v 9.00 a 18.00
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
16. 4. sv. Bernadetta Soubirousová (dívka z Lurd, svědkyně zjevení Panny Marie)
23. 4. sv. Vojtěch (biskup z knížecího rodu Slavníkovců. Velký
bojovník za očistu církve umučený na misijní cestě pohany.)
25. 4. sv. Marek (autor evangelia a současník sv. Petra a Pavla)
6. 5. sv. Jan Sarkander (kněz na Moravě, umučený pro víru za
Stavovského povstání)
12. 5. Den matek - slaví se druhou květnovou neděli. Den věnovaný maminkám je oceněním odvahy a obětavosti mateřství.
U nás se začal slavit v roce 1923.
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

NÁBOŽENSK Á OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V LEDČI N. S.
letos oslaví velikonoční svátky v Husově sbor u:
Škaredá středa 17. 4. 2019 od 17 h – rozjímání nad utr pením Ježíše K rista a připomenutí poslední večeře.
Hod boží velikonoční 21. 4. 2019 od 14 h – bohoslužba
Zveme všechny ke společnému setkání. František Tichý, vikář
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Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY…
Zaměstnanci pečovatelské služby nejen že pečují o své uživatele,
ale musí plnit zákonnou povinnost
povinného vzdělávání ve svém
oboru. Letos se tým pečovatelské
služby zúčastnil již dvou zajímavých školení.
Prvním z nich byly „Proměny
stáří a gerontooblek“, které se konalo v druhé polovině února v sídle pečovatelské služby, přednášela
MgA. Bc. Lenka Čurdová. V rámci
tohoto školení byly zaměstnancům
teoreticky popsány různé změny
ve stáří, které se týkají například
změny sluchu, zraku, chůze a jiné.
Tyto změny však působí i na psychickou stránku člověka. To, jak se
člověk ve stáří mění a jak změny na
člověka dopadají, si mohli zaměstnanci sami na sobě vyzkoušet díky
pomůckám, ze kterých se skládá
gerontooblek. Díky tomuto gerontoobleku se zaměstnanci alespoň
z části dozvěděli, s čím se musí
senioři vypořádávat denně, jaké
překážky musejí zvládat sami nebo
s pomocí, ať už v domácnosti nebo
na veřejnosti. Z tohoto školení si

zaměstnanci mohli odnést nové
postřehy, které se týkají seniorů
a jejich speciﬁckých potřeb.
Na druhém školení se zaměstnanci dozvěděli zajímavosti z oblasti komunikace. Přednášet přijel
psycholog Mgr. Jan František Průža na téma „Praktická asertivita
v sociálních službách“. Opět se
jednalo o velice zajímavý seminář, pracovnice se dozvěděly, jak
se lépe orientovat v komunikaci
s uživateli.

Také jsme nezapomněli na naše
klientky se svátkem Mezinárodního dne žen, který se slaví 8. března. Děti z mateřské školy 28. října
vyrobily klientkám z Domu s pečovatelskou službou krásná přáníčka a květiny z papíru. Za naše
uživatelky, které nečekané přání
s dárkem mile překvapilo a rozzářilo jinak obyčejný den, velmi
děkujeme dětem a jejich paní učitelkám!
E. Barešová, G. Brožová

JARNÍ PRODEJ ZAHÁJEN
jabloně, hrušně, třešně, višně, ryngle,
švestky, meruňky, broskvoně, rybízy,
angrešty, sloupovité ovocné stromky, maliny, ostružiny, borůvky, brusinky, kanadské
a kamčatské borůvky, rakytníky,
jahody, vinnou révu, růže keřové, růže
stromkové, bylinky, balkónové rostliny.
Velký výběr rhododendronů, azalek,
skalniček, jehličnanů, okrasných keřů,
trvalek, okrasných trav.
PRODEJNÍ DOBA:

PO–PÁ: 8–16 HOD. SO: 8–12 HOD.
OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA
ŠŤASTNÝCH
Hněvkovice – Nová Ves 2, 584 01 Ledeč n. S.
Tel. 604 360 546, 604 408 336
www.skolka-stastny.cz
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CIZÍ JAZYKY NÁM NEJSOU CIZÍ!

Jedním z důvodů, proč mnozí rodiče upřednostňují gymnaziální studium pro své děti, je
výuka cizích jazyků. Na gymnáziu v Ledči nad
Sázavou je cizím jazykům dlouhodobě věnována velká pozornost. Vyučováno je včetně latiny
celkem pět cizích jazyků, což je vzhledem k velikosti školy opravdu výjimečné.
Angličtina jako první jazyk je našimi žáky brána velmi vážně. Dvě třetiny letošních maturantů
na gymnáziu si v průběhu studia složily mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge (FCE nebo
PET), a proto mají předem uznanou, resp. prominutou maturitu z cizího jazyka. Toto se stává
na naší škole už skoro samozřejmostí, ale je to
podmíněno velkým úsilím úspěšných absolventů těchto zkoušek. Angličtina také navázala na
úspěchy v olympiádách z předchozích let, když
Veronika Bělíková ze sekundy vyhrála ve své kategorii okresní kolo. Ani další jazyky nezůstávají
stranou. Žákyně oktávy Nikola Hořejšová se na
počátku letošního roku v konkurenci 1350 soutěžích z mnoha zemí (40 z nich bylo z České republiky) dostala do užšího kola olympiády v ruském
jazyce, vyhlášené Petrohradskou univerzitou.
Nikola Velátová ze současné sexty Nikola studuje v Châlons-en Champagne, což je padesátitisícové město a bývalé administrativní centrum
oblasti Champagne. Nikola vycestovala v rámci
programu v rámci programu Rok v Champagne
– Ardenne.
Také němčina se snaží dát žákům „přidanou
hodnotu“. Vedle pravidelných zájezdů do sousedních zemí (Rakousko, Německo) připravili
vyučující němčiny jazykově-poznávací zájezd
do Švýcarska. Od 13. do 17. května budou moci
žáci našeho gymnázia obdivovat taková místa
jako Bern, Bodamské jezero, Matterhorn, Vaduz
či Kostnici. Nikdo z nich si určitě nenechá ujít
exkurzi v čokoládovně.
Letos 12. března naše škola uspořádala krajské
kolo olympiády v ruském jazyce. Bylo to poprvé, kdy v Kraji Vysočina mohlo být uspořádáno krajské kolo, protože dosud probíhalo v Brně
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a bylo do něho zapojeno několik krajů. Přípravu soutěže jsme nepodcenili, oslovili jsme školy v Kraji Vysočina a byla připravena odborná
část soutěže, to znamená poslechový text a další
části. To vše bylo dlouhodobě konzultováno. Pro
soutěž byly vyčleněny tři učebny – zkušební třída, jedna učebna pro poslechy a další pro zázemí
soutěžících i jejich doprovodu.
Olympiáda proběhla ve třech kategoriích –
2. stupeň základních škol a odpovídajících tříd
víceletých gymnázií, dále 1. a 2. ročníky středních škol a 3. a 4. ročníky středních škol. V porotě byly dvě rodilé mluvčí, z RSVK Praha to byly
Mgr. Veronika Novoselova a Mgr. Valeriya Golyakova. Předsedou poroty byl PhDr. Jakub Konečný, PhD., který pracuje na katedře rusistiky
a ligvodidaktiky Univerzity Karlovy. Soutěžící
i doprovod ocenili zázemí naší školy i organizaci
soutěže. Dostává se nám i kladná zpětná vazba.
Za to patří dík vedení školy a hlavní iniciátorce,
ing. Marii Jirákové.
A jak to vše dopadlo? V jednotlivých kategoriích
zvítězili vždy gymnazisté – Ondřej Holčák z Třebíče, Martin Kodras z Jihlavy a Vendula Trdá ze
Žďáru nad Sázavou. Pro někoho může být překvapením, že ve dvou kategoriích zvítězili chlapci,
ale hlavním pozitivem bylo, že všichni soutěžící
podali velmi dobré výkony. Finále bylo vyrovnané a zástupkyně Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč –
Tereza Kadlecová, Kateřina Hönigerová a Nikola
Hořejšová – byly vítězům důstojnými soupeři.
Všechna naše děvčata skončila na bronzových pozicích. Věříme, že pro všechny soutěžící bude ruský jazyk užitečným nástrojem ve studiu i potom
v dalším životě. A za naši školu doufáme, že krajské kolo bude u nás probíhat i v budoucích letech.

Jiří Foller

ÚSPĚCH LEDEČSKÝCH STUDENTŮ
V KB FLORBAL CHALLENGE
KB ﬂorbal challenge je tradiční ﬂorbalový turnaj pro střední
školy. Turnaje se i letos zúčastnil tým Gymnázia a SOŠ Ledeč.
Nejprve bylo odehráno okresní ﬁnále v Havlíčkově Brodě, ve
kterém náš tým dokázal ve velmi vyrovnané soutěži zvítězit
a postoupit do krajského ﬁnále. Výsledky: Gymnázium, SOŠ
Ledeč - Akademie Světlá 1:3, Gymnázium, SOŠ Ledeč - Gymnázium Chotěboř 3:0, Gymnázium, SOŠ Ledeč - Gymnázium
Havlíčkův Brod 1:0.
Ve čtvrtek 24. ledna 2019 se ve Sportovní hale Sportovního
klubu Jihlava uskutečnilo krajské ﬁnále. Tohoto turnaje se zúčastnila nejlepší družstva z okresních kol - Střední průmyslová škola Třebíč, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Střední škola
stavební Jihlava, Střední škola informatiky a cestovního ruchu
Humpolec a tým naší školy.
Naši chlapci zvítězili ve všech utkáních a bez ztráty jediného
bodu postoupili do národního ﬁnále! Nejprve porazili loňského
národního ﬁnalistu SPŠ Třebíč 2:1. Ve druhém utkání si poradili s velkým favoritem celého turnaje VOŠ a SPŠ Žďár nad
Sázavou poměrem 3:2. Další utkání se Střední školou stavební
Jihlava se rozhodovalo až v závěrečných minutách a několik
rychlých gólů do jihlavské sítě znamenalo vítězství 4:1. V posledním utkání by chlapcům k postupu do národního ﬁnále stačila pouhá remíza, situaci ovšem rozhodně nepodcenili a zvítězili nad SŠ informatiky a cestovního ruchu Humpolec 3:0.
Dne 22. 3. 2019 se naši chlapci zúčastnili Národního ﬁnále
východ ve složení: Roman Liška, Martin Kučírek, Adam Mašín, Michal Doležal, Matyáš Kozák, Martin Chlubna, Patrik
Pokorný, Jakub Egart, Milan Tvrdík, Tomáš Končel a Dominik
Šimůnek.
Tento turnaj se konal v prostorách sportovní haly VUT Brno
za účasti osmi nejlepších školních týmu postupujících z krajských kol a rozdělených do dvou skupin. Ve skupině A nastoupili

Bigy Brno, SPŠ Zlín, GJB a SPgŠ Přerov a SPŠ Chrudim. Ve
skupině B usilovali o vítězství GPOA Znojmo, Gymnázium
Trutnov, Gymnázium Ledeč nad Sázavou a SG Ostrava. Ani
velká snaha, nasazení ve hře a chuť po vítězství v každém zápase nestačily chlapcům z naší školy na vítězství nad soupeři ve
skupině. Nejdříve remizovali se SG Ostrava 0:0, poté podlehli
trutnovskému gymnáziu 1:5, ve třetím zápase nestačili na znojemské gymnázium 2:4 a v boji o konečné sedmé místo podlehli těsně SPŠ Chrudim 1:2 po samostatných nájezdech. Vítězi
Národního ﬁnále východ, SPŠ Zlín, blahopřejeme a chlapcům
z naší školy děkujeme za vzornou reprezentaci. Vždyť zúčastnit
se Národního ﬁnále, zahrát si s nejlepšími týmy z celé republiky, radost ze hry a pocit z dobře odvedeného výkonu je mnohdy
cennější než vítězství.

Josef Jakl, Josef Král

STUDENTI NA 25. MEZINÁRODNÍM VELETRHU
FIKTIVNÍCH FIREM V PRAZE
Ve dnech 20.–22. března 2019 jsme se zúčastnili veletrhu ﬁktivních ﬁrem v Praze. Přípravy byly dlouhodobé, snažili jsme
se nic neponechat náhodě a intenzivně jsme pracovali na veškerých potřebných materiálech. Zejména katalog nám zabral
trochu více času, protože jsme si ho vytvořili zcela sami – před
objektivem i za ním jsme si užili práci modelek a fotografa.
O to nás přípravné práce více bavily a naplňovaly.
Nastal očekávaný den D. Nervozita, očekávání a starosti, jak
vše zvládneme. Soutěžili jsme za ﬁrmu GoldenCoast Photography, s. r. o., která se zabývá fotograﬁckými službami. Ocitli
jsme se v konkurenci 118 ﬁktivních ﬁrem z celé Evropy s různým předmětem podnikání. Naším úkolem bylo ﬁktivně prodat
co nejvíce produktů a obchodovat s dalšími ﬁktivními ﬁrmami/
zákazníky jak v českém, tak v anglickém jazyce. Mimo fotograﬁcké služby (které byly i reálné, nikoliv jen ﬁktivní) jsme také
našim zákazníkům nabízeli placky s názvem ﬁrmy a „zlaté“
malé sladkosti. Celá akce se nám líbila, jelikož jsme si mohli
vyzkoušet ﬁktivní obchodování a fungování podniku v realitě.
Zároveň jsme si mohli užít bohatý kulturní program, který veletrh doprovázel.
V rámci vyhlášených jednotlivých soutěžních kategorií jsme
se přihlásili do soutěže o nejlepší katalog a nejhezčí stánek veletrhu. Ve velké konkurenci nám chybělo pověstné štěstíčko

a na třetí místo jen o 0,5 bodu více. Přesto jsme obsadili pro nás
i pro naší VOŠ skvělé 4. místo v soutěži o nejhezčí stánek.
GoldenCoast Photography, s. r. o.
(studenti 2. ročníku VOŠ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč)
Děkuji studentům VOŠ za vzornou reprezentaci školy a výborné využití teoretických znalostí ze studia Vyšší odborné školy na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou.
Ing. Soňa Poupětová, učitelka Podnikatelských činností
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PRACOVNÍ STÁŽE V LONDÝNĚ

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou byla
v loňském roce úspěšná při podávání žádosti o grant
v rámci programu ERASMUS+. A tak mohla na začátku března vyrazit první skupinka studentů střední
odborné školy na svou čtrnáctidenní pracovní stáž
do zahraničí, konkrétně do Londýna. Šlo o 12 žáků
oboru Informační technologie, většinou maturantů,
ale našli se mezi nimi také dva třeťáci a jeden druhák. Jejich doprovodnou osobou na pracovní cestě do
Londýna se stala Jana Flekalová.
Všichni se sešli ve velmi brzkých ranních hodinách
10. března před školou, odkud je mikrobus odvezl na
pražské letiště. Po bezproblémovém letu do Londýna
celou skupinu u zprostředkovatelské agentury čekala
její zaměstnankyně Iuliana, která žáky i učitelku přidělila k jednotlivým hostitelským rodinám. V neděli
se někteří vydali prozkoumat okolí či dospat krátký
(u některých dokonce žádný) noční spánek.
V pondělí čekal žáky první větší úkol. Měli se samostatně dostavit londýnskou dopravou k agentuře,
kde jim dopoledne byly vysvětleny a představeny
některé podmínky pracovních stáží, pravidla u hostitelských rodin a důkladně probráno cestování londýnským metrem.
Samotné pracovní úkoly nastaly v úterý. Žáci pracovali v různých společnostech – knihovně, jazykové
škole, ﬁrmě zabývající se účetnictvím, hotelu, realitní kanceláři a dalších. Jejich úkoly byly převážně administrativního charakteru – kopírování, skenování,
chození na poštu, vyplňování a vyhledávání různých
dat v počítači, ale Zuzka také například učila jiné

cizince psát latinkou a Adam pomáhal majiteli společnosti zautomatizovat emailovou poštu.
Vedoucí skupiny pak měla za úkol navštívit žáky
v jejich práci, zeptat se, jak jsou s nimi jejich mentoři spokojeni a nechat podepsat mnoho dokumentů,
které se k programu váží. Bylo velkým potěšením
od nadřízených našich žáků slyšet, že jsou velmi
pilní, ochotní, příjemní v jednání, ale také že jejich
angličtina a profesní schopnosti jsou na velice dobré
úrovni.
O víkendu pak celá skupina společně prošla cestu hlavními londýnskými památkami – od Toweru,
přes Tower Bridge, okolo Shakespearova divadla
Globe, po Jubilee Bridge k St. Paul´s Cathedral až
na Trafalgarské náměstí a odtud ještě k parlamentu
a Westmisterskému opatství. V neděli pak jednotlivci či malé skupinky šli důkladněji zkoumat památky,
muzea a obchody.
V pátek před odletem ještě čekalo skupinu předávání certiﬁkátů, balení kufrů a nákup posledních dárků pro blízké i sebe samé. V sobotu se pak odrazilo
letadlo z letiště Stansted a zamířilo zpátky do České
republiky.
O týden později odjela další skupina 12 žáků, tentokrát strojírenských oborů, na pracovní stáž k našim
slovenským sousedům, ale o té se dozvíte zase až
v příštím čísle.
Přejeme všem našim žákům, kteří se stáží zúčastnili, aby plně využili nabyté zkušenosti a vzpomínali
na těchto 14 dní jen v dobrém.
Jana Flekalová

MUZIKANTI NA SÁZAVĚ POTVRDÍ
PŘÍCHOD JARA
V pátek 26. dubna 2019 od 17 hodin se v sále hotelu Sázava uskuteční Jarní koncert
dechového orchestru ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Zveme všechny příznivce dechové
hudby! Na setkání s vámi se těší členové orchestru se svými dirigenty Josefem
Jůzlem a Romanem Kostincem.
-jl-
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OKRESNÍ KOLO DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 2019
Ve Středisku volného
času v Ledči proběhlo
v úterý 12. března 2019
okresní kolo dětských recitátorů. Soutěže se ve
čtyřech věkových kategoriích zúčastnilo 36 sólistů
z celého okresu, kteří postoupili z okrskových kol.
Soutěžící si hravě poradili s trémou a předvedli
výborné výkony, a porota neměla lehkou práci
s výběrem těch nejlepších.
Z ledečských škol se v I. kategorii umístil na
třetím místě Matěj VAVŘIČKA a ve III. kategorii dokonce zvítězila Anna Marie PAVELKOVÁ.
Jako již tradičně ceny předával starosta města
Ing. Zdeněk Tůma v obřadní síni na městském
úřadě. Soutěžící umístění na prvním a druhém
místě postupují do krajského kola, které proběhne 25. dubna 2019 v Třebíči. Zúčastněným
děkujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí.

Foto zleva: starosta města, Šrom Vojta – Gymnázium H. Brod 2. místo, Pavelková Anna Marie
– Gymnázium, SOŠ VOŠ Ledeč 1. místo, Málková
Eliška – Gymnázium Chotěboř 3. místo

Videoreportáž z této akce najdete na www
stránkách SVČ Ledeč v odkazu TV Barborka,
nebo na stánkách města Ledeč, sekce kultura
a turistika, odkaz SVČ Ledeč – TV Barborka.
Za SVČ Ledeč
Marcela Mainerová

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU
MŠ Stínadla (kancelář ředitelky MŠ) v termínu 7. května 2019,
v čase od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do 15.00 hodin.
Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří
mají zájem o umístění dítěte od 1. září 2019 do
naší mateřské školy, vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do MŠ, přihlášku ke
stravování a vyjádření dětského lékaře (ke stažení na webových stránkách MŠ či k osobnímu
vyzvednutí). V době zápisu vše osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti. POŘADÍ PŘIJETÍ žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Po
ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle
předem stanovených kritérií. Děti do MŠ jsou
přijímány podle POČTU MÍST VE ŠKOLE.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ledeč
nad Sázavou pro školní rok 2019–2020 s dovršením věku:
5 let věku k 31. 8. 2019 s bydl. Ledeč
4 let věku k 31. 8. 2019 s bydl. Ledeč

3 let věku k 31. 8. 2019 s bydl. Ledeč
5 let věku k 31. 8. 2019 ze spád. obcí
4 let věku k 31. 8. 2019 ze spad. obcí
3 let věku k 31. 8. 2019 ze spád. obcí
POZNÁMKY:
splňují-li všechny děti stanovené podmínky,
rozhoduje věk dítěte od nejstaršího, v případě
volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky po 31. 8. 2019 v případě volné kapacity MŠ lze přijmout i dítě, které nemá bydliště
v Ledči n. S. ani ve spádové obci.
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny
na internetových stránkách a na dveřích školy
pod registračními čísly.
Jarmila Dvořáková,
ředitelka Mateřské školy Ledeč n. S.
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NÁŠ DŮM, NÁŠ TVOŘIVÝ HRAD

Jako pracovník aktivizace Domova Háj
si dovolím tento příspěvek značně odlehčit,
protože naše práce není jen o podpoře uživatelů v běžných denních činnostech, ale
především o kreativitě, tedy tvořivém způsobu myšlení. Pojďme si tedy i my společně
trochu aktivizovat myšlení a podívat se do
Domova Háj, kde se chystáme na tradiční
Velikonoční výstavu, na tak trochu nevšední
prohlídku.
A proto vítejte v sídle Domova Háj
a dovolte mi dělat vám hradní průvodkyni. Zakoupili jste si tematický malý okruh
s názvem „Velikonoční dílničky“. První
a největší komnatou je šicí dílna. Z každého
kouta na nás číhá nějaký ten ušitý výrobek
nebo polotovar. Uživatelé zde za pomoci
šikovných zaměstnanců šijí velikonoční zajíčky a praktické nákupní tašky, které ocení
každý, kdo si odnášel nákup z místních obchodních řetězců v papírové tašce.
Za dalšími dveřmi se ukrývá komnata plná
pedigového proutí. Mačkají se zde uživatelé
jeden vedle druhého a každý chce přiložit

ruku k dílu. Někteří si přijdou jen popovídat,
protože v dílnách je nejen práce, ale i hodně
legrace. Pletou zde košíčky na vajíčka, věnce a spousty dalších výrobků. Například pan
Honza už napletl tolik krásných košíků, že
ani nelze spočítat. Na okně zaujmou klícky
na ptáčky, zbývá jen dozdobit.
Přejdeme do další komnaty, kde se pod
rukami kroutí větve z proutí a vejce se barví,
to nás prostě všechno baví. Co by to bylo za
výstavu, kde bychom neměli věnce na dveře.
Jako materiál nám posloužily okolní lesy.
V následující dílně naleznete hotové poklady, zatím ve stavu hliněném, ale až i zde
české ručičky a formy splní svůj úkol, najdete je na pultech jako keramické hrnečky.
A nyní se přesuneme do tajuplného hradního
sklepení. Ptáte se, kde se berou ty překrásné postýlky a krmítka? Je to dřevodílna.

Pro letošní Velikonoce se uživatelé podíleli
na přípravě vyřezávaných zajíčků a koček.
A to v různých velikostech, nezabránila nám
v tom ani stávkující pila.
V odlehlé části sídla se nachází černá kuchyně, ze které se řinou proudy lákavých
vůní. Uvnitř nenajdete v kotlíku polévku, ale
vaří zde na vařiči svíčky a mýdla. Kredence
jsou plné různotvarých formiček a vonných
esencí. Poslední místnost, kterou navštívíme, je výstavní sál. Je celoročně otevřen
a najdeme zde ve vitrínách všechny vyrobené poklady pohromadě.
Nacházíme se u konce prohlídky, děkuji vám za pozornost a budeme se těšit na
osobní setkání dne 11.–12. dubna v budově
bývalého městského úřadu na tradiční Velikonoční výstavě.
Zuzana Červená, aktivizační pracovnice

26. ROČNÍK VÝSTAVY ZAHRADA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkobrodská ﬁrma GEONOVA s.r.o.
pořádá ve dnech 26. až 28. dubna již 26. ročník prodejní výstavy s názvem ZAHRADA.
Výstava je tradičně pořádána v Kulturním
domě Ostrov v Havlíčkově Brodě a na přilehlých, dočasně oplocených pozemcích.
Najdete zde: * květiny, semena, sazenice,
bylinky, ovocné a okrasné stromky, zahradní
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a kempový nábytek, krby, krboudírny, zahradnické pomůcky, zahradní a lesní techniku, dřevěné násady, nářadí pro kutily, litou
dlažbu, kamínkové květináče, proﬁ komunální techniku, mulčovače, vrata, rolety,
plastové okapy, ploty a další * doprovodný
sortiment jako je keramika, dřevěné hračky, šperky, proutěné zboží, potřeby * pro

domácnost, přírodní léčivé produkty, módní
oděvy a další * předváděcí akce * doprovodný kulturní program * skákací hrad pro děti
* bohaté občerstvení * soutěže pro návštěvníky * slavnostní ohňostroj s doprovodnou
hudbou
Více na www.zlatyceskyrucicky.cz

JARO I K LEDEČSKÝM ZAHRÁDKÁŘÚM
PŘICHÁZÍ MNOHEM DŘÍVE
Zahrádkáři to s jarem mají nastavené trochu jinak než ostatní.
Zatímco jedni vychutnávají teplo
za kamny nebo se honí po kdejaké závěji sněhu, aby si užili
zimních radovánek – zahrádkáři
už opečovávají semínka a zpod
sněhu vyhlížejí každou hlavičku prvních kvítků, chvějících se
v chladném větru. Snad právě
proto bývají jedni z prvních, kteří se scházejí na bilančních setkáních a zprávách z minulého roku. Zahrádkáři ze Základní
organizace ČZS v Ledči n. S. si dali sraz v samém centru
města, v KAVÁRNĚ KOVÁRNA, kde se o ně výtečně
postarali, aby svoji práci zhodnotili i naplánovali. Snad
právě pod tlakem onoho „jarního nastavení“ se počasí
předvedlo podle jejich představ. Po docela tuhé zimě se
v sobotu 16. února až nezvykle oteplilo (12 °C). Z magických 99 evidovaných osadníků se jich tu sešla stejně
magická třetina, tedy 33. Zprávu o činnosti i s komentářem přednesl předseda organizace, pan Václav Prášek.
I v roce 2018 pokračovali ve zvelebování a rekonstrukci místní moštárny. Jednalo se o poměrně drahou
záležitost, a to o opravu podlahy v klubovně. Původně
byla betonová, opatřená několika vrstvovým nátěrem,
které byly na mnoha místech vydroleny s původním
betonem. Město Ledeč poskytlo organizaci ﬁ nanční
„injekci“ ve výší 20 000 Kč, která nakonec umožnila
důstojnou opravu zmiňované podlahy. Ne všechny nabídky byly pro organizaci ﬁ nančně dostupné a nakonec
to zase bylo skoro svépomocí. Opravu rychle provedli
pánové Joszip Demegyuk a Josef Dočkal, patří jim velké
poděkování za vstřícnost i kvalitní práci, a tak poměrně
brzy zahrádkáři mohli stěhovat knihovnu i archív zpátky na své místo.
Zdařilý rok 2018 byl v úrodě jablek. Loňské moštování probíhalo
v termínu od září do listopadu. Bylo
odpracováno 216 hodin, vyrobeno 7552 litrů kvalitního moštu. Do
svazové pokladny bylo po odečtech
nákladů odvedeno 40 932,- Kč. Na
mytí ovoce bylo spotřebováno 29
m3 vody a likvidaci odpadu zajistily
dle dohody technické služby města,
zdarma!
O likvidaci části stromů v přilehlém lesíku v roce 2017 už byla veřejnost informována. I v loňském roce
došlo k další kalamitě a bylo nutné
provést likvidaci dalších cca 20 stromů. Tuto akci zajišťují vlastními
prostředky z osady Žižkov II, opět
v rámci brigád a budou pokračovat
i v jarním termínu roku 2019. Nové

stromky budou nakoupeny z pokladny organizace, práci
zajistí osadníci sami.
Osadníci Žižkov II pokračovali při výměně oplocení
kolem osady. Tato část nebyla už tak komplikovaná, protože terén už nebyl tak náročný.
Osadníci ze Žižkova I se v loňském roce pustili do
vyčištění potoku a studny před puštěním vody. Provedli
kontrolu vodovodního řádu a brigádně začali s údržbou
náletových dřevin kolem plotu. Jejich velkým problémem je účast členů na brigádách, osadní výbor se dohodl, že ti, kteří neodpracovali brigádnické hodiny v loňském roce, si je odpracují letos. V letošním roce budou
pokračovat ve vyčištění kolem plotu a výměnou pletiva.
Výbor organizace odsouhlasil částku 7000 korun k nákupu pletiva pro osadu Žižkov I., kde si osadníci svépomocí vymění starý plot.
Škoda jen, že i do této dobrovolné práce zasahuje i silná byrokracie, příkladně i nás se dotýká tzv. GDPR – tedy
ochrana osobních údajů. V tomto prostředí a rozsahu činnosti se to zdá velmi zbytečné. Na řadu škůdců už jsme
našli nějaký ten sprej – v tomhle případě zatím pokusy
o likvidaci zbytečné „úředničiny“ selhávají.
Brigádnická práce a úkoly se dají zvládnout pouze za
velmi dobré spolupráce, co největšího počtu zahrádkářů. Je třeba aktivně přistupovat ke každé práci. Kdo se
účastní brigád ve prospěch své osady, tak zažije i spoustu
legrace, přičemž se odvede dobrá a potřebná práce, která
přinese spokojenost celému kolektivu, a zároveň se prohlubují přátelství.
V současné době máme na obou osadách Žižkov I i Žižkov II všechny pozemky obsazeny i kulturně obhospodařovány. Věkový průměr se nemění, osadníci spíš stárnou.
Nezbývá než osadníkům z ledečské zahrádkářské organizace popřát dobré zdraví, pěstitelské úspěchy i přátelské sousedské vztahy.
Václav Prášek, předseda ZO ČZS v Ledči n. S., ok
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110 LET VČELAŘSKÉHO SPOLKU V LEDČI
Druhou březnovou sobotu se sešli ledečští včelaři
v Hotelu Sázava, aby shrnuli události roku 2018. Setkání se neslo ve slavnostním duchu, protože v září tomu
bylo 110 let, kdy naši předkové založili včelařský spolek v Ledči. V tu dobu bylo ve spolku 24 členů. Dnes
máme 130 členů a každým rokem nové členy přijímáme
do svých řad. Toto výročí jsme si připomněli nejen malým dárkem v podobě perníku, ale také novou obrazovou
publikací, která je volným pokračováním obsáhlé knihy
vydané ke sto letům spolku.
Tisk publikace pro nás zajistilo Město Ledeč, za což
mu patří obrovský dík. Na schůzi přijali pozvání jak
zástupci radnice, starosta Ing. Zdeněk Tůma a místostarostka Ing. Hana Horáková, tak i zástupci včelařských
spolků z okolí. Nechybělo ani vedení Okresní organizace
ČSV H. Brod – předseda Jiří Sláma a jednatel Jiří Urban.
Všem hostům děkujeme, že si našli čas a strávili u nás
příjemné dopoledne, zakončené obědem.

Po obědě následovala přednáška o anatomii včely,
kterou vedl Mgr. Marian Solčanský. Marian je nejen
učitel včelařství, ale také učitel biologie na gymnáziu
v Hlinsku. Myslím, že takového kantora si pro své dítě
či vnouče přeje každý. Jeho výklad se spoustou obrazových příkladů zaujal i včelařské kmety. Mnozí jsme se
dozvěděli o včele věci, které jsme ani netušili. Po tříhodinové přednášce, ve které jsme prý zdaleka nestihli
probrat vše, jsme se přesunuli k názorné ukázce. Pomocí
mikroskopů jsme se naučili ze vzorku včel odhalit nosemu, zákeřné houbové onemocnění včel. Prozkoumali
jsme též zevrubně žihadlo 400 krát zvětšené či jiné zajímavosti včelího těla.
Závěrem zbývá už jen poděkovat Městu Ledeč za přízeň, kterou svým spolkům projevuje a všem čtenářům
Ledečského zpravodaje popřát krásné jaro.
Ing. Martina Casková,
jednatelka ZO ČSV Ledeč n. S.

MĚNA PO BŘEZNU 1939
Pamatuji se, jak o tom mluvil dědeček i rodiče. Okupanti přišli do protektorátu a ihned nasadili měnový kurs
10:1. Za marku dostali 10 Kč a byl to značný nepoměr,
německá měna tak silná nebyla. Tehdy se říkalo, jak ve
velkých městech se vojáci nemohli nabažit tak levných
nákupů a mnohdy z toho měli i zažívací problémy…
Nejdříve z oběhu zmizely stříbrné mince 5 Kč, 10 Kč
a 20 Kč. Stříbro tehdy znamenalo přeci jen cenný kov
a budoucnosti se v tomto směru moc nevěřilo. Ale objevila se novinka, kterou byly papírové koruny a pětikoruny. Později jsem se dočetl, že je měla vláda v rezervě
pro horší časy a prý dokonce s touto měnou kryla i náklady na zářijovou mobilizaci. Okupanti začali opatřovat

tyto peníze přetiskem protektorátu, který dělali narychlo
a provizorně. A na toto si už jako kluk pamatuji, když
jsme si chodili kupovat zmrzlinu či lízátka. Tyto bankovky lidé nešetřili, často byly poškozené a mnohdy přetržené, takže se musely slepovat. To bylo dříve něco nemyslitelného. Veškerá úcta ke koruně vzala za své. Také se
lepicí pásce říkalo, že je na bankovky. Jistě je užitečné
připomenout, že na 5 K byl portrét J. Jungmanna. Československá papírová platidla, byla přetištěna menší,
graﬁcky zhotovenou rytinou v červené barvě. Pokud jde
o provedení, protektorátní bankovky měly dobrou graﬁckou úroveň.
RNDr. Miroslav Vostatek.

BLEŠÁK BEZPENĚZ VI
NA PODPORU NEKONZUMNÍHO ZPŮSOBU
ŽIVOTA A VZÁJEMNÉ LIDSKÉ POMOCI
Máte doma nepoužívané věci, které ještě mohou někomu udělat radost? Přineste je na Sázavu. Odnést si můžete, co se Vám hodí!
18. 5. 2019 OD 1400 DO 1800 HODIN,
HOTEL SÁZAVA, LEDEČ N. S.
Jaké věci je možné darovat: dámské, pánské, dětské
oblečení, ručníky, utěrky, povlečení, prostěradla, přikrývky, polštáře, deky, záclony, látky (větší kusy), obuv,
drobný nábytek, hračky – plastové, plyšové, jakékoliv,
knihy a časopisy, domácí potřeby, nádobí, drobné elektrické spotřebiče, jízdní kola, koloběžky, helmy, a další
sportovní potřeby, dětské kočárky a další věci pro děti,
pěstitelské přebytky, PROSÍME JEN O ČISTÉ A NEPOŠKOZENÉ VĚCI. (Špinavé a roztrhané oblečení, rozbité
nefunkční věci atd. nikomu neposlouží)
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Věci můžete přinést na Sázavu ve čtvrtek 16. 5. a v pátek 17. 5. od 1700 do 2000 hodin, nebo v sobotu od 1130
do 1330 hodin. Blešák se pro veřejnost otevírá v sobotu
ve 1400 a bude otevřen až do večera. Cca od 1730 hodin
vystoupí v rámci podpory akce kapela KOCZKOPES.
Dětský BLEŠÁK – každé dítě, které přinese hračku, se
kterou si už nehraje, si může odnést, co se mu líbí a zúčastnit se „POKÉMONÍHO TURNAJE“. Turnaj začne
ve 1400 hodin.
Blešák je BEZPENĚZ. Každý, kdo něco přinese, si
může odnést, co se mu hodí. Chcete-li nás podpořit, můžete přispět dobrovolným vstupným na výdaje. Věci, které si neodnesete, poputují k lidem, kteří je potřebují a využijí. Stále hledáme další potřebné lidi, kterým bychom
mohli věnovat vybrané věci. Máte-li nějaké tipy, ozvěte
se nám na email budelip@budelip.com Pořádá Bude líp,
BEZPENĚZ … a přátelé.
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
 V sobotu 6. dubna proběhne 10. ročník neziskové
dobrovolnické akce nesoucí název ČISTÁ ŘEKA
SÁZAVA NA VYSOČINĚ, sraz v 9:00 hod. u Billy.
Tímto zveme všechny Ledečáky, kterým není jedno,
jak jejich město vypadá.
 Obec Bělá u Ledče vás zve na tradiční ROCKOVOU
BĚLOU, která se uskuteční v sobotu 6. dubna od
20:00. Vstupné 200 Kč. Těšit se můžete na KLAXON
a NIGHTWISH TRIBUTE BAND.
 Centrum sociálních služeb Petrklíč srdečně zve širokou veřejnost 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 zvou na tradiční PRODEJNÍ
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU, která se koná ve dnech
11. a 12. dubna, vždy od 9 do 16 v budově bývalého
městského úřadu na Husově náměstí
 Město Ledeč nad Sázavou pořádá ve čtvrtek 11. dubna
divadelní představení JEDNA A JEDNA JSOU TŘI.
Hra přibližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka,
milující ženu Annu a milovanou tajnou lásku Josefínu. Hrají: Anna – Kateřina Seidlová, Josefína – Lucie
Kožinová, Múza – Zuzana Kožinová, 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 http://
rezervace.ledecns.cz nebo osobně v Turistickém informačním centru na Husově náměstí.
 Základní umělecká škola pořádá v pátek 12. dubna
ABSOLVENTSKÝ KONCERT, který se uskuteční
v sále ZŠ Komenského od 17:00
 Obec Bělá u Ledče vás zve v sobotu 13. dubna na koncert ŠLÁGR – PROGRES. Začátek od 17:00. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru
na Husově náměstí nebo v Obecním úřadě Bělá – tel.:
724 189 751
 Restaurace a penzion U Řeky pořádá v neděli
14. dubna kurz s Petrou Svobodovou a Terezou Grafnetterovou VYROB SI SVŮJ LAPAČ SNŮ. Vyrobíte
si lapač podle svých představ v příjemné atmosféře
milých lidí. Bude připraveno drobné pohoštění, hudba a k tomu příhodná esenciální vůně, která podpoří
vaši tvůrčí náladu. Cena kurzu je 490 Kč. Začátek od
14:00 do 17:00.
 Centrum denních služeb Barborka vás zve ve dnech
15.–17. dubna na JARNÍ VÝSTAVU. Přijďte se podívat na prodejní výstavu výrobků, které vznikají v naší
klientské dílně CENTRA DENNÍCH SLUŽEB. Součástí výstavy bude v úterý 16. 4. ve 13:00 módní přehlídka oděvů ze Sociálního bazaru. Kde: Klub Barborka-fé. Čas 8:00–15:00.
 KC Háta a Háta, o. p. s. pořádá ve čtvrtek 18. dubna
2. PLES HÁTY. Čeká vás bohatá tombola, občerstvení
v klubu Barborka-fé. K poslechu a tanci hraje skupina
Country Gang. Začátek od 14:00 v prostorách Háty.
 Základní umělecká škola pořádá ve středu 24. dubna
KONCERT ZUŠ v sálku ZŠ Komenského od 17:00
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 Základní umělecká škola pořádá v pátek 26. dubna
TRADIČNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ, který se uskuteční v sále Hotelu Sázava od
17:00.
 Penzion a restaurace U Řeky vás zve v pátek 26. dubna 2019 na jedinečný jednočlenný „orchestr“ CIRCUS PONORKA – originální one man show. Začátek
od 20:00. Vstupné 220 Kč. Rezervace míst je možná
pouze po zakoupení vstupenky. Předprodej vstupenek
v restauraci U Řeky.
 Středisko volného času, p. o. Ledeč pořádá v sobotu
27. dubna již XVII. ročník TANEČNÍHO POHÁRU,
který se koná v sokolovně. Těšit se můžete na tyto
taneční kategorie: show dance, street dance a moderní
tanec. Zahájení soutěže v 9:00. Přijďte podpořit tanečníky.
 Svaz rybářů, MO Ledeč zve rybáře v sobotu 27. dubna
na setkání při příležitosti 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
MÍSTNÍ ORGANIZACE. Začátek od 8:00 v rybárně.
 Hotel Kaskáda pořádá v sobotu 11. května TRAVESTI SHOW. Hrají Bratři v TriCku. Začátek od 20:00.
Vstupné 290 Kč, prodej vstupenek v restauraci Kaskáda: tel. 569 443 753, 723 285 533
 26. dubna – FARMÁŘSKÉ TRHY na Husově náměstí
 7. května – PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí
 Město Ledeč nad Sázavou zve v neděli 28. dubna
děti, rodiče a prarodiče na pohádku PAT A MAT
JEDOU NA DOVOLENOU. Legendární kutilové
Pat a Mat se vydají na cesty, aby projeli světa kraj
a nakonec zjistili, že doma je to nejlepší. Začátek
ve 14:00. Cena vstupenek: 120 Kč dospělí, 100 Kč
děti. Od 1. dubna je možnost rezervace na adrese
http://rezervace.ledecns.cz nebo osobně v Turistickém informačním centru na Husově náměstí.

Bc. Lucie Nixbauerová, Dana Sedláčková, DiS.

NA JAROSLAVA SE JEDE PRVNÍ MOTOKROS
Vážení příznivci ledečského motokrosu,
letošní sezónu zahájíme podnikem ze seriálu Mezinárodního
mistrovství ČR motokrosu juniorů, a to závodem dne 27. dubna
2019. Začátek sezóny slibuje řadu jezdců spolu s touhou zvítězit, a tak lze očekávat nadprůměrný sportovní zážitek. Pro zpestření mezizávodního času jsme pro vás, ve spolupráci s ﬁ rmou

KOVOFINIŠ, připravili prezentaci dakarského speciálu pilota
MARTINA MACÍKA. Tak teď už nám jen zbývá doufat v příznivé počasí a poslední dubnovou sobotu se na vás po obědě budeme
těšit na ledečském závodišti.
Petr Vaněk,
AMK Ledeč nad Sázavou

18. ROČNÍK POCHODU ZE ZBRASLAVIC (NEJEN)
DO ZRUČE SOBOTA 18. KVĚTNA 2019
Trasy budou pěší 10, 16, 18, 23 a 27 km, cyklotrasy 22, 27, 40
a 55 km.
Start je v Sokolovně ve Zbraslavicích od 7:00 do 13:00. Trasy 16
a 23 km končí ve Zruči nad Sázavou, ostatní se vrací zpět do Zbraslavic. V cíli budeme účastníky čekat s diplomem do 18:00. Na trasách
budou kontroly u otevřených kostelů ve Zbraslavicích, Bohdanči,
Slavošově, Pertolticích, Hodkově, Zruči a Čestíně. V Bohdanči bude
možné navštívit rozhlednu Bohdanku a palírnu, kde bude i ochutnávka. Ve Zruči budou mít turisté slevu při návštěvě krásně opraveného
zámku. V Moránech bude mimořádně otevřený zámecký park a přístup až k zámku, další zámky budou k vidění v Ostrově a Hodkově.
V Hodkově bude možné navštívit keramickou dílnu.
Jak to asi děláte,
že je to vždy prima,
možná nad tím koumáte,
možná velká dřina.
Poradí vám rosnička,
že zas bude krásně,

užijem si sluníčka,
napadnou nás básně.
Bez chyby je značení,
neztrácíme chvíli,
vždycky skvělé určení,
od startu až k cíli.

Pět nejstarších dostane láhev pálenky, děti se mohou těšit na Křemílka a Vochomůrku, malování na obličej, maxibublifuk a chytání
rybiček se sladkou odměnou. Ve Zbraslavicích bude opět stánek
s výrobky z přírodnin s ukázkami výroby.
Loňského ročníku se zúčastnilo 1170 lidí, z toho z Ledče 80.
Celkově již na našich pochodech bylo 6914 různých lidí, z toho
z Ledče 319.
Manželé Beranovi z Benešova přijeli i loni, přestože ten samý
den byl v Benešově populární (téměř 3000 lidí) pochod Za povidlovým koláčem a do internetové návštěvní knihy nám napsali
básničku:
Do kopců je občas dril,
ale to je třeba,
na vrchu nás čeká gril,
klobása a chleba.
Duši zase oblaží,
krásná jarní příroda,

pak se oko nabaží,
jedince či národa.
Těšíme se na příště,
už aby to bylo,
držíme se jak klíště,
tady je nám milo!

Mojmír Ježek, jezek.mo@seznam.cz
http://www.pochody.cz/zzdz tel.: 776 868 616
https://www.facebook.com/events/290544014975928/?active_tab=about

ROZLOSOVÁNÍ HÁZENÉ JARO 2019
So 13. 4.
Ne 14. 4.
Ne 28. 4.
Ne 28. 4.
Ne 12. 5.
So 18. 5.

9:00
9:00
8:00
15:30
9:30
15:30

Ml. žačky
Přípravka
St. žačky
Muži
Ml. žáci
Muži

Soutěžní turnaj
Soutěžní turnaj
Soutěžní turnaj
Ledeč – Vršovice
Soutěžní turnaj
Ledeč – Kolín
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
Děkujeme všem příbuzným a známým, kteří
se přišli rozloučit s naší drahou manželkou,
maminkou, babičkou a prababičkou,
paní JANOU ŠIMÁNKOVOU z Ledče n. Sáz.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové
dary.
Manžel Jindřich

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit
s panem LADISLAVEM NÁPRAVNÍKEM
z Ledče nad Sázavou, který tiše odešel v březnu
letošního roku ve věku 86 let.
Děkujeme za projevy soustrasti, za slova útěchy
i za květinové dary.
Dcery Hana a Vlaďka

Dne 13. dubna 2019 uplyne třináct smutných
let od úmrtí naší drahé manželky a maminky,
paní MARIE KVÁŠOVÉ z Ledče nad Sázavou.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

Dne 22. března 2019 uplynul jeden smutný
rok od úmrtí paní ELIŠKY HEROUTOVÉ
ze Sechova.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou spolu
s námi.
S láskou a úctou vzpomínají synové Josef
a Ivo s rodinami.

Odešel ode všeho, co miloval a měl rád.
My můžeme na něj už jen s láskou vzpomínat.
Dne 14. dubna 2019 je tomu rok, kdy od nás
odešel milovaný syn, manžel a tatínek,
pan JOSEF MED z Vilémovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají rodiče,
manželka a děti.

Dne 22. dubna 2019 uplyne už deset smutných let od úmrtí
paní LUDMILY BĚLOUŠKOVÉ z Ledče n. S.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte spolu s námi.
S láskou a úctou manžel a děti s rodinami

Dne 25. března 2019 by oslavil 80 let manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan LADISLAV ŽÁK. 28. dubna tomu bude
již 16 let, co nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou manželka a dcery s rodinami

Hned prvního dne měsíce března letošního
roku zemřela paní HANA VOSTATKOVÁ
z Pardubic (*1934, rozená Hutterová, otec
Václav pracoval na OÚ). Část svého života prožila i v Ledči n. S, kde její rodina žila
a kde také vystudovala místní gymnázium.
Její otec Václav pracoval na okresním úřadu.
Následně byli vystěhováni do Dobrovítovy
Lhoty. Z města, po provdání za dr. Miroslava
Vostatka, odešla a prožila více jak 60 let v Pardubicích. Pracovala v Synthesii Semtín – UMA, v technické knihovně. V poslední
době byla vážně nemocná. Kdo jste ji znali, vzpomeňte si na ni.
Manžel Miroslav

Dne 22. dubna uplyne smutný rok od úmrtí
pana Ing. STANISLAVA KONÍČKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte prosím
spolu s námi.
S úctou a bolestí v srdci vzpomíná manželka,
dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 13. dubna 2019 uplyne třicet let, kdy nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan JAROSLAV ČERMÁK z Koutů
u Ledče nad Sázavou.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Dne 20. dubna 2019 uplynou již tři roky, kdy
nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička, prababička, sestra a teta,
paní HANA NÁPRAVNÍKOVÁ z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu
s námi tichou vzpomínku.
Dcery Hana a Vlaďka

Dne 27. dubna 2019 uplyne již jeden rok,
plný smutku a vzpomínek, kdy nás navždy
opustil pan LADISLAV PAJER z Ledče nad
Sázavou, vedoucí prodejny železářství, výborný kolega, kamarád, skvělý táta a dědeček.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka,
bratr Zdeněk a děti s rodinami.

V dubnu letošního roku vzpomeneme desáté výročí úmrtí paní
RŮŽENY ROČKOVÉ z Bohumilic. Celý život pracovala s dětmi,
naposled jako ředitelka závodní MŠ v Barborce.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají děti Hana a František s rodinami.

KATALOG SLUŽEB 2019/ 20
Stále máte možnost nabídnout své služby
prostřednictvím tohoto katalogu.
Poslouží vám i veřejnosti.
Informujte se do konce DUBNA na tel. 569 721 471
nebo na e-mailové adrese: ic@ledecns.cz

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S., IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S.
Řídí redakční rada, šéfredaktor – Otakar Kubát. Adresa redakce: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 511,
fax 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, registrační značka MK ČR E 15156. Objednávky předplatného v Informačním centru Ledeč n. S. Názory
28
vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele, redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů, které se přijímají do
25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

