KVĚTEN
2019
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 5 * ROČNÍK XXVII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE

(UPRAVENO PRO POTŘEBY ZPRAVODAJE)

V dubnu 2019 se rada města sešla dvakrát a to ve dnech
4. a 29. dubna. Druhá dubnová rada se konala až po uzávěrce
Ledečského zpravodaje, podrobnosti proto vyjdou až v červnovém zpravodaji. Na svém jednání rada města probrala tyto
podstatné body:
– Schválila ceny za nájem hrobových míst a služeb spojených
s nájmem hrobového místa a ostatní platby na ledečských
hřbitovech od 1. 5. 2019.
– Schválila smlouvu o dílu na dodávku a montáž chlazených
stavebnicových boxů do školní jídelny s dodavatelem TeS,
spol. s r.o. Chotěboř.
– Schválila dodavatele stavebních prací „oprava omítek na poliklinice“ ﬁrmu Wandel Czech s.r.o (oprava věžičky)
– Schválila uzavření kupní smlouvy pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Ledeč nad Sázavou se společností Auto Trutnov s. r. o.
– Schválila výpůjčku části pozemku v ul. Z. M. Kuděje, vedle
domu čp. 811 v Ledči nad Sázavou (odstavná plocha), v termínu od 2. do 5. 5. 2019, za účelem pořádání 3. Srazu Retro
Škoda Family.
– Schválila výpůjčku prostor části letního stadionu (bývalá
plocha zimního stadionu), v termínu od 22. 8. 2018 (od 17:00
hod) do 25. 8. 2019 (do 12:00 hod), za účelem pořádání motocyklové akce „Melechovský okruh 2019“.
Zastupitelé města se sešli 15. 4. a z tohoto jednání pro
potřeby zpravodaje vybíráme:
– Schválení rozpočtových opatření a závazných ukazatelů pro
rok 2019.
– Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města spolku Automotoklub Ledeč nad Sázavou v celkové výši 80 000 Kč na

–
–
–
–

–
–

–

zabezpečení a realizaci motokrosových závodů včetně přípravy tratě v sezóně 2019.
Schválení poskytnutí zápůjčky z FRB (Fondu rozvoje bydlení) třem žadatelům.
Schválení doﬁnancování akce „Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Ledeč nad Sázavou“ do plné výše
z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou.
Schválení dodavatele - parkoviště Habrecká ul. ﬁrmu Unimont J.C.K. s.r.o.
Schválení uzavření Kupní smlouvy - pozemek parc. č. 2148/1
– orná půda o výměře 6761 m² v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou (pozemek důležitý pro případný rozvoj plaveckého
bazénu na sídlišti)
Navržení RNDr. Pavla Policara na funkci člena představenstva valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
H. Brod, a.s.
Schválení Veřejněprávní smlouvy o zřízení společné jednotky požární ochrany mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Obcí
Vilémovice a jmenuje na funkci velitele pana Jana Šimanovského.
Vydání Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč n. S.
č. 1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. (zvýšení poplatku z 10 Kč na 40 Kč za m2).

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplánován na 24. června 2019.
Kompletní usnesení z jednání rady města a zastupitelstva
města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos
lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz
-MS-

ÚPLNÁ UZAVÍRKA úseku silnice č. II/130
od křižovatky ul. Hradní po areál betonárky CEMEX
V termínu od 15. 4. 2019 do 31. 10. 2019 dojde k úplné uzavírce úseku silnice č. II/130 (směr Hradec)
od křižovatky ul. Hradní po areál betonárky CEMEX (v km 20,000 – 20,600), z důvodu celkové opravy povrchu komunikace, opravy odvodnění a výstavby opěrných a zárubních zdí.
Trasa objížďky – obousměrná: z křižovatky silnic č. II/130 a II/150 v Ledči nad Sázavou po silnici
č. II/150 do obce Ostrov, dále po silnici č. III/11832 přes Pavlov do obce Opatovice a poté po silnici
č. III/34731 se za obcí Vlkanov připojí zpět na silnici č. II/130.

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

Kontakt na telefon: 776 666 014.
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ZUBNÍ POHOTOVOST
KVĚTEN 2019
Sobota, neděle, svátek 9:00−12:00 hod.
18. – 19. 5.

Dr. Kotrbová Věra,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 422 741

25. – 26. 5.

Dr. Laštovičková Julie,
Kalinovo náb. 605, H. Brod

Tel.: 569 425 751

1. – 2. 6.

Dr. Vosiková Veronika,
Lánecká 970, Světlá n. S.

Tel.: 606 136 302

8. – 9. 6.

Dr. Kočová Jana,
Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.: 724 170 466

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. Dnes už se dostáváme ke čtvrtému z nich, tedy předposlednímu a už to budou jen
muži. Prezentace tentokrát padla na mladého muže,
sportovce a nejspíš pořádně vytíženého. Komunikace s ním byla pro rozhovor trochu složitější a delší.
Jednu chvíli to dokonce vypadalo, že naši rubriku
budeme muset přejmenovat, nejspíš na DVAKRÁT
PRVNÍ DOJEM NEUDĚLÁŠ. Všechno však dobře

dopadlo a vysvětlilo (sportovní zranění i pracovní
aktivity). Ten, o kom bude dnes řeč, je pan PAVEL
STOŽ, ﬁnanční konzultant, kterému do čtyřicítky
chybí rok. Pan Storož kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů pro Ledeč, a to z první poloviny
kandidátů, konkrétně ze 6. místa. Svoje postavení
velmi důstojně obhájil a jako celkově 8. vstoupil
do nového zastupitelstva. Magické je číslo, kterým
toho dosáhl, svůj hlas mu totiž dalo rovných 700 voličů!! To je jistě pozoruhodný a zavazující úspěch.
Naše dnešní poslední otázka pro pana Pavla Storože se týká oblíbeného přísloví, v tom duchu jsme
nazvali i naši rubriku

KDO NA NIC NEMÍŘÍ, NIC NETREFÍ
Redakce: Představte se nám,
prosím.
Od roku 2003 na volné noze jako
ﬁnanční konzultant. V červenci
oslavím 39. narozeniny. S manželkou Petrou, která je učitelka v základní škole, máme dcery Beátu
a Emu. Starší Beáta hraje na ﬂétnu,
zpívá a aktuálně si pořídila bicí, na
které začíná. Také je takový malý
fanatik do všeho vlastivědného.
Ema je naopak neunavitelný čert
milující cokoli pojízdného a sportovního.
Mimo práci jsem zpravidla na
fotbale (jako trenér dětí, ledečský
fotbalový funkcionář, příležitostný
hráč i náruživý fanoušek), který je
určitě mojí aktivitou číslo jedna.
Doma mi to kupodivu tolerují, za
což patří hlavně manželce velký
dík. K dalším zálibám patří pohyb
obecně, hory, horské kolo, saunování a čokoláda. S manželkou pak
velmi rádi navštěvujeme pivní lázně napříč republikou.
Redakce: O co se chcete zasadit
v nastávajícím volebním období,
aby se ve společném programu zastupitelstva podařilo prosadit?
Pomoci udržet nastavený trend
minulých čtyř let je mojí prioritou. Potíž vidím v nedýchatelném
vzduchu zimních podvečerů. Optimisticky a s potěšením vnímám
zájem dětí o muzicírování a sport.

Snažím se o kvalitnější přístup
k dětem na sportovištích a více přirozeného pohybu mládeže mimo
řízené tréninky.
Redakce: Kdybyste měl kouzelnou
hůlku, co byste městu Ledeč přičaroval?
Lehce nabitých věcí si zpravidla vážíme méně (pokud vůbec),
takže ať již jsou to dlouhodobě
kvalitní silnice, moderní vzdělávání, či bezpečnost, bez práce to
nepůjde. A nejsem si úplně jistý,
že by jakákoli hůlka zvládla udělat některé lidi méně bezohlednými, více přemýšlejícími nad rámec
pouze svého vlastního prospěchu,
či třeba jen dobře naladěnými. :-)
Redakce: Které přísloví máte
rád?
„Dokud žijeme, učíme se žít.“ –
Jaroslav Vrchlický
Z „rozhovoru“ je patrné, že pan
zastupitel Storož je sportovec s tahem na branku a nejkratší cestou.
Doufám, že takhle „šmahem“ nebere třeba zmíněné pivní lázně
nebo třeba české hory, to by je měl
přeběhnuté raz dva. Zase kdyby
takhle krátce a věcně řídil některá
zasedání zastupitelstva, mohlo by
to být ku prospěchu. Každopádně
mu přejeme pevné zdraví (ať se
mu jistě vyhýbají všechna sportovní zranění) i naplněná předsevzetí.

Ledečští fotbalisté mají dobře nakročeno k tomu, aby svému „bafuňáři“ a patriotovi udělali radost.
Bude dobré, když za necelé čtyři
roky se bude moci ohlédnout a budou ho naplňovat stejným zalíbením, s jakým do komunální politiky nastupoval. A pozor, čokoláda
je droga, ať taky něco zbyde na
Beatu s Emou. Děkuje ok.
Příště představíme posledního
z nováčků zastupitelstva – pana
Pharm.Dr. Petra Machálka. Tím
samozřejmě nezavíráme cestu
k ostatním, ostřílenějším kolegům
ze zastupitelstva. Také jejich názory a postoje nás budou zajímat,
i když nebudou věřit na „kouzelné
hůlky“.
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VÍTÁNÍ DĚTÍ 6. DUBNA 2019
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Anna Vobořilová

Filip Radoš

Ina Merunková

Patrik Wurm

Julie Sládková

Kristýna Škrabalová

Terezie Škvařilová

Mateřská školka

VÍTÁNÍ DĚTÍ V POSTNÍM ČASE VELIKONOČNÍM
Bylo 6. dubna, sobota před pátou postní nedělí, která
je v lidovém zvykosloví věnována vynášení „Mařeny“
– tedy symbolu zimy, která se následně hází do proudné
vody, aby tak dlouhá zima deﬁnitivně opustila kraj a přišlo
nové léto. Jako symbol nového času se přinášely napučené
ratolesti větviček jív. V sedmi ledečských rodinách v ten
den nebylo na nějaké odcházení „za ves“ ani pomyšlení,
naopak se všichni slavnostně oblékli a mířili do centra
Ledče, přímo na radnici. Ratolesti u toho byly také – totiž
ti nejmenší, kteří v ten den byli slavnostně uvedeni mezi
ledečské občanstvo.
Pět holčiček a dva kluci ještě netuší, že jsou v období
svátků, které patří mezi nejkrásnější v roce a které jim
v příštích letech přinese mnoho radosti a veselí. Tahle
„generace“ kluků to bude mít moc dobré, bude kam chodit s pomlázkou a děvčata na výběr (ještěže jsme proti té

zpovykané Americe zpoždění, tam by mě nejspíš za tenhle
genderově nevyvážený příspěvek lámali v kole). Tak už raději k našim nově přijatým spoluobčánkům. Na Městský
úřad v Ledči se tentokrát dostavili:
Anna Vobořilová, Filip Radoš, Ina Merunková, Patrik
Wurm, Julie Sládková, Kristýna Škrabalová a Terezie Škvařilová. Přivítání to bylo slavnostní, důstojné a k milé atmosféře přispěly i děti z Mateřské školy Stínadla, pod vedením
paní učitelky Moniky Machové.
A takovou slavnost můžou prožít všechny nově narozené
děti i jejich děti, stačí se jen včas přihlásit na Městském úřadě
v Ledči, všechno ostatní už zařídí paní matrikářka Lenka Smítková (tel. 569 729 554, e-mail: lenka.smitkova@ledecns.cz ).
Start mezi Ledečáky to byl báječný a v požehnaném čase,
tak ať se jejich další život odvíjí ve zdraví a stejném duchu.
Lenka Smítková, ok.

ZA KULTUROU
POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
▶ Hrad Ledeč nad Sázavou vás srdečně zve do svého areálu
v sobotu 11. května na akci DOTEK MORAVY – PREZENTACE A OCHUTNÁVKA VÍN. Začátek od 12:00.
▶ 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
▶ Obec Bělá u Ledče vás zve v sobotu 18. května na
POUŤOVOU ZÁBAVU S GRILOVÁNÍM. Začátek od
18:00. Hraje R.U.M.
▶ Bude líp, BEZPENĚZ…pořádá v sobotu 18. května na
SOKOLOVNĚ – BLEŠÁK BEZPENĚZ VI. Máte
doma nepoužívané věci, které ještě mohou někomu udělat radost? Přineste je na blešák. Odnést si můžete, co se
vám hodí! Věci můžete přinést na sokolovnu ve čtvrtek
16. 5. a v pátek 17. 5. od 17:00 do 20:00 nebo v sobotu od
11:30 do 13:30. Blešák se pro veřejnost otevírá v sobotu
ve 14:00 a bude otevřen až do večera. Od 17:30 vystoupí v rámci podpory akce kapela KOCZKOPES. Zároveň
bude probíhat i dětský blešák.
▶ Základní umělecká škola vás srdečně zve v pátek 31.
května na ZUŠ OPEN – CELOSTÁTNÍ HAPPENING
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL. Je pro vás
připraveno hudební vystoupení žáků po celé odpoledne
vernisáž výstavy žáků Multimediální tvorby. Začátek od
14:00 do 18:00 na nádvoří ZUŠ.

▶ Středisko volného času vás zve na TANEČNÍ AKADEMII,
která se uskuteční 31. května v sále gymnázia od 16:00. Těšit se můžete na taneční vystoupení kroužků SVČ.
▶ Obec Kouty vás zve v sobotu 1. června na již 5. ročník
dětského cyklistického závodu POKOUTNÍ PEDÁLEK. Závod je určen pro děti ve věku od 2 do 14 let. Přehledně značené tratě vedou nenáročným terénem mimo
běžné komunikace. Registrace do závodů je od 12:00
v areálu fotbalového hřiště v Koutech. Začátky závodů
jsou plánovány od 14:00.
▶ Automotoklub Ledeč pořádá v areálu motokrosového závodiště v neděli 2. června závod SMS MOTOKROSU
PARDUBICE. Memoriál Antonína Charouze sn.
▶ Město Ledeč nad Sázavou vás zve v sobotu 8. června na
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI. Začátek od 14:00 na Husově náměstí. Na dvou pódiích se představí: POLETÍME?,
JIŘÍ SCHMITZER, MEGAPHONE, ZELENINA, VÍKEND, LIBKOVANKA, ROCKTOM, KOCZKOPES
a ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Doprovodný program a bohatá nabídka všech možných dobrot! Vstup zdarma.
▶ V sobotu 15. června se uskuteční tradiční SETKÁNÍ VE
SLUNEČNÍ ZÁTOCE
24. května - FARMÁŘSKÉ TRHY na Husově náměstí
4. června - PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí

MYSLIVECKÁ KAPELA ATLAS
BOJIŠTĚ, KULTURNÍ DŮM

Bc. Lucie Nixbauerová, Dana Sedláčková, DiS.

POZVÁNKA
MÁTE RÁDI PÁLIVÉ?
Zveme na náš
KVĚTNOVÝ JARMARK,

15. června 2019, začátek ve 14:00
Předprodej vstupenek v IC Ledeč,
cena v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.
www.kapelaatlas.cz

který se bude konat v Ledči n. S.
24. 5. 2019 od 14:00 do 17:00.
U České spořitelny na Husově nám.
V Ledči budeme prodávat nejen
pálivé výrobky, ale také sladké
pochoutky a voňavé výrobky.
Těší se na vás třída 4. C ZŠ Ledeč n. S.

5

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Starosta města Ledeč nad Sázavou pan Ing. Zdeněk Tůma podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e :
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 25. května 2019
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1 – je volební místnost v budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
– Barborka
– Jaroslava Haška
– Mlýnská
– Podolí
– Hrnčíře
– Jiřího Wolkera
– Mostecká
– Pod Šeptouchovem
– Husovo náměstí
– Julia Fučíka
– Petra Bezruče
– Tyršovo nábřeží
ve volebním okrsku č. 2 – je volební místnost v Zasedací místnosti budovy bývalého MěÚ, Husovo náměstí čp. 16, Ledeč nad Sázavou
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
– Družstevní
– Jaroslava Foglara
– Na Potoce
– Spojovací
– Želivská
– Háj
– Koželská
– Na Skalce
– Údolní
– Havlíčkova
– Krátká
– Nad Internátem
– Velká Stráň
– Hůrka
– Melechovská
– Pod Skalkou
– Zahrádecká
– Hutní
– Na Pláckách
– Pod Hájem
– Z. M. Kuděje
ve volebním okrsku č. 3 – je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
– 28. října
– Jabloňová
– Mizerov
– Partyzánská
– Slunečná
– Ke Křížům
– Nádražní
– Pivovarská
– U Hradce
– Hálkova
– náměstí Svobody
– Poděbradova
– Zahradní
– Heroldovo nábř. – Letní
– Poštovní
– Zoufalka I
– Hlaváčova
– Lipová
– Nad Strání
– Zoufalka II
– Hradní
– Lovčen
– Na Žižkově
– Sázavská
ve volebním okrsku č. 4 – je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. čp. 104, Ledeč nad Sázavou
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
– 5. května
– Habrecká
– Na Rámech
– Zdeňka Fibicha
– Ke Stínadlům
– Na Sibiři
– Boženy Němcové
– Marie Majerové (do čp. 670)

–
–
–
–
–

Čechova
Komenského
Nad Lesem
Růžová
Zoufalka III

– Aloise Jiráska
– Pod Stínadly

ve volebním okrsku č. 5 – je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích:
– Marie Majerové (od čp. 681)
– Stínadla
ve volebním okrsku č. 6 – je volební místnost ve Spolkovém domě, Habrek čp. 85, Ledeč nad Sázavou
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obcích:
– Habrek
– Obrvaň
– Souboř
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství
jiného členského státu Evropské unie. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.
V Ledči nad Sázavou dne 25. dubna 2019

Ing. Zdeněk Tůma, starosta města Ledeč nad Sázavou

UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE OKRSKU Č. 6
V souvislosti s výše uvedenými informacemi o volbách do
EP upozorňujeme voliče z okrsku č. 6, že budou historicky poprvé volit v nově zbudovaném Společenském domě v Habreku,
čp. 85. Řada z vás tak bude mít jedinečnou příležitost si novostavbu prohlédnout a při té příležitosti mít i šťastnou ruku
při volbě samotné. Jen jestli to úsilí také někdy uvidí některý
z evropských poslanců. A ještě lepší by bylo, kdyby nepřijel
s prázdnou, aby se stavba mohla komfortněji dovybavit.
ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI
ZA MĚSÍC DUBEN 2019
VLOUPÁNÍ DO KŮLNY
S NÁŘADÍM – v době od
24. 3. 2019 do 17:15 hod.
dne 27. 3. 2019 neznámý
pachatel v Ledči nad Sázavou, v ul. Nad Lesem,
vnikl na pozemek u rekr.
chalupy, kde ve spodní
části pozemku rozbil okno
do kůlny s nářadím, následně pokračoval podél
spodní části kůlny, kde vypáčil uzamčené dveře vytržením prkna s petlicí s visacím zámkem,
vnikl do kůlny, kde odcizil hrábě, štípací sekery,
pákové kleště, nůžky na živý plot, následně vyšel
ven a před rozbitým oknem do kůlny zanechal na
zemi menší sekeru a nůžky na živý plot, pokračoval k přední části kůlny, kde před touto zanechal
pákové kleště a větší sekeru, následně vstoupil
do přední části kůlny, kdy otevřel nijak nezajištěné okno a tuto část kůlny prohledal a odcizil zde
dřevěnou nohu od stolu, dvě euro palety, které
opřel o fasádu rekreační chalupy, po kterých vylezl a dosud nezjištěným způsobem rozbil dvojité
okno u rekr. chalupy, kdy dovnitř nevnikl. Tímto
svým „vandalstvím“ způsobil poškozenému majiteli celkovou škodu ve výši nejméně 600,- Kč,
kdy odcizením nevznikla žádná škoda, jelikož
vše co odcizil, bylo různě poházeno na pozemku.
V případě zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí
trest odnětí svody v trvání až 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
ŘÍDIL VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU – dne 31. 3. 2019 v 15:18 hod v ul. Habrecká
v Ledči nad Sázavou hlídka Policie ČR kontrolovala osobní vozidlo Škoda Fabia, které řídil 29letý muž, kdy provedenou dechovou zkouškou přístrojem Dräger byla zjištěna přítomnost alkoholu
v dechu řidiče 1,02 ‰, následnou zkouškou 1,03 ‰

alkoholu v dechu. K přesnému určení hodnoty alkoholu v krvi se řidič podrobil odběru krve, která
byla zaslána na rozbor do Ústavu soudního lékařství v Brně. Řidiči byl na místě zadržen řidičský
průkaz a zakázána další jízda. Ve věci dle § 158/3
tr. řádu byly zahájeny úkony tr. řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky, kdy mu za toto hrozí trest odnětí svobody
až na 1 rok nebo zákaz činnosti.
VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍ CHALUPY
VE VRBCE – dne 19. dubna 2019 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony
trestního řízení ve věci spáchaných přečinů krádež a porušování domovní svobody, kterých se
dopustil dosud nezjištěný pachatel v obci Vrbka
v době od 18:00 hodin dne 9. 4. 2019 do 12:00
hodin dne 19. 4. 2019, kdy nezjištěným způsobem
vnikl na pozemek u rekr. chalupy, kde u rekr. chalupy poškodil plastový rám okna vedoucí do koupelny domu, kdy toto se mu však nepodařilo otevřít a dále nezjištěným předmětem vypáčil vstupní
dveře do domu, přičemž poškodil zámek dveří
a ze skříně na chodbě domu odcizil dvě masové
zavařeniny ve sklenicích o objemu 0,3 litrů, jednu
malou paštiku a jedno balení sušenek, z poličky
za vstupními dveřmi odcizil cyklistické sluneční
brýle černé barvy a ze stejné poličky vzal vodítko
na psa a tímto vodítkem zajistil dveře proti otevření a chalupu a její pozemek opustil, přičemž
tímto jednáním pachatel způsobil poškozenému
majiteli škodu poškozením na rámu okna a zámku
dveří ve výši 1500,- Kč a škodu odcizením věcí
ve výši 500,- Kč. V případě zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svody v trvání až
3 roky.
npor. Josef Daněk, DiS., zást. ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

7

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ N. S.
Měsíc duben je měsícem tepla plného rozpuku
jara, teplé a slunné dny
jsou plné práce jak na hasičské stanici, tak mimo
ni. V těchto teplých dnech
vyjíždí jednotka profesionálních hasičů v Ledči nad
Sázavou k požárům lesů,
zejména po pálení klestu
prakticky denně. Za minulý měsíc celkem ve 13
případech. A v nemenším
počtu čítáme i monitoring
po pálení. Po spálení dřevní hmoty a odpadu po těžbě v lesním porostu jsou majitelé povinni místo pálení dohlídat do úplného vyhasnutí.
Po teplých dnech přišel silný vítr a řadu ohnišť rozfoukal.
Na místě ohnišť dochází k šíření hoření do kořenových

systémů stromů, popř. žhnutí jehličí do hloubky a vítr
pak dokáže bývalé ohniště rozfoukat v požár lesa i po
pěti, až sedmi dnech.
Nejen požáry hasiče živí, dopraní nehody nezůstávají
pozadu. Celou škálu nehod řešili hasiči v měsíci dubnu.
Bohužel docházelo i ke ztrátám na životech. 4. dubna
v odpoledních hodinách jsme vyjížděli k těžké havárii na
křižovatce u Číhoště. Řada zraněných a jeden vyhasnutý
život jednak uzavřel na dlouhé hodiny silnici a zaměstnal
řadu hasičů a větší množství vozidel záchranné služby
včetně vrtulníku. Další nehody na sebe nedaly dlouho
čekat, a sérii dopravních nehod přerušil až velký vítr ke
konci měsíce. Ten zapříčinil mnoho komplikací v dopravě v podobě popadaných stromů na komunikace nejen
v okolí Ledče. Rád bych zde poděkoval nejen ledečským
hasičům, ale všem jednotkám, které se podílely na odstraňování následků větrné smršti.
ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč
nad Sázavou

BLAHOPŘÁNÍ – ZLATÁ SVATBA
Jaro letošního roku už bylo nachystáno na slavnostní nástup
a stejně takové slavnostní chvíle přicházely i do rodiny JAROSLAVY a JAROSLAVA NÁCOVSKÝCH z Ledče n. S. Jar už tu
kolem nás prošlo bezpočet, ale padesát let společného života je
už vzácné jubileum, které si zaslouží i náležitou oslavu. Na tu samozřejmě rodina i přátelé nezapomněli. Setkání to bylo dojemné
i šťastné a samozřejmě s upřímným přáním všech zúčastněných,
aby se v rodině drželo zdraví i dobrá pohoda.
Pozvání na ZLATOU SVATBU manželů Nácovských přijalo
i vedení ledečské radnice s osobními dárky. Stejně jako redakce Ledečského zpravodaje, poděkovali manželům Nácovským
za jejich záslužnou práci v oblasti hasičského hnutí ve městě,
kterou pan Jaroslav dotáhl jako vysoký funkcionář hasičstva do
vysokých pozic i úrovně.
Nezbývá, než oběma „zlatým“ manželům, rodičům a prarodičům popřát, aby toho k „hašení“ už bylo co nejméně, aby se
chystaly spíše radostné oslavy a dobré bilance, které k setkávání
hasičů v plném lesku uniforem vždycky patřily. Tentokrát ještě
umocněné padesáti lety společného života. Blahopřejeme!
Zdraví a pohodu přeje celá rodina, vedení MěÚ v Ledči n. S., ok
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DOBROVOLNÍ HASIČI

Konec března a začátek dubna letošního roku se pro
ledečské dobrovolné hasiče nesl ve znamení výcviku
na vodě. Výcvik se konal se v sobotu 30. března 2019,
kdy se na raftech sjížděl se úsek Smrčná - Ledeč, který je označován jako nejzajímavější na řece Sázavě
díky peřejím a balvanům v přírodní krajinné rezervaci
Stvořidla. Své vodácké zkušenosti si tak prověřili hasiči
jednotek Ledeč, Habrek a Hradec. Po návratu na stanici následoval výcvik v první pomoci, který vedl Roman
Smejkal, Radek Pavelka a Jaroslav Jelínek. Další školení proběhlo v Havlíčkově Brodě u profesionálních hasičů ve dnech 4. až 6. dubna 2019. V sobotu 6. dubna

se ledečští hasiči svojí účastí podíleli na akci Čistá řeka
Sázava na Vysočině. Kromě dalších aktivit se podíleli na
přípravě motokrosových závodů a čarodějnic na Rašovci.
ZE ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI se lze ohlédnout za poplachy a výjezdy dne 28. března na požár lesa v Hradci, dne
31. března k požáru hrabanky do Hněvkovic, dne 3. dubna na požár klestí v Ostrově, o den později k likvidaci
nebezpečného stromu v Hradci, dne 9. dubna k požáru
lesa v Číhošti, 22. dubna na požár pole v Hněvkovicích
a další den na zprůjezdnění komunikací na Sechov a Hamry, kde vlivem silného větru popadaly stromy.
Mgr. Dan Horký

RAŠOVEC – ČARODĚJNICE 2019 – DOBRÁ ZÁBAVA

PÁLENÍ ČARODĚJNIC – lidová slavnost, která se
po staletí táhne českými dějinami a je stále obestřena tajemstvím temných sil, ale také pomyslnou bránou k létu.
Letošní počasí o 30. dubnu na žádný vstup do léta příliš
nevypadalo, nebe bylo oblačné a na teploměru nějakých
8 °C. Pod záštitou Města Ledeč zorganizovali „čarodějnickou akci“ místní dobrovolní hasiči a jako vždy, zhostili se toho na výbornou. Spolu se Střediskem volného
času Ledeč a DJ Kaličem připravili pro veřejnost dobrou
zábavu ﬁlipojakubské noci i s atraktivní vatrou. Nejen ta
zahřívala početné návštěvníky, ale byly tu také pohybové
hry a dobré občerstvení, takže vlastně nikdo ani nevnímal chlad poslední dubnové noci roku 2019. Doufejme,
že vysoko šlehající plameny hranice spálily zlé síly, a to
nejen na Rašovci, ale také v širokém okolí. Poděkování
patří všem organizátorům – tedy především členům SDH

v Ledči n. S., kteří zase prokázali, že mají živly pod kontrolou, a zdá se, že nejen ty pozemské.
ok
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CHLEBOTÉKA M. BOHÁČKOVÉ ZAUJALA
HODNOTÍCÍ KOMISI NEJVÍCE
Studenti vysočinských středních stavebních škol měli od
loňského června za úkol v Ledči nad Sázavou navrhnout
polyfunkční dům, který by se nacházel v ulici Čechova
mezi řekou Sázavou a Olešenským potokem. V současné
době se na uvedeném místě nachází neudržovaná Geisereiterova vila, místním známá jako „dům hrůzy“ čp. 77.
Soutěžící mohli původní stavbu ﬁktivně úplně odstranit
nebo ve svých návrzích zachovat minimálně její obvodové zdi. V případě zbourání a výstavby nové budovy museli
objekt posunout více do dvora tak, aby mohl být rozšířen
stávající chodník u hlavní komunikace. První nadzemní
podlaží bylo vyhrazeno obchodům a službám. V patře nad
nimi včetně podkroví se mělo nacházet 6–8 bytů. Nedílnou součástí bylo vyřešení parkování a klidové zóny.
Před odbornou komisi, složenou z vypisovatelů soutěže, dne 17. května na půdě Městského úřadu v Ledči předstoupilo devět ﬁnalistů a obhajovalo své práce, své vize.
Vítězkou se stala Michaela Boháčková ze Střední průmyslové školy stavební Akademika Stanislava Bechyně v H. Brodě. Stříbrná medaile náleží Evě Floriánové
a bronz Anetě Nováčkové, obě ze Střední školy stavební
v Třebíči.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání ﬁnančních darů, proběhne v pondělí 10. června v sále
budovy Gymnázia v Ledči, v rámci galavečera Stavba
Vysočiny – Stavba roku Kraje Vysočina 2018.

17. ročník soutěže Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2018 pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci
s Krajem Vysočina, Městem Ledeč nad Sázavou, Svazem
podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a společností Pragoprojekt.
Město Ledeč se chystá všech devět návrhů, které postoupily do ﬁnále soutěže, zpřístupnit veřejnosti a to
v průčelí budovy městského úřadu. O termínu zveřejnění
budeme informovat na webových stránkách. Pevně doufáme, že zpracované návrhy budou velkou inspirací pro
budoucí využití nyní chátrajícího a nevyužitého objektu.
-OdMI-

KOMPLETNÍ OPRAVA SPOJOVACÍHO CHODNÍKU
U MŠ DRUŽSTEVNÍ
V dubnu letošního roku byla provedena kompletní oprava zdevastovaného spojovacího chodníku
u mateřské školy Družstevní (chodník mezi ulicemi
Koželská a Na Pláckách). Původní zničený asfaltový povrch byl vybourán a byl nahrazen novou kamennou dlažbou. Práce provedla ﬁrma UNIMONT
J. C. K. a celkové náklady rekonstrukce činily bezmála 175 tis. Kč vč. DPH. Věříme, že nový povrch
chodníku ocení nejen maminky s kočárky, ale všichni obyvatelé této lokality.

PRODEJ ZMRZLINY

v bistru na vlakovém nádraží v Ledči n. S.
Těšte se především na JAHODOVOU a BANÁNOVOU
zmrzlinu z čerstvého ovoce, bez chemických přísad.
Zmrzlinový sorbet obsahuje pouze jahody, banány, cukr
a vodu. Stavte se a ochutnejte opravdu jedinečnou
zmrzlinu. V nabídce máme i zmrzlinu z Opočna,
a to VANILKU a ČOKOLÁDU.
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ZELEŇ NA ÚZEMÍ MĚSTA LEDEČ NAD SÁZAVOU

Celou Českou republiku trápí již několik let nebývalé
sucho. Extrémně suché klimatické podmínky se samozřejmě negativně promítly i na stavu zeleně na území našeho města. Již několikrát jste byli informováni o nedávno ukončené akci „Regenerace zeleně města Ledeč nad
Sázavou“. Na základě podmínek dotačního titulu je naše
město povinno tisíce vysázených keřů a stovky stromů
udržovat ve stavu, tak jak bylo vysázeno a to minimálně
po dobu 10 let po skončení dotace.
Všichni zahrádkáři vědí, že v předešlém roce nezachránili svoji vegetaci dokonce ani dostatečnou zálivkou.
V roce 2018 nám se zaléváním porostů a stromů museli
pomáhat i naši hasiči, abychom zachránili převážnou část
nových výsadeb, což se nakonec podařilo. Je ovšem zcela běžné, že během roku, vlivem různých faktorů, dojde
k uhynutí některých rostlin i dřevin. Z tohoto důvodu od
22. dubna 2019 odborná zahradnická ﬁrma Ekoimpex
prováděla výsadbu chybějících rostlin a dřevin po celém
území našeho města. Pozemky byly před tímto zásahem
chemicky ošetřeny, aby se eliminoval růst plevelů.
Keře a rostliny se nahradí snáze nežli vzrostlé stromy.
Bohužel na jaře roku 2019 jsme museli přikročit ke kácení vzrostlých dřevin, které byly suché nebo napadené
škůdci. Jen pro ilustraci uvádíme některé z nich.

V blízkosti ulice Marie Majerové donedávna vyrůstal
nad rodinným domem modřín opadavý. Jednalo o mohutný strom s obvodem kmene 212 cm, šířkou koruny cca
20 m a výškou stromu do 30 m. V terminální části koruny se nacházelo velké množství suchých větví a pahýlů.
U stromu hrozilo nebezpečí vyvrácení, pádu na přilehlý
rodinný dům a vylamování silných suchých větví.
V ulici Stínadla rostly dvě mohutné borovice vejmutovky Pinus strobus. Stromy byly ve špatném zdravotním stavu, terminály korun byly suché. Stromy napadla
sypavka borová. I zde šlo o mohutné stromy – obvody
kmenů 158 a 137 cm, šířky korun 8–10 m, vysoké jsou
cca 15 m.
Výčet pokácených stromů tímto ještě nekončí, ale určitě nemá význam uvádět zde všechny. Některým našim
spoluobčanům bude chybět jejich vůně a stín, jiní naopak
jejich pokácení přivítali.
Čeká nás ještě velký kus práce, aby vše bylo tak, jak
má být, práce totiž ještě nejsou zdaleka dokončeny.
Všichni majitelé okrasných zahrad velmi dobře vědí, že
jejich práce nekončí nikdy. Nebráníme se konstruktivním
připomínkám k prováděným pracím, ale hodnocení projektu jako celku, ba dokonce jeho zatracování, není v této
etapě zcela na místě.
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP
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MY Z BARBORKY

Začátkem měsíce dubna jsme společně podpořili Světový den porozumění autismu. Tento den byl spojený s modrou barvou, která symbolizuje oblast komunikace. Jednu
z oblastí, v níž mají lidé s autismem obtíže. Na znamení
souhlasu a podpory jsme se všichni oblékli do modré.
Společnými silami jsme se začali starat o lesopark Šeptouchov. Jelikož sluníčko začíná získávat svoji sílu, přihlásil se na řadu jarní úklid. A tak jsme nelenili a do práce
se zapojil každý, kdo měl ruce a hrábě. Úsměv na tváři
nám při práci nechyběl, a tak nás jedno páteční odpoledne čekala odměna v podobě prvního letošního opékání
špekáčků.
Velké překvapení se na nás chystalo 8. dubna, kdy se
ve dveřích objevil pošťák Ondra z pořadu Pošta pro tebe
a hledal naši paní ředitelku. Její první reakce: „Nedělej
si ze mě srandu.“ přešla vzápětí do údivu a překvapení.
K radosti všech přijala pozvání a potvrdila svou účast
v pořadu. Na závěr návštěvy nemohlo chybět focení s oblíbeným pošťákem Ondrou.
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Náš klub Barborka-fé oblékl jarní kabát a vítal hosty
prodejní výstavou jarních a velikonočních výrobků našich klientů. V rámci výstavy jsme představili činnost
Sociálního bazaru, a to přehlídkou jarních a letních modelů. I vy si můžete přijít vybrat svůj jarní outﬁt do našeho bazaru, a to každý všední den od 8 do 15 hodin.
Abychom si navodili velikonoční náladu, připomněli
jsme si některé velikonoční zvyky. Mužské osazenstvo si
vyzkoušelo uplést vlastní pomlázku. Děvčata se vrhla na
barvení a zdobení vajec, které nakonec zlákalo i chlapy.
Kdo chtěl, vyzkoušel si i motání velikonočních jidášů. Velikonoční svátky nám přináší jaro a k jaru neodmyslitelně
patří sluníčko, které nám v centru vykouzlilo úsměvy na
tvářích. Ať i vás hřeje na tváři a ve vašich srdcích.
Informace o aktivitách, které tato organizace pořádá,
lze sledovat na www.hata-ops.cz a na FB stránkách:
www.facebook.com/cdsbarborka/, www.facebook.com/
hataops/
Kateřina Davidová, CDS Barborka

800 LET ZAHRÁDKY, 15. ČERVNA 2019
13:00 MŠE SVATÁ – CELEBRUJE MONS.
VÁCLAV MALÝ, BISKUP PRAŽSKÝ
SETKÁNÍ RODÁKŮ, PROHLÍDKY KOSTELA,
VÝSTAVA DOKUMENTŮ
Při letošní Zahrádecké pouti si připomeneme 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce, které na rok 2019
připadá. První dochovaná písemná zmínka je uvedena
v dobových knihách Královské kolegiální kapituly sv.
Petra a Pavla na Vyšehradě a popisuje darování Zahrádky
této kapitule králem Přemyslem Otakarem I. Ten Vyšehradské kapitule daroval „Zahrádku s okolím se všemi
příslušenstvími, lesy, vodami a dvorci“ jako náhradu za
ornát, který si přisvojil. Vyslal dokonce své syny Václava
a Vladislava, aby vše sepsali a objeli. Příslušnou listinu
král sepsal 26. července 2019 v Humpolci. Dochoval se
však jen její již zmíněný dobový opis ve 24. svazku Knihy privilegií kapituly Vyšehradské. Darování pak v roce
1245 potvrdil také papež Innocenc IV. svou listinou, která
je uložena v Národním archivu v Praze spolu s knihami
a ostatními archiváliemi Vyšehradské kapituly.
Nejstarší písemnosti dokládající historii Zahrádky jsou
příliš cenné a vyžadují speciální zacházení, proto jejich
originály není možno při oslavách vystavit a můžeme
tedy prezentovat jen jejich fotograﬁe. Věříme však, že
návštěvníci zahrádeckého kostela si budou mít možnost
prohlédnout originály některých listin potvrzujících privilegia Zahrádky napsaných v průběhu staletí jak zahrádeckou vrchností, tak císařovnou Marií Terezií či jejím
synem Josefem II. a císařem Františkem II. zapůjčené
ze Státního okresního archivu v Havlíčkově Brodě. Vystaven by měl být i originál zahrádecké obecní kroniky
a kroniky školní a některé další doklady existence a významu městečka Zahrádka.
Oslavy „nedožitého“ 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce pořádá Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci s obcí Horní Paseka, pod kterou dnes území Zahrádky spadá, Nezávislým podmelechovským spolkem
a Národním památkovým ústavem. Začátek je stanoven
na 13. hodinu, kdy by měl v zahrádeckém kostele sloužit
slavnostní mši svatou Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský, spolu s ledečským děkanem panem ThDr.
Janem Bártou a zahrádeckým rodákem P. Janem Jakubem Sarkanderem Medem.
Následně se uskuteční setkání rodáků. K poslechu zahraje skupina PokusBand z Humpolce. Pro malé návštěvníky bude k dispozici dětský kolotoč. Budou probíhat komentované prohlídky kostela a okolí. Samozřejmostí je
prodej občerstvení a upomínkových předmětů.
Na výstavě v kostele budou také poprvé prezentovány
kresebné rekonstrukce původní podoby nástěnných maleb ze zahrádeckého kostela, které sestavila BcA. Markéta Rencová z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice
podílející se na nedávném zajišťování a čištění maleb.

Na náměstí by měla být instalována „fotomaketa“ městečka Zahrádka nově doplněná o domy na Letné a na Zámostí (viz foto z roku 2012).
Organizátorům se možná podaří připravit pro návštěvníky ještě i další překvapení.
Na akcích Spolku Přátelé Zahrádky je vždy možno
přispívat na veřejnou sbírku na opravy, restaurování
a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce. V současné době
probíhá postupná oprava vitrážových oken, pořízených
v roce 1944 P. Josefem Toufarem. Nově Spolek svou
sbírku zaměřil na pořízení nového zvonu pro Zahrádku.
Za první tři měsíce letošního roku se na tento účel podařilo vybrat již přes 50 tisíc korun a příspěvky budou
shromažďovány také při oslavách 800. výročí Zahrádky
a na dalších akcích Spolku nebo průběžně na účtu veřejné sbírky č. 5399739001/5500. Na oslavách v Zahrádce
bude možné zakoupit keramický zvoneček v hodnotě 200
Kč, ze které jde 165 Kč na pořízení zvonu.
MAPU ZAHRÁDKY, kartograﬁcky zobrazující podobu městečka z konce 60. let 20. století, vytvořil v loňském
roce jako svou semestrální práci student Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze - oboru Geograﬁe
a kartograﬁe ROSTISLAV BERKA z Ledče. Mapa zachycuje podobu Zahrádky před zahájením demoličních
prací. Jsou v ní vyznačeny obchody, služby, kulturní,
sportovní, průmyslové a zemědělské objekty městečka
včetně místní části Zámostí. Tato mapa pokrývá „bílé
místo v kartograﬁcké historii“ Zahrádky, neboť zřejmě
žádná mapa obce s vyznačením čísel popisných objektů
nikdy nebyla vydána. Známe pouze ručně kreslený plánek v kronice obce zachycující stav k roku 1928. Navíc
podoba zástavby z konce 60. let není dokumentována ani
v žádném oﬁciálním státním mapovém díle (vyjma snad
mapy katastrální), neboť intervaly mapování byly v té
době takové, že vývoj zástavby v druhé polovině 60. let
před rozhodnutím o likvidaci městečka a začátkem jeho
asanace nemohly zachytit. V nové mapě je také vyznačeno, kam v současné době dosahuje obvyklá hladina
přehradní nádrže i celá zátopová oblast při maximálním
vzdutí vodní hladiny.
Pan Berka zpracovával mapu v průběhu letního
semestru školního roku 2017/2018. Náš Spolek kontaktoval v březnu s prosbou o spolupráci na obsahové
stránce mapy. Velmi pečlivě se věnoval shromažďování podkladů, nelitoval ani času, ani ﬁnančních prostředků pro jejich získání. Pečlivě se věnoval i vlastnímu provedení mapy po odborné i graﬁcké stránce.
Mapa je po okrajích doplněna dobovými i současnými fotograﬁemi a popisem.
Pokračování na straně 14
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Pokračování ze strany 13

Mapa byla poprvé představena veřejnosti při Zahrádecké pouti 16. června 2018 a rodáky velmi zaujala. Živě nad ní diskutovali a některé detaily ještě
upřesnili. Další informace zejména o místní části Zámostí a Letná se nám podařilo dohledat ještě v průběhu tohoto roku. Přesto, že jeho semestrální práce
je již dokončená a odevzdaná, pan Berka dodatečně
zjišťované informace do mapy průběžně zapracovával a vylepšil i některé detaily kresby mapy. Za tuto
záslužnou činnost mu patří velký dík všech zahrádeckých rodáků a pamětníků.
Mapa by měla být trvale vystavena v kostele v Zahrádce a doufáme, že se podaří zajistit i její vydání
tiskem, aby si ji zájemci mohli také zakoupit. Prvně
by měla být mapa v prodeji při Zahrádecké pouti
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v sobotu 15. června 2019 a následně na dalších akcích
Spolku Přátelé Zahrádky.
Připojuji fotograﬁi diskuse nad mapou při zahrádecké pouti 16. června 2018. Autor mapy je ten
mladík v modro-zelené kostkované košili s krátkým
rukávem. Na ukázku také přikládám výřez z mapy
zobrazující náměstí, část Podolí a Zámostí.
Ing. Jan Čihák
A ještě s omluvou za nepřesnost v popisku fotky ke
zvonům (LZ 4/19). Ozvalo se nám několik rodáků, že
malý kluk s čepicí uprostřed je Josef Rokos a větší ve
světlém oděvu snad Otta Rokos. Nevím, jak se správně
jméno Otty píše. Jeho otec byl Otto.
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VÍTĚZNÉ KOMIKSY, VIZ STR. 19
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VÍTĚZNÉ KOMIKSY, VIZ STR. 19
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ZUŠ ZVE NA …
ROZTANČENÉ PODVEČERY
Srdečně vás zveme na již
tradiční Roztančené podvečery, na kterých se představí žákyně a žáci tanečního
oboru pod vedením učitelky
Ivety Melicharové. Představení se konají v pondělí 27.
května od 16.15 a od 18.15 hodin a v úterý 28. května od
17.00 hodin v sále gymnázia Ledeč. Vstup na představení
je s místenkou.
ZUŠ OPEN
Opět po roce, 31. května, se již potřetí uskuteční jedna
z nejrozsáhlejších kulturní akcí, která upozorňuje na význam uměleckého vzdělávání dětí - celostátní happening
základních uměleckých škol ZUŠ OPEN. Akce, které se
v tento den zúčastní přibližně 400 uměleckých škol po
celé České republice, má za cíl posílit respekt, zviditelnit
práci i aktivity škol a prezentovat výsledky vzdělávání.
ZUŠ Ledeč n. S. se připojuje k této akci. V programu,
který začíná ve 14 hodin, vystoupí sbory, soubory a orchestry školy. Hrát a zpívat budeme na prostranství před
budovou ZUŠ v Nádražní ulici od 14 hod.
Ledečská ZUŠ se spolupráci s DS Mimochodem připravují „FRAGMENTY Z MUZIKÁLU VLASY“
Po úspěšných představeních „Balady pro banditu“
a „Cikáni jdou do nebe“ vzniká v Ledči nový projekt:
muzikál Vlasy (Hair – autoři Galt Mac Dermot, Jerome
Ragni a James Rado). Budou to přesněji řečeno skutečně
spíš „fragmenty“ slavného muzikálu. Osa příběhu zůstává samozřejmě zachována, stěžejní témata – svoboda, láska, mír také zazní. Ale protože je toto představení
připravováno „na míru“ mladým zpěvákům z ledečské
ZUŠ, to, co má nejvíce z představení „sálat“, je sdělení:
„Jsme tady!!!! Prosíme o pozornost!!!“ a těšit se můžete
i na slavné, známé melodie.
Hlavních rolí se ujali herci divadelního sdružení Mimochodem: Radek Vaněček, Markéta Prchalová, Josef

Nádvorník, Bartoloměj Pacal a učitelka ZUŠ Petra Ochová, která se postará také o režii a vedení zpěváků. Roli
Sheily ztvární zpěvačka, tanečnice a akordeonistka z naší
ZUŠ Adéla Casková. V dalších rolích se objeví Kateřina Lebedová, Kateřina Rejnková a další. Choreograﬁe
vytvoří učitelka ZUŠ Iveta Melicharová. Zpívat a tančit
budou zpěváci ZUŠ a pěvecký sbor Campanella. Celé
představení doprovodí „živá kapela“ ve složení: Petra
Špačková, Soňa Brabcová, Tereza Brabcová, David Špaček, Filip Kopecký, Josef Jůzl a jako host na basovou
kytaru vystoupí David Krpálek ze Světlé nad Sázavou.
Představení se budou konat ve dnech 7. a 8. června
v sále ledečského gymnázia. V pátek se chystají představení dvě: v 17 hodin a v 19 hodin, v sobotu se bude hrát
od 17 hodin.
Jana Laudátová

VYKOUMANÉ KOMIKSY – TEXT K OBRÁZKŮM
V BAREVNÉ PŘÍLOZE
Na začátku roku 2019 se žáci multimediální tvorby
ZUŠ Ledeč zúčastnili prestižní soutěže Vykoumej komiks. Tato soutěž již osmým rokem umožňuje začínajícím autorům porovnat svá díla se svými vrstevníky a je
pověstná vysokou kvalitou poroty. Letos se o ceny ucházelo více než 500 komiksů. Slavnostní vyhlášení s výstavou proběhlo v prostorách DDM Praha 2 v sobotu 30.
března 2019. Hlavní porotkyní a spolumoderátorkou odpoledne byla výtvarnice a animátorka Kateřina Čupová.
I přes velkou konkurenci byli dva z našich žáků oceněni.
Šimon Pelikán za komiks Balík z Cernu získal ocenění za srozumitelné vystižen&ia cute; složitého příběhu
a krásné třetí místo si ze soutěže odvezl Václav Čapek za
komiks Kalhoty. Tento komiks byl vysoce hodnocen zejména za zpracování závažného tématu. Oba žáci získali
kromě komiksových knih i pozvání na workshop s Kateřinou Čupovou, který se uskutečnil 13. dubna 2019. Komiksy žáků můžete zhlédnout na webu ZUŠ.
Markéta Pelikánová

TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
Ve středu 17. dubna 2019 jsme rádi přivítali
všechny, kteří měli chuť si vyrobit jarní a velikonoční zápichy do květináče. Do knihovny zavítaly
děti různých věkových kategorií. Předškoláci většinou zvládli vyrábění sami, maminky jim pomáhaly
jen malinko. Starší školáci zvládli trochu náročnější
dekorace. Všichni byli moc šikovní a každý si domů
odnesl několik pěkných zápichů.
Akce proběhla za podpory Královské stezky, které moc děkujeme a věříme, že to nebyla poslední
spolupráce.
Pavlína Nulíčková
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PRVNÍ ÚSMĚV
První úsměv v lidském životě se většinou rodí v milujícím vztahu maminky k dítěti. Dítě se usmálo a vyslalo
velký vzkaz lásky a důvěry. Máma se postarala. Těšila se, přivedla na svět, nakrmila, zajistila teplo, čistotu,
bezpečí. Něžně se dotýkala, hedvábným hlasem vyprávěla o lásce. Dítě cítí, jak je to příjemné. Usměje se a stane se něco krásného. Mamka ho zašimrá, pohladí. Dítě
nerozumí tomu, proč je na světě, ale od mámy cítí, že být
na světě je dobré. Máma ho miluje, přijímá a chce. Podobný nezištný vztah nám nabízí i Bůh. Náš první úsměv
je chvíle, kdy jsme v něj uvěřili. Vnímáme ho svými
pocity, jako dítě vnímá mámu. Nerozumíme, vnímáme
lásku, bezpečí, jistotu, ale rozumem nevíme nic. Cítíme
jen, že nás kdosi opravdu miluje, že nám neustále mnoha
způsoby sděluje, jak je dobé, že jsme na světě, že On je
tu pro nás a můžeme být spolu navždy spojeni.
VYBRANÉ KVĚTNOVÉ FARNÍ AKCE
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý
čtvrtek v 19.00
16. 5. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání spojené s modlitbami za děti a rodiny). Koná se
na faře.
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17. 5 v 15.30 Spolčo na faře pro děti od tří do šesti let
(vede paní Sklenářová). Koná se na faře.
17. 5. ve 14.30 Spolčo pro školní děti (vede paní Přádová).
Koná se na faře.
17.-18. 5. Vikariátní setkání mládeže (od 14 let, pořádá
vikariátní kaplan pro mládež p. P. Paluščák). Koná se
na faře.
19. 5. v 9.00 Mše svatá pro děti (slouží p. P. Paluščák)
24. 5. Noc kostelů (kostel Petra a Pavla v Ledči bude od
18 hodin do 21.30hodin. Program Noci kostelů bude
na www stránkách).
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.
farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
16. 5. sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník – jeden z nejznámějších českých světců umučený světskou mocí
roku 1393. Jeho památku připomíná socha před farou
v Ledči.
30. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
9. 6. Seslání Ducha svatého – dle Bible tohoto dne došlo
k zázračnému osvícení učedníků.
Za Římskokatolickou farnost – děkanství
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

PROGRAM FESTIVALU HORÁCKO ZPÍVÁ A TANČÍ 2019
Některé části bohatého programu jsou určeny pouze
pro zvané nebo pro místní školy. Tyto akce jsou mimo
prezentovaný program. Informujte se prosím na www.
svetla.cz
20. května – pondělí – vernisáž výstavy dětských prací na téma Jarmark 14 h.
24. května – pátek: Den dětských souborů
16.00 – 18 hod. – PRAMÍNKY – přehlídkový pořad
dětských folklorních souborů - vystoupení vítězů krajského kola „Zpěváček 2019“ (Sportovní centrum Pěšinky)
21.00. h. – posezení u cimbálu (Městská restaurace)
hraje Horácká muzika ze Žďáru nad Sázavou

25. května – sobota:
8.00–14.00 hod. – jarmark lidových řemesel na náměstí
9.00–10.30 hod. – propagační vystoupení folklorních
souborů ve městě
12.30–13.45 h. – prohlídka zámku – zahraniční soubor
14.00 hod. – průvod městem od zámku přes náměstí ke
Sportovnímu centru v Pěšinkách
15.00 hod. – hlavní festivalový pořad „Horácko zpívá
a tančí“ (Sportovní centrum Pěšinky)
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NAŠI ŽÁCI A BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2019
Biologická olympiáda je tradiční
celorepubliková soutěž pro žáky
základních škol a nižších stupňů
gymnázií, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Organizačně si školy zajišťují školní
kolo samy a okresní kolo na Havlíčkobrodsku zajišťuje SVČ Ledeč
nad Sázavou. Žáci si ověřují své
teoretické znalosti, prakticky poznávají přírodniny a provádějí laboratorní práce.

Školního kola se letos zúčastnilo
celkem 27 žáků, zde jsou výsledky:
Kategorie D (6. a 7. ročník)
1. Chaloupková Barbora – 7. B
2. Časar Milan – 6. C
3. Kalhotka Jakub – 6. C
Kategorie C (8. a 9. ročník)
1. Aron Tomáš – 9. A
2. Olišarová Martina – 8. C
3. Vágner Matěj – 9. A

V kategorii D okresního kola, které se konalo na ledečském gymnáziu,
nás reprezentovali Milan Časar 6. C)
a Jakub Kalhotka (6. C). Barbora
byla bohužel nemocná. V konkurenci obsadil M. Časar konečné 9. místo
a Jakub Kalhotka 14. místo.
Okresní kolo kategorie C již podruhé
probíhalo přímo na naší škole, v prostorách pracovny přírodopisu. I tady
ho ve spolupráci s naší školou organizovalo SVČ Ledeč nad Sázavou. Poděkování tak patří především řediteli
SVČ Mirku Hanečkovi, a aktivnímu
důchodci a odbornému poradci i porotci RNDr. Jiřímu Těšínskému.
Na domácí půdě se okresního kola
zúčastnili Tomáš Aron (9. A), Martina Olišarová (8. C) a Matěj Vágner
(9. A). Všichni tři žáci zde, v silné
konkurenci biologů z gymnázií Chotěboř, Havlíčkův Brod, Ledeč n. S.
a z ostatních základních škol, obstáli
výborně. Tomáš Aron obsadil 3. místo, Martina Olišarová 11. místo a Matěj Vágner 13. místo. Tomáš Aron
měl dokonce nejlepší poznávací část
olympiády ze všech účastníků.
Všem našim odvážným soutěžícím děkujeme, Tomášovi gratulujeme a v krajském kole mu budeme
držet palce.
Michal Simandl a Zdenka Urbanová,
učitelé přírodopisu

ČISTÁ VYSOČINA
U příležitosti Dne Země, který
připadá na 22. dubna, byla v našem
kraji spuštěna známá akce s názvem
Čistá Vysočina. Vzhledem k tomu,
že ani dětem není lhostejné, v jakém
prostředí žijí, zapojili se do projektu
i žáci a učitelé druhého stupně ZŠ
Ledeč. A tak v pátek 12. dubna vyšlo

do ulic města a jeho nejbližšího okolí celkem devět skupin vyzbrojených
igelitovými pytli, rukavicemi, reﬂexními vestami a dobrou náladou.
S odhodláním se pustily do práce
a sebraly veškerý odpad, který na
své cestě zahlédly. Bylo těžko uvěřitelné, kolik odpadků se nacházelo

nejen kolem komunikací, ale i ve
volné přírodě. Tam bychom jen stěží očekávali to, co jsme nacházeli!
Plastové a skleněné lahve, neidentiﬁkovatelné kovové a plastové předměty, zbytky koberců, plechovek,
pneumatik, či různého, již nepotřebného stavebního materiálu.
Děti si akci společně užily, dopolední čas strávily na čerstvém vzduchu a do školy se vracely s pocitem
dobře odvedené práce. Všichni si
zaslouží velký dík za své odhodlání,
s nímž vyrazili na tento jarní úklid
a které jim vydrželo po celou dobu
akce. Doufejme, že nám čisté okolí
našeho města vydrží co nejdéle.
Pavla Kořínková,
Lenka Bejčková,
učitelky 2. stupně
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V ZŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

Ve dnech 5. a 6. dubna 2019 se uskutečnil v budově
školy v Komenského ulici zápis dětí do prvních tříd pro
školní rok 2019/2020. K zápisu se během dvou dní dostavilo 102 dětí se svými zákonnými zástupci. Do prvního
ročníku bylo přijato 90 dětí, o odklad zahájení školní docházky požádalo pro své dítě 12 zákonných zástupců.
Všechny děti, jejichž zákonní zástupci požádali o přijetí do první třídy, byly přijaty. Přijaty tak nebyly pouze

děti, u kterých zákonní zástupci požádali o odklad povinné školní docházky. O jejich žádostech bude rozhodnuto
po dodání příslušných odborných doporučení k odkladu
do 30 dnů od konání zápisu.
Díky neobvykle velkému zájmu otevřeme ve školním
roce 2019/2020 v ZŠ Ledeč nad Sázavou čtyři první třídy.
Jaroslav Šťastný, ředitel

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ
Ve středu 27. března se z ledečského gymnázia vydali tři žáci v čele
s paní učitelkou Sedláčkovou vstříc
dějepisné soutěži. Letos byla zaměřená na období Československa
v letech 1978-1992. Soutěž začala
projevem paní Hurichové a pak ředitele jihlavského gymnázia, pana
Suka. Letos nás na dějepisné soutěži
reprezentovali: Marie Kunová, Tomáš Kovařík a Barbora Ledvinková.
Žáci byli dobře připraveni, avšak ne
natolik dobře, aby dosáhli na stupně
vítězů. Umístili se osmí z dvanácti
družstev. Což je velice dobrý výsledek, protože otázky v krajském
kole jsou hodně obtížné. A jak pravil
jeden z učitelů: ,,My jsme sice v té
době žili, ale sami bychom nedokázali odpovědět na vše“.
Barbora Ledvinková (3.B)
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PRACOVNÍ STÁŽE ŽÁKŮ NA SLOVENSKU

V minulém čísle Ledečského zpravodaje vyšel článek o pracovních stážích
našich žáků ve Velké Británii, které
probíhaly v rámci evropského programu ERASMUS+ a bylo přislíbeno pokračování ohledně druhého běhu stáží,
které se konaly na Slovensku.
30. března se vydalo 12 chlapců
studujících strojírenství, jimž dělal
doprovod učitel odborného výcviku Vojtěch Kváš, na svou první zahraniční pracovní zkušenost. Mezi
žáky se našlo zastoupení všech oborů, jak maturitních – Strojírenství
a Mechanik seřizovač, tak tříletých

s výučním listem – Nástrojař a Strojní mechanik. Tato skupina odjela na
dva týdny do slovenského města Snina, které leží téměř u hranic s Ukrajinou. Cesta nočním vlakem nebyla
sice nejpříjemnější (trvala dlouhých
12 hodin), ale zato si všichni stážisté
pochvalovali ubytování v penzionu,
kde jim i velmi dobře vařili.
Žáci byli rozděleni na dvě skupiny
a přiřazeni do dvou místních strojírenských ﬁrem, kde si prohlubovali
své dosavadní praktické dovednosti získané ve školních dílnách. Pro
některé z nich to byly teprve první
pracovní zkušenosti v reálném prostředí strojírenského podniku vůbec. Chlapci mohli ukázat, co vše se
v naší škole naučili a ačkoliv většina
z nich studuje teprve ve druhém ročníku, tak se neměli za co stydět.

Slovenští mentoři (osoby, které
měli za úkol dozorovat nad těmito
praxemi) naše žáky chválili. Mezi
jejich přednosti pak uváděli pracovitost, ochotu, milé jednání s kolegy
i dobré znalosti ze školy.
Skupině počasí na Slovensku přálo
a tak si mohla užít volné chvíle nejen
o víkendu s jarním počasím. Chlapci
se nezalekli návštěv místních památek ani 30km pěší túry. Někteří se
nechali slyšet, že by si pracovní pobyt u našich sousedů rádi prodloužili
a jiní zase, že se do této velmi hezké
oblasti rádi někdy vrátí na dovolenou
se svými blízkými.
Přejme jim, aby na slovenské stáže
vzpomínali pouze v dobrém.

ANIČKA OPĚT NEZKLAMALA!
Ve středu 10. dubna 2019 se na
Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad
Sázavou pořádalo okresní kolo biologické olympiády. Soutěžící se
museli vypořádat s nelehkým didaktickým testem, zajímavou poznávačkou rostlin a zvířat a laboratorní
prací. Výkony všech účastníků byly
velmi vyrovnané.
I přes velkou konkurenci Anička
Marie Pavelková vybojovala druhé místo a postupuje do krajského
kola. Od prvního místa ji dělil jeden
jediný bod. K výkonu blahopřejeme
a těšíme se na další perfektní výsledky v krajském kole.
Mgr. Barbora Svobodová
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Jana Flekalová

ŽÁCI STROJÍRENSKÝCH OBORŮ LEDEČSKÉ
ODBORNÉ ŠKOLY V CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍCH
Miroslav Váňa, žák čtvrtého ročníku maturitního oboru mechanik seřizovač zvítězil v krajském kole Kovo Junior 2019 – Mechanik seřizovač a postoupil do celostátního kola soutěže, které se konalo 12. – 14. března 2019
na Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně.
Miroslav Váňa vytvořil dva programy v řídicím systému
Heidenhain dle zadaných výkresů a propozic. Celkově se
v celostátním kole umístil na 13. místě.
Další žák, který se zúčastnil celostátního kola Kovo
Junior 2019 Strojní mechanik, nástrojař a puškař, byl
žák 1. ročníku učebního oboru nástrojař Radek Ritschel. Celostátní kolo se konalo 8. – 9. dubna na Střední
škole technické v Opavě. Radek Ritschel prokázal velmi dobré kvality v ručním zpracování kovů a při měření
a hodnocení svého výrobku získal 205 bodů, které by
mu zajišťovaly 8. místo, ale v teorii se projevilo, že je
žákem teprve 1. ročníku a chybějí mu znalosti z 2. a 3.
ročníku a zde získal pouhých 66 bodů a v celkovém

součtu to stačilo na pěkné 11. místo. Další soutěž, které
se žáci odborné školy zúčastnili, byla mezinárodní soutěž ve svařování Zlatý pohár Linde ve Frýdku-Místku,
která se konala 16. – 17. dubna. Mezinárodní soutěže se
zúčastnili žáci z České republiky, Slovenska, Německa, Maďarska a Ukrajiny. Zde reprezentovali naši školu
dva žáci 3. ročníku učebního oboru strojní mechanik
Vít Hemerka a Dominik Hyrš. Vít Hemerka soutěžil v metodě 135 (sváření v ochranné atmosféře CO2)
a skončil celkově v mezinárodní soutěži na 13. místě.
Dominik Hyrš soutěžil v metodě 141 (netavící se elektrodou) a umístil se na celkovém pěkném 11. místě.
V soutěžích si naši žáci ověřují své znalosti a dovednosti a mohou si je porovnávat s ostatními žáky z jiných
škol. Děkujeme všem žákům za reprezentaci naší školy
a přejeme hodně dalších úspěchů.
Josef Vitiska,
vedoucí učitel odborného výcviku a praxe

OPĚT NA VELKÉM GRANDFINÁLE
Natálie Uhrová a Adéla Janáková, žákyně sekundy Gymnázia, SOŠ
A VOŠ Ledeč nad Sázavou se zasloužily o to, že naše škola se stala
potřetí v řadě vítězem krajského kola
týmové soutěže Prezentiáda.
Letošní krajská kola 10. ročníku se
konala na konci března ve Žďáře nad
Sázavou. Naše škola měla tentokrát
zastoupení sice v obou kategoriích
(ZŠ i SŠ), ale vždy pouze po jednom týmu. V kategorii SŠ se utkala
děvčata z kvinty (loňské a předloňské vítězky kategorie ZŠ) s tématem
Život není fér. Dívky se ve své prezentaci zaměřily na to, zda si většina
lidí nemůže náhodou sama za to, že
jejich život není fér.
Kategorie ZŠ měla na výběr ze
dvou témat: Kolik stojí štěstí a Můj

nejlepší nápad. Natka s Áďou se rozhodly vystoupit s prvním tématem,
stejně tak jako všichni jejich krajští
soupeři. Přesto dokázaly zaujmout
porotu natolik, že se svým vítězstvím postoupily do československého grandﬁnále, které se konalo
25. dubna na Masarykově univerzitě
v Brně. Zde se utkalo 18 týmů z České a Slovenské republiky, vítězů krajských kol. Pro toto kolo byla vyhlášena nová témata. Děvčata si vybrala
téma Cesta za pár stovek, se kterým
dokázala navázat na svou krajskou
prezentaci a v podobě letušek přesvědčit porotu, že jejich prezentace
v silné a vyrovnané konkurenci stojí
za krásné 10. místo. Blahopřejeme.
Jana Flekalová

AKCE ČISTÁ VYSOČINA, ČISTÁ SÁZAVA
V první polovině měsíce dubna procházelo tisíce dobrovolníků z řad občanů, různých spolků, úředníků
MÚ, studentů SŠ a gymnázií, žáků ZŠ nebo i rodičů a dětí naši krásnou Vysočinu a snažilo se, aby byla ještě
krásnější, bez odpadků a nepořádků, který jiní lidé svojí bezohledností a necitelností způsobili. Ráda bych
tedy touto cestou požádala, a omlouvám se, že nebudu jmenovat konkrétní hasiče, občany s dětmi, pedagogy,
úředníky apod., ale prostě všem, kteří ve svém i volném čase přišli a této celokrajské akce se zúčastnili v našem městě a z něj vycházejících silnic do Bohumilic, Habreku, Obrvaně, Sechova, Souboře atd.
Ing. Hana Horáková
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Poslední březnovou sobotu si
naši klienti rozhodli zpříjemnit odpoledne. Obyvatelé obou světelských domků i Háje se vydali do

Vilémovic. Divadelní spolek Lucerna pro ně, jako již každoročně, připravil vystoupení. Tentokrát nás děj
hořké komedie zavedl do sborovny
učitelského sboru v odborném zemědělském učilišti. Klientům i doprovázejícímu personálu se vystoupení
herců velmi líbilo, a již se těšíme na
další setkání ve Vilémovicích, třeba
v rámci programu zářijového plesu
Domova Háj.
Dále se naši klienti zúčastnili tradičních dobrovolnických akcí Čistá

řeka Sázava a Čistá Vysočina. Klienti Háje uklidili levý břeh řeky
Sázavy mezi vilémovickou lávkou
a Ledčí nad Sázavou, dále příkopy
podél pozemní komunikace vedoucí k Háji, a okolí turistické stezky
mezi Sluneční zátokou a Podhájím.
U turistického přístřešku zlikvidovali jednu menší černou skládku.
Několik pytlů nepořádku odložili
na rozcestí, odkud je odvezla Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Světelští klienti se rovněž do akce
zapojili: provedli úklid okolo komunikací a rybníku v Bohušicích.
Obyvatelé domku v Haškově ulici zakončili plesovou sezónu tradičním velikonočním hokejovým
plesem. Za příjemnou společnost
a pozvání děkujeme Fan Clubu HC
Světlá nad Sázavou.
Domov Háj pořádá 24. 5. 2019
od 14:00 do 18:00 hodin tzv. Bezlepkové odpoledne – Aneb bavíme se zdravě! Za tímto téměř tajemným názvem se skrývá setkání
těch, které zajímá další vývoj organizace. Formou prezentací, osobních rozhovorů a možnosti dojet si
prohlédnout „domky ve Světlé nad
Sázavou“ se hosté dozvědí více
o transformaci a plánovaných komunitních službách. Během odpoledne se budou podávat bezlepkové
i další pokrmy, uskuteční se i volba
NEJ… pokrmu. Přijměte srdečné
pozvání! Více na www.domovhaj.
cz a facebookových stránkách organizace.
Karel Borek, DiS.,
ktivizační pracovník Domova Háj

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA
ŠŤASTNÝCH NABÍZÍ
azalky, rhododendrony, japonské javory, okrasné
keře, jehličnany, skalničky, trvalky, okrasné
trávy, kanadské a kamčatské borůvky, brusinky,
rakytníky, muchovníky, maliníky, ostružiníky,
malinoostružiníky, rostl. na kmínku, popínavé
rostliny, bylinky, balkónové rostliny, rajčata,
papriky, roubované okurky, zeminu.
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

26

AKCE VE SKLÁRNĚ TASICE V ROCE 2019
Sklárna Huť Jakub Tasice si tímto dovoluje pozvat občany Ledče
a blízkého okolí k návštěvě sklárny
TASICE v roce 2019.
V sobotu 11. května se uskuteční
již třetí JARNÍ SKLÁŘENÍ v Tasicích. Na celý červen 2019 je připravena velká výstava skla a květin
v prostorách sklárny. Slavnostní vernisáž proběhne v neděli 2. června od
14 hodin.
V sobotu 8. června si v areálu
sklárny dají dostaveníčko majitelé
vozů značky Porsche.
Nejen při těchto akcích, ale i v dalším průběhu letní turistické sezóny
budou k vidění různé techniky výroby a zpracování skla.
V sobotu 15. června bude areál
sklárny cílem jedné z etap 35. ročníku PLAKETOVÉ JÍZDY historických automobilů. Jedná se o akci
pořádanou Veteran Car Clubem Kolín a k vidění bude na 100 historických vozů.

5. a 6. října proběhne tradiční
PODZIMNÍ SKLÁŘENÍ a v sobotu
16. 11. oblíbené a již v pořadí čtvrté
– PŘEDVÁNOČNÍ SKLÁŘENÍ.
Kromě výše uvedených akcí připravujeme například sklářské workshopy a velmi nás rovněž těší, že si
tasickou sklárnu zvolil jeden mladý
pár jako místo své svatby.

Aktuální informace k akcím a dění
ve sklárně můžete najít na webu
www.sklarnatasice.cz a na Facebooku https://cs-cz.facebook.com/
HutJakubTasice/
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za Kolektiv sklárny Huť Jakub
Tasice Ing. František Milichovský

*PŮJČKA * PŮJČKA * PŮJČKA * PŮJČKA * PŮJČKA*
PŮJČKA NA COKOLI
PENÍZE IHNED
RYCHLÁ PŮJČKA
HOTOVOSTNÍ PŮJČKA
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VEČER PLNÝ KOMEDIÍ
A SVĚTOZNÁMÝ MUZIKÁL NA HRADĚ
Příznivci kultury a ledečského divadla se mají v nadcházejících týdnech na co těšit, protože jim krátce po
sobě nabídneme hned dvě představení.
Na konci května se můžete těšit na osvědčené Divadlo Tří z Pardubic, které je známé díky svým bláznivým autorským komediím. Možná si vzpomínáte na
parodickou Úředničuninu, Prasklou hřídel od sifonu,
dramatické Psyhco, detektivní Podraz či mysteriózní
Queensland. Do Ledče tento soubor zavítá už popáté
a tentokrát přiveze hned tři komedie najednou. Tou první je jejich nejnovější premiéra Kde je Andrius? – černá divadelní anekdota, která vysvětlí, proč Litva podle
dlouhodobých statistik kraluje Evropě v počtu sebevražd. Druhou je němohra Bombardéři, která beze slov
vypráví krátký příběh o bojových pilotech, a tou třetí
je citlivě cynická, druhoválečná aktovka Mýdlo špiní
charakter. Na trojici komedií se můžete přijít podívat na
ledečský hrad v neděli 26. května.

Krátce poté divadlo Mimochodem uvede v premiéře písničkový průřez kultovním americkým hippie
muzikálem Vlasy v podání žáků Základní umělecké
školy pod vedením zkušené sbormistryně Petry Ochové, která měla na starosti nastudování pěvecké složky
předchozích muzikálových počinů ledečského divadla Balada pro banditu a Cikáni jdou do nebe. S žáky
ZUŠ spojí umělecké síly i herci divadla Mimochodem,
kteří se spolu s nimi postarají o scénické vložky, které
budou v podobě nejvýznamnějších střípků klasického
příběhu provádět diváky dějem mezi oblíbenými písněmi, které zná celý svět. Na osobité pojetí muzikálu Vlasy se můžete přijít podívat v sobotu a v neděli
8. a 9. června.
Rezervace můžete provádět klasicky na e-mailu rezervace@mimochodem.com nebo telefonicky na čísle 775
646 629.
Josef Nádvorník
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NĚKTEŘÍ SVÁ HNÍZDA NENAJDOU
Asi i vy jste si všimli těch všudypřítomných hald klád, a to
nejen na okrajích lesů, ale i uprostřed polí, luk všude v okolí
Ledče. A pokud půjdete okolo nákladové části místního nádraží, budete jistě šokováni ohromnou masou dřeva, které se odsud
stěhuje a také tvořícího se rašeliniště na příjezdové cestě. Ten
vlak plný dřevní hmoty působí až obludně. Když k tomu připočtete množství hučících a plně naložených kamiónů dřeva,
projíždějících několikrát za den městem, zdá se to jako apokalypsa zdejšího přírodního bohatství – lesa. Taky se bojíte, když
kolem vás tahle příšera projíždí?
Vyjedete-li za brány města, zjistíte, jak moc se mění krajina i obzory okolo vás, náš, jinak velmi malebný městský
lesopark Šeptouchov, nevyjímaje. Mařenka s Jeníčkem by
museli být opravdu velmi zmatení, aby v tomhle hlubokém
lese zabloudili.
Až vás jarní sluníčko vytáhne na první procházky do štěbetající přírody, jistě narazíte na místa, kde dříve býval les a dnes je
tu jen holá pláň. Bude mnoho opeřenců, kteří letos svá hnízda
v korunách stromů nenajdou.
Kdo za to může. Prý loňský kůrovec, orkán Eberhard a jeho
všelijací větrní bratranci, kdo ví. Zkusíme se zeptat lidí, kteří tu
hospodaří, ale i těch, kterým to také komplikuje život. Co třeba
turisté? Nemizí takhle i části jejich značených cest?
Až půjdete stezkami, kde se už teď objevuje zeleň nedočkavých bylin i rašící borůvčí, pečlivě se rozhlížejte, kolik nových
plání a pasek je opět osázených novými stromky, aby tu obnovily krásu a bohatství posázavských lesů.
V této souvislosti jsme se zeptali také na Lesní správě v Ledči.
Zajímala nás alespoň nějaká statistická čísla a plány nového osazení. Od pana inženýra Davida Morávka jsme dostali zprávu, že
se potýká jednak s kůrovcovou kalamitou, ale také s organizačními problémy. On sám je vedením jen dočasně pověřený, a tak
z celkem pochopitelných důvodů se našemu dotazu nemůže plně
věnovat. Navíc jeho kolegyně, mající na starosti ochranu lesa, je
dlouhodobě nemocná. Tedy je nejprve nutné v této době zajistit
základní chod lesní správy.
Nedílnou činností správy je i spolupráce s vlastníky lesa, aby
pomohli s bojem s kůrovcem a společně tak eliminovali tohoto
mocného nepřítele. Ke komunikaci s vlastníky lesů jim slouží
motivační dopisy i letáky s odborným výkladem i názornými
obrázky. ok

Z těchto informací jsme pro zpravodaj vyňali:
Vážený vlastníku lesa,
dovolujeme si Vás oslovit jménem státního podniku Lesy
České republiky, s.p., („LČR“), který je největším správcem
lesů na území České republiky a který současně vykonává i činnost odborného lesního hospodáře. V rámci tohoto dopisu bychom Vám rádi poskytli základní informace o Vašich právech
a povinnostech v souvislosti s řešením aktuální situace v lesích.
Jak jste již možná informován, v současné době jsou smrkové
lesní porosty na významné části území České republiky zasaženy kůrovcovou kalamitou. Na další vývoj této kalamity budou
mít velký vliv kromě jiného také opatření provedená jednotlivými vlastníky lesů proti dalšímu šíření kůrovců. Každý výskyt
kůrovce kromě přímo způsobených škod vždy hrozí i dalším
rychlým rozšiřováním do okolí. Zde je proto na místě zdůraznit
jednu ze základních povinností vlastníka lesa podle lesního zákona, a to hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků.
Pokud jde o ochranu lesa, je vlastník lesa podle lesního zákona povinen provádět taková opatření, aby nedocházelo k působení škodlivých činitelů na les. Zejména je povinen preventivně
bránit vývoji, šíření a přemnožení škůdců a při jejich zvýšeném
výskytu neprodleně informovat orgán státní správy lesů a provést nezbytná obranná opatření.
Jako vlastník lesa jste podle lesního zákona povinen hospodařit v lese v součinnosti s odborným lesním hospodářem,
jehož úkolem je zabezpečovat vlastníku lesa odbornou úroveň
hospodaření v lese.
Jsme si plně vědomi obtížné situace drobných vlastníků lesů,
kteří mnohdy nedisponují technickým ani materiálním vybavením a zpravidla ani dostatkem času, potřebného pro průběžné
vyhledávání a zpracovávání kůrovcového dříví. Z těchto důvodů chceme zaměřit Vaši pozornost na několik hlavních kroků,
které Vám pomohou se splněním povinností vlastníka lesa stanovených lesním zákonem.
My ostatní, kteří lesy nevlastníme, ale moc rádi do lesů chodíme, musíme také jen doufat, že se podaří pohromu zastavit
a lesy obnovovat. To je běh na opravdu dlouhou trať. Trpělivost
a moudrost přírody nám jistě budou vydatně pomáhat. K tématu se
na stránkách Ledečského zpravodaje jistě vrátíme. Informace najdete také na webových stránkách https://lesycr.cz/rady-a-osveta

NÁVŠTĚVA HORNÍ KOMORY
PARLAMENTU ČR
V pátek 12. dubna jsme využili pozvání Ing. Jaromíra Strnada, který nás při své
návštěvě Vilémovic u příležitosti 100.
výročí vzniku Československé republiky
pozval do Senátu. Této nabídky využilo
celkem 37 občanů, kteří po osobní prohlídce vstoupili do areálu Valdštejnského paláce. Bdělost ochranky vyzkoušela
Jana Nováková, které z kabelky vyndali
kuchyňský nůž, který si omylem zapomněla doma vyndat.
Na místě jsme byli přivítáni panem
senátorem a jeho asistentkou Gabrielou
Dymákovou, kteří nám umožnili prohlídku budovy Senátu i s výkladem. Při
prohlídce jsme se mohli posadit i do lavic senátorů (prostor bývalé jízdárny),
kde nás pan Strnad informoval o zasedacím pořádku a později odpovídal na
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naše dotazy. Po poslední otázce nás pan
senátor pozval na oběd do senátorské
restaurace a poté jsme se na zahradě
Valdštejnského paláce rozloučili.
Další naší zastávkou byla botanická
zahrada hl. m. Prahy, kde jsme ve skleníku Fata Morgána viděli výstavu exotických motýlů. Tu můžete ještě navštívit
i sami, a to do 26. května. Bylo úžasné
procházet skleníkem, kde létali otakárci, babočky i noční martináči a mnoho
dalších. K vidění bylo celkem 50 druhů motýlů a dokonce i kukly umístěné
v expedici, ze kterých se líhnuli motýli
a objevili se v plné kráse. Naší poslední
zastávkou bylo malé občerstvení v motorestu Naháč. Panu senátorovi patří obrovské poděkování za milé pozvání.
Pavel Novák, místostarosta obce

POZVÁNKA

NA POUŤ
Nenechte si ujít

POUTNÍ SLAVNOST
VE VILÉMOVICÍCH
dne 18. května 2019
od 13:00 hod.
Pestrý program pro děti i dospělé,
bohaté občerstvení.
Jste srdečně zváni
do obce Vilémovice.

Pohromu v našich lesích můžete vidět na každém kroku (viz příspěvek na protější straně). Jinou „paseku“ udělala
tahle partička kluků o letošních Velikonocích, děvčata je však jistě uvítala ráda a košíčky se k radosti koledníků rychle
plnily dobrotami. Méně radosti už dělá, zejména řidičům, uzavírka silnice na Hradec (viz komentář na straně 2).

Vilémovičtí si udělali radost a na pozvání pana senátora Strnada navštívili budovu Senátu.
Jistě pěkný a poučný zážitek. A teď už hurá na přípravy tradiční a pestré poutě.
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PRAGUE HANDBALL CUP 2019
Velikonoce strávili starší žáci i žákyně tradičně v Praze, na největším evropském házenkářském turnaji mládeže „PRAGUE HANDBALL CUP 2019“, kterého se
letos účastnilo 635 týmů z 29 zemí. Naše starší žákyně se
v základní skupině umístily na 3. místě (3 výhry, 2 prohry) a tím se probojovaly do play oﬀ A. Zde nestačily na
tým Havlíčkova Brodu i Stuttgartu a skončily na děleném
32. - 48. místě z celkových 96.
Starší žáci vybojovali ve skupině 4. místo a museli se
tak spokojit pouze s play oﬀ B. V zápasech ve skupině
jim chybělo v podstatě jen trochu házenkářského štěstí,

k tomu aby se také dostali do „áčkové“ nadstavbové části.
V play oﬀ nejprve kontumačně vyhráli na Horkou n. M.
a následně prohráli v rozstřelu s chorvatským MRK Metalac. Na turnaji tak obsadili 61. - 69. místo z celkových
106 týmů. Oba týmy sehrály několik velmi kvalitních
utkání, ve kterých posbíraly spoustu zkušeností. Kromě
toho, že byla vidět na hřišti snaha vyhrát, tak byl vidět
i velký herní posun v útoku i obraně. Závěrem bychom
rádi poděkovali za podporu z řad rodičů, kteří mnohdy
vytvořili skvělou diváckou kulisu.
Za trenéry Matěj Drápela a Zbyněk Jeřábek

SOKOLOVÉ A SOKOLOVNA
Chtěl bych tímto ledečskou veřejnost informovat o činnosti TJ Sokol Ledeč n. S. V současné době je členem Sokola 49 osob, z toho je 32 dospělých a 17 mládeže. Fungují
dva oddíly pod hlavičkou Sokola, a to oddíl stolního tenisu
a lezecký oddíl. Pokud jde o oddíl stolního tenisu, tak ten
tvoří hlavní část členské základny. Oddíl má 22 dospělých
hráčů a 14 žáků. „A“ družstvo hrálo v letošní sezoně (říjen
– březen) Regionální soutěž 1. třídy a obsadilo 3. místo, což
hodnotíme pozitivně s tím, že jsme si před sezonou vytkli
za cíl, umístit se do třetího místa. „B“ družstvo hrálo Regionální přebor III. třídy a skončilo smolně na druhém místě
s tím, že mělo stejně bodů jako vítězné mužstvo, ale na vzájemné zápasy mělo o tři sety horší skóre, přičemž celkové
skóre jsme měli lepší o cca 50 vyhraných zápasů. Cílem „B“
mužstva bylo jednoznačně, postoupit do RS 2. třídy, takže
z toho bylo velké zklamání, ale podle posledních zpráv je
ještě naděje, že vzhledem k reorganizaci soutěží by mohla
postupovat dvě družstva. Velkou radost máme z práce s mládeží. Po delší době, kdy se nám v této oblasti moc nedařilo,
nastal velký obrat a v současné době máme více jak 14 žáků
a stále přibývají ještě noví žáci, kteří chtějí hrát stolní tenis.
Rozhodující zásluhu na tom má náš člen Tonda Kosprd, který se do práce vrhl s plnou vervou. Tréninky jsou každý den
od pondělí do čtvrtka a je to na výkonnosti mladých hráčů
velmi znát. Je až neskutečné, jaké zlepšení pozorujeme na
kvalitě hry těchto žáků, a to jen za pouhý půlrok. Začali jsme
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v říjnu minulého roku. Na základě této skutečnosti jsme se
rozhodli, že družstvo žáků pro příští sezonu přihlásíme do
dlouhodobé soutěže RS 3. třídy. Úspěchy s prací s mládeží se už donesly i na okresní a krajský svaz stolního tenisu
a v současné době jednáme o možném vzniku mikroregionu
Ledečsko stolního tenisu. Máme přísliby, že na to bychom
mohli dostat dotace od okresního i krajského svazu, což by
samozřejmě dále podpořilo rozvoj této činnosti.
Ještě bych se chtěl zmínit o situaci, jak dále se sokolovnou. Bohužel, v současné době již nejsme schopni bez pomoci Města Ledeč udržet sokolovnu v dobrém stavu. Potřeba nutných oprav je stále naléhavější. Proto jsme oslovili
Město Ledeč s tím, jestli by mělo zájem o převod sokolovny
do svého majetku. Město má zájem o sokolovnu s tím, že
by výhledově tuto budovu přestavělo na kulturní dům, který
v Ledči určitě chybí. Proto probíhají jednání s naším nadřízeným orgánem, Župou Havlíčkovou a především s Českou
obcí sokolskou Praha, kde je největší problém s tímto převodem. ČOS se tomu všemožně brání a nechce se zbavovat
majetku, ale zároveň nemá ﬁnanční prostředky na to, aby
nám pomohla s nutnými opravami. Bohužel, bez jejich souhlasu k převodu nemůže dojít. Doufáme, že se nám podaří
změnit jejich názor a sokolovna pod Městem Ledeč se stane
centrem kulturních, společenských i sportovních akcí.
Za TJ Sokol -SŠ-

NEJVYŠŠÍ FOTBALOVÉ OCENĚNÍ JE V LEDČI N. S.
– V DRŽENÍ KARLA HRŮŠI
Je jen málo fotbalových funkcionářů v České republice, kteří
se mohou pochlubit tím, že jsou nositeli nejvyššího fotbalového ocenění. Jedním z nich je od 2. dubna 2019 i pan KAREL
HRŮŠA, který se v tento den stal laureátem Ceny dr. Václava
Jíry, která je každoročně udělována osobnostem, které svůj život zasvětily dlouholeté a obětavé práci pro fotbal a významně
se zasloužily o jeho rozvoj. A přesně takový Karel Hrůša je. Pro
většinu z nás, fotbalových příznivců, je samozřejmostí slyšet
jeho hlas při domácích fotbalových utkáních, kdy prostřednictvím rozhlasových amplionů na našem stadionu ohlašuje nejen
sestavy soupeřů, střelce branek, ale i celou řadu aktuálních fotbalových výsledků a fotbalových informací. Ti dříve narození
jej pamatují i jako sekretáře fotbalového oddílu, kdy tento byl
ještě součástí TJ Kovoﬁniš Ledeč n. S.
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v Tereziánském sále
Břevnovského kláštera a kromě oceněných a jejich rodinných
příslušníků se ho zúčastnila i celá řada fotbalových legend,
osobností a nositelů tohoto ocenění. A tak, milý Karle, závěrem
této radostné zprávy stručně gratulujeme a děkujeme za vše, co
pro ledečský fotbal děláš.
Ing. Zdeněk Tůma, starosta města

několik kilometrů a o internetových bleskových informacích
jsme neměli ani ponětí (pro mladou generaci to bude asi jako
dějiny starého Říma). Vzpomínám, kolik osobností ze světa
sportu i kultury Karel veřejně vyzpovídal – vzpomeňme třeba
legendárních Pivních slavností nebo Festivalu hudeb na ledečském náměstí. V amatérských podmínkách to bylo velmi
profesionální a s osobním šarmem, který Karel Hrůša nikdy
nepostrádá. K prestižnímu ocenění blahopřejeme a přejeme
ještě mnoho úspěšných let.
Redakce Ledečského zpravodaje, ok

K přání pana starosty ještě za redakci Ledečského zpravodaje malá poznámka. Je potěšitelné, že práci pana Karla Hrůši
ocenila už loni v létě i ledečská radnice, a to při příležitosti slavnostního setkání ke století republiky. Všechna ocenění
jsou ve správných rukách. U pana Karla Hrůši je třeba ocenit
nejen jeho věhlasné komentování ledečského fotbalu, ale i další aktivity, které byly pro sportovní a kulturní život ve městě
velmi důležité. Byl vždy velmi pilný a dobře připravený a nezapomeňme, že i v dobách, kdy to bylo k nejbližšímu telefonu

V CHLADNU DIVÁKY ROZPALOVAL DAKARSKÝ SPECIÁL
V sobotu 27. dubna na ledečském závodišti odstartoval seriál Mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu juniorů. Ač
nám nepřála předpověď počasí, toto se nakonec umoudřilo
a sice nebylo zrovna nejtepleji, ale naštěstí nepršelo. Závodu
se účastnilo bezmála 120 jezdců, z domácích borců se na trati
blýskl pouze Martin Závrský na stroji KTM. Chladné počasí
odradilo diváky od větší účasti, ale ti, co přišli, nelitovali. Díky
ledečské společnosti Kovoﬁniš s.r.o., zejména díky generálnímu řediteli Ing. Josefu Zikmundovi měli diváci jedinečnou
možnost obdivovat dakarský speciál Martina Macíka z týmu
Big Shock Racing. Martin Macík poté nadšeným divákům
ukázal, co dokáže „rozzuřený“ kamion na ledečské trati. Ve

druhé polovině závodů přijel české motokrosové juniory podpořit i místopředseda české vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček, který na závěr podniku, spolu s naším senátorem Ing.
Jaromírem Strnadem, předal vítězům jejich zasloužené ceny.
Závěrem bych jménem ledečského Automotoklubu poděkoval městu Ledeč, všem jednotkám sboru dobrovolných hasičů, které se závodu zúčastnily a kropením udržovali sjízdnost
trati a v neposlední řadě i RNDr. Pavlu Policarovi za úpravu
tratě během závodu. Na úplný závěr bych rád pozval všechny
Ledečáky na: MOTOKROS 2. ČERVNA 2019 – ZÁVOD ZE
SERIÁLU SMS PARDUBICE.

Petr Vaněk, předseda výboru AMK Ledeč,

foto Ladislav Adámek, Pavel Horák
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
Děkujeme touto cestou všem přátelům
a známým, zvláště zaměstnancům ČSAD,
kteří se přišli 29. března 2019 rozloučit
s naším milovaným manželem, tatínkem,
dědečkem, pradědečkem a bratrem, panem
STANISLAVEM NECHVÁTALEM.
Děkujeme za projevy soustrasti
a květinové dary.
Manželka a celá zarmoucená rodina

Velké poděkování všem, kdo se přišli rozloučit s panem
ING. LUBOŠEM STEJSKALEM.
Děkujeme obci Horní Paseka, panu starostovi Marcelu
Paškovi, mým spolupracovníkům a nadřízeným a přátelům
z Klubu chovatelů. Zvláštní poděkování paní Janě Pánkové
za velkou oporu v mé těžké chvíli.
Děkujeme za projevené soustrasti
Šárka a František Stejskalovi
Letos 23. dubna uplynulo už devět
smutných let od úmrtí
paní ZDEŇKY ZEMANOVÉ z Ledče
nad Sázavou.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou spolu
s námi.
S úctou a láskou vzpomínají manžel,
dcera a syn s rodinami.

11. května 2019 je to už 10 let, co nás
opustila manželka, maminka a babička
ZDEŇKA SKALICKÁ.
S láskou stále vzpomínáme.
Rodina
Dne 18. května letošního roku uplyne
první rok, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek, zeť a tchán,
pan VLADISLAV KYSELA z Ledče n. S.
Vzpomeňte s námi všichni, kdo jste ho
znali a měli rádi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
syn s rodinou a tchán.

Dne 21. května 2019 uplyne pět let od
úmrtí pana MILOSLAVA ŠIMKA z Ledče
n. S. Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu
s námi.
S láskou a úctou manželka
a děti s rodinami.
Dne 28. května 2019 uplyne sedm
smutných let od úmrtí pana
BOHUSLAVA KRAJÍČKA z Ostrova.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou spolu
s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami

Před pěti lety, během jednoho
měsíce, nás navždy opustili naši
drazí, 12. dubna paní
MUDr. LENKA NOVÁKOVÁ
a 12. května její manžel
pan JOSEF NOVÁK z Ledče.
S láskou vzpomíná
dcera Naďa s manželem,
vnoučaty a pravnoučaty.

Dne 9. května 2019 tomu bude pět smutných
let, kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan JOSEF JAROŠ z Prosíček.
Kdo jste ho znal, věnujte mu prosím tichou
vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
syn a dcera s rodinou.

Dne 22. května uplyne již pět smutných let
od chvíle, kdy nás opustil náš drahý tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan ZDENĚK BAČKOVSKÝ.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte prosím
spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

18. května 2019 vzpomeneme 20. výročí
úmrtí pana FRANTIŠKA CASKY
z Habreku.
Manželka, synové
a sourozenci s rodinami.

Dne 23. května 2019 by se dožila 85
let naše maminka a babička,
paní KVĚTA OCHOVÁ z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
děti Luboš, Iveta a Jan s rodinami

HLEDÁM
štíhlou pohlednou ženu – Já 65/168 střední postavy,
prý pohledný, ﬁnančně zajištěný, se zázemím,
chci ještě milovat a být milován.
Ledeč n. S., Světlá n. S., H. Brod a Humpolec.
Tel.: 722 164 767
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