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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

V  květnu  roku  2019  se  rada  města  sešla  dvakrát  a  to 
ve dnech 13. a 27. května. Druhá květnová rada se konala 
až po uzávěrce Ledečského zpravodaje, podrobnosti pro-
to vyjdou až v červencovém zpravodaji. Na svém jednání 
rada města probrala tyto podstatné body:

•	Bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu Města Ledeč 
nad Sázavou na rok 2019. 

•	Bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury o po-
skytnutí dotace ze státního  rozpočtu ČR na  rok 2019 
ve  výši  156  000,- Kč  na  podporu  projektu  „Přechod 
z knihovního systému Clavius na systém Tritius“.

•	Schválila  přijetí  darovací  smlouvy  -  finančního  daru 
na Spolkový dům Habrek - od společnosti EKOL s.r.o.  
ve výši 10.000,- Kč 

•	Schválila  uzavření  smlouvy  „Smlouva  o  dodávkách 
kuchyňského  oleje  a  tuku“,  s  firmou  FRITEX  s.r.o. 
(umístění kontejnerů na oleje po městě)

•	Schválila navýšení pachtovného o 35 % se společností 
VRCHA a.s.

•	Schválila výpůjčku pozemků v době od 3. 7. 2019 do 9. 
7. 2019 skupině historického šermu Thorwaldsons - re-
konstruování událostí z historie Vikingů. 

•	Schválila  nájemní  smlouvy  na  pronájem  volebních 
místností  ve  dnech  24.  a  25.  května  2019  pro  volby 
do Evropského parlamentu.

•	Schválila uzavření nájemních smluv na pronájem po-
zemků na Husově za účelem umístění a provozování 
předzahrádek.

•	Schválila  přijetí  darovací  smlouvy  z  Kraje  Vysoči-
na  „Darovací  smlouva  na  podporu  převodů  vzdělá-
vací  činnosti  základních  škol  vzdělávajících  žáky  se 
speciálními  vzdělávacími  potřebami  z  kraje  na  obce 
a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto 
žáků v roce 2019“ ve výši 264.252,- Kč.

•	Schválila  přijetí  darovacích  smluv  –  finančního  daru 
na  Městské  slavnosti  pořádané  dne  8.  června  2019 
Městem Ledeč nad Sázavou od ledečských firem.

•	Schválila přijetí dotace od Ministerstva práce a sociál-
ních věcí na výkon sociální práce v roce 2019 ve výši 
96.850,- Kč.

•	Schválila výpůjčku mobilního pódia na akci Zábavné 
odpoledne na ledečském hradě - Den dětí, které se koná 
2. června 2019 a které pořádá Středisko volného času.

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

Mgr. Michal Simandl

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
PRIMA MÁMA JE NA NÁMĚSTÍ
Oznamujeme našim milým zákazníkům změnu ad-
resy obchodu PRIMA MÁMA.
Od 3. 6. 2019 se na vás těšíme v novém obchodě 
s dětskou obuví na Husově náměstí 62 (vedle zlat-
nictví). 
Z celé naší nabídky kojeneckých potřeb a obleče-
ní, těhotenského oblečení, hraček, školních potřeb 
a dalšího zboží pro děti a maminky můžete objed-
návat v eshopu www.primamama.cz s osobním od-
běrem v novém obchodě.
Děkujeme, Prima Máma

8. – 9. 6. Dr. Kočová Jana,  
Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 724 170 466

15. – 16. 6. Dr. Longin Petr,  
Husova 3622, H. Brod Tel.: 776 116 125

22. – 23. 6. Dr. Kotrbová Věra,  
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 422 741

29. – 30. 6. Dr. Pullmann Josef,  
Česká Bělá Tel.: 603 989 746

5. – 7. 7. NEOBSAZENO

13. – 14. 7. Dr. Stratilová Marie,  
Havlíčkova 848, Chotěboř Tel.: 777 993 880

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.
A jsme ve finále! Tohle slovo bylo v souvislosti s hokejovým 
mistrovstvím světa v Bratislavě hodně  skloňováno,  i když 
na  české  ani  bratrské  barvy  se  v  tomto  sportovním  finále 
nedostalo. Slováci by brali jistě i postup ze skupiny a za ten 
„masakr“ s Kanaďany by si ho docela jistě zasloužili. Však oni 
ti kluci z kolébky hokeje si vychutnali i český tým, k medaili 
bylo opravdu hodně blízko. Asi  i velcí  fanoušci hokeje  se 
už nabažili tohoto, v kalendáři nepatřičně umístěného, klání. 

Ono v době, kdy každý balí na letní prázdniny, je to u ledu 
docela divné. Vraťme se pod červenobílé barvy ledečského 
znaku a seznamme se se zastupitelem – panem dr. PETREM 
MACHÁLKEM  i  jeho  názory.  Pan  lékárník  kandidoval 
za Sdružení nezávislých kandidátů ZELENÁ PRO LEDEČ, 
a to z desáté pozice kandidátky a hned na startu to pořádně 
„nakopl“, to když přeskočil řadu svých spolukandidátů a se 
ziskem 401 hlasů doplnil trojici „zelených“ v zastupitelstvu 
města Ledče, což bylo 20. nejúspěšnější hlasování v těchto 
komunálních volbách. Start to byl famózní, tak vyslechněme 
pana doktora Petra Machálka, jak s tím naloží. Skoro po půl 
roce  se  dostalo  na  posledního,  „novice“  zastupitelstva, 
z hlediska rubriky.

pokračování na straně 3
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Redakce: Představte se nám prosím.
Asi jako většina mých vrstevníků a starších občanů Ledče, 
jsem se i já narodil v Háji, což u mých kamarádů z jiných 
končin  spolehlivě  vyvolávalo  úsměv  na  tváři.  Konkrétně 
tomu letos bude 55 let a celý svůj život bydlím v našem městě, 
i když pouze dva roky jsem pracoval v Ledči. Pokud bych 
to měl rozvést, vyrůstal jsem v Haškově ulici a jsem na to se 
všemi Haškováky  patřičně hrdý.  Ta dětská přátelství vydrží 
na  celý  život.  Po  gymnáziu  jsem  vystudoval  vojenskou 
farmacii v Hradci Králové a pak jsem byl u armády ještě asi 
10 let. Od té doby jsem prošel několika lékárnami – včetně 
dvou let U Hada na náměstí. Nyní už 12 let denně dojíždím 
do Prahy.
S manželkou Stáňou máme  tři  děti.  Petra  a Lukáš  studují 
vysokou školu a nejmladšímu Tomášovi bude 9 let.  Od té 
doby, co si Stáňa pořídila kavárnu, tak těm starším přibyla 
k  studiu  ještě  profese  cukrářky  či  číšníka.  Já  sám  tam 
funguji jako špatný údržbář trávníku. Že se doma moc často 
nepotkáváme,  je  snad  jasné. Ve volných  chvílích mě baví 
sport a příroda. Na kole se to dá zvládnout najednou.

Redakce: O co se chcete zasadit v nastávajícím 
volebním období, aby se ve společném programu 
zastupitelstva podařilo prosadit?
Musím říct, že čím jsem starší,  tím víc se mi v Ledči líbí. 
Možná  je  to  i  pocitem  sounáležitosti  s  ostatními  občany 
a  samozřejmě,  že  člověku  dělá  dobře  „zakořeněnost“ 
v  životě  a  místě.  Každé město  potřebuje,  aby  v  něm  žili 
mladí lidé – a vztah k místu vzniká ve věku středoškoláka. 
Proto  bych  chtěl,  aby  v  Ledči  byla  kvalitní  vzdělávací 
zařízení.  Pokud  začne  středoškolák  dojíždět  za  vzděláním 
ve věku kolem 15 let do jiného města, nevybuduje si vztah 
k místu a po vystudování se nám nevrátí domů.
Dále byl bych rád, kdyby se Šeptouchov stal místem, kde 
si  člověk může  odpočinout  a  na  které může  být  Ledečák 
hrdý. Ze své dosavadní praxe zastupitele vidím, že situace 
v  institucích  zřizovaných  městem  není  mnohdy  ideální. 
Ke zlepšení stavu nejsou často potřeba žádné velké peníze 
navíc a efekt pro zkvalitnění služeb a kvality života občanů 
by  mohl  být  okamžitý.  V  drobné  práci  na  obyčejných 
věcech  občana  bych  viděl  svou  roli  zastupitele.  Žádný 
patent na rozum nemám.

Redakce: Kdybyste měl kouzelnou hůlku, co byste městu 
Ledeč přičaroval?
Kouzelnou  hůlku  v  pohádkách  zpravidla  máte  na  velice 
omezený počet použití. Oblastí, kde by se člověk s hůlkou 
mohl realizovat, je opravdu hodně – čistota ovzduší, zejména 
v  místech  kolem  náměstí,  stav  dopravy,  zlepšení  vztahů 
Ledče  a  okolních  vesnic  atd.  Ale  hůlku  zatím  nemáme 
a tak by byla ztráta času ve výčtu pokračovat.  Vždy musíte 
vycházet z existující reality a dostupných zdrojů. A nakonec 
vám z toho zase vyjde jen „obyčejná“ každodenní práce.
Chtěl bych zdůraznit, jak moc si vážím práce lidí v různých 
zájmových  spolcích  či  sportovních  klubech.  Bez  jejich 
zápalu bychom hůlku potřebovali ještě mnohem více.

Redakce: Které přísloví máte rád? 
Přísloví  zpravidla  vyjadřují  věky  ověřené  a  opakující  se 
zásady  fungování  lidského  života.  Pro  tento  moment  mi 
přijde  vhodné  přísloví  o  tom,  že  jak  si  usteleme,  tak  si 
i  lehneme.  Každý moment  sklízíme  plody  práce  generací 
před  námi.  Plody  sladké  a  mnohdy  i  kyselé.  Pojďme  se 
chovat  a  stlát  si  tak,  aby  se  nám  zítra  či  ve  vzdálenější 

budoucnosti dobře ulehalo. Chovejme se k městu,  jako by 
bylo naše. Ona totiž Ledeč opravdu naše je.
Závěrem  chci  poděkovat  voličům  za  hlasy  a  doufám,  že 
svou volbu za čas nebudou muset považovat za špatnou.
Pan Machálek mě potěšil svým zájmem O Šeptouchov, který 
je  jedinečný,  jedinečný  i  pojmenováním.  Podle  cestiček 
ve  sněhu  nebo  jehličí  je  vidět,  že  tu  výkonní  důchodci 
ještě  šlapou  (někteří  to  zvládnou  i  s  plechovými  klouby), 
ale  moc  života  tu  už  není.  Nové  pohledy  přes  vykácené 
stromy jsou spíš smutné, než objevné. Zdá se, že lesopark 
už opustili i vandalové, ono je to daleko, do kopce a mohou 
v  klidu  vyvádět  na  schodišti  bývalého  biografu  nebo  pod 
lávkou.  Kde  je  ta  sláva  ledečských  uličníků  a  drobných 
darebáčků,  kteří  svá  dobrodružství  šli  ukrýt  právě  sem? 
Tak  čest  a  slávu  místu  dělají  už  po  desítky  let  snad  jen 
organizátoři  tradičního  podzimního  běhu,  a  tak  tu  spolu 
s nimi píše historii i nenasytný kůrovec. Panu Machálkovi 
patří poděkování za vstřícnost a přání pevného zdraví, aby 
se mu  podařilo  všechny  ty  aktivity  pěkně  skloubit.  Když 
se  v  tomto  volebním  období  něco  vylepší  na  tom  našem 
Šeptouchově, tak to bude prima. Děkuje ok.
Na  tomto  místě  jsem  vás  obvykle  zval  na  příští  setkání 
s novým zastupitelem. Tak tohle po pětiměsíčním putování 
třetí  stránkou zpravodaje končí. Analytiků  tu máme všude 
okolo habaděj, tak si nedovolím rubriku komentovat. Jednu 
poznámku  si  však  neodpustím.  Otázka  na  „kouzelnou 
hůlku“ snad nebyla  jen z nedostatku redaktorovy  invence, 
ale ve svých odpovědích mě zastupitelé většinou zklamali. 
Přání  čistého  vzduchu  v  Posázaví,  upravená  hřiště  i  ulice 
mi připadají trochu málo, to by zvládla i „úřednická“ vláda. 
Tak snad více rozletu, ale čas běží! Prázdniny rychle utíkají 
(o tom by žáci, studenti i kantoři mohli vyprávět) a čtvrtina 
volebního mandátu bude naplněna. 
Nic  však  nebrání  tomu,  aby  se  ozvali  i  „matadoři“ 
zastupitelstva. Jejich zpravodaj je připraven vyslyšet jejich 
zkušenosti  i  poznatky  z  práce  orgánu.  Název  pro  rubriku 
rychle najdeme, stejně jako si ji rádi najdou naši čtenáři. Tak 
všem „2Z“ – zdraví a zdar! 

ok

KDO NA NIC NEMÍŘÍ, NIC NETREFÍ

pokračování ze strany 2
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DUBNOVÉ VÍTÁNÍ DĚTÍ NA LEDEČSKÉ RADNICI

Celkový pohledDěti MŠ

Tadeáš VykouřilSofie Geherová

Josef TvrdíkDominik Doležal

Tomáš MaloušekAneta Voplakalová
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DUBNOVÉ VÍTÁNÍ DĚTÍ. BYLY U TOHO SUDIČKY?

Už od  rána bylo 27. dubna a na oslavy se připravovali 
všichni, kteří se hlásí ke jménu Jaroslav, kdysi velmi ob-
líbené a početné jméno. Ke slavnosti se chystali také ti, 
kteří přijali pozvání na ledečskou radnici, aby tu do spo-
lečnosti Ledečáků přivítali nové spoluobčánky. 

Datum signalizovalo, že  jara už  je půl a  je  třeba se  těšit 
na  hezké  počasí. Vždyť  stačí  překlenout  den  čarodějnic 
a  tajemných  sil  a  do  života nám  i  v  tomto  roce vstoupí 
kouzly  opředený  máj.  Jenže  ouha!  Jaro  se  zřejmě  toho 
rozletu zaleklo a do krajiny pustilo chlad a silný vítr. Ani 
to však nikoho z „noviců“ neodradilo a během  toho so-
botního dopoledne se dostavili do obřadní síně městského 
úřadu. Bylo jich celkem šest – slečny Anetu a Sofii dopro-
vodili kluci – Dominik, Josef, Tadeáš a Tomáš. Samozřej-
mě v doprovodu rodiny. Pokud vám je jméno vítaného Pe-
píka povědomé, tak se nemýlíte. On už za hvězdu našeho 
zpravodaje jednou letos byl. Je prvním narozeným Lede-
čákem letošního roku a právě v tuto sobotu už to byl jeho  
17. týden a 117. den jeho života na tomto světě.

Sudičky mají  v  tomto období  života  jistě  silně napilno 
a  vlastně  nevím,  kam  ve  své  hierarchii  zařazují  vítání 
dětí do společnosti obce nebo města. Vynechat by ho ne-
měly, protože je milé, vstřícné a laskavé. Pokud by zo-
hledňovaly souběžné události ve městě, tak měly docela 
na výběr. Příkladně  tu  středisko volného času pořádalo 
už XVII. ročník Tanečního poháru (viz str. 24), a to by 
zrovna pro Sofii s Anetou bylo jako stvořené – holkám 
je prostě tanec vlastní a milují ho. A co pro tu zbývající 
čtveřici? Také  by  tu  byla  dobrá  „sudba“.  Jen  o  pár  set 
metrů  z  náměstí  se  jel  další  z motokrosových  závodů, 
a kdyby o něm naše sudičky nevěděly, přeslechnout ho 
rozhodně nemohly.

A ještě by tu byla jedna případná, skoro symbolická volba. 
Ledečští  rybáři  v  tuhle  poslední  dubnovou  sobotu  slavili 
sté výročí této tradiční a oblíbené organizace (škoda, že pro 
stránky zpravodaje je toto významné výročí skoro utajeno). 
Protože všechny ústřední postavičky tohoto vítání jsou křtě-
né Sázavou, budou mít k těmto vodám už navždycky blízký 
vztah, třebaže je život zavane hodně daleko.

Venku foukal studený vichr, ale v obřadní síni místní rad-
nice bylo útulno,  jistě k  tomu přispěly  i děti z Mateřské 

školy na Stínadlech, spolu se svými učitelkami – Marké-
tou Machálkovou a Jarmilou Frantlovou.

Nezbývá, než dětem popřát pevné zdraví, nechť jim čer-
stvě nabyté občanství a příslušnost k Ledči n. S. přinese 
pořádný kus ke spokojenému životu. Na zmíněné sudičky 
spoléhat nebudeme, ale věřme, že odvedly dobrou práci. 

ok

A  ještě  připomínka.  Takovou  milou  slavnost  můžou 
prožít všechny nově narozené děti i jejich rodiče, stačí 
se jen včas přihlásit na Městském úřadě v Ledči, všech-
no ostatní  už  zařídí  paní matrikářka Lenka Smítková 
(tel. 569 729 554, e-mail: lenka.smitkova@ledecns.cz 

Lenka Smítková, fotografie V. Komárek

Na  konci  prvního  květnového  týdne  proběh-
lo  v Mateřské  škole  v  Ledči  n.  S.  přijímací  řízení. 
Na  77  volných  míst  se  celkem  dostavilo  78  dětí, 
z  toho  46  dětí  z  Ledče  a  spádových  obcí,  zbylých 
32  bylo mimo Ledeč  n.  S.  Přijímací  řízení  proběh-
lo  dle  daných  kritérií  školy.  Celkem  bylo  přijato 
75 dětí,  z  toho 7 dětí  s povinnou školní docházkou, 
12  dětí  čtyřletých,  51  tříletých  a  5  dětí  mladších  

3 let. Tři děti nesplnily kritéria přijímání  –  dovrše-
ní věku 3 let v měsících březen – září 2020. Škola si 
ponechává  tři  rezervní místa. Žádné komplikace ne-
vznikly a všeobecně lze říci, že poptávka po zařaze-
ní do mateřské školy byla ke spokojenosti naplněna 
nebo se během následujících měsíců dořeší.

Jarmila Dvořáková,  
ředitelka mateřské školy

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE LEDEČ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019–2020
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ 
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI 

ZA MĚSÍC KVĚTEN 2019
VLOUPÁNÍ DO DVOU RE-
KREAČNÍCH CHALUP 
V OBCI HABREK  –  dne  
5.  května  2019  byly  policejním 
orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahá-
jeny úkony trestního řízení ve věci 
spáchaných přečinů krádež a poru-
šování  domovní  svobody,  kterých 
se dopustil dosud nezjištěný pacha-
tel v obci Habrek v době od 18:00 
hodin dne 22. dubna 2019 do 18:00 

hodin dne 30. dubna 2019, kdy prostřihl drátěný plot o výš-
ce  180 cm,  vedoucí  na  celkově  oplocený  pozemek  náležící 
k  chalupě,  vzniklým  otvorem  vnikl  na  uvedený  pozemek 
a u rekr. chalupy vypáčil okno, vnikl dovnitř a vše prohledal 
a nic zde neodcizil; dále z tohoto pozemku prostřihl drátěný 
plot o výšce 164 cm, kdy vzniklým otvorem vnikl na celko-
vě oplocený pozemek náležející k další k rekreační chalupě, 
u které vypáčil dvě dřevěná okenní křídla a poškodil zajišťo-
vací kličku okenního křídla,  tímto oknem vlezl do chalupy, 
kterou následně celou prohledal a z místnosti ložnice odcizil 
starožitnou petrolejovou  lampu a dále v  chodbě z mrazáku 
odcizil 2 jitrnice a 4 buřty a chalupu stejným způsobem opus-
til, kdy  tak způsobil celkovou škodu na odcizených věcech 
a poškozeném zařícení rekreačních chalup ve výši nejméně 
5.720,- Kč. V případě zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí 
trest odnětí svody v trvání až tři roky. 

VLOUPÁNÍ DO DVOU REKREAČNÍCH CHALUP 
V OBCI KOZLOV – k dalšímu vloupání do  rekreačních 
objektů došlo v obci Kozlov, kdy dne 8. 5. 2019 byly poli-
cejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trest-
ního řízení ve věci spáchaných přečinů krádež a porušování 
domovní svobody, kterých se dopustil dosud nezjištěný pa-
chatel v době od 22:00 hodin dne 30. 4. 2019 do 10:00 hodin 
dne 8. 5. 2019, kdy vnikl na neuzamčený pozemek u rekr. 
chalupy, odjistil okno otevřené na ventilaci u WC, vnikl do-
vnitř a vše prohledal a odcizil masové konzervy a sušenky, 
vylezl ven a přešel k sousední neoplocené rekreační chalu-
pě, u které vypáčil dvě špaletové okno, vnikl dovnitř, rekr. 
chalupu celou prohledal, ale nic zde neodcizil, místo násled-
ně opět opustil po vylezení z okna ven. Způsobil  tak pou-
ze „zanedbatelnou“ celkovou škodu na odcizených věcech 
a poškozeném zařícení rekreačních chalup ve výši nejméně 
200,- Kč. Stejně jako v předchozím případě v obci Habrek 
v případě zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odně-
tí svody v trvání až tři roky. Policie ČR by v této souvislosti 
s uvedeným případy vloupání do rekr. chalup v obci Habrek, 
Vrbka, Kozlov uvítala případné jakékoliv informace k mož-
nému pachateli, pohybu cizích vozidel a podezřelých osob 
v uvedených obcích v předmětné době, které můžou občané 
sdělit na sl. mob. telefon 725 292 408.

ŘÍDIL VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU  –  dne 
10. 5. 2019 v 15:10 hodin kontrolovala v obci Habrek hlídka 
PS Ledeč n./S. řidiče vozidla zn. Škoda Felicie, které řídil 
41-letý muž, kdy provedenou dechovou zkouškou přístro-
jem Dräger byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu řidiče 
6,30 ‰!!! , následnou zkouškou 3,69 ‰ a 2,94 ‰ alkoholu 
v dechu. Lustrací v CRŘ bylo zjištěno, že osoba je vedena 
jako neřidič, u vozidla byla propadlá více jak 1 rok povinná 
technická  kontrola.  Řidič  na místě  odmítl  lékařské  vyšet-
ření spojené s odběrem krve ke zjištění přesného množství 
alkoholu. Na místě mu byla  zakázána další  jízda. Ve věci 
dle § 158/3 tr. řádu byly zahájeny úkony tr. řízení pro po-
dezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy 
mu za toto hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok nebo zákaz 
činnosti. 

PŘISVOJILA SI NALEZENOU FINANČNÍ HOTO-
VOST  –  dne  13.  května  2019  byly  policejním  orgánem 
dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci 
spáchaného  přečinu  zatajení  věci,  kterého  se  dopustila  
37-letá  žena  tím,  že  téhož  dne  v  době  od  11:00  hodin 
do 12:15 hodin v Ledči nad Sázavou, v prostorách veřej-
ných toalet na Husově náměstí nalezla peněženku s dokla-
dy  a  finanční  hotovostí  ve  výši  7.700,- Kč,  kdy  z  peně-
ženky vyndala hotovost, kterou si neoprávněně přisvojila, 
peněženku s doklady vhodila do odpadkového koše v ka-
bince a toalety opustila. Vzhledem k tomu, že poškozená 
žena  včas  zaregistrovala  ztrátu  peněženky,  kdy  sama  šla 
za podezřelou a ptala se jí, zda na WC nenalezla její peně-
ženku, kdy toto jí podezřelá zapřela, poškozená žena ihned 
kontaktovala policii, které se podařilo neoprávněně přisvo-
jenou finanční hotovost u podezřelé zajistit a navrátit pravé 
majitelce. Věc byla zpracována ve zkráceném přípravném 
řízení a předložena k dalšímu rozhodnutí na Okresní státní 
zastupitelství Havlíčkův Brod. Podezřelé u soudu v případě 
jejího odsouzení hrozí trest odnětí svobody v trvání až na  
1 rok nebo zákaz činnosti. 

ODCIZIL ELEKTRICKOU KOLOBĚŽKU  –  dne 
14. května 2019 byly policejním orgánem dle § 158/3  tr. 
řádu zahájeny úkony  trestního  řízení ve věci  spáchaného 
přečinu  krádež,  kterého  se  dopustil  dosud  nezjištěný  pa-
chatel dne 13. 5. 2019 v době od 21:00 hod. do 22:00 hod., 
kdy na Husově náměstí  před barem Happy přišel  ke  zde 
odstavené  elektrokoloběžce  zn.  Perut,  která  nebyla  nijak 
zajištěna,  tuto  nastartoval  a  s  touto  odjel  neznámo  kam, 
čímž  poškozenému  způsobil  škodu  ve  výši  25.000,-  Kč. 
V případě dopadení pachatele  tomuto u soudu hrozí  trest 
odnětí  svobody až na dva  roky, zákaz činnosti nebo pro-
padnutí věci.

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

PŮJČKA NA COKOLIV  602 446 638 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
PENÍZE IHNED   775 986 858 LEDEČ NAD SÁZAVOU
RYCHLÁ PŮJČKA   733 728 984 LEDEČ NAD SÁZAVOU
HOTOVOSTNÍ PŮJČKA  725 059 890 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA 
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Od  začátku  roku  byl  měsíc  květen 
nejklidnějším  v  letošním  roce.  Nej-
klidnějším  znamená,  že  hasiči  vy-
jížděli k nejmenšímu počtu událostí. 
Od minulé uzávěrky časopisu se vy-
jíždělo  hned  druhý  den  na  otevření 
bytu na žádost policie. Zde byla bo-
hužel nalezena osoba bez známek ži-
vota. Následující den jednotka vyjíž-
děla na poskytnutí neodkladné první 

pomoci. Na  žádost Zdravotnické  záchranné  služby  jsme 
vyjeli do ulice Habrecká. Na četnost dotazů, že občané če-
kali  záchrannou službu a „ne“ hasiče,  rád odpovím zde. 
Zdravotnická  záchranná  služba má  denně  řadu  výjezdů. 
A pokud  jsou s pacientem na cestě např. do Nemocnice 
H. Brod a na tísňovou linku je nahlášen případ s ohrože-
ním života,  tak zdravotní sestra na lince 155 vyšle  jinou 
záchrannou službu např. z Habrů, či Humpolce a zároveň 

požádá o pomoc místní  jednotku profesionálních hasičů, 
aby u pacienta byla pomoc co nejdříve. Protože i v 1. voze 
u hasičů je autonomní defibrilátor a hasiči jsou první po-
mocí proškoleni. Jde o účinnou pomoc občanovi. V dal-
ším sledu zásahové činnosti převládají technické pomoci. 
Od padlých stromů na komunikaci, likvidaci úniku oleje 
z  vozidla  až  po  čerpání  vody  v Hradci  po  větším  dešti. 
V tomto měsíci evidujeme i tři požáry, které se obešly bez 
větších škod. 

Na  konci  tohoto  příspěvku  bych  rád  oslovil  řady mla-
dých mužů. Protože nás na stanici v dlouhodobém hori-
zontu čekají personální změny, vznikne možnost vstoupit 
do  našich  řad.  Pro  přijetí  do  služebního  poměru  je  za-
potřebí  vzdělání  (maturita),  splnit  fyzické  testy,  trestní 
bezúhonnost. Více informací rádi poskytneme na stanici. 

ppor. Jan Šimanovský,  
velitel požární stanice Ledeč n. S.

Měsíc květen byl pro ledečské dobrovolné hasiče velmi 
štědrý. Díky dotačním programům byl SDH Ledeč pře-
dán nový dopravní automobil Ford transit. Svůj nový au-
tomobil sbor získal díky dotaci Ministerstva vnitra – Ge-
nerálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
za přispění Kraje Vysočina a Města Ledeč n. S., za což 
všem patří velké poděkování.

Za celý sbor dobrovolných hasičů a profesionálních ha-
sičů v Ledči bychom rádi pogratulovali kolegovi Pavlu 
POKORNÉMU k narození  dcery MARKÉTY, která  se 
narodila dne 26. dubna 2019 ve 23:00 hodin. Gratuluje-
me a přejeme pevné zdraví!      

Jana Doležalová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LEDČI N. S. VÁS INFORMUJE
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Daňová správa po dohodě s MF připravuje návrh na úsporu 
pracovníků i úsporu provozních prostředků a z toho důvodu 
zvažuje i řadu racionalizačních opatření, kterými by budou-
cího stavu dosáhla, aniž by došlo k omezení výkonnosti úřa-
dů a dostupnosti služeb pro obyvatelstvo. 

Jedním ze zvažovaných opatření je soustředit pracovníky Fi-
nančního úřadu do větších územních pracovišť, tzv. řídících 
územních pracovišť převážně v sídle okresu a u nejmenších 
řízených územních pracovišť zachovat pouze základní funk-
ce nutné pro komunikaci s obyvatelstvem.

Návrh předkládají jednotliví ředitelé Finančních úřadů Ge-
nerálnímu finančnímu ředitelství, které je v současné době 
vyhodnocuje a po schválení  rozpočtu na rok 2020 násled-
ně předloží ke konečnému schválení vládě ČR jako návrh 
na změnu systemizace k 1. 1. 2020

V  rámci Kraje Vysočina  ředitel  Finančního  úřadu pro Kraj 
Vysočina Ing. Oldřich Vydrář projednal v minulém týdnu se 
starosty  obcí  Bystřice  nad  Pernštejnem,  Chotěboř  a  Ledeč  
n. S. a některými dalšími starosty z regionu to, jakým způso-
bem navrhuje zajistit provoz na těchto územních pracovištích.

Zdůraznil především to, že se nepředpokládá rušení územních 
pracovišť  jako takových a provoz bude zajištěn v úřední dny 
vůči fyzickým osobám. Bude tedy možné stejně jako v součas-
né době učinit podání na podatelně, podat přihlášku k registraci 
a vyžádat si autentizační údaje pro EET a u poplatníků, kteří si 
přijdou vyřídit svoje záležitosti jak na majetkových daních, tj. 
dani z nemovitých věcí a dani z nabytí nemovitých věcí,  tak 
i ostatních daní tj. na dani z příjmů fyzických osob, DPH a sil-
niční dani,  budou poskytnuty  relevantní  informace. Běžně  se 
jedná o převzetí veškerých žádostí o posečkání úhrady daně, 
žádostí o prominutí příslušenství, žádostí o  informaci o stavu 
osobního daňového účtu, potvrzování bezdlužnosti a podobně. 
V období ledna a března, kdy jsou podávána daňová přiznání 
na dani z nemovitých věcí a na dani z příjmů fyzických osob, se 
předpokládá jak rozšířený počet dnů, tak i pracovníků, aby byly 
kapacitně dostatečně vykryty potřeby vyššího počtu poplatníků.

K uvedenému návrhu je možno ještě poznamenat, že shodný 
provozní režim je již v současné době v Kraji Vysočina provo-
zován v Náměšti nad Oslavou, Pacově a Telči, a to bez zjev-
ných nedostatků (bez negativních zkušeností). 

Ing. Z. Tůma

NA FINANČNÍM ÚŘADĚ BEZ OMEZENÍ

NÁVŠTĚVA Z KRAJSKÉHO ÚŘADU V LEDČI
V pátek 17. května 2019 navštívil Ledeč náměstek hejtmana Kraje Vysočina  ing. Martin Kukla.  Hlavním účelem jeho 
návštěvy byla prohlídka budované stanice Záchranné služby Kraje Vysočina v Koželské ulici, jejíž výstavbu komplet-
ně  financuje Kraj Vysočina. Po seznámení  se se stavem výstavby (stanice má být dokončena do konce června) si pak 
následně prohlédl některé objekty v Ledči nad Sázavou, které byly budovány ať už Krajem Vysočina za výrazného 
přispění města Ledeč (Sportovní hala v ulici Koželská) či financovány městem s přispěním státních  dotací  (zimní 
stadion) nebo které financovalo pouze město Ledeč z vlastních prostředků  (šatny letního stadionu).  Se zájmem si 
prohlédl  ledečský hrad včetně muzea, kde jej kastelán pan Šíma seznámil s historií obnovy hradu, plány do budoucna, 
ale součástí byla i prohlídka výstavy hodin a expozice věnovaná Jaroslavu Foglarovi.  Návštěvu Ledče zakončil jedná-
ním na městském úřadě, kde se jako náměstek, zodpovědný v Kraji Vysočina za finance, zajímal především o finanční 
příjmy města z pohledu daňových příjmů  a financování investičních akcí města v roce 2019. 

Ing. Z. Tůma  

Jednou z nabízených a hojně využívaných služeb pečovatel-
ské služby jsou nákupy a pochůzky.  Ač se může zdát, že je 
tato činnost jednoduchá, že nakoupit přeci umí každý, není 
to tak. Co klient, to jiné požadavky. A ne každý ze seniorů 
umí své požadavky uvést přesně, takže je někdy na pečova-
telce,  jak umí nákupní  lístek „dešifrovat“ ke spokojenosti 
klienta.  Ale s tím si umíme poradit!

Co  bohužel  neovlivníme,  je  tvořící  se  zástup  u  pokladen 
obchodů. Pokud má jedna pečovatelka projít přes pokladnu 
s pěti nákupy, za každý zvlášť zaplatit a zboží nepomíchat, 
chvíli to trvá! A zde vzniká TEN problém. V poslední době 
jsme se setkaly s tím, že v obchodě došla jak prodavačce, tak 
lidem v zástupu trpělivost a vznikl tak konflikt. Kdo se potkal 
v  ranních hodinách  s pečovatelkami v obchodě, ví,  že ne-
mají problém několik lidí před svým velkým nákupem před 
sebe pustit.  Ale logicky nemohou pustit všechny spěchající!  
A problém se ještě zvětšuje, když pečovatelka platí velkou 

bankovkou. Platí tím, co jí lidé dají a následně musí svému 
klientovi správně vrátit. Klient také dostane velké bankovky 
v rámci svého důchodu a nemá možnost, kde si je rozměnit. 
Pečovatelská služba není bankovní ústav, tudíž drobné mu-
síme  získat  v  příslušném obchodě. Kdyby  to  bylo možné, 
rádi bychom využili zvláštní pokladny, ale toto nám nebylo 
nabídnuto. Poznámky z řad čekajících ve smyslu „zas je tu 
ten starobinec“, opravdu zamrzí. Nezbývá, než vzkázat těmto 
netrpělivým lidem, že mohou jen doufat, že se nedostanou 
do situace, kdy budou potřebovat pomoc od sociální služby. 
Pak by třeba pohlíželi na výše zmíněný problém jinak. Přeje-
me, aby jim v případě potřeby zajistila pomoc a péči vlastní 
rodina. Pak by nikdo zástup vozíků u pokladen nezdržoval.

Vám všem, prodávajícím i nakupujícím, kteří situaci chá-
pete, děkujeme za toleranci. Dnes prostě každý někam spě-
chá…        

Kolektiv pečovatelské služby v Ledči n. S.

KAM SE VYTRATILA TOLERANCE?
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Na tuhle část Husova náměstí se v posledních měsících 
vracíme často. Loni tu měsíce probíhaly rozsáhlé úpravy, 
dokončené s koncem roku a místa byla ozdobena novou 
vánoční výzdobou. „Kosmetické“ úpravy, které už pro-
bíhají za plného provozu, už tolik okolí nezatěžují a jsou 
spíše k radosti. Drží se tu koncepce „velkého náměstí“, 
které  podléhá  výběr,  kvalita  i  barevnost  vysazovaných 
rostlin  a  keřů.  Užívají  se  tu  i  nové  technologie,  které 
rostlinám poskytují větší komfort pro růst v těžkých pod-
mínkách frekventovaných ulic. Je tu aplikováno hnojení 
i gelový přípravek udržitelnosti vody, nejen pro zmíně-
né zatížení, ale  také pro horká a suchá léta. Celou akci 

realizuje zahradnická firma EKOIMPEX,  za částku cca 
padesáti tisíc korun.
Všechno míří k bezpečnějšímu a estetičtějšímu prostředí. 
Bohužel, hned na začátku  téhle práce už  je vidět  stopy 
„božích holátek“, která tu bezostyšně šlapou po čerstvě 
vysetém trávníku a upravených plochách. Blbost a tupost 
pochoduje před našimi zraky.
Inu jako na mnoha jiných místech. Tak jen doufejme, že 
dobré a kvalifikované záměry i samotná realizace budou 
ozdobou centra Ledče, všechno tomu nasvědčuje.

Ing. Břetislav Dvořák, ok

POVEDENÉ DODĚLÁVKY NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ

13:00  MŠE  SVATÁ  –  CELEBRUJE  MONS.  VÁCLAV 
MALÝ, BISKUP PRAŽSKÝ 
SETKÁNÍ RODÁKŮ, PROHLÍDKY KOSTELA, VÝSTA-
VA DOKUMENTŮ
PŘI  POUTI  A  VÝZNAMNÉM  VÝROČÍ  SE  STÁLE 
JEŠTĚ BUDE PRODÁVAT KERAMICKÝ ZVONEČEK 
NA  PODPORU  ZAVĚŠENÍ  SKUTEČNÉHO  ZVONU 
DO VĚŽE KOSTELA SV. VÍTA V BÝVALÉ ZAHRÁD-
CE.  VELMI  NADĚJNÁ  AKCE  STÁLE  JEŠTĚ  ČEKÁ 
I NA VAŠI PODPORU A VSTŘÍCNOST.
MOŽNÁ SE UŽ NA PODZIM KRAJEM NAD ŽELIVKOU 
ROZEZNÍ NOVÝ ZVON. 
Program  v  kostele  sv.  Víta,  který  je  poslední  připomín-
kou vysídleného městečka, a v jeho okolí připravuje Spo-
lek  Přátelé  Zahrádky  ve  spolupráci  s  obcí Horní  Paseka, 
Národním  památkovým  ústavem  a Nezávislým  podmele-
chovským spolkem. Od 13 hodin  bude sloužit slavnostní 
mši svatou pan biskup VÁCLAV MALÝ, následovat bude 
pásmo příběhů z historie Zahrádky Miloše Doležala a Ne-

závislého podšafranického divadla „Až mě spatříš, zaplač“, 
vystoupení kapely PokusBand z Humpolce a komentovaná 
prohlídka kostela a okolí.

V  kostele  bude  připravena  výstava  dokumentů  z  historie 
Zahrádky, na bývalém náměstí si bude možno prohlédnout 
fotomaketu Zahrádky. K dispozici bude rovněž dětský ko-
lotoč, občerstvení a upomínkové předměty.

Při  příležitosti  800.  výročí Zahrádky bychom  rádi  získali 
zvon  pro  zahrádecký  kostel.  Zahrádka  přišla  v minulosti 
o své zvony již nejméně 4x a nyní na věži žádný zvon není. 
Tento  projekt  Spolku  Přátelé  Zahrádky  byl  vybrán  také 
do  jarní výzvy dárcovského programu ČSOB pomáhá  re-
gionům. Od 31. 5. do 2. 7. soutěžíme s dalšími třemi nezis-
kovými organizacemi z Kraje Vysočina o výši daru ČSOB. 
Nejvyšší  dar  získá  ten  projekt,  který  v  uvedeném období 
vybere  na  účet  číslo  1017777101/0300  variabilní  symbol 
191140050 nejvyšší částku od veřejnosti. 

Jan Čihák, Spolek Přátelé Zahrádky

800 LET ZAHRÁDKY, 15. ČERVNA 2019

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.

Sbor dobrovolných hasičů v Bojišti  
Vás zve na 

BOJIŠŤSKÝ OPEN AIR
13. ČERVENCE 2019 OD 17 HODIN

NA KTERÉ KAPELY SE MŮŽETE TĚŠIT? 
ZAKÁZANÝ OVOCE, PSYCHOHLÍNA, 
ULTIMA, NOVOVESKA, KOCZKOPES
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POTRAVINOVÁ SBÍRKA BYLA VSTŘÍCNÁ A ÚSPĚŠNÁ
Potravinová banka Vysočina, z.s., děkuje všem, kteří přispěli potravinami do Sbírky potravin, konané v sobotu  
18. 5. 2019 v Bille v Ledči nad Sázavou. Od 8 hodin ráno do 18 hodin večera se celkem vystřídalo 14 dobrovolní-
ků a díky štědrosti a vstřícnosti občanů vybrali 1038 kg potravin, a v Kraji Vysočina jsme získali pomyslnou první 
příčku. Děkujeme a budeme doufat, že nám zachováte přízeň i na podzim.

Aleš Macharáček, Háta, o.p.s.

Přišel  květen  a  sluneční  paprsky  nikde.  Abychom 
probudili  sluníčko  k  větší  aktivitě,  začínáme  v  cent-
ru  s  úsměvem. Rádi  si  protáhneme  těla  u  rozcvičky, 
rozhýbeme  se  na  chodícím  páse  či  vyrazíme  společ-
ně  na  procházku.  Naším  cílem  bývá  každou  středu 
knihovna, kde si naši klienti rádi půjčují knihy. Oblí-
benou zastávkou na našich procházkách  je  i  lesopark 
Šeptouchov,  kde  můžeme  načerpat  energii  přírody 
a zpříjemnit si tak den. 

Blížil  se 12. květen a my se  rozhodli poděkovat našim 
maminkám. Nápad na drobný dáreček byl skvělý a  teď 
ho jen zrealizovat.  Nakoupit suroviny, zadělat těsto, vy-
válet, zatočit kličkou u strojku a nudličky jsou na světě. 
Ještě je nechat vysušit, nandat do pytlíčků, vyzdobit jme-
novkou s přáním a dárečky mohou putovat k maminkám. 
Děkujeme, že vás máme! 

Koncem května jsme jako tradičně navštívili Dětský den 
na  letišti v Pardubicích,  toto místo navštěvujeme velmi 
rádi. Vidět  zblízka  vrtulník,  vlézt  si  do  tanku  či  si  vy-
zkoušet střílet ze vzduchovky a dalších zbraní, to všech-
no a mnoho dalšího nás na letišti čekalo. Není divu, že 
naši hoši byli ve svém živlu a všechno si chtěli vyzkou-
šet. Již teď se těšíme na příští rok. 

V prostorách naší organizace je provozován Klub Barbor-
ka-fé, který je otevřen i veřejnosti, a to každý všední den 
od 8.00 do 15.00. Přijďte si popovídat u dobré kávy a do-
mácího zákusku. Rády vás s úsměvem obslouží naše dvě 
klientky Janička a Alenka, které jsou zde zaměstnány. 

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

MY Z BARBORKY 

ARCHEOLOGIE NA HRANICÍCH 27. 6. – 28. 8. 2019
 POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Už teď v červnu se můžete těšit na výstavu ARCHEOLO-
GIE NA HRANICÍCH, kterou pořádá Muzeum Vysočiny 
H. Brod,  v  rámci  spolupráce  českých  a  rakouských pří-
hraničních regionů s názvem Porta culturae. Výstava bude 
prezentovat návštěvníkům archeologické výzkumy z ob-
lasti Českomoravské vrchoviny a s ní sousedících regionů 
jižních Čech, Moravy a Dolního Rakouska. Cílem výstavy 
je poukázat na bohatou  společnou historii  těchto území. 

Návštěvníci se mohou těšit také na dosud nevystavované 
nálezy  z  Havlíčkobrodska.  Zahájení  proběhne  ve  čtvr-
tek 27. června od 17:00 ve výstavním sále staré  radnice  
(1. patro). Stará radnice (budova Krajské knihovny Vyso-
činy) Výstavní sál (1. patro), Havlíčkovo nám. 87.

Všichni jsou srdečně zváni! 

Muzeum Vysočiny H. Brod, info@muzeumhb.cz
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	Huť Jakub v Tasicích vás zve na výstavu skla a kvě-
tin Fragi LeSphere, která se koná od 1. do 30. června 
ve sklárně v Tasicích.

	Základní umělecká  škola ve  spolupráci  s DS Mimo-
chodem  vás  srdečně  zvou  ve  dnech  7.  a  8.  června 
2019 do sálu gymnázia na fragmenty slavného muzi-
kálu VLASY. Začátky představení: 7. června v 17:00 
a  v  19:00  a  8.  června  od  17:00.  Rezervace  na  tel. 
775 646 629.

	Město Ledeč nad Sázavou vás zve v sobotu 8. červ-
na  na  MĚSTSKÉ  SLAVNOSTI.  Začátek  od  13:30 
na Husově náměstí. Na dvou pódiích se představí: PO-
LETÍME?,  JIŘÍ  SCHMITZER, MEGAPHONE, ZE-
LENINA,  VÍKEND,  LIBKOVANKA,  ROCKTOM, 
KOCZKOPES a ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Doprovod-
ný program a bohatá nabídka všech možných dobrot! 
Vstup zdarma.

	V sobotu 8. června se koná v KD Prosíčka POUŤOVÁ 
ZÁBAVA. Začátek od 20:00,  hrají  STARÉ KLÁDY, 
vstupné: 80 Kč.

	Základní  umělecká  škola  vás  srdečně  zve  9.  června 
na  PŘEHLÍDKU  DĚTSKÉHO  DIVADLA,  která  se 
uskuteční v letošním roce v kině ve Světlé n. S. Těšit se 
můžete na vystoupení dětí z Ledče, začátek od 16:00.

	Základní  umělecká  škola  vás  srdečně  zve  v  pondělí 
10. června na MALÝ KONCERT, který se uskuteční 
v sále ZŠ Komenského od 17:00.

	Háta o. p. s. vás zve ve čtvrtek 13. června do Barbor-
ka-fé na AUTOGRAMIÁDU herce Tomáše Krejčíře. 
Začátek od 15:00. Celým průběhem autogramiády vás 
provede moderátor Pavel Miřácký.

	Základní  umělecká  škola  vás  srdečně  zve  v  pátek  
14.  června  na  KYTAROVÝ  KONCERT,  který  se 
uskuteční v synagoze od 17:00.

	V sobotu 15. června se v dopoledních hodinách usku-
teční tradiční SETKÁNÍ VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE.

	Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci s Národním pa-
mátkovým ústavem zvou v sobotu 15. června na TRA-
DIČNÍ ZAHRÁDECKOU POUŤ. Začátek programu 
od 13:00 v kostele sv. Víta v Zahrádce.

	TJ Sokol a Obecní úřad Vilémovice vás srdečně zvou 
v  sobotu  15.  června  2019 na  již  13.  POHÁDKOVÝ 
LES TETY RADKY. Začátek ve 13:30 na hřišti ve Vi-
lémovicích.  Poslední  účastník  bude  vpuštěn  na  trať 
v 15:30. Bohaté občerstvení zajištěno.

	V sobotu 15. června jste srdečně zváni do kulturního 
domu  v  Bojišti  na  MYSLIVECKOU  KAPELU AT-
LAS. Začátek ve 14:00. Předprodej vstupenek v Turi-
stickém informačním centru na Husově náměstí. Cena 
vstupenky v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.

	Středisko  volného  času  spolu  s  prodejnou  chovatel-
ských potřeb U Alíka zvou v pondělí 17. června MŠ, 
MC, ZŠ, školní družiny i širokou veřejnost na 7. roč-
ník DNE SE ZVÍŘATY, který  se koná v Pivovarské 
ulici od 9:00 do 16:00. Můžete  se  těšit na prohlídku 

zvířat, veterinární  ambulanci, poznávací  a výtvarnou 
soutěž o ceny a sladkosti pro děti. Zároveň bude probí-
hat 7. ročník soutěže o nejhezčího domácího mazlíčka. 
Zápis do soutěže od 14:00 do 15:00.

  Ledečské sportovní kluby a zájmové organizace srdeč-
ně zvou ve čtvrtek 19. června na DEN LEDEČSKÉHO 
SPORTU, který  se koná na  letním stadionu. Přijď  si 
vybrat sport, který tě bude bavit (atletika, florbal, fot-
bal, házená, hokej, tenis). Občerstvení zajištěno. Více 
informací msimandl@seznam.cz.

	Základní  umělecká  škola  vás  srdečně  zve  v  sobotu  
22.  června  na  PŘEHLÍDKU  AKORDEONOVÝCH 
SOUBORŮ A  KOMORNÍ  HRY  KRAJE  VYSOČI-
NA, která se uskuteční v sále gymnázia. Časový rozpis 
bude uveden na plakátech a webu ZUŠ.

	Město  Ledeč  nad  Sázavou  a  společnost Hrad  Ledeč 
nad Sázavou s.  r. o.  si vás dovolují pozvat ve dnech 
28.–29.  června  na  již  TRADIČNÍ  STAROČESKOU 
POUŤ. Těšit  se můžete  na  Camerata, Měkoň  Band, 
skupinu  Klíč  či  na  Pány  z  Lichtenburku,  kteří  vám 
předvedou šermířské vystoupení. Dále je pro vás při-
pravena ohňová show, divadlo pro děti, trhy, řemesla 
a krčma. Nenechte si ujít tuto připravovanou akci.

	Ve  dnech  5.–6.  července  se  na  louce  u  řeky  Sázavy 
v ul. Z. M. Kuděje uskuteční již pátý ročník akce s vi-
kingskou  tématikou VIKINGOVÉ U  STAMFORDU. 
V pátek proběhne na  louce  šermířský  a  lukostřelecký 
turnaj  a  v  sobotu  bitva,  už  tradičně  rozdělená  na  dvě 
části. Program bude vždy od 14:00 do 18:00,  sobotní 
bitvy ve 14:00 a v 17:00. Součástí akce je tržiště, dětské 
soutěže a další doprovodný program.   V pátek budou 
pořádány vyjížďky na vikingské lodi po řece Sázavě.

	SDH Bojiště  vás  zve  v  sobotu  13.  července  na BO-
JIŠŤSKÝ OPEN AIR. Začátek od 17:00. Těšit se mů-
žete na kapely: ZakázanÝovoce, Psychohlína, Ultima, 
Novoveska, Koczkopes.

	Notorix Denatur  vás  srdečně  zve na  již XVI.  ročník 
BITVY O NOTORBURG, která se uskuteční v sobo-
tu 20. července v areálu na louce pod Sechovem. Tě-
šit  se můžete na velkolepou bitvu, na dětskou bitvu, 
kata, krčmy a občerstvení, soutěže pro děti i dospělé, 
žonglérské divadlo, lano lezce mezi stromy, historický 
kolotoč, hadího muže, ohnivou show, ukázky dravců, 
bubeníky a mnohé další. Začátek programu ve 13:00, 
bitva propukne v 16:00 a kapely zahrají od 18:00.

28. června – FARMÁŘSKÉ TRHY na Husově náměstí
2. července – PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí

LETNÍ KINO V LEDČI NAD SÁZAVOU
12. července – Bohemian Rhapsody
10. srpna – Ženy v běhu
31. srpna – Čertí brko
Začátek filmu vždy v 21:00 na letním stadionu, 
vstupné 50 Kč

Bc. Lucie Nixbauerová, Dana Sedláčková, DiS.

ZA KULTUROU – POZVÁNKY  
Z INFORMAČNÍHO CENTRA
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KARUSEL NA HORNÍ LEDEČ JE PĚTADVACETILETÝ
Když  se  Ledečští  usazovali  kolem  skalnatého  ostrohu, 
na němž byl postupně vybudován hrad,  a  stavěli podél 
Sázavy svá první obydlí, měli to vcelku snadné – pohy-
bovali  se po  rovince. Obsadili náměstí  i  břehy Olešen-
ského potoka. Jak se však městečko rozrůstalo, stěhovali 
se  i do okolních kopců. A nejsou to  jen nějaké zvlněné 
pěšinky, ale pořádná štrapáce, při které se vám několikrát 
orosí čelo a jsou i místečka kam vám pot stéká, která si 
tak  snadno  neošetříte.  Jedinou  výhodou  snad  je  jen  to, 
že  už  pár  desítek metrů  od  řeky vás  nemusí  ohrožovat 
občas zdivočelé vody Sázavy. Troufalost občanstva byla 
taková,  že  se  časem  začalo  „povyšovat“  i  nad  panské 
sídlo a vznikla velká čtvrť na Horní Ledči. Jenže ouha! 
Když jste si cestu chtěli zkrátit, museli jste právě jen přes 
hrad. Okolnosti z 90. let minulého století přiměly radnici 
vybudovat cestu na Horní Ledeč také mimo brány stře-
dověkého sídla. Byla tu totiž varianta, že ledečský hrad 
se stane soukromým majetkem a průchod pro veřejnost 
bude omezen a nejspíš úplně zakázán.

Tak se začalo na přelomu let 1993/4 s budováním nového 
schodiště – ne, že by ty cestičky byly místním neznámé. 
Relativně  nejsnadnější  to  bylo  začít  u  viaduktu  v  Pivo-
varské  ulici.  Budování  v  takovém  složitém  terénu  jistě 
není nic jednoduchého a muselo splňovat i jisté standardy 
navíc, než prostý výstup na kopeček. Ono je těch schodů 
v soustavě odpočivadel a zábradlí ke stovce, a když k tomu 
přidáte,  že  začínáte  na  nějakých 350 m n. m.,  a  když  to 
přežijete, zastavíte se během pár desítek metrů u hradního 
mostu, kde už je to převýšení o více než 30 metrů. Na kys-
líkový přístroj to snad ještě není, ale při představě, že bych 
tu měl vláčet děti i s kočárkem, nákupem nebo bicyklem 

jedné z ratolestí, mě žádnou radostí nenaplňuje. Jinak jsou 
na tom ti, kteří míří na zdejší tenisové kurty, mohou vy-
křikovat hurá, protože za sebou mají opravdu kvalitní roz-
cvičku. Jak říkal kamarád František Pleva: Všude žijí lidé! 
Také  je  pravda,  že  to  bylo v  situaci,  kdy  jsme nechtěně 
potřetí objížděli neznámou vesničku na Pardubicku.

Stavbu „karuselu“ na Horní Ledeč tehdy poměrně rych-
le vybudovala ledečská firma EVOS – HYDRO. Stavělo 
se na pokračování, tedy i s přístupem na tehdejší zdejší 
prodejnu potravin i k železniční zastávce. Tehdejší celko-
vé náklady stavby představovaly částku cca 1,2 mil. Kč, 
částka šla z rozpočtu města. 

Stavbu ve složitém  terénu  je  třeba čas od času opravit, 
první „generálka byla v roce 2007 a nedostatky „výstu-
pu“ se navršily až k současné rekonstrukci.

Při finálních pracích jsme tu zastihli naše staré známé – 
pány Jaroslava Těšínského a Václava Šimka ze zdejších 
technických služeb. Před časem jsme je fotili na žebříku 
v korunách  ledečských  lip. Popravdě  řečeno,  to  si hoši 
moc nepolepšili – ze žebříku na strmé schodiště! Tak věř-
me, že tu ledečské technické služby odvedly dobrou práci 
a schodiště bude Ledečákům zase nějaký čas dobře slou-
žit, šlapat už musí každý sám. I když – tady by byl prostor 
pro nové zastupitele, kteří si nevěděli rady s „kouzelnou 
hůlkou“ z naší rubriky na 3. straně – co třeba futuristic-
ké, průhledně kryté pohyblivé schodiště na hradní most. 
To by nám všem památkáři, ochranáři a ekonomové dali 
nakládačku! Nic takového, šlapat se bude – na Stínadla, 
na Plácky i po tom opraveném schodišti na Horní Ledeč. 

ok

OPRAVA SCHODŮ K HRADU V průběhu měsíce 
dubna a května provedli pracovníci TS Ledeč nad Sá-
zavou opravu schodů k hradu. 

Bylo vybetonováno 31 kusů nových schodů, přeložení 
80 m2 betonové dlažby, podbetonování několika stá-
vajících schodů a osazení několika obrubníků. Jelikož 
terén v  lokalitě je obtížně přístupný pro techniku, pro-
bíhala většina prací ručně. Cena za opravu byla vyčís-
lena na částku 92 079,- Kč včetně DPH. Věříme, že 
nyní  bude  cesta  po  těchto  opravených  schodech  pro 
obyvatele komfortnější.  

-OdMI-

Máte doma, na půdě, ve 
sklepě, staré krámy ??
Odkoupíme od Vás  - drobnější starý nábytek, židle, křesla, světla 
i dílenská, lampy, lampičky, lustry, hodiny, hodinky, bižutérii, 

hrnečky, vázičky, mince, bankovky, staré plechové hrnce, vany, 
obrazy, rámy (i pomlácené), různé technické vybavení, staré 

časopisy a vlastně vše, co dříve sloužilo dennímu životu…
volejte ….nebo stačí jen sms 775 991 620

/66
/
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

OBOR SPECIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  nabízí vzdě-
lávání dětem se speciálně vzdělávacími potřebami ve tří-
dách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.

V těchto třídách se vzdělávají žáci, kteří se pro svůj handi-
cap nemohou vzdělávat v běžných třídách základní školy. 
Vyučování probíhá ve  třídách se sníženým počtem žáků, 
s pomocí 1–2 asistentů pedagoga, a plně respektuje fyzické 
a psychické možnosti a předpoklady dětí. Žáci si osvojují 
základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k ori-
entaci v okolním světě tak, aby bylo dosaženo maximální 
možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých 
osob a zapojení do společenského života.  
Při práci s jednotlivými žáky se zaměřujeme na jejich in-
dividuální potřeby, snažíme se co nejvíce rozvinout jejich 
schopnosti,  praktické dovednosti  a  co nejlépe  je  tak při-
pravit pro další život a vzdělávání. Žáci, kteří u nás ukončí 
povinnou  školní  docházku  dle  rámcového  vzdělávacího 

programu (dále jen RVP) pro základní vzdělávání mohou 
pokračovat  ve  vzdělávání  na  středních  školách  a  odbor-
ných  učilištích  dle  vlastního  výběru,  schopností  a  vědo-
mostí. Žáci vzdělávaní dle RVP pro základní školu speciál-
ní (RVP ZŠS) mohou po ukončení školní docházky, která 
je desetiletá, pokračovat ve vzdělávání na praktické škole.

V odůvodněných případech a se souhlasem zřizovatele se 
mohou žáci vzdělávat dle RVP ZŠS  až do 26 let. Učitelé 
a asistenti speciálního oboru. NABÍZÍME:  
•  kvalifikovaný pedagogický sbor se zkušenými asistenty
•  individuální přístup – snížený počet žáků ve třídě
•  třídy  vybavené  speciálními  učebními  pomůckami 

a učebnicemi
•  bezbariérový přístup, široké sociální zázemí pro těles-

ně handicapované děti
•  školní družinu s asistencí při stravování
•  možnost zajištění svozu dětí do školy a zpět

okres Havlíčkův Brod
Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 71008951, www.zslns.cz
tel. 569 726 420, e-mail: zsledec@seznam.cz
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V návalu nové doby, snadného cestování po celém světě, 
úžasného  internetového  propojení, mnohdy  také  hodně 
ztrácíme. Snadno přebíráme zvyky a tradice z ostatních 
kultur a na ty naše, staré dobré, zapomínáme.

Takovým  křiklavým  příkladem  je  svatý  Antonín.  Cír-
kev zná několik svatých mužů s tímto jménem, ale ten, 
o kterém píšu, byl  z Padovy. Lépe přiblížit  by nám ho 
nejspíš uměl pan Mgr. M. Sklenář, který po léta píše pro 
naši rubriku Z farnosti, tak tuhle parketu přenechám ra-
ději  jemu. Tenhle současník Františka z Assisi byl čas-
to  zobrazován  i velkými mistry  štětce. Na  jeho motivy 
se točily filmy, třeba ten z roku 1933, kde hrály hvězdy 
tehdejšího hereckého nebe – k vidění  tu byla  i šibalská 
Ljuba Hermanová v kroji. Hluboké kořeny zanechal v li-
dové kultuře, a to i v té české a moravské. Po naší zemi 
byste našli mnoho pomníčků u cest (znáte některý v oko-
lí?), kapliček i studánek zasvěcených tomuto patronovi. 
Jistě nemálo k tomu přispělo i právě to, že je patronem 
a  ochráncem  zamilovaných  i manželství. Mnohá  dívka 
proplakala  u  jeho  pomníčku  spoustu  slziček.  Tady  je 
malý příklad vroucího přání:

Ty můj svatej Antoníčku,
když tě pěkně poprosím,
že si chlapce vyprosím?
Vždyť já to jistě vím,
že ruku svoji štědrou máš,
že se za milence přimlouváš.
Ty můj svatý Antoníčku,
ty každému štěstí dáš.

A proč ten můj stesk po sv. Antonínovi? Tak si jen vzpo-
meňte  na  Valentýna,  který  sem  před  lety  vletěl  s  ne-
vkusnými  obrázky  podivných  postaviček  a  pokrouce-
ných  srdíček. Maily,  esemesky  a  všechny  sociální  sítě 
jsou v polovině února plné milostných vyznání. Co je to 
za čas k lásce, když tu všude okolo vládne zima? To náš 
Antonín je jiný pašák, jeho svátek připadá na 13. června, 
tedy týden k létu a to už jsou jiné výzvy a rozkoše. 

I na jméno Antonín se trochu zapomnělo. Vzpomeňte jen 
trochu a jistě některého v příbuzenstvu nebo u svých kama-
rádů najdete. V Ledči jich momentálně žije dvacet. Naštěstí 
obliba  jména stoupá a  já mám v  těsném sousedství hned 
dva Toníky. Šikovní kluci, kterým je zatím jedno, čím je 
jejich patron proslulý, zatím myslí jen na nějaká ta klukov-
ská šibalství a lásku k mámě. On ten jejich čas také přijde.

Když jsme u těch Tondů, co nás v životě minuli, vzpo-
meňme za všechny alespoň na jednoho z nich, Ledečáka 
Tondu Balka. Kluk křtěný Sázavou, který miloval vodác-
tví i skautství. Kus jeho práce zůstalo pod Melechovem, 
kde byl  jedním z prvních organizátorů a brigádníků při 
stavbě lyžařského vleku. Tak tenhle Toník nás na sklonku 
minulého roku navždy opustil.

Já  mám Antonína  rád,  nejen,  že  se  tak  jmenoval  můj 
moudrý děda a také za jeho přízeň lásce, tu já už moc po-
třebovat nebudu. Lýtka se mi zapalují leda tak od křečo-
vých žil, a místo moderního tetování mi je zdobí stařecké 
skvrny, ale na tohle bude i učený patron krátký. On totiž 
tenhle sv. Antonín si vzal pod patronaci ještě něco: je to-
tiž také spolehlivým útočištěm při hledání a znovunalé-
zaní ztracených věcí. Už jste ho dneska taky alespoň jed-
nou potřebovali? Já jeho přímluvu a pomoc provolávám 
každou chvíli, nejlépe aby byl pořád někde na blízku.

ok

ANTONÍN – ZAPOMENUTÝ PATRON ZAMILOVANÝCH
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ODPOVĚDĚT ÚSMĚVEM. Minule jsem psal o vztahu 
k Bohu,  který  se  v  nás  projevuje  hlavně pocity. Pocity 
tajemné lásky nás provázejí celý život. Můžeme je odmí-
tat, budeme pochybovat, vymezovat se, ale stále nás bude 
překvapovat pocit povznášející krásy a dobra. Kdosi čeká 
na náš úsměv. Trpělivě, jak to jenom láska dovede. Mů-
žeme studovat, potloukat se po hospodách, bádat o živo-
tě, diskutovat o všem možném. Cest je mnoho a mohou 
vést i tudy. Všichni máme šanci, na každého z nás čeká 
hřejivá  radost. Až  nás  navštíví,  stačí  se  zastavit,  pustit 
ji do sebe a poprvé se opravdově usmát. Ať jsme mladí 
nebo staří, začne nám jiný život. S vědomím víry proži-
jeme dětství, mládí, dospělost i stáří. Život na jiné úrovni 
začal  úsměvem  ve  chvíli,  kdy  jsme  poznali  skutečnou 
lásku a odpověděli té veliké lidské výzvě.   

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
16. 6. v 9.00 při slavnostní mši svaté děti přijmou první 
svaté přijímání
20. 6. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setká-
ní na faře spojené s modlitbami za děti a rodiny)
21. 6. v 15.00 Spolčo pro malé i školní děti (sraz u fary, 
hry, soutěže, opékání buřtů) 
22. 6. ve 13.00 poutní mše svatá ke svatému Janu Křtiteli 
v Sačanech 

23. 6. v 9.00 Slavnost Božího Těla – slavnostní mše svatá 
s eucharistickým průvodem v okolí kostela a fary. Sou-
částí průvodu budou modlitby u čtyř venkovních oltářů.
30. 6. v 9.00 slavnostní poutní mše svatá ke svatému Pe-
tru a Pavlu
Bohoslužby  v  kostele  Proměnění  Páně  v  Kožlí:  každý 
čtvrtek v 19.00
Podrobnější seznam akcí naleznete na: 
www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
15. 6. Sv. Vít (kníže Václav s jeho jménem spojil hlavní 
chrám v Praze, jeho památku ctil i císař a král Karel IV.)
24. 6. Slavnost narození sv. Jana Křtitele (prorok, který 
připravoval lidi na příchod Ježíše a pokřtil ho v řece Jor-
dánu.)
29. 6. Sv. Petr a Pavel  (těmto dvěma nejvýznamnějším 
apoštolům je zasvěcený chrám v Ledči.)
4. 7. Sv. Prokop (pokračoval v díle věrozvěstů, prosazo-
val slovanskou liturgii. Založil Sázavský klášter.)
5. 7. Sv. Cyrila a sv. Metoděj (šiřitelé víry a slovanského 
jazyka v našich zemích.) 

    Za Římskokatolickou farnost –  
děkanství napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

Hledáme do svého týmu nové kolegy/kolegyněna pracovní pozice:

Konstruktér/ka
Samostatná konstrukční činnost v CAD systémech 
SolidWORKS a případně ACAD, zpracování konstrukční 
a technické dokumentace komponent pro zařízení 
třískových hospodářství a galvanotechniky

Požadujeme: 
Vzdělání VŠ/USO v oboru strojírenském
Znalost práce v SolidWorks, ACAD
NJ nebo AJ výhodou, ŘP skupiny B

Servisní technik
Servisní práce a instalace strojů u zákazníků, 
spolupráce s obchodním oddělením, příjem 
a zpracování servisních zakázek, komunikace se 
zákazníky

Požadujeme:
Výuční list v oboru strojírenském, 
popřípadě elektro
Manuální zručnost, svářečský průkaz
Znalost práce na PC (MS Office), ŘP skupiny B

 Nabízíme:
 Dobré platové ohodnocení, odměny za pracovní nebo životní jubilea, práci v přátelském kolektivu,
 flexibilní pracovní dobu, zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, jazykové vzdělávání atd.)

 Pokud máte zájem o tyto pracovní pozice, tak nás neváhejte kontaktovat:
 Email: ganes@ganes.cz Telefon: 569 726 039, 569 713 255 www.ganes.cz
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MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ
Gratulujeme  Anežce  Cas-
kové  k  přijetí  do  celostát-
ního  projektu  MenART, 
Nadačního fondu Magdale-
ny  Kožené,  pro  školní  rok 
2019/20. Spolu se svou uči-
telkou výtvarné tvorby byla 
vybrána  do  stipendijního 
programu vedeného jedním 
z  nejvýraznějších  českých 

sochařů současnosti, vysokoškolským pedagogem a umě-
leckým  ředitelem  mezinárodního  sochařského  festivalu 
Sculpture Line Michalem Gabrielem. Anežka tak v příštím 
školním roce bude moci zúročit a rozvinout svoje několi-
kaleté zkušenosti ze studia Výtvarné tvorby v ZUŠ v Led-
či nad Sázavou, a to rovnou na půdě pražské UMPRUM 
a v DOX, pod vedením tohoto výše zmíněného mentora. 
Přejeme tímto mnoho úspěchů v další tvorbě.

SOUTĚŽ VE HŘE NA AKORDEON
Skvělého úspěchu dosáhly  také akordeonistky  ledečské 
ZUŠ Nela Vavřičková a Agáta Janáková, které se v po-
stupové soutěži základních uměleckých škol probojova-
ly  až  do  celostátního  kola  a  tam obsadily  přední místa 
– Agáta Janáková 2. místo, Nela Vavřičková 3. místo. Ce-
lostátní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon se konalo 
10.–12. května v Plzni. 

Umístění akordeonistů ZUŠ Ledeč n. S. v nižších postu-
pových kolech: Výsledky okresního kola (únor, Havlíč-
kův Brod). 
Nela Vavřičková 1. místo, Agáta Janáková 1. místo, Ma-
touš Velát 1. místo, 
Veronika Veselá 1. místo, Adéla Casková 1. místo

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA (BŘEZEN VEL-
KÉ MEZIŘÍČÍ)
Nela Vavřičová – 1. místo, Agáta Janáková – 1. místo,
Veronika Veselá – 1. místo, Adéla Casková – 1. místo, 
Akordeonový orchestr – 1. místo
(složení orchestru: Anežka Vacková, Veronika Veselá, Eliš-
ka Pavlíková, Viki Kubíčková, Michaela Pechová, Anežka 
Casková, Vendula Kroutilová, Jakub Veselý, Matouš Ve-
lát, Vojtěch Veselý, Zuzana Brabcová, Filip Kopecký)

MEZINÁRODNÍ KYTAROVÁ SOUTĚŽ 
Další  krásné  ocenění  přivezl  z  kytarové  soutěže  žák  naší 
školy František Caska. Koncem března se v Praze zúčast-
nil 10. ročníku mezinárodní kytarové soutěže PRAGuitarra 
clásica a jeho soutěžní výkon porota ohodnotila 3. místem. 

Všem žákům blahopřejeme a přejeme další úspěchy  
v jejich umělecké tvorbě.

Jana Laudátová

4. PŘEHLÍDKA AKOR-
DEONOVÝCH SOUBORŮ 

A KOMORNÍ HRY
KRAJE VYSOČINA OPĚT 
V LEDČI NAD SÁZAVOU

Po úspěšné loňské Přehlídce 
akordeonových souborů 

a komorní hry se

v sobotu 22. června 2019
opět do Ledče sjedou akor-
deonové ansámbly a v sále 
gymnázia budou hrát téměř 
celý den. Časový rozpis 
bude uveden na plakátech 
a webu ZUŠ Ledeč n. S.

Úspěšné akordeonistky Agáta Janáková a Nela Vavřičková 
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ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Poslední dubnový den  (Kdy  jindy?)  si děti v družině 
užily  čarodějnické  odpoledne  s  různými  soutěžemi. 
Vzhledem  k  nepřízni  počasí  se  akce  nemohla  konat 
venku,  ale  i  v  prostorách  školní  družiny  se  dětem 
všechny  čarodějnické  úkoly  podařilo  splnit.  Děti  si 
vedly  opravdu  výborně,  i  když  leckteré  úkoly  byly 
opravdu  záludné. Například bylo nutné naučit  se  na-
zpaměť  čarodějnické  zaříkadlo  nebo  překonat  svůj 
strach a přenést na hlavě přes překážku pavouka nebo 
hada. Nechyběly ani oblíbené čarodějnické radovánky, 
jako je let na koštěti, hokej s koštětem nebo hod na cíl 
s pařátem.

ČARODĚJNICKÉ VYSVĚDČENÍ
KOUZELNÉ  KOSTKY  .............……………………..1 
LÉTÁNÍ  NA KOŠTĚTI ………………...............……1 
ČARODĚJNICKÝ  HOKEJ……….…….....................1 
HLEDAČKA  ………………………...…......…..…….1 
ČARODĚJNICKÁ  HAVĚŤ  ……………….................1 
HOD  PAŘÁTEM  …………………………......….…..1 
ŠD Ledeč nad Sázavou 30. 4. 2019
Za splněný úkol si děti vydělaly čarodějnickou minci a za pět 
mincí získaly sladkou odměnu – perníček jako z perníkové 
chaloupky. Každý také dostal vysvědčení se samými jednič-
kami, což dokazuje výborné splnění všech úkolů.

Jana Vilímovská, vychovatelka ŠD

ÚSPĚCH LEDEČSKÉ HOKEJISTKY
Žákyně naší školy Adriana Dubová se i letos radovala z vý-
znamného úspěchu české reprezentace v ledním hokeji žen do  
16 let, kdy v Evropském poháru v Příbrami konaném ve dnech  
22.–29. dubna 2019 získal tým pod vedením trenéra Roma-
na Heindla skvělé 3. místo za vítěznými Ruskami a stříbr-
nými Finkami. Tato mladá útočnice s jedenáctkou na dresu 
z Ledče nad Sázavou působí v současnosti v týmu Kutná 
Hora, ale svou kariéru odstartovala na domácím ledě. Bla-
hopřejeme!

Ludmila Olišarová, učitelka Tv

NÁVŠTĚVA 
DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
Jet  či  nejet?  Obloha  ani  předpověď 
nevěstily  žádné  jarní  počasíčko. Ale 
i  přesto  žáci  speciálního  oboru  ZŠ 
Ledeč n. S. ve středu 15. května sta-
tečně vyrazili do Světlé nad Sázavou 
na  dopravní  hřiště.  Tady  bezpečně 
zvládli  křižovatky,  odbočování,  jíz-
du  po  přejezdu,  semafory  i  chování 
k chodcům. Zkrátka JET byla správná 
volba a i přes chladné počasí se „vý-
let“ všem našim cyklistům i chodcům 
líbil.          

Jana Krajíčková,  
speciální pedagog
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SMAJLÍKOVÉ DO-RE-MI

V úterý 30. dubna 2019 se uskutečnilo okresní kolo pě-
vecké soutěže žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 
pod názvem „Smajlíkové DO-RE-MI“. V tomto školním 
roce byla pořádající školou ZŠ a PŠ U Trojice v Havlíč-
kově Brodě.

Soutěžilo se ve třech kategoriích: I.  1.–5. ročník, II. 6. 9. 
ročník,  III. dvojice, skupiny

Naše škola měla zastoupení ve všech třech kategoriích. 
V  té první  si vyzpíval Lukáš Och ze  třetí  třídy 3. mís-
to s písní „Statistika“. Marcel Kárník s písní  -  ,,Slavíci 
z Madridu“ v  silné konkurenci druhé kategorie obsadil 

také 3. místo a ještě vyzpíval „stříbro“ spolu se Šárkou 
Výbornou  a  Marií  Čížkovou  ve  třetí  kategorii  s  písní 
„Síla starých vín“. 

Cenu sympatie získala pak také skupina ve složení Ma-
rek Vondra, Lukáš Och, Matyáš Koubek, Adélka Zema-
nová a Soňa Marsinszká s písní – „Já jsem muzikant“. 

Ocenění  zpěváci  získali  diplomy  a  hezké  věcné  ceny. 
Všem účastníkům blahopřejeme k dosaženým umístěním 
a přejeme, aby jim zpívání dělalo i nadále radost.

        Petr Hořejš,  
učitel speciálního oboru

Poslední dubnový den proběhl na I. stupni naší základ-
ní školy projektový den pod názvem „Den pro zdraví“. 
Žáci se v rámci dne věnovali tématu „správná výživa“, 
sestavovali  jídelníčky, seznamovali se se zákonitostmi 
potravinové  pyramidy,  zkoušeli  připravit  pomazánky, 

ovocné i zeleninové saláty. Součástí zdravého životního 
stylu není pouze zdravá výživa, ale také pohybové akti-
vity, a proto si žáci i zasportovali. 

Soňa Nulíčková,  
učitelka I. stupně ZŠ

ZDRAVÍ JE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ V LIDSKÉM ŽIVOTĚ



22

V neděli 12. května 2019 jsme my, žáci 2. ročníků ma-
turitních  oborů  informatika  v  ekonomice,  strojírenství 
a mechanik seřizovač Gymnázia, Střední odborné školy 

a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, spolu s našimi 
učiteli, odjeli na sportovně turistický kurz směr Hamr – 
Chlum u Třeboně. Alešův Dvůr, místo našeho dočasného 
ubytování, nás vítal již z dálky. Počasí nám přálo, i když 
mohlo být trochu tepleji, ale o to více jsme se zahřáli při 
chůzi a jízdě na kole. Třeboňská příroda, rybníky i cyklo-
stezky nás okouzlily nakolik, že jsme ušli 44 km a cyklis-
té najeli 136 km. Celý týden jsme prožili ve skvělé náladě 
a pohodě. Byl to krásný týden, na který budeme dlouho 
vzpomínat. 

Žáci 2. ročníků

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ V CHLUMU U TŘEBONĚ

V kategorii IV. starších žáků měla zastoupení také naše 
škola. Okresní kolo se konalo 16. května v Havlíčkově 
Brodě a naše družstvo si vedlo velmi úspěšně, obsadilo 
1. místo a postoupilo do krajského finále!
Z výsledků jednotlivců: 60 m – 1. Jelínek  7,3;  3. Flekal 7,9;
1500 m – 1. Fučík  4:57;  2. Prchal  5:12, štafeta 4x60 m – 
1. Gymnázium Ledeč  
Krajské kolo proběhlo 21. května na stadionu v Třebíči. 
Naši žáci podali  lepší výkony než v okresním kole, ale 
v nabité konkurenci to stačilo na 6. místo. Úspěchem byl 

zisk dvou medailových umístění, A. Fučík a Z.  Jelínek 
získali bronzové medaile.
Z výsledků: 60 m – 3. Jelínek 7,82; 1500 m – 3. Fučík 
4:50,1;  7. Berka  5:02
dálka – 4. Jelínek  538 cm; výška – 8. Maxa  156 cm
Sestava družstva: Zdeněk Jelínek, Adam Fučík, Artur Pr-
chal, Jan Vodehnal, František Flekal, Pavel Janů, Milan 
Maxa, Jan Berka. Všem účastníkům blahopřejeme a dě-
kujeme za výbornou reprezentaci školy. 

Mgr. Josef Král

ATLETICKÝ POHÁR ROZHLASU

Dne  14.  května  2019  jsme  se my,  žáci  2.  ročníku  gymnázia,  zúčastnili 
biologické exkurze v Praze. Po příjezdu do hlavního města jsme zamířili 
do skleníku Fata Morgana, který se nachází v botanické zahradě v Troji. 
Ve  skleníku  jsme  spatřili  krásné exotické motýly např.  z  Jižní Ameriky 
nebo Afriky. Viděli jsme zde také proces líhnutí motýlů z kukel a zajímavá 
byla i expozice různých tropických rostlin.

Po necelé hodině a půl jsme se přesunuli do Mořského světa na Výstavišti 
v Holešovicích. Zaujali nás zde žraloci, pirani, rejnoci, ale i mnoho jiných 
mořských ryb. Pak už jen následoval krátký rozchod a jelo se domů.

Myslím, že jsme si všichni tuto zajímavou exkurzi moc užili a určitě se 
nám nové poznatky budou hodit do příštích let. 

Za žáky Veronika Vilímovská

GYMNAZISTÉ NA BIOLOGICKÉ EXKURZI
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STUDENTI LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA VE ŠVÝCARSKU

Stalo se již tradicí, že se studenti ledečského gymnázia, 
kteří se učí němčinu, vydávají společně se svými učiteli 
i do jiných německy mluvících destinací, než jsou tradič-
ní každoroční Drážďany nebo Vídeň. Letos to bylo – již 
podruhé – Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

Zájezd  se  uskutečnil  13.–17.  května  a  byl  velmi  pest-
rý. Bydleli  jsme v Alpách a pohybovali  jsme se hlavně 
v alpských regionech, takže jsme mohli zblízka obdivo-
vat  jejich  krásy,  včetně  městečka  Zermatt  s  vyhlídkou 
na proslulou horu Matterhorn. Ale viděli jsme i Rýnský 
vodopád  u  Schaffhausenu,  projeli  jsme  se  po  Bodam-
ském jezeře a procházeli se po břehu Ženevského jezera.

Prohlédli jsme si také některá města – Konstanz, kde byl 
upálen Jan Hus, Luzern a hlavní města obou zemí, Bern 
a Vadúz.

Poslední den pobytu nám zpestřila návštěva sýrárny, ale 
hlavně moc pěkná exkurze do čokoládovny Nestlé, která 
slavila asi největší úspěch.

Zájezd  se  všem  líbil  i  proto,  že  bylo  nádherné  počasí. 
A kromě toho, že se žáci seznámili s částí švýcarských 
reálií, bylo pro ně velkou zkušeností, že si mohli procvi-
čit své znalosti němčiny. 

Mgr. V. Pajerová
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REKORDNÍ POČET TANEČNÍKŮ  
NA LEDEČSKÉM TANEČNÍM POHÁRU

Dne  27.  dubna  2019 Středisko  volného  času Ledeč  nad 
Sázavou za finanční podpory Města Ledeč nad Sázavou 
pořádalo  v  místní  sokolovně  již  17.  ročník  Ledečského 
tanečního  poháru.  O  soutěž  byl  opět  velký  zájem.  Při-
jelo  rekordních  1261  tanečníků  a  připočteme-li  dopro-
vod  a  diváky,  tak  celkový  počet  přesáhl  dvě  tisícovky. 
Zastoupeno  bylo  26  organizací  ze  všech  koutů  naší  re-
publiky.  Porota  měla  nelehký  úkol  vybrat  z  vystoupení 
ve čtyřech kategoriích  ty nejlepší.  I  ledečští  tanečníci ze 
zájmových útvarů SVČ Ledeč se neztratili. Mezi nejmlad-
šími  se  na  2.  a  3. místě  v  kategorii  show dance  umísti-
ly skupiny Baby Dance I, II pod vedením Anety Šťastné 
a skupina Sweet Diamond pod vedením Ziny Šimoníček 
obsadila  zlatou  příčku  v  kategorii  street  dance.  Skupina 

Mini Diamond také pod vedením Ziny Šimoníček získa-
la  opět  ve  street  dance    ve  své  věkové  kategorii  krásné  
2. místo. A stejně tak ve velké konkurenci obstála i taneč-
ní skupina Magic Diamond pod vedením Ivany Machové. 
Vybojovali 1. místo ve street dance. I naši starší zabodo-
vali. Leader Diamond pod vedením Ivany Machové přidal 
2. místo v kategorii dospěláků. Soutěž zahajoval starosta 
města Ing. Zdeněk Tůma. Atmosféra byla báječná a všich-
ni jsme si tento den užili. Další ročník této akce je úspěšně 
za námi a nezbývá než se vrhnout do přípravy dalšího již 
osmnáctého ročníku. Fotky z akce a výsledkové listiny na-
leznete na www.svcledec.cz. Viz foto na protější straně. 

Za pořadatele Mgr. Ivana Svobodová –  
pedagog volného času SVČ Ledeč

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, SPOLU S PRODEJNOU CHOVATELSKÝCH POTŘEB 
U ALÍKA V LEDČI N. S., POŘÁDÁ 17. ČERVNA 2019 

V PROSTORÁCH ČSCH V PIVOVARSKÉ ULICI – DEN SE ZVÍŘATY.
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI UŽ NA 7. ROČNÍK TÉTO AKCE!

Začátkem června 1953 jsme zažili měnovou reformu, při 
níž  vzaly  za  své  i  potravinové  lístky.  I  když  jsem  líst-
ky  odebíral  v  Ledči  n.  S.,  beztak  jsem  události  uviděl 
v Brně, kde  jsem studoval. Už není mnoho pamětníků, 
kteří  dobu pamatují. Proto  jistě  zaujme  i  ukázka dobo-
vých dokumentů, které  tehdy dostávali důchodci. Patřil 
k tomu i lístek pro domácnost, který se musel předkládat 
vyplněný na Místním národním výboru v Ledči n. S. Jistě 

je třeba připomenout hbitou paní Pokornou, která bydlela 
na náměstí a jež tuto agendu - nikoliv jednoduchou, ob-
divuhodně zvládala. Jak je patrné, lístky byly na mouku 
(i hrubou), chléb, maso, sádlo, tuky, máslo, mléko, cukr 
a dokonce  i mýdlo.  Je užitečné připomenout,  že  řízené 
zásobování  zavedli  němečtí  okupanti  v  září  1939,  tedy 
vydrželo celých 14 let... Viz foto na protější straně.  

RNDr. M. Vostatek

POTRAVINOVÉ LÍSTKY 1953

PŘEHLED VOLEBNÍ ÚČASTI DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU V LETECH 2004, 2009, 2014 A 2019

Roky Celkový počet 
okrsků

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné hlasy % platných 
hlasů

2004 6 4884 1308 26,78 1308 1304 99,69
2009 6 4806 1386 28,84 1385 1382 99,78
2014 6 4492 777 17,30 777 771 99,23
2019 6 4235 1276 30,13 1276 1269 99,45
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JAK JSME V LEDČI VOLILI  
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU?

Strana Platné hlasy
pořadí název celkem v %

1. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lidová 291 22,93
2. ANO 2011 275 21,67
3. Občanská demokratická strana 133 10,48
4. Česká pirátská strana 123 9,69
5. Komunistická str. Čech a Moravy 108 8,51
6. Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD) 107 8,43
7. Koalice STAN, TOP 09 75 5,91
8. Česká str. sociálně demokrat. 62 4,88
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20,00%

30,00%

40,00%
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ŠULCŮV MEMORIÁL V PLZNI PROPRŠEL
Na začátku května se naše nejmladší kategorie zúčastnily v Plzni 
turnaje Memoriál Karla  Šulce. Tentokrát  jsme  vyrazili  se  třemi 
družstvy – přípravka, mini a mladší žákyně. 

Kategorie přípravky se skládala z nejmladších holek, které poprvé 
okusily velký turnaj. Mini a mladší žákyně už věděly, že je čekají 
krásné  tři dny plné kvalitní házené. Letošní  turnaj byl však pro 
nás novou zkušeností. Poprvé  se nám nevydařilo počasí, kromě 
toho,  že byla  zima,  tak nám  i pršelo. Holky  to  statečně zvládly 
a  na  hřišti  se  snažily,  jak  nejvíc  to  šlo. Kromě  špatného počasí 
nás potkala  i velká marodka. Tři hráčky postupně odjely domů, 
a to samozřejmě ovlivnilo celý turnaj. Avšak i tuto překážku jsme 
překonali a turnaj si kolektivně užili. 

Zbyněk Jeřábek

VYSOČINA FLOORBALL CUP  
NEJVĚTŠÍ FLORBALOVÁ AKCE NA VYSOČINĚ  

letos již podruhé a také v LEDČI NAD SÁZAVOU
Florbal patří mezi nejoblíbenější sporty v ČR. A toho se 
drží také ve Světlé n. S. Po loňském úspěšném ročníku 
se  rozhodl  opět  zorganizovat  tuto  akci. A  letos  v  něm 
bude spousta novinek. Bude to turnaj žen, konat se bude  
17. srpna 2019 ve sportovní hale v H. Brodě.  Pořadate-
lé usilují o účast jednoho týmu z nejvyšší české soutěže 
a o vysokou kvalitu účastníků turnaje. Velkou novinkou 
jsou také turnaje pro kategorie dorostenců a dorostenek. 
Obě  tyto  kategorie  jsou  jedny  z  těch  nejúspěšnějších, 

které máme ve Světlé. Oba turnaje pro mládežnické týmy 
se budou konat v LEDČI n. S. - 20. července pro doros-
tenky a o den později pro dorostence.

Protože v letošním roce se turnaj opravdu rozrostl, přidali 
organizátoři další novinku. Tou je web 
http://vysocinafloorballcup.cz 

Pro informace kontaktujte: e-mail: florbalsns@gmail.com  

Michaela Poláková

DOMOV HÁJ NAVŠTÍVILI BUDOUCÍ  
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI Z BRNA

V rámci přípravy na budou-
cí  povolání  navštívili  Do-
mov Háj studenti oboru So-
ciální práce z Vyšší odborné 
školy  v  Brně.  V  programu 
odborné stáže měli zařazenu 

nejdřív návštěvu Domova Háj, kde jim ředitelka domo-
va  Ing.  Dana  Pajerová  představila  prezentaci  věnova-
nou ústavním prvkům s otázkami, v čem pobyt v ústa-
vu nemůže nabídnout možnosti jako komunitní bydlení. 
Po diskusi věnované procesu transformace a deinstituci-
onalizace měli studenti možnost seznámit se se zázemím 
pro klienty. Poté odjeli vlakem z Vilémovic do Světlé nad 
Sázavou,  kde navštívili  obě komunitní  bydlení. Na ná-
vštěvu domu na ulici Podplukovníka Hradeckého je po-
zval klient, který jim představil nejen „nové“ bydlení, ale 
také život, který se šesti z nich od loňského února nabíd-
lo. Studenti měli i zde spoustu otázek, a ocenili možnosti, 
které klienti v komunitním domě mají, a  jakým důstoj-
ným životem žijí.     

Domov  Háj  prochází  procesem  transformace  poby-
tových  sociálních  služeb.  Důvodem  transformace 

organizace  je  fakt,  že 
pobytové služby osobám 
s mentálním a kombino-
vaným  postižením  jsou 
poskytovány  v  nevy-
hovujících  prostorách 
budovy v Ledči nad Sá-
zavou  v  části Háj,  která 
se nachází mimo běžnou 
zástavbu města v lese. 

Komunitní  bydlení 
ve Světlé nad Sázavou je 
první a druhé v projektu, 
díky  kterému bude  vytvořena  síť  domácností  komunit-
ního  typu  a  návazných  ambulantních  služeb  pro  osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením v okrese Ha-
vlíčkův Brod, a to konkrétně ve Světlé nad Sázavou, kde 
Kraj  Vysočina  postaví  ještě  dva  domky,  zázemí  man-
agement  a  sociálně-terapeutickou dílnu, dále domy bu-
dou v Ledči nad Sázavou, Chotěboři, Golčově Jeníkově 
a Havlíčkově Brodě. 

Mgr. A. Šeredová, sociální pracovnice



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

Všem našim příznivcům i ostatním, kteří nás ještě neznají, na vědomí se dává,  
že jako tradičně proběhne velkolepá

BITVA O NOTORBURG
Z ANÁLŮ NOTORBURGSKÝCH – XVI. ROČNÍK

20. ČERVENCE 2019 LEDEČ NAD SÁZAVOU
Je pro Vás přichystán bohatý program, viz aktuálně na: http://www.notorixdenatur.info/
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Dne 10. června 2019 by naše milovaná 
maminka paní ŽOFIE DOLEŽALOVÁ 
oslavila  krásné  88.  narozeniny. Bohužel 
nás  9.  února  2019  bez  jediného  slůvka 
rozloučení náhle opustila. 
Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu s námi 
tichou vzpomínku.

Dcera Dana a syn Luděk s rodinami

Dne 6. června uplynulo 10 let od úmrtí 
pana ALEŠE PIPKA, muzikanta

 z Ledče n. S. 
S láskou a úctou vzpomínají  

manželka Majka, dcery Marika  
a Bára s rodinami, rodina Soldátova,  

Vacíkova a všichni kamarádi.

PODĚKOVÁNÍ •  BLAHOPŘÁNÍ •  VZPOMÍNKY

S  bolestí  v  srdci  vzpomeneme  
18.  června,  kdy  nás  před  dvěma  roky 
opustil ANTONÍN VÁVRA  z  Ledče 
nad Sázavou. 

S láskou vzpomíná rodina.

Dne  16.  června  uplyne  25  smutných 
let od úmrtí pana PAVLA KOVAŘÍKA 
z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
prosím spolu s námi.

S láskou a úctou vzpomíná  
rodina a přátelé.

Dne 14. června letošního roku uplyne 
už  jeden  smutný  rok  od  úmrtí  paní 
JIŘINY PROKOPOVÉ z Ledče n. S. 
Vy,  kteří  jste  ji  znali  a  měli  rádi, 
vzpomeňte spolu s námi.
Manžel, dcery Iva a Lenka s rodinami, 

vnuk David s rodinou

Dne 19. června uplynou již tři smutné 
roky  od  úmrtí  pana  JIŘÍHO LINKA 
z Ledče nad Sázavou. 
Kdo  jste  ho  znali  a měli  rádi,  vzpo-
meňte spolu s námi.

Vzpomínají manželka, synové Jiří  
a Zdenek s rodinami.

Dne 28. června letošního roku uplyne 
první rok, kdy nás navždy opustila naše 
drahá  manželka,  maminka,  babička  
a prababička, paní MARIE POKORNÁ 
z Ledče n. S.
Vzpomeňte s námi všichni, kdo jste  ji 
znali a měli rádi.

S láskou a úctou vzpomíná manžel,  
syn a dcera s rodinami.

Dne 26. května 2019 uplynul již jeden 
rok, kdy nás navždy opustil náš drahý 
a milovaný manžel, tatínek a dědeček, 
pan  FRANTIŠEK POSPÍCHAL 
z Ledče n. S. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeň-
te prosím spolu s námi.

S úctou a bolestí v srdci vzpomíná manželka,  
dcera a syn s rodinami.

Dne  5.  června  2019  jsme  vzpomněli  dvacáté  vý-
ročí,  kdy  nás  navždy  opustila  naše  drahá maminka, 
babička a prababička, paní LUDMILA LEBEDOVÁ  
z Prosíček. 

S láskou stále vzpomíná  
syn Josef s rodinou.


