Únor
2020
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 2 * ROČNÍK XXVIII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V prvním měsíci roku 2020 se rada města sešla ve dnech 13.
a 20. ledna. Na svých jednáních rada města probrala tyto podstatné body:
• Schválení dodavatele 2 služebních vozidel značky VW Caddy
Maxi pro účely poskytování terénní pečovatelské služby od
společnosti Auto Vysočina s. r. o.
• Schválení dodatků ke kupním smlouvám o dodávce a odběru
tepla z kotelny čp. 450 (poliklinika) a z kotelny čp. 93 (DPS)
s ﬁrmou ATOS, spol. s r.o.
• Schválení nájemních smluv v Domě s pečovatelskou službou.
• Jmenování nového člena Komise rady města pro pronajímání
bytů zvláštního určení v sociálním zařízení Města Ledeč paní
Mgr. Gabrielu Brožovou, DiS.
• Schválení rámcové smlouvy na provozování platebního terminálu KB SmartPay pro potřeby pokladny na MÚ.
Zastupitelé města se sešli 20. 1. 2020, z jednání pro zpravodaj
vybíráme:

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
• Schválení rozpočtových opatření č. RO01_ZM01_200120_
změny ke konci roku 2019, závazné ukazatele.
• Schválení rozpočtu Města Ledeč n. S. na rok 2020.
• Schválení rozpočtu Sociálního fondu MÚ na rok 2020.
• Schválení podání žádosti o dotaci na podporu rekonstrukce
tělocvičny v ZŠ v ul. Komenského z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - „Podpora obnovy sportovní
infrastruktury“.
• Delegování zástupců města na valné hromady společnosti Hrad Ledeč s.r.o. – Ing. J. Drápelu a Mgr. M. Simandla;
na valné hromady společnosti VaK H. Brod, a.s. – RNDr.
P. Policara, M.Sc. a MVDr. P. Vrbku. Na valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. – Ing. Z. Tůmu a RNDr.
P. Policara, M.Sc.
Termín veřejné schůze zastupitelstva je na 24. února 2020.
Kompletní usnesení z jednání rady a zastupitelstva města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos, lze nalézt
na www.ledecns.cz
Mgr. M. Simandl, místostarosta

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST – MĚSTO LEDEČ N. S.
NABÍZÍ MÍSTA NA TĚCHTO POZICÍCH:
ZEDNÍK A STAVEBNÍ DĚLNÍK
POŽADAVKY:
– praxe v oboru
– manuální zručnost
– schopnost samostatné a odpověd. práce
NÁPLŇ PRÁCE:
– základní zednické, malířské, montážní a ostatní činnosti
(s využitím běžného ručního a elektro nářadí)
NABÍZÍME:
– pracovní poměr na plný úvazek
– prac. doba částečně dle domluvy
– stabilní a dlouhodobé zaměstnání
– plat dle platové tabulky aktuálního Nařízení vlády

– řidičský průkaz sk. B, výhodou sk. C,T
– doporučené vzdělání: stř. odb. (výuční list)

– úklid a běžná údržba veřejných prostor a majetku obce
– výhledově řízení a obsluha komunálního vozu (multicar)
– po odpracování potřebné doby beneﬁty v rámci kolektivní
smlouvy (stravenky, příspěvek na dovolenou, příspěvek
na penzijní spoření a vitamíny)

Nástup možný k 1. 3. 2020 (dle dohody), Místo výkonu práce: Ledeč n. S.
KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE:
Ing. Július Barta – tajemník MěÚ
569 729 550, julius.barta@ledecns.cz

Mgr. Jana Hospodková, ved. OdMI
569 729 522, jana.hospodkova@ledecns.cz

NOVÁ SLUŽBA NA POKLADNĚ MěÚ
– PLACENÍ PLATEBNÍ KARTOU
Od února je možné placení poplatků na pokladně Městského
úřadu v Ledči také prostřednictvím platební karty. Na základě
poptávky byla vybrána nabídka společnosti Worldline Czech
Republic, vystupující pod značkou KB SmartPay na základě
spolupráce s Komerční bankou. Tato společnost provozuje desetitisíce terminálů i instalací on-line platebních bran, potkáte
je například dokonce i na Sněžce.
Spolu s tímto oznámením vám přeji spoustu úspěšných transakcí pomocí našeho nově instalovaného platebního terminálu
a dostatek peněžního krytí na platebních kartách.
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

2

Zubní pohotovost únor 2020
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
Dr. Teclová Andrea,
Dobrovského 2023, H. Brod
Dr. Semchuk Alina,
15.–16. 2.
Lánecká 970, Světlá n. S.
Dr. Richter Tomáš,
22.–23. 2.
Jiráskova 669, Chotěboř
Dr. Chládek Albert,
29. 2.–1. 3.
Humpolecká 244, H. Brod
Dr. Čurda Pavel,
7.–8. 3.
Dobrovského 2023, H. Brod
8.–9. 2.

Tel.: 569 426 109
Tel.: 569 453 246
Tel.: 569 626 481
Tel.: 569 426 110
Tel.: 569 426 102

PŘEHLED DOTACÍ ZÍSKANÝCH V ROCE 2019
IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj (dotace EU), „Odborné učebny na ZŠ Ledeč n. S.“
Projekt se skládal ze tří částí a byl kompletně dokončen v prosinci roku 2019. Jednalo se o pořízení výukových pomůcek a výukových sad do odborných učeben
fyziky, chemie a přírodovědy základní školy s náklady
ve výši 1 631 261, 50 Kč vč. DPH, dále o stavební úpravy školních dílen s náklady ve výši 353 320,00 Kč vč.
DPH a úpravu záhonu u parkovací plochy u ZŠ s náklady ve výši 26 453, 81 Kč. Celkové náklady projektu
tedy činily 2 011 035, 31 Kč vč. DPH a výše dotace činí
1 877 799,94 Kč. Dotace bude proplacena v roce 2020 po
jejím ﬁnančním vyúčtování.
„Pořízení služebních vozidel pro účely poskytování
terénní pečovatelské služby“
Jedná se o pořízení 2 kusů vozidel s pohonem všech
4 kol pro terénní pečovatelskou službu. Na přelomu
let 2019/2020 byl proveden výběr dodavatele vozidel
a 22. 1. 2020 byla uzavřena kupní smlouva na dodávku 2 vozidel Volkswagen Caddy Maxi za cenu ve výši
1 385 776,00 Kč vč. DPH za oba kusy. Výše dotace činí
1 311 336,30 Kč. Dotace bude proﬁnancována v roce
2020 po dokončení realizace a ﬁnančním vyúčtování.
MV GŘ HZS ČR (státní dotace + krajská dotace)
„Pořízení dopravního automobilu pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů Ledeč n. S.“
Projekt řešil pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Ledeč nad Sázavou. Celkové náklady činily
945 783,00 Kč vč. DPH. Projekt byl spoluﬁnancován
částečně z rozpočtu Ministerstva vnitra, generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši
450 000,00 Kč a částečně z rozpočtu Kraje Vysočina a to
ve výši 299 097,00 Kč. Proﬁnancováno v roce 2019.
MV GŘ HZS ČR (státní dotace poskytovaná prostřednictvím krajů)
„VÝJEZDY JSDH – odborná příprava, skutečný zásah
mimo územní obvod zřizovatele a vybavení neinvestiční
povahy“

Dotace ve výši 31 200,00 Kč. Proﬁnancováno 2019.
Ministerstvo pro místní rozvoj (státní dotace)
„ZTV Plácky II. etapa“
Na realizaci projektu vybudování základní technické
vybavenosti v lokalitě Plácky v rámci II. etapy zasíťování (celkové náklady 9 784 010,19 Kč vč. DPH) jsme
získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 80
tis. Kč na jeden zasíťovaný pozemek, tzn. částku ve výši
880 000,00 Kč. Proﬁnancováno 2019.
Ministerstvo kultury (státní dotace)
Přechod z knihovního systému Clavius na knihovní
systém Tritius. Celkové náklady 223 743,52 Kč vč. DPH.
Dotace 156 000,00 Kč. Proﬁnancováno 2019.
Kraj Vysočina, Fond Vysočiny
„Oprava střechy márnice na hřbitově kostela Nejsvětější Trojice v Ledči nad Sázavou“
Dokončeno v roce 2019. Náklady projektu činily
136 040,- Kč vč. DPH, výše dotace činí 67 020,- Kč.
Proﬁnancováno 2020.
„Kompletní rekonstrukce střediska osobní hygieny
v Pečovatelské službě v Ledči n. S.“
Celkové náklady dle smlouvy o dílo budou činit
220 535,- Kč vč. DPH, výše dotace činí 154 374,- Kč.
V současné době probíhá realizace projektu, po jeho dokončení a ﬁnanční vypořádání dojde k proﬁnancování
dotace.
„Dotace na podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných informačním centrem“ –
dotace ve výši 57 000,00 Kč. Proﬁnancováno 2019.
„Akceschopnost JPO 2019“ – pořízení prostředků požární ochrany – dotace ve výši 30 000,00 Kč. Proﬁnancováno 2019.
„Odpady a ekologická výchova 2019“ – pořízení kontejnerů na využitelné složky komunálního odpadu a pořízení náhradních dílů k těmto kontejnerům - dotace ve
výši 60 069,00 Kč. Proﬁnancováno 2019.
-OdMI-

NOVÝ SÁL V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
Ve spodním podlaží budovy ledečské ZUŠ proběhla loni rekonstrukce, při níž byly upraveny tři
učebny a koncertní sál pro 80 osob.
Učebny byly uvedeny do provozu
v podzimních měsících, sál zažil
svoji „premiéru“ ve čtvrtek 23. ledna, kdy se zde konal první koncert, tedy historicky první
koncert na půdě základní umělecké školy.
Vybudování sálu je významným přínosem pro dění
v ZUŠ. Umožňuje prezentace žáků přímo v budově

školy, odpadá tedy dosavadní stálé stěhování hudebních
nástrojů, žáci se zde mohou připravovat na veřejné prezentace při své výuce. Po úplném dokončení bude mít
sál výborné akustické vlastnosti a bude k dispozici pro
konání dalších komorních kulturních akcí v našem městě.
Výše zmíněné stavební úpravy provedl zřizovatel ZUŠ
– Město Ledeč n. S., kterému náleží velké poděkování.
Akustické úpravy sálu zajistila škola z vlastních prostředků.
Soňa Brabcová, ředitelka školy
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LIDÉ NA LEDEČSKU TŘI KRÁLE VÍTALI
A BYLI K NIM VELMI ŠTĚDŘÍ
Už po dvacáté se do ulic Ledče a okolních obcí vydali v období od 4. do 12.
ledna tři králové. Dobročinná sbírka,
kterou pořádá Charita ČR od roku 2001
a je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v ČR, na Ledečsku přinesla
bezmála 143 tisíc korun.
V Ledči nad Sázavou chodili tři králové se zapečetěnými kasičkami v průběhu
celého určeného období. Navíc se na Husově náměstí, pod organizační taktovkou
místní farnosti, odehrál v sobotu 28. prosince Živý betlém, na kterém také nechyběla kasička, a návštěvníci mohli přispět.
„Rozpečetěné pokladničky z Ledče ukrývaly přesně 84 444 korun, s okolními obcemi lidé darovali 142 499 korun,“ prozradila ředitelka Oblastní charity H. Brod
Kateřina Svobodová a přidala velké díky.
V loňském roce lidé z Ledče darovali
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přes 58 tisíc a s okolními obcemi téměř
113 tisíc korun, takže letos byli ještě štědřejší. Část z darů roku 2019 šla přímo do
Ledče, konkrétně na nákup devítimístného svozového auta pro klienty Sociálně
terapeutické dílny, která sídlí ve městě.
Letošní příspěvky mimo jiného půjdou na nákup zdravotnického vybavení
pro terénní službu Domácí hospicové
péče. Celých 65 % havlíčkobrodská
Charita využije na podporu svých služeb, prostřednictvím kterých pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci. „Další
prostředky půjdou na projekty Diecézní
katolické charity Hradec Králové, část
pomůže potřebným v zahraničí a dílem
podpoříme i celostátní projekty,“ připomněla Kateřina Svobodová.
Mgr. Monika Brothánková,
OCH Havlíčkův Brod

TAK SE NÁM TO PĚKNĚ STŘÍDÁ – JULINKA STŘÍDÁ PEPÍKA
Ani v roce s magickými číslicemi 2020 jsme na narození
prvního spoluobčánka, v tomhle případě spoluobčanky, dlouho
nečekali – vlastně jen docela krátce. Hned brzy ráno 2. ledna
se totiž v jihlavské porodnici narodila JULIE PRCHALOVÁ.
Kromě toho, že je to moc hezké miminko, přinesla si na tento
svět i primové parametry. Vážila 3,62 kg a měřila 51 cm. Bodejť
by rodiče nebyli pyšní! Julinka je prvorozenou dcerou Moniky,
jinak učitelky v mateřské školce a tatínek Daniel je ve městě
vyhlášeným kadeřníkem. Rodiče se musí o radost podělit i se
zbytkem obou rodin. Kdo by si malou krasavici nechtěl pochovat? Tak se na prarodiče už docela jistě dostalo.
Julinka se narodila do jasného, mrazivého rána a takových dnů
zase v letošním lednu tolik nebylo (toho rána bylo -5 °C), jak to tak
vypadá, Julinka možná bude patřit ke generaci, která se narodila
do éry klimatických změn, kdy pro ni možná bude sníh v našich
krajích vzácný (do konce letošního ledna vlastně nebyl).
Stejně vzácné je i jméno, které rodiče vybrali. Julie jsou
v Ledči jen čtyři, a to té nejstarší je pouhých 17 let. S Mařenkami se v Ledči rovnat nemohou, těch je na 250. Ve státě je
Julií na osm a půl tisíce a patří na 92. místo v četnosti statistiky.

V této souvislosti si nejspíš řada našich spoluobčanů vzpomene
na velmi populární místní dětskou lékařku, paní MUDr. Julii
Láchovou, která tu pečovala hned o několik generací dětí.
Původ jména sahá až do římských dob, ke slavnému rodu
Ioviliú a když dodáme, že sem patřil sám Caesar, už není co
dodávat. Původní význam jména je „zářivý“, nebo „vlasatý“
(že by tatínkovy záměry?). Jméno se pojí s latinským výrazem
pro Jupiter, přeneseně by se překládalo jako „božský“. V našem
případě „božská“ – bodejť by ne!
Tak kolik ledečských vrstevníků Julince letos přibyde? Podle
loňských statistik by jich mohlo být k padesátce – skoro tři první
třídy, řeknou nejspíš kantoři. Ale to je ještě relativně daleko a my
se s Julinkou Prchalovou určitě potkáme mnohem dřív, nejspíš
při vítání spoluobčánků na místní radnici.
Hlavně přejeme prvorozené spoluobčance roku 2020, Julii Prchalové, aby byla zdravá a prožívala co nejvíce takových chvil
radosti a štěstí, které přinesla svým narozením do rodiny. A nejspíš to nemusí sahat ani k věhlasu Shakespearovy Julie, nebo té
z ﬁlmového plátna, Julii Roberts – známé jako Pretty Woman.
ok

SITUACE NA TRHU PRÁCE NA ZAČÁTKU ROKU 2020
Město Ledeč nad Sázavou (údaj v závorce je z poloviny roku 2019)
– počet uchazečů o zaměstnání – 119 (101), z toho žen – 61 (50)
– podíl nezaměstnaných osob – 3,6 (3,1) %, volná pracovní místa – 45 (62)
REGION SVĚTLÁ N. S.
– počet uchazečů o zaměst. – 480 (384)
– z toho žen – 255 (216)
– podíl nezaměst. osob – 3,6 (2,9) %
– volná pracovní místa 93 (144)

Okres Havlíčkův Brod
– počet uchazečů o zaměst. – 1609 (1283) – z toho žen
– 856 (756)
– podíl nezaměst. osob – 2,4 (1,9) %
– volná pracovní místa 1167 (1415)
Zdroj: Mgr. Jitka Navrátilová, ŮP Havlíčkův Brod

VZPOMÍNKA NA DVA SKAUTY, ODDANÉ SKAUTINGU
TĚLEM I DUŠÍ
„KDYKOLIV SE TU SEJDETE, BUDU TADY S VÁMI!”
Tato památná slova pronesl při jedné schůzce ledečských
skautů bratr Don, občanským jménem Petr Vopěnka, který nepřestal být skautem i v občanském životě, ve kterém od funkce
pedagoga na universitě v oboru matematika dospěl až do funkce ministra školství ve vládě Petra Pitharta. Narodil se v dnes už
neexistujících Dolních Kralovicích (zatopených po vzniku přehrady na řece Želivce) a po absolvování ledečského gymnasia
a Karlovy university už zůstal trvale v Praze. Přesto se schůzek ledečských skautů pravidelně zúčastňoval. Jeho myšlenka
o přítomnosti na našich setkáních se bohužel stala skutečností
od 20.března 2015, kdy opustil tento svět.
V obci Dolní Kralovice se narodil druhý význačný skaut – bratr
Kája, občanským jménem Karel Čihák, kterého pojilo s Donem
hluboké přátelství. Bratr Kája byl vyučený kovářskému řemeslu
a to ho odvedlo do nového domova – města Kouřimi v polabské
rovině. Sem přenesl svůj činorodý duch a při řemeslu kováře se
za zásluhy stal i starostou Kouřimi. Brzy se stal vůdčí osobou
skautů, se kterými postavil a vedl skautské středisko v nebývalém rozsahu a významu. Tak přímo uprostřed Kouřimi vznikl

areál obsahující nejen několik
kluboven, místo pro stanování
včetně prostoru pro táborové
ohně. Jeho skautský život byl
oceněn kromě několika menších také nejvyšším skautským
vyznamenáním – Řádem Stříbrného vlka. V našem oddílu
(OS 037-Marian) se stal čestným členem a na naše schůzky
vždy přinášel různé doklady,
památky či fotograﬁe. Jednou
dokonce přinesl vzácnou původní vlajku dolnokralovického střediska s vyšitým symbolem města a skauta. Také bratr Kája
však už ukončil svoji pozemskou pouť a to 16. srpna 2019.
Zásluhy obou pro občanský a skautský život však zůstanou
pro nás trvalým odkazem.
Text a foto: František Kupr – Mravenec
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LEDEN 2020
ZAPOMNĚTLIVÝ OTEC
NEPLNÍCÍ
VYŽIVOVACÍ
POVINNOST – dne 9. ledna
2020 byly policejním orgánem
dle § 158/3 tr. řádu zahájeny
úkony trestního řízení ve věci
spáchání přečinu zanedbání povinné výživy, ze kterého je podezřelý 38-letý otec – cizinec, který si nejméně od ledna 2019 do
současné doby neplní vyživovací povinnost na svého nezl.
syna v celkové částce 8.000,- Kč, kdy tuto má stanovenou
poslední úpravou rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově
Brodě z měsíce srpna 2015. Zapomětlivý otec za celé uvedené období zaslal pouze jedinou menší částku a má tak na
tomto dluh ve výši nejméně 99.000,- Kč. V případě uznání
viny před soudem zapomnětlivému otci hrozí trest odnětí
svobody až na 1 rok.
PŘISVOJENÍ SI ČÁSTEČNÉ FINANČNÍ HOTOVOSTI Z NALEZENÉ PENĚŽENKY – dne 10. ledna
2020 bylo policisty PS Ledeč n. S. přijato oznámení ve věci
ztráty a znovunalezení pánské peněženky s ﬁnančním obnosem 17.000,- Kč, ke které došlo téhož dne v obchodě Penny
market v Ledči v dopoledních hodinách, kdy zapomnětlivý
důchodce si nechal svoji peněženku s uvedeným ﬁnančním
obnosem položenou na odkládacím pultu uvedené prodejny
v momentě, kdy prováděl skládání nakoupeného zboží do
nákupní tašky a pak z prodejny odešel, aniž si vzal odloženou peněženku. To, že peněženku nemá, zjistil po návratu do
místa trvalého bydliště do 30 minut a ihned se tak vypravil
zpět do prodejny, kdy v tuto dobu již byla peněženka nalezena a nechána u pokladní. Poškozený si peněženku s radostí
převzal, že je nalezena a je v ní i ﬁnanční hotovost, kdy však
během chvíle radost vystřídal smutek, neboť zjistil, že z původní ﬁnanční hotovosti chybí 6.000,- Kč. Policie na místě
zajistila kamerové záznamy a v současné době je prováděn
jejich rozbor s cílem ustanovení konkrétního pachatele,

který si částečnou ﬁnanční hotovost během nalezení odložené peněženky přisvojil. Věc je prověřována pro podezření
ze spáchání přečinu zatajení věci a pachateli hrozí v případě
uznání viny před soudem trest odnětí svobody v trvání až na
1 rok nebo zákaz činnosti.
VLOUPÁNÍ DO SBĚRNÉHO DVORA – dne 20. ledna 2020 bylo policisty PS Ledeč n/S. přijato oznámení ve
věci vloupání do kanceláře sběrného dvora v ul. Pivovarská
v Ledči, kterého se neznámý pachatel dopustil době od 11:00
dne 18. 1. do 09:00 dne 20. 1. 2020, kdy vnikl na oplocený
pozemek po přelezení plotu a brány o výšce 220 cm, následně nezjištěným způsobem otevřel okno do kanceláře a vnikl
dovnitř, kde vše prohledal a zpřeházel, odcizil drobné potraviny a kosmetiku, poškozeným způsobil celkovou škodu ve
výši nejméně 600,- Kč. V případě zjištění pachatele a uznání
viny před soudem tomuto hrozí trest odnětí svobody v trvání
až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
ŘÍDIL VOZIDLO V DOBĚ ZÁKAZU ČINNOSTI –
dne 23. 1. 2020 v 13:15 hod v obci Habrek na silnici II/330
při silniční dopravní kontrole kontrolovala hlídka PČR PS
Ledeč řidiče vozidla Opel Astra modré barvy, kdy bylo policejní kontrolou zjištěno, že toto řídí 27-letý muž – cizinec,
dlouhodobě žijící v ČR, který hlídce nepředložil řidičský
průkaz. Provedenou lustrací v registru řidičů bylo zjištěno, že má udělen rozhodnutím Magistrátu hlavního města
Prahy a dále rozhodnutím MěÚ Pelhřimov zákaz činnosti
řízení motorových vozidel na 6 měsíců do 12. 4. 2020. Řidič doznal, že s uvedenými zákazy řízení je plně srozuměn
a přesto vozidlo řídil a chtěl pokračovat do Ledče za účelem
nákupu cigaret. Řidič se tak dopustil přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání. Věc bude zpracována ve
zkráceném přípravném řízení a spisový materiál následně
předán státnímu zástupci k dalšímu rozhodnutí, kdy mu tak
u soudu hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 2 roky
a další zákaz činnosti.
npor. Josef Daněk, DiS., zást. ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

PŘESTUPKOVOST V ROCE 2019 V LEDČI N. S.
A V OKOLNÍCH OBCÍCH
Městský úřad Ledeč nad Sázavou, odbor vnitřní správy v souladu se zákonem č. 251/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich a uzavřených veřejnoprávních smluv s okolními 17 obcemi, projednává přestupky proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku.
V roce 2019 jsme obdrželi od Policie ČR celkem 160 oznámení o přestupcích. Nejvyšší procentuální zastoupení
těchto přestupků tvoří z 84 % přestupky proti občanskému soužití, následují s 12 % přestupky proti majetku a pouze
ve 3 % se jedná o přestupky proti veřejnému pořádku. 1% z došlých oznámení představují přestupky podle speciálních
zákonů, které náš přestupkový správní orgán postupoval příslušným úřadům k přímému vyřízení.
Zdejší správní orgán uložil v loňském roce celkem 22 pokut, kdy v některých případech se jedná o správní trest
uložený jako úhrnný za dva a více společně projednávaných přestupků téhož pachatele.
Přestupkovost se od roku 2017 v našem městě zvyšuje, kdy jsou vždy nejvíce zastoupeny přestupky proti občanskému soužití. Je tedy na nás všech se nad tímto zamyslet a pokusit se udržovat co nejlépe mezilidské vztahy, aby
nedocházelo k dalšímu nárůstu takových jednání.
Ing. Milena Peroutková, odbor vnitřní správy
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VALNÁ HROMADA LEDEČSKÉHO SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V polovině ledna proběhla v habreckém kulturním domě výroční
valná hromada SDH z Ledče a volby
sboru. Jednání zahájil velitel stanice Jan Šimanovský, přivítal i hosty,
Ing. Z. Tůmu a ing. H. Horákovou za
Město Ledeč, ředitele Sudexu Ing. M.
Šindeláře, PhD. Jitku Muzikářovou
z havlíčkobrodské charity a za zasloužilé hasiče plk. J. Nácovského. Slova
se ujal starosta sboru D. Horký. Vyzval přítomné k symbolické minutě
ticha pro vzpomínku na ty, kteří řady
hasičů navždy opustili.
Shodou okolností jsme se ve stejný
den rozloučili s naším dlouholetým
členem panem Zdeňkem Chadimem,
který nás opustil v pátek 10. ledna, ve
věku 78 let. Čest jeho památce! Z Ledečských se jednalo ještě o L. Pajera.
Následovala zpráva o činnosti v loňském roce. Shrnutí významnějších
aktivit, od zásahové po kulturní činnost. V lednu se jednalo o požár komínu skladu v Podolí, v únoru výcvik
práce s motorovými pilami, práce na
zamrzlé hladině a záchrana tonoucího v Hradci, za březen požár domu
v Koutech, přednáška na gymnáziu,

požár lesa Ke Křížům, velitelský den,
testy k získání odznaku odbornosti,
bowlingový turnaj, požár lesa v Hradci, výcvik práce na otevřené vodní
hladině s rafty, první pomoc a požár
hrabanky v Hněvkovicích. V dubnu
pak požár klestí v Ostrově, výcvik nositelů dýchací techniky H. Brod, kácení stromu v Hradci, účast na akci Čistá řeka Sázava, požár lesa v Číhošti,
kontrola funkčnosti suchovodů, požár
ve Hněvkovicích, nebezpečný strom
v Sechově, pomoc při přípravě tanečního poháru v sokolovně, asistence na
motokrosu, pořádání pálení čarodějnic na Rašovci. V červnu se jednalo
o asistenci na motokrosu, účast na
soutěži v Hradci a pomoc při pořádání Městských slavností, účast na
soutěži v TFA v Bojišti, ukázka na pohádkovém lese ve Vilémovicích, cvičení požár kotelny ve školce, výjezd
na požár pole Habreku, ale i ukázka
techniky, zalévání městské zeleně,
pomoc policii při pátrání po pohřešované osobě. V červenci dobrovolní
hasiči vyjížděli k požáru balíků slámy
v Hněvkovicích, asistovali na Bitvě
o Notorburg, pochod okolo Ledče, zajistili ukázku na dětském táboře a zasahovali u požáru hotelu v Koutech.
V srpnu převažovalo odstraňování
následků bouřek, v září ukázky, soutěže a rovněž došlo v Hradci k požáru
vozidla. Listopad se nesl ve znamení
opravy zásahového vozidla a odstranění dřevin v okolí tratě na Zoufalce.
V prosinci hasiči asistovali na lampionovém průvodu, na mikulášské
nadílce, předali hračky dětem v H.
Brodě a zasahovali u požáru skládky
dřeva v Hněvkovicích. Předseda popřál nově narozeným dětem hasičů
i jejich rodičům štěstí a zdraví (hasičští novorozenci: Markéta Pokorná,

Zuzana Pajerová, Jindřich Kršňák).
Posteskl nad neuspokojivým náborem
nových mladých členů. Ustanovena
návrhová komise ve složení Miroslav
Doležal, Jaroslav Jelínek, zapisovatelka Jana Doležalová a ověřovatel
Tomáš Krejčík. Velitel Šimanovský
seznámil přítomné s plánem práce na
rok 2020. Starosta sboru navázal seznamem navržených členů do výjezdové jednotky (SDH: Horký, Jelínek,
Malimánek, Hrinda, Rajdl, Polák,
Krejčík, Doležal, Doležalová, Pajer,
Šimůnek, za HZS: Šimanovský, Hess,
Machotka, Pokorný, Prášek, a nově za
Habrek: Veleta, Černý, Krajíček, Karel, Veselka, Martínek. Na výkonné
funkce ve sboru byli navrženi starosta Horký, náměstek Hess, velitel Šimanovský, zástupce velitele Jelínek,
preventista Horký, revizor Doležalová. Na okrskové funkce byli navrženi
starosta Josef Borovský a kandidát na
velitele Radek Pavelka. Veškeré zprávy a navržení kandidáti byli schváleni
kvaliﬁ kovanou většinou. Následovalo
ocenění členů: okresní čestné uznání obdržel T. Pajer, medaili za zásluhy O. Janák, medaili sv. Floriána
J. Říha, stužku za věrnost 30 let Ing.
J. Nováková, za 40 let V. Pokorný,
Jana Doležalová děkovnou plaketu.
V. Pokorný a J. Říha převzali nástěnnou koláž fotograﬁí z jejich mnohaleté
hasičské činnosti. V diskuzi vystoupil
starosta Ing. Tůma, který poděkoval
za činnost, stejně jako Ing. Horáková. Ing. Šindelář vyzdvihl spolupráci
a odvedenou práci. Bc. Muzikářová
poděkovala za podporu dětí v jejich
zařízení. Plk. Nácovský shrnul situaci
pohledem veteránů. Po chutné večeři
následovala volná zábava i diskuze
s hudebním doprovodem dj. Hruši.
Mgr. Daniel Horký
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Je tu rok nový. Na konci minulého
jsme se rozloučili se dvěma kolegy,
kteří odešli do důchodu. Od 1. ledna
2020 přišly nové posily. Dva mladí kolegové, kteří se právě zaučují. Doplnili
početní stavy na 100 %, a tak máme
opět tři směny A, B, C. V každé z nich
pět sloužících příslušníků.
Leden je měsícem školení a cvičení.
Často říkám, že profesionální hasiči
mají výjezdy a jejich zaměření podle

kalendáře a ročního období. Leden je každoročně ve výjezdové
činnosti podprůměrný. Sice jeden požár, ale zato velkého rozsahu, vypukl 17. ledna ve 2:21. Na mezikrajskou pomoc jsme
vyjeli do Pavlovic. Na místě se sjelo pět jednotek, na požáru
pracovali až do dopoledních hodin. Požár zcela zničil střechu
a část budovy. Hasičům se podařilo uchránit druhou polovinu
domu. Do uzávěrky tohoto zpravodaje zatím naštěstí neeviduji
žádnou dopravní nehodu, která by si svojí povahou vyžádala naši pomoc. V technických pomocích dominuje silný vítr
17. ledna, který nás zaměstnal hlavně na území G. Jeníkova.
ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč n. S.

SEPARAČNÍ MÍSTA TUKŮ A OLEJŮ
Od 1. ledna 2020 mají všechny obce povinnost zajistit místa
pro odkládání jedlých olejů a tuků. JAK JE TO S ODKLÁDÁNÍM JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ V NAŠEM MĚSTĚ? Původně zákon předpokládal, že sběr olejů bude povinný již od
1. ledna 2019. Ani tento termín by naše město negativně nepřekvapil. Již čtyři roky mohou občané našeho města odložit jedlé
oleje a tuky na Sběrném dvoře v Pivovarské ulici. Lidé mohli a mohou použité oleje umístit do uzavíratelných PET lahví
a vložit do sběrné nádoby, znamená to tedy, OLEJ V NÁDOBĚ
DONÉST DO SBĚRNÉHO DVORA. Tato možnost stále trvá!
Od poloviny roku 2019 naše město ještě lépe zajistilo oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků od občanů, rozmístěním separačních nádob určených výhradně pro jedlé oleje
(podobných jaké známe pro plasty, papír či nápojové obaly).
Nádoby jsou k dispozici na šesti známých místech, společně
s dalšími kontejnery jsou umístěny v separačních místech na

tříděný odpad: Habrek (u hlavní komunikace); Marie Majerové
786; Zdeňka Fibicha; Zoufalka; Billa; Plácky. Jedná se o běžný
typ nádoby o objemu 240 l, černé barvy, která má v přední části
vyříznutý kruhový otvor, kterým je možné vhodit olej v uzavíratelných PET lahvích. PŘEHLED VŠECH SEPARAČNÍCH
MÍST, včetně počtu nádob a kapacity naleznete na webových
stránkách našeho města.
Použité kuchyňské oleje jsou cennou surovinou. Pokud se
vhodně separují, je zde velká škála možností, jak tuto energii
využít například ve výrobě biopaliv. V Česku máme pro zpracování těchto odpadů dobré zázemí také v podobě bioplynových stanic, které z odpadů dokáží vyrobit elektřinu a teplo
nebo biometan – obnovitelný zemní plyn. Dnes již není důvod,
aby tyto odpady skončily v kanalizaci, kde způsobují zbytečné
škody.
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ROCE 2019
Především bychom chtěli všem návštěvníkům knihovny poděkovat za přízeň, kterou nám v minulém roce věnovali. Nebyli
to pouze čtenáři, ale i ostatní uživatelé, kteří buď navštívili některou z akcí v knihovně, nebo využili kopírovací či internetové služby. V roce 2019 se celkem zaregistrovalo 990 čtenářů,
z toho 259 do 15 let. Celkem si vypůjčili 66079 dokumentů,
z toho 55423 knih, 9506 periodik a 1150 audio dokumentů.
Nejpůjčovanějšími autory byli Patrik Hartl, Hana Marie Körnerová, Alena Mornštajnová. Jako každoročně se v knihovně
konala celá řada besed pro žáky místních škol, oblíbená byla
i tvořivá odpoledne v knihovně. U dospělých měl velmi kladný
ohlas cyklus šesti lekcí Nenechte mozek zlenivět. Pravidelně si
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23 seniorů procvičovalo paměť pod vedením zkušené trenérky
paměti. Další podařená akce byla přednáška o genealogii, při
které posluchači získali mnoho cenných informací a rad, jak
pátrat po svých předcích. Velmi děkujeme všem přednášejícím.
Děkujeme všem, kteří na konci minulého roku odevzdali vyřazené mobilní telefony a zapojili se do akce A, Odlož mobil
v knihovně. Celkem se vybralo 150 mobilních telefonů. Velmi
nás potěšil fakt, že vylosovaným výhercem, který vyhrál poukaz na nákup knih, byl čtenář z naší knihovny.
Na závěr bychom chtěli popřát všem mnoho krásných chvil
při čtení a těšíme se na setkávání v knihovně i v letošním roce.
Pracovníci knihovny

JSME TU PRO VÁS – S HÁTOU DO PRÁCE II.
Projekt s Hátou do práce II. vstupuje do poslední etapy
své činnosti. Ještě do konce léta je možné získat jeho prostřednictvím pracovní zařazení nebo alespoň nabít nové
zkušenosti z oblasti pracovní, komunikační a bezpečnostní. V rámci projektu také probíhá školení právě v těchto
oblastech.
V druhém pololetí loňského roku se podařilo umístit na
různá pracovní místa 12 osob. Jedná se o místní ﬁrmy, jako
je například Atos, spol. s r. o., Potravinová banka Vysočina, z. s., Háta, o. p. s. Dále o ﬁrmy působící ve vzdálenějších obcích, jako je Humpolec nebo Věž.

Poslední možnost zapojit se do projektu bude na jaře tohoto roku. Informační a motivační setkání proběhne 3. března
od 9 hod. v budově Háta, o. p. s. (3. patro). Zveme všechny
ty, kteří se v důsledku zhoršení svého zdravotního stavu nemohou naplno zapojit do pracovního procesu, potřebují individuální přístup a adaptovanou pracovní dobu. Tento projekt
je ﬁnancován z Evropského sociálního fondu: Operační program Zaměstnanost: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability
pracovní síly, evidovaného pod registračním číslem CZ.03.1
.48/0.0/0.0/17_075/0009061 (S Hátou do práce II.).
Eva Moravcová Urbanová, koordinátorka projektu

MY Z BARBORKY
V novém roce se zase všichni sešli
plni energie, abychom se po svátcích
rozhýbali, řekli si: „Hurá na procházky“! Tak každý den trénujeme a v
létě dáme celodenní túru. Potřeba je i
trénink jemné motoriky. S trpělivostí
jsme se vrhli do keramického tvoření. Naším cílem jsou domácí zvířátka. Kdo vytvoří kuřátko, prasátko či
ovečku… Pod rukama vzniká celá
zvířecí farma.
Mrazivé počasí jsme si zpříjemnili
muzikoterapií. Africké hudební nástroje, klid, odpočinek a pohoda, to
vše bylo přítomno. Vyzkoušeli jsme
využití netradičních nástrojů. Těšíme

se, co na nás čeká příště. Rádi vás
přivítáme u nás v obchůdku Hátovinky, kde na vás čekají zimní dekorace.
Rádi byste stylovou kabelku, andílka
ochránce či hedvábný šátek pro svou
kamarádku? Zavítejte k nám a vyberte si! Těšíme se na vás každý všední
den od 8 do 16 hodin a v sobotu od 9
do 11 hodin.
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/, www.
facebook.com/hatovinky/, www.facebook.com/socialnibazar/.

Mgr. Kateřina Davidová,
CDS Barborka

KLIENTI DOMOVA HÁJ, SPOLUPRACUJÍ NA VZNIKU
PUTOVNÍ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ „MÝMA OČIMA“

Domov Háj realizuje od 1. září
2019 projekt „Na cestě“. V rámci
jedné z klíčových aktivit projektu se
připravuje i putovní výstava fotograﬁí
„Mýma očima“. Na vzniku fotograﬁí,
které budou zařazeny k prezentaci na
výstavě, se výraznou měrou podíleli
klienti domova, které zajímá fotografování. Měli možnost říci si, kde a co
by rádi nafotili, a jaké mají představy
o možnostech, které jim život v nových domech přinese. Také se učili
základy fotografování. Tři z nich již

v současné době fotografují a na výstavě bude možné vidět i jejich záběry.
Klienti, kteří se nezajímají o fotografování, ale baví je práce v dřevodílně,
pracují na výrobě stojanů na fotograﬁe.
Putovní výstava fotograﬁí se bude
konat ve všech lokalitách, ve kterých
budou klienti v budoucnu žít. Začíná
v Ledči n. S.
VERNISÁŽÍ 24. BŘEZNA 2020
OD 16:00 V KAVÁRNĚ KOVÁRNA
Zájemci si ji budou moci prohlédnout následujících 14 dnů. V případě
zájmů mohou přijít i žáci základní
školy, případně studenti střední školy,
a bude pro ně připravena komentovaná prohlídka. Další výstavy fotograﬁí
se budou konat ve Světlé, v H. Brodě, G. Jeníkově a Chotěboři. Cílem
výstavy je osvěta v oblasti procesu

transformace, bourání bariér a stereotypů, odstraňování předsudků, a lepší
přijetí klientů domova v lokalitách,
ve kterých budou žít.
Domov Háj, p.o. prochází procesem transformace pobytových sociálních služeb. Dvanáct klientů zařízení
již žije ve dvou rodinných domcích
ve Světlé n. S., další cca šedesát se do
rodinných domů bude stěhovat. Život
v komunitním bydlení dává klientům
zařízení daleko větší možnosti zapojení se do společnosti, a také kontaktu s rodinnými příslušníky a přáteli.
Připravit se na co nejpřirozenější přechod z domova do rodinných domů
by měl klientům pomoci dvouletý
projekt „Na cestě“, který se uskuteční
díky ﬁnančním prostředkům z EÚ.
Mgr. Andrea Šeredová,
pracovnice pro komunikaci
s veřejností Domova Háj, p.o.
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TAK DOBIJEM I TY DVĚ POSLEDNÍ
SMUTNÝ PŘÍBĚH LIP A PARTLOVA KŘÍŽKU
NAD OSADOU KŘÍŽE
Katastrofa našich lesů, která nás všudypřítomně obklopuje, nás děsí i vzbuzuje respekt. Žravost kůrovce připomíná
hororové příběhy a všichni okolo jsou v podstatě bezmocní. Víceméně jsme odkázáni na mocnou přírodu (tolikrát
vzpomínanou), až nastaví podmínky a hojná léta lýkožrouta pozastaví. Lidský faktor už je tu jen okrajový, zachránit
se toho už moc nedá, vytěžit napadené dřevo a trpělivě osazovat nové plochy novými stromky, podle správně zavedených postupů, vyvarovat se monokulturám. To vše je práce
několika generací – vždyť les se sází na sto let.
Časy jsou pro lesníky a dřevaře jistě hektické a práce těžká a nekonečná. Pomáhá jim v tom i novodobá technika,
která v laikovi vyvolává pocit, že se ocitl někde v lunárním
středisku. O to více je zarážející počínání některých „hospodářů“ v tomto oboru. Odstrašujícím příkladem necitlivosti
i netečnosti je skladování vytěženého dřeva U Partlova křížku, těsně nad osadou Kříže. Nejspíš už století tu rozlehlá
pole na větrném kopci stráží dvě krásné lípy, které tu mezi
sebou halí do stínu kamenný kříž. Lípy jsou to krásné a košaté (lépe řečeno byly), měly štěstí, že kůrovcům zrovna
nejedou, a tak se mohly dožít tak kmetského věku v plné
kráse a k obdivu pocestných. Smůla je v tom, že se objevil
jiný živočich, tentokrát člověk – hospodář. V celkem nepochopitelné logistice cesty vytěženého dřeva z nedalekého
lesa nad břehy Olešenského potoka, člověk hospodář opřel
hranici dřeva o zdravé lípy, jak to s nimi dopadlo, je patrné
z obrázků. Rozedřené kmeny, rozlámané větve! To nebylo
žádné okamžitě potřebné řešení, tenhle stav trvá roky.
Zdá se vám to trestuhodné, poničit takový solitér, tak výrazný krajinný prvek? To je málo, příběh pokračuje. Jak
jsem zmínil, staří sedláci tu mezi lípy postavili i poměrně
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velký kamenný kříž na podstavci. Tak i tahle sakrální stavba „hospodářům“ překážela. Křížek opakovaně shodili, ale
pro formu zase ledabyle postavili (bohabojnost to jistě nebyla). Pozoruhodné je, že s jeho postavením měli jen dvě
možnosti, jak jej natočit, i z toho padesát na padesát zvolili špatnou – křížek i s podstavcem otočili! Směr křížku
v krajině má nejspíš svá pravidla a jistě by v tomto směru
poradil i pan dr. Bárta z ledečského děkanství. Tak nejspíš
vrcholem téhle ignorance bude, že křížek i lípy zůstanou
pod hromadou trouchnivějícího dřeva.
Žijeme v časech, kdy se snažíme o obnovu památek
všeho druhu (často i za každou cenu), jejich renezanci, renovujeme kdejakou památku, lepíme starou zídku, znovu
zavěšujeme ze sbírek zvony, aby byly tam, kam patří. A na
druhé straně bez povšimnutí pomineme takové lajdáctví
a hrubost. Kde jsou odpovědní úředníci, památkáři i zástupy bojovníků na ochranu přírody a památek? Je tohle snad
případ už hodně mimo hlavní cesty nebo také mediální mainstream? Mrzí mě i počínání netečné veřejnosti i farníků,
kouzelné místo v krajině je lidmi navštěvováno, sám jsem
tu opakovaně přišel na čerstvě zapálenou svíci. Copak by
tomu asi říkali staří sedláci, kteří tu v minulosti tak často
poseděli ve stínu lip a popili svou meltu. Taky to ve své
práci neměli lehké a mnohdy s pěkným kvapem, stejně jako
ti dnešní dřevaři. Ty by ani nenapadlo opřít o lípy žebřiňák,
oni ty pomníčky totiž také stavěli a ctili. Vždyť on tu i dnes
někdo hospodaří, ještě nedávno tu bylo hnojiště připomínající rozlohou krajskou sportovní halu. Nebo už sedlácká
pýcha zmizela úplně?
Doufám, že hlavní viník sebere rozum a slušnost do
hrsti a velmi neutěšený stav U Partlova křížku neprodleně

napraví. Nejlépe bez úředních zásahů, ale stejně s puncem
viny. Přál bych těmto lípám, aby ještě do chvil, než začnou vytahovat sílu ze země, se s novým jarem jejich větve
zase zazelenaly, už byly zase svobodné i s důstojně ošetřeným okolím, tedy s vyřezaným náletem i správně a pevně

usazeným křížem. Člověk hospodář jim to dluží! A co vy
ostatní, půjdete se na tu hanbu podívat nebo také pozvednete hlas na obranu tohoto nádherného místa v krajině?
ok

Katastrofální nájezdy hmyzu do lesů nejsou z dějin neznámé a v různých formách i oblastech se vyskytují. Zmiňuje to i ledečská kronika, kde se doslova píše:
„LÝKOŽROUT. Roku 1875 rozmnožil se v panskoledečských lesích lýkožrout a r. 1876 hrozil nebezpečím i lesu
Březině, ústavu špitálskému patřící, takže veškeré pařezí
a štěpinové dříví otesané a kůry zbavené býti muselo.“
O žádném jiném záznamu nevím (možná ho místní lesáci
najdou), ale jen pár kilometrů na sever od Ledče potkáte
v lesích kámen se svatým obrázkem a tímto popiskem:

„Tento kámen byl zde umístěn na paměť katastrofálního rozmnožení bekyně mnišky v letech 1917–1927 na cca
60 000 ha napadených smrkových porostů v českých zemích. Housenky bekyně mnišky vylézají do stromů a ožírají
jehličí“.
Pozoruhodné je, že i tamější hospodáři řeší stejný problém
s kůrovcem, ale povšimněte si, že kulturní památku pietně
zachovali a vytěžené dřevo ROVNAJÍ k cestám a k další
expedici. Docela dobrý příklad pro „našeho hospodáře“, ale
především slušný a logický.

11

P. JOSEF TOUFAR A LEDEČ NAD SÁZAVOU
V této budově při zasedání okresního akčního výboru NF dne 28. února 1948 žádali místní komunističtí funkcionáři, v čele s předsedou OAV NF Jaroslavem
Konopkou, urychlené Toufarovo přeložení ze Zahrádky. Agresivně odtud písemně i telefonicky apelovali
na královehradecké biskupství, aby agilního kněze
přeložilo do jiné farnosti. Přestože vznikla obrovská
petiční akce na podporu P. Toufara, Josef Toufar byl
nakonec přeložen ze Zahrádky do Číhoště. V lednu
1950 vyšlo z místního ONV, od jeho čelných představitelů (Jaroslava Konopky, Františka Slámy), naléhání
na Státní bezpečnost, aby byl kněz Toufar vyšetřen
a v Číhošti, ze které se po tajemném pohybu křížku
11. prosince 1949 stávalo poutní místo, učiněn pořádek. V Konopkově kanceláři na ledečském ONV pak
28. ledna 1950 proběhla taktická příprava, na které
pražští a jihlavští příslušníci StB za asistence ledečských i jihlavských soudruhů z krajského národního
výboru domluvili únos Josefa Toufara z číhošťské
fary ve večerních hodinách.
Dne 1. února 1950 prováděli na ONV v Ledči výslechy očitých svědků pohybu křížku členové církevního
oddělení Státní prokuratury, prokurátoři Karel Čížek,
Jaroslav Růžička a Ludmila Biedermannová, později
Brožová-Polednová, za asistence členů StB z Jihlavy.
Před sedmdesáti lety, 28. ledna 1950, byl z číhošťské
fary unesen dvanáctičlenným komandem komunistické Státní bezpečnosti farář Josef Toufar (1902–1950).
Ve valdickém vězení byl pak bezmála měsíc sadisticky mučen a nucen k falešnému doznání, že inscenoval
pohyb oltářního křížku. Odmítal se podvolit a zradit
své svědomí. Umírá 25. února 1950, paradoxně v den
druhého výročí únorového komunistického puče.
Knězovo tělo se snaží komunistický aparát sprovodit
ze světa a jeho jméno po smrti pošpinit a dehonestovat. Teprve až v roce 1968 a konečně po roce 1990 je
možné o celé kauze pravdivě psát a vynést na světlo
celý životní příběh otce Josefa Toufara, jedné z nepřehlédnutelných postav naší novodobé historie. Navíc se
v posledních letech také rozběhl beatiﬁ kační proces
Josefa Toufara, na jehož konci by měl být číhošťský
mučedník prohlášen za blahoslaveného a vstoupit do
panteonu národních světců.
Protože bývalé okresní město Ledeč nad Sázavou
vstoupilo do života Josefa Toufara a celé číhošťské
kauzy zřetelnou stopou, pokusme se alespoň v krátkosti zastavit se na některých ledečských místech.
Podrobněji je o nich a dalších místech psáno v knižním průvodci Když není motorka, lépe chodit pěšky
(napsal autor těchto řádků, vydal Nezávislý podmelechovský spolek), který právě vychází.
Budova bývalého okresního národního výboru,
dnes poliklinika
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Gymnázium
O jeho vznik se zasadil P. Josef Toufar. Apeloval
na vedení ledečského ONV, aby otevřeli v Ledči Posázavské gymnázium. V jednom svém poválečném
novinovém článku napsal: „Ale jiná je naše bolest –
celému širokému kraji schází možnost vyššího vzdělání, neboť střední a odborné školy jsou v Humpolci,
v Havlíčkově Brodě a v Čáslavi, v městech několik
hodin vzdálených. A proto nyní, kdy je program vlády, aby dle schopností se dostalo vzdělání všem, kdy
se zřizují nové střední školy, doufáme, že i našemu
ledečskému kraji se dostane, nač má spravedlivé právo – Posázavského gymnasia – v Ledči nad Sázavou.“
A skutečně, od září 1946 nastoupili do nově založeného ledečského gymnázia studenti, a mezi nimi
i řada mladých Toufarových farníků. Ve školním roce
1947/1948 začali studovat primu nové ledečské střední
školy dva žáci ze Zahrádky – aktivní Toufarův farník
a ministrant Karel Miláček a Antonín Myslík.
Farní kostel sv. Petra a Pavla
V ledečském gotickém kostele dne 25. září 1949 na
svátek sv. Kříže, pronesl z kazatelny P. Josef Toufar
kázání při slavnosti svěcení obrazu Ukřižovaného,
upevněného na misijní kříž, stojící před chrámem sv.
Petra a Pavla.
V roce 2013 byl parčík před kostelem sv. Petra
a Pavla přejmenován na Park pátera Josefa Toufara.
Pomník je tvořen žulovým blokem s kovovou deskou

a vedle něj adjustovanou plaketou s Toufarovým portrétem a životopisem.
Farní budova
Na ledečské faře žil děkan P. Václav Slavíček (1907–
1981). Narozený v Jiřicích u Zruče nad Sázavou, na
kněze vysvěcený v roce 1934, od roku 1946 byl děkanem v Ledči nad Sázavou. Za války se účastnil protinacistického odboje na Královéhradecku. Byl osobním
přítelem P. Josefa Toufara. A Josef Toufar zašel právě
za děkanem Slavíčkem na ledečskou faru poradit se
ohledně záhadného pohybu oltářního křížku dne 17.
prosince 1949. P. Václav Slavíček bude o několik týdnů později zatčen StB a mučen ve valdických kobkách
tak brutálně, že bude muset být hospitalizován ve vězeňské nemocnici na Pankráci, později v psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích a v Havlíčkově Brodě
a mezi tím bude internován v želivském táboře.
Most spojující náměstí Svobody a Husovo náměstí
Svátek práce 1950 oslavil ledečský okres pod vedením Komunistické strany Československa mohutným
průvodem, který se jak had táhl Ledčí a vrcholil na
náměstí pod tribunou slavnostními projevy. Nechyběl verbální ani vizuální útok na katolickou církev
a P. Josefa Toufara. V průvodu byl zařazen nákladní
automobil, upravený na alegorický vůz, představující
Vatikán. Na kapotě se provokativně vyjímala papírová žena-anděl a na postranicích připevněné heslo:
NENECHÁME SI BOŘIT REPUBLIKU ZÁZRAKY!

Hotel Koželužna
Masivní bezpečnostní opatření na silnicích vedoucích
do Číhoště trvala po celý rok 1950. Hlídky ledečského
Sboru národní bezpečnosti zastavovaly vozidla na křižovatce před Hotelem Koželužna v Ledči nad Sázavou,
legitimovaly cestující a auta vracely nazpátek. Též ze
silnic odstranili silniční ukazatele s názvem Číhošť.
V Hotelu Koželužna přespávali v únoru 1950 příslušníci technické skupiny StB, kteří se v číhošťském
kostele pokoušeli sestrojit podvodný mechanismus.
Sokolovna
Sokolovna v Ledči nad Sázavou byla postavena
v roce 1928 a od samého počátku zde fungoval také
biograf. Kino v sokolovně existovalo i v roce 1950,
když se tu 16. března 1950 i s ideologickým vystoupením tajemníka ONV Františka Slámy pouštěl komunistický propagandistický ﬁlm Běda tomu, skrze
něhož pohoršení přichází (režisér Přemysl Freiman,
scénář Jan Kliment), který byl natočen krátce po smrti
Josefa Toufara ve spolupráci Zpravodajského ﬁlmu se
Státní bezpečností. Snímek je ukázkou praktik komunistického režimu, v tomto případě s cílem diskreditovat katolickou církev, kněze Toufara a zastrašit věřící.
Distribuoval se v březnu 1950 v rekordním počtu 375
kopií a promítal se ve většině kin v republice. Nebyl
ničím jiným než záměrnou lží, dnešními slovy fake
news. Film zde viděla celá řada Toufarových farníků
ze Zahrádky a Číhoště a byla oprávněně pobouřena
lží a manipulací ﬁlmařů.
Miloš Doležal
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170 LET ÚSILÍ, TAHANIC A ZMATKŮ
V ÚZEMNÍM USPOŘÁDÁNÍ
Revoluční rok 1848 otřásal nejen monarchií rakousko-uherskou, významně také poznamenal i Ledeč, toho
roku totiž „nevyhořela“ jen monarchie, ale také velká
část ledečského náměstí. Řadě občanů to přineslo jistě
nesmírné strádání (o 30 let později vyhoří ještě hrad).
Možno připomenout, že místní hasičský sbor byl založen v roce 1872 i s novou stříkačkou. Paradoxně a trochu symbolicky pro tento příspěvek připomínám, že
z ledečského požářiště tu začal vyrůstat dům, který se
v budoucnosti stane symbolem města a jeho správy, totiž jeho radnice. Uhodli jste, je to dům čp. 7. Ten symbol
je v tom, že roku 1850 začíná i martýrium státoprávního
dělení území této země, v němž Ledeč bude 150 let hrát
důležitou úlohu, jako sídlo hejtmanství či okresu.
Rozlehlému území, kde sídlí i Ledeč, vévodila města (Německý Bod, Chotěboř, Habry…), 16 vrchnostenských úřadů, 16 panství (D. Kralovice, G. Jeníkov,
Lipnice, Žleby…) a 19 statků (Dolní Krupá, Štěpánov,
Vrbice…). Vlastně všude měla zastoupení i Ledeč. V té
době už to bylo 100 let, kdy císařovna Marie Terezie
darovala zdejší panství i spojené statky (mj. Karlštejn)
Ústavu šlechtičen na Hradčanech, což vlastně vydrželo
v různých obměnách až do roku 1945. Zásadní změnu
v organizaci veřejné správy přinesl rok 1848, kdy po
zrušení poddanství a zániku patrimonií v jejich feudální podobě starý správní systém ztratil své opodstatnění
a bylo proto zřejmé, že musí dojít k postátnění správních
orgánů již v první instanci.
Nová organizace vstoupila v platnost k 1. 1. 1850, když
její hlavní zásady byly schváleny císařským nařízením
ze dne 26. června 1849. Tím císařem byl v té době už
dva roky František Josef I. a vydrželo mu to ještě dalších 66 let. Vlastně ani nevíme, kdy se tenhle proslulý
mocipán nejvíc přiblížil k našemu městu (možná námět
pro studentské práce). Základní územní jednotky státní
správy, tzv. politické okresy, byly vytvořeny podle jednotných hledisek tak, aby se zásadně nelišily ani rozlohou, ani počtem obyvatel. Vyššími jednotkami se staly
kraje a země a nejvyšším orgánem státní správy ministerstva vnitra ve Vídni.
Hned prvních 10 let nového uspořádání to s „vladaři“
na ledečské radnici vypadalo jako z pohádky – tak čtěte:
Adámek Jan-barvíř, Dobruška Václav-truhlář, Růžička
Jan-perníkář, Perknovský Václav-kupec…
A která ta velká města české země nám už vládla?
Před těmi 170 lety, zmíněnými v titulku, to první byly
Pardubice (viz související příspěvek dr. Vostatka LZ
8/2019), jedním z podkrajských měst byla i Ledeč. Součástí procesu změn po roce 1848 bylo oddělení výkonu
moci politické od výkonu moci soudní. Na území okresu
Ledeč vznikly soudní okresy Dolní Kralovice a Ledeč.
Tato organizace veřejné správy brzy přestala vyhovovat záměrům vídeňské vlády. Od května 1855 zahájily
činnost smíšené okresní a krajské úřady (slučovaly moc
politickou a soudní do jednoho úřadu). Místo dosavadních sedmi bylo zřízeno třináct krajů, přičemž území
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celého dnešního okresu připadlo do kompetence krajského úřadu v Čáslavi. To nám vydrželo nejdéle ve sledovaném období a nejspíš také nejlépe. Počet hejtmanství
(kam patřila i Ledeč) se na začátku 20. století zvýšil na
území státu na 98. Stav se výrazně neměnil ani velkými
změnami po I. světové válce, snad jen pojmenováními –
okresní správy nebo okresní úřady.
Nejrychlejší a největší „mišmaš“ nám v tom udělali
Němci v roce 1938. Podělili Čechy na 7 celků (Moravu
na 2) a Ledeč na první kolo přiřadili pod Pelhřimov. Jen
o rok později už to byl Kolín. Už v roce 1942 to bylo
zase jinak, tentokrát jsme za velkým úřadem cestovali
až do Tábora.
Všechna protektorátní nařízení padla v roce 1945.
V územním členění státu byl obnoven stav z roku 1938
se složkami zemskými, okresními a obecními. Byly obnoveny okresy Ledeč n. S. (s. o. Dolní Kralovice a Ledeč n. S.), které podléhaly Zemskému národnímu výboru v Praze. To byl úprk dějinami, že?
V roce 1949 bylo rozhodnuto o krajském uspořádání
(bylo jich 13) a my jsme byli poprvé přifařeni pod Jihlavu, a to na celých jedenáct let.
Začátek prázdnin roku 1960 nám přinesl ztrátu „důležitost“ okresu a naším krajským úřadem se stal Hradec
Králové.
Vcelku očekávaně se po roce 1989 měnilo i územní členění a tak jsme se na přelomu tisíciletí stěhovali opět na
Jihlavu, sídelní město Jihlavského kraje, Vysočiny i Kraje
Vysočina – tolikrát se to za 11 let přejmenovalo. Ledeč
z těchto změn posledních 60 let nijak zvlášť neproﬁtovala, tak budeme čekat, že se objeví nějaké příznivější uspořádání. Z předchozích řádků plyne, že nic není na „furt“
a někdy to vezme také pěkný kotrmelec. Koneckonců
označení geopolitika nepatří jen do sfér Železné opony,
hranice EU nebo vojenských uskupení. O tom jsme se za
poslední desetiletí mohli sami přesvědčit. Když si jmenovaná „krajská“ sídla propojíte na mapě, budete muset
třikrát promrkat, abyste se přesvědčili, že ty územní reformy byly vždy myšleny ve prospěch obyvatel.
Tak až někdy pojedete na Pardubice nebo přes Pardubice, vzpomeňte, že od 1. 1. 1850 byly naším prvním
„krajským“ městem po feudálním uspořádání monarchie. Připomeňme si jen, že Ledeč byla v polovině 19.
století městečkem asi dvoutisícovým, že tu bylo na 266
domů (teprve po roce 1870 se členila i na Horní Ledeč,
kde přibylo dalších 19 domů). O vznikající radnici jsme
se už zmínili, ale je nutné poznamenat, že první radní
dům věnoval ledečským občanům už Zdeněk Meziříčský z Lomnice už v roce 1561, samozřejmě, že byl na
náměstí, a to na jeho jihovýchodní straně. Kolem roku
1850 se také zmiňuje osada k obci Bohumilice Podol
(Podolí), kde ještě bude příštích sto let fungovat kdysi
veleúspěšná papírna. Roku 1859 byl zrušen cech hrnčířský, který město tak proslavil. Ale zase nám tu roku
1852 přibyla pošta, spojená také se jmenovaným kupcem Perknovským. Jen o 10 let později tu škodila velká

povodeň. Mamince Gustava Mahlera, která se v Ledči
narodila jako Hermannová, bylo 12 let, stejně jako dívčí škole, která zdejší velké náměstí rozdělila vejpůl. Jeden z nejslavnějších rodáků a pozdější carský kapelník
měl jeden rok. Roku 1865, za purkmistra Perknovského,
kupce z domu č. 74 v Ledči, „ukoupen v dražbě dům č.
16 za částku 3575 zlatých. Tato měna byla v RakouskoUhersku už od roku 1754 a zlaté se měnily na korunu až
v roce 1892. Pro zajímavost byl roční plat v polovině 19.
století pro vyššího úředníka cca 600 z., pro učitele 130
a pro dělníka cca 150 zlatých.

Živými pamětníky těch časů zůstaly snad jen lípy
u kostela a na Horní Ledči. Kdyby tak mohly vyprávět,
jistě by mezi jiným řekly, že se tu po Sázavě v té době
docela běžně plavilo dřevo. Jistě by vzpomněly i na majitele Thunovského letohrádku Josefa Pospíšila, kterého
teprve za padesát let vystřídal mnohem známější Vojtěch Nosakovič. To by bylo zajímavých věcí, kterých
nám za těch sto sedmdesát let uniklo…
Příspěvek je volným průvodcem, uvedená data jsou
orientační.
ok

NEJRADĚJI VZPOMÍNÁM NA SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA

Vzpomínky i zastavení paní Aleny
na časy náboženské výchovy i zdejší
duchovní. Doba, která nepřinášela
jen důstojné a slavnostní obřady, ale
také řadu úsměvných, často i rozverných zážitků i kratochvílí.
Ve škole jsem mívala nejraději kreslení, tělocvik a náboženství.
Také zpěv, i když neumím zpívat,
ale zpívala jsem ráda kvůli panu učitelovi Pospíšilovi. Myslím, že jsem
nebyla sama, kdo ho miloval jako
hodného strýčka. On nás učil naše
krásné národní písně, které měl v oblibě i náš 1. prezident T. G. Masaryk.
Také ráda vzpomínám na hodiny
náboženství. Už jen pí profesorka
Lažnovská uměla tak krásně při hodinách dějepisu vyprávět Řecké báje
jako paní katechetka Šimková při
hodinách náboženství o životě a utrpení svatých. Vystřídalo se tu hodně
kněží, které pamatuji. Vzpomínám
p. děkana Šimka, který nám udělil
ještě přijímání svátosti a zemřel v r.
1945. Všechny dívky jsme byly jako
družičky, jen Růža Pokorná byla
z tak chudé rodiny, že jí to nemohli

dopřáti. Bydleli ve vápence. Rod
Šimků byl velice pobožný a patřil do
něho i můj strýček, maminčin švagr.
Jeho žena, moje teta, vstávala i o 4.
hodině ranní, aby se mohla dobrých 4 km cesty přes les a ve sněhu
dostavit do milovaného kostelíčka
na roráty. Jednou prý ale zmožena
únavou v lavici usnula, a při pozdvihování se rozezvučela písní Bože,
chválíme Tebe. Až po pořádném
dloubanci své sestry se vzpamatovala a velebný pán to s úsměvem
toleroval. Ve 40. válečných letech
tu byl velebný pan Jan Beran, který byl později děkanem ve Světlé
n/S. Za doby vládnutí komunistů byl
úřadu zbaven a pracoval u Oblastního úřadu geograﬁe a kartograﬁe
Praha, kde pracoval i pozdější můj
manžel, který v tu dobu pracoval na
výstavbě Kovo-ﬁniše a ledečského
sídliště, a poté i skláren ve Světlé.
Církev velebného pána však úřadu
nezprostila, a proto nás mohl s dovolením pana biskupa Tylínka v Praze Nuslích oddat. S mým manželem
jsme pak prožili více jak 2 roky na

Slovensku v Novákách při výstavbě
chemičky a elektrárny a v Košicích
při výstavbě strojíren. Můj manžel
jako geometr a pan děkan jako ﬁgurant. Každý den pan děkan vstával
brzy ráno, aby si odsloužil krátkou
mši svatou v tamějším kostele, kde
mu můj muž ministroval, neboť si
to prý pamatoval, když jako školák
ministroval panu děkanu Tylínkovi,
který v tu dobu byl děkanem v Nuslích, kde manžel chodil do školy.
Jako malá jsem měla nejraději
svěcení kočiček a Božího těla. Do
svazku kočiček se přidával i proutek
jalovce a ovázané stuhami se nastavil tak, aby ho skropila svěcená voda
a doma pak se kočičky rozdělily za
obrázky. Mělo to přinést bohatou
úrodu. Na svátek Božího těla jsem
se těšívala. Už v předvečer jsme otrhaly, co kde kvetlo, pivoňky, kopretiny a jiné kvetoucí květiny, aby byl
plný košíček. Vystrojené jsme byly
jako družičky. Vycházelo se z kostela po horní, tj. jižní straně náměstí,
kde byl oltář se svatým obrazem, po
stranách mladé zelené lipky a hořící
svíce. Velebný pán šel pod baldachýnem, který nesli pobožní pánové, a muzika hrála nábožné písně.
Po vzdání pocty svatému obrazu se
průvod ubíral dále. Další oltář býval
u staré školy a třetí na severní straně
náměstí, mezi Muchovým a Vaněčkovým domem (Nonstop). Celou
cestu jsme sypaly květinové lístky.
V kostele se pak konala mše svatá a my se těšily na příští Boží tělo
a také na nové šatičky, neb z těch
současných se rychle vyrostlo.
Pokračování příště.
Alena Vosmíková
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DOBRO A ZLO Dějiny víry můžeme chápat jako cestu
k lidské spáse. Její součástí je i boj dobra se zlem. O tom, co
je dobro a zlo, máme každý nějakou představu. O dobru máme
představu jasnější. Jsou věci, na kterých se většina společnosti
shodne. Dobré je mít někoho rád, dobré je zdraví, mít fungující
rodinu a naplňující práci. Sice by nic z uvedeného nemělo být
samoúčelné, láska by neměla být sobecká, zdraví by člověk neměl využít jen pro sebe, práce by měla být užitečná druhým, ale
jde o věci snadno uchopitelné. Obtížněji deﬁnujeme zlo. Chápeme, že násilí nesloužící k obraně je špatné, víme, že krást ani
podvádět se nemá, ale jak se vyrovnat s nejasnými situacemi?
Můžeme pro dobrou věc lhát a podvádět? Jak zjistíme, co je ještě dobré a co již nikoliv? Možná jsme si jen to špatné dokázali
dobře zdůvodnit. Ale sami nemáme šanci se v tom orientovat.
Nutně potřebujeme dobrá pravidla, společenství, které o dobru
a zlu přemýšlí a pravidelné zamýšlení nad naším životem. Přesně tohle nám nabízí společně prožívaná víra.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
20. 2. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na
faře)
23. 2., 14.30 Dětský karneval (sokolovna, pořádají Společenství mladých a Společenství rodin)

28. 2. v 15.00 Spolčo na faře pro děti od 3 do 6 let (zajišťuje
paní Sklenářová)
28. 2. v 14.30 Spolčo na faře pro školní děti (program a dozor
zajišťuje Barča Wolfová a spol.)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
11. 2. Panny Marie Lurdské (Tohoto dne roku 1858 spatřila prostá dívka Bernadetta v jeskyni u Lurd Pannu Marii).
14. 2. Sv. Valentin (Ve 3. stol. našeho letopočtu se podle legend
biskup Valentin zapsal do srdcí lidí svou schopností pomáhat
trpícím. Mj. oddával zamilované dvojice proti vůli císaře.
Kvůli milosrdenství a pochopení, které měl pro zamilované,
se stal symbolem věrné lásky).
22. 2. Svátek stolce sv. Petra (Upozorňuje nás na přímé spojení
dnešní církve s apoštolem Petrem, kterého Ježíš Kristus určil
jako svého zástupce na zemi. Věříme, že i dnešní papežové
jsou pokračovateli apoštolů).
26. 2. Popeleční středa (kněz na znamení pokory udělá věřícím
křížek popelem na čelo. Popel je znamením pomíjivosti. Popeleční středou začíná půst, období příprav na Velikonoce).
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

ABECEDA PENĚZ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Na 10. ledna si zástupci České spořitelny připravili pro druháčky program „Abeceda peněz“, který hravou formou dětem
přibližuje svět ﬁnancí jejich rodičů.
V úvodní přednášce si děti povídaly, k čemu to je chodit do
práce, co všechno rodiče platí a proč s penězi šetřit. Potom si
děti zažily den dospěláka. Vyzkoušely si cestu do práce, den
v zaměstnání, nákup věcí denní potřeby a v „bance“ si mohly
za nastřádané peníze koupit pro sebe nějaké drobnosti. Součástí programu byla i soutěž o nejlepší obrázek na téma „Co je

můj sen?“. Nakonec si děti vyluštily křížovku, kde byly pojmy
z okruhu ﬁnancí a spoření.
Na konci programu tak měly děti dobrou představu o tom, jak
funguje rodinný rozpočet, co vše musí rodiče platit a že každá
věc něco stojí.
Opakování je matka moudrosti, a proto si nové poznatky děti
ještě jednou projdou pomocí vzdělávacích materiálů, které také
připravila Česká spořitelna.
Marie Barešová, třídní učitelka 2. A

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
Ještě před Vánocemi proběhl v tělocvičně naší školy tradiční
turnaj žáků prvního stupně ve vybíjené. Zúčastnily se ho všechny
třídy prvního stupně kromě prvňáčků, kteří ještě tuto hru natolik
neovládají. Přišli se alespoň podívat, jak to jde jejich starším
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spolužákům. Žáci ze stejných ročníků si mezi sebou zahráli
vždy dva zápasy a atmosféra byla opravdu bouřlivá. Kdo nehrál,
ten fandil. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na tom, že
turnaj proběhl hladce.
Jana Hrochová – učitelka 1. stupně

ŠKOLNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Stalo se tradicí, že naše základní škola vyhlašuje každým rokem

literární soutěž pro žáky I. a II. stupně. Letošní téma bylo „Podivuhodné

dobrodružství naší rodiny“. Děti se
mohly inspirovat skutečnými příhodami, které prožily se svými blízkými, nebo zapojit svoji fantazii. Do
soutěže přispělo čtyřicet pět školáků,
kteří k příhodě přidali svou ilustraci.
Porota vybrala jedenáct nejzajímavějších prací. Úspěšní pisatelé byli
odměněni diplomem a knihou. Odměnu získali: Tereza Škvorová II.C,
Elen Polívková II.C, Tereza Součková II.C, Simona Hrochová III.B,
Tereza Hourová III.B, David Herout
III.B, Alexandr Svoboda III.C, Justýna Sekotová III.C, Vanda Pytlíková III.C, Kryštof Robin Liška IV.B,
Jakub Kalhotka VII.C.
Marie Čuchalová,
učitelka 1. st. ZŠ

ŠKOLNÍ LIGA MINIHÁZENÉ
V pátek 13. prosince se vybraní
žáci naší školy zúčastnili 2. kola
školní ligy miniházené v tomto
školním roce, které se konalo v hale
v Ledči. Toto kolo hrálo celkem
třináct týmů ve dvou kategoriích –
druhé, třetí třídy a čtvrté, páté třídy.
Přibyla dvě družstva ze Zruče nad
Sázavou, naopak se již nezúčastnilo
družstvo žáků z Hněvkovic.
Hráči z okolních škol měli tedy
možnost se ještě před Vánocemi
vidět a zahrát si házenou. Mnozí
se mezi sebou již dobře znají, protože tento turnaj nehrají poprvé. Na
všech bylo vidět, že je hra baví a těší
se na další turnaj, který bude následovat na jaře a uskuteční se ve Zruči
n. S. Přejeme všem dětem mnoho

radosti z pohybu, ať se jim daří nejen ve sportu.

Jana Hrochová,
učitelka 1. stupně ZŠ Ledeč n. S.

Výsledky našich žáků: Kategorie 2.–3. třídy
TYGŘÍCI (2. ročníky) – 5. místo, SMAJLÍCI (3. ročníky) – 1. místo
Kategorie 4. – 5. třídy: VLCI (4. ročníky) – 3. místo, LVI (5. ročníky) – 1. místo

ZÁKLADKA NA HORÁCH
Základní škola v Ledči připravuje v rámci výuky tělesné výchovy 6. a 7. tříd lyžařský a snowboardový výcvik.
6. třídy (pokud jsou sněhové podmínky) absolvují několikadenní přípravný kurz na kopci Kadlečák u Světlé
n. S. 7. třídy jezdí na týdenní kurz do Čenkovic v Orlických horách. Letos se kurzu, ve dnech 4.–10. 1., zúčastnil velký počet žáků – 61, kteří byli rozděleni do 4
lyžařských a 1 snowboardového družstva. Přestože mimo
sjezdovky příliš sněhu nebylo, samotné sjezdovky byly
upravené a lyžovalo se celý týden. Kromě lyžování byly

pro účastníky připraveny přednášky horské služby, vědomostní kvízy, vycházky do okolí, týmové sportovní hry
na sněhu, karneval a samozřejmě také závěrečný slalom
a diskotéka.
Přestože někteří stáli na lyžích poprvé, všichni odjížděli domů spokojeni, protože zvládli bez problémů vyjet na
vleku a sjet bezpečně svah.
Andrea Chaloupková a Alena Matoušková,
učitelky ZŠ Ledeč n. S.
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
• TJ Sokol Vilémovice Vás zve na SOKOLSKÝ PLES,
který se uskuteční 8. února od 20:00 hod. v Obecním
domě Vilémovice. Celý večer bude hrát kapela R.U.M.
• SDH Kamenná Lhota Vás zve na TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES, který se koná 8. února od 20:00 hod.
v Hostinci U Urbanů. K poslechu a tanci Vám zahraje
kapela Pod proudem.
• Fotbalový výbor FK Kovoﬁniš Ledeč nad Sázavou zve
fotbalisty a jejich příznivce na FOTBALOVOU ZÁBAVU, která se uskuteční 8. února od 20:00 hod. v Kulturním domě Kožlí. Po celý večer bude hrát DJ Kalič & DJ
Petr. Cena vstupenky s místenkou u stolu v předprodeji
100 Kč a na místě 150 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit
v Turistickém informačním centru na Husově náměstí.
• HC Ledeč nad Sázavou – oddíl krasobruslení pořádá
v sobotu 8. února 9. ročník závodu v krasobruslení –
LEDEČSKÁ PIRUETA. Závod pořádán jako součást poháru ČKS, krasobruslařské závody se uskuteční
v ATOS aréně, závody budou probíhat během celého
dne. Přijďte podpořit naše závodnice.
• Restaurace a penzion U Řeky Váz zvou na kreativní
kurz VÝROBY LAPAČŮ SNŮ. Akce se koná 9. února
od 16:00 hod. v Restauraci U Řeky. Vstupenky si můžete zakoupit na baru restaurace od 8:00 do 15:00 hod.
Cena kurzu je 490 Kč.
• Hospoda u Čerta ve Vilémovicích Vás zve na ZVĚŘINOVÉ HODY, která se konají ve dnech 12. a 13. února. Rezervace na 734 462 096.
• Město Ledeč nad Sázavou zve všechny malé i velké,
nejen věkem, na divadelní zpracování legendárního večerníčku KRKONOŠSKÉ POHÁDKY, které se uskuteční 16. února od 14:00 hod. v sále Gymnázia Ledeč
nad Sázavou. Cena vstupenky 100 Kč pro děti, 120 Kč
dospělý. Vstupenky si můžete zarezervovat na adrese
http://rezervace.ledecns.cz nebo je zakoupit v Turistickém informačním centru na Husově náměstí.
• Restaurace a penzion U Řeky Váz zvou na TRADIČNÍ KARNEVAL U ŘEKY, který se koná 16. února
od 14:00 hod. Živý klaun s jeho kapelou, spousta her
a dobrot je samozřejmostí. Rezervace vstupenek nutná!
Vstupenky k dispozici od 19.1. v restauraci U Řeky.
• Studenti Gymnázia Ledeč nad Sázavou Vás srdečně
zvou na 68. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA LEDEČ, který se koná 21. února od 19:00 hod. v KD Ostrov Havlíčkův Brod.
• Město Ledeč nad Sázavou Vás zve na originální komedii
s originální zápletkou NA OSTRO. Divadelní představení se uskuteční 21. února od 19:00 hod. v sále Gymnázia
Ledeč. Ještě je k dostání pár volných vstupenek, které
můžete zakoupit v Turistickém informačním centru nebo
na http://rezervace.ledecns.cz. Cena vstupenky 350 Kč.
• TJ SOKOL Vilémovice a obec Vilémovice Vás zvou
na MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ, který se koná
22.února.
• Obec Bělá Vás zve na HASIČSKÝ PLES, který se
uskuteční 22. února od 20:00 hod. v KD Bělá. K tanci
a poslechu hraje kapela R.U.M.
• SVČ Ledeč nad Sázavou Vás zve na POVÍDÁNÍ S HERCEM VÁCLAVEM VYDROU, které se
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uskuteční 27. února od 19:00 hod. v sále Gymnázia
Ledeč. Cena vstupenky je 150 Kč. Vstupenky si můžete
zakoupit v Turistickém informačním centru na Husově
náměstí.
ZUŠ Ledeč Vás srdečně zve na ÚNOROVÝ MALÝ
KONCERT, který se uskuteční ve čtvrtek 27. února od
17:00 hod. v sálku ZUŠ v Nádražní ulici.
Kouzelná škola s Michalem Vás zvou na akci pro děti
MICHALOVI MAZLÍČCI. Přijďte si hrát, přijďte
se bavit, a hlavně smát s dětmi, s Michalem v sobotu
29. února od 15:00 hod. v Sokolovně Ledeč. Předprodej vstupenek v obchodě zdravé výživy Jasmín. Dítě
1 a 2leté v době konání představení v doprovodu dvou
platících zdarma na klíně rodiče.
SVČ Ledeč společně s TJ Sokol Ledeč Vás zvou v neděli 1. března 2020 na DĚTSKÉ ŠIBŘINKY, které začínají od 14:00 hod. v Sokolovně. Hraje DJ Black. Těšit
se můžete na soutěže, vystoupení tanečních kroužků
Anety Šťastné, přehlídku masek, vyhlášení nejlepších
masek a na spoustu cen a sladkostí. Občerstvení zajištěno. Jednotné vstupné 40 Kč (děti do 3 let zdarma).
ZUŠ Ledeč Vás srdečně zve na BŘEZNOVÝ KONCERT, který se uskuteční ve středu 4. března od 17:00
hod. v sálku ZUŠ v Nádražní ulici.
Obec Bělá Vás zve na MAŠKARNÍ BÁL, který se
uskuteční 7. března od 20:00 hod. v KD Bělá. K tanci
a poslechu hraje kapela 4G.
HC Ledeč zve v sobotu 7. března na HOKEJOVÝ
PLES, který se uskuteční od 20:00 hod. v Kulturním
domě Bojiště. K tanci a poslechu hraje kapela Melodie.
Předprodej vstupenek v bufetu na zimním stadionu. Doprava zajištěna.
DS LUCERNA Vilémovice Vás zve na divadelní představení v Camolettiho komedii LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST. Komedie plná italského temperamentu, francouzského šarmu, manželských nedorozumění a „raﬁnád“, ale
především spousta legrace k popukání. Navíc budete překvapeni, jak mistrovsky se budou rozvíjet. Představení se
hraje ve dnech 13. 3., 14. 3., 20. 3., 21. 3., 4. 4. a 5. 4.
O předprodeji budete informováni na plakátech.
Obec Bělá Vás zve na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL S KOUZELNÍKEM, který se uskuteční 14.
března od 14:00 hod. v KD Bělá. Hraje DJ Harry.
Město Ledeč nad Sázavou Vás zve na kouzelnické představení ŠKOLA KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA, které se
uskuteční v neděli 22. března od 14:00 hod. v sále Gymnázia Ledeč. Předprodej vstupenek bude zahájen od 19.
února v Turistickém informačním centru na Husově náměstí 60 nebo na adrese http://rezervace.ledecns.cz/.
Obec Bělá Vás zve na KONCERT VESELÉ TROJKY, který se uskuteční v sobotu 28. března od 18:00
hod. v KD Bělá.
Město Ledeč nad Sázavou Vás srdečně zve v pondělí
30. března na pořad ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA do sálu Gymnázia Ledeč od 19:00 hod. Předprodej vstupenek bude zahájen od 2. března v Turistickém
informačním centru na Husově náměstí 60 nebo na adrese http://rezervace.ledecns.cz/.
Tereza Doležalová, Dana Sedláčková, DiS.

PAVLOVSKÝ BETLÉM
Sedmým rokem jsme v Pavlově
oslavili Vánoce setkáním u zdejšího
betlému 23. prosince, návštěvnost se
rok od roku zvyšuje. Letos se účastnilo na 500 lidí. Program s koledami
a mluveným slovem, určeným k rozjímání a zamyšlení. Úvodní slovo obstaral starosta obce Roman Krecl, přivítal hudební uskupení z Vilémovic,
které hrálo vánoční písně a koledy.
Starosta poděkoval spoluobčanům za
pomoc při zvelebování a chodu obce,
zejména místním hasičům. Zhodnotil
úspěchy a neúspěchy v roce 2019 a seznámil přítomné s plány v následujícím roce. Popsal historii pavlovského
betlému a poděkoval jeho autorovi,

panu Ladislav Zadražilovi, který každým rokem vytvoří novou sochu či
sousoší. Jedná se o ručně vyřezávané
dřevěné sochy, kterým pan Zadražil
vdechl život. Posledním dílem, které
přibylo, jsou dva andělé, kteří jsou
zavěšeni v horní části betlému. Každoročním hostem je i ledečský děkan
dr. J. Bárta, který občanům i betlému
požehná. Pavlovský betlém se pyšní
dvanácti sochami, které jsou ve večerních hodinách osvětleny. V průběhu svátků je betlém navštěvován
velkým množstvím obdivovatelů.
Přejeme si, abychom se opět za
rok všichni ve zdraví a přátelském
duchu setkali.

Mgr. Roman Krecl,
starosta obce Pavlov

JEDINEČNÁ MAGICKÁ
SHOW NEJEN PRO DĚTI
ZVEME VÁS NA POVÍDÁNÍ S HERCEM

VÁCLAVEM VYDROU
INTERAKTIVNÍ BESEDA,
KDE V PRŮBĚHU MŮŽETE KLÁST SVÉ DOTAZY

SÁL GYMNÁZIA LEDEČ N. S.
27. ÚNORA 2020 V 19:00 HODIN
CENA VSTUPENKY 150 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V IC LEDEČ N. S.,
INFORMACE: marek.frolík@acer.com

Pojďte si hrát na kouzelnickou školu a v roli kouzelnických učňů čarujte na jevišti společně se známým kouzelníkem PAVLEM KOŽÍŠKEM. Každý kouzelnický učeň
dostane pravé kouzelnické vysvědčení a všechny děti
v sále budou zapojeny do většiny kouzel a soutěží. V roli
kouzelnice se představí Hanka Mašlíková nebo Martina
Dvořáková. Představení ŠKOLA KOUZEL se uskuteční
v neděli 22. března 2020 od 14:00 hod. v sále Gymnázia
Ledeč. Předprodej vstupenek bude zahájen od 19. února
v Turistickém informačním centru na Husově náměstí
60 nebo na adrese http://rezervace.ledecns.cz/.

JAROMÍR HANZLÍK
– ČESKÁ HERECKÁ LEGENDA
PŘIJEDE DO LEDČE
Jaromír Hanzlík, herecká legenda a držitel Křišťálového glóbu za umělecký přínos české kinematograﬁi na MFF v Karlových Varech, míří k nám!
Nabízíme vám jedinečnou příležitost se osobně setkat s tímto legendárním hercem a připomenout si jeho padesátiletou cestu hereckým životem. Zároveň ochotně odpoví na otázky z publika i na téma jeho posledního ﬁlmu „Léto s gentlemanem“, který byl natočen podle jeho scénáře.
Na pořad ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA se můžete těšit v pondělí
30. března 2020 od 19:00 hod. v sále Gymnázia Ledeč. Předprodej vstupenek bude zahájen od 2. března v TIC na Husově náměstí 60 nebo na adrese
http://rezervace.ledecns.cz/.
TIC
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
Dne 18. ledna 2020 oslavila krásné 90. narozeniny paní BOŽENA JANÁKOVÁ z Ledče.
Přejeme naší mamince, babičce, prababičce
a praprababičce hodně dalších let plných pohody a chuti do života.
Dcera Jaroslava, vnuci a vnučky s rodinami

Dne 13. února letošního roku si připomínáme 4. výročí úmrtí
pana JANA FULÍNA
z Habreku.
Zároveň 14. února vzpomínáme už 24. výročí
úmrtí paní MILOSLAVY FULÍNOVÉ z Habreku.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.
Už osm roků nám chybí náš milovaný, dobrý
a obětavý manžel, tatínek a dědeček,
pan LADISLAV PÍŠKA z Hradce.
Dne 9. února 2020 si připomínáme toto smutné výročí.
Všem, kteří na něho vzpomínají spolu s námi,
děkujeme.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
a synové s rodinami.
Čas plyne, bolest zůstává.
Co více můžeme Ti dát?
Jen kytičku a stále vzpomínat.
Dne 27. února uplynou 2 roky ode dne, kdy
nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček,
pan ZDENĚK BROŽ z Jedlé.
S láskou stále vzpomíná manželka,
synové a vnuk.

KOUZELNÁ ŠKOLKA
MICHALA NESVADBY
Michalovi mazlíčci se vám osobně představí

29. ÚNORA 2020 v 15:00
Sokolovna Ledeč n. S.
Michal známý z ČT Déčka připravil dobrou
zábavu, aktivní účast dětí i zábavné soutěže.
Přijďte si hrát, přijďte se bavit a hlavně smát
s vašimi dětmi a s MICHALEM!

Dne 29. ledna uplynulo
30 let, kdy tragicky zahynuli naši milovaní rodiče –
MARIE A FRANTIŠEK
FLEKALOVI z Bělé.
Prosíme všechny, kdo jste
je znali, abyste jim spolu
s námi věnovali tichou
vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Čas rychle běží,
ale bolest stejná zůstává…
V únoru letošního roku uplyne
už sedm smutných let od chvíle, kdy nás opustili dva nerozluční kamarádi
ROMAN JANDÁČEK z Ledče n. S. a MARTIN KYSELA
z Habreku.
Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste je znali a měli rádi.
S láskou a každodenní vzpomínkou rodina
Jandáčkova a Kyselova.
Dne 20. února uplyne jeden smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička,
paní JANA ŠIMÁNKOVÁ z Ledče n. S.
Vzpomeňte s námi všichni, kteří jste ji znali
a měli rádi.
S láskou a úctou vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

SEZNÁMENÍ
Hledám štíhlou, pohlednou ženu kolem 60 let. Já, prý pohledný, 65/170 střední postavy, ﬁnančně zajištěný, se zázemím,
chci ještě milovat a být milován. Telefon: 722 164 767.

HC LEDEČ N. S. POŘÁDÁ
7. BŘEZNA 2020 OD 20:00

HOKEJOVÝ PLES
V BOJIŠTI
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NA ZIMNÍM STADIONU
DOPRAVA Z LEDČE A ZPĚT V CENĚ VSTUPENKY
HRAJE SKUPINA MELODIE
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