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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST BŘEZEN 2020
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.

ANČE, KUBO, HAJNEJ! HIML HERGOT DONRVETR KRUMCAJS ELEMENT!

V únoru roku 2020 se rada města sešla ve dnech 3. a 17. února.  
Na svých jednáních probrala tyto podstatné body: 
• Schválení smlouvy o výkonu umělecké činnosti se Školou 

kouzel Pavla Kožíška na den 22. 3. 2020 od 14 hod. a Jaro-
mírem Hanzlíkem (Úsměvy) na den 30. 3. 2020 od 19 hod. 
v sále gymnázia.

• Vyjádření souhlasu se stavební úpravou bytového domu
v ulici Hlaváčova dle předložené projektové dokumentace.

• Neschválení vydání „Tržního řádu“.
• Schválení členů výjezdové jednotky SDH Ledeč nad Sáza-

vou pro rok 2020. 
• Schválení připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“ a dne 10. března 2020 vyvěsit tibetskou vlajku na prů-
čelí budovy Městského úřadu v Ledči. Schválení smluv o za-
jištění uměleckého vystoupení skupiny Wohnout a skupiny 
Filip Zangi & PURPUR na kulturní akci Městské slavnosti 
v Ledči nad Sázavou.

• Schválení nájemních smluv v Domě s pečovatelskou služ-
bou.

Zastupitelé města se sešli v měsíci únoru dne 24. 2. 2020 a z to-
hoto jednání pro potřeby zpravodaje vybíráme:
• Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 

organizacím a spolkům v celkové výši 1.289.000 Kč. 

HLEDÁTE KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ
VAŠEHO AUTOMOBILU?

OBRAŤTE SE NA SPECIALISTU!

PETR TŮMA
Jiřice 212

KONTAKT: 731 051 766

MOŽNOST PŘEDÁNÍ AUTA V LEDČI
WEB: https://petr-tuma.webnode.cz/

7. – 8. 3.
Dr. Čurda Pavel
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 102

14. – 15. 3. 
Dr. Palánová Kateřina
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 103

21. – 22. 3.
Dr. Hanusek Milan
U Stadionu 2187, H. Brod

Tel.: 722 068 222

28. – 29. 3. 
Dr. Brázda Pavel
Krále Jana 538, Chotěboř

Tel.: 569 623 790

4. – 5. 4.
Dr. Horáková Irena
Kalinovo náb. 605, H. Brod

Tel.: 569 434 445

Znělo v neděli 16. února v sále gymnázia. V podání herců z praž-
ského Divadla pohádek jsme si připomněli legendární večerníček Kr-
konošské pohádky. Během hodinky v pěti příbězích jsme zažili intriky 
pána Trautenberka, kterého naštěstí na poslední chvíli zastavil pán hor 
Krakonoš. „To bylo hezký, mamí“, řekla holčička otáčející se na ma-
minku, když odcházely po představení. Kladné hodnocení jsme slyšely 
i z řad rodičů a prarodičů, kteří si rádi zavzpomínali na dobu, kdy zhléd-
li první díly pohádek natočené již v roce 1974. 

A co nám přiveze Divadlo pohádek příště? To ještě nevíme, ale v ne-
děli 22. března od 14:00 se těšíme na ŠKOLU KOUZEL Pavla Kožíška. 
„To je kamarád“, řekl pan Sýkora a posléze i herec Jaroslav Sypal, kte-
rý ještě dodal: „…pozdravujte ho ode mě“. Kdo se chce naučit kouzlit? 
Tak neváhejte, volná místa rychle ubývají. 

TIC

TERMÍNY PRODEJNÍCH TRHŮ V LEDČI V ROCE 2020
Pravidelné prodejní trhy na Husově náměstí v Ledči se budou konat ve dnech:

7. 4., 5. 5., 2. 6., 7. 7., 4. 8., 8. 9., 6. 10. a 3. 11.
O termínech v prosinci budeme v předstihu informovat.

• Schválení prodeje pozemku parc. č. 944/3 v k. ú. Ledeč man-
želům Žáčkovým a pozemku parc. č. 2236/19 v k. ú. Ledeč 
nad Sázavou manželům Vávrovým.

• Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků u ČOV kvůli 
jejímu zkapacitnění.  

• Schválení dofi nancování akce „Oprava komunikace ul. Za-
hradní, Ledeč nad Sázavou“ ve výši 40 % celkových nákla-
dů projektu, na jejíž realizaci je poskytnuta dotace z Minis-
terstva pro místní rozvoj.

• Schválení dofi nancování akce „Oprava komunikace v ul. 
Hrnčíře, Ledeč nad Sázavou“ ve výši 30 % celkových nákla-
dů projektu, na jejíž realizaci je poskytnuta dotace z Minis-
terstva pro místní rozvoj.

• Schválení  prodeje nebyt. jednotky č. 604/101, ul. J. Haška 
č.p. 603, 604, 605. 

• Schválení uzavření „Smlouvy darovací a smlouvy o zřízení 
předkupního práva“ - s Tělocvičnou jednotou Sokol Ledeč 
nad Sázavou na budovu sokolovny. 

• Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je napláno-
ván na 25. března 2020.

• Kompletní usnesení z  jednání rady města a  zastupitelstva 
města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line pře-
nos lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz

Mgr. M. Simandl, místostarosta
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Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – STATISTIKA I NOVINKY

Jak se nám dařilo v minulém roce? Tak uveďme pár sta-
tistických čísel i čerstvých informací. Leden byl ve zna-
mení stavebních úprav a stěhování. Kancelář vedoucí
a sociálních pracovníků se přestěhovala do 1. patra vily, 
v přízemí mají své pracoviště pečovatelky. V přízemí je 
také připravena jednací místnost, návštěvy tak nemusí 
chodit po schodech do patra, je tu zvonek, kterým si ná-
vštěvníci pracovníky služby přivolají.

V jedné z budov DPS proběhla kompletní rekonstrukce 
výtahu. Ač rekonstrukce znamenala mnohá omezení pro 
obyvatele, pečovatelky a v neposlední řadě i pro řidiče sa-
nitních vozů, výsledkem je větší kabina, kde se bez pro-
blémů přepraví osoba na vozíku. „Záběh“ se neobešel bez 
komplikací, ale teď bude uživatelům dobře sloužit.

V únoru byla dokončena rekonstrukce bezbariérové 
koupelny v DPS, neboli střediska osobní hygieny, která 
je určena pro ambulantní službu. Dosavadní koupelna ne-
byla bez bariér a svým vybavením neodpovídala standar-
du a požadavkům uživatelů. Koupelna má sprchový kout, 
kde se pohodlně umyje člověk na vozíku, kout je vyba-
ven sedátkem. Součástí je bezbariérové WC a umyvadlo. 
Místnost dovybavíme sedacím nábytkem, aby si uživatel 
mohl po koupeli odpočinout. Službu nabízíme osobám, 
které nemají v bytě vhodné zázemí pro hygienu nebo mají 
vany, do kterých je problém vstoupit. Nabízíme seniorům 
či zdravotně postiženým odvoz do střediska osobní hygi-
eny, pomoc při hygieně a samozřejmě odvoz zpět. V DPS 
také některé koupelny nevyhovují nárokům obyvatel, ne-
jsou zcela bezbariérové, proto tuto službu nabízíme i oby-
vatelům DPS. Koupelnu bylo možné zrealizovat s přispě-
ním Kraje Vysočina z dotačního programu „Investujme 
v sociálních službách 2019“, a to částkou 154 374,- Kč.

Také bychom rádi informovali veřejnost o rozšíření 
provozní doby o víkendech, nyní je služba o víkendech

a svátcích dostupná od 7,00 do 12,00 hod. V týdnu je pe-
čovatelská služba k dispozici od 6,30 do 18,00 hod. Pro-
vozní dobu jsme připraveni i nadále rozšiřovat v návaz-
nosti na růst počtu uživatelů služby a jejich požadavky.

Pečovatelskou službu v loňském roce využilo 224 uži-
vatelů v různém rozsahu. Během roku provedli sociální 
pracovníci 47 sociálních šetření u žadatelů o sociální služ-
bu a se všemi žadateli byla následně uzavřena smlouva
o poskytování pečovatelské služby. 

Nejvíce úkonů bylo realizováno v Ledči (49 %) a na 
budovách DPS (33 %), dále jsme dojížděli za klienty do 
Kožlí, Bohumilic, Bojiště, Habreku, Obrvaně, Souboře, 
Hradce, Trpišovic, Kamenné Lhoty, Rejčkova, Dobrovíto-
vy Lhoty, Vrbky, Olešné, Prosíček, Pavlova, Horní Pase-
ky, Hněvkovic, Chřenovic, Ostrova, Bělé a Jedlé. 

Děkujeme představitelům obcí, které se podílejí na spo-
lufi nancování pečovatelské služby. Jsou to obce Bojiště, 
Hradec, Trpišovice, Dolní Město (Rejčkov), Chřenovice
a Jedlá. Vážíme si této podpory!

Nejžádanějším úkonem v DPS i v terénu je stále dovoz 
stravy. Pečovatelky během roku rozvezly 28 277 obědů 
ze tří vývařoven. Klienti žijící v DPS dále nejvíce žádají 
služby nákupů, pochůzek a běžného úklidu. Uživatelé slu-
žeb z terénu využívají služby nákupu, třetí nejvyužívaněj-
ší službou je pomoc a podpora při podávání jídla a pití, ná-
sledováno úkonem pomoci při osobní hygieně. Za loňský 
rok provedly pečovatelky 3511 nákupů různého rozsahu.

Pro zajímavost uvádíme věkové rozpětí uživatelů na-
šich služeb: 18 – 60 (11), 61 – 70 (23), 71 – 80 (80), 81 – 
90 (96), 91 – 100 (13). Pečovatelskou službu využilo 77 
mužů a 147 žen.

Mgr. Gabriela Brožová
vedoucí Pečovatelské služby v Ledči n. S.

Od 1. ledna letošního roku došlo také ke střídání ve vedení ledečské „pečovatelky“. Za odcházející paní Danu Pospíšilovou na-
stupuje paní Mgr. G. Brožová.

Redakce Ledečského zpravodaje děkuje paní Daně Pospíšilové za letitou a vstřícnou spolupráci a jistě i spolu s našimi čtenáři 
jí přejeme pevné zdraví a spousty hezkých chvil v rodinném kruhu. Zároveň přejeme paní Brožové hodně úspěchů v nelehké a hod-
ně sledované funkci vedoucí a samozřejmě si přejeme stejně dobrou spolupráci, což se ostatně za poslední čas už stalo – ok, redak-
ce Ledečského zpravodaje.

Kontaktujte nás: tel. 569 726 631, 731 156 923, 730 803 436. Více se také dozvíte na našich webových 

stránkách: http://dps.ledecns.cz/. Kromě základních úkonů poskytujeme také základní sociální 

poradenství – pokud vám nebudeme moci zajistit pomoc my, rádi vám doporučíme

jinou sociální službu nebo odborné pracoviště.
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Adam Alexander Adéla Kotlíková

Eliška Janovcová Eliška Šťastná

Ema Bradová Martin Lebeda

Václav Nixbauer Vladislav Trýb
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ÚNOROVÉ VÍTÁNÍ SPOLUOBČÁNKŮ NA RADNICI

Druhá únorová sobota nebývá normálně moc vlídný čas. 
Jsme uprostřed zimy, a to na Vysočině bývaly pěkné nadílky 
sněhu a poledovice. Ale tahle zima nezima už toho asi moc ne-
připustí. Z letošního sněhu by děti neuplácaly ani jediného po-
řádného sněhuláka. Jmenovanou sobotu 8. února už teprve ne! 
Celý víkend bylo krásné slunečné počasí a odpolední teploty 
sahaly přes 10 °C. Vichřice Sabina teprve bloudila někde nad 
západní Evropou, všechno jako připravené pro hezkou procház-
ku a nějakou slavnost. Ta se také na ledečské radnici opravdu 
odehrála. Postupně tu přivítali osm našich malých spoluobčán-
ků. Osmičky prý v numerologii znamenají pohodu a bohatství, 
to všechno se v obřadní síni na radnici událo. Vždyť rodiče
a prarodiče si sem přivedli (vlastně přinesli) své velké poklady. 
Ten den slaví svátek Milady, žádná z vítaných slečen se tak ne-
jmenovala, tak tenhle bonus ze slavnosti vypadl. Zato tu byly 
hned dvě Elišky a to také zrovna nebývá obvyklé. 

Tento článek je určen zejména pro budoucí snoubence, kte-
ří uvažují o uzavření občanského sňatku v matričním obvodu 
Městského úřadu v Ledči nad Sázavou.

S ohledem na množící se případy, kdy se budoucí snoubenci 
dostaví na zdejší matriku s tím, že „v určený den mají svatbu“, 
ale tento termín nemají předem s matrikářkou domluvený, upo-
zorňuji, že termín svatby je NUTNÉ předem nejdříve osobně 
popř. telefonicky domluvit s matrikářkou a teprve poté zajišťo-
vat svatební hostinu a ostatní záležitosti. Přehled o volných ter-
mínech svatebních dnů je totiž znám pouze matrikářce. Snou-
benci musí následně matriku osobně navštívit, neboť k uzavření 
manželství je třeba vyplnit dotazník a předložit zákonem stano-
vené doklady. Je potřeba počítat s tím, že termín, který si snou-
benci zvolí, může být již plně obsazen. 

Dnem a místem pro uzavírání sňatků je Radou města Ledeč 
nad Sázavou stanovena každá 1. a 3. sobota v měsíci v obřad-
ní síni úřadu. V tyto dny je umožněno snoubencům s trvalým 
pobytem na území ČR uzavřít manželství v obřadní síni rad-
nice bez jakýchkoliv nadstandardních služeb a bez jakýchko-
liv poplatků.  

Na základě žádosti snoubenců je ovšem možné povolit uza-
vření manželství i mimo dobu a místo stanovenou radou města, 

Na pondělí 9. března je naplánováno divadlo do Jihlavy na hru „Podivný pár“ od Neila Simona. Cena vstupenky
a jízdného je 250 Kč. Začátek představení v 19.00 hod. Odjezd autobusu v 17 hodin od autobusového nádraží. 

Naše členy zveme na společné posezení „Vítání jara“ do sokolovny ve čtvrtek 19. března 2020 ve 14.00 hod. Ob-
čerstvení, hudba, tanec. Jste srdečně zváni.

Účastníkům rekondičního pobytu v Sezimově Ústí připomínáme termín 18. – 24. 5. 
Na úterý 9. června připravujeme jednodenní zájezd na zámek ve Žďáře n. Sázavou
„Po stopách Santiniho“ – Barokní galerie, která zahrnuje prohlídku bývalého kláštera s průvodcem  (bazilika, pre-

latura, kaple, rajský dvůr, sádky a další) – od 10:00 hodin. Ve 1300 hodin navštívíme „Modelové království Žďár“ 
– jednoho z největších kolejišť v republice. Cena zájezdu 300 Kč zahrnuje vstupné a dopravu. Přihlášky na IC od
25. 5. od 8 hodin.

Členský příspěvek pro letošní rok 2020 je stanoven na 100 Kč. Poukázky na bezplatnou právní poradnu se vydávají 
každý sudý čtvrtek od 13.00 do 13.30 hod. v klubovně městské organizace.

Ostatní informace městské organizace sledujte v naší skříňce na budově České spořitelny.

SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY, Z.S., MO LEDEČ NAD SÁZAVOU

UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ
- UPOZORNĚNÍ PRO BUDOUCÍ SNOUBENCE

A kohože jsme to tedy přivítali? Postupně se obřadu zúčast-
nili:

Adélka Kotlíková, Eliška Šťastná, Eliška Janovcová, Ema 
Bradová, Vladislav Trýb, Václav Nixbauer, Adam Alexander
a Martin Lebeda.

Všechna hezká přání tu od představitelů města Ledče pad-
la a redakci Ledečského zpravodaje nezbývá nic milejšího, než 
se k hezkým přáním přidat. Tak ať jsou naši jmenovaní občán-
ci především zdraví a šťastní ve svých rodinách i ve společen-
ství sousedů našeho města. A pokud jim do života přijde nějaká 
ta vichřice, jako nás po jmenovaném víkendu neminula zmí-
něná Sabina, ať je tak milosrdná, jako byl tenhle “vítr“ k na-
šemu kraji. 

ok, LS

a to za správní poplatek 1.000,- Kč. Posouzení takové žádosti 
o uzavření manželství je ze zákona ve výhradní pravomoci ma-
trikářky, a to zejména v souvislosti s časovými a technickými 
možnostmi. Matriční úřad není povinen vyhovět všem poža-
davkům snoubenců o uzavření manželství na kterémkoli vhod-
ném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stano-
venou radou obce. Je nutno ovšem podotknout, že pokud daný 
termín nebyl již zcela obsazen, bylo snoubencům k dnešnímu 
dni vždy vyhověno. Pokud tedy uvažujete o uzavření manžel-
ství v tomto roce, neváhejte kontaktovat matrikářku - osobně 
nebo na tel. č. 569729554, protože již nyní jsou některé termí-
ny zcela zaplněny.

Na závěr uvádím seznam oddávajících, kteří jsou oprávněni 
přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství:

Ing. Zdeněk Tůma – starosta města

Ing. Hana Horáková – místostarostka města

Mgr. Michal Simandl – místostarosta města

Marek Kroutil - pověřený člen zast.

Ig. Jan Drápela – pověřený člen zast.

Lenka Smítková, matrikářka
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ÚNOR 2020

VLOUPÁNÍ DO RODINNÉHO DO-
MU – dne 21. 2. 2020 bylo policisty 
PS Ledeč n. S. přijato oznámení ve 
věci vloupání do neobývaného rodin-
ného domu v ul. Růžová v Ledči n. S., 
kterého se neznámý pachatel dopus-
til době od 16:00 hod. dne 15. 2. do 
09:00 hod. dne 21. 2. 2020, kdy ne-
zjištěným způsobem za pomoci nási-
lí vytrhl kování v horní části zárubní 

u vchodových dveří a vnikl do rodinného domu, který prohle-
dal a z tohoto odcizil ze špalety okna světelný led pásek a dále 
v domě odcizil přenosnou zářivku, za pomoci klíče vloženého 
v zámku odemkl a otevřel dveře vedoucí na dvorek a poté dům 
opustil, kdy tak tímto svým jednáním způsobil poškozenému 
majiteli na odcizených věcech a poškozeném zařízení celkovou 
škodu ve výši nejméně 4.500,- Kč. Pachatel je tímto jednáním 
podezřelý ze spáchání přečinu krádež a porušování domovní 

svobody, kdy mu v případě jeho zjištění a uznání viny před sou-
dem hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 3 roky. 

POSPREJOVÁNÍ ODSTAVENÉ ŽELEZNIČNÍ SOUPRAVY 
- dne 24. 2. 2020 bylo policisty PS Ledeč n. S. přijato oznámení 
ve věci posprejování odstaveného vlaku na nádraží ČD v Led-
či nad Sázavou, kterého se dopustil neznámý pachatel v době 
od 21:30 hodin dne 22. 2. do 05:00 hodin dne 23. 2. 2020, kdy 
na vlakovém nádraží ČD posprejoval z venkovní strany loko-
motivu č. 814 133-5 osobní vlakové soupravy Regio Nova ce-
listvým barevným nápisem o rozměru 6 x 2 m, čímž způsobil 
poškozené společnosti České dráhy, a.s., škodu poškozením ve 
výši nejméně 7.000,- Kč. Pachatel se tak dopustil přečinu po-
škození cizí věci a v případě jeho zjištění mu tak u soudu hro-
zí trest odnětí svobody v trvání až na 1 rok, zákaz činnosti nebo 
propadnutí věci.

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

Služební obvod Policejní stanice Policie ČR v Ledči n. S. je roz-
dělen do dvou území rozdělených na okrsek „A“ a „B“, kdy statis-
tická objasněnost činí za rok 2019 66,27 % z celkového počtu 83 
trestných činů, tedy se objasnilo 55 trestných činů. Vysokou míru 
objasněnosti se daří držet již několik let především díky dobré spo-
lupráci příslušníků PČR a místními obyvateli. Ke služebnímu ob-
vodu Policejní stanice Ledeč spadá i OOP Světlá n. S., která ve 
výše uvedené statistice není zahrnuta. 

Územní celek A zahrnuje město Ledeč n. S. na levém břehu řeky 
Sázavy, dále do služebního okrsku spadají obce Hněvkovice, Bu-
deč, Habrovčice, Chotěměřice, N. Ves u D. Kralovic, Velká Paseka, 
Zahájí, Štičí, Kožlí, Bohumilice, Sechov, Přemelovsko, Podhradí, 
Bojiště, K. Lhota, Veliká, Mstislavice, Kouty, Horní Paseka, Dol-
ní Paseky a Zahrádka.  

Za tuto území část jsou odpovědní policisté pprap. Martin Mali-
mánek a pprap. David Kecskés  (telefonické spojení 974 271 721, 
974 271 720, 725 292 408; e-mail: hb.ps.ledec@pcr.cz).

Územní celek B zahrnuje Ledeč n. S. – pravý břeh Sázavy. Dále 
do služebního okrsku spadají obce Habrek, Obrvaň, Souboř, Vrbka, 
Sačany, Sychrov, Jedlá, D. Voda, Bělá, Chřenovice, Tasice, Kozlov, 
Olešná, Leština, H. Prosíčka, D. Prosíčka, Hamry, Hradec, Nezdín, 
Číhošť, Kynice, Zdeslavice, Tunochody, Hlohov, Hroznětín, Ost-
rov, Pavlov, Vilémovice.   

Za tuto území část jsou odpovědni policisté prap. Karel Vobořil, 
prap. a Jiří Frantl (telefonické spojení 569 720 705, 725 292 408; e-
mail: hb.ps.ledec@pcr.cz). 

V rámci služebního obvodu Policejní stanice Ledeč došlo 
v roce 2019 ke spáchání 83 trestných činů, kde se podařilo z to-
hoto objasnit 55 tr. činů. Převládá dlouhodobě majetková trestná 
činnost, zejména krádeže a vloupání, podvody, poškození cizí věci 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 SL. OBVOD PS LEDEČ N. S. 

a dále násilná trestná činnost, kdy se jedná zejména o trestný čin 
výtržnictví a ublížení na zdraví, převážně po požití alkoholických 
nápojů. Při zpracování trestné činnosti dochází k úzké spolupráci se 
službou kriminální policie, která má detašované pracoviště na OOP 
ČR ve Světlé. Samotný služební obvod Policejní stanice Ledeč má 
za rok 2019 objasněnost 66,27 %. 

V přestupkovém řízení za rok 2019 bylo v rámci součinnosti 
OOP ČR Světlá n. S. a PS Ledeč n. S. evidováno celkem 1492 pře-
stupků, přičemž z nich bylo 1161 přestupků řešeno na místě v pří-
kazním řízení uložením blokových pokut ve výši 268.300,- Kč 
a nejvyšší podíl z tohoto mají přestupky v dopravě v rámci dohledu 
nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, kdy bylo celkem 
řešeno 1161 různých přestupků s uložením pokut ve výši 250.500,- 
Kč. Z celkového počtu přestupku jich bylo 254 oznámeno přísluš-
nému správnímu orgánu. 

V roce 2019 bylo v rámci dopravy služebního obvodu OOP ČR 
Světlá a PS Ledeč, zjištěno 21 řidičů pod vlivem alkoholu či jiné 
návykové látky (16 přestupků, 5x trestný čin ohrožení pod vlivem 
návykové látky a 1x omamné a návykové látky). V rámci trestního 
řízení řešeno 5 řidičů a dále 17 řidičů bylo řešeno v rámci přestup-
kového řízení na odboru dopravy ve Světlé nad Sázavou. Dále bylo 
vypátráno 11 osob v celostátním pátrání, 26 osob eskortováno k vy-
střízlivění na protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě a 8 osob 
bylo umístěno v policejních celách. Ze strany OOP ČR Světlá a PS 
Ledeč bylo řešeno 28 incidentů se znaky domácího násilí, přičemž 
ve 3 případech bylo využito ustanovení § 44 odst. 1 zákona o PČR 
č. 273/2008 Sb., a došlo k vykázání osoby ze společného obydlí.

npor. Bc. Luboš Pejchar, vedoucí Policie ČR,
Obvodní oddělení Světlá n. S. a Policejní stanice Ledeč n. S.



7

ODBORNÉ UČEBNY A DÍLNY NA ZŠ

Již na podzim loňského roku byla podána žádost o do-
taci v rámci 6. Výzvy MAS Královské stezky z Integro-
vaného regionálního operačního programu na podporu 
rozvoje infrastruktury pro MŠ, ZŠ a neformálního vzdě-
lávání na podporu projektu „Odborné učebny na ZŠ Le-
deč nad Sázavou“.  Projekt řešil rekonstrukci dílen, kte-
ré pro špatný technický stav již neposkytovaly dostatečně 
kvalitní zázemí pro výuku. Protože škola neměla k dis-
pozici výukové pomůcky, vhodné sady, stavebnice a jiné 
materiálně technické pomůcky, byly v rámci projektu 
pořízeny také nezbytné pomůcky a nářadí do dílen i do 
učebny fyziky, chemie a učebny přírodopisu a vhodný 
nábytek. Dále byla řešena úprava zeleně v okolí víceú-
čelového hřiště u ZŠ. Cílem projektu bylo zvýšení kvali-
ty vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy, 
řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu 
práce. Dodávka výukových pomůcek do učeben fyziky, 
chemie a přírodopisu a nářadí do dílen včetně vhodné-
ho nábytku připadla fi rmě HELAGO-CZ, s. r. o., která 

ve výběrovém řízení na výběr dodavatele podala nabídku 
ekonomicky nejvýhodnější a to s nabídkovou cenou ve 
výši 1 631 261,50 Kč vč. DPH. Úpravu zeleně proved-
la fi rma Green Planet ze Světlé nad Sázavou za částku ve 
výši 26 453,81 Kč vč. DPH. Rekonstrukci dílen provedla 
fi rma ATOS spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou a to na zákla-
dě poptávkového řízení, ve kterém podala nabídku eko-
nomicky nejvýhodnější. Náklady na tuto rekonstrukci 
činily 353 320,- Kč vč. DPH. Kompletně byl projekt do-
končen v prosinci 2019. Projekt je spolufi nancován Ev-
ropskou unií ze strukturálního fondu ERDF ve výši 95% 
celkových způsobilých výdajů projektu. Dotace na pod-
poru tohoto projektu tedy činila 1 877 799,94 Kč, zbýva-
jících 5 % celkových způsobilých výdajů, tzn. 98 831,58 
Kč, je hrazeno z rozpočtu města. Věříme, že projekt spl-
ní svůj účel a přispěje ke zvýšení kvality a inovativnosti 
výuky a k rozvoji manuální zručnosti žáků. 

-OdMI -

HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY UŽ MÁ SVÝCH DVACET LET

Před 20 lety bylo hodně sledovanou 
stavbou budování HŘIŠTĚ PRO VŠECH-
NY u Základní školy v Nádražní ulici. Po-
dupaný plácek s křovím a stromy se před 
očima Ledečáků měnil na moderní stadi-
onek s umělým povrchem a do té doby 
v Ledči nevídanými dalšími stavebními 
a sportovními prvky. V samém centru tak 
postupně vznikal upravený a velmi účel-
ný prostor. Samotná stavba byla náročná 
nejen ve složitém terénu, ale také v bez-
prostřední blízkosti plně funkční školy. To 
vyžadovalo trvalou bezpečnost i disciplí-
nu od dětí i vyučujících. K tématu se ještě 
v tomto roce vrátíme. 

ok
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VYSOČINA NAVYŠUJE DOTACE PRO HASIČE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA 
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Únor se nesl v duchu větru a tech-
nických pomocí. S jarním pálením 
klestu a často jeho špatným nahlá-
šením vyjíždíme častěji k takovým 
požárům. Na internetových strán-
kách HZS Kraje Vysočina nalezne-
me odkaz pro zadávání pálení. Od-
kaz je: paleni.izscr.cz 

Na této stránce velmi jednoduše 
můžeme zadat, kdo, co a kde pálí. 

Vyhneme se tím planým poplachům a nepříjemnostem. 
Nezapomínejme prosím, že svévolně rozdělávat ohně 
v lese je podle lesního zákona zakázané!

Ale zpět k větru. Všem známá vichřice Sabina napá-
chala napříč republikou mnoho škod. Konkrétně na Le-
dečsku se jednalo v drtivé většině o padlé stromy na 

V roce 2019 bylo z krajského rozpočtu uvolněno 27,6 miliónu korun na spolufi nancování Kraje Vysočina při nákupu dopravních 
automobilů pro vybavení jednotek požární ochrany obcí. 8,7 miliónů korun bylo určeno pro profesionální sbor k posílení investic 
pro rozvoj profesionálních jednotek a vypracování projektové dokumentace na stavbu nové výjezdové stanice v Jihlavě.

„I další krajské peníze pomohly Krajskému sdružení dobrovolných hasičů Kraje Vysočina. 2,2 miliónu korun bylo loni rozděleno 
mezi jednotky sboru dobrovolných hasičů na pořádání soutěží v požárním sportu, vybavení mladých hasičů, zajištění preventivně 
výchovné činnosti na úseku požární ochrany a propagaci požární ochrany. Prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočiny 
bylo rozděleno 3,6 miliónu korun pro obce na zajištění akceschopnosti jednotek a zhruba 1,3 miliónu korun na nákup elektrocent-

rál do vybavení jednotek obcí. Program bude zopakován i v roce 2020,“ říká náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky Martin Kukla.

Viditelný nárůst peněžní pomoci Kraje Vysočina je vidět v podpoře práce krajského 
sdružení dobrovolných hasičů. Loni jim byl rozpočet navýšen o 300 tisíc korun, letos si 
přilepší o dalších 300 tisíc korun, ty by mělo sdružení použít především na organizaci 
Mistrovství České republiky hry Plamen dětí do 15 let a dorostu Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska v požárním sportu, které se bude konat na Vysočině. 

Ve schválené částce 13,4 miliónů korun, se kterou rozpočet Kraje Vysočina počítá 
pro profesionální i dobrovolné hasiče v roce 2020, je opět pamatováno na investiční 
činnost, na rozvoj akceschopnosti, dovybavení jednotek požární ochrany obcí. Pozitiv-
ní informací potvrzenou Martinem Kuklou je, že další peníze mohou získat profesio-
nálové z jarního přerozdělení zůstatku hospodaření Kraje Vysočina. V tuto chvíli je ve 
hře uvolnění více než 4,5 miliónu korun navíc na pořízení šesti kapacitních nádrží na 
pohonné hmoty. Tyto nádrže by byly využívány v mimořádných situacích. 

Bc. Darina Holéczyová

komunikaci, či el. vedení. Ve dvou případech jsme za-
jišťovali utržené plechy na střeše, aby nenapáchaly více 
škody. Také došlo k rozfoukání ohně po pálení a násled-
nému menšímu požáru v lese. Vcelku tedy za 10. a 11. 2.
jsme na Ledečsku zasahovali ve 23 případech. V ná-
sledujících dnech jsme se vrátili k běžným výjezdům, 
jako transport pacienta k vrtulníku, požár lesa, či výcvik
a školení dobrovolných hasičů v našem hasebním obvo-
du. Další vítr přišel v noci z 23. na 24. 2. Na odstranění 
stromů z komunikací jsme začali pracovat v 15 hodin. Za 
odpoledne a noc profesionální hasiči vyjížděli ještě 9x.
U obou větrných smrští bychom se těžko obešli bez dob-
rovolných hasičů. A to jak místních, tak v okolních ob-
cích. Tímto jim za zásahy děkuji.

ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

DOBROVOLNÍ HASIČI CVIČILI
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V pátek 21. února proběhla v habreckém spolkovém domě 
výroční valná hromada okrsku č. 17 – Ledečsko, Okresního 
sdružení hasičů H. Brod. Jednání zahájila úvodním slovem mís-
tostarostka Ing. H. Horáková a dále jednání řídil okrskový sta-
rosta Josef Borovský. Mezi hosty nechyběli: ledečský starosta 
Ing. Z. Tůma, zástupce zasloužilých hasičů Jaroslav Nácovský, 
starosta okrsku č. 18 Jan Cihlář, za HZS Jan Šimanovský a zá-
stupci jednotlivých sborů z Ledečska. Zprávy přednesli staros-
ta okrsku, velitel Václav Pokorný, hospodářka Bronislava Hol-
ková, Karel Jaromír za radu prevence a zástupce revizní rady 
Jiří Novák. Okrskový starosta poděkoval za práci ve sborech. 
I přes zvýšenou administrativní zátěž se daří plnit povinnos-
ti a dostát nárokům, jaké jsou na dobrovolné hasiče kladeny. 
Dále zhodnotil plnění plánu práce na loňský rok. Připomenul 
školení, soutěže i zásahovou činnost. V okrsku je nyní přes 
350 hasičů, nejvíce členů přišlo k hasičům v Hradci, úbytek 
byl zaznamenán v Chřenovicích. Připomenul plánované akce
a vyzdvihl zlepšení komunikace mezi jednotlivými sbory a vzá-
jemnou informovanost. Proběhly volby funkcionářů okrsku do 
dalšího období. Starostou byl zvolen Josef Borovský a hospo-
dářkou Bronislava Holková. Funkci okrskového velitele opustil 
z vlastního rozhodnutí dlouholetý funkcionář Václav Pokorný, 
přítomnými byl jako nástupce z navržených kandidátů zvolen 
Jaroslav Tvrdík z Číhoště. Do okresních orgánů byli navrže-
ni do rady prevence Karel Jaromír z Chřenovic a Bronislava 

SETKÁNÍ HASIČSKÉHO OKRSKU č. 17

Holková z Pavlova, do aktivu zasloužilých hasičů Jaroslav Ná-
covský a do kontrolní a revizní rady Jiří Novák z Číhoště. Po 
vystoupení hostů byl stanoven plán práce na rok 2020 a přijato 
usnesení, kterým byly závěry z jednání schváleny. Závěrem lze 
ještě jednou poděkovat bývalému veliteli okrsku Václavu Po-
kornému za veškerá léta u hasičů a skvěle odvedenou práci. 

Fotografi e Bronislava Holková. 
Mgr. Daniel Horký

V únoru proběhl na ledečské stanici zátěžový test no-
sitelů dýchací techniky. Zúčastnili se nositelé dýchací 
techniky nejen z místního sboru, ale i z Kožlí, Jedlé, Bo-
jiště a Pavlova. Test se skládal z teoretické a praktické zá-
těžové zkoušky, kdy po řádném provedení kontroly dý-
chacího přístroje (s podrobným ústním popisem postupu 
zkušebnímu komisaři) se účastníci testu vydali na  hrad. 
Nositelé této techniky jsou podrobováni každoroční lé-
kařské prohlídce. Jak zátěžový test potvrdil, nositelé dý-
chací techniky jsou výkonu služby v dýchacích přístro-
jích plně schopni.

11. 2. 2020 jsme si připomněli Evropský den linky 112. 
Na toto jednotné evropské tísňové číslo se dovoláte na te-
lefonní centra HZS v krajích, které je provozují.

DOBROVOLNÍ HASIČI TRÉNUJÍ I POMÁHAJÍ

Během února vyjížděla jednotka dobrovolných hasičů 
k několika zásahům. Byl to zásah ze dne 10. února, kdy 
jednotka SDH Ledeč zasahovala spolu s Hasiči G. Jení-
kov v souvislosti s orkánem Sabine u uvolněné plecho-
vé střechy, která hrozila pádem. Dne 15. února vyjela 
jednotka spolu s jednotkou SDH Kožlí k požáru hraban-
ky v Sechově a také se zasahovalo v souvislosti s orká-
nem Yulia dne 23. února ve večerních hodinách u dvou 
událostí. Jednalo se o pády stromů na vozovku v Bojiš-
ti a v části města Pod Trubačkou. Viz obrázky na ved-
lejší straně.

Jana Doležalová
SDH Ledeč n. S.
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SOKOLOVNA PŮJDE POD MĚSTO!

Uběhl zase rok, kdy jsem čtenáře Ledečského zpravodaje 
informoval o činnosti TJ Sokol Ledeč n. S. Loňský rok byl 
volebním, kdy jsme volili nový výbor TJ. Valná hromada se 
konala 16. dubna 2019 a novým starostou byl zvolen Milan 
KRUML, jednatelem byl zvolen Josef Boudník, předsedou 
odboru sportu Stanislav Šilhan, hospodářkou Radka Rýdlo-
vá a členem výboru Petr Vítů. V tomto složení výbor praco-
val a zajišťoval činnost jednoty. Loni se členská základna 
zvýšila o 2 členy a v současné době je nás 51, z toho 36 do-
spělých a 15 mládeže. Základ tvoří členové oddílu stolního 
tenisu, kterých je celkem 37.

Oddíl stolního tenisu má tři družstva, která hrají dlouho-
dobé soutěže. „A“ družstvo hrálo v minulé sezoně regio-
nální soutěž (RS) 1. třídy a v konečné tabulce obsadilo so-
lidní 3. místo a v současné sezóně je zatím na 4. místě. „B“ 
družstvo postoupilo do RS 2. třídy a v současné době je na 
6. místě probíhající sezony. Největší radost nám dělají mla-
dí stolní tenisté. Začátkem minulého roku jsme uspořádali 
náborový turnaj žáků. Na jeho základě jsme dali dohroma-
dy 16 žáků, se kterými jsme začali systematicky trénovat 4x 
týdně. Začátky tréninků přizpůsobujeme požadavkům jed-
notlivých žáků, protože většina se zúčastňuje ještě dalších 
aktivit (fotbal, házená, hudba aj.). Tréninky jsou vedeny 
akreditovaným trenérem s pedagogickým vzděláním, který 
má k dispozici robota, který může simulovat celou škálu te-
nisových úderů. Protože výkonnost žáků šla výrazně naho-
ru, přihlásili jsme je do dlouhodobé soutěže RS 3. třídy do-
spělých. Pět kol před koncem jsou na 8. místě z 12 družstev. 
2x ročně se naši žáci zúčastňují Akademie stolního tenisu
v národním výcvikovém středisku H. Brod Ostrov, pod ve-
dením profesionálních trenérů. Účastníme se bodovacích 
turnajů mládeže starších žáků a dorostenců našeho kraje.

Po vzoru úspěšných oddílů regionu jsme se rozhodli do-
plnit žákovské družstvo o nové členy ve věku 6–8 let. Ze 
zkušenosti víme, že je lepší, když holčičky a kluci neděla-
jí aktivně jiný týmový sport a věnují se plně stolnímu te-
nisu, potom se výkonnost zvyšuje rychleji. Optimální je 
účastnit se tréninků dvakrát týdně 1,5 hodiny. Ping-pong je 
v současné počítačové době aktivním pohybovým cvičením
a vhodnou relaxací bez hrozby úrazů. Zveme rodiče a jejich 

ratolesti k návštěvě naší herny v sokolovně Ledeč. Den ote-
vřených dveří je pro vás čtyřikrát týdně, v době tréninku 
žáků. Přijít mohou i žákyně a žáci starší 8 let, nejlépe kama-
rádi nebo sourozenci, kteří by navštěvovali tréninky společ-
ně. Těšíme se na vás!

Další možnost si protáhnout tělo poskytuje náš lezec-
ký oddíl. V sokolovně je instalována lezecká stěna, kterou 
může využívat i ledečská veřejnost pod vedením zkušených 
instruktorů. Členové oddílu se scházejí pravidelně každé 
pondělí a středu od 18 hodin v sezoně, která trvá od října 
do března. V letních měsících naši členové absolvují leze-
ní venku na skalách.

Velké starosti nám v posledních letech dělá stav sokolov-
ny. Sokolovna je budova 90 let stará, takže potřeba údrž-
by a oprav je velká. Problémem je zajištění fi nančních pro-
středků na tyto opravy. Proto jsme již více jak rok v jednání 
o možnosti převedení sokolovny pod Město Ledeč. Delší 
dobu nám trvalo, než jsme přesvědčili náš nadřízený orgán 
Českou obec sokolskou Praha, že jediným řešením je daro-
vání sokolovny Městu Ledeč, které by bylo schopno ji opra-
vit a případně přebudovat na kulturní dům. V současné době 
se to již řeší a k darování sokolovny dojde. Součástí darova-
cí smlouvy je i zachování činnosti TJ Sokol Ledeč v prosto-
rách sokolovny, což je dobrá zpráva pro nás Sokoly.

Stanislav Šilhan

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH

JARNÍ PRODEJ BUDE ZAHÁJEN

V POLOVINĚ BŘEZNA, DLE POČASÍ

Jabloně, hrušně, třešně, višně, ryngle, švestky,

meruňky, broskvoně, rybízy, angrešty,

sloupovité ovocné stromky, maliny, ostružiny, borůvky,

brusinky, kanadské a kamčatské borůvky, rakytníky,

jahody, vinnou révu, růže keřové, růže stromkové,

bylinky, balkónové rostliny. Trávy a zemina.

Velký výběr rhododendronů, azalek, skalniček, 

jehličnanů, okrasných keřů, trvalek, okrasných trav.

PRODEJNÍ DOBA:

Po-pá: 8–16 hod.   So: 8-12 hod.

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH

Hněvkovice-Nová Ves 2, 584 01 Ledeč n. S.

Tel. 604 360 546, 604 408 336

www.skolka-stastny.cz
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PŘED DVACETI LETY ODCHÁZELY LEDY

LEDEČSKÝ HRAD SE MĚNÍ NEJEN ZVENČÍ

K průběhu letošní zimy se na stránkách to-
hoto vydání zpravodaje několikrát vracíme. 
Na obrázku je konec zimy roku 2000, sníh 
tu sice vidět také není, zato korytem Sázavy 
se hrnou hrozivé ledy, které se v Podhájí do-
konce hrozivě hromadily. Tradiční obrázek 
Ledče z toho roku je zajímavý i jiným po-
hledem. Povšimněte si našeho hradu. Z ža-
lostně vyhlížející stavby se stal skvost, na 
který je radost se podívat. Kéž by se tohle 
přihodilo i dalším stavbám ve městě, však 
bychom je uměli pojmenovat. Nebo to snad 
někdo připomene až dalších 20 let?

ok

ČÁST PŮVODNÍHO MOBILIÁŘE SE PO 100 LETECH VRA-
CÍ NA SVÉ MÍSTO

Proměny, které jsou viditelné především zvenčí, nejsou jediným 
úsilím o záchranu hradu, ale postupná obnova interiérů tomuto ob-
jektu vrací atmosféru dávných časů a vrací život do historických 
komnat. Ve zpřístupněných prostorách, které prošly náročnými sta-
vebními a restaurátorskými obnovami, jsou instalovány expozice 
historických hodin a nově připravujeme i expozici sklářství na Vy-
sočině. 

Při odkryvu původní výmalby se postupně odkryla unikátní mal-
ba a uspořádání prostor, které nám přibližuje, jak významný tento 
objekt musel být. Jedním z objevů, který jsme učinili, je unikátní 
původní vyobrazení na stěnách, kde je ztvárněn majitel tohoto pan-
ství v životní velikosti a jeho rodina „Píše se rok léta páně 1562, ma-
jitel hradu Zdeněk Meziříčský z Lomnice ve svých 70 letech nechá-
vá v nově zaklenutém křídle nad řekou vyobrazit svého syna Jana 
a jeho ženu Johanku, rozenou Trčkovou z Lípy, stejně tak i sebe se 
svým alchymistou a bájným tvorem baziliškem“. Toto vyobrazení 
má neuvěřitelnou symboliku a ukazuje nám způsob myšlení a pre-
zentace svých úspěchů, slávy a pokrokovosti. Takovýchto vyobra-
zení na nástěnných malbách v českých či moravských zemích moc 
nenajdeme, církevní tématiku jistě ano, ale vyobrazení konkrétních 
šlechticů minimum.

V souvislosti s obnovou interiérů se nám otvírají další dvířka po-
znání, a to v badatelské oblasti. Z historie a dokumentace o hradu 
se nám dochovaly pouhé střípky, tak se je snažíme postupně posklá-
dat a vytvořit obraz o jeho bližší historii. Jeden z těchto střípků se 
nám podařilo dohledat a vrátit zpět k nám na hrad. Jedná se o dva 
dřevěné lustry a dvě nástěnná svítidla, tyto předměty byly před více 
než 100 lety prodány z depozitářů bývalých majitelů, Ústavu šlech-
tičen. Měli jsme štěstí, jelikož je vlastnila pouze jedna rodina, která 
si je po generacích předávala, až nakonec skončily ve městě Soko-
lově, odkud se nám je podařilo odkoupit a přivézt zpět. Jeden, ten 
větší (182 cm), jsme již osadili do muzea, kde si ho návštěvníci mo-
hou prohlédnout, a ten druhý s nástěnnými svítidly zatím čeká na 
své čestné místo. Z mobiliáře hradu se v podstatě nic nedochovalo, 
tak jsme vděčni za každý kousek, který se podaří dohledat a popří-
padě odkoupit zpět. 

Všechny nové interiéry si budete moci prohlédnout až od červ-
na, kdy zpřístupníme muzeum sklářství na Vysočině, které se bude 
rozkládat v osmi místnostech a bude zaměřeno na sklářství od své-
ho vzniku až po období normalizace. Tímto by vás kolektiv zaměst-
nanců společnosti Hrad Ledeč n. S. s.r.o. rád vybídl k prohlídce, či 
pozval na otevření výstavy, popřípadě na Sklářskou pouť, která se 
bude konat poslední červnovou sobotu 27. června. Do té doby se jis-
tě ještě uvidíme! 

Luděk Šíma
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/21 v ZŠ Ledeč n. S. 
se uskuteční v budově školy v Komenského ulici v termínech:
• pátek 3. dubna 2020 v době od 14 do 17 hod.,
• sobota 4. dubna 2020 v době od 8 do 11 hod.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, k zápisu je 
třeba rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce 
dítěte. Povinná školní docházka ve školním roce 2020/21 začí-
ná pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Výjimečně 
mohou být zapsány i děti narozené  do 30. 6. 2015 (podmínkou 
přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 
2014 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjád-
ření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od ledna do konce června 2015 jsou doporučující 
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, 
které k žádosti o přijetí přiloží zákonný zástupce).

K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci dítěte i v případě, 
že budou žádat o odklad. Žádost o odklad musí být doložena 
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenské-
ho zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
Zápis se skládá z formální části (zápis údajů o žákovi a zákon-
ném zástupci) a motivační části (cílené aktivity zaměřené na 
zhodnocení určitých dovedností dítěte). Všichni pedagogičtí 
pracovníci naší školy se už moc těší na nové žáky.

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

(Text je redakčně upraven pro potřeby zpravodaje)

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 
1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), v platném znění, stanovil ředitel ZŠ Ledeč n. S., příspěv-
ková organizace, že ve školním roce 2020/21 otevře 3 první 
třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu.

V případě, že počet přijatých žádostí, podaných zákonnými 
zástupci dětí, překročí stanovený počet míst pro první ročník 
základní školy, bude ředitel postupovat dle těchto kritérií (v da-
ném pořadí):

Děti ze spádového obvodu ZŠ Ledeč nad Sázavou.
Všechny ostatní děti.
Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti spl-

ňující kritérium B., rozhodne o doplnění do stanoveného počtu 
žáků 1. ročníku dle následujících podkritérií, a to v pořadí:

Dítě, které má trvalý pobyt v obci, která spadá pod pověřený 
Městský úřad Ledeč n. S.

Dítě, které je sourozencem žáka ZŠ Ledeč n. S. - Rozhodne 
los.

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., a vy-
hláškou č. 48/2005 Sb. 

Pozn. Obce, které spadají pod pověřený MěÚ Ledeč n. S:
Bělá, Bojiště, Číhošť, Hněvkovice, Horní Paseka, Hradec, 

Chřenovice, Jedlá, Kamenná Lhota, Kouty, Kozlov, Kožlí, Ky-
nice, Ostrov, Pavlov, Prosíčka, Vilémovice. 

Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel školy

MASOPUST VE 
SPECIÁLNÍM
OBORU

Masopustní úterý si užili žáci speciální-
ho oboru základní školy 25. února. Kouzelné 
masky všech žáků a také jejich pedagogů se 
nejen vzájemně představily, ale také soutěžily, 
ochutnaly tradiční masopustní koblihy, sezná-
mily se s historií svátku a vydováděly se v ma-
sopustním reji. Akce se moc líbila a doufáme, 
že se stane tradicí i v dalších školních letech. 

Jana Krajíčková, speciální pedagog

OKRSKOVÉ
KOLO RECITAČNÍ

SOUTĚŽE 
Ve čtvrtek 13. února se ve Světlé n. S. usku-

tečnilo okrskové kolo recitační soutěže. Za naši 
školu se zúčastnili žáci – v I. kategorii Matěj 
Pelikán z 3. B a Františka Hrubešová z 2. B, 
v II. kategorii Matěj Vavřička a Hana Prosová, 
oba ze 4. B, ve III. kategorii Markéta Kučerová 
ze 7. B, Sára Valhová a Eliška Kolářová obě ze
7. C. Do okresního kola postupují 3 žáci naší 
školy – Matěj Pelikán z 2. místa, Matěj Vavřič-
ka z 3. místa jako náhradník a Markéta Kuče-
rová z 1. místa. Gratulujeme a přejeme hodně 
úspěchů v okresním kole. 

Dagmar Důbravná, učitelka 1. stupně
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Již třiapadesátý oheň se rozhořel v sobotu 4. ledna 2020 
u studánky na Melechově. Zpočátku – to bylo o Vánocích 
roku 1967 – ještě jako „Svatoštěpánský“, později pak „Pro 
koledu na Melechov“, každoročně 26. 12. a od roku 1968 
dál jako „Vzpomínkový“ o první sobotě po Novém roce, 
kdy se zde schází ledečští oldskauti, aby tu uctili památku 
již odešlých bratrů a sester – skautů ledečského střediska.

Nezapomínajíce na ostatní – Akelu, Bodíka, Orla, Stře-
chu, Bzučáka, Šerifa, Dědka, Absolona a řadu dalších, pat-
řila tentokrát připomínka nezapomenutelným bratrům Petru 
Vopěnkovi – DONOVI a Karlu Čihákovi – KÁJOVI. Sho-
dou okolností byli oba vlastně Dolnokralovičáci, kteří se po 
létech náhodou sešli při Kutnohoráckých „Skautských re-
miniscencích“.

Bratr Don, jako dlouholetý, tedy od samého začátku jako 
člen již od roku 1945 jako ledečský gymnazista a bratr Kája 
jako čestný člen ledečského střediska skautů, od roku 2014.

Oba, ač původem Kralovičáci, byli spojeni od té doby 
opětovného setkání v družině oldskautů. Blízcí si navzá-
jem hlubokým přátelstvím od svého mládí ve školních lé-
tech, prožitých v Dolních Královicích, stali se oba přísluš-
níky stejného oddílu OS, č. 37-MARIAN Ledeč n. S. Nikdy 
žádný z nich nevynechal naše schůzky při společných vzpo-
mínkách.

KDYKOLIV SE TU SEJDETE, BUDU TU S VÁMI …

Bratr Don dosáhl (budu jmenovat jen ta skautská ocenění 
jejich skautské cesty) – nejvyššího vyznamenání „Řád Čest-
né Lilie v Trojístku – zlatý stupeň“ (4. března 1991) a také 
stříbrný stupen „SYRINX“. 

V různých akcích zúčastnil se skautských táborů „TŘE-
BELICE, MALÁ ŽELIVSKÁ PŘEHRADA, HANDLO-
VÁ“ na Slovensku v Kremnickém pohoří i slavného „BO-
RŮVKOVÉHO“ v České Kanadě. Zachoval se nám i jeho 
táborový deník z Handlové z roku 1948, kde jsme oslavi-
li diamantové výročí hledáním a nalezením našeho tábora
z roku 1948, den po dni po celých více jak třiceti dnech, 
včetně dopravy v nákladním vagonu ČSD...

Bratr Kája, rovněž Dolnokralovičák, který se u nás setká-
val s námi a s Donem, nositel vzácného ocenění – řádem 
„Stříbrného Vlka“ a „Svatého Jiří“ – patrona skautů celé-
ho světa, který byl až do své smrti starostou města Kouřimi 
a naším čestným členem, přinášel na ukázku řadu dokladů 
a památek, včetně historické vlajky s vyšitým městským er-
bem a znakem skautského střediska.

Jim oběma byla věnována vzpomínka. Bratr Petr Vopěn-
ka, Don, nás opustil právě před pěti roky, 20. března 2015, 
Kája 16. srpna 2019.

Jejich zásluhy pro nás zůstávají trvalým odkazem: „...budu 
tady s vámi!“

Sonny – Svojsíkův oddíl
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POSLEDNÍ POZEMEK PRO VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU
V LOKALITĚ PLÁCKY – II. ETAPA

ZM na svém zasedání dne 22. 7. 2019 a v souladu s „Pravidly prodeje pozemků pro výstavbu 11 rodinných domů v lokalitě Plác-
ky – II. etapa“ schválilo prodej osmi z těchto pozemků, prodej jednoho pozemku byl schválen ZM na zasedání dne 11. 9. 2019
a prodej pozemku předposledního byl schválen ZM na zasedání dne 18. 12. 2019. Poslední volný pozemek je vyznačen na přilože-
né mapce. Prodej tohoto volného pozemku parc. č. 913/23 v k. ú. Ledeč nad Sázavou bude probíhat stejným způsobem jako v před-
cházejících kolech a to dle výše uvedených „Pravidel“, která jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci Aktuality. Žá-
dost o koupi pozemku nalezne také na webových stránkách města a to v sekci Dokumenty (Formuláře).
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Únor se překuloval do své druhé poloviny i v přestupném 
roce, svátek měly Jiřinky. V zahrádkách to však byla jiná kvít-
ka, v drobných poryvech větříku se tu chvěly sněženky, bledu-
le i talovíny. Kdo by to čekal v půlce zimy a k tomu v Koutech, 
kde už je to pěkně vysoko a zimy už bývají pěkně vlezlé. V tuhle 
únorovou sobotu to však bylo jinak, teplota blízko 15 °C, sluníč-
ko se opírá do okolních strání a navíc je tu i velký důvod k vese-
lí – je čas Masopustu.

Hlavními organizátory i garanty téhle moc pěkné tradice jsou 
místní hasiči. Ten pravý masopust je sice ještě o týden později 
(letos 25. února), ale to nikomu nevadí. Tyhle veselé dny se řídí 
pohyblivými svátky a prakticky se vejdou do celého února i čás-
ti března. Pravý důvod konání slavnosti v Koutech předčasně je 
však jiný a mnohem prozaičtější – nouze o muzikanty! Party mu-
zikantů, ochotných absolvovat tuhle štrapáci, je čím dál obtíž-
nější a pořadatelé se o jejich přízeň přetahují. Koutečtí si vybrali 
dobře, i když na hlavách některých z nich už se zatřpytily šediny, 
byla to muzika mladá, plná elánu a dobře jim to hrálo. Pokud by 
někde něco skříplo, přehlušili by to vyděšení kohouti i nervozi-
ta psů za plotem. U každého baráku už se většinou ví, co se bude 
hrát, pokud si „domácí“ sami nevyberou. Tak tu po cestách mezi 
ploty zní, že – Stavěli tesaři, Boženko mám tě rád nebo Pode 
mlýnem nade mlýnem, což sem taky docela dobře sedí.

Pan Josef Nekola od zdejších hasičů, pro tohle odpoledne v roli 
laufra, musí držet tradici a vážnost „úřadu“. S každým sousedem 
je nutné pěkně pohovořit, zavtipkovat i popřát hezkých ostatků. 
Držet tuhle rozpustilou chásku pohromadě, je skoro nemožné, 
vždyť to dovádění se od nich vlastně očekává. Tak je potřeba za-
tančit si s babkou v bačkorách, potahat dědky za neholené vousy, 

KOUTY - POD MELECHOVEM ZASE PROŠEL
VESELÝ  MAŠKARNÍ PRŮVOD

prohnat darebné kluky a hezkým děvčatům namalovat na tvář 
srdíčko. I tady se časy mění, místo černých sazí, které průvody 
vždy provázely, dnes používají barvičky v tužce. 

Tato skladba tradičních masek je jiná. Ten hlavní, Masopust 
v pestrém šaškovském oblečení, tu sice byl, ale dali mu nejspíš 
moc těžký kostým, protože ho to co chvíli ošklivě táhlo tu napra-
vo, tu nalevo. Tradičního medvěda tu nahradila koala, drába na-
hradili dva ozbrojenci (nejspíš pozůstatek melechovského výsad-
ku partyzánů), kobyla tu byla a pěkně žíznivá – však tahejte se 
s tím postrojem do strmých strání bez pitného režimu. Stává se, 
že některé masky jsou i těžko čitelné. Já měl problém s tou ige-
litovou trubkou a invalidou, o němž vlastně nevím, jestli ta sád-
ra na noze byla pravá nebo jen tak vytrvale doprovázel své ka-
marády.

A sousedé? Byli báječní, vstřícní a štědří. Před brankami sta-
vení to mnohde vypadalo, že tu někdo má pohádkový „stolečku 
prostři se“! Výběr bohatý – nasladko, naslano, na jazýček i na ží-
zeň. Bez koblížků by to však nebylo ono – byly všude, omamně 
voněly a svítily na plných miskách už z dálky. Pokladnička pana 
Nekoly také jistě nezůstala prázdná. K takové podívané patří
i „čumenda“, zdejší tetičky ji splnily, ale co ti strejčkové. Těch tu 
bylo pomálu, že by zůstali za okny nebo že by tu bylo tolik fan-
dů biatlonu, který právě v televizi běžel? Třeba to dohnali ve-
čer na pivku.

Docela určitě patří poděkování všem za dodržování tradice – 
aktérům, muzikantům, sousedům, ale hlavně kouteckým hasi-
čům. Měli to tu opravdu pěkné a jistě se za rok zase budou všich-
ni těšit, jen ty muzikanty je potřeba zamluvit včas. 

ok 
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Příspěvek paní Aleny Vosmíkové naše čtenáře velmi zaujal, 
ale vznikla tu i potřeba vysvětlení některých pojmů, kterým 
mnozí úplně nerozuměli. Tak přidáváme malou „instrukci“ 
ke Slavnosti Božího Těla, tak jak ji uvádí encyklopedická lite-
ratura i dovětek Mgr. M. Sklenáře o současném obřadu slav-
nosti, tak jak probíhá ve zdejším děkanském kostele sv. Petra 
a Pavla. Chybět na této dvoustraně nebude ani vzpomínka 
dr. M. Vostatka ke vzpomínaným událostem. 

ok

SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA (dnes Slavnost Těla a Krve 
Páně) SLAVIL SE 11 dnů po Božím hodu svatodušním, v roz-
mezí od 21. květ na do 24. června. Od prvých kroků křesťan-
ské církve žila víra v přítom nost Krista v Nejsvětější svátosti 
— hostii (Tělu Páně). Zvláštní úcta jí však začala být pro-
kazována až v době vrcholného středověku. V té době zjed-
nodušené dramatické zpodobnění základů víry nahrazovalo 
duchovní symboliku; proto se také při mši zavedlo pozdvi-
hování. Svátek Božího Těla se odvozuje od vidění sv. Juliány, 
kterého se jí dostalo v Lutychu. Bůh ji vyzval, aby se snažila 
o zavedení svátku ke cti Nejsvětější svátosti. Podporu získala 

u pape že Urbana IV., který sta novil roku 1264 tento svátek pro 
ce lou církev. Šířil se po stupně, v Praze se prvé procesí Boží ho 
Těla konalo roku 1355. Průvod přijal charakter prosebného 
procesí za příznivé počasí před nastávajícím lé tem a za ochra-
nu před přírodními katastrofami. Procesí se konalo postupně 
ke čtyřem oltářům (postave ným obvykle v rozích náměstí), 
u každého se četl začátek jednoho ze čtyř evangelií. Rázu 
procesí odpoví daly i modlitby, začínající invokacemi, např.: 
„Od hromobití, krupobití a záhuby bouře, od metly zemětřese
ní, od moru hladu a války – ochra ňuj nás, Pane.“ 

U OLTÁŘŮ se světily květi nové věnečky účastnic. Těmto 
vě nečkům se připisovala stejná moc, jakou měly „kočičky“ po-
svěcené před Velikonocemi o Květné neděli, především chrá-
nily před blesky. Že ny se také snažily získat pár ratolestí lípy 
a břízy, jimiž byly zdobeny oltá ře. Pokud je zastrčily do lnu, 
vyrostl prý obzvláště vysoký. Listí břízek z oltářů, smíšené 
s uhlím z Jidáše, páleného na Bílou sobotu, položené do chlé-
va bezpečně chránilo doby tek před každou nemocí. Družičky 
si část květů nechávaly na dně košíčku, neboť zbytky měly 
léčivou moc. Byl to den svěcení květů a koření.

SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA

NEJRADĚJI VZPOMÍNÁM NA SLAVNOST 
BOŽÍHO TĚLA

VZPOMÍNKY I ZASTAVENÍ PANÍ ALENY NA ČASY 
NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY I ZDEJŠÍ DUCHOVNÍ. 
DOBA, KTERÁ NEPŘINÁŠELA JEN DŮSTOJNÉ A SLAV-
NOSTNÍ OBŘADY, ALE TAKÉ ŘADU ÚSMĚVNÝCH, 
ČASTO I ROZVERNÝCH ZÁŽITKŮ I KRATOCHÍLÍ.

Dokončení z únorového vydání zpravodaje

Také krásné bývaly májové pobožnosti. První a poslední 
den v květnu býval kostel naplněný k prasknutí. V pravé stra-
ně kostela byl oltář Panny Marie plný květin a svící. Vzpomí-
nám na příhodu, kdy mi paní katechetka dala říkat básničku 
na prvního máje. Byla jsem v první třídě obecné školy, bylo 
to v roce 1941. Teta švadlena mi ušila dlouhé bílé šaty. Nosila 
jsem copy, ale oni mi nacukrovaly vlasy, abych měla kudrnaté, 
natočily na papírky, a když už jsem byla oblečená, s kyticí nar-
cisů a tulipánů začaly se mi vlasy oprošťovat od papírků. Byla 
to hrůza! Vlasy trčely jak zkroucené dráty do všech stran a ne-
bylo možné to rozčesat. Čas kvapil a cesta přes celé náměstí 
byla dlouhá a já uřvaná, že nikam nepůjdu. Maminka dostala 
spásný nápad. Vedle bydlel kadeřník pan Tůma, a tak mě tam 

odvlekla. Pan Tůma vlasy umyl, strčil mě pod vysoušeč, nato-
čil na velké natáčky a udělal mi hezký účes. Do kostela jsme 
přiběhly jen tak tak, paní katecheta celá nervózní, velebný pán 
už slézal z kazatelny, ale dopadlo to dobře. Básničku si dodnes 
pamatuji, i když je to 78 let. Bylo to v době války a básnič-
ka byla prosbou k Panně Marii a jejímu syna k ochraně naší 
vlasti.

Do kostela jsem chodila ráda až do doby, kdy zmizel v ne-
známu ten krásný původní oltář, ke kterému jsme jako děti 
vzhlížely. Klečívaly jsme na studené dlažbě před oltářem 
a jsem při přijímání svátosti na stupínku před ohrádkou, která 
oddělovala oltář od vnitřku kostela. Na pravidelné docházce 
každou neděli závisela i známka z náboženství na vysvědče-
ní. Vzpomínám na jednu příhodu, kdy už jsem nebyla školou 
povinná. Stávaly jsme s maminkou po levé straně za lavicemi 
pod kazatelnou. Do kostela s námi šla i moje kamarádka, která 
nás na náměstí opustila. Když jsme poklekly k modlitbě, za-
šeptala mi za mnou klečící kamarádka, která mezitím do kos-
tela přišla, abych dala ruku dozadu, že mi něco dá. Když jsem 
tak udělala, ucítila jsem v dlani něco teplého, hladkého a měk-
kého. Protože kamarádka byla všeho schopná, lekla jsem se, 
že je to myš. Když jsem leknutím vykřikla, chytila mě mamin-
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ka za límec, vyvedla před kostel, a tam jsem dostala pár facek. 
Ani kamarádka, která vyšla za námi, nepřišla zkrátka. Divila 
se, že jsem vykřikla, když mi do ruky strčila krásně měkkou 
a na sluníčku vyhřátou meruňku, kterou koupila při cestě ná-
městím od Bulhara, který tam měl stánek.

Vzpomínám na P. děkana Slavíčka. Byl to hodný, ale tro-
chu roztržitý starší pán, a tak vyučovací hodina s ním bývala 
volnější. Třídu jsme měli společnou s chlapci. Když jsme my 
dívky měly tělocvik, měli chlapci volnou hodinu. Bylo hezké 
počasí, a tak se kluci vypravili na Šeptouchov. Modříny byly 
plné chroustů, tak je nenapadlo nic lepšího, než chrousty se-
sbírat a při hodině náboženství, která následovala, je vypustit. 
Ve třídě nastal poprask a vyhánění chroustů otevřenými okny 
ven. Od té doby jsem pana děkana jako vyučujícího nezažila. 
Do Ledče přišel velebný pán Dostál. Byl hezký, mladý a tro-
chu se červenal. Zlobily jsme ho tím, že jsme mu všechny 
dívaly na špičky bot a tím ho přiváděly do rozpaků. Stále 
nosil svůj breviář a často do něho nahlížel. Pamatuji veleb-
ného pána Kopeckého, který vedl nějaký čas junáky, než je 
převzal profesor Eda Doubek. Velebný pan Němeček byl opak 
velebného pána Dostála. Byl více lidský, a tak se hrdě a čest-
ně přiznal ke svému otcovství. Svůj život prožil jako děkan 
v Havlíčkově Brodě, po boku své družky Jarky a jejich synů.

Když jsem šla po mnoha letech se svými vnuky a jejich 
kamarády, kteří se na Letné modlili s Václavem Malým Ot-
čenáš, na Půlnoční mši do kostela sv. Antonína, po sametové 
revoluci, 24. 12. 1989, byl kostel tak plný, převážně mladými 
lidmi, neboť sloužil mši svatou sám V. Malý.

Jeho kázání bylo tak působivé, že jsem měla dojem, že ne-
bude narkomanů, lidí, kteří přijdou o střechu nad hlavou a že 
všichni budeme šťastní a spokojení. Po skončené mši a přátel-
ském podání rukou s okolostojícími, jsme vyšli na Strossmay-
erovo náměstí, kde bylo plno, převážně mladých lidí.

Kde však ty loňské sněhy jsou! Mládež místo s modlitbič-
kou usíná s mobilem, je na sebe stále brutálnější, bezdomov-
cům už pomalu nepostačí mosty a staří lidé se bojí ve větších 
městech vyjít na ulici.

Když jsem začala chodit do školy, učil nás pan učitel čes-
kou hymnu a příkazem i německou. Tajně jsme se učili „Hej 
Slované, ještě naše slovanská řeč žije“.

Po válce se k české hymně přidala slovenská a později 
i ruská. V Sokole jsme zpívali „Šestého července a zahnat 
naše vrahy“ (Němce). Doufám, že si nikdo nevymyslí hymnu 
Evropské unie a zůstane nám jen ta naše, i když ta země, jako 
za našeho dětství, už tak krásná nevypadá. 

Alena Vosmíková

 SVÉ VZPOMÍNKY K TÉMATU POSLAL I NÁŠ 
PRAVIDELNÝ KORESPONDENT – dr. M. VOSTATEK, 
P. DĚKAN ŠIMEK A JINÍ.

Se zájmem jsem si přečetl vzpomínky paní Aleny Vosmí-
kové a nedalo mi, abych i já zavzpomínal. Uvedeného kněze 
jsem znal, ale z jiného úhlu. Chodíval do restaurace AGRO, 
kde s přáteli hrávali taroky. Tam jsem občas viděl i svého dědu 
Jana (1863–1949). Dále tam chodil i učitel Duffek (byl potom-
kem napoleonského vojáka, který se pro zranění nemohl vrátit 
a nějak souvisel s Košeticemi – víc nemohu posloužit). Dále 
se tu píše o dívce Růže Pokorné a chudobě této rodiny. Mohu 
dodat, že s jejím bratrem Pepou jsem dva roky chodil do  
4. a 5. třídy. Cihelna a vápenka byla nedaleko nádraží a v hliní-
ku, kde se těžil materiál pro výrobu cihel, stál přízemní domek, 
v němž rodina Pokorných a další žili. Kolikrát jsme se dívali 

ze skal dolů, ale nikdy jsem tam sám nebyl. Tam zaměstnanci 
tak nuzně žili a tam žila i Růža. Nebylo to nic příjemného. Pa-
matuji, že jedno z děvčat Pokorných jsem na vlastní oči viděl, 
jak měla v ruce uvařený brambor ve slupce a jedla ho. Život 
se s nimi nemazlil, byly tomu živobytí zvyklé a byly od rány. 
Pepa na druhou stranu byl mírný. Nelze se divit, že po květnu 
1945 se rodina stěhovala kamsi do pohraničí. Od té doby už 
nemám o nich zprávy. Musím i dodat, že jednou jsem s Pepou 
šel do výrobny cihel, kde jsem mluvil s jeho otcem a panem 
Novákem. V létě 1945 byli v objektu naši vojáci a třídili zde 
munici (nepotřebnou házeli do Sázavy a my jsme si ji „lovi-
li“). I na popisované slavnosti Božího Těla na náměstí se ještě 
živě pamatuji. Proto jsem si dovolil k uvedenému hezkému 
příspěvku něco dodat i z mých vzpomínek. 

Miroslav Vostatek

BOŽÍ TĚLO – OBNOVENÁ SLAVNOST 
Slavnost Těla a Krve Páně (lidově zvaná Boží Tělo) připo-

míná a oslavuje víru katolíků v to, že během mše svaté dojde 
k proměně vína a hostií v Tělo a Krev Ježíše Krista, který tímto 
způsobem přichází k lidem. Po slavnostní bohoslužbě v kostele 
slavnost může probíhat dále mimo kostel. Průvod s knězem, kte-
rý nese proměněnou hostii, tvoří dále ministranti, věřící a hudba. 
Před průvodem mohou jít bíle oblečené dívky, které zdobí cestu 
okvětními lístky květin. U čtyř předem připravených oltářů pro-
běhnou modlitby a zpěvy. Datum slavnosti je pohyblivý, řídí se 
Velikonocemi. Tento svátek je známý již od středověku. 

V novodobé historii Ledče se podle pamětníků průvod 
konal naposledy v roce 1950. Komunistický režim další 

konání neumožnil. Průvod Božího Těla se konal až ve svo-
bodnějším roce 1968. Velký průvod tehdy prošel náměstím. 
V letech utužení komunistického režimu se průvod opět ne-
konal. Slavilo se jen modlitbou v kostele. Tradiční slavení 
svátku s průvodem a oltáři mimo kostel obnovil až místní 
kněz děkan Jan Bárta v roce 2005. Každý rok věřící předem 
připraví čtyři oltáře mezi kostelem a farou a slavnost pro-
běhne tak, jak je popsáno výše. Letos svátek vychází na čtvr-
tek 11. června, slavnostní průvod se bude konat v neděli  
14. června po bohoslužbě.

Za Římskokatolickou farnost – děkanství  
napsal Mgr. Miroslav Sklenář
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NAŠE VELIKONOČNÍ CESTA Velikonoce se blíží, ale 
psát o nich budu až příště. Dnes se zamyslíme nad cestou, která 
k nim vedla. Chlapec Ježíš žil jako ostatní kluci z jeho okolí. 
Učil se, hrál si, jistě i od dětství pracoval. O jeho dětství mnoho 
nevíme. Zřejmě se navenek příliš nelišil od běžné společnosti. 
Víme o jeho rodičích Josefu a Marii, dle kusých zpráv ho obě-
tavě vychovávali a dle všeho žili ve vzájemné lásce. Ježíšova 
výjimečnost se projevila později. Ve dvanácti letech se setkal 
s moudrými vykladači Zákona a obtížné pasáže vykládal natolik 
fundovaně a originálně, že moudří muži s ním diskutovali jako 
rovný s rovným. Bylo to tehdy něco zcela nezvyklého. Další 
krok na cestě k velkému budoucímu vítězství. Dalšími kroky 
bylo veřejné Ježíšovo vystoupení, jeho kázání, konání zázraků, 
následné odsouzení, smrt a zázrak znovuzrození. Všechny ka-
mínky zapadly na své místo, vznikla mozaika s obrazem. Jed-
notlivé kamínky vypadaly náhodně a nesmyslně. Teprve jejich 
propojením jsme si uvědomili hluboký smysl všech. S našimi 
životy je to také tak. Každá životní událost je kamínkem, který 
jednou vytvoří obraz, který zatím nevnímáme. Víra nás učí, že 
život není jen nafouknutá bublina, která praskne a nic nezůsta-
ne. V životě jde o víc, než si jen co nejdéle užívat a potom se 
dočkat smrti. I nám se nabízí zázrak znovuzrození. 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
20. 3. v 14.30 Spolčo na faře pro školní děti (program a dozor 
zajišťuje Barča Wolfová)
20. 3. v 15.00 Spolčo na faře pro děti do šesti let (program a do-
zor zajišťuje paní Sklenářová) 

19. 3. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání 
na faře)
27. 3. v 17.00 Zahájení přípravy dětí a rodičů k prvnímu při-
jetí svátosti smíření a sv. přijímání (Informace podá Mgr. Jana 
Sklenářová).
5. 4. Květná neděle – začátek svatého týdne, 9. 4. Zelený čtvr-
tek, 10. 4. Velký pátek, 11. 4. Bílá sobota, 12. 4. Boží hod Ve-
likonoční. 
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
17. 3. Sv. Patrik – Patron Irska a budoucí velmi známý světec žil 
ve čtvrtém a pátém století po Kristu. Narodil se v Anglii, odkud 
ho piráti unesli a prodali jako otroka do Irska. Za šest let svého 
otroctví poznal bídu a zaostalost irského venkova. Po návratu 
domů se vzdal světského života, přijal řeholní šat a kněžské svě-
cení. Vrátil se do zaostalého Irska, horlivě a nenásilně zde šířil 
křesťanství a s ním spojenou vzdělanost. Hlásal osobní chudobu 
kněží. Již za jeho života ho lidé uctívali jako svého otce a světce. 
19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence panny Marie. Tento den 
si připomínáme prostého člověka Josefa, který stál po boku 
Marie, matky Ježíše Krista. S hlubokou vírou a přímočaře přijal 
zázrak Božího početí a zrození. Ukázal nám, že zázrak lze při-
jmout, i když mu nerozumíme. 
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně – anděl zvěstoval Marii, že se 
má stát matkou Ježíše Krista.

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

KERAMIKA Z LEDEČSKÉ TERAPEUTICKÉ DÍLNY JE TÉMĚŘ 
K NEROZEZNÁNÍ OD PROFESIONÁLNÍCH VÝROBKŮ

Klienti Sociálně terapeutické dílny v Ledči se nově za-
městnávají v keramické dílně. Ta vznikla v závěru loňského 
roku a od té doby se lidé s tělesným i mentálním postižením 
za dohledu pracovnic OCH H. Brod učí, jak pracovat s hlínou, 
formami, pecí a postupně pod jejich rukama vznikají hrnečky, 
aromalampy a nejrůznější dekorační předměty.

„Klienty práce s hlínou velmi baví. Stejně jako při dalších 
činnostech, kterým se u nás věnují, se při práci učí vhodným pra-
covním návykům, zlepšují své dovednosti, zručnost a rozvíjí své 
estetické cítění,“ pochvaluje si vedoucí ledečské terapeutické dílny 
Jana Koubková. Téměř profesionálně vypadají malované hrnečky 
s certifikovanou a zdravotně nezávadnou glazurou, formy na bá-
bovku, aromalampy a další dekorativní keramické sošky. Od kon-
ce ledna se klienti v keramické dílně věnují výrobě odlévaných 
ptáčků, které udělají radost sponzorům havlíčkobrodské Charity.

Aktuálně terapeutickou 
dílnu při Oblastní charitě Ha-
vlíčkův Brod navštěvuje de-
vět klientů. Ti do dílny mo-
hou dojíždět nebo se nechat 
přivézt každý pracovní den. 
Kromě práce v keramické 
dílně zlepšují své dovednosti 
v kuchyni, vaří a výjimkou 
není ani šití, drhání kobe-
rečků, drátkování výrobků 
nebo jiná rukodělná práce. 
„Na Velikonoce a Vánoce vytváříme nejrůznější dekorace a za-
měřujeme se i na žádanou dušičkovou výrobu. Aktuálně vyrá-
bíme valentinské a jarní dekorace,“ doplňuje Jana Koubková. 

Líbí se vám keramika z terapeutické dílny? Udělejte si ra-
dost a podpořte charitní službu. Pokud zrovna přemýšlíte, ja-
kým dárkem k narozeninám nebo svátku svým blízkým udělat 
radost, zavolejte si do dílny, zastavte se v Pivovarské ulici 1223 
v Ledči nad Sázavou a vyberte si originál, který udělá radost. 
„Práce nám jde od ruky, výrobky jsou moc pěkné a budeme 
rádi, když se dostanou k lidem. Rádi bychom také navázali spo-
lupráci s obchůdky s dekoracemi a květinářstvími, kde by moh-
li naše výrobky prodávat,“ svěřila se na závěr Jana Koubková. 

Monika Brothánková
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NÁKUP NÁJEZDOVÉ RAMPY DO AUTA PRO KLIENTY PETRKLÍČE
MŮŽETE PODPOŘIT POHYBEM V APLIKACI NADACE ČEZ

Klientům denního stacionáře – Centra sociálních 
služeb Petrklíč v Ledči, které spadá pod OCH H. Brod, 
komplikuje život chybějící nájezdová rampa do auta. To 
by se mohlo změnit, protože nákup rampy se už brzy 
objeví jako jeden z podporovaných projektů Nadace 
ČEZ. Podpoříte ho pohybem v aplikaci EPP Pomáhej 
pohybem, stejně jako Sandra Kocúrková, velmi úspěšná 
extrémní triatlonistka a rodačka z H. Brodu, která u nás 
na Vysočině stále žije a hlavně sportuje. 

Zdravotně postižení a senioři, kteří denní stacionář Pe-
trklíč navštěvují, často využívají i tzv. fakultativní službu 
a nechávají se do stacionáře a zase zpět do jejich domovů 
dopravovat svozovým automobilem. Jednomu ze dvou 
aut však chybí velmi potřebná mechanická rampa pro 
přepravu imobilních osob.

„Jsme nadšení, že nás do projektu EPP – Pomáhej po-
hybem Nadace ČEZ zařadila. V poslední době se nám 
zvyšuje počet uživatelů, kteří jsou imobilní a ani za asi-
stence pracovníků nezvládají nastoupit do automobilu 
běžným způsobem. Proto je musíme i s vozíkem přepra-
vit do auta. Služby denního stacionáře Petrklíč využívá 
celkem 11 klientů, kteří jsou upoutaní na vozík. Pořídí-
meli druhou mechanickou rampu, budeme schopni vozit 
více imobilních uživatelů, kteří by sociální službu potře-
bovali a rádi ji využívali,“ vysvětluje vedoucí stacionáře 
Petrklíč Miroslav Sklenář.

Chybějící nájezdová rampa ovlivňuje život hned ně-
kolika klientů stacionáře. „Do Petrklíče dochází napří-

klad dvě dámy s pohybovými potížemi, kvůli kterým 
používají vozík. Službu využívají pravidelně několikrát 
týdně, protože se u nás setkávají se svými vrstevníky, 
procvičují si paměť, jemnou i hrubou motoriku, cvičí ap. 
Oběma dámám tato služba pomáhá udržovat si fyzické 
a psychické schopnosti a rády ji využívají. Pokud vozidlo 
s plošinou není k dispozici, jedna z paní s vypětím všech 
sil do vozidla s pomocí pracovníků stacionáře nastoupí, 
druhá to však nezvládne a musí zůstat doma,“ popisuje 
nepříjemné situace sociální pracovnice Petrklíče Ivana 
Tomanová.

JAK MŮŽETE POMOCI I VY? Aplikace EPP – 
Pomáhej pohybem zaznamenává pohyb uživatele. Může-
te běhat, jezdit na kole, lyžovat nebo třeba běhat na pásu 
v teple domova. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, 
tempu nebo vzdálenosti také generuje body. Nasbírané 
body můžete kdykoli věnovat některému z aktuálně nabí-
zených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. 
V ideálním případě projektu Nájezdová rampa do auta 
pro stacionář Petrklíč. Zatím ji v možnostech podporo-
vaných projektů neobjevíte, ale v nejbližších týdnech by 
se měla na webu a v samotné aplikaci zobrazit. Body ale 
můžete sbírat už nyní, předem, ukládat si sportovní ak-
tivity, a jakmile se projekt Nájezdová rampa pro denní 
stacionář Petrklíč v aplikaci a na webu objeví, můžete je 
přidělit. Další informace včetně instruktážního videa, jak 
aplikaci používat, najdete na www.pomahejpohybem.cz.

Monika Brothánková, OCH H. Brod,  
brothankova@charitahb.cz

V Centru sociálních služeb Petrklíč  
v Ledči už očekávají jaro  
a myslí na Velikonoce.  

Na začátek aprílu, v týdnu  
od 6. do 9. dubna chystají 

VELIKONOČNÍ  
PRODEJNÍ VÝSTAVU.

Z Petrklíče si odnesete dekorační 
velikonoční drobnost a navíc přispějete 

na dobrou věc. 
Utržené peníze za dekorace  

a ručně vyráběné výtvory klientů 
Petrklíče centrum použije na nákup 
materiálu pro opětovnou výrobu  

v rámci pracovní terapie.  
Petrklíč a jeho aktivity jsou podporovány  
z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou. 
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VČELÍ ROJ PO DEVÍTI LETECH NA STEJNÉM MÍSTĚ

V měsíci březnu 2011 jsme čtenáře Ledečského 
zpravodaje seznámili s pozorováním včelstva, které 
přežívalo zimu pod římsou boudy u lomu Velká Stráň.

Dne 30. 11. 2019 zpozoroval včelař Jaroslav Říha 
na stejném místě jako před devíti lety žijící včelstvo. 
Pokud se stejný úkaz opakoval, naskytla se možnost 
porovnat tehdy zjištěné údaje s údaji o současném 
včelstvu. První zjištění existence včelstva bylo tehdy  
14. ledna 2010, nyní již 30. 11. – tedy o 45 dní dříve.

Podle měřených teplot v roce 2010 ráno v 7 hodin, 
následně ve 14 hod., byly v měsících září až prosinec 
naměřeny průměrné teploty, které jsou uvedeny 
v tabulce. Pro porovnání máme vedle k dispozici teploty 
naměřené v roce 2019. Průměrná denní teplota od 1. 1. do  
25. 1. byla v roce 2011 + 4,79 oC, v roce 2019 + 6,91 oC. 
K oteplení v námi sledovaném období prokazatelně došlo. 
Zjednodušený pohled by mohl vést k závěru, že včelstvo 
mělo příznivější teplotní podmínky než v roce 2010. Rok 
2010 byl snůškově příznivější než 2019 a včelstvo si 
mohlo vytvořit větší množství zásob na zimu.

Po zkušenostech z roku 2010 jsme měli snahu zjistit 
údaje o síle včelstva, velikosti postaveného díla, napadení 
roztočem Varroa destruktor a dobu přežití včelstva 
ve volné přírodě bez zásahu včelaře. Použili jsme 
stejnou metodiku – dvojité zasíťované dno na zachycení 
spadaných mrtvolek. Dno jsme nainstalovali 8. ledna 

2020. První podrobnější prohlídka volně žijícího včelstva 
proběhla 11. ledna 2020. Volně postavených plástů bylo 
12 ks, v roce 2011 to bylo 13 ks. Vystavěné dílo bylo 
o trochu menší. Včelstvo jevilo známky života a tak 
po dohodě bylo ponecháno pro další pozorování.

Při naší další návštěvě stanoviště 25. ledna ve složení 
včelařů Jaroslav Říha, Karel Mišoň, Karel Mašín 
a fotograf Jiří Sladkovský jsme bohužel zjistili, že naši 
zvědavou partu předběhla kuna a většinu plástů vylámala 
a odnosila. Na zasíťované podložce zůstal větší plást 
s medem, asi 100 spadaných mrtvolek, jeden větší 
plást s mrtvolkami zůstal pod římsou a dole na trávě 
kousky voští. Odhadem jsme došli k závěru, že včelstvo  
30. 11. 2019 nebylo dosti početné a nedokázalo si v srpnu 
vychovat generaci dlouhověkých včel, aby mohlo přežít 
delší období a ubránit se kuně. Pozorování nebylo tak 
úspěšné jako v roce 2011. Ovšem nám včelařům se naskytl 
neradostný pohled na vedlejší smrkovou stráň, totálně 
zničenou kůrovcem. Kam budou létat včely „na pastvu“ 
pro medovicový med, zvaný jako „lesní“, produkovaný 
puklicí smrkovou, nebo puklicí poloskrytou, je již pouze 
řečnická otázka, na kterou znáte odpověď sami. Lahodný 
a jemný květový med vám bude letos chutnat, pokud 
příroda dá potřebný nektar a včely jej do úlu k přetvoření 
na med přinesou. 

Karel Mišoň, fotografie Jiří Sladkovský

 Měsíc  Rok 2010 
průměrná teplota oC

 Rok 2019 
průměrná teplota oC

 Rozdíl 
průměr teplot oC

 září  13.41  14.63  + 1.22

 říjen  7.92   9.98 + 2.06

 listopad  6.28   5.94 - 0.34

 prosinec - 3.92 2.62  + 6.54 

 IX. až XII. + 5.92   + 8.29  + 2.37

31. 1. 2011, teplota – 5 oC 11. 1. 2020 + 4 oC
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Mnozí tu byli poprvé a bylo tajemstvím, kde dům vlastně 
stojí. Byli překvapeni rozlohou sálu, účelností a uspořádá-
ním dalších prostor. Parkování bylo též bez problémů.

Standardní přednes zpráv jen dokázal pečlivost dobro-
volných funkcionářů, s jakou se starají o spolkový majetek, 
ale i o zdravotní stav svých včelstev a spokojenost členů.

Společné finance pečlivě střeží. Účetní položky byly 
v tištěném přehledu na nástěnce v sále. Někteří členové do-
stali natištěný přehled vodních srážek a průměrných teplot 
za několik posledních let. Tento amatérský přehled sledo-
vání počasí je také součástí tohoto příspěvku. Jak později 
na schůzi zaznělo, nositelem zpráv o počasí býval jednatel 
spolku, učitel Karel Duffek. Funkci jednatele vykonával 
od roku 1917 do roku 1967. Pro každou, tehdy „valnou hro-
madu“, připravil přehled o počasí, průměrných teplotách 
a srážkách. Měření prováděl pro Československý hydro-

meteorologický ústav. Později tuto službu zajišťoval učitel 
Josef Brož, taktéž včelař, naposledy paní Jana Gygalová, 
manželka včelaře. To, že včelaři v zapisování údajů o počasí 
i po více než sto letech pokračují, je potěšitelné, protože in-
formací k tomuto problému z celého světa je mnoho.   

Z úst hostů, včelařů z okolních včelařských organizací za-
zněla na včelařský spolek jenom chvála. Byli to za OV ČSV 
H. Brod Jiří Sláma, za Zruč n. S. Ing. Oldřich Doležal, jinak 
člen republikového výboru ČSV, za Hněvkovice Jan Vele-
ta, za Světlou n. S. Jaroslav Říha. Chvála od včelařů znalých 
současné problematiky potěšila všechny přítomné a je dobře 
známo, že už spoustu let dobře reprezentují i samotnou Ledeč.

Výbor organizace přeje všem včelařům pevné zdraví, je-
jich včelstvům méně nemocí a také lepší počasí.

Všechny fotografie na této straně pořídil pan Ing. Miro-
slav Pavelka z Hradce.  

SPOLKOVÝ DŮM V HABREKU POPRVÉ PŘIVÍTAL TAKÉ VČELAŘE

Každoroční schůze ledečských včelařů se konala  
15. února 2020 v novém společenském domě v Habreku. 
Náš spolek má 127 členů, z toho 25 žen s věkovým 
průměrem 53 let a 102 mužů ve věkovém průměru 60 let 
a pečují na 163 stanovištích o 1334 včelstev. Členové jsou 
z Ledče a blízkých obcí.  A protože víme, že na schůzi 
všichni nechodí, byla kapacita sálu dostačující. Sešlo se tu 
na 80 včelařů a hostů. Mezi hosty nechyběl starosta města 
Ing. Tůma, či předseda Okresní organizace Jiří Sláma, 
i zástupci včelařských spolků z okolí.

Na úvod nás starosta města přivítal v nových prostorách, 
které jsou pro tyto účely vybudovány. Předseda spolku 
Josef Bouma informoval o akcích, které včelaři v roce 2019 
absolvovali a které je v roce 2020 čekají, ať už to jsou schůze, 
přátelská setkání na včelnici u některého z našich členů, či 
Den se zvířaty, který pořádá SVČ Ledeč. Podle plošného 

vyšetření na mor včelího plodu, které probíhalo v prosinci 
2019, nás mohl potěšit informací, že žádné ohnisko nákazy 
nebylo na území organizace prokázáno. 

Probíhalo hlasování o členech výboru a o včelařských 
důvěrnících. Posty obhájilo stávající vedení – předseda Josef 
Bouma, místopředseda Ing. Jan Sekot, jednatel Ing. Martina 
Casková, pokladní Marie Němečková. I ostatní funkce 
zůstaly nezměněny, ale co si budeme povídat, v dnešní době 
se nikdo do funkcí spolku dobrovolně nežene. 

Včelaři obdrželi sladké občerstvení ke kávě a nechyběl 
ani oběd v podobě řízku se salátem. I když by měla být účast 
člena na výroční členské schůzi morální povinností, tak také 
víme, že v této zrychlené době je těžké si najít čas, a proto 
si o to víc vážíme těch, kteří na schůzi přijdou. Doufáme, že 
v příštím roce se opět setkáme v tak hojném počtu. 

Za včelaře Martina Casková, jednatelka

VČELY OHROŽENY NEJSOU, PADLO MJ. 
NA VÝROČNÍ SCHŮZI VČELAŘŮ
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A JEDNA „USUŠENÁ“ VZPOMÍNKA NA ZIMY, 
JAK SE PATŘÍ!

Mluvit o letošní zimě jako o čase mrazu a sněhu už je 
nejspíš úplně zbytečné, ale také nás bude dost, kterým to 
vůbec nevadí. Do redakce zpravodaje jsme dostali amatér-
ské měření teplot a srážek na území Ledče za minulé roky. 
A protože je velmi zajímavé, chceme se s vámi o tato data 
podělit (viz protější strana, tabulky jsou upraveny pro po-
třeby zpravodaje). V této souvislosti se mi také hodí příspě-
vek, který jsem dostal od pana Jiřího Vostatka už loni. Čekal 
jsem na „zimní měsíce“, abych  ho mohl nabídnout čtená-
řům. Jenže jsem si ho v šuplíku „sušil“ zbytečně, zima se 
nekonala, a to do konce oficiální zimy zbývá už jen pár dnů. 
Tak vám příspěvek v souvislosti se zajímavými pozorováními 
přírody předkládám jako vzpomínku na časy, kdy Ledeč byla 
zavalená sněhem a ledem, a jak těžký život v té slotě měli 
tehdejší dopravci. Ilustrační snímek je z ledna 2006.

 ok 

ZIMY TO BYLY FESTOVNÍ A VLEZLÉ. Dnes už 
si asi nikdo nedovede představit, jaká byla v tom množství 
sněhu doprava. Auta téměř nejezdila. V té době jich bylo 

i tak málo. V Ledči měli osobní auto 2 lékaři a myslím, že 
byla 2 auta taxislužby, pan Kovařík a pan Špaček. Ostatním 
autům Němci zabavili pneumatiky, a benzin byl jen v ma-
lém množství na příděl uvedeným profesím. Pokud jezdila 
nákladní auta, byla na dřevoplyn. Na korbě si vezla dubové 
špalíčky, za kabinou válcový kotel. V tom se topilo a vznik-
lý plyn poháněl motor. V Ledči jsem také zaznamenal jeden 
sentinel – to bylo nákladní auto na páru. 

Kdo s čím jezdil a jak dopravoval? Z okolních vesnic 
bylo na náměstí plno potahů jak koňských, tak i kravských. 
Dopravním prostředkem byly sáně! Ty měl každý hospo-
dář. Sněhu bylo tolik, že se dalo lyžovat a sáňkovat na strá-
ních  všude kolem Ledče. Na řece se běžně bruslilo. Led byl 
tak silný, že se na něm pravidelně konaly zápasy ledečských 
hokejistů. Hřiště bylo na úrovni hotelu Koželužna.

Pod mostem se v zimě ledovalo. To znamená, že ledaři 
vysekávali velké ledové kry, které se skladovaly v rohové 
budově v  ulici, která vede z náměstí kolem Informačního 
střediska k řece. V létě se tyto ledové kry rozvážely do hos-
pod v Ledči a okolí – ke chlazení sudů s pivem. Dovede si to 
dnes už někdo představit? 

Jiří Vostatek

AMATÉRSKÁ METEOROLOGICKÁ POZOROVÁNÍ V LEDČI

Máme to velké štěstí, že žijeme v oblasti, kde znečištění 
ovzduší je na velmi nízké úrovni a tak můžeme většinu roku 
dýchat čistý čerstvý vzduch. Malebnost našeho města, roz-
prostírajícího se po obou stranách řeky Sázavy však negativ-
ně limitují, zejména v topné sezóně, emisní a imisní faktory, 
které nejvíce ovlivňují naše obyvatele v okamžiku inverze. 
V tomto období vznikne nad městem „poklička“, která nej-
více znepříjemňuje dýchání lidem trpícím respiračními cho-
robami. 

Největšími znečišťovateli jsou špatně seřízené a provo-
zované kotle na pevná paliva, nevyčištěné spalinové cesty, 
atd. Zde si dovolíme upozornit na některé povinnosti majitele 
příslušných zařízení. Skoro každý má doma nějaký ten kotel 
nebo krb na pevná paliva. S jejich provozem a údržbou je 
spojena řada zákonných povinností, ve kterých není jedno-
duché se vyznat. Následující text si proto klade za cíl přinést 
přehledné všeobecné informace týkající se problematiky pro-
vozu a údržby spotřebičů na pevná paliva do výkonu 50 kW 
(tj. běžné domácí kotle, krby a kamna).

ČIŠTĚNÍ KOMÍNA Místo pojmu komín by se měl pou-
žívat přesnější výraz spalinová cesta, která zahrnuje i troubu 
pro napojení kamen na svislý komín. Čištění lze provádět 
svépomocí, a to nejméně 2x ročně při sezónním provozu, 
3x ročně při celoročním provozu. Kontrolu spalinových 
cest může provádět pouze kominík (držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví). Kontrola musí být provedena 
nejméně 1x ročně, u staveb pro rodinnou rekreaci stačí 1x 

za dva roky. Kominík má za povinnost před kontrolou komín 
i vyčistit a musí vydat doklad o kontrole, a to neprodleně, 
nejpozději však do 10 dnů. Revize spalinové cesty se provádí 
pouze při zprovoznění nového komína nebo při obdobných 
specifických příležitostech, jako je např. změna druhu paliva, 
připojení do dlouho nepoužívaného komína, po požáru sazí, 
apod. Pozor: revizi může provádět pouze držitel profesní 
kvalifikace Kominík – revizní technik spalinové cesty, tedy 
ne libovolný kominík!

KOTLE NA TUHÁ PALIVA Do konce roku 2016 si mu-
sel nechat každý majitel kotle na pevná paliva zkontrolovat 
tento stacionární zdroj. Kontrolu je oprávněna provést, na zá-
kladě objednávky učiněné majitelem kotle, odborně způsobilá 
osoba. Seznam uveřejněný je na http://www.aptt.cz/opravneni-
ozo.php. Kdo si nezajistí zkontrolování 1x za dva roky, může 
se vystavit sankci až 20.000 Kč. Tato povinnost se vztahuje 
pouze na kotle sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní sou-
stavu ústředního vytápění. Správou této agendy jsou pověřeni 
kolegové z Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou.

Někdo může namítnout, že podobný článek měl být na-
psán a vydán na začátku topné sezony. Je to ale právě toto 
období, kdy se bude probouzet jaro, bude se více větrat 
a otevřenými okny se do bytů bude linout zápach a dým ze 
špatně provozovaného spotřebiče. Je proto nutné, aby všichni 
provozovatelé plnili zákonem stanovené podmínky a jejich 
zdroje tepla neobtěžovaly svým provozem ostatní obyvatele. 

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru OVŽP

ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ A KONTROLY KOTLŮ
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PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH
rok / měsíc 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
leden -3,23 0,43 1,52 -0,83 -4,94 2,03 -1,07
únor -0,71 1,78 1 3,55 1,59 -3,28 2,42
březen -0,1 6,04 4,3 3,67 6,86 0,88 5,99
duben 8,69 10,01 7,04 8,11 7,59 13,02 10,02
květen 12,75 12,2 12,99 14,24 14,45 16,99 11,54
červen 20,83 16,9 17,04 18,23 18,76 18,29 21,66
červenec 20,83 20,58 21,58 19,7 20,04 20,7 19,45
srpen 18,67 15,7 22,58 17,83 20,12 21,23 19,79
září 12,6 14,27 14,14 16,61 12,37 14,73 13,85
říjen 8,93 9,59 8,7 8,13 9,78 10,59 9,2
listopad 3,7 6,17 5,77 3,25 3,93 4,45 5,55
prosinec 1,41 1,91 4,19 0,25 0,88 1,33 2,2
Průměr  rok 8,69 9,63 10,07 9,39 9,28 10,08 9,3

 

PŘEHLED VODNÍCH SRÁŽEK V LEDČI NAD SÁZAVOU (mm)
rok / měsíc 2015 2016 2017 2018 2019
leden 78 38 40 31 104
únor 5 58 27 20 34
březen 51 38 44 31 55
duben 23 26 109 19 18
květen 48 93 51 39 116
červen 71 54 60 56 34
I. pololetí 276 307 331 196 361
červenec 35 115 94 29 88
srpen 81 33 70 40 98
září 34 13 44 88 26
říjen 62 75 104 33 56
listopad 97 36 47 16 67
prosinec 26 46 32 99 26
celý rok 611 625 722 501 722

Místní knihovnice, podle plánu, připravily už druhé setkání 
zájemců o rodopis. Bylo tu útulno a teplo, což bylo zapotřebí, 
protože tohle první únorové úterý v roce bylo zároveň prvním 
dnem v letošním roce, kdy napadl sníh. Během dne sice rych-
le mizel – ale bylo bílo! Do knihovny přišlo hodně těch, kteří 
tu byli už loni v listopadu, ale byli tu i nově příchozí. Témata 
už byla pro mírně pokročilé, přednášející se však nevyhýbali 
ani úplně elementárním otázkám. Přednášku opět vedl pan 
Ing. Oldřich Tyleček a zdatně mu sekundovali – paní Helena 
Vlasová, Ing. Pavel Šourek a Jaroslav Jirkův (Světlá).

Vše se v podstatě točilo kolem zpracování dat z internetu, 
která těm trpělivým a pracovitým přináší v bádání opravdu 
velké úspory času, ale i velké penzum informací, mnohdy 
i nečekaných. Kromě „odborností“ a fíglů tu v diskuzi došlo 
i na příběhy z vlastních bádání a mj. tu padlo i jméno jedné 
z nejznámějších českých spisovatelek – Boženy Němcové 
(záhad jejího narození), kterou jsme si shodou okolností při-
pomněli v den jejího 200. výročí možného data narození.

Mj. se tu dozvěděli, jak četné byly v době monarchie pře-
kážky  před uzavřením sňatku a jak jen obtížně mohla být 
následně manželství civilně a církevně rozvedena. 

Nelze nepřipomenout, že všichni přednášející byli vel-
mi dobře připravení, že se o své nemalé znalosti podělili 
ve svém volném čase a zcela nezištně. Moc se to už dneska 
nenosí, ale na přátelské atmosféře tohoto únorového odpole-
dne to bylo znát, patří jim za to poděkování, které přítomní 
nahradili vřelým závěrečným potleskem.

Myslím, že by se tahle partička nadšenců neměla jen tak 
zase ztratit, že by v Ledči klidně mohl fungovat „klub rodo-
pisců“ při městské knihovně. Témata i noví zájemci se roz-
hodně najdou. Aktivitu už budou muset hledat mezi sebou, 
do knihovny budou dveře otevřené vždycky. Informace tedy 
hledejte především v městské knihovně a také na stránkách 
tohoto zpravodaje budeme rádi o této náročné i záslužné ak-
tivitě psát. 

ok 

MÍSTNÍ GENEALOGOVÉ SI PŘIPOMNĚLI I BOŽENU NĚMCOVOU
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V DOMOVĚ HÁJ VRCHOLÍ PŘÍPRAVY NA PUTOVNÍ  
VÝSTAVU 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. Vystavovaných fotografií bude 15, a již 
jsou skoro kompletně vybrané pro tisk – chybí pouze fo-
tografie z účasti jednoho z klientů na hokejové exhibici, 
která se v Jihlavě připravuje na oslavu 60. narozenin Ol-
dřicha Válka. Na akci klienta Domova Háj pozvalo ve-
dení HC Dukla Jihlava, protože se jedná o legendárního 
fanouška týmu, který se v 90. letech a na začátku století 
účastnil většiny zápasů, a jeho návrat na stadion vyvolal 
v lednu letošního roku v Jihlavě velký ohlas.    

Klienti, kteří se nezajímají o fotografování, ale baví je 
práce v dřevodílně, pracovali v lednu a únoru na výrobě 
stojanů na fotografie. Všechny stojany jsou již připrave-
ny – klienti na ně pouze v týdnu před vernisáží nainstalují 
fotografie, a připevní texty, aby návštěvníci výstavy vě-
děli, jak fotografie vznikla.  

Putovní výstava fotografií se bude konat ve všech loka-
litách, ve kterých budou klienti Domova Háj v budouc-
nu žít (tzn. v Ledči nad Sázavou, ve Světlé nad Sáza-

vou, Havlíčkově Brodě, Golčově Jeníkově a Chotěboři). 
Začíná v Ledči nad Sázavou vernisáží 24. března 2020 
od 16:00 hodin v Kavárně Kovárna, a zájemci si ji bu-
dou moci prohlédnout následujících 14 dnů. V případě 
zájmu mohou přijít i žáci základní školy, případně stu-
denti střední školy, a bude pro ně připravena komentova-
ná prohlídka. 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. 

Mgr. Andrea Šeredová, pracovnice pro komunikaci  
s veřejností Domova Háj, p.o.

7. ROČNÍK BLEŠÁKU BEZPENĚZ
PROBĚHNE 16. května 2020 NA SOKOLOVNĚ V LEDČI N. S.

Podrobnější informace zveřejníme, již nyní se mohou potřební lidé a organizace hlásit  
o věci, které by jim pomohly, prostřednictvím emailu bezpenez@budelip.com

Zároveň bychom naše příznivce chtěli požádat o laskavost. Rádi bychom pro vás akce BEZPENĚZ 
pořádali pravidelně i častěji, a proto hledáme partnery tohoto projektu.

Chceme požádat ty z vás, kterým naše akce podporující nekonzumní způsob života a vzájemnou 
lidskou pomoc dávají smysl, zda byste nám o tom mohli napsat pár řádků, abychom je ukázali 

lidem, kteří nás dosud neznají. Kontakt na emailu bezpenez@budelip.com, 
 případně přes Informační centrum v Ledči. Za vaši pomoc budeme vděční.  

Chystáme pro vás i další dobročinné aktivity, najdete je pod logem    

Martina Ouřadová 
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

	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 Melo-
die. Předprodej vstupenek v bufetu na zimním stadio-
nu. Doprava zajištěna.

	Chaloupka Na dobrém konci Vás srdečně zve 
na HARMONICKÉ ODPOLEDNE. Můžete se tě-
šit na léčivé tóny křišťálových mís v podání Jiřinky 
Solvany Vašinové. Setkání začíná v sobotu 7. března 
ve 14:00 hod. v chaloupce Na dobrém konci (Hněv-
kovice u Ledče).

	DS LUCERNA Vilémovice Vás zve na divadelní 
představení Camolettiho komedie LÁSKA, SEX 
A ŽÁRLIVOST. Komedie plná italského tempera-
mentu, francouzského šarmu, manželských nedoro-
zumění a „rafinád“, ale především spousta legrace 
k popukání. Navíc budete překvapeni, jak mistrov-
sky 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 usku-
teční 14. března od 14:00 hod. v KD Bělá. Hraje DJ 
Harry.

	Klub Zacheus Vás zve na akci s názvem OCULI 
MEI AD DOMINUM MEUM, stále upínám své 
oči k Hospodinu. Rozjímání 3. postní neděle. Akce 
se uskuteční v neděli 15. března od 14 hod. v Husově 
sboru v Ledči.

	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. Cena vstupenky je 100 Kč 
– dítě, 150 Kč – dospělý. Předprodej vstupenek 
byl zahájen od 19. února v Turistickém informač-
ním centru na Husově náměstí 60 nebo na adrese  
http://rezervace.ledecns.cz/.

	Klienti Domova Háj všechny srdečně zvou na VER-
NISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ „MÝMA 
OČIMA“, která proběhne 24. března od 16 hod.  
v kavárně Kovárna v Ledči nad Sázavou.

	Klub Zacheus Vás zve na akci s názvem KOMEN-
SKÝ - ŽIVOT A DUCHOVNÍ ODKAZ, 350 let 

od úmrtí  přednáška (F.Tichý). Akce se uskuteč-
ní ve středu 25. března od 17 hod. v Husově sboru 
v Ledči.

	Obec Bělá Vás zve na koncert VESELÉ TROJKY, 
který se uskuteční v sobotu 28. března od 18:00 hod. 
v Kulturním domě v Bělé. Vstupenky si můžete za-
koupit v předprodeji v Turistickém informačním 
centru Ledeč nebo na Obecním úřadě v Bělé  tel.: 
724 189 751. Cena vstupenky v předprodeji 250 Kč, 
na místě 300 Kč.

	Město Ledeč nad Sázavou Vás srdečně zve v pon-
dělí 30. března na pořad ÚSMĚVY JAROMÍRA 
HANZLÍKA, který se uskuteční v sále Gymnázia 
Ledeč. Začátek v 19:00 hod. Předprodej vstupenek 
byl zahájen od 2. března v Turistickém informačním 
centru na Husově náměstí 60 nebo na adrese http://
rezervace.ledecns.cz/. Cena vstupenky je 200 Kč.

	Základní umělecká škola pořádá v pátek 3. dubna 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT, který se uskuteční 
v sálku ZUŠ v Nádražní ulici od 17:00 hod.

	V sobotu 4. dubna proběhne 11. ročník neziskové 
dobrovolnické akce nesoucí název ČISTÁ ŘEKA 
SÁZAVA NA VYSOČINĚ, sraz v 9:00 hod. u Billy. 
Tímto zveme všechny Ledečáky, kterým není jedno, 
jak jejich město vypadá.

	Základní umělecká škola Vás srdečně zve na ROZ-
TANČENÝ PODVEČER, který se uskuteční v pon-
dělí 6. dubna v sále Gymnázia Ledeč. Začátek vy-
stoupení je v 16:30 a v 18:00 hod.

	Centrum sociálních služeb Petrklíč srdečně zve ši-
rokou veřejnost na VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ 
VÝSTAVU, která se koná ve dnech 6. – 9. dubna, 
vždy od 9:00 do 15:00 hod. v prostorách Centra 
v Ledči na adrese Barborka 1324

	Obec Bělá u Ledče Vás zve na tradiční ROCKO-
VOU BĚLOU, která se uskuteční v sobotu 18. dub-
na od 20:00 hod. Těšit se můžete opět na KLAXON 
a další.

	Středisko volného času, p. o. Ledeč pořádá v sobo-
tu 25. dubna již XVIII. ročník TANEČNÍHO PO-
HÁRU, který se koná v sokolovně. Těšit se můžete 
na tyto taneční kategorie: show dance, street dance 
a moderní tanec. Přijďte podpořit tanečníky.

7. dubna  PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí

Tereza Doležalová,  
Dana Sedláčková, DiS.

30. BŘEZNA V GYMNÁZIU PŘIVÍTÁME  
JAROMÍRA HANZLÍKA

Na pořad ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA se můžete těšit v pondělí 30. března 2020  
od 19 hodin v sále Gymnázia Ledeč nad Sázavou. Cena vstupenky je 200 Kč.  

Předprodej vstupenek od 2. března v Turistickém informačním centru  
na Husově náměstí 60 nebo na adrese http://rezervace.ledecns.cz/.
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PŘED 57 LETY ZEMŘEL HRDINA PROTINACISTICKÉHO ODBOJE,
LEDEČSKÝ OBČAN ZDENKO VLTAVSKÝ

Dne 17. března si připomínáme 57 let od úmrtí 
plk. Zdenka Vltavského (roz. Waldhütter), který se naro-
dil 8. srpna 1894 v D. Městě. Jeho otec působil jako ředi-
tel měšťanské školy v Ledči, kam se také s rodinou pře-
stěhovali, když bylo Zdenkovi 11 let. Maturitní zkoušku 
složil na gymnáziu v Německém (Havlíčkově) Brodě 
a nastoupil studia na Právnickou fakultu Univerzity Kar-
lovy. Studia přerušila 1. světová válka a ve 20 letech byl 
odveden na východní frontu. Byl dvakrát zraněn a zajat 
ruskou armádou. V Rusku strávil rok v zajateckém táboře 
v oblasti dnešního Volgogradu. Ke konci roku 1916 se 
přihlásil do legií, a pro svou znalost francouzštiny byl 
převelen do Francie. Tam absolvoval kurz velitele rot 
a čet a poté se jako velitel 5. roty 21. střeleckého plu-
ku účastnil bojů v Alsasku a bitvy u Terronu. Po návratu 
domů v roce 1919 bojoval na Těšínsku. V bojích byl zno-
vu zraněn a následně povýšen na kapitána.

V meziválečných letech sloužil v armádě a v letech 
1931–1935 působil jako vojenský atašé v Paříži, Londý-
ně a Bruselu. Následně ve vlasti velel 1. pluku útočné 
vozby v Milovicích a účastnil se všeobecné mobilizace. 
Dosáhl hodnosti plukovníka. 15. března 1939 dochází 
k okupaci Čech a Moravy. Plk. Vltavský byl v tu dobu 
v Británii prezentovat československý tank vz. 38. Ne-
zůstal však jako mnozí v exilu, ale rozhodl se vrátit zpět 
do Čech, aby se mohl podílet na domácím odboji. Při li-
kvidaci pluku útočné vozby se mu podařilo tajně zajistit 
radiostanice z tanků, které putovaly na Slovensko. Vedl 

spolu s MUDr. F. Kremlou ledečskou odbojovou organi-
zaci RUDA a spolupracoval s odbojovými organizacemi 
Obrana národa a organizací „Alex“ generála Slunečka. 
Podílel se na zajištění a uchovávání velkého množství 
zbraní v prostorách sklárny pana Č. Císaře v Tasicích. 
Zbraně byly následně v únoru roku 1945 předány party-
zánům na Kutnohorsku. Další činností RUDA byla po-
moc rodinám zatčených a popravených gestapem a pře-
dávání informací zahraničnímu odboji.

Zdenko Vltavský byl několikrát zatčen a krutě vyslý-
chán gestapem, avšak nikdy nic neprozradil a pro ne-
dostatek důkazů byl propuštěn. Po posledním výslechu  
2. června 1944 v Kolíně se Vltavský přesouvá do Prahy, 
aby nedocházelo k zbytečnému dráždění gestapa a neo-
hrozilo se fungování odboje na Ledečsku. V Praze spo-
lupracoval s odbojovou skupinou „Bartoš“ a účastnil se 
jako velitel útočné vozby Pražského povstání. ČNR ho 
dokonce vyslala jako parlamentáře pro kapitulaci ke ge-
nerálu R. Toussaintovi, říšskému protektoru a veliteli ně-
mecké posádky.

Po válce se mu nedostalo ocenění. Odmítl vstoupit 
do KSČ a v roce 1948 byl propuštěn z armády. Režimem 
byl soustavně šikanován, roku 1951 byl vystěhován 
z Prahy a pracoval jako dělník. Později se vrátil do Led-
če, kde ve svých 69 letech umírá. Svíčku mu můžete přijít 
zapálit na ledečském starém hřbitově. Čest jeho památce!

Bc. Radomír Pleskač,  
člen hnutí Trikolora Ledeč nad Sázavou
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V Jihlavě se 14. února zúčastnily Kateřina Skalická 
a Aneta Rejnková, žákyně 3. ročníku oboru Informační 
technologie, krajského kola soutěže ENERSOL v kategorii 
Enersol a praxe. Postup si vysloužily prací „Vliv zateplení 
na spotřebu plynu“. 

Děvčata se zabývala pod odborným vedením Ing. Jaroslava 
Adamuse analýzou spotřeby plynu před a po zateplení bu-
dovy Domova mládeže. Dostupné informace žákyně utřídily, 
uspořádaly do grafů a opatřily komentářem.

Krajské kolo se konalo v prostorách kongresového sálu 
KÚ Kraje Vysočina pod záštitou hejtmana kraje Jiřího Bě-

hounka a za účasti senátora Miloše Vystrčila, radní Jany 
Fialové a dalších hostů, včetně zástupců firem. Děvčata se 
se svou prezentací umístila na prvním náhradním místě pro 
postup do celostátního kola soutěže ENERSOL 2020. 

ENERSOL je vzdělávací projekt na témata obnovitelných 
zdrojů energie, úspory energií a snižování emisí v dopravě. 

Ing. Eva Skalická

POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA ENERSOL 2020

KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ…
Jedním z důvodů, proč mnozí rodiče vybírají pro své 

děti gymnaziální studium, je kvalitní výuka cizích jazyků. 
Na gymnáziu v Ledči je cizím jazykům dlouhodobě věnována 
velká pozornost. Vyučováno je včetně latiny celkem pět cizích 
jazyků, což je výjimečné vzhledem k faktu, že naše škola ne-
patří k těm největším.

V anglickém jazyce dlouhodobě dosahujeme velmi dobrých 
výsledků. Podařilo se nám navázat na úspěchy v olympiádách 
z předchozích let, a to když Michal Dvořák ze sekundy a Ve-
ronika Bělíková z tercie vyhráli ve svých kategoriích okresní 
kolo. Ale ani studenti vyššího gymnázia nezahalí. Škola or-
ganizuje bezplatný kurz přípravy na mezinárodní jazykové 
zkoušky. Celkem 21 z 27 letošních maturantů v průběhu stu-
dia tyto zkoušky složilo (Cambridge FCE, PET, resp. ame-
rické TOEFL), a proto mají prominutou profilovou maturitu 
z cizího jazyka. Naši žáci museli vyvinout nemalé úsilí, aby 
tyto zkoušky zvládli. 

Ani další jazyky nezůstávají stranou. Okresní kolo v kon-
verzační soutěži z německého jazyka vyhrála další naše žáky-
ně – Michaela Wolfová z kvarty. Úspěch je o to cennější, že 
Míša studuje němčinu teprve druhým rokem. Současní sekun-
dáni a primáni už budou mít druhý cizí jazyk po celou dobu 
svého studia.

A co francouzština? Nikola Velátová ze současné septimy 
studovala celý minulý školní rok v Châlonsen Champagne 
ve Francii. Vycestovala tam v rámci programu Rok v Champ-
agne – Ardenne. Získala cenné kontakty a zážitky, které jsou 

pro ni velkým přínosem do budoucna. O své nabyté zkušenos-
ti se rozdělila s dalšími žáky gymnázia.

Existuje i spolupráce mezi vyučujícími výše uvedených ja-
zyků, která dává studiu „přidanou hodnotu“. Vyučující fran-
couzštiny a němčiny připravili jazykověpoznávací zájezd 
do Švýcarska a Francie na květen letošního roku. Tento region 
navštívíme již potřetí, je tedy naší oblíbenou destinací. Vždyť 
Mont Blanc či Ženeva za to určitě stojí.

Ruský jazyk si jinde hledá své místo obtížně. U nás tomu 
tak určitě není. Loni naše škola uspořádala krajské kolo olym-
piády. Bylo to poprvé, kdy v Kraji Vysočina mohlo být uspo-
řádáno krajské kolo, protože předtím probíhalo v Brně a bylo 
do něho zapojeno několik krajů. Přípravu soutěže jsme nepod-
cenili. Akce se vydařila, a proto jsme byli pověřeni krajským 
úřadem pořádat olympiádu i v letošním roce. Uděláme znovu 
vše pro zdárný průběh.

Jakousi „sklizní“ úspěchů a získaných zkušeností za uply-
nulé období je naše každoroční účast v Evropském dni jazyků, 
kde se prezentuje všech pět jazyků včetně latiny. Probíhají 
workshopy v jednotlivých třídách a poté představení pro ce-
lou školu.

Jak bylo zmíněno v úvodu, všeobecná gymnázia by měla 
být schopna připravit své žáky na studium v celé škále vyučo-
vacích předmětů. Vedle přírodovědných a humanitních před-
mětů musí mít v této škále své zastoupení i cizí jazyky. A o to 
se u nás velmi snažíme.

ThMgr. Ing. Jiří Foller
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Nedílnou součástí školního života je maturitní ples. Ma-
turanti plesem žijí několik měsíců (přinejmenším poslední 
dva před plesem) a i ti, kteří do té doby neprojevovali dosta-
tečný zájem o maturitní zkoušky, konečně pochopí, k čemu 
se schyluje. Zde přinášíme nakolik postřehů z letošních ma-
turitních plesů Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč.

V noci z posledního ledna na prvního února roku 2020 
se odehrál 40. maturitní ples studentů střední odborné ško-
ly. Příprava každého maturitního plesu je náročná, ale také 
radostná záležitost. Vše startuje rok dopředu, kdy se začíná 
chystat tombola a zjišťovat různá provedení šerp a výzdoby. 
Postupně se výběr upřesňuje, letošní čtvrťáci nakonec vybrali 
krásnou kombinaci vínové a bílé. Tyto barvy se kromě šerp 
vyskytly v ledečské sokolovně i na balóncích nebo prostírání.

Samotný ples střední odborné školy začal 31. ledna 2020 
v 19:00. Po přivítání se dostavili třeťáci s předtančením 
a pak proběhl i nástup čtvrťáků. Po šerpování na scénu na-
stoupila hudební skupina Galaxie, která provázela celým 
vydařeným večerem.

68. studentský maturitní ples proběhl v pátek 21. února 
v KD Ostrov v H. Brodě. Všichni návštěvníci, maturan-
ti, rodiče a kamarádi, ostatní žáci gymnázia i další v sále 
si ples užili, jak se patří. Hrála nám ledečská Melodie 
s výbornou zpěvačkou Ivetou Petrusovou, předmaturit-
ní ročník obstaral bohatou tombolu díky štědrosti rodičů 
a sponzorů z Ledče i širokého okolí. Mohli jsme obdivovat 
choreografii předtančení, připravené Martinou Pejcharo-
vou. Ke zdárnému průběhu přispěl i moderátor Jirka Ježek 
z Hitradia Faktor.

Hlavní slovo měli ale samozřejmě maturanti. Připravili 
si své vlastní předtančení i slavnostní nástup, pak byli de-
korováni šerpami, zazpívali si studentskou hymnu a ještě 
jim zbyly síly na půlnoc, kdy nám předvedli své půlnoční 
překvapení. 

Ještě jednou veliký dík všem, kdo se o zdar plesu za-
sloužili!

ThMgr. Jiří Foller (G)  
a David Nevoral (4.I – SOŠ)

MATURITNÍ PLESY 2020

Na lyžařský kurs do Harrachova jsme odjeli v neděli 5. 
ledna 2020 po poledni. Naše třída sekunda jela společně 
se staršími studenty z kvinty. Cesta byla dlouhá a únav-
ná. Po příjezdu nás čekalo ubytování. Pokoje vypadaly 
pěkně  a útulně. V podvečer jsme se všichni sešli ve spo-
lečenské místnosti, kde nás paní uč. Kopřivová seznámila 
s programem a pravidly. Poté následovala večeře. Vařili 
nám velmi dobře a chutně. Po večeři následoval večerní 
program a ve 22:00 večerka. První den jsme si moc užili. 
Druhý den v 7:30 pro nás byla připravena snídaně. V 9:00 
jsme popadli lyže a zamířili na sjezdovku. Učitelé nás roz-
dělili do skupin a do oběda jsme lyžovali. Po odpoledním 
odpočinku jsme opět vyrazili na svah. Každý den to bylo 

stejné – až na středu a čtvrtek. Ve středu dopoledne vět-
šina z nás poprvé stála na běžkách. Moc nás to nebavilo, 
protože jsme to neuměli, ale přežili jsme. Moc jsme se 
těšili na odpolední procházku k Mumlavským vodopá-
dům. Cestou proběhla pořádná koulovačka. Ve čtvrtek 
nám bohužel nepřálo počasí – celý den propršel. V pátek 
odpoledne jsme měli závody na běžkách. Byla to legra-
ce. Večer jsme měli diskotéku, kterou jsme si užili úplně 
nejvíc. V sobotu po snídani jsme sbalili své věci a odjeli 
zpátky do Ledče. Hory jsme si užili a celý týden byl velmi 
krásný. 

Patricie Rakašová, Adéla Balcarová  
a Eliška Scholzeová.

SEKUNDA LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA ŘÁDILA NA HORÁCH
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PLES GYMNÁZIA

PLES SOŠ

HORY
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(in Ledečský zpravodaj, ročník XXVII, číslo 1, str. 11)

Vážená paní A.V.,
výjimečně se stane, že někdo zareaguje na článek stu-

dentky gymnázia, nemohu se ovšem zbavit dojmu, že 
pokud jde o Váš text, došlo k jakémusi nedorozumění, 
o kterém bych se zde ráda zmínila. 

Začátek Vašeho článku s dovolením ocituji: „… i já 
mám ráda grotesky a ani se nedivím, že vám mladým se 
náš život zdál směšný.“  Text Veroniky Černé jsem četla 
pozorně, ale nikde jsem nenašla, že by Veronika psala 
o Vašem životě (ať už vztaženo k Vám osobně, či Vaší 
generaci) a o tom, že se jí zdá směšný. Veronika psala 
o představení, které zhlédla, nikoli o historické skuteč-
nosti, kterou by analyzovala. To, že v textu šlo o hod-
nocení představení, je zřejmé z mnoha informací (kon-
krétní okolnosti, hodnocení výpravy a hereckých výkonů 
apod.), proto si myslím, že není vhodné směšovat její 
názor na představení s tím, jak hodnotí určitou historic-
kou etapu (k tomu se ve svém textu nevyjadřuje).  Pokud 
měl být Váš text polemikou s Veroničinými názory, pak 
by asi bylo vhodnější, abyste se vyjadřovala ke stejné 
skutečnosti, tedy ke konkrétnímu představení, napsala, 
co vidíte či hodnotíte odlišně než Veronika nebo autoři 
představení. Základním předpokladem ovšem by bylo, že 
byste toto představení také zhlédla, z Vašeho textu však 
soudím, že jste ho neviděla, a mě mrzí, že jste tuto okol-
nost nezmínila. Jen na okraj připomenu, že představení 
se týkalo období normalizace (nikoli celého poválečného 
vývoje, který zmiňujete v textu), týkal se různých udá-
lostí, ale ani jedna se netýkala Posázaví (o kterém píšete) 
a šlo o umělecké představení, nikoli o odbornou před-
nášku.

Veronika v textu několikrát píše, že ji zaujala grotesk-
nost, nadsázka a černý humor, z toho je myslím zřejmé, 
že je schopna odlišit použité umělecké prostředky od ob-
jektivní skutečnosti a chápe, že představení není totéž co 
výklad v učebnici dějepisu či dokumentární film (mimo 
jiné sama tyto prostředky ve svém textu zdařile využívá – 
viz závěrečná zmínka o toaletním papíru, což je podle mě 

jasná nadsázka). Dále z téhož vyplývá, že jde o její sub-
jektivní hodnocení tohoto představení (znovu zdůrazňuji, 
že nehodnotí historická fakta) a není vhodné zobecňovat 
její názory na postoj všech (citace z Vašeho textu: „vám 
mladým“).

Za politováníhodné nedorozumění považuji právě 
to, že Vy a Veronika se vyjadřujete k jinému uchopení 
skutečnosti, a bohužel Váš text vyznívá vůči Veronice 
poněkud kriticky, což si myslím nezaslouží. Váš text, 
paní A.V.,  nám ve škole ovšem může dobře posloužit 
jako jeden ze zdrojů informací k danému historickému 
období, který mohou naši studenti porovnat s výkladem 
v dějepisných učebnicích, s dokumenty ÚSTR, se vzpo-
mínkami svých rodičů a prarodičů a v neposlední řadě 
i s dalšími formami uměleckého zpracování. Pak bude 
na nich, jak je sami kriticky zhodnotí a jaký názor si 
udělají.

Je ještě na místě vysvětlit, proč tyto postřehy píši já.  
Tedy důvody jsou následující: já jsem se studenty sna-
žila motivovat k účasti na představení a požádala jsem 
ty, kteří  ho navštívili, o napsání jejich postřehů. Já jsem 
poprosila Veroniku o souhlas s uveřejněním jejího tex-
tu, protože se mi jevil jako nejzdařilejší.  A  já se také 
cítím trochu zodpovědná, že Veroničino jméno je znovu 
v novinách v kritické souvislosti, i když podle mě je to 
výsledek nedorozumění (jak už jsem několikrát napsala 
a doložila).

Závěrem chci zmínit ještě jednu věc, která tedy se 
článkem Veroniky Černé souvisí okrajově. Váš článek 
je podepsán iniciálami, což se v novinách běžně děje, 
ale většinou jsou takto signovány zpravodajské noticky 
a v tiráži listu je možné dohledat, kdo se za iniciálami 
skrývá. Pokud ovšem Váš text není noticka, v tiráži (ani 
na internetových stránkách) nelze dohledat autorku a re-
agujete na jiný text, který je podepsán plným jménem, 
domnívám se, že by tak měl být podepsán i Váš článek 
– přinejmenším kvůli vyváženosti a zdvořilosti. 

L. T.  –  Lenka Trtíková (učitelka, Gymnázium,  
SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou)

NĚKOLIK OPOŽDĚNÝCH POSTŘEHŮ K ČLÁNKU UJEL MI VLAK

LEDEČ NAD SÁZAVOU
HUSŮV SBOR
Koželská 1308
Tel.: 736 265 817
frantisektichy@email.cz

PROGRAM V BŘEZNU 2020 

15. 3. 14 hod. – OCULI MEI AD DOMINUM
MEUM  Stále upínám své oči k Hospodinu.

Rozjímání 3. postní neděle

STÁLÉ AKCE: KAŽDÝ  ČTVRTEK 17 hod.  
– CHVILKA NAD BIBLÍ

25. 3. 17 hod.  – KOMENSKÝ ŽIVOT 
A DUCHOVNÍ ODKAZ 350 let od úmrtí –  
přednáška (F. Tichý)
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MUŽI  „A“    KRAJSKÝ PŘEBOR
den datum začátek odjezd domácí - hosté poznámka
Ne 22.3. 15:00 Ledeč - Chotěboř
So 28.3. 15:00 12:00 Náměšť nad Oslavou - Ledeč

Ne 5.4. 15:30 Ledeč - Přibyslav 
So 11.4. 15:30 12:30 Žirovnice - Ledeč
Ne 19.4. 16:00 14:30 Speřice - Ledeč  auta
Ne 26.4. 16:00 Ledeč - Nová Ves  
Ne 3.5. 10:30 8:15 Sapeli Polná - Ledeč 
Ne 10.5. 16:30 Ledeč - Šebkovice 
So 16.5. 16:30 14:00 HFK Třebíč - Ledeč
Ne 24.5. 16:30 Ledeč - Pelhřimov 
So 30.5. 16:30 12:15 Bedřichov - Ledeč 
Ne 7.6. 16:30 Ledeč - Okříšky  
Ne 14.6. 16:30 14:00  Velké Meziříčí B - Ledeč

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2020 – Fotbalový klub KOVOFINIŠ  
Ledeč nad Sázavou

DOROST OKRESNÍ PŘEBOR
den datum začátek odjezd domácí - hosté poznámka

Ne 5.4. 12:30 Ledeč/Hněvkovice - Mírovka  
So 11.4. 12:30 Dolní Město - Ledeč/Hněv. 
So 18.4. 15:00 Štoky - Ledeč/Hněvkovice
Ne 26.4. 13:00 Ledeč/Hněvkovice - Keřkov

So 16.5. 15:00 HumpolecB/Jiřice-Ledeč/
Hněvk.

Ne 24.5. 13:30 Ledeč/Hněvk. - Veselý Ždár
Ne 31.5. 10:00 Košetice - Ledeč/Hněvk. 
Ne 7.6. 13:30 Ledeč/Hněvk. - Úsobí
So 13.6. 13:30 Lípa - Ledeč/Hněvk.  

MUŽI „B“   OKRESNÍ PŘEBOR  
den datum začátek odjezd domácí - hosté poznámka
So 21.3. 15:00 Ledeč B - Okrouhlice
Ne 29.3. 15:00 Golčův Jeníkov - Ledeč B auta
So 4.4. 16:30 Dolní Město - Ledeč B
So 11.4. 15:30 Dlouhá Ves -  Ledeč B  bus
Ne 19.4. 16:00 Nová Ves u Sv. - Ledeč B  auta
So 25.4. 16:00 Ledeč B - Věžnice
So 2.5. 16:30 Staré Ransko - Ledeč B bus
So 9.5. 16:30 Ledeč B Šlapánov
Ne 17.5. 15:30 Šmolovy - Ledeč B auta
So 23.5. 16:30 Ledeč B - Přibyslav B 
So 30.5. 16:30 Herálec - Ledeč B auta
So 6.6. 16:30 Ledeč B - Habry
So 13.6. 16:30 Česká Bělá - Ledeč B bus

STARŠÍ ŽÁCI   OKRESNÍ PŘEBOR

den datum začátek odjezd        domácí - hosté poznámka

So 11.4. 13:30 Tis - Ledeč/Hněvkovice
So 18.4. 9:30 Rozsochatec  -  Ledeč/

Hněvkovice 
So 25.4. 10:00 Ledeč/Hněvkovice  -Šmo-

lovy
So 2.5. 13:30 Česká  Bělá/Pohled  -  Le-

deč/Hněvk 
So 9.5. 10:00 Ledeč/Hněvk.  -Golčův 

Jeníkov 
St 13.5. 17:00 Leština  -  Ledeč/Hněvko-

vice
So 16.5. 15:00 Věž - Ledeč/Hněvkovice
So 23.5. 10:00 Ledeč/Hněvk.- Herálec
St 27.5. 17:00 Ledeč/Hněvk. - Speřice 
So 30.5. 13:30 Štoky - Ledeč/Hněvk.  
So 6.6. 10:00 Ledeč/Hněvk. - Habry 

MLADŠÍ ŽÁCI   OKRESNÍ PŘEBOR
den datum začátek odjezd domácí - hosté poznámka

Ne 12.4. 9:30 Lípa - Ledeč 
Ne 19.4. 10:00 Ledeč - Herálec
So 25.4. 10:00 Golčův Jeníkov - Ledeč
So 2.5. 13:00 Šmolovy - Ledeč
Ne 10.5. 10:00 Ledeč - Speřice 
Ne 17.5. 13:30 Dolní Město - Ledeč 
Ne 31.5. 9:30 Lipnice - Ledeč 
Ne 7.6. 10:00 Ledeč - Okrouhlice

Město a FK Kovofiniš Ledeč uspořádaly 22. února  
3. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE kategorie mladší 
přípravky. Turnaj byl dobře obsazen. Pozvání přijala mužstva 
z Jihlavy, H. Brodu, Ždírce, Lípy a Světlé n. S. Naši kluci se 
neztratili a podali velice bojovný a kvalitní výkon, který jim 
nakonec vynesl krásné 2. místo, hned za H. Brodem. Navíc 
jsme ještě získali ocenění pro nejlepšího střelce turnaje, kterým 

se stal David Grabowski s osmi góly. V rámci zimní přípravy 
mají kluci za sebou už čtyři turnaje – v Říčanech u Prahy, 
Chrudimi, Humpolci a nyní také doma v Ledči. Na závěr 
bychom chtěli poděkovat klukům, městu Ledeč za podporu, 
věcné dary a zároveň pořadatelům V. Noskovi a M. Brožovi 
za vzornou organizaci turnaje. 

Tomáš Janák a Tomáš Kopka, trenéři

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA 
ÚSPĚŠNĚ LADÍ FORMU  

NA TURNAJÍCH

JARNÍ  PŘÍRODU  MŮŽETE  OBDIVOVAT  NA  TRASÁCH  V  DÉLCE 
OD 10 DO 100 KM, VYBRAT SI NÁROČNOST TRASY I KOMBINACI 
S DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY.
Další informace o pochodu a možnostech ubytování získáte na adrese 
hlavního pořadatele pochodu: Vladimír Maršík, 582 71 Dolní Krupá 32, 
tel.: 736 754 181, e-mail: vladimirmarsik@seznam.cz

KČT HAVLÍČKŮV BROD VÁS ZVE NA 
40. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU

JARNÍ VYSOČINOU
27. – 29. března 2020

Pravidelné aktualizace a detailní popis tras naleznete na našich webových stránkách: www.kcthavlicek.eu



PRODÁM
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Provedení bílé lamino. Cena: 8 000 Kč.
Kontakt na telefon: 725 590 039
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Dne 27. ledna 2020 zemřela v H. 
Králové 
paní RŮŽENA CEJNAROVÁ, ro-
zená Vondráčková ze Světlé n. S., 
zemřela ve věku 88 let. V roce 1950 
byla v oktávě ledečského gymnázia 
a patřila mezi první maturanty. Teh-
dy maturovalo 17 děvčat a 5 chlapců. 
Od té doby již řada odešla na věky 
a zbývá jen několik pamětníků. Vzpo-
meňme proto i paní Růženu. Čest její 
památce! 

Dr. M. Vostatek

BLAHOPŘÁNÍ VZPOMÍNKY INZERCE

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 12. března 2020 vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 
pana ZDEŇKA NEDVĚDA z Ledče 
n. S. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 13. března letošního roku 
uplyne již šest smutných let od chvíle, 
kdy nás opustil náš drahý tatínek, pan 
ANTONÍN PAJER z Dolního Města. 

Vzpomínejte s námi všichni, kteří 
jste ho znali a měli rádi. 

S láskou a každodenní vzpomínkou 
dcery s rodinami.

Dne 14. března uplyne 7 smutných 
let od úmrtí 
pana VLADIMÍRA PÝCHY z Ledče 
n. S. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte prosím spolu s námi.

S láskou a úctou vzpomíná rodina  
a přátelé.

Dne 17. března letošního roku by 
oslavil své 75. narozeniny náš manžel, 
taťka, děda a praděda, 
pan FRANTIŠEK POSPÍCHAL 
z Ledče. Bohužel mu toto životní ju-
bileum nebylo dopřáno, v květnu 2018 
zemřel.

Kdo jste ho znali, připomeňte si 
vzpomínku na něj spolu s námi. 

S láskou stále vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 20. března 2020 uplyne už pět 
smutných let od úmrtí 
pana KARLA MIKULY z Ledče n. S. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu spolu s námi tichou vzpo-
mínku.

S láskou vzpomíná manželka  
a synové s rodinami.

Roky rychle letí jako řeky proud 
a ty nám tolik scházíš, 
nedá se zapomenout.

Dne 21. března letošního roku si při-
pomeneme 16. výročí úmrtí 
pana KARLA BRABCE z Habreku.

S láskou a úctou vzpomíná  
rodina a ostatní příbuzní.

Dne 23. března letošního roku 
uplyne již pět let, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek, dědeček a bra-
tr, pan JIŘÍ PAJER z Ledče n. S. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte spolu s námi. 

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

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas. 
Jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. 
Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, 
nás milovat a mnoho toho ještě říct.
Pro tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, 
ten, kdo Tě miloval, nepřestane vzpomínat.

Dne 21. března 2020 to bude 1 rok, 
kdy nás opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan STANISLAV NECHVÁTAL 
z Ledče n. S. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu tichou vzpomínku. 

S láskou a bolestí v srdcích stále 
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
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