
 III. Snídaně se starostou Ledče nad Sázavou 

 

     Dne 21.5.2019, proběhlo při snídani setkání zástupců organizací a firem z regionu, 
se starostou Ledče nad Sázavou, Ing. Zdeňkem Tůmou.  

     Pořadatele zastupovali Mgr. Iveta Vrbová, MBA Háta, o.p.s., Bc. Miroslav Krajcigr, 
DiS. AKROBRAB s.r.o., PBV, z.s. 

     Pozvání přijali, Mgr. Adam Joura CzechInvest ředitel regionální kanceláře Jihlava, Josef 
Borovský starosta obce Kozlov, Jan Cihlář starosta obce Bojiště, Václav Vacek starosta obce 
Vilémovice, Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D. ředitel záchranné stanice Pavlov, o.p.s., Bc. Martin 
Vondra, BA ředitel KVK Technology Hněvkovice, MVDr. Pavel Vrbka veterinární klinika Ledeč 
nad Sázavou, Jana Šulcová firma LEDEA Ledeč nad Sázavou, Martin Bezouška firma MBCOMP 
Světlá nad Sázavou, Mgr. Kateřina Davidová Centrum denních služeb Barborka, Aleš 
Macharáček PR a Koordinátor dobrovolnického centra Háta, o.p.s. 

 

     Na začátku snídaně, zástupci firem a organizací, krátce představili sebe a svou 
činnost jež zastupují, případně se vyjádřili, jak se jim v Ledči a okolí podniká.  Při 
občerstvení se již, debatovalo o výsledcích, jež se v Leči nad Sázavou dosáhlo či 
problémech, které zástupce tíží. V průběhu setkání pan Adam Joura představil 
agenturu CZECHINVEST (Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní 
příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Dojednává do České 



republiky tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických 
center. Podporuje malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a 
inovace), vysvětlil, čím se zabývá a jak může být prospěšná pro organizace. Pan 
Miroslav Krajcigr představil plán projektu FOOD Truck, který by poskytoval při 
nejrůznějších příležitostech, akcích, a i běžných událostech občerstvení pro turistický 
ruch, např. na cyklostezce ve Světlé nad Sázavou. Včerejší akce se nakonec protáhla 
lehce k desáté hodině dopolední, kdy skončila. 

 

     Chtěli bychom Všem zástupcům poděkovat za jejich účast, ohlasy a přínos a 
doufáme, že to nebylo naposledy, co se zúčastnili setkání. 

 

         Aleš Macharáček, PR Háta, o.p.s. 
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