ČERVENEC
2013

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 7 * ROČNÍK XXI * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
(upraveno pro potřeby zpravodaje)
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou
konaného dne 26. června 2013
I. ZM schvaluje:
– návrh rozpočtu Fondu rozvoje bydlení na rok 2013
– přijetí investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí na Vybudování sítě varovného vyrozumívacího systému pro Město Ledeč nad Sázavou“ (povodňový systém)
ve výši 3.307.777,20 Kč.
– uzavření dohody na splátkový kalendář k úhradě
pohledávky ve výši 15.108,- Kč za vyúčtování služeb roku
2012 v nebytových prostorách – „Kantýny“ – Habrecká
450 – poliklinika, a zmocňuje starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu dohody s paní M. K., IČ 88899683,
bytem, Ledeč nad Sázavou.
– vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č. poz. 36/1
v kat. území Obrvaň (pod kapličkou za domem čp. 8
v obci Obrvaň).
– vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č. poz.
2596/16 (cca 22 m2) v kat. území Ledeč nad Sázavou
(za bytovým domem čp. 855 v ulici Nad Lesem).
– vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č. poz. 226/4
v kat. území Ledeč nad Sázavou (v ulici J. Haška mezi
RD čp. 513 a stávajícími garážemi).
– vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č. poz.
1448/1 (cca 620 m2) v kat. území Ledeč nad Sázavou (komunikace a sousedící plochy u hřiště v obci Kožlí).
– vyvěšení záměru darování pozemků parc.č. poz. 1448/2,
1448/3, 1448/4, 1448/5 a 1448/6 v kat. území Ledeč nad
Sázavou (komunikace a sousedící plochy u hřiště v obci
Kožlí).
– provedení odstranění havarijního stavu WC v pavilonu
„A“ ZŠ nádražní – 1. NP společností ATOS spol.s.r.o. Le-

III. ZM ukládá:
– odboru OVŽP zpracovat varianty územního plánu do
31. 7. 2013.
– odboru OVŽP projednat územní plán v součinnosti
s dotčenými orgány veřejné správy.
– odboru OS do 31. 8. 2013 předložit minimálně tři cenové
nabídky k provedení výstavby nového výtahu na místě stávajícího výtahu v budově polikliniky, Habrecká 450 v Ledči nad Sázavou a k provedení výstavby nového venkovního
výtahu v budově polikliniky, Habrecká 450 v Ledči nad
Sázavou.

BITVA O NOTORBURG

ZVEME VÁS NA HUDEBNÍ FESTIVAL

U LEDČE NAD SÁZAVOU
X. ROČNÍK – ZRADA A POMSTA

BOJIŠŤSKÝ OPEN AIR

20. ČERVENCE 2013
Velkolepá bitva, soutěže pro malé i velké,
kejklíři, středověké tržiště i lidová řemesla
Večer hrají kapely:
PEREGRIN, BARBAR PUNK, KOCZSKOPES

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE
Vážení příznivci Ledečského zpravodaje, oznamuji vám, že srpnové vydání LZ se objeví na prodejních pultech v polovině měsíce. Z důvodu celopodnikové dovolené v pelhřimovské tiskárně se
obvyklý termín vydání jen nepatrně opozdí. Děkuji za pochopení a přeji hezký čas prázdnin a dovolených.
ok
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deč nad Sázavou za nabídkovou cenu ve výši 572.556,- Kč
v období letních prázdnin a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
– návrh smlouvy o právu provést stavbu v rámci
akce „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou“ s vlastníky
dotčených pozemků a pověřuje starostu města
podpisem smluv.
II. ZM odkládá:
– rozhodnutí ve věci navýšení smlouvy o zhotovení územního plánu města Ledeč nad Sázavou s firmou Ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, Praha 1, PSČ 110 00 o částku
229.000 Kč vč. DPH.
– rozhodnutí ve věci zařazení finančních prostředků na pořízení (rekonstrukci) výtahu v budově polikliniky, Habrecká 450 v Ledči nad Sázavou do rozpočtu města na rok
2013.
– rozhodnutí ve věci uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou
TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592,
584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez DPH 1.409.482,42 Kč,
s DPH 1.705.473,73 Kč. Předmětem smlouvy je „Údržba
travnatých ploch v Ledči nad Sázavou“.

20. ČERVENCE 2013 OD 15 HODIN
FOUSATEJ HAT, R.U.M., BIGBÍTOVÍ SHELLMY,
COUNTRY GANG, BOHEMIAN HIGHLANDERS, F.I.P.

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVENEC 2013
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

5. –7. 7.

Dr. Maštálka Jan,
Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.: 569 721 553

13. –14. 7.

Dr. Ryšavá,
Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.: 569 721 509

20. – 21. 7.

Dr. Kasal,
Šubrtova 2170, Havl. Brod

Tel.: 569 421 329

27. – 28. 7.

Dr. Dvořáková,
Husovo nám. 12, Ledeč n. S.

Tel.: 569 722 318

3. – 4. 8.

Dr. Anderová,
nám T. G. M. 323, Chotěboř

Tel.: 569 623 987

10. – 11. 8.

Dr. Hanusek,
Nádražní 72, Havl. Brod

Tel.: 569 432 442

UŽÍVEJTE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH
Milí Ledečáci,
obracím se na vás začátkem prázdnin ve věci dnes tolik
módních aukcí na nákup elektrické energie pro domácnosti, které propukají ve všech městech kolem nás. Někteří z vás by pak mohli nabýt dojmu, že naše radnice
tuto problematiku zanedbává. Mohu vás však ujistit, že
i vedení města se této problematice intenzivně věnuje
a doposud se nám představily tři společnosti, které tyto
aukce organizují. Jedná se o společnosti eCENTRE, a.s.,
B2B Centrum, a.s. a společnost Terra Group Investment,
a.s. Všechny tři společnosti nám předložily své vize, jak
zajistit uspoření vašich peněz. Rada města na svém prázdninovém zasedání vybere tu optimální. Počítám, že akce
by se rozběhla v září letošního roku a v měsíci říjnu by
byly první výsledky. Možná se vám tento postup zdá příliš zdlouhavý, ale ze své advokátní praxe vím, že některé
věci je třeba důkladně rozmyslet a ty, ve kterých jde o pe-

níze, obzvlášť. Ostatně již naši rodiče říkávali, že práce
kvapná, málo platná. O krocích Rady a časovém harmonogramu budete informováni jak v Ledečském zpravodaji, tak na webových stránkách města. V měsíci červnu
máme za sebou historicky I. ročník Městských slavností,
a přestože jsem se, bohužel, nemohl osobně zúčastnit,
ohlasy na tuto akci jsou poměrně příznivé. Proto si myslím, že i příští rok zkusíme léto přivítat touto formou a založit do budoucna další historickou tradici. A konečně,
milí spoluobčané, blíží se konec školního roku. Rád bych
touto formou popřál dětem zasloužené a krásné prázdniny
a nám dospělým pěknou a pohodovou dovolenou. Ať už
vyrazíte k moři, či se rozhodnete obdivovat památky naší
krásné vlasti, přeji vám, ať si v klidu odpočinete, užijete
vody a sluníčka a načerpáte sílu do toho kolotoče všedních dní, který se s námi v září zase roztočí.
Mgr. Petr Vaněk, starosta města

VALNÁ HROMADA FOTBALOVÉHO ODDÍLU FK LEDEČ N. S.
Valná hromada udělala v polovině června rozhodný krok
pro směrování FK Kovofiniš.
Na programu byly, jedním z hlavních bodů, vyhodnocení hospodaření za roky 2011/12 a volba nového výboru.
Další body se týkaly výhledového fungování fotbalu v Ledči, s úkolem oživit současný skomírající a neutěšený stav
ve všech směrech. Velmi dobrou zprávou je zvolení nového,
pětičlenného výboru s pečetí zkušeností z vedení fotbalu
v dřívějších, slavnějších, dobách, a to ve spojení s mladšími,
stále ještě aktivními hráči. Složení nového výboru tedy je:
Vratislav Nosek – předseda oddílu, Otto Vopěnka – místopředseda oddílu, Pavel Storož – sekretář oddílu, Vítězslav
Pechanec – sportovní činnost, Roman Anděl – člen výboru.
Nový výbor začíná svůj „mandát“ od 1. 7. 2013.
Zvolení tohoto orgánu je nadějí, ale nutnost zapojení
všech hráčů, případně i rodičů u nižších kategorií, je více
než nutná! Bez pomoci nebo alespoň ukázněnosti může

úsilí i sebelepšího výboru přijít vniveč. Samozřejmě nyní
čeká nový výbor i jednání s Městem Ledeč ohledně stadionu, protože technické vybavení a úroveň zázemí nás řadí
i za některé vesnice, startující v nejnižších soutěžích okresu.
Speciálně u nejmenších, tj. družstva přípravky, je např. pořádání turnajů obtížné už jen kvůli špatnému zázemí stadionu,
kdy do Ledče někteří soupeři s dětmi nechtějí ani jezdit. Při
nepřízni počasí se není kam schovat (tribuna již není krytá).
Dát si teplý čaj nebo párek je spíše přáním než realitou.
Město, které se pyšní krásným zimním stadionem, sportovní halou, motokrosovým areálem atd., se fotbalovou vybaveností řadí daleko za vesnice, jako jsou Kožlí, Jiřice, Tis
apod., o městech Světlá n. S. nebo Chotěboř vůbec nemluvě.
Novému výboru není co závidět a je nutné se zapojit co nejdříve do práce. Tak, chlapci, ať se daří a fotbalovému oddílu
se blýská na lepší časy!
Za nový výbor v Ledči n. S. – R. Anděl

KURZY PRO DOSPĚLÉ NA SOŠ POKRAČUJÍ
V sobotu 15. června byl na SOŠ v Ledči n. S. zahájen
rekvalifikační program Asistent/ka, sekretář/ka. O tuto
rekvalifikaci byl mezi dospělými mimořádný zájem. Během krátké doby se přihlásilo 40 účastníků, bohužel z kapacitních důvodů jsme mohli přijmout pouze 18 účastníků. I tento počet převyšuje průměr, který byl vedením
projektu UNIV 3 stanoven na osm účastníků pro každý
rekvalifikační program. Rekvalifikační program Asistent/
ka, sekretářka ověřují pouze tři školy v České republice.

Rekvalifikační program se skládá z těchto modulů: Vedení administrativy, Uplatňování firemních procesů, Komunikační dovednosti, Zásady společenského chování
a vystupování, Orientace v legislativních pravidlech pro
zacházení s osobními a důvěrnými údaji. Kurz Účetnictví a aplikace na PC v rozsahu 80 hodin bude zahájen
17. srpna 2013. Bližší informace získáte na www.gvi.cz
kurzy pro dospělé.
Ing. Vlasta Rýdlová
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KALEIDOSKOP

Prázdniny. Konečně se naplnilo radostné očekávání každého žáka, předává se vysvědčení a letní prázdniny jsou odstartovány.
Napětí, množství květin, přehlídka módy (těch, kteří si vzali vázanku, bylo málo), nedočkaví rodiče a prarodiče – to všechno
patří k okamžikům těsně před převzetím úředního dokladu o tom, jak který žák poslední školní rok pracoval. Pochvalné mručení,
pohlazení, ale také zádumčivé mlčení a drbání po bradě (to v lepším případě) – to všechno provází letmý pohled na vysvědčení.
Na vylepšení je vždycky čas a teď už hurá na prázdniny. Na krásný čas léta, mnoha nových zážitků a nových přátelství. Tak ať jsou
ty letošní prázdniny vydařené a co nejdelší!

Je čas poutí, letních slavností, festivalů a přátelských setkání. Řada z nich už otevřela léto, ale mnoho jich je ještě před námi.
Některé jsou nostalgické, s bohoslužbou a sousedskými setkáními (Zahrádka), jiné s pravou pouťovou vřavou – stánky s památkami,
cukrátky i atrakcemi, které dokáží řádně polechtat náš žaludek už při pouhém pohledu. Je potřeba pošetřit nějakou tu korunku
a vyrazit na další akce. Zjistíte, že léto je krátké – zvláště to letošní.
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVEN 2013
VLOUPÁNÍ DO RODINNÉHO DOMU – policisté v Ledči nad Sázavou přijali 12. června oznámení o vloupání do rodinného domu v obci Vilémovice, kdy neznámý pachatel nejprve vypáčil
okno u garáže a poté vnikl do domu, kde odcizil různé věci, čímž byla majiteli domu způsobena
celková škoda ve výši nejméně 62.840 Kč.
VLOUPÁNÍ DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY – policisty Policejní stanice v Ledči nad Sázavou
byly dne 18. června zahájeny úkony trestního řízení ve věci vloupání do budovy Mateřské školy v Ledči
nad Sázavou, kdy neznámý pachatel vypáčil okno ze zadní strany budovy školky a po vniknutí do objektu školy prohledal vnitřní prostory, ze kterých odcizil finanční hotovost 3.308,- Kč a odcizil další
věci, čímž způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 11.308,- Kč.
ODCIZIL POZINKOVÉ SCHODNICE U ZIMNÍHO STADIONU – dne 18. června vyjížděli
policisté z Ledče nad Sázavou na Zimní stadion Ledeč n. Sázavou, kde neznámý pachatel v době od 12:00 hod. dne 2. 6.
2013 do 12:00 hod. dne 18. 6. 2013 odcizil z železné konstrukce schodiště vedoucího z volného prostranství na tribunu zimního stadiónu 11 kusů železných pozinkovaných schodnic, čímž byla Městu Ledeč nad Sázavou způsobena škoda ve výši
8.800,- Kč.
POKUS VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA – dne 19. června policisté na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou přijali oznámení
o pokusu vloupání do osobního motorového vozidla Citroën Berlingo v obci Kouty, kdy se však dosud neznámý pachatel
násilím do vozidla nedostal, ale svým jednáním poškodil karoserii a lak vozidla, čímž způsobil majiteli vozidla škodu
ve výši 20.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že se blíží období letních prázdnin a dovolených, tak bych rád touto cestou vyzval spoluobčany, aby
při svém odjezdu na dovolenou řádně zajistili své nemovitosti a z důvodu prevence zajistili od svých známých kontrolu
domů a pravidelné vybírání poštovních schránek, neboť zejména nevybraná poštovní schránka je znakem, že majitel není
delší dobu doma, nemovitost je zřejmě prázdná, což může přilákat zloděje a pachatele k vloupání do dotčených nemovitostí.
Taktéž je nutno uvést, že vozidlo není trezor a proto při svých výletech a dovolených nenechávejte ve vozidle volně odložené
viditelné předměty, zejména kabelky, videokamery, fotoaparáty, notebooky a další cenné předměty.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR,
zástupce vedoucího OO Světlá n. S., Policejní stanice Ledeč n. S.

VÍCE JAK ŠEST DESÍTEK RYBÁŘŮ LOVILO TROFEJE V HUTÍCH
V sobotu 8. června se konaly tradiční rybářské závody dospělých na rybníku Hutě v Ledči.
Dvaašedesát rybářů, nejen z Ledče, ale i Světlé, Humpolce, U. Janovic, H. Brodu, Onomyšle, Leštiny a dalších obcí, přivítalo poměrně pěkné počasí. Po zápisu a losování startovních míst byl přesně v 6 hodin zahájen první poločas. Opět byly
k vidění všechny druhy techniky lovu – položená, plavaná i feeder. O pravidelné doplňování tekutin závodníků se průběžně
starali členové MO a pan M. Brýdl. V 11 hodin byly závody po druhém poločase ukončeny a už se jen netrpělivě čekalo, kdo
vyhrál. Po 15 minutách bylo vše sečteno a mohlo se začít s vyhlašováním pořadí a zde je i pro vás.
1.
2.
3.

místo
469 cm Lubomír Blažek Praha
místo
374 cm Stanislav Pajer
Ledeč nad Sázavou
místo
273 cm Jaroslav Beránek Světlá nad Sázavou
Putovní pohár letos odcestoval do Prahy. Cenu starosty získal Stanislav Pajer, který vítězi po celé závody šlapal na paty.
Všem děkujeme za účast a přejeme hodně rybářských úspěchů a hodně zdraví. Budeme se těšit, že se v příštím roce zase
na závodech všichni sejdeme v hojném počtu a že se zúčastní více rybářů a bude nám opět přát počasí. Kompletní výsledkovou listinu a fotografie najdete na www.rybari-ledec.estranky.cz

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny na tyto závody dospělých: Město
Ledeč n. S., Bohdanečská palírna, Clipet s.r.o., Čerpací stanice ADAM, Český chovatelský svaz Ledeč n. S., Elkomplex,
Envicomp, EST + a.s., GALATEK, K + K, KF Novodur, Kowa, LB Fisch, Pracolor, Salmon – Martin Píbil, Schäffer Sudex,
Švema, Zemko Kožlí a Vinárna pod hradem – Tomkovi.
Dětské rybářské závody mají v letošním roce termín na sobotu 31. 8. 2013. Těšíme se na hojnou účast všech dětí,
které mají chuť si zazávodit a vyhrát pěkné ceny.
Jiří Papok – jednatel MO ČRS Ledeč n. S., foto: Miroslav Časar
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V červnovém čísle Ledečského zpravodaje jsme
představili „posledního účastníka“ z pravidelné rubriky
U SOUSEDŮ. Za téměř tři roky jsme tu představili
všechny obce z Mikroregionu Ledečska s jejich novými
představiteli a zastupiteli i prací, kterou odvedli nebo si
ji naplánovali. To však neznamená, že naše spolupráce
končí, naopak za tak dlouhou dobu se jistě nastřádalo
mnoho nových událostí, které by bylo dobré publikovat

a „prodat“ tak vaši nelehkou práci. Nové komunální
volby se už přibližují, tak by bylo dobré zveřejnit
vaše zkušenosti i úspěchy v rámci mikroregionu.
Nabízíme vám tedy tuto stránku i se zavedeným logem
U SOUSEDŮ pro vaše další příspěvky, jako třeba
následující řádky o hasičích, kteří jsou ostatně skoro
všude hybnou silou v obcích. S přáním hezkého léta se
těšíme na vaše zprávy.
ok

SEDMNÁCTÝ OKRSEK SOUTĚŽIL A SLAVIL V BĚLÉ
Hasičský okrsek č. 17 se opět po roce sešel, aby změřil
své síly, tentokrát to bylo při oslavách 110. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Bělé. Dne 25. května 2013
se v Bělé konaly už zmíněné oslavy. Slavnostní den začal
průvodem přes vesnici, kde cestou místní hasiči položili
věnec k pomníku padlých vojáků. Odpoledne se pak
konala soutěž v požárním sportu. Při slavnostním nástupu
na hřišti pozdravil všechny závodníky starosta obce pan
Pavel Lhoťan a řada dalších hostů, kteří přišli celou akci
do Bělé podpořit. Popřáli soutěžícím hodně úspěchů
při měření sil. Dále představitelé okresního a krajského
sdružení dobrovolných hasičů předali ocenění za práci pro
hasiče, dnes nejvyšší předávané ocenění si převzal starosta
sboru pan Josef Černý, a bylo to Čestné uznání ústředního
výboru sboru dobrovolných hasičů. Předávaly se i medaile
za příkladnou práci a také medaile za věrnost, těchto medailí
se předalo celkem pět a bylo to za věrnost po padesáti
letech členství u hasičů, bylo předáno i několik pamětních
a děkovných listů.
Účast byla rekordní. Sešlo se z našeho okrsku
13 družstev mužů, 2 družstva dětí a 1 družstvo žen.
Tentokrát žádný sbor našeho okrsku neměl absenci!
Po vylosování pořadí začala soutěž během na 100 metrů
překážek (běží, ze sedmičlenného družstva, tři závodníci
a dva časy se započítávají do celkového pořadí). Za velmi
špatného, deštivého a studeného počasí, kde pořadatelé
museli, z důvodu bezpečnosti, odstranit kluzkou kladinu.
Po skončení překážek došlo na soutěž, která je pro
diváky atraktivnější, začalo se soutěžit v požárních

Český výrobce zařízení
pro aplikaci nátěrových hmot
přijme do hlavního pracovního poměru

PROJEKTANTA ZAŘÍZENÍ
V OBORU POVRCHOVÝCH ÚPRAV
SE ZAMĚŘENÍM NA LAKOVNY
Kontakt:
EST + a.s., Podolí 1237,
584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontaktní osoba:
Miloslava Habásková,
habaskova@estplus.cz, 603 226 246
www.estplus.cz

6

útocích s vodou. Tuto disciplínu začaly děti z Bělé
a Kozlova, po nich následovaly ženy. Po úpravě dráhy
také ostatní hasiči. Sálo se tentokrát z rybníka, takže bylo
co pozorovat. Zvládla to většina družstev na výbornou.
Po skončení této disciplíny soutěžící odpočívali
a rozhodčí sčítali výsledky. Neměli to lehké, protože
muselo dojít i k diskvalifikacím, a tím se pořadí pořádně
a nečekaně zamíchalo. Nakonec všechny „přezávodili“
Čihošťští! Dílčí výsledky.
Celkové pořadí: 1. Číhošť, 2. Hradec I, 3. Bělá.
Útok muži: 1. Hradec I, 2. Číhošť, 3. Bělá. Útok ženy:
1. Hradec. Útok děti: 1. Bělá, 2. Kozlov. Jednotlivci:
1. Chudoba Jaroslav – Číhošť, 2. Prášek Tomáš – Číhošť,
3. Pavelka Radek – Hradec I.
Následoval poslední nástup a vyhodnocení soutěže.
Domácí hasiči připravili pro soutěžící mnoho hodnotných
cen, takže se nakonec dostalo na každého. Rozchod pro
soutěžící znamenal zároveň nástup pro muzikanty a oni
hráli a hráli…
Celá akce se skutečně vydařila, až na to nešťastné
počasí, ale to ovlivnit nelze. Velké poděkování a gratulace
patří pořadatelům, kteří všechno dobře připravili, včetně
příjemné a přátelské atmosféry.
Na závěr mi dovolte, abych jménem svým, jménem vedení
našeho okrsku a za výkonný výbor okresu H. Brod poděkoval
všem pořadatelům, rozhodčím, sponzorům a všem, kteří se
na celé akci podíleli. (Sponzoři a celková výsledková listina je
na internetových stránkách hasičů z Bělé.)
Za okrsek č. 17 – Borovský Josef, starosta okrsku

Vážení majitelé domů! Během mé praxe v oboru kominictví jsem získal
praktické poznatky o stavu komínů. Jak řekla jedna dáma v Královicích –
pořádná střecha a dobrý komín je na baráku to nejdůležitější. Technický stav
komínů u cihlových (zděných) objektů, stavěných svépomocí v minulém
století, je převážně špatný a nevyhovuje normám. Komínové průduchy
jsou zanedbávané, zanesené hořlavými sazemi a dehtem. Zjistěte si průřez
a rozměry vašeho průduchu a dejte dobrý pozor, čím váš kominík čistí komín.
Pokud čistí všechny komíny jedním nástrojem – univerzální pružinovou růžicí
s koulí na laně, je to špatně. Neriskujte, že oheň ohrozí vaše zdraví i majetek.
Odmítněte kominíky, kteří vám „nadělí“ revizi od vrátek, aniž by vstoupili
na půdu. U nás čištění jednoho komínu, včetně připojení na kamna a úklidu, trvá
1 hodinu! Jedním z vynikajících dlouhodobých řešení, jak zabránit plamenům
a zplodinám, aby putovaly jiným směrem, než nad střechu, je opatřit váš komín
vložkou z žáruvzdorného nerezu. Montáž je možné uskutečnit v jednom dni.
Využijte naši nabídku a nenechte se zaskočit zimou. Nyní nabízíme tyto vložky,
ve spojení s českým výrobcem – firmou Bertrams Pečky, za jedinečnou cenu.
Pokud oslovíte aspoň dva sousedy v jedné obci a jednom dni a získáte je také
pro tento projekt, pak vy zaplatíte pouze materiál a práci od nás máte zdarma!
I tak jsme nejlevnější!
Urban – kominictví

KOUZELNÁ STVOŘIDLA JUBILUJÍCÍ – II. ČÁST
ZAJÍMAVOSTI STVOŘIDEL. Již zmíněný Čertův
kámen (neplést s Čertovým kamenem nedaleko Rohule
na Melechově) je možno vidět v lese na pravém břehu řeky.
Nejlépe se k němu dostanete cestou od vlakové zastávky
Smrčná (samozřejmě po proudu řeky), odkud k němu není
daleko. Jedná se o skutečně monumentální kus horniny,
která nepřirozeně ční do výšky a připomíná menhir.
Tvrz Bilantova Lhota, dříve zvaná též Mrázova Lhota,
se nachází na levém břehu Stvořidel na příkré skalní stěně,
která zde tvoří přirozenou obranu tvrze. V místech, kde
skalní sráz přechází do pozvolného kopce, je prostor
tvrze oddělen od okolního terénu dvojicí příkopů. Prostor
vzniklý mezi příkopy sloužil jako předhradí a byl využíván
jako hospodářské zázemí tvrze. Vlastní nevelké obytné
jádro tvrze bylo údajně tvořeno dvojicí budov, brankou
a doplněno hradbou. Tvrz byla založena někdy ve druhé
polovině 13. století. Dle archeologického výzkumu byla
tvrz zpustošena požárem. Hliněná nádoba, která byla
na tvrzi při tomto výzkumu objevena, je dnes vystavena
v muzeu na světelském zámku. Dnes jsou z tvrze
dochovány pouze výrazné příkopy a náznaky budov
v podobě terénních nerovností.
Pozorný návštěvník Stvořidel si v průběhu své
procházky může povšimnout (především na levém
břehu) pozůstatků po dávné těžbě kamene. Kámen zde
byl lámán z výchozů skal, suťových svahů, kamenných
moří (plošně rozsáhlé přírodní nahromadění kamenů)
i jednotlivých balvanů. Pozůstatky po takové těžbě jsou
jednoduše rozpoznatelné. Jedná se především o kameny
s ostrými hranami, vzniklé „naporcováním“ většího
valounu, či přímo opracované kvádry nejrůznějších
velikostí. Někdy jsou tyto kvádry seskupeny do různých
hromad a odvalů. Často jsou na kamenech zřetelné
zuby v pravidelných rozestupech. Jsou to pozůstatky
po původním způsobu lámání kamene pomocí klínů.
Občas jsou k vidění i valouny, které dávný kameník
pracně rozpůlil, ale pak ponechal na svém původním
místě. Kámen se rozlomil jinak, než bylo třeba? Nebo
trpěl jiným kazem? Vyhlášení Stvořidel za přírodní
rezervaci neumožnilo v práci pokračovat? Přišla tuhá
zima, lom zapadl sněhem a pak…? Co kameníka vedlo
k tomu, že své dílo nedokončil, dnes už asi nezjistíme.
Místy jsou v okolí těchto lomů patrné různé kamenné
zídky; snad pozůstatky (základy) přístřešků pro pracovníky
kamenolomu a jejich nářadí. Jiné zdroje uvádí, že se jedná
o podezdívky chat, které zde byly mezi světovými válkami
postaveny a po vyhlášení Stvořidel chráněným územím
zbourány.
Kočičí hrádek (zvaný též Kočičák) není hradem
šlechtice ani obydlím pro kočky, jak by se podle názvu
mohlo zdát. Jedná se o výrazný osamocený skalní
útvar (mrazový srub), který vytvořila příroda procesem
zvaným mrazové zvětrávání. Tato pozoruhodná
rozpukaná skála s převisy a dutinami se nachází
na okraji Stvořidel v lese nedaleko Leštinky. Nejlépe
se k ní dostanete z hlavní silnice spojující Ledeč se
Světlou. Při cestě ze Světlé projedete obcí Leštinka
a cca 200 m za vsí odbočíte vlevo na vedlejší asfaltovou
cestu, kde je místo na zaparkování a kde necháte své

vozidlo. Od vašeho vozidla půjdete už pěšky lesem stále
podél hlavní silnice ve směru na Ledeč (silnici budete
mít po pravé ruce) a cca po dalších 200 – 300 m dojdete
až ke Kočičímu hrádku. Nemůžete minout.
SOUČASNÉ VYUŽITÍ. Vzhledem k tomu, že 213,24
ha z rozlohy Stvořidel zaujímají lesy, je zřejmé, že hlavním
využitím je lesní hospodářství. Řeka Sázava ve Stvořidlech
slouží i rybářským účelům – je tu pstruhovým revírem.
Stvořidla jsou též domovem lovné zvěře, proto zde
myslivecky hospodaří několik mysliveckých subjektů.
V neposlední řadě nelze opomenout turistické a sportovní
využití (vodáctví, pěší turistika, stanování či chataření
v kempu na okraji Stvořidel nebo ve vlastní chatě či
domku). Ve Stvořidlech je možno potkat i cyklistu
na horském kole nebo běžce, který zápasí s ostatními
soupeři o první místa v běhu terénem.
NEGATIVNÍ JEVY; OHROŽENÍ STVOŘIDEL.
Negativní jevy a změny v krajině pozorujeme okolo
sebe dnes a denně. Ani přírodní rezervace Stvořidla není
před nimi ušetřena. Jedná se zejména o znečištění vody
vypouštěním odpadních vod (často nedostatečně či zcela
nečištěných – to se týká zejména menších sídel) a splachy
agrochemikálií a zeminy z nevhodně obhospodařovaných
zemědělských pozemků. Sedimentací těchto splavenin
dochází k zanášení balvanových uskupení při okrajích
řečiště. Patrná je též eutrofizace (přehnojení) břehových
lemů. Břehy nekontrolovaně porůstá invazní netýkavka
žlaznatá, která vytlačuje původní vegetaci. Negativně se
nejen v přírodní rezervaci projevují neukáznění návštěvníci
odhazováním nejrůznějších odpadků. Též nová rekreační
výstavba v okrajových částech přírodní rezervace působí
v krajině rušivě.
VÝHLED DO BUDOUCNA. Hlavním cílem ochrany
Stvořidel by mělo být minimálně zachování současného
stavu. Ve stávajícím plánu péče je stanoveno několik
zásad pro zlepšení přírodního prostředí a krajinného
rázu Stvořidel. Jedná se zejména o plánované postupné
nahrazování
smrkových
monokultur,
stanovištně
vhodnější dřevinnou skladbou s jedlí bělokorou, bukem,
lípou, dubem, habrem.
Zvažuje se též úprava hranice přírodní rezervace, jež
by zmenšila plochu přírodní rezervace. Délka chráněného
úseku řeky by zůstala nezměněná. Změna by se nedotkla
ani levobřežního svahu údolí. Rezervace by byla zmenšena
o rozsáhlé smrkové monokultury mezi Leštinkou
a Pavlíkovem (podél hlavní silnice Ledeč-Světlá), které
jsou mimo nejzajímavější část Stvořidel.
Nejnověji se též zvažuje záměr vybudování cyklostezky
přes Stvořidla, která by měla spojit Ledeč se Světlou.
LITERATURA Pokud máte zájem dozvědět se
o Stvořidlech více, uvádím níže přehled literatury, z níž
bylo čerpáno při sepisování těchto řádků: Chráněná území
Jihlavsko, okres H. Brod, vydala Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, Světelsko – vlastivědný sborník, 1. díl,
vydalo město Světlá n. S. v roce 2007, Na Sázavě (kniha
o pověstech z Ledečska a Světelska od RNDr. Eduarda
Doubka), Plán péče pro PR Stvořidla.
Mgr. Jiří Semerád
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SÉRIE KOMEDIÍ POKRAČUJE KLÍČI NA NEDĚLI
Divadlo Mimochodem představuje program na červenec
Po úspěšných reprízách Balady pro banditu a Monsieura Amédéeho domácího souboru Mimochodem se
můžete opět těšit na hostující herce, kteří přijali pozvání
do Ledče. Tentokrát se o zábavu postará divadelní soubor
Tyl s českou retro komedií Klíče na neděli od Antonína
Procházky i o tom, jak dokáže život zamotat jeden velmi
nepovedený mejdan. Výměna manželů z recese jen na víkend strhne lavinu nepředvídaných situací: ze Švýcarska
přijede bohatá tetička, na oběd přijde nepříjemná tchyně, podvedený manžel přijde potrestat nevěru své ženy,
manželka vlivného funkcionáře přijde zachraňovat svou
propadající dceru ... Trapasy a nedorozumění se jen vrší
a kolotoč potíží se roztáčí …
Představení se bude konat v pátek 26. července od 20
hodin v sále gymnázia. Divadlo Mimochodem mezitím
intenzivně pracuje na přípravách poprockového hudebního festivalu Mimofest, jehož IV. ročník se bude konat 10.
srpna od 14 hodin na hradě. Účast bude vskutku mezinárodní, neboť své umění opět přijedou představit vynikající George Wright and The Keynote Speakers z Velké
Británie a nově také dark wave electro kapela LOW-FI z Itálie. Dále se můžete těšit na dvě
punkrockové skupiny – pražskou kapelu
Bonebroke a liberecké seskupení Kohout
plaší smrt, na pražskou rockovou kapelu
Jokers a v neposlední řadě na dvě hudební tělesa z Ledče – Bohemian Highlanders a FIP a další. I letos půjde výtěžek
z festivalu na rekonstrukci ledečského
hradu. Na vstupu bude platit akce 3+1
lístek zdarma. Na divadelní představení doporučujeme udělat si rezervaci,
což můžete provést na tel. 775 646 629,
na mailu rezervace@mimochodem.

DIVADLO MIMOCHODEM SE PŘEDSTAVUJE
DENISA BUDILOVÁ představuje v komediích divadla Mimochodem klíčový ženský prvek. Ač její první role byla zakřiknutá a nešťastně zamilovaná Helena
ze Shakespearova Snu noci svatojánské, od té doby
zpravidla ztvárňuje úlohy inteligentních, sebevědomých, psychicky vyzrálých a neústupných žen, které
si nakonec vždy prosadí svou. To byl bezesporu případ Lucienne Vatelinové z Feydeauovy frašky Ten,
kdo utře nos, kde mohla naplno využít svůj ostrovtip
a skvělé nadání pronášet sžíravé poznámky s nevídaně dokonalým načasováním a mimikou. Diváci ji mohou vidět i v obnovené premiéře vynikající komedie
Monsieur Amédée, kde se úžasným způsobem zhostila
hlavní ženské role. Její rázná a duchapřítomná Katia
patří k hlavním devizám tohoto představení. Denisa se stala členkou divadla
v roce 2005 v souvislosti se zmíněným
Snem noci svatojánské a s každou rolí
se výrazně zapsala do paměti diváků.
V současné době dokončuje studium
na pražské právnické fakultě. Donedávna o sobě prohlašovala, že může hrát
jen role, které jsou jí povahově blízké,
avšak řada pochvalných reakcí na výkon v roli prostitutky Katie ji v tomto
kontextu mírně uvádí do rozpaků...
- DS Mimochodem -

CÍRKVE A CHUDOBA V současné době zaznívá mnoho
slov o vztahu církevních organizací k majetku. Citlivé téma se
objevuje od samých počátků našeho věku. Již první obce křesťanů vztah církve a majetku vnímají jako téma citlivé. Během
staletí rezonuje stále znovu, u nás výrazně v době husitské, ale
objevuje se i v mnoha reformních a reformačních snahách. Téma
se neustále vynořuje v diskuzích laiků i církevních hodnostářů,
zní v hospodách i v tichu klášterů, řeší ho politici i církevní koncily. Jeden z mnoha hlasů dnes říká, že církve mají být chudé,
protože jejich úlohou je napomáhat duchovní spáse a duchovnímu rozvoji lidí. Péče církve pouze o duchovní potřeby lidí by
ale znamenala odmítnutí lidskosti. Je samozřejmé, že církve mají
dbát o duchovno, ale musejí s lidmi hlavně prožívat jejich strasti,
bolesti a pády. Jejich úkolem je mírnit utrpení, hojit rány, nabízet
cestu odpuštění a lásky pro každého. Teprve propojení obojího
přivádí církve na cestu, kterou nám vyznačil Ježíš Kristus. Církve
mohou být bohaté, ale musí jít o bohatství, které slouží lidem trpícím, ubohým, chudým a hledajícím. Zkrátka nám všem. Pokud
toto v církvích přesvědčivě a dlouhodobě dokážeme, nepochybně
se propojíme nejen s věřícími, kteří církevní organizaci odmítají,

ale i s širší veřejností. Obtížný, ale ve výsledku radostný úkol pro
všechny církve a každého věřícího člověka.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
19. 7., 26. 7., 2. 8. v 19.00 Přednášky na faře (přednášející
P. ThDr. Jan Bárta)
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek v 19.00
Jednodenní prázdninové akce pro děti (výlet, sportovní odpoledne, kola…) a podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
25. 7. Sv. Jakuba, apoštola (Ježíšův učedník. Dle tradice je pohřben v Santiagu de Compostella. Již od středověku se pořádají
k jeho hrobu pěší poutě).
27. 7. Sv. Gorazda (pocházel z Moravy, byl přímým následovníkem věrozvěstů).
4. 8. Sv. Jana Maria Vianneye (prostý člověk, který se stal knězem, nezištně a obětavě sloužil druhým. Dnes je dáván za vzor
pro obětavosti a odhodlání pracovat pro druhé)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář
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com nebo na profilu divadla Mimochodem na Facebooku. Více informací se můžete dozvědět na webu
divadla www.mimochodem.com. Můžete se i přihlásit
k odběru e-mailových zpráv a novinek na adrese info@
mimochodem.com.

DEN SE ZVÍŘATY
Ve čtvrtek 20. června jsme, pro velký úspěch z loňska uspořádali 1. ročník akce „DEN SE ZVÍŘATY“, na které se
podílely: SVČ Ledeč n. S., prodejna U Alíka – Evy Blažkové, ČSCH, ZŠ Ledeč n. S., Stanice ochrany fauny Pavlov,
Lesy ČR a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Nabídka zvířátek byla pestrá, od domácích a hospodářských, přes
lesní dravce, až po exotická. Děti dostaly kartičku a formou poznávaček procházely všechna stanoviště. Nechyběly
poznávačky např. vajec, rostlin, zvířat a myslivosti. Zde se návštěvníci také mohli něco nového dozvědět. Z pavlovské
stanice přivezli čtyřměsíční lišku a kunu. U stanoviště exotická zvířata byli k vidění pakobylky, rak americký, šnek
africký, nebo také krajta královská. Novinkou bylo uspořádání soutěže „O nejhezčího domácího mazlíčka“, které se
účastnilo 11 soutěžících. Pro porotu, ve složení P. Vágnerová, P. Ševců a J. Bouma, nebylo jednoduché vybrat toho
nejhezčího. Podmínkou také bylo o svém mazlíčkovi vědět co nejvíce. Překvapili nás Matyáš a Nikola Kozákovi
s Bohoušem – chameleon jemenský, kteří vyhráli 1. místo.
Dále se na 2. místě umístila Pekárková Angelika a kocour
Barney – kanadský sphynx, 3. místo obsadila Kotěrová Terezka s Klárkou a Kájou – suchozemské želvy. Do konce
školního roku ještě vyhlásíme výtvarnou soutěž. Pochvala
patří třídě 2.B paní učitelky Hrochové, která měla nejvíce bodů v poznávací soutěži ze všech zúčastněných. Akce
byla úspěšná. Přes neuvěřitelné vedro se přišlo celkem podívat 300 dětí a rodičů. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali tuto akci zrealizovat a všem lidičkám, kteří se přišli
podívat. Těšíme se zase za rok.
Marcela Mainerová – pedagog volného času Ledeč a Eva Blažková „U Alíka“

SLUNEČNÍ ZÁTOKA 2013
Po roce opět přivítala Sluneční zátoka skauty, trampy
a příznivce Jaroslava Foglara na tradičním setkání, které
pořádá Sdružení přátel Jaroslava Foglara. Letošní program byl obohacený hned o několik významných výročí.
– 75 let Rychlých šípů 1938
– 90 let od založení klubu Oldskautů – Jestřábi 1923
– 100 let nejstaršího skautského oddílu s nepřerušenou
činností „Pražská dvojka“ 1913
– 100 let od zrodu táborového stanu s podsadou, patent
českých skautů 1913

Skautští sběratelé si mohli udělat radost u Václava Noska –
Windyho, zakoupením výroční pohlednice. Slavomil Janov-Nashvill zase nabízel velké množství turistických známek.
Mezi čestné hosty patří dlouholetý šéfredaktor časopisu
ABC, pan Vlastislav Toman a Jaroslav Čvančara – Jáček,
historik, spisovatel, badatel a kapelník skupiny Taxmeni, který čtenářům LZ zasílá ze Sluneční zátoky zdravici.
V samotném závěru programu proběhl křest knihy Jana
Trojana – Roy „Po stopách ježka v kleci“, která poodhaluje tajemství známého kultovního hlavolamu.

Patrik Havel

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve dnech 12.–14. června proběhlo v ledečské knihovně pasování
prvňáčků na čtenáře. Dětičky musely prokázat znalost čtení a psaní
a musely se prokousat dalšími méně či více náročnými úkoly. Například hledaly po knihovně schovaná písmena, sestavovaly různá
slova a každý z nich musel přečíst úryvek textu. Po zdolání všech
zadaných úloh se přistoupilo k samotnému pasování na čtenáře.
Za zvuků Janáčkových fanfár si všichni uvědomili, kolik práce děti,
učitelky a rodiče za ten rok museli vykonat, aby prvňáčci tak pěkně
četli. Doufáme, že si všichni z knihovny odnesli pěkný zážitek.
knihovnice
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UKONČENÍ STUDIA NA GYMNÁZIU, SOŠ A VOŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI
Maturitní vysvědčení už jsou rozdána, maturitní večírky proběhly a většina letošních maturantů již má jiné starosti, ale my
nyní můžeme zhodnotit letošní maturity, absolutoria a závěrečné
zkoušky.
Všichni studenti čtvrtých ročníků skládali od 2. do 9. května
státní společnou část maturitní zkoušky. Ta měla formu didaktických testů a písemných prací z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk, matematika, německý jazyk a ruský jazyk.
Ve dnech 20.–30. května se uskutečnily ústní maturitní zkoušky.
Slavnostního zahájení se na gymnáziu i SOŠ zúčastnil starosta
města Mgr. P. Vaněk. Zkoušky probíhaly v příjemné atmosféře,
o kterou se zasloužili členové komisí a kterou studenti jistě ocenili.
Maturanti na gymnáziu se mohou pochlubit velmi dobrými
výsledky, pokud bychom se zaměřili na předměty společné státní maturity, můžeme konstatovat, že v předmětu český jazyk
a literatura dosáhli studenti oktávy průměrného prospěchu 1,55
a studenti 4.B 1,76; v angličtině byl průměr oktávy 1,23 a 4.B
1,64, v matematickém didaktickém testu dosáhla studentka oktávy Kateřina Dudková stoprocentní úspěšnosti.
Žáci závěrečných ročníků SOŠ – denního studia oboru strojírenství, oboru informatika v ekonomice a dálkového studia oboru podnikání a provozní technika zahájili maturitu již v dubnu
praktickou zkouškou z odborných předmětů. Praktické zkoušky studijních oborů probíhaly dva dny v odborných učebnách
výpočetních technologií. Ve studijním oboru strojírenství byla
zkouška zaměřena na výpočty a grafické zpracování technické
dokumentace, ve studijním oboru informatika v ekonomice žáci
řešili úlohy výpočetních technologií, zejména z elektronické
prezentace, databází a počítačové grafiky. Součástí byla i část
ekonomická, která se zaměřovala na zaúčtování účetních případů do deníku, výpočet mzdy, odpisy apod. Ve studijním oboru
podnikání byla praktická zkouška zaměřena na část ekonomic-

JAZYKOVÁ BESÍDKA NA GYMNÁZIU
„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem,“ říká staré české
přísloví. A na jazykové besídce žáků gymnázia, která se
konala 11. června, tomu nebylo jinak. Se svým vystoupením
nás do slunné Francie přilákali žáci kvinty, jejichž adaptace
Quasimoda byla odměněna velkým potleskem. Petra
Blažková zazpívala šanson Edith Piaf s vůní Paříže.
O tom, že britský humor není zrovna suchý, nás přesvědčili
žáci kvarty s anglickými vtipy. Své jazykové začátky
předvedli ti nejmladší. Písnička „Lemmon tree“ v podání
žáků primy byla příjemným osvěžením, jemuž předcházela
stejně zdařilá prezentace naší školy v angličtině.
V závěru besídky jsme se přesunuli přece jenom na východ
a zazněla ruština. Pod záludným názvem „Ru ru ru“ studenti
II.B předvedli nejen své jazykové, ale i taneční schopnosti.
Hudební duo Potap a Nastia Kamenskich je zaujali natolik, že
zazpívali i zatancovali tanec „Ru ru ru“. Nesměli chybět ani
žáci sekundy, kteří rodičům (snad již naposledy) zarecitovali
„Bagáž“. Příjemné odpoledne uzavřela Barbora Hamajdová
a všechny naladila písní „Prileleto“ na blížící se horké dny.
Celým jazykovým pásmem nás provázela Lucie
Hrochová, která svým důvtipem a trefnou improvizací
zachránila lecjaký technický problém.
Za kolektiv učitelů, kteří program s žáky připravovali,
děkujeme rodičům za to, že nás přišli podpořit, a těšíme se
na příští setkání.
Mgr. Kateřina Zahálková
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kou, v oboru provozní technika na část strojírenskou. Státní
společnou část i školní část konali žáci střední odborné školy
ve stejných termínech jako gymnazisté.
Studia na vyšší odborné škole jsou zakončena absolutoriem.
Studenti oboru ekonomika a management podniku skupiny
3.VE se zaměřením na ekonomiku konali absolutoria ve dnech
3.–6. června. Úspěšně obhajovali své absolventské práce, vykonali zkoušky z cizích jazyků a odborných předmětů. Společně
s diplomem získali i možnost užívat titul DiS.
Ve čtvrtek 13. června probíhaly na střední odborné škole
ústní závěrečné zkoušky v učebním oboru strojní mechanik
třídy 3.SM. Závěrečné zkoušky se skládají z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky.
Ústních zkoušek se jako každoročně zúčastnil zástupce podniku Kovofiniš s. r. o., který velmi pozitivně hodnotil výkony
žáků. Absolventi tohoto učebního oboru bývají bezproblémově uplatnitelní na trhu práce.
Žáci i studenti přistoupili k vykonání maturitních zkoušek,
závěrečných zkoušek a k absolutoriu VOŠ velmi zodpovědně, což se projevilo na jejich výborných výsledcích.
Děkujeme zástupcům města za účast i prostory obřadní
síně na slavnostní předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a diplomů VOŠ. Poděkování patří i studentům
gymnázia, kteří umocnili výjimečnou atmosféru předávání
vysvědčení hudebním vystoupením. Všem absolventům přejeme hodně pracovních i soukromých úspěchů.
Mgr. František Trpišovský, ředitel školy

EXPEDICE TUTANCHAMON
Ve středu 5. června jsme my, studenti ledečského gymnázia,
s nadšením opouštěli Ledeč nad Sázavou a mířili do Prahy plni
očekávání, co zajímavého nás na výstavě Tutanchamon čeká.
Cestu nám bohužel znepříjemnily záplavy, které se právě v Praze vyskytovaly. My jsme se však nenechali odradit a dojeli jsme
k cíli na Výstaviště v Holešovicích.
Při vstupu jsme obdrželi audioprůvodce a sluchátka. Prošli
jsme s nimi všechny expozice a u každé jsme se dozvěděli něco
zajímavého. Součástí prohlídky bylo i několik promítání ze života Tutanchamona. Výstava nás všechny zaujala, zejména nás
upoutal jeho osobní život a objevení hrobky. Součástí expozice
byly i předměty z raného dětství a každodenního života, z nichž
nás nejvíce oslovil zlatý trůn, deskové hry, rituální nástroje či
jeho zlatá posmrtná maska. Byl to opravdu nezapomenutelný
zážitek, který si budeme pamatovat ještě hodně dlouho.
Po namáhavé cestě jsme se zastavili u McDonalda, abychom
se posílili na zpáteční cestu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat paní profesorce Sedláčkové za organizaci celého výletu.
Za celou expedici - 2.B

LUCIE HROCHOVÁ V TALENTU VYSOČINY
Minulý pátek proběhlo vyhlášení ceny Talent Vysočiny. Slavnostní ceremoniál se odehrával ve Žďáru n. S. Už počtvrté byla
nominována Lucie Hrochová, a to v UMĚLECKÉM OBORU.
Porota ji odměnila za její literární úspěchy, konkrétně za zvláštní ocenění v literární soutěži Na vlnách modrého delfína, čestné uznání v literární soutěži Máchovou stopou a hlavní cenu
v projektu Face2Art v kategorii povídka. Součástí ocenění byla
finanční a věcná cena. Blahopřejeme, Lucko, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

ThMgr. Jiří Foller

ZMĚNA ŘEDITELE GYMNÁZIA
OD 1. SRPNA 2013 DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ŘEDITELE GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V LEDČI NAD SÁZAVOU. PO KONKURZNÍM ŘÍZENÍ, SCHVÁLENÍ RADOU KRAJE VYSOČINA A JMENOVÁNÍ HEJTMANEM KRAJE VYSOČINA NASTUPUJI NA MÍSTO
ŘEDITELKY – IVANA VITISKOVÁ
V úvodu mi dovolte, abych se Vám krátce představila.
Na střední odbornou školu jsem nastoupila v roce 1985 s cílem věnovat se ve své profesi výchově a vzdělávání. Absolvovala jsem Střední průmyslovou školu strojnickou v Čáslavi, pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
specializační studia na psychoterapeutické fakultě Pražské
vysoké školy psychosociálních studií a další profesní vzdělávání v oborech práva, psychologie, personálního řízení
a řízení školy. V průběhu zaměstnání jsem měla možnost
sledovat vývoj školy od podnikového školství, kdy odborná
škola byla součástí podniku Kovofiniš Ledeč nad Sázavou,
až po samostatný subjekt Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč
nad Sázavou. Poznala jsem, jak škola funguje, jak se vyvíjí
a mění a jaké jsou její základní procesy. Od roku 2004 jsem
členkou koordinačního výboru Asociace vyšších odborných
škol v Praze. Posledních 9 let zastávám funkci zástupce
ředitele školy. Od 1. srpna 2013 nastoupím jako ředitelka
školy. Mým základním cílem na této pozici bude zachování
středního školství v Ledči nad Sázavou a pokračování v tradici kvalitního gymnaziálního i odborného vzdělávání. Práce ve škole je práce týmová a já věřím, že společně s kvalitním pedagogickým sborem a s ostatními zaměstnanci školy
se nám podaří naplňovat jednotlivé cíle školy. V odborném
vzdělávání se zaměřujeme na technické a strojírenské obory s cílem vybudovat centrum strojírenského vzdělávání na okrese Havlíčkův Brod. V této oblasti budeme více
spolupracovat s okolními podniky, zejména strojírenskými.
Budeme se snažit přesvědčit žáky základních škol a jejich
rodiče, že studium na naší škole nabízí obory s vysokou
uplatnitelností na trhu práce (technické obory) nebo vysokou mírou úspěšnosti na vysokých školách (gymnaziální
obory). Dále budeme zkvalitňovat vzdělávání, zvýšíme otevřenost školy vůči rodičům a veřejnosti, budeme zlepšovat
vybavení školy, rozšiřovat nabídku oborů a kurzů, zapojovat se do projektů, organizovat akce školy, mimoškolní aktivity, studijní pobyty aj. Chceme nadále úzce spolupracovat s městem Ledeč nad Sázavou a s jejími orgány, zapojit
se do života obce, zvýraznit profilaci školy na veřejnosti.
Historie školy je dlouhodobě spjatá s vývojem města Ledče
nad Sázavou. Po sloučení ledečských středních škol vznikla
škola polyfunkční, vnitřně diferencovaná, poskytující střední i vyšší odborné vzdělávání, rekvalifikační kurzy a další
služby jako stravování, ubytování, kovovýrobu, pronájem
sportovní haly, fitnesscentra atd.
Škola sídlí ve třech budovách – budova gymnázia Husovo
náměstí, budova SOŠ a VOŠ Koželská ulice a budova školních dílen Poštovní ulice. Střední škola má kapacitu 780
žáků a vyšší odborná škola 90 studentů. V letošním školním roce má střední škola 380 žáků a vyšší odborná škola
73 studentů. Škola má 67 zaměstnanců, z toho 43 pedagogických. Střední škola zahrnuje tyto obory: Gymnázium 8leté, Gymnázium - 4leté, Strojírenství - 4leté, Informační
technologie - 4leté, Strojní mechanik - 3leté, Nástrojař 3leté, Operátor skladování - 3leté, Provozní technika - 3leté

dálkové nástavbové a Podnikání - 3leté dálkové nástavbové. Vyšší odborná škola má akreditovaný obor Ekonomika
a management podniku se zaměřením na strojírenství nebo
ekonomiku. Toto studium je tříleté, s právem absolventa
užívat titul DiS. Od nového školního roku budeme u některých oborů nabízet nová zaměření dle požadavků praxe
a připravujeme i nové obory řemeslného typu.
V pedagogickém procesu se snažíme vytvářet podnětné
sociální prostředí – bezpečné, ochraňující a přátelské. Podporujeme citový a psychický rozvoj, kultivujeme sociální
a emocionální inteligenci. Je zajišťována stejná kvalita výuky pro všechny žáky a studenty, podporujeme individuální přístup (pracujeme s talentovanými i s méně úspěšnými
žáky a s žáky se speciálními potřebami). Škola prošla složitým systémem vzájemně propojených a zdánlivě samostatně fungujících oblastí. Hlavním úkolem vedení bude
stabilizovat školu ve všech oblastech činností. Konkrétně
to znamená dotažení a částečnou změnu již nastavených
probíhajících procesů, zejména vyrovnat se personálně
s nižším počtem žáků na škole. Stabilizovaná organizace je
základem kvality poskytovaných služeb. Žák, student, absolvent, učitel, pracovník školy, rodič a veřejnost jsou blízcí
spolupracovníci při vytváření kladného vztahu ke škole, při
budování pozitivní image školy.
Touto cestou také děkuji za práci ve vedení školy minulému řediteli školy, Mgr. Františku Trpišovskému. Vážím si
jeho práce, která je patrná zejména v proměně vnitřní budovy gymnázia a v dalších oblastech pedagogické i nepedagogické činnosti. Pan František Trpišovský bude i nadále
členem pedagogického sboru školy.
Závěrem chci požádat jednotlivce, organizace nebo podniky, kteří mají zájem s naší školou spolupracovat v nejrůznějších oblastech, aby nás kontaktovali. Naše škola je
škola otevřená a nabízí a bude nabízet mnoho aktivit nejen
v počátečním, ale i v dalším vzdělávání dospělých.
Mgr. Ivana Vitisková
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VZPOMÍNKA
Dne 31. července 2013 by se dožil 80 let
– manžel, tatínek a dědeček,
pan ZDENĚK NEDVĚD z Ledče nad
Sázavou.
S láskou a úctou stále vzpomínají – manželka,
dcery, vnoučata a ostatní příbuzní.

Sociální centrum města Světlá nad Sázavou,
Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou přijme
muže na pracovní pozici pracovník v sociálních
službách. Žádosti se životopisem zasílejte nejpozději
do pondělka 22. 7. 2013 na výše uvedenou adresu
nebo na e-mail: hnik@scsvetla.cz Případné dotazy
na telefonním čísle 604 858 925.

LEDEČSKOU TĚLOCVIČNU OVLÁDLA KIMONA
V sobotu 8. června oddíl ZŠ Ledeč n. S. uspořádal již
8. ročník Ledečského poháru v karate. Jedná se o největší
a nejlépe obsazený turnaj svého druhu na Vysočině. Školní
tělocvična se pro tento den proměnila v bojiště. Na dvou
zápasištích svedlo souboje 114 závodníků a závodnic,
rozdělených do různých věkových kategorií. Soutěžilo se
ve dvou disciplínách – kata (sestavy) a kumite (zápas). Kvalita
turnaje byla opět vysoká. Mezi soutěžícími bylo více než deset
medailistů z mistrovství Evropy nebo světa. Letošní ročník měl
i mezinárodní příchuť. Kromě 17 oddílů z různých částí České
republiky se účastnil i jeden oddíl ze Slovenska.
A jak si vedli domácí? Rozhodně se neztratili. Zahájilo se
soutěží družstev. Dívčí tým ve složení Kujová, Šafranová spodní řada zleva: T. Časarová, Soto, A. Nečil, L. Nečil
prostřední řada zleva: N. Šafranová, J. Kořínek,
a Časarová získal zlato z bunkai a stříbro v synchronizaci. Mezi
P. Pelůch, Nguyen Hoang
chlapci tým Kořínek, Pelůch, Soto získal stříbro v bunkai a zlato
horní řada zleva: D. Jelínek, J. Brož, M. Doležal,
v synchronizaci.
R. Kujová, L. Havel
Po výborných výkonech mezi týmy byla zahájena soutěž
jednotlivců. V kumite (zápas) dětí do 8 let startoval A. Nečil (nejmladší závodník turnaje), pro kterého to byly vůbec
první závody. Svoji premiéru zvládl výborně a získal bronzovou medaili. Mezi mladšími žáky v kata (sestava) vybojoval
bronz Soto, v kumite výborně zápasil P. Pelůch a zaslouženě získal stříbro. V kata mladších žaček na stupně vítězů
vystoupala T. Časarová, která získala stříbro. V kata starších žáků jsme získali hned dvě medaile. Bronz získal Nguyen
Hoang a zlato zaslouženě vybojoval J. Kořínek. Kata starších žaček byla hodně vyrovnaná. N. Šafranová nakonec
získala „pouze“ bronz. V kumite byla situace podobná a R. Kujová skončila také s bronzovou medailí. V kategorii kata
kadetů se blýskl bronzem T. Blažek, který se vrátil k závodění po několika letech. Turnaj byl zakončen kata mužů. Zde
nastoupil trenér L. Havel a získal zlato.
Následovalo předávání medailí a sčítání bodů jednotlivých oddílů.
A byli to závodníci ze slovenského Pezinoku, kteří získali nejvíce medailí, a stali se celkovými vítězi. Odsunuli tak
na druhou příčku obhájce – oddíl ze ZŠ Ledeč nad Sázavou. Třetí místo putovalo do Brna. Na závěr bych rád poděkoval
všem závodníkům, rozhodčím, organizátorům a základní škole.

PRONÁJEM
Dlouhodobě pronajmu rekonstruovaný byt 2+KK,
45 m2, ve Zruči nad Sázavou, Na Pohoří, I. patro.
Cena 4000,- Kč + služby, záloha 2 kauce.
Kontakt na telefon: 777 636 440

PRONAJMU
částečně zařízený byt 3+1, ve 3. NP, v Ledči nad
Sázavou na novém sídlišti (Stínadla).
Kontakt na telefon: 605 871 665
VILA MARKÉTA LEDEČ
PETRA ERNY – SWING, JAK MÁ BÝT
Nejslavnější songy swingové éry 30. a 40. let minulého
století zazpívá naše nejlepší interpretka swingové
hudby PETRA ERNY se svým kvintetem
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