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ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou
konaného dne 21. října 2013
I. ZM schvaluje:
– smlouvu na zakázku „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou“, vítěznému
uchazeči, tj. firmě Lubomír Dvořák, Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův
Brod, IČ 10466452, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu, a to částku bez DPH 5.834.435,61 Kč, s DPH 21 % 7.059.667,09 Kč a zmocňuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
– přijetí dotace za Veřejně prospěšné práce z Úřadu práce Havlíčkův
Brod v celkové výši pro rok 2013: 385.920,- Kč.
– přijetí dotace z kraje Vysočina (Digitalizace a dlouhodobá archivace
kulturního dědictví) v celkové výši 66.198,- Kč.
– Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová opatření č. ZM08_131021 a tento návrh na základě ustanovení
§ 84 odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje.
– závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2013,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 8. 2013 – navýšení
ceny o 332.591,69 Kč bez DPH (402.436,00 Kč včetně DPH) na stavbu
„Oprava ulice Nádražní, Ledeč nad Sázavou - odstranění havarijního

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
stavu“ se společností TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. a pověřuje starostu
města podpisem tohoto dodatku.
– vyvěšení záměru směny části pozemku parc. č. poz. 2215/107 v k. ú.
Ledeč n. S. ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou za část pozemku
parc. č. poz. 2215/110 v k. ú. Ledeč n. S. ve vlastnictví Kraje Vysočina.
– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013 - z prostředků vyčleněných
ZM, dle doručené žádosti Lyžařského klubu Ledeč nad Sázavou „O finanční podporu výměny lyžařského vleku.“ ve výši 100.000,- Kč
a ukládá OS zahrnout tuto částku do rozpočtu města.
– smlouvu o dílo o dodávce projektových prací na zakázku „Cyklostezka
Ledeč nad Sázavou“ se společností APIS – Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 a to na částku bez
DPH 241.660,- Kč Kč, s DPH 21 % 292.408,60 Kč a zmocňuje starostu
města podpisem smlouvy o dílo.
ZM volí:
– přísedícím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pana O. H., nar. 9. 8.
1950, bytem Ledeč nad Sázavou a to na další čtyřleté období.
III. ZM ukládá
– Mgr. Petru Vaňkovi předložit na příští zasedání Zastupitelstva města
smlouvu s firmou City Parking Group s. r. o., do které budou zahrnuty
připomínky zastupitelů města.
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ZUBNÍ POHOTOVOST LISTOPAD 2013
sobota, neděle, svátek 9:00–12:00
9.–10. 11.
16.–17. 11.

Foto V. Skály z volebního okrsku č. 2.

2

Dr. Ander, Nám. T.G.M., Chotěboř
Dr. Brixi Martin,
Dobrovského 2023, H. Brod
23.–24. 11.
Dr. Čurda,
Dobrovského 2023 H. Brod
30.11.–1. 12. Dr. Swaczyna, Okrouhlice 186
7.–8. 12.
Dr. Novotná Hana,
Bechyňovo nám. Přibyslav
14.–15.12.
Dr. Jáchym, Lánecká 970,
Světlá n. S.

Tel.: 569 623 980
Tel.: 569 426 112
Tel.: 569 426 102
Tel.: 569 489 174
Tel.: 607 966 550
Tel.: 569 452 569

REGENERACE ZELENĚ V LEDČI NAD SÁZAVOU

Vážení občané, v souvislosti s probíhajícími pracemi
na akci „Regenerace zeleně v Ledči nad Sázavou“ vás,
jak jme slíbili, chceme informovat o průběhu prací.
V současné době jsou dokončeny práce na lokalitě
č. 5 Park Josefa Toufara a na dokončení čekají lokality č. 6 Park náměstí Svobody, č. 7 Pomník Šeptouchov
a č. 10 Zimní stadion. Dokončení těchto lokalit je závislé
na dodání sadebního materiálu, který dle agrotechnických termínů bývá ze školkařských zařízení expedován
po 15. říjnu.
V souladu s projektovou dokumentací bylo již dokončeno ošetření všech navrhovaných stromů. Byly provedeny zdravotní, redukční, bezpečnostní a stabilizační řezy
a instalovány bezpečnostní vazby. Hlavové řezy stromů
a tvarovací řezy jsou plánovány na únor příštího roku.
Průběžně také probíhají výsadby na jednotlivých předzahrádkách bytových domů na sídlištích a obnova některých travnatých ploch. Také se začalo s přípravou nových
parkovacích ploch a popelnicových stání.
V souvislosti s realizací prací se na nás obrací občané
s různými dotazy a připomínkami. Nejčastější připomínky

a dotazy jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách městského úřadu.
Všechny připomínky a podněty jsou zaznamenávány
a konzultovány s technickým dozorem a hlavně s dozorujícím orgánem AOPK ČR. Pokud je to v souladu
s projektovou dokumentací nebo se jedná o odůvodněný
požadavek, snažíme se žádostem vyhovět. Nicméně musíme konstatovat, že důvod pro změnu projektu musí být
opravdu opodstatněný a podléhá přísnému režimu schvalování, nelze tedy vyhovět v každém případě.
Věříme, že se celý projekt podaří realizovat bez větších
zádrhelů a regenerace zeleně bude plně sloužit potřebám občanů našeho města. Na závěr ještě připomínáme
kontakty, kam se můžete obracet se svými dotazy a připomínkami: Ing. Břetislav Dvořák, tel.: 569 729 530,
603 177 236 a Ing. Bc. Lenka Pešková, tel.: 569 729 535,
608 229 293. Dále se můžete také obracet na Mgr. Janu
Hospodkovou, tel.: 730 803 435, tech. dozor Ing. Majorovou, tel.: 602 232 316 a na realizační firmu, kterou zastupuje pan Jan Studený, tel.: 777 787 807.
Oddělení životního prostředí MÚ Ledeč nad Sázavou

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V rámci Týdne sociálních služeb V ČR jsme uspořádali
9. října v Domově Háj DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Kromě bývalých zaměstnanců nás navštívili všichni žáci
ze ZŠ speciální a praktické. Nikdo ze současných žáků
zde ještě nebyl, a tak se rádi podívali do dílen i pokojů, kde klienti pracují a bydlí. Po prohlídce jim klienti
zahráli krátké divadelní představení na motivy povídky
E. Doubka „Jak vznikla Stvořidla“, které mělo velký
úspěch. Na závěr návštěvy jsme připravili malé pohoštění, aby měli žáci dostatek sil na zpáteční cestu. Všem se
zde líbilo, a pokud se k nám chcete také podívat, rádi vás
příště přivítáme.
Tereza Veletová
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ROHULE, TRPIŠOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

POSLEDNÍ LEČ
DO KULTURNÍHO DOMU V BOJIŠTI
23. LISTOPADU OD 20 HODIN
POŘADATELÉ VÁS ZVOU NA DOBROU ZÁBAVU A BOHATOU ZVĚŘINOVOU TOMBOLU
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KALEIDOSKOP

Ledečskou DRAKIÁDU pro děti provázelo pěkné podzimní počasí a hlavně tolik potřebný vítr, toho využilo 38 soutěžících. Šlo o draka nejlépe a nejvýše létajícího, nejmenšího, s nejdelším ocasem a o cenu poroty. Odměněni byli: P. Vítů,
O. Zahálka, V. Kudrnová, L. Martínek (snímek). Po vyhlášení všichni dostali za účast na drakiádě párek v rohlíku
a sladkosti. Přívod elektrické energie zajistila sponzorsky firma Atos. Všem moc děkujeme. Za rok se na vás zase těší
kolektiv SVČ Ledeč.
Aneta Šťastná

V pátek 11. října se slavilo a bylo vidět i slyšet po celém náměstí. EXPERT ELEKTRO (pro Ledečáky stejně U Brožů)
slavil svých mladých 23 let na trhu. Oslava to byla zdařilá. Hudba dunivá i gottovské bel kanto. Mládež se bavila pomalovanými čumáčky, které hned vzápětí plnila hrstmi popcornu. My dospělí využili předváděcích akcí a také akčních
cen. Tak EXPERTE, hodně zdaru a za rok zase na veselých narozeninách.

Trochu nebeské divadlo se odehrávalo poslední říjnový den po poledni, jeřábem tu sejmuli kopuli a takhle vypadala
před transportem na nové opláštění. Až bude zase v zářivých barvách, tak ji vyfotíme. Vraťme se však na zem, a to
do Nádražní ulice, kde byl, k radosti všech řidičů, položen nový asfaltový koberec. Kéž by se takových „koberečků“
podařilo víc!
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PROBLEMATIKA NEDOVOLENÉHO PARKOVÁNÍ V LEDČI
NAD SÁZAVOU A SOUVISEJÍCÍ INFORMACE PRO OBČANY
Vážení spoluobčané, v samotném článku bych se zaměřil na problematiku parkování v Ledči zejména v centru
města na Husově náměstí, jakož i parkování na sídlišti,
neboť je nutné reagovat na
současnou neutěšenou situaci
s nedovoleným parkováním
v těchto lokalitách města Ledče. Již v říjnovém Ledečském zpravodaji bylo ze strany Policie ČR vydáno upozornění, že z důvodu opakovaných stížností
spoluobčanů a urgencí vedení MěÚ Ledeč se bude
Policie ČR ve zvýšené míře zabývat dohledem nad
bezpečností silničního provozu, zejména nedovoleným parkováním převážně v centru města Ledeč.
Pro upřesnění je nutno uvést, co přesně vymezuje
zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. pod pojmy „stání“ a „zastavení“. Stání je uvedení vozidla do
klidu nad dobu dovolenou pro zastavení a zastavení
je uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou
k vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu.
Někteří řidiči však zákon o silničním provozu č.
361/2000 Sb. nerespektují a parkují svá vozidla na
místech, kde je toto zakázáno a vymezeno dopravní značkou „zákaz stání“ a to třeba při nakupování nebo vyřizování jiných osobních potřeb. Copak
toto je důvod pro zastavení v „zákazu stání“, jedná
se o vystoupení přepravovaných osob nebo naložení
nebo vyložení nákladu? Policisté se při řešení dopravních přestupků setkávají s různými výmluvami
řidičů, které však s porušením vymezeného zákazu stání nemají vůbec žádnou příčinnou souvislost
a svým jednáním se jednoznačně dopustili přestupku, za který jim hrozí určitý postih ze strany Policie
ČR, případně postih příslušného správního orgánu.
Jestliže policista na místě zjistí spáchání uvedeného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, tak má za povinnost tento přestupek
řádně zadokumentovat a pokud se na místě nenachází samotný přestupce-řidič, tak po zadokumentování
přestupkové jednání bezodkladně odevzdává k dalšímu projednání správnímu orgánu (jako přestupce
je uveden provozovatel – držitel vozidla). Jestliže se
však řidič v průběhu řešení daného přestupku dostaví
ke svému vozidlu, tak policista vždy přestupek vyřeší na místě a to v rámci blokového řízení, domluvou nebo v případě nesouhlasu řidiče se spáchaným
přestupkem oznámením na správní orgán. Pokud se
však řidič ke svému vozidlu v průběhu dokumentování přestupku nedovoleného parkování nedostaví,

ačkoliv vidí policistu u svého zaparkovaného vozidla (nebo předstírá, že vozidlo není jeho a jen sleduje policistu fotícího jeho vozidlo), tak tento řidič
musí počítat s odevzdáním přestupku správnímu orgánu a přestupkové jednání již dále řeší správní orgán – odbor dopravy MěÚ Světlá n. S. Policie slouží
veřejnosti, kdy jejím úkolem je chránit bezpečnost
osob a majetku, veřejný pořádek a jedním z dalších
úkolů je dohled nad BESIP. Hlídka PČR tedy musí
reagovat na Husově náměstí a jinde na přestupky
mimo jiné i nedovolené parkování, zvláště když na
toto je soustavně upozorňována ze strany spoluobčanů. V první polovině měsíce říjen bylo oznámeno
na MěÚ Světlá, referát dopravy 45 provozovatelů
vozidel. Dohled nad dopravou a silničním provozem
v regionu Ledče pomáhá zajišťovat rovněž PČR Dopravní inspektorát H. Brod.
Policie ČR si je plně vědoma nárůstu počtu motorových vozidel a nedostatku parkovacích míst nejen
v centru města Ledče, ale i v jiných lokalitách města,
jako je sídliště, pokud však jsou v uvedených lokalitách umístěny dopravní značky upravující stání a parkování vozidel, případně jsou porušovány jiné právní
předpisy, policie bude a je povinna provádět dohled
nad dodržováním dopravního značení s případným
řešením samotného nedovoleného parkování.
Dále bych se krátce zmínil o organizační struktuře PČR Policejní stanice Ledeč n. S. a Obvodního
oddělení Světlá nad Sázavou. Nad bezpečností v regionu Ledeč a Světlá dohlíží 23 policistů, kdy na
Policejní stanici Ledeč je 8 tabulkových míst. Není
tedy pravdou, že v Ledči se Policie ČR nenachází
a bezpečnost regionu je zajišťována PČR OO Světlá. Policisté stanice Ledeč zajišťují v této oblasti totožné a stejně kvalitní služby jako policisté OO ve
Světlé. Rovněž nápad trestné činnosti je srovnatelný s předcházejícími roky. Pokud občané zjistí, že
nastanou nějaké problémy související s jakýmkoli
protiprávním jednáním a existují zde důvody kontaktovat Policii ČR, je nutno v co nejkratší době
informovat policii, oznámení neodkládat, aby došlo
k okamžitému řešení situace a její nápravě. Považuji
za velmi důležité komunikaci mezi občany a policií, pokud jedna ze stran o vzniklém problému neví,
situace se obtížně řeší. Policii je možno kontaktovat na linku 158, telefonní linkou PČR Ledeč n. S.
569 720 705, případně e-mailem hbpsledec@mvcr.
cz, hboopsvet@mvcr.cz. Na závěr bych chtěl touto
cestou poděkovat všem občanům za jejich pomoc
při objasňování jednotlivých případů a důvěru.
npor. Mgr. Roman Krecl, vedoucí OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.
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Šestá stránka Ledečského zpravodaje je stále určena našim SOUSEDŮM z Mikroregionu Ledečska. V okolních obcích se děje stále něco nového,
tak je škoda neseznámit širokou veřejnost regionu s vaší prací. Je mnoho nových událostí, které by bylo dobré publikovat a „prodat“ tak vaši nelehkou práci na obcích. Komunální volby jsou za rok, tak by bylo dobré zveřejnit vaše zkušenosti i úspěchy v rámci mikroregionu. Nabízíme vám
tuto stránku i se zavedeným logem U SOUSEDŮ pro vaše příspěvky, jako třeba následující z Bělé a Tasic a jen dodávám: Víte o tom, že Bělá se
osamostatnila a vyhlásila monarchii? Čtěte příští číslo LZ!

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ – TASICE 2013
V sobotu 10. srpna pořádala Obec Bělá již XI. ročník turnaje v malé
kopané mužů a žen O pohár starosty obce. Zúčastnilo se 13 družstev z Ledečska a Kutnohorska, z nichž bylo 8 mužských a 5 ženských. Po několika
propršených ročnících vyšlo počasí, a tak se turnaj odehrál za ideální teploty. Sehráno bylo 30 zápasů, bez vážnějších zranění a kdy ani jedno utkání
neskončilo 0 : 0! Překvapení se nekonala a favorizované týmy nezaváhaly.
Do mužského finále se probojoval vítěz z minulého roku – Tasice a mírně
favorizovaná Bělá. Po bojovném výkonu nestačily Tasice na výborně hrající Bělou, které podlehly 1 : 2. Finálový zápas byl bezesporu i nejhezčím
utkáním celého turnaje. Za vítězné družstvo Bělé (viz foto) nastoupili: Pešek L., Pešek P., Švento, Auer, Vladyka, Plesl, Kopřiva, Smutný a Bálek.
Třetí místo patří O. Lhotě, která na pokutové kopy porazila Petrovice.
V ženském finále se dle předpokladu utkala družstva Poděbrad a K.
Hory „B“. Za obě družstva nastoupila děvčata, hrající III. ženskou ligu.
Zvítězily Poděbrady 2 : 1. Na třetím místě se umístila Házená Ledeč
(viz foto), která porazila kutnohorské áčko 2 : 0.

K výbornému třetímu místu Házené Ledeč výraznou měrou pomohla
největší hvězda turnaje, hráčka prvoligových Pardubic a ledečská rodačka Petra Čechová, která byla zároveň vyhlášena nejlepší hráčkou
turnaje. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Lukáš Pešek (Bělá). Všechna družstva byla odměněna diplomy, věcnými cenami a šampaňským.
Originální poháry, vyrobené v bělské huti „Anna“, obdržela první tři
družstva a nejlepší hráči turnaje.
Následoval kulturní program zdarma! Tak tu hrál R.U.M., svítil ohňostroj pana Válka a došlo i na erotická vystoupení. Poděkování patří
pořadatelům, zúčastněným týmům, rozhodčím, návštěvníkům a vůbec
každému, kdo se na pořádání akce podílel. Největší poděkování patří
uvedeným sponzorům, bez jejichž přispění by nebylo možné tento turnaj na odpovídající úrovni uspořádat. Velmi si toho vážíme a věříme, že
nám zachovají přízeň i v dalších letech.

Generální sponzor: Unimont J.C.K. s.r.o., Hradec
Hlavní sponzoři: Agro Podlesí, Elektro Spektrum, Elkomplex+, Envicomp, Schafer Sudex, Švema, Tost.cz, VDP.
Poděkování patří: Ating, Autodoprava Uher, Autodoprava Tříška,
Beton Lebeda, Geodet, Jízdní kola sport, Komma-EST, Restaurace
U Havla, SKK, Veterinární ošetřovna Vrbka, Vrcha, Zelená Bohdaneč.

Konečné výsledky:
MUŽI – 1. Bělá, 2. Tasice, 3. O. Lhota, 4. Petrovice 1, 5. Hradec,
6. Strojaři Ledeč, 7. Záluží, 8. P. Ves.
ŽENY – 1. Poděbrady, 2. K. Hora B, 3. Házená Ledeč, 4. K. Hora A,
5. Ledeč
Pavel Lhoťan

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V BĚLÉ S ARAKAINEM
Příznivci tvrdého rocku pozor! V pátek 6. 12. vystoupí v Bělé u Ledče, v rámci republikového turné Thrash Club Tour 2013, heavy metalová legenda ARAKAIN.
Zájemci o toto výjimečné vystoupení nechť si zakoupí vstupenky včas v předprodeji, neboť kapacita sálu je, vzhledem k velikosti pódia, značně omezena. Vstupenky za 250,- Kč je
možné zakoupit v předprodejní síti TICKETPORTAL a TICKETART, např. v: CA NONA,
Husovo náměstí 139, Ledeč n. S. Jedná se o jediný koncert této kapely v rámci celého regionu! Jako předkapela se představí metalová skupina MODESTY & PRIDE. Turné s názvem
Thrash Club Tour 2013 se uskuteční v měsících říjen, listopad a prosinec a bude čítat 20 zastávek. Přijďte nasát jedinečnou atmosféru klubů. Vidět Arakain na klubových pódiích je velká
vzácnost a vzhledem ke zvolenému repertoárovému listu půjde o neopakovatelnou raritu!!
Těší se na Vás pořadatelé!
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JAK JSEM SE STAL PRIMÁŘEM ŽENSKÉHO
A PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ V LEDČI N. S.

Mezitím byla dobudována nemocnice v Háji
u Ledče z bývalé vojenské ozdravovny, a to
o třech primariátech – interny, dětského a gynekologicko-porodnického oddělení. Podal jsem si
též žádost o primariát, ale odpověď nepřišla. V ní
jsem doložil svou dosavadní činnost na samostatné ledečské porodnici, obě atestační zkoušky, a to jak odborné z I. stupně, tak primářské
z II. stupně se šestnácti uveřejněnými odbornými
pracemi. Odpověď mi nepřišla, stejně tak internistovi a dětskému lékaři. Poslal jsem tedy dotaz
na okresní odbor zdravotnický do Havl. Brodu.
Komise celý případ prozkoumala a zjistila, že
současný ředitel Ústavu zdraví v Ledči zřejmě
nechce jmenovat současné odborníky z Ledče
nad Sázavou a hledá jiné, nad kterými by měl dostatek vyšší pravomoci. Záležitost skončila odvoláním a odchodem ředitele z Ledče a jmenováním stávajících odborníků z ženského a dětského
oddělení a doporučením internistovi, aby si svou
odbornost doplnil primářskou zkouškou.
Na otevřeném ženském oddělení byl zvýšen počet porodních asistentek o dvě a přibyla i vrchní

sestra s funkcí instrumentářky a operační sestry.
Tak bylo během celého týdne mimo pátek během
existence oddělení 338 středně velkých operací
spodní cestou a 4940 malých operačních výkonů. V pátek dopoledne mi byla na gynekologicko-porodnickém oddělení v Havlíčkově Brodě
přichystána břišní operace. Pět dní v týdnu jsem
každé dopoledne vyšetřoval ženy v ženském ambulatoriu ve městě. Za 31 let existence porodnického oddělení, tj. od 15. 12. 1953 do poloviny
roku 1984, se na našem oddělení narodilo 9655
dětí.
Toto oddělení nebylo nikdy dobudováno. Bylo
trvale pod tlakem, aby bylo zrušeno, a to tzv.
„z vyšších míst“. Tak zaniklo dětské oddělení
a převzato oddělením interním a rovněž po mém
odchodu do důchodu i oddělení porodnické a převzato interním.
Za dobu své činnosti v Ledči nad Sázavou jsem
publikoval 16 vědeckých prací. Z mých spolupracovnic jsou dosud činné jako ženské sestry
na ženském oddělení v Havlíčkově Brodě paní
Marie Rajdlová ze Světlé a paní Marie Štěpánková z Ledče. Třetí bývalá porodní asistentka paní
Jana Maryšková z Humpolce je již v trvalém důchodu.
Naše práce nebyla vždy lehká, ale v úhrnném
souboru jsme zvítězili s čistým štítem. Jsem rád,
že mohu při svém věku 93 let s nimi udržovat
písemný styk. Byly to mnohdy těžké boje ve prospěch zdraví našich pacientek, ale byly nakonec
vždy vítězné v jejich prospěch.
V H. Brodě v červenci 2013
sepsal MUDr. Jiří Svoboda

Nemocnice v Háji – MUDr. Jiří Svoboda se svým synovcem
medikem Jaroslavem Svobodou, budoucím docentem pražské
lékařské fakulty

Nemocnice v Háji – v přízemí gynekologicko-porodnické oddělení, v 1. patře interní oddělení (fotografie z poč. 70. let 20.
století)

Na konci letošního roku tomu bude šedesát let,
kdy byla v Ledči n. S. zřízena porodnice. S její
existencí je zcela určitě spjato i jméno jejího
dlouholetého primáře, pana MUDr. Jiřího Svobody. Přestože „jeho ledečské děti“ se chystají
do důchodu (a snad právě proto), jsou vzpomínky
pana doktora velmi zajímavé a zejména ve statistikách překvapivé. Tak tedy vraťme se v memoárech pana primáře o více jak půlstoletí zpět…
závěrečná, III. část.
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DIVADLO MIMOCHODEM POŘÁDÁ HOSTINU
Servírovat bude Blbce k večeři. Po veleúspěšné premiéře komedie
Když se zhasne se na scénu ledečského hradu vrací o. s. Mimochodem
s reprízou hry Blbec k večeři.
V titulní roli exceluje R. Machala, mučící vydavatele (F. Ženíšek).
V dalších rolích: J. Nádvorník, T. Dvořáková, V. Roul, M. Sýsová,
R. Vaněček, J. Ptáčeka. Představení se koná 23. 11. na ledečském hradu od 20 hodin. Mimochodem hru nedávno předvedlo i v Chlumci n. C.
a 16. 11. ji zahraje i v rámci festivalu Kouřimské podivování.
Zveme vás také na prosincové představení, které se bude konat již
13. 12. V sále gymnázia od 20 hodin. A že to bude pro ledečské publikum vánoční dárek! Pozvání Mimochodem
přijal vynikající profesionální soubor SemTamFór ze Slavičína, jenž předvede klasickou komedii Semaforu Eletrická puma z pera
J. Suchého. Více nformací na www.mimochodem.com, rezervace@mimochodem.com
či na čísle 775 646 629.
MIMOCHODEM SE PŘEDSTAVUJE:
JAKUB SAJDL
Jakub Sajdl se mezi členy divadla Mimochodem řadí k těm služebně nejstarším, kteří byli aktivní už v rámci minulé divadelní
skupiny ČSGL, takže má na svém kontě již

MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO – uvedené rčení patří mezi základní
požadavky křesťanské víry. Jde o krásný ideál, propojuje lásku s odpuštěním. Je ale člověk schopný toto naplnit? Nejedná se spíše o úkol
nesplnitelný? Jak mohu milovat člověka, který mně nebo jiným ublížil
a ubližuje? Možná by to zvládl světec, ale co my ostatní? Pro nás nesvaté se, ostatně jako i v jiných záležitostech víry, jedná o cestu. Láska
k bližnímu je tedy cílem, ke kterému vede křivolaká stezka. Klopýtáme
po ní, vyhýbáme se výmolům pochybností, lidské slabosti nás matou
a zdržují, ale v dálce svítí světlo, ke kterému se snažíme přiblížit. Smysl
je ve snaze a cestě kupředu, nikoliv v dokonalosti. Té schopni nejsme.
Velkou nadějí je pro nás dar lásky, který máme v sobě všichni. Vidímeli ještě v dálce světlo, můžeme již bez obav vyrazit na úžasnou pouť.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
8. 11. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí plné
her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)
10. 11. a 24. 11. Farní knihovna (od 10.00 možno na faře zapůjčit
knihy)
17. 11. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útulném
prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. Po promluvě se

pěknou řádku rolí. Jejich společným jmenovatelem byla především
výraznost, ať už pramenila ze vznětlivosti charakteru, nebo jeho zápalu pro dění na scéně. Diváci si jej tedy mohli všimnout díky jeho
alternování v roli Jindřicha v Ďáblově kráse či v dalších menších
úlohách, ovšem nejvýrazněji se lidem do paměti zapsal jako bravurně zvládnutý svérázný řemeslník Klubko ve Snu noci svatojánské.
Z dalších vynikajících rolí nemůžeme opomenout žárlivého manžela
Soldignaca z frašky Ten, kdo utře nos a jeho zatím největší a nejpodařenější herecký počin – vysloužilého profesora filosofie Marka
z monodramatické aktovky Celebrita. K vidění je i v autorských pohádkách, které divadlo Mimochodem hraje
pro děti.
Vlastním jménem Jakub (nevlastním jménem Karel) se narodil v roce 1985, vystudoval ledečské gymnázium a vedle divadla se
věnuje vlastnímu podnikání v oboru dopravy.
Za svou největší výzvu v divadle považuje
nazkoušení role ve zmíněné Celebritě za necelé dva měsíce, kvůli čemuž mu patří velké
uznání. Jelikož mezi jeho nejoblíbenější zážitky patří děkovačky po každém úspěšném
představení, už se nemůže dočkat další role
na prknech, která znamenají třísku v patě.
DS Mimochodem

připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana
Sklenářová).
17. 11. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (Hraje skupina
Naděje)
21. 11. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře)
22. 11., 29. 11. a 6. 12. v 18.00 Přednášky na faře (přednášející
P. ThDr. Jan Bárta)
8. 12. Setkání dětí se sv. Mikulášem (v 10.00 na faře, navštíví nás
Mikuláš, anděl a čerti. Děti obdrží drobnou nadílku.)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
11. 11. Sv. Martin (Martin byl původně voják, vyslyšel povolání ke
službě druhým, dal se pokřtít, stal se biskupem a pro své bližní
vykonal mnoho dobrého)
13. 11. Sv. Anežka Česká (princezna, která obětovala svůj život chudým a nemocným)
30. 11. Sv. Ondřej, apoštol (průvodce a následovník Ježíše Krista)
6. 12. Sv. Mikuláš, biskup (velký zastánce nevinných a trpících)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

KOMINICTVÍ URBAN nabízí: čištění komínů, revize spalinových cest dle NV 91/2010,
rekonstrukce komínů, vložkování, frézování, stavby nových pemzo-betonových komínů dánské ﬁrmy SCANCORE, dále dopojení odkouření plynových kotlů a kamen,
odkouření BRILON, revize komínů ke kolaudaci, prodej a montáž nerezových komínů
BERTRAMS. Prodej kamen ADURO, ROMOTOP a jiné. Pracujeme vždy kvalitně,
také o víkendech. Pro objednávky termínů volejte tel. 776 666 014
TRUHLÁŘSTVÍ a nábytkové studio WWW.URBANFURNITURE.CZ
pro vás navrhne a vyrobí sektorový nábytek z široké nabídky dekorů lamino desek
výrobců KRONOSPAN nebo EGGER a ostatních moderních materiálů jako např.
THERMOPAL – vysoký lesk a odolnost. Dle vašich představ přesně na míru vyrobíme dětské pokoje, kancelářský nábytek, vybavení obchodů, vestavěné skříně.
Pracujeme vždy kvalitně. Kontakt na telefon: 775 41 55 50
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Zlatnická dílna
LUBOR BAUM
Opravy a výroba šperků
v krátkých dodacích lhůtách.
Široká nabídka originálních
stříbrných šperků:
www.sperky-baum.cz
www.ﬂer.cz/lubor-baum
Hradní 737, Ledeč nad Sázavou,
tel.: 736 441 897

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA V LEDČI

Na prvním snímku nejen blahopřání, ale také symbolické předávání předsednické funkce ZO ČSCH v Ledči. Žezlo přebírá
pan Zdeněk Panský (vlevo) od velmi úspěšného předsedy – Jaroslava Kafky.

Na druhém snímku část členů organizace i s oceněnými chovateli.

ČSCH Ledeč uspořádal tradiční okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže v chovatelském areálu
v Pivovarské ul. Výstavy se zúčastnilo 66 chovatelů z celé ČR, zajímavostí byla určitě účast chovatele
z východního Slovenska. Vystaveno bylo 223 králíků,
71 voliér drůbeže (asi 235 ks), 34 voliér holubů (180
ks). Kvalita vystavených zvířat byla na velmi dobré
úrovni, o čemž svědčí i počet udělených čestných cen.
Kvalifikovaní posuzovatelé jich udělili 13 na králíky,
10 na holuby a 17 na drůbež. Vyjmenovávat všechny
chovatele, kteří ceny získali, by bylo zdlouhavé, tak
tedy alespoň jmenujme ty nejúspěšnější: v kategorii králíků získal prvenství př. K. Makovec z Kožlí,
v drůbeži byl nejlepší př. M. Horák ze Znojma, vítězství v odboru holubů si odnesl př. J. Čárek z Kácova.
Cenu starosty města pro nejlepšího mladého chovatele výstavy získala Anička Kadlečkova z Hradce, členka ZO Ledeč. Hlavní cenu, cenu starosty města pro
nejúspěšnějšího chovatele ZO Ledeč, tentokrát získal př. Jaroslav Kafka z Chřenovic, takže i tato cena
zůstala mezi domácími chovateli. Všechny uvedené

ceny předal osobně starosta města pan Mgr. P. Vaněk.
Slavnostnímu předání byl přítomen i poslanec PČR
pan Ing. P. Zgarba, předseda ČSCH v H. Brodě Ing
J. Bouma, předseda ZO Ledeč př. Z. Panský a pan
Z. Chlád, radní Kraje Vysočina. Výstavě tentokrát
přálo i počasí, takže návštěvnost byla velmi dobrá,
včetně dětí (vstup zdarma), sponzorů a hostů ji navštívilo okolo 1300 návštěvníků. Všichni mohli využít
stánek s chut¬ným občerstvením, bohatou tombolu
i koncert malé lidové hudby pana Toušky ze Zruče.
Závěrem je třeba poděkovat především členům ZO
za přípravu a zajištění průběhu výstavy, dále Kraji
Vysočina, Městu Ledeč n. S., všem ostatním sponzorům, vystavovatelům a posuzovatelům. Ti všichni
přispěli ke zdaru ledečské chovatelské výstavy, která
se nepochybně stala obohacením společenského života ve městě a regionu. Případné nové zájemce o tuto
ušlechtilou zájmovou činnost rádi uvítáme v našich
řadách. Příští chovatelskou výstavu plánujeme na
4.–5. října 2014. Chovu zdar!
Jaroslav Kafka, ZO Ledeč n. S.

SRAZ SPOLUŽÁKŮ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY (1978)
byl už náš desátý. I když jsme se rozešli po celé republice, velice rádi se
zase sejdeme, zavzpomínáme si, podělíme se o naše starosti i radosti. Poseděli jsme v lavicích na škole v Komenského ulici i na hotelu Sázava, kde se
o nás dobře postarali. Milé bylo i setkání s našimi bývalými učiteli (Nováková, Kroutilová, Švandová, Vágnerová, Roučková, Doležal). Přátelská
setkání vždy rychle uběhnou, tak už se
těšíme na náš další sraz!
H. Mrvíková
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Gymnázium, SOŠ
a VOŠ Ledeč nad Sázavou
Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
dne: 29. 11. 2013
30. 11. 2013

8:00–17:00 h
9:00–12:00 h

• gymnázium Husovo nám. 1
• učebny v Koželské ulici 551
• školní dílny v Poštovní ulici 450
tel.: 569 430 500
www.gvi.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu ☺

ANGLICKÉ
DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
Žáci Gymnázia v Ledči n. S. mají každý rok možnost vidět jedno divadelní
představení v anglickém jazyce. Někdy
v našem multifunkčním sále, jindy na
zájezdě. V úterý 22. 10. nás 90 vyrazilo do H. Brodu, kde se hrálo představení
Henry VIII. and Six Wives. Zastoupeni
byli žáci gymnázia i SOŠ v doprovodu
čtyř vyučujících anglického jazyka. Hrál
herecký soubor DOMINO PROJECT.
Představení se nám opravdu líbilo. Mohli jsme velmi dobře porozumět jednotlivým dialogům a nechali se přenést do
jednoho ze zlomových období anglické
historie. Protože představení bylo prezentováno velmi odlehčenou formou,
jednotlivá fakta a události se tím lépe
zapsaly do paměti.
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA
GYMNÁZIU
Evropský den jazyků – 26. září – je
mezinárodní akce, které se účastní stovky škol a dalších institucí po celém kontinentě. Má za úkol připomenout si různost jazyků v Evropě, jejich příbuznost
a význam. Naše gymnázium se připojilo
letos. Na škole je dlouhodobě věnována pozornost jak angličtině, tak i ruštině, němčině a francouzštině. Všechny
jazyky měly své zastoupení. Rozhodli
jsme se využít hudebních a divadelních
prostředků k tomu, abychom ukázali, co
jsme v cizích jazycích zvládli. A tak vedle
písniček mohl naplněný multifunkční sál
sledovat scénky, dramatizace, anekdoty
a další krátké výstupy. Vhodnou pomocí
bylo i velkoplošné plátno. Výbuchy smíchu i bouřlivý potlesk byly důkazem, že
vyjádřit se v cizím jazyce ani rozumět cizojazyčnému projevu není pro naše žáky
problémem a že jim to činí potěšení.
ThMgr. Jiří Foller, učitel angličtiny
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STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ
PARLAMENTNÍ VOLBY
V LEDČI NAD SÁZAVOU
Studentské volby v ČR pořádá společnost Člověk v tísni jako součást vzdělávacího
programu Jeden svět na školách. První volby se konaly již před dvěma roky (volby do
PS), ale naše škola se do tohoto programu zapojila až v prosinci loňského roku, kdy se
konaly prezidentské volby. Hlavním cílem těchto voleb je snaha přiblížit studentům demokratické principy v České republice a také to, jak volby probíhají ve skutečnosti.
Letos se díky předčasným volbám do Poslanecké sněmovny v říjnu 2013 konaly ve
dnech 2. a 3. října Studentské předčasné volby, do kterých se zapojila i naše škola –
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S. Loni zde byly tyto volby velice úspěšné, a tak
jsme využili možnosti zúčastnit se jich znovu. Na volby dohlížela tříčlenná studentská
volební komise za pomoci jednoho pedagoga a volit mohl každý student, který dosáhl
patnácti let. U nás to tedy byli studenti vyššího gymnázia a všichni studenti střední
odborné školy. Účast na volbách do PS byla o něco vyšší než účast v prezidentských
volbách. Z celé školy mělo možnost volit 258 studentů a voleb se zúčastnilo 155
z nich, což je 60,1 %. Na gymnáziu volilo 60,3 % studentů a SOŠ na tom byla velice
podobně – 59,85 % studentů. Studenti vybírali z 24 stran, hnutí a koalic, které kandidují v reálných předčasných volbách do PS. Na škole vyhrála Česká pirátská strana
s 26 hlasy, 2. skončila TOP 09 s 22 hlasy a 3. se umístily ČSSD a Dělnická strana
sociální spravedlnosti s 15 hlasy.
Celkově se v ČR studentských voleb zúčastnilo 434 škol – 174 gymnázií, 210 středních odborných škol (SOŠ) a 50 učilišť (SOU). Největší počet hlasů získala strana
TOP 09 (9000 hlasů), 2. Česká pirátská strana (8961 hlasů) a 3. ANO 2011 (6796
hlasů).
Za volební komisi Nicole Cicvárková, studentka 8.O

BESEDA O EVROPSKÉ UNII
Že je Česká republika členem EU, to ví snad každé malé dítě už od té doby, co začne
mluvit, ale mnohdy ani starší studenti neumějí vysvětlit, co to vlastně ta Evropská unie
je, proč v ní vlastně jsme a jaké výhody a nevýhody nám členství přináší.
Abychom si v této oblasti udělali tak říkajíc jasno, navštívil naši školu ve středu
16. 10. pan Fišer z Eurocentra v Jihlavě a mezi studenty šířil vzdělanost.
Přednáška o Evropské unii byla rozdělena do dvou bloků. Jako první ji absolvovali
žáci nižšího stupně, pro něž byla beseda EU letem světem upravena do snazší, srozumitelnější a podle žáků dokonce zábavné podoby.
Po skončení prvního bloku se studenti v sále vystřídali a následovala druhá část.
Součástí besedy byl i film, který nám měl Evropskou unii přiblížit zábavnou formou.
Byl opravdu až trochu absurdní, ale herci nám v něm objasnili ty nejzákladnější pojmy, například z jakých institucí se EU skládá, či jaké hlavní problémy pomáhá státům
řešit.
Zbylé informace nám doplnila prezentace, kterou měl pro nás pan Fišer připravenou. Z ní jsme se dozvěděli, co je to Schengenský prostor a proč v něm jsme, co je to
Eurozóna a proč v ní ještě nejsme, jak je to se vstupem do EU a co je k tomu potřeba
splnit a vysvětlil nám, co obsahují a stvrzují jednotlivé smlouvy týkající se EU.
Na závěr přednášky si mohli studenti připravit své dotazy, na něž se nedozvěděli
odpovědi během výkladu, a dvě hodiny besedy zakončil pan Fišer věcným vtipem.
Určitě jsme se přiučili mnoha věcem, o kterých jsme neměli vůbec ponětí a mohly
by se nám v životě hodit, například informace o studiu či brigádách v zemích EU,
jazykových pobytech a dalších akcích, které pořádá Eurocentrum Jihlava.
Tereza Barešová, septima

BĚH ŠEPTOUCHOVEM – ROČNÍK LIV.
Každý rok na podzim se koná v Ledči veřejný závod v přespolním běhu. Letos proběhl již 54. ročník tohoto závodu. V kategorii
dospělých se běhá o cenu starosty města. Letošního závodu za pěkného slunečného dne se zúčastnil rekordní počet 130 závodníků.
V dětských kategoriích přišlo poměřit své síly 92 dětí. Kompletní

výsledkovou listinu najdete na webových stránkách pořadatele
www.svcledec.cz. Poděkování patří všem sponzorům závodu.
Na prvním snímku, s číslem 52, je pozdější absolutní vítězka
kategorie žen – Lada Nováková, TJ Jiskra H. Brod. Na dalším obrázku jsou závodníci žákovských kategorií.
HAN

KARATISTŮM ZAČALA SEZÓNA
Sobota 12. září byla pro karatisty velkým svátkem. V Praze se
uskutečnil mezinárodní trénink karate, na který navazoval II. ročník
FUDOKAN CUP. Na tuto akci samozřejmě vyrazil i výběr oddílu
karate ledečské základní školy a rozhodně
se ve velké konkurenci neztratil.
Dopoledne proběhl trénink, který vedl jeden z nejlepších karatistů – prof. Ilija Jorga
(žijící legenda tradičního karate). Mistr nám
poodhalil některá tajemství vyšší úrovně karate a závodníkům dal několik dobrých rad,
jak je možné v zápase snadno získat body
nebo na co si dát pozor v soutěži sestav. Po
náročném cvičení jsme měli krátkou přestávku a hned na to byl zahájen turnaj.
Pro Ledečské nebyl start příliš dobrý.
N. Šafranová nepotvrdila roli favoritky
a v soutěži sestav žaček skončila až na pátém místě. V žácích chybělo P. Pelůchovi
trochu více štěstí i lepší los, a v sestavách

podlehl ve čtvrtfinále pozdějšímu vítězi těsně 3 : 2. Podobně dopadl
i v zápasech. Pak ale přišly na řadu sestavy mladších žáků, kde náš
oddíl hájil Soto. Vedl si naprosto famózně. Všechny zápasy vyhrál
5 : 0 a zaslouženě získal zlato. Jeho výkon
ocenili diváci velkým potleskem a dokonce
sám I. Jorga ho pochválil.
Následovaly sestavy žen, kde J. Kovaříková potvrdila zlepšující se formu a získala stříbro. V nejnabitější kategorii sestav
mužů vybojoval L. Havel bronz. Poslední
byly zápasy mužů, kde za Ledeč nastoupil D. Jelínek a nevedl si vůbec špatně.
Bohužel v zápase o třetí místo podlehl reprezentantovi Ukrajiny a skončil tak těsně
pod stupni vítězů. Myslím, že s ohledem na
těžké losy a drobná zaváhání jsme podali
dobré výkony, které budou příslibem pro
začínající sezónu.
Lukáš HAVEL

ZŠ HABRECKÁ V NOVÉM

ZUŠ zve na koncerty

ZŠ Ledeč n. S., Habrecká se během prázdnin přestěhovala
do nových prostor. Po 33 letech opustila učebny zřízené v rodinné vile v Habrecké a také učebny v budově bývalé MŠ Na
Žižkově. Rekonstrukcí staré školní jídelny v Komenského
tak škola získala nový domov s pěti třídami, dvěma technickými učebnami a sociálním zázemím. Zároveň ale ztratila
kouzlo rodinného prostředí a možnost využívání přilehlých
pozemků ke sportovním hrám či pěstování ovoce a zeleniny. Nicméně nové prostory jsou rekonstruovány tak, aby
vyhovovaly všem hygienickým a bezpečnostním předpisům
i technickým nárokům moderní školy. Výhodou se zdá být
i skutečnost, že žáci i učitelé mohou být „pod jednou střechou“, což umožňuje operativnější řízení. Také těsné sousedství se ZŠ v Ledči by mělo být pro obě školy užitečné a vést
k ještě větší spolupráci. Věřím, že pozitiva převáží, dětem
i učitelům se bude v „nové škole“ líbit a že oblast speciálního
školství v Ledči má před sebou světlou budoucnost.
Petr Hořejš, ředitel školy

Na akordeon nevážně i vážně…
Pod tímto názvem se každoročně představují na svém koncertě akordeonisté ZUŠ Ledeč nad Sázavou a s nimi i orchestr složený
z bývalých žáků ZUŠ. Letošní koncert se koná v neděli 24. listopadu
v sále gymnázia, program je složen jako obvykle především ze známých evergreenů.
Srdečně zveme všechny příznivce akordeonu – koncert začíná v 15
hod. Vstupné dobrovolné.
Adventní koncerty
Adventní koncerty se uskuteční v neděli 15. prosince v sále gymnázia. Vystoupí v něm instrumentální i pěvecké soubory školy a zatančí žákyně tanečního oboru ZUŠ. Koncerty začínají v 15 a v 17 hod.
Upozorňujeme, že vstup na tyto koncerty budou z důvodu omezené
kapacity sálu pouze s místenkou. Místenky si od začátku prosince můžete zajistit v kanceláři základní umělecké školy v Nádražní ul. 231.
Vstupné dobrovolné.
Koncerty dechového orchestru
Dechový orchestr ZUŠ mívá každoročně samostatný vánoční koncert a bude tomu tak i letos. Koncert se uskuteční v sobotu 21. prosince
od 14 hod v sále hotelu Sázava. Orchestr vystoupí v tento den ještě
v kulturním domě v Bojišti – začátek v 17 hod. Vstupné dobrovolné.
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VZPOMÍNKA

Dne 13. listopadu letošního roku
by se dožil 100 LET Ledečák
– pan VÁCLAV ČERNICKÝ,
který zemřel v 67 letech.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte spolu s námi.
Jaroslav Černický s rodinou

elnax s.r.o.
prodej elektromateriálu pro průmyslové
a bytové instalace
rozvaděče,
komponenty průmyslové automatizace,
jistící a spínací přístroje, kabely, vodiče,
kabelové úložné systémy, prvky
pro hromosvody, kompletační přístroje
pro bytové instalace, světelné zdroje klasické,
úsporné, LED.

Od prosince bude sortiment rozšířen
o včelařské potřeby a včelí produkty.
Najdete nás ve Včelařském domě,
Havlíčkova 157, Ledeč n. S.
Kontakt:
tel. 777 999 482,
elnax@seznam.cz, www.elnax.cz

Dne 26. listopadu letošního roku
by se dožil sedmdesáti let
pan JIŘÍ BURKHARD
z Ledče nad Sázavou,
který před třemi lety zemřel.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.
Manželka a dcera s rodinou

SECOND HAND
V LEDČI
Dne 15. listopadu 2013
se uskuteční v ledečské sokolovně

PRODEJ
SECONDHANDOVÉHO
ZBOŽÍ
V době od 10 do 17 hodin
kojenecké a dětské 30,- Kč/ks,
dámské 50,- Kč/ks
a další sezonní zboží.
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