PROSINEC
2013
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 12 * ROČNÍK XXI * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného
dne 25. listopadu 2013
II. ZM schvaluje:
– přijetí peněžního daru pro Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši
2.244,-Kč
– přijetí dotace z Kraje Vysočina na volby do PS ve výši 161.792,80 Kč.
– přijetí dotace z Kraje Vysočina na SVČ ve výši 21.200,- Kč.
– přijetí dotace za Veřejně prospěšné práce z ÚP H. Brod v celkové výši:
92.888,- Kč.
– navýšení příspěvku z rozpočtu města Ledeč příspěvkové org. ZŠ Lede
o 2.244,- Kč
– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s Povodím Vltavy Praha,
s.p., Holečkova 8, Praha 5 na věcné břemeno, spočívající ve strpení umístění části odtokového potrubí na pozemku parc.č. 2347 – vodní plocha
v kat. území Ledeč nad Sázavou, za dohodnutou cenu 10. 000,- Kč +
DPH a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem smlouvy.
– uzavření Smlouvy o právu provést stavbu ZTV „Hradec u Ledče, pro
20 RD – p. Paulat - kanalizace a vodovod“ na pozemcích parc. č. 2598/1,
2596/16 vše v kat. území Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města
Mgr. Petra Vaňka podpisem smlouvy.
– uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly na budoucí věcné břemeno
a právo provést stavbu, spočívající v právu zřízení a provozování distribuční soustavy „Hradec u Ledče, ZTV – p. Paulát, vedení nn“ na pozemcích parc. č. 2596/17, 2598/1, 2596/16 vše v kat. území Ledeč nad
Sázavou a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem smlouvy.
– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností T-Mobile
Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 na věcné břemeno, spočívající v právu uložení, provozování a údržbě (včetně případné
rekonstrukce a odstranění) přípojky na veřejný rozvod el. energie na pozemku parc. č. 1965/1- trvalý travní porost v kat. území Ledeč nad Sázavou, za dohodnutou cenu 1 000,- Kč + DPH a pověřuje starostu města
Mgr. Petra Vaňka podpisem smlouvy.
– uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností TLAPNET
s.r.o., U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy na věcné břemeno,
spočívající v právu umístění, zřízení a provozování zařízení optického
kabelu na pozemcích parc. č. 2078/21, 2078/25, 2135/5, 2150/1, 2148/2,
2155/21, 2155/29, 2140/6, 2290/3, 2078/92, 2136/3, 2136/9, 2136/10,
2136/11 a 2136/13 vše v kat. území Ledeč nad Sázavou, za dohodnutou
cenu 27.560,- Kč + DPH a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka
podpisem smlouvy.
– vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č. poz. 865 – trvalý travní porost
o ploše 230 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou (za zástavbou RD v ulici
Na Skalce a Pod Skalkou).
– prodej pozemku parc.č. 2236/10 o ploše 105 m2 v kat. území Ledeč nad
Sázavou paní S. B., bytem Ledeč nad Sázavou, za částku 100,- Kč/m2
a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy.
– přijetí daru –pozemku parc.č. 2518/11 –ostatní komunikace, ostatní plocha, o výměře 11 m2 od R. M. bytem Kutná Hora, s tím, že bude uhrazena
½ správního poplatku za návrh na vklad do KN a pověřuje starostu města
podpisem darovací smlouvy.
– uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci
akce „Propojení chodníku a úprava parkoviště – Tyršovo nábřeží v Ledči
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nad Sázavou“ s Billa Reality spol. s r. o., 251 01 Modletice č. p. 67 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci
akce „ Propojení chodníku a úprava parkoviště – Tyršovo nábřeží v Ledči
nad Sázavou“ s Vladimírem a Zdenkou Vejsadovými, Havlíčkova 696, Ledeč nad Sázavou 584 01 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci
akce „ Propojení chodníku a úprava parkoviště – Tyršovo nábřeží v Ledči
nad Sázavou“ s Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
na základě smlouvy o smlouvě budoucí a osobních jednání převzetí Základní školy Habrecká 378, Ledeč nad Sázavou k 1. 1. 2014 a její zařazení pod Základní školu Ledeč n. S., okres H. Brod.
na základě usnesení č. 9.2013/140ZM-s), DODATEK č. 2 Zřizovací listiny Základní školy, okres Havlíčkův Brod. Plné znění dodatku je součástí
tohoto usnesení.
koncesní smlouvu na instalaci a provoz dopravně technického zařízení za
podmínky, že Koncesionář bude akceptovat změny požadované zastupitelstvem města:
v článku V. odstavec 1 písm. f) se vypouští text „… dle ceníku Koncesionáře“
v článku VI. odstavec 3 se původní text nahrazuje textem „smluvní odměna v sobě zahrnuje i cenu za role parkovacích lístků a cenu za stavební
přípravu“
v článku VI. smlouvy se vypouští odstavec 4.
v článku VI. se odstavec 5. mění na číslo 4. a text tohoto odstavce bude
ve znění „Provozovatel bude hradit smluvní odměnu na základě faktur a to bezhotovostně na bankovní účet Koncesionáře. Koncesionář je
oprávněn vystavit fakturu se splatností 14 dní vždy k prvnímu dni měsíce
následujícího po měsíci, kterému odpovídá jeho plnění. Smluvní strany
se dohodly, že zaplacení smluvní odměny se rozumí také převedení tržeb
vybraných z DTZ po odečtení smluvní odměny na účet Provozovatele.
v článku VI. se odstavce 6. A 7. mění na 5. A 6. s tím, že tarifikace DTZ
určuje cenu parkování bez rezidenční karty 5 Kč za každou započatou půl
hodinu. V případě, že Koncesionář bude výše uvedené změny akceptovat,
zmocňuje zastupitelstvo města starostu podpisem smlouvy.

V. ZM ukládá:
– starostovi města předložit zastupitelstvu města nejpozději k 31. 1. 2014
koncepci zajištění vymahatelnosti poplatků z provozu dopravně technického zařízení (parkovací systém).
VI.ZM souhlasí:
– s projednáním žaloby vůči bývalému starostovi Stanislavu Vrbovi o vydání bezdůvodného obohacení představující vyplacenou odměnu při
skončení jeho funkčního období v roce 2010.

ZTRÁTA TROFEJNÍHO NOŽE
Na ledečském náměstí byl 9. listopadu letošního roku ztracen TROFEJNÍ
NŮŽ, který je vzácnou památkou pro místní oldskauty. Žádáme poctivého nálezce, aby nám tuto památku vrátil. Se svou zprávou se prosím obraťte na redakci Ledečského zpravodaje, a to buď osobně nebo na telefon:
603 177 233. Vráceným nálezem tak uděláte místním skautům velkou radost
a dobrý skutek. Děkují oldskauti Ledeč n. S.

AUDIATUR ET ALTERA PARS
Nechť je slyšena i druhá strana. Tato zásada, vážení a milí,
byla jednou ze stěžejních zásad římského procesu. Vyjadřovala
právo toho, kdo byl u soudu žalovaným, aby i on soudci mohl
předestřít svoji verzi případu, svůj náhled na věc, zkrátka tu „svoji“ pravdu.
Tato zásada je, pochopitelně, zakotvena
i v našem systému, a nejen právním.
Každý má dnes právo říci si své. Ale začínám mít pocit, že tímto se toto právo
zcela vyčerpává. Začíná totiž chybět vůle
toho, komu jsou slova protistrany určena, aby těmto slovům naslouchal, a nedej bůh, aby o těch slovech i přemýšlel.
Dostáváme se do doby jakési monopolizace a snad i globalizace pravdy. Ovšem
pravdy té své, té individuální, té, kterou
má každý z nás. Všichni dnes mají nárok,
a právo, na svoji pravdu a každý pak považuje za automatické, že ten druhý jeho
pravdu přijme a touto pravdou se bude
i řídit. Karel Gott v jedné ze svých písní
zpívá: „…a vím, že život není jen černá
a bílá žije v mnoha barvách…“. To je,
myslím si, hluboká pravda. Jenže my se řítíme do doby vyhraněných postojů - já nebo ty, černá nebo bílá. Názory, které já
překládám, jsou jedině správné, ty si své názory řekni, to je
korektní, ale co jsi jimi chtěl říct, to mě naprosto nezajímá…
Takže, vážení a milí, v tom novém roce 2014 zkusme si
naslouchat. Zkusme přemýšlet o slovech, která jsou k nám

směrována, a automaticky je s úšklebkem nezavrhujme. Přemýšlejme o tom, zda ten, kdo k nám mluví, to s námi nakonec
nemyslí přece jen dobře. Jestli se ty naše pravdy skutečně nedokáží vzájemně protnout a zda na tomto průsečíku nenajdeme možnost trvalé
a vzájemné shody. Nastávající rok 2014
bude stým výročím vzniku první světové války. Byla to válka, kterou vlastně nikdo nechtěl. Válka, která vznikla
proto, že v tehdejší rakouské monarchii
byla doslova jen hrstka těch, kteří byli
navýsost přesvědčeni o své pravdě. Výsledkem byl čtyřletý konflikt, který stál
miliony lidských životů a další miliony
ztracených osudů rodin, jejichž tátové,
bratři a živitelé zahynuli v zákopech po
celém světě.
Takže pokusme se v tomto vánočním
čase, kdy jsme všichni trochu zjihlí a kdy
jsou naše srdce přece jen více pootevřená, do svých niter vpustit trochu pokory.
Alespoň kapičku důvěry ve svého bližního, zavrhněme tu myšlenku, která nás
ovládá, že každý nás chce jen využít, zneužít či připravit o peníze. A mějme prosím na paměti, že dobro je, přes všechny ústrky,
kterým je vystaveno, nejzákladnější vlastností absolutní většiny
každého z nás.
Vážení a milí, krásné Vánoce a vše dobré do nového roku
2014 vám přeje
Petr Vaněk, starosta města

REPREZENTAČNÍ SALONEK LEDEČSKÉHO HRADU
V dubnu letošního roku vzešel od vlastníků ledečského hradu (Město Ledeč a AQUACOMP HARD s.r.o.) požadavek na
zřízení reprezentačních prostor na hradě. K těmto potřebám
byl vyklizen sál a předsálí v severním paláci, kde do té doby
byla umístěna část expozic se sbírkovými předměty a kancelář městského muzea. V průběhu května a června probíhaly restaurátorské průzkumy, výběrové řízení na dodavatele stavební
části a schvalovací proces ze strany stavebních a památkových
orgánů. Stavební práce byly započaty v červenci a ukončeny
20. září 2013.
Dnem 19. listopadu pak, za přítomnosti významných hostů,
byl slavnostním projevem starosty města Reprezentativní salonek otevřen k provozování. Vybavení mobiliářem a osvětlení

salónku bylo financováno firmou AQUACOMP HARD s.r.o.,
která je spolumajitelem tohoto hradu. Bez této finanční pomoci
a podpory by tyto prostory nemohly být v nejbližších letech
přebudovány.
Vzhled salonku svou výmalbou a vybavením spadá do stylu
19. století, z tohoto důvodu byla zadána výroba replik historického nábytku a funkčních kachlových kamen, které budou
dodány do března následujícího roku, čímž nové prostory získají definitivní podobu. Salonek je předurčen především pro
významná jednání vlastníků hradu a zároveň, v případě zájmu,
zde budou moci probíhat svatební obřady či jiné významné společenské akce.
Luděk Šíma, foto: MP
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KALEIDOSKOP

Výbor Svazu důchodců ČR v Ledči uspořádal pro své členy setkání, tentokrát u příležitosti Dne seniorů. Akce se uskutečnila v sokolovně. Zahájil ji předseda J. Malý, který se mj. zmínil o Dni seniorů. Nechyběla kulturní vložka ZUŠ, taneční soubor pana Růžičky. Jejich skladby jsou mezi seniory velmi oblíbeny. K příjemnému posezení i tanci pak hrála
živá hudba. Přítomní byli pohoštěni výbornými domácími cukrovinkami, kávou a obloženým chlebíčkem. Účastníci tak
zase prožili v družné zábavě jedno hezké odpoledne.
J. Sladkovský

Jak asi většina z vás ví, koncem září byly v Havlíčkově ulici nalezeny při výkopech lidské lebky. Jak už to při takovém
zjištění bývá, nález hned vyvolal řadu kriminálních spekulací. I když konečná řešení ještě nejsou (snad na jaře), tak
se jedná o staré kosterní pozůstatky, nejspíše ještě před 19. stoletím. V této souvislosti se obracíme na vás s prosbou.
K podobnému (snad stejnému) objevu mělo dojít už kolem roku 1981 (údajně k tomu publikoval dr. Doubek) a možná
už nějaké poznatky jsou. Pokud máte nějaké informace, sdělte nám je prosím do redakce zpravodaje, také fotografie
kapličky, která na tomto místě stála, by se velmi hodila. K tématu se vrátíme a děkujeme za spolupráci.

S koncem roku se podařilo upravit po Ledči několik malých parkovišť, po kterých se tolik volá a která jsou velmi potřebná. Také „stavba“ cyklostezky v Podháji je ve středu zájmu, ale protože je to stopa doslova horká (viz obrázek),
vrátíme se k tématu podrobněji.
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LISTOPAD 2013
Vážení spoluobčané,
v příspěvku do prosincového vydání Ledečského zpravodaje bych za
Policii ČR reagoval na dění v poslední době v Ledči, kde se v měsíci
listopadu začala po městě a okolí
šířit zpráva a fáma o údajném „násilníkovi a škrtiči“, který v Ledči
přepadává v ranních hodinách ženy.
Ačkoliv Policie ČR v Ledči neměla
nahlášen a zaevidován žádný případ obdobného násilného jednání, tak po získání těchto informací začalo ze strany policistů v Ledči nad Sázavou intenzivní
šetření a prověřování všech získaných relevantních informací
a poznatků. Na základě pečlivého šetření bylo policisty z Policejní stanice Ledeč zjištěno, že již v měsíci září, říjnu a poté
i v listopadu došlo skutečně k 3 případům protiprávního jednání vůči ženám, ale v žádném případě se nejednalo o žádný
násilný útok a všechny dodatečně zaevidované případy byly
přestupkového charakteru, o čemž i svědčí to, že ani jedna poškozená žena věc neohlásila na Policii ČR, neboť jí nevzniklo
žádné zranění ani škoda a jedná se o následující případy:
Dne 28. září 2013 v době od 06:10 hod. do 06:20 hod. neznámý silně podnapilý muž v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí
začal vulgárně křičet na kolemjdoucí ženu, kdy na tuto křičel
vulgární urážky a dále na ni pokřikoval, že ji zabije a chce její
kabelku s penězi. Napadená žena začala před tímto mužem
utíkat k OD BILLA, přičemž neznámý pachatel běžel za ní, ale

vlivem své silné podnapilosti upadl a ženu nedostihl. Napadené ženě žádné zranění ani škoda nevznikla. Policie v současné
době na tomto případě provádí intenzivní šetření ve spolupráci s kriminální policií s vyhodnocením kamerových záznamů
z okolí místa činu s cílem ustanovit osobu pachatele.
Dne 24.října 2013 v době od 08:35 hod. do 08:50 hod. v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí na autobusovém nádraží
chodil ve frontě zde čekajících lidí neznámý muž, který říkal
výrazy o možném zabití lidí okolo něho a toto několikrát opakoval, což vzbudilo u jedné ženy, okolo které se tento muž pohyboval, důvodnou obavu o své zdraví. Policie ČR po provedeném šetření zjistila totožnost tohoto muže a uvedený případ
se podařilo objasnit, kdy se jedná o 36letého muže z Ledče nad
Sázavou a jeho jednání bylo oznámeno jako přestupek proti
občanskému soužití k projednání na příslušný správní orgán
MěÚ Ledeč.
Dne 2. 11. 2013 v době od 04:20 hod. do 04:25 hod. v Ledči
nad Sázavou, ul. Havlíčkova neznámý pachatel fyzicky napadl
kolemjdoucí ženu, kterou nejprve uchopil zezadu pod krkem
a poté jí rukou přejížděl po kabátu, kdy se mu však žena poškozená žena s křikem o pomoc vytrhla z uchopení a utekla
směrem na Husovo náměstí. Napadené ženě žádná škoda ani
zranění nevzniklo. Také na tomto případu Policie v Ledči nad
Sázavou ve spolupráci s kriminální policií intenzivně pracuje
a po provedeném šetření vyhodnocuje všechny získané poznatky a informace, které by vedly k objasnění tohoto případu.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR, zástupce vedoucího OO
Světlá n.S., Policejní stanice Ledeč n. S.

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE SLAVÍ 5 LET SVÉ EXISTENCE
Domácí hospicová péče je služba poskytovaná Oblastní charitou H. Brod od
1. října 2008. V letošním roce tedy slaví
pět let své existence. Služba je určena
těžce nevyléčitelně nemocnému v jeho
posledních dnech a týdnech života.
Umožňuje nemocným lidem důstojně
umírat v domácím prostředí v kruhu
svých blízkých, zachovat kvalitu života nemocným v terminální fázi života,
doprovázet pozůstalé v těžkém období
truchlení. Pomáhá při zařizování potřebných záležitostí týkajících se rozloučení
se zemřelým a podporuje v návratu do
běžného života. Výchozím předpokladem pro poskytování domácí hospicové
péče je ochota rodiny pečovat o nemocného. Hospicová péče je pouze pomocí
a podporou péče rodiny.
Kombinuje v sobě péči ošetřovatelskou a lékařskou s pomocí v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Zdravotní péče zahrnuje odborné výkony
indikované lékařem, které zajišťují kvalifikované zdravotní
sestry s registrací prostřednictvím ošetřovatelské služby Oblastní charity Havlíčkův Brod.
Sociální část je poskytována prostřednictvím odlehčovací
služby, která zahrnuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti.
Pro kvalitu života nemocného a ulehčení práce všech pečujících nabízíme
i možnost zapůjčení vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek –
např. polohovací lůžka, infuzní pumpy,
lineární dávkovače, chodítka, zvedáky,
invalidní vozíky apod.
Služba je poskytována v celém havlíčkobrodském a v části humpoleckého
vikariátu. Sídlo hospicového týmu se
nachází v H. Brodě – Bělohradská 1128,
kde bude probíhat i DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úterý 10.
prosince 2013 v době od 8 do 16 hod. Návštěvníci si budou
moci prohlédnout zázemí hospicového týmu, fotografie zachycující činnosti pracovníků se svými klienty, získají podrobnější
informace o službě a budou si moci odnést informační letáky
nejen o Domácí hospicové péči, ale i letáky jiných projektů Oblastní charity H. Brod.
Mgr. Jana Zelenková
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Byli jste celý měsíc zvědaví, co že to v té Bělé vyvádějí? Nakonec to s tou monarchií nebude tak horké, celky se tu slučovaly – vlastně spíše
stmelovaly. Jak to bylo doopravdy, se už dozvíte v příspěvku pana starosty Lhoťana.
Tato stránka i v dalším ročníku Ledečského zpravodaje čeká na vaše sousedské příspěvky. Pochlubte se regionu výsledky své práci i kulturním a společenským životem v obci. Nabízíme obcím naši spolupráci a těšíme se na zprávy v rubrice U SOUSEDŮ

BĚLÁ SE ODTRHLA A VYHLÁSILA SAMOSTATNOU MONARCHII!
V sobotu 8. června uspořádala Obec Bělá autobusový zájezd na
první historické setkání Bělých, které pod názvem „Není Bělá jako
Bělá“ hostila Bělá pod Bezdězem.
Po příjezdu a ubytování v chatové osadě se naší 28členné skupiny
ujal aktivní člen místního turistického oddílu, který nás provedl po
městě a jelikož se mu to zdálo zřejmě málo, zamířil s námi i do blízkého okolí. Po dvou a půl hodinovém plahočení se po polích a lesích,
kde jsme nepotkali ani živáčka (natož hospodu), jsme odmítli již dál
pokračovat v tomto nekonečném pochoďáku. Marné bylo přesvědčování našeho turistického vůdce, že již máme před sebou posledních šest kilometrů a tak k jeho velkému zklamání jsme se nejkratší
cestou začali vracet do města. Smutný byl pohled na naši výpravu,
trmácející se celou dobu s rozvinutou obecní vlajkou, na které je zobrazen kalich. Spíše než obecní zájezd to připomínalo poslední tažení
husitů nehostinnou krajinou po porážce u Lipan.
Po příchodu do města jsme zcela vyčerpaní ihned zamířili do
místních restaurací, abychom se náležitě posilnili na oficiální část
tohoto setkání. Ta začala v 15:00 slavnostním průvodem městem
všech přítomných Bělých, za účasti sdružené obce baráčníků. Po
příchodu na Masarykovo náměstí a krátkém kulturním programu
následovalo vyhlášení samostatné monarchie „BĚLSKÉ SOUOSTROVÍ“. Bělá pod Bezdězem se stala jeho centrálním územím,
byla zavedena nová měna, jejíž jednotkou je jeden bělouš a starostům byla přidělena jednotlivá ministerstva. Náš starosta, vzhledem

k jeho dlouholetým zkušenostem z úřadování v autobusové čekárně, obdržel titul vévoda ze zastávky, a tudíž mu bylo svěřeno ministerstvo dopravy. Rovněž zde byla představena oficiální hymna
„Óda na Bělé“, v jejímž textu je každá obec zmíněna. V tomto recesistickém duchu se neslo prakticky celé odpoledne. Dále v rámci kulturního programu vystoupili v kostele sv. Václava s úryvky
z opery Tajemství herci souboru Národního divadla a na náměstí
byl ukotven a nafouknut horkovzdušný balón, který povozil děti.
Od 19:00 došlo k postupnému představování všech devíti zúčastněných obcí – naší Bělé, Bělé nad Radbuzou, Bělé pod Bezdězem,
Bělé pod Pradědem, Bělé u Jevíčka, Dolní Bělé, Horní Bělé, České
Bělé a Rohovládovy Bělé. Celé setkání bylo zakončeno 1. plesem
monarchie konaným v místní sokolovně, odkud jsme se v brzkých
ranních hodinách přemístili na ubytování do chatek. Ráno po společné snídani jsme se rozloučili s ostatními Běláky a vyrazili na
zpáteční cestu, během níž jsme nejprve navštívili hrad Bezděz a zastavili se u Máchova jezera. V Mladé Boleslavi jsme se naobědvali
a prohlídli tamní Muzeum Škody. To byl zároveň poslední bod našeho výletu a my vyrazili k domovu.
Závěrem bych chtěl dodat, že i když jsme byli ze všech zúčastněných Bělých nejmenší, určitě jsme byli hodně vidět i slyšet a mezi
přítomnými obcemi jsme zanechali dobrý dojem. Můžeme být tak
na naši Bělou právem hrdi!
Pavel Lhoťan, účastník zájezdu

S I LV E S T R 2 013 V B Ě LÉ

ZNOVU V RESTAURACI U MARTINA

V MÍSTNÍM KULTURNÍM DOMĚ

HRAJE SKUPINA

PARAGRAF 202
VSTUPNÉ 200,- Kč
Předprodej a informace
u pana P. Lhoťana,
TEL.: 724 189 751
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Od začátku prosince je obnoven provoz v restauraci
U Martina v Lipové ul. v Ledči n. S.
Přijďte se přesvědčit, jak skvěle chutná poctivá česká
kuchyně. Zveme vás na obědy, večeře, společenské akce, svatby. Nabízíme příjemné a pohodové prostředí.
Naší odměnou bude spokojenost a úsměv na vaší tváři.
Důležitá zpráva na závěr – NÍZKÉ ZAVÁDĚCÍ CENY!
Kontakt: RESTAURACE U MARTINA, LIPOVÁ UL. 269

Telefon: 723 030 961

PŘÍRODNÍ ZAHRADA V LEDČI NAD SÁZAVOU

V říjnu byl na území města ukončen projekt, který podpořil
Kraj Vysočina – Fond Vysočiny. Tuto zahradu najdete hned
za městem, cestou do Podháje a dál do Foglarovy Zlaté zátoky. Kdo očekává, že na ploše cca 4000 m 2 uvidí „anglický
trávník“, bude zklamán. V přírodních zahradách je kladen
důraz na napodobení původního biotopu a na maximální podporu přirozených dějů. Z uvedeného uvádím charakteristiku
přírodní zahrady tak, jak ji definovala projektantka Ing. M.
Majorová DiS.: „Přírodní zahrada je komponovaná zahradní
úprava, která si za svůj vzor bere skutečná přírodní stanoviště
a svým vzhledem a funkcí se pokouší těmto stanovištím přiblížit. Je založena na vědomém respektu k přírodě, snaze o snížení poškozování životního prostředí“. Z tohoto důvodu bude
v budoucnosti rozsah zásahů omezen jen na ty nejnutnější, což
v praxi například znamená, že sečení lokality bude probíhat
pouze 2x ročně, a to z důvodu vykvetení dosetých druhově
bohatě zastoupených rostlin. Proto jsou v přírodní zahradě
vytvořena různá prostředí, vyhovující odlišným společenstvem. Jedná se „divoký kout“, ve kterém naleznete uložené
zbytky ze stříhání keřů, listí i staré dříví. Mohou dokonce růst
v těchto místech ruderální rostliny – kopřivy, lopuch i bršlice,
které slouží jako potravní základna pro různé druhy hmyzu.
Některá místa jsou dokonce záměrně ponechána jako neupravený „divoký porost“, kterým je v dané lokalitě habřina. Existuje zde i mimořádná stanoviště. Jedním z těchto stanovišť je
„LOGEERY – dřevěné broukoviště“, v našem případě jej tvoří

několik klád z listnatých stromů, volně ležících na zemi, umístěných nedaleko rašeliniště. Slouží jako náhradní, člověkem
vytvořený biotop pro vzácné druhy bezobratlých živočichů.
Dalším stanovištěm je „ještěrkoviště“, což je uměle vytvořený
biotop na osluněném místě, který poslouží ještěrkám a hadům
jako úkryt, je poskládán z kamenů.
V tomto článků není možné detailně popisovat jednotlivá stanoviště a všechny přínosy přírodní zahrady. Ve vstupu do zahrady je umístěna informační tabule, na které si každý návštěvník
může přečíst daleko více.
Rekreační účel zahrady je podtržen umístěním ohniště v srdci samotné zahrady, kde je možné posedět a opéci špekáčky.
V zahradě bylo vysázeno několik desítek vzrostlých stromů
a stovky keřů a rostlin tak, aby dotvářely vzhled zahrady. Přírodní zahrada v Ledči n. S. byla certifikována dne 27. 9. 2013
a následně zařazena do projektu Přírodní zahrady bez hranic
v rámci programu Evropské územní spolupráce, který české
a rakouské organizace realizovaly v letech 2009–2012. Kraj
Vysočina – Fond Vysočiny, který celou akci podpořil, provedl závěrečnou kontrolu dokončeného díla dne 1. 11. 2013
a konstatoval že: „Ověřením fyzické realizace projektu a všech
předložených dokladů souvisejících s projektem nebyly zjištěny nedostatky“. Všem návštěvníkům přejeme příjemný zážitek
a dobrý pocit z návštěvy tohoto dosud neobjeveného koutu našeho města.
Ing. Břetislav Dvořák – vedoucí odboru OVŽP

PODĚKOVÁNÍ
poctivému nálezci, a to panu Štěpánu Polákovi z Ledče n. S., který nalezl moji příruční tašku s penězi a osobními
doklady. Tato ztráta by mi zcela jistě způsobila nejen hmotnou škodu, ale i celou řadu organizačních potíží.
Panu Polákovi tedy veřejně, prostřednictvím tohoto zpravodaje, velice děkuji. M. Hánečka

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

PODLAHOVÉ
KRYTINY
Nabízím prodej a pokládání
podlahových krytin – PVC,
linolea, koberce, plovoucí
a vinylové podlahy, vinylové
podlahy se zámkem.
Kontakt na tel.: 606 638 303
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DIVADLO MIMOCHODEM BILANCUJE A SLAVÍ
Konec sezóny přinesl ocenění
Ledečští ochotníci uzavírají sezónu 2013, během které na domácní scéně reprízovali všechny hry ze svého repertoáru, jejž v říjnu
s obrovským úspěchem obohatili o čerstvou konverzační komedii
Když se zhasne. Diváci tak měli možnost se ještě jednou dojmout
nad výtečným zpracováním kultovního trampského muzikálu Balada
pro banditu s živou hudbou i zpěvy a v dohledné době se naposledy
pobavit u komedie Monsieur Amédée s F. Ženíškem. Letošní sezónu
na jaře otevřel skvělý Blbec k večeři, a tato hra ji také na konci listopadu uzavřela.
Divadlo Mimochodem letos se svými hrami také cestovalo po republice, nejdelší cesta je zavedla až do Slavičína na festival Valašské
křoví. Zúčastnilo se i 66. ročníku Klicperova Chlumce, druhé nejstarší
a největší přehlídky komediálního divadla v zemi, a právě s Blbcem
k večeři tam slavilo velké úspěchy. Ocenění za herecký výkon si odnesl
R. Machala, který porotu i diváky naprosto odzbrojil. Stejně znamenitě
zapůsobil V. Roul. Oběma hercům patří uznání a gratulace.
Závěr sezóny využili mladí divadelníci pro
bilancování uplynulého roku, během kterého
se na ledečské scéně nepředváděli jen oni,
ale také pět dalších ochotnických souborů
z celé republiky. Největší dojem na místní
obecenstvo udělala hra Moje maminka v podání E. Čurdové z Jihlavy. Na druhém místě
byla Charleyova teta v podání chlumeckého
spolku DS Klicpera a třetí příčku si vysloužila Mrtvá nevěsta, ztvárněná kouřimským
souborem Mrsťa Prsťa.
Na divadelní sezónu 2014, jejíž program
již získává jasné obrysy, si můžete pořídit přenosnou permanentní vstupenku. Více informací se dozvíte na www.mimochodem.com.

HERCI DIVADLA MIMOCHODEM SE PŘEDSTAVUJÍ
– Tereza Dvořáková
Tereza je důkaz toho, jak se v divadle Mimochodem můžete
díky té správné příležitosti vypracovat z obyčejného záskoku do
herecké ligy první kategorie. Zpočátku hrála spíše menší role: na
scéně se odvážně předvedla v roli černošské prostitutky Blanchette
v komedii Monsieur Amédée a o rok později přesvědčivě ztvárnila
ráznou a velmi nespokojenou Christine, manželku sarkastického
Pierra v Blbci k večeři. Účinkuje také v původních pohádkách a pověstech, které Mimochodem hraje pro děti a rozjařené dospělé na
různých slavnostech – k vidění je tedy například v pohádce O bojsovi Františkovi a v letošní historické novince Zřícení stropu na
ledečském hradě. Největší pozornost a uznání si ovšem vysloužila
v nedávné premiéře Když se zhasne, kde publikum doslova okouzlila naprosto famózním výkonem v roli neústupné televizní věštkyně Imeldy, v níž velmi věrohodně ztvárnila dokonalý protipól
svého roztržitého a neprůbojného manžela Artura. Za tento výkon
si také na domácí scéně vysloužila ocenění
Skokan roku. Tereza Dvořáková se narodila
v roce 1986 a po maturitě se začala věnovat
zevrubnému studiu mezinárodních vztahů
v Plzni a v Brně a mediálních studií v Praze. Momentálně působí jako doktorandka
na Fakultě sociálních studií Masarykovy
univerzity, kde vyučuje v bakalářských
a magisterských kurzech, a jako externí redaktorka online magazínu o životním stylu LUI. Za dobu svého působení v divadle
Mimochodem ušla velkou cestu, a jak se
diváci mohli přesvědčit během letošní premiéry, vedla tato cesta bezpochyby správným směrem.

VÍTÁNÍ. Slova o významu a smyslu vánočních svátků nás dostihují již řadu týdnů. Supermarkety chtějí prodat (mimochodem, máte
již nakoupeno?), slyšíme mnohé o zvycích a romantice tradic, moudří
nás upozorňují na duchovní rozměr spojený s utišením a hlubokým
zamyšlením. Mnozí chápou Vánoce jako svátky rodiny. Můžeme si
vybrat.
Víme, že svátky původně oslavovali zrození Ježíše a tím i zrození
naděje pro lidstvo. Narodilo se dítě předurčené spasit svět. Nic většího
nevymyslíme. Můžeme svátky vnímat jako oslavu života? Dovolme
si to. Zrození dítěte je přece vždycky nadějí i pro svět. Asi ho nespasí,
ale zázraky se dějí. Každá narozeninová oslava obsahuje mnoho naděje a díků. Vezmeme-li vánoční zázrak jako oslavu zrození naděje,
oslavíme zároveň lidství své i lidství druhých. To ale nedokážeme bez
odpuštění. Odpusťme sobě, odpusťme těm, kteří nám ublížili.
Přeji nám všem, abychom během předvánočního úklidu vymetli
pavučiny z duše i mysli a my pak mohli s radostí přivítat třeba lásku
v sobě.

13. 12., 20. 12. v 18.00 Přednášky na faře (přednášející P. ThDr. Jan
Bárta)
15. 12. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (Hraje skupina
Naděje)
19. 12. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře)
23. 12. ve 14.30 Zdobení stromku pro zvířátka ve Stvořidlech (pro
děti a rodiče, podrobnosti u
J. Převora a v MC Ledňáčku)
29. 12. ve 14.30 Koncert Česká mše vánoční J. J. Ryby (sbor Gaudeamus ze Světlé nad Sázavou)
30. 12. ve 14.00 Vánoční setkání farníků-seniorů na faře
4. 1. 2014 ve 14.30 Živý betlém, aneb putování za betlémskou hvězdou (na Husově náměstí)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
8. 12. 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
připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana
Sklenářová).
– v 10.00 Setkání se sv. Mikulášem
13. 12. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí plné
her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)
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PŘIPOMÍNÁME SI
25. 12. Slavnost Narození Páně
26. 12. Sv. Štěpána (spolupracovník apoštolů ukamenovaný v Jeruzalémě v roce 36)
27. 12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty
30. 12. Svátek Svaté rodiny – Ježíše, Marie a Josefa
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže (za jeho vedení začala stavba baziliky
sv. Petra ve Vatikánu)
Za Římskokatolickou farnost
– děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

LEDEČSKÝ SLAVÍČEK O CENU STAROSTY MĚSTA LEDČE N. S.

V polovině listopadu se v sále gymnázia konalo postupové kolo pěvecké soutěže Ledečský slavíček. Sešlo se 38 soutěžících, kteří byli
rozděleni podle věku do tří kategorií. Na vše dohlížela milá porota ve
složení: D. Tůmová, S. Kroutilová, J. Pavlíček. Soutěžící přišlo podpořit asi 100 diváků, zejména rodičů a spolužáků. V průběhu bylo připraveno vystoupení taneční skupiny Šmoulata, pod vedením A. Šťastné,
pracovnice SVČ. Atmosféra byla báječná. Soutěžící i diváci strávili
příjemné odpoledne.
Výsledky první kategorie: 1. Ochová A., 2. Nečasová B., 3. Vacková A.

Výsledky druhé kategorie: 1. Maštálková K., 2. Kroutilová V., 3. Kubíčková V.
Výsledky třetí kategorie: 1. Kubík Michal
Hlavní ceny věnoval starosta města Mgr. Vaněk, které osobně předal. Vítězové kategorií postupují do krajského kola v Jihlavě. Na úplný
závěr vystoupila taneční skupina Lentilky a Happy Dance. Děkujeme
všem účinkujícím za účast a za rok se těšíme na další kolo naší pěvecké
soutěže.
Marcela Mainerová – SVČ Ledeč, foto: J. Sladkovský

PROJEKT ŽÁKŮ ZŠ – PROBLÉMY S VODOU, MŮŽEME NĚCO ZMĚNIT?
Voda je nejcennějším pokladem na světě
a také pokladem nejchoulostivějším. Řešení
problému životního prostředí začíná tím, že
si všímáme přírody kolem nás a jejích proměn. Problémy životního prostředí v našem
okolí mohou ovlivnit i žáci školou povinní.
Proto jsme v loňském školním roce uspořádali anketu mezi žáky a učiteli, jejímž cílem
bylo zjistit, které problémy trápí naše město
a jeho obyvatele. Nejčastěji uváděným problémem bylo časté rozvodnění Olešenského
potoka. A tak jsme se jím zabývali po celý
rok, bedlivě ho sledovali, zapisovali vše potřebné a důležité. V závěru školního roku se
náš realizační tým ve složení: E. Altmanová,
S. Lukšíčková, T. Pajer, J. Dvořák a E. Kozlíková s tímto projektem zúčastnil mezinárodních Globe Games v Litvínově. Díky naší spolupráci se Sdružením TEREZA a finanční podpoře
MŽP jsme se v letošním školním roce posunuli o krok dál. Navštívili
jsme místa na svazích k Olešenskému
potoku, která jsou
nejvíce
ohrožena
erozí, a jednali jsme
s jejich majiteli
o nápravě. Nabízeli
jsme osázení těchto

míst vhodnými domácími dřevinami tak, aby bylo zabráněno nadměrnému odnosu půdy.
Po dohodě s panem starostou Číhoště J. Tvrdíkem koncem října
20 žáků naší školy vyměnilo učebnice za motyky a vysázelo 50 olší
a 80 habrů v krásném údolí Olešenského potoka. Nákup stromků byl
financován z rozpočtu Ministerstva životního prostředí.
Naši žáci si uvědomili, že problémy životního prostředí nejsou
jen veliké a vzdálené, ale že se vyskytují i v jejich blízkém okolí.
Pochopili, že pokud budou chtít, mohou s řešením těchto problémů
významně pomoci.
Za realizační tým Michal Simandl a Petra Holatová, učitelé na ZŠ

MÁTE ZAJIŠTĚNÝ ZPRAVODAJ NA ROK 2014?
Využijte nabídky, která vám zaručuje, že vám LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ bude pravidelně
dodáván až do domu. Cena pro ledečské předplatitele je 120,- Kč na rok, pro „přespolní“ je to
250,- Kč. Ve volném prodeji přijde jedno číslo LZ na 10,- Kč. Přejeme vám mnoho hezkých
chvil nad stránkami našeho měsíčníku a věříme, že spolu s vašimi náměty a příspěvky budete
i jeho spolutvůrci. Nezapomeňte na oblíbenou společenskou kroniku a podejte včas oznámení
o blahopřání či vzpomínce na své blízké, poslední strana LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE je pro
tyto zprávy vyhrazena. Předplatné si můžete zajistit na Informačním centru v Ledči n. S. (Husovo
nám. 60). Informujte se na možnost DÁRKOVÉHO POUKAZU na předplatné zpravodaje 2014,
podrobnosti na zmíněném informačním centru, tel.: 569 721 471.
Redakce

PŘEDPLATNÉ RADNIČNÍCH NOVIN JAKO DÁREK
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PÍŠEME NOVINY
To, že se naše škola pravidelně zapojuje do různých projektů a soutěží, snad
není pro nikoho žádná novinka. Nedávno
studenty pěkně potrápil projekt „Studenti
čtou a píší noviny“, který vznikl pod záštitou Mladé fronty Dnes.
Redakce MF postupně zadala tři témata, která měli žáci zpracovat do článků
a odeslat do redakce. Nejlepší práce pak
byly otištěny přímo v novinách.
Mezi tématy se objevily i volby, které
byly teď na podzim velice aktuální. Studenti se také mohli vyjádřit k tématům týkajícím se školství nebo globální morálky.
Cílem bylo ukázat mladým studentům,
jak pracovat s novinami, naučit je, jak
psát vlastní příspěvky a jak ucelit a zformulovat své názory a myšlenky.
Natálie Březinová, septima

DEN POEZIE
Ve dnech od 10. do 25. listopadu se
v celé republice konal již patnáctý ročník festivalu „Den poezie“. Naše škola se
často a ráda zapojuje do různých projektových dnů, takže tento festival nemohl
zůstat opomenut.
Ve čtvrtek 14. listopadu byl pro žáky
vyšších ročníků připraven bohatý program
na celé dopoledne. Studenti byli pomocí barev, které si vylosovali, rozřazeni do několika skupin, všechny třídy se tak promíchaly dohromady a zábavné dopoledne mohlo
začít. Některé profesorky se na tento den
opravdu pečlivě připravily, byla možnost je
zahlédnout na školních chodbách třeba celé
v růžovém nebo v modré paruce.
Jednotlivé skupiny chodily postupně na
několik stanovišť, kde se bavily skládáním nejrůznějších druhů básní, přičemž ty
nejlepší budou nakonec odměněny. Žáci
také oprášili některé vědomosti a dozvěděli se spoustu nových informací.
Všichni měli možnost vyzkoušet si například psaní limeriku, což je krátký a především zábavný poetický útvar, u jehož
vzniku stál anglický autor Edward Lear.
Nechyběla ani óda a hymnus, u kterých se
meze nekladly, profesorky si tak přečtou
například ódu na spaní nebo facebook.
Kreativita se ukázala také při vytváření
kaligramu, kde se text píše do tvaru obrázku. Studenti si také zkusili napsat své
jméno pomocí hieroglyfů a skládání dadaistické básně.
Po splnění všech aktivit se studenti
odebrali do sálu, kde se podívali na hezké
představení. Žáci od primy až do oktávy
přednesli svým spolužákům nejrůznější
druhy básní nebo poezii, zazpívali, a to nejen v češtině, ale také třeba v ruštině a francouzštině. Díky souhře studentů a učitelů
se letošní Den poezie opravdu vydařil.
Natálie Březinová, septima
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NOVÉ OBORY
NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE
V LEDČI NAD SÁZAVOU
Na odborné škole nabízíme od školního roku 2014/15 nový technický obor 2345-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ. Nabídka oboru je výsledkem spolupráce
s okolními strojírenskými podniky, které dlouhodobě postrádají kvalifikované
odborníky této profese na trhu práce. Maturitní obor má rozšířenou výuku odborných předmětů a zejména odborného výcviku. Žáci se v průběhu čtyřletého vzdělávání budou zaměřovat na programování a obsluhu výrobních strojů a zařízení
vybavenými řídícími systémy CNC. Získají praktické znalosti v třískovém obrábění kovových i nekovových materiálů, seřizování, obsluhy a údržby číslicově
řízených a konvenčních obráběcích strojů. Naučí se seřizovat příslušné nástroje,
měřit měřidly a přístroji, hodnotit jakost výroby. Získají znalosti v tvorbě technické dokumentace, navrhování technologických postupů pro výrobu součástí,
vytvoření programu, odladění programu a obrobení výrobku. Absolventi budou
připraveni samostatně provádět náročné pracovní činnosti ve strojírenských profesích, především jako seřizovači číslicově řízených obráběcích strojů, zařízení
a linek, obsluha CNC obráběcích strojů a CNC obráběcích center. Další informace o oboru včetně nabídky pozdějšího pracovního uplatnění u konkrétních firem
lze získat ve škole po ohlášení kdykoliv.
Novým oborem je také tříletý učební obor 66-53-H/01 OPERÁTOR(KA)
SKLADOVÁNÍ (LOGISTIK). Obor je velmi vhodný pro dívky. Žáci se budou
učit připravovat zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem, odebírat a přijímat
zboží a materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Budou skladovat
a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze
jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství, například kurz motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz, vazačský kurz
(délka a rozsah jsou dány předpisy). Vzdělávání bude v 1. ročníku probíhat ve
škole (teoretická příprava, odborný výcvik bude probíhat v učebnách výpočetních
technologií – skladové programy), od druhého ročníku je výuka rozdělena do
dvoutýdenního cyklu (týden teoretická příprava ve škole, týden odborný výcvik
na smluvních pracovištích školy). Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou.
Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného
výcviku a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je
vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolventi se uplatní ve skladovém
hospodářství při výkonu povolání operátor skladování v logistických centrech,
v obchodě nebo ve výrobním podniku. Další informace o oboru včetně nabídky
pozdějšího pracovního uplatnění u konkrétních firem lze získat ve škole po ohlášení kdykoliv.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

PIŠQORKY
Učitelé většinou studenty za kreslení křížků a koleček do čtverečkovaného papíru
kárají, ale v jednom případě je za tuto hru i pochválí. Existuje totiž soutěž v hraní
piškvorek a studenti ledečského gymnázia v ní soutěžili ve školním kole mezi sebou. Nejlepší pak postoupili do okresního kola, které se konalo dne 11. 11. 2013
v Havlíčkově Brodě a kterého se zúčastnilo celkem dvanáct týmů.
Náš tým přijel do havlíčkobrodského gymnázia, místa konání, s předstihem,
a tak měli hráči možnost promyslet techniku a strategii. Členové týmu (Roman
Čížek, Tomáš Fiala, Jakub Krajíček, Jiří Šmaha) se pod vedením svého kapitána
Josefa Jeřábka hodně snažili a dosahovali dobrých výsledků.
Úroveň ostatních týmů byla proměnlivá, ale snaha ledečských studentů nestačila na postupové umístění – skončili na čtvrtém místě. Týmu to však nijak nevadilo, protože jednak naši studenti mají sportovního ducha, jednak dostali kromě
diplomu i sladkou odměnu.
Jiří Šmaha, septima

KARATISTÉ BODOVALI V BRNĚ
V neděli 10. listopadu vyrazila výprava ledečského oddílu
ZŠ v karate na POHÁR BRNĚNSKÉHO DRAKA, který se konal v Brně-Žebětíně. Turnaje se zúčastnilo přes 80 sportovců
(převážně z Brna). Náš oddíl reprezentovalo 9 závodníků.
Závody byly zahájeny netradičně kategorií dospělých. Nejprve mezi muži nastoupil L. Havel a podařilo se mu získat
bronzovou medaili v kata a následně i v kumite. Mezi ženami jsme měli hned dvojité zastoupení. V kata se více dařilo
M. Čtvrtníkové, která získala stříbro, J. Kovaříková byla bronzová. V kumite se naše děvčata nakonec utkala o zlato. Tentokrát byla úspěšnější J. Kovaříková a získala první místo.
Následovala kategorie mladších žaček, v které se představila T. Časarová. V kata až ve finále podlehla domácí závodnici
3 : 2 a získala stříbro. V kumite neutrpěla porážku a zaslouženě získala zlato. Mezi nejmladšími žáky přes velké úsilí skončil A. Nečil na čtvrtém místě. V kata starších žáků exceloval
J. Kořínek, jednoznačně vyhrál všechny zápasy 5 : 0 a zaslouženě získal zlato. V kumite se nejvíce dařilo P. Pelůchovi, kteSpodní řada zleva: P. Pelech, J. Kořínek, A. Nečil, L. Nečil, T. Časarý vybojoval bronzovou medaili. Posledním naším želízkem
rová. Horní řada zleva: J. Kovaříková, M. Čtvrtníková, A. Kučová,
v ohni byla v kategorii starších žaček A. Kučová. V kata i přes
L. Havel
pěkné výkony skončila „pouze“ na druhém místě. V kumite
byla nekompromisní a všechny zápasy ukončila ještě před časovým limitem a po zásluze získala zlato. Po ukončení všech kategorií
došlo na sčítání medailí. Náš oddíl skončil na krásném třetím místě.
Tyto závody pro nás byly velice úspěšné. Všichni zúčastnění předvedli velice dobré výkony a získali cenné zkušenosti do dalších
turnajů. Poděkování patří nejen závodníkům, ale také ZŠ Ledeč nad Sázavou, trenérům a rodičům dětí za podporu.

LEDEČ NENÍ POUZE MĚSTEM FOTBALU, HOKEJE,
HÁZENÉ A MOTOKROSU
Daří se i šipkám. Tento sport tu má tradici 16 let, kdy se začalo závodně házet v restauraci U Havla. Letošní rok je pro tento
sport významnější o to, že bylo založeno občanské sdružení ŠK
Ledeč n. S. o.s., které má poslání propagovat tento sport a pomáhat začátečníkům i pokročilým. Mezi pokročilé patří hráči týmu Klobáci Ledeč, kteří se drží na čtvrtém místě tabulky
první šipkové ligy Vysočiny. V konkurenci silných týmů z H.
Brodu, Humpolce a Světlé n. S. je to určitě krásný výsledek.
Dále se zde hraje největší seriál turnajů na Vysočině s názvem Vysočina Tour 2014. Seriál se hraje na jedenácti hracích
místech. Místním pořadatelem je zmíněné sdružení a turnaje
se konají každý čtvrtek od 18 hod. v hotelu Sázava. Tohoto

turnaje se může zúčastnit každý, kdo má chuť strávit příjemný
večer u šipkového terče. Už teď se na vás těšíme. Veškeré informace o šipkové lize a turnajích na Vysočině naleznete na www.
hlv-sipky.cz.
J. Málek

Prodejna firmy Švema s. r. o. nabízí řadu kvalitního zboží
– oděvy, obuv, ochranné pomůcky, obalový materiál a myslivecké
zboží za příznivé ceny.
– trička
– mikiny
– košile
– vesty
– bundy
– montérkové kalhoty
– kombinézy
– pracovní rukavice

– holiny
– kotníčková obuv
– polobotky
– ochranné brýle
– respirátory
– lepicí pásky
– fólie
– igelitové pytle

Myslivecké:
– bundy
– kalhoty
– košile
– vesty
– mikiny
– kabát Hubertus
– myslivecké zboží
je možné ušít na míru

Nádražní 70 (za nádražím ČD), tel.: 569 722 865, 584 01 Ledeč n. S.
Po–Pá 7–14.30

Jménem firmy Švema s. r. o. přejeme všem našim obchodním partnerům,
zákazníkům a přátelům mnoho úspěchů, štěstí a spokojenosti v novém roce 2014.

STAVEBNINY LEDEČ NABÍZÍ:
– tónování a míchání barev
pro interiéry
vzorek barvy zdarma
PRODEJNA LEDEČ NABÍZÍ:
koupelnový nábytek, předložky
a doplňky, nářadí elektrické, ruční,
autodoplňky
KONTAKT:
stavebniny-ledec@atos.cz
Tel.: 777 778 035
Prodejna Ledeč - prodejna@atos.cz
Tel.: 777 778 037
PRODÁM družstevní byt 2 + 1 s balkonem v Ledči nad Sázavou. Byt se
nachází ve 2. podlaží zděného domu
s výtahem v ulici Marie Majerové. Dům
je po kompletní rekonstrukci, nové
zateplení a omítky, plast. okna, stoupačky a nový výtah. Byt je bez úprav.
Původní zděné jádro a parkety v pokojích. Cena dohodou. Spěchá! Kontakt:
603 834 236, 606 609 880
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VZPOMÍNKA
Dne 31. prosince letošního roku uplyne
rok, kdy nás navždy opustila manželka,
maminka a babička,
paní MILUŠE MAŠÍNOVÁ
z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
spolu s námi.
S láskou stále vzpomínají manžel, syn
a dcera s rodinami.

Dne 24. prosince uplyne smutný rok
od úmrtí paní MARIE ČERMÁKOVÉ
z Bohumilic.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
spolu s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel,
dcery a syn s rodinami

Dne 31. prosince uplyne 15 let od úmrtí
milovaného syna, bratra a švagra,
pana VLASTIMILA CIHLÁŘE
z Prosíček.
Dne 5. února příštího roku si připomeneme
13. výročí úmrtí drahého manžela, tatínka
a dědečka,
pana JOSEFA CIHLÁŘE z Prosíček.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka
a maminka, Jiří, Naďa a Věra s rodinami

PRODÁM byt 3+1 v Ledči n. S., sídliště Stínadla. Byt je ve 4. patře s výtahem, v rekonstruovaném a zatepleném
domě. Byt je ihned k dispozici, cena dohodou. Kontakt na tel.: 724 825 285
Dlouhodobě pronajmu panelový byt
3+1 v Ledči n. S.. Okna na východ, jih
a západ, 3. patro. Cena: 8000,- Kč + internet zdarma. Kontakt na tel.: 605 421 621

BENDOVA CENA I DO LEDČE

Celkem 17 osobností letos získalo Cenu Václava Bendy
za aktivní účast v boji s nacistickým či komunistickým režimem. Jména laureátů ceny, kterou pátý rok uděluje Ústav
pro studium totalitních režimů (ÚSTR), byla zveřejněna na
slavnostním vyhlášení v rezidenčních prostorách primátora
Hlavního města Prahy.
Ocenění předávali ředitelka ÚSTR Pavla Foglová a pražský
primátor Tomáš Hudeček, přičemž devět cen bylo uděleno in

memoriam. A mezi nimi byl oceněn také plk. Zdeněk Vltavský, československý legionář, spolutvůrce naší prvorepublikové armády, účastník protinacistického odboje a květnového
povstání v r. 1945 v Praze, který svůj život spojil s naším městem. Ocenění v Praze převzala Vltavského vnučka Eva Pešková-Pešoutová.
MD, Foto Jan Kárník

JEN DVA ROKY
DO PADESÁTKY
Na Štěpána – 26. prosince, se bude
konat 48. ročník tradičního Vánočního
turnaje ve volejbale ve sportovní hale
v Ledči. K vidění bude kvalitní volejbal, neboť se turnaje zúčastní družstva, která hrají národní ligu, a hráči,
hrající 1. ligu. Začátek je v 9 hodin
a předpokládaný konec v 15 hodin.
Přijďte se podívat a podpořit trochu
opomíjený, kdysi tak populární, sport.
Těšíme se, že těch příznivců volejbalu
bude co nejvíce.
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