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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou
konaného dne 20. ledna 2014
ZM schvaluje:
přijetí finančního daru z Kraje Vysočina na „Údržbu veřejné
zeleně v průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy“ ve výši
18.410,-- Kč a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka
podpisem smlouvy.
přijetí dotace za Veřejně prospěšné práce z Úřadu práce
Havlíčkův Brod ve výši 177.343,- Kč.
návrh na rozpočtová opatření č. ZM11_ZM01_140120_
úpravy ke konci roku 2013 včetně tabulky „Rozpočtová
opatření č. ZM11_ZM01_140120_ úpravy ke konci roku
2013“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok
2013, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2014 z prostředků
vyčleněných ZM – Automotoklub Ledeč nad Sázavou
„Zabezpečení realizace motokrosových závodů včetně přípravy
motokrosové tratě v sezóně 2014“ ve výši 150.000,- Kč.
poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2014 z prostředků
vyčleněných ZM – TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou „Provozní
náklady“ ve výši 253.000,- Kč.
poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2014 z prostředků
vyčleněných ZM – MO ČRS Ledeč nad Sázavou „Rekonstrukci
koryta potoka –Barborka- v Ledči nad Sázavou“ ve výši
70.000,- Kč.
přidělení finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč radě
města pro poskytování peněžních darů a dotací v rámci
kompetencí určených § 85 zákona o obcích.
navýšení příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou
příspěvkové organizaci SVČ o 20.000,-- Kč.
návrh včetně tabulky „Rozpočtová opatření č. ZM02_140120,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok
2014, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č. poz. 2215/28 v  k.ú.
Ledeč nad Sázavou ul. Koželská.
uzavření dodatku č. F-09-00649-02 ke Smlouvě o užití,
implementaci a provozní podpoře informačního systému
FENIX č. 85/SL/09 se společností Asseco Solutions, a.s.,
a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem tohoto
dodatku.

II. ZM vydává:
– Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č.1/2014,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zubní pohotovost ÚNOR 2014
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

8. – 9. 2.

MUDr. Teclová Andrea,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 109

15. – 16.2.

MUDr. Kohlová Hana,
M. Střely 420, Krucemburk

Tel.: 569 697 226

22. – 23.2.

MUDr. Votruba Mario,
Štoky 458

Tel.: 606 569 273

1. – 2. 3.

MUDr. Beránková Marie,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 109

8. – 9.3.

MUDr. Ulybinová Kateřina,
Tel.: 569 722 318
Husovo náměstí 12, Ledeč nad Sázavou
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USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 27. ledna 2014
žádost o vystavení historických vozidel na Husově náměstí
v Ledči při pořádání 2. jarního srazu Wartburg veterán klubu
dne 31. 5. 2014 v době od cca 11.00 hod. do cca 13.00 hod.
s tím, že dopravní značení bude zabezpečeno ze strany
pořadatele.  
zveřejnění záměru pronájmu 2 místností o ploše 41,23 m2 ve II.
NP v budově polikliniky (prostory občerstvení), Habrecká
450, Ledeč nad Sázavou.
ukončení nájmu na nebytové prostory v budově polikliniky
v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450 – II.NP o ploše 41,23
m2 sloužící jako občerstvení s paní M. K. bytem Ledeč nad
Sázavou dohodou s termínem k 31. 1. 2014.
ukončení nájmu bytu č. 25 v Ledči nad Sázavou paní A. Š.
dohodou ke dni 31. 1. 2014.
pronájem bytu zvláštního určení č. 25, ul. 5. května 1252,
Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou panu J. T.
bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu určitou od 1. 2. 2014
do 31. 1. 2015.
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané
dohodou ve výši Kč 1070,- měsíčně.
ukončení nájmu bytu č. 20 v ul. 5. května 1202 v Ledči nad
Sázavou panu J. T. dohodou ke dni 7. 2. 2014.
pronájem bytu zvláštního určení č. 20, ul. 5. května 1202,
Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní H.
N. bytem Pavlov a to na dobu určitou od 8. 2. 2014 do 31. 1.
2015 s tím, že do pronajatého bytu přihlásí k trvalému pobytu.
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané
dohodou ve výši Kč 1054,- měsíčně.
zveřejnění záměru pronajmu části pozemku parc. č. poz.
1304/1 v k.ú. Ledči nad Sázavou cca 500 m2, (za rybníkem
Huťák), za účelem umístění včelstev.
o výpůjčce samostatně stojícího informačního kiosku v rámci
projektu „Muzea a galerie na Vysočině – on-line“, doba
výpůjčky do 31. 12. 2018

I. RM neschvaluje:
– odpuštění platby za nájem a služby za měsíc leden 2014
za pronájem nebytových prostorů v budově polikliniky
v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450 – II.NP o ploše 41,23 m2
sloužící jako občerstvení   paní M. K. bytem Ledeč nad
Sázavou.
II. RM doporučuje:
– Zastupitelstvu města schválit záměr vybudování vstupních
bytů v objektu bývalé školy v ulici Barborka v Ledči nad
Sázavou.

NABÍZÍM POMOC S DĚTMI

Děti vám vyzvednu ze školy, dovezu do kroužků, domů
a pohlídám. U vás nebo u mě (dům se zahradou a veškerým
vybavením pro děti). Hlídám přes noc, o víkendech, případně
i v době nemoci dítěte. Možno domluvit hlídání pravidelné
nebo příležitostné. Domluvíme se na telefonu: 774 061 637

PRODÁM

družstevní byt 2 + 1 s balkonem v Ledči n. S. Byt se nachází
ve 2. podlaží zděného domu s výtahem v ulici M. Majerové
č. 660. 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 568.000,- Kč.
INFO: 603 834 236, 606 609 880

DOBROVOLNÍ HASIČI NA VALNÉ HROMADĚ
V pátek 10. ledna proběhla v restauraci U řeky výroční
valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Ledeč n. S.
Jednání se zúčastnili i hosté: starosta okrsku J. Borovský,
starosta města Mgr. P. Vaněk, místostarosta J. Doležal,
za HZS npor. J. Doležal, DiS. a za aktiv zasloužilých
hasičů plk. VV J. Nácovský. Dodatečně byl na jednání
přivítán asi nejmladší účastník valné hromady v historii,
půlroční David Krátký. Jednání zahájil a řídil náměstek
starosty sboru Tomáš Doležal. Jednatel sboru V. Hess byl
z jednání omluven pro plnění služebních povinností u HZS.
V úvodu byla přednesena zpráva o činnosti za rok 2013.
Byla vyzvednuta činnost T. Doležala a M. Hrindy, kteří
byli v tomto roce nejaktivnějšími členy. Současně zaznělo
poděkování městu a HZS za podporu a ostatním členům
za odvedenou práci. Zazněla jména nových členů: Zuzana
a Hanka Hrubantovy, Zdeněk Čapek, Jan Čapek a Pavel
Veleta. Byly připomenuty tyto události a činnosti: požár
garáže v Pivovarském údolí, školení obsluhy motorových
pil, požár ještěrky a ventilace na Sudexu, školení nositelů
dýchací techniky (v současné době Horký, Jelínek,
Doležal), strojnický kurz Š. Poláka, cyklické školení
strojníků Pánek, Jelínek a Císařová. Byla zmíněna
dubnová asistence na pálení čarodějnic na Rašovci.
V květnu byla uspořádána ukázka činnosti klientům
zařízení v Háji, soutěž v Bělé, v H. Brodě, odstraňování
stromů po bouři. Připomenuty byly oslavy SDH K. Lhota
i letní posezení s grilováním. Také i dva srpnové požáry –
v Obrvani a Růžové ulici, zásah u K. Lhoty, kde po bouřce
opět padaly stromy, a dvě asistence na motokrosech.
V roce 2013 proběhlo cvičení zaměřené na únik čpavku
ze zimního stadionu a byly nakoupeny dýchací přístroje.
Do zprávy patří i společenské události, jako svatba člena
sboru Š. Poláka. V říjnu proběhlo cvičení na požár školy
v Komenského ulici v zařízení Háj. Mezi poslední patřil
požár stodoly v Olešné. Listopadovým čištěním silnice
a asistencemi na lampionovém průvodu a ohňostroji
byla činnost v roce 2013 ukončena. Narození Daniela
Pokorného S. Jelínkové a P. Pokornému ve zprávě
nechybělo.
Následně přednesl T. Doležal ekonomické otázky
a plán na rok 2014. Tam nechyběla zásahová činnost,
výcvik, údržba techniky, školení, spolupráce s městem
a HZS, účast na soutěžích, Dni hasičů a rovněž schválení

složení výjezdové jednotky. Dále proběhlo ocenění členů:
L. Hart a Ing. J. Novák obdrželi Čestné uznání krajského
sdružení za celoživotní práci v dobrovolné požární
ochraně v Ledči, M. Hrinda čestné uznání sboru a dárkový
koš, medaile za věrnost 10 let byla udělena J. Pánkovi,
K. Malimánkové a L. Císařové.
Následovalo vystoupení hostů. Starosta města
poděkoval za práci a krom dalšího seznámil přítomné
se svými prioritami v oblasti bezpečnosti. Místostarosta
Doležal vedle poděkování zmínil aktuální problémy
dobrovolnictví a spolkové činnosti. Npor. J. Doležal
navázal na ekonomické a organizační otázky zmíněné
T. Doležalem. J. Borovský seznámil se situací v okrsku
č. 17, školení, cvičení a další organizační věci.
V. Pokorný ml. z okresní odborné rady velitelů poděkoval
za práci a akcentoval novinky v organizačních věcech při
soutěžích. Na příspěvek navázal T. Doležal s poznámkou
o cyklickém školení strojníků. J. Nácovský poděkoval
městu za podporu, zasloužilým hasičům a seznámil
s činností aktivu a rámcově zmínil situaci u HZS SŽDC.
V diskuzi byly projednány i otázky akceschopnosti
a hlásné služby při přípravě jednotek požární ochrany
na řešení mimořádných událostí. Po ukončení oficiální
části jednání následovala večeře a příjemná zábava.
Mgr. Daniel Horký, starosta sboru
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KALEIDOSKOP

ZÁPIS DO ZÁKLADKY. Poslední lednový víkend sice dost mrzlo, ale v ZŠ Komenského bylo teplo a vlídno. Přesto nějaká ta
trémička a netrpělivost tam byla cítit, probíhal totiž zápis žáků do prvních tříd šk. roku 2014/15. K zápisu se dostavilo k osmdesátce
dětí, a to se jich šest omluvilo pro nemoc. Dá se předpokládat, že asi desetina z toho požádá o odklad – stejně z toho vychází, že
v září budou otevřeny tři třídy prvňáčků. Jistě se na ně přijdeme podívat.
(foto: js)

MOTOKROSAŘI SLAVILI I PLÁNOVALI. Porada Českomoravské asociace motocyklového sportu, pod vedením jejího předsedy
Karla ABRAHÁMA (vlevo v brýlích), se sešla při příležitosti 60 let motokrosu v Ledči. Mimo jiného příjemného a slavnostního bylo
výsledkem pětihodinového rokování i určení termínového kalendáře motokrosových závodů v Ledči v letošním roce. O dohodnutých
termínech vás budeme včas informovat.

MATURITNÍ PLES SOŠ. 24. ledna 2014 se konal v KD Lorec v K. Hoře již 34. maturitní ples zdejší SOŠ. Zahájení obstaraly
skupiny aerobicu J. Brachovcové z K. Hory. Slavnostní nástup, proslovy, přípitek, tanec maturantů s rodiči – to byl slavnostní úvod
a pak se rozběhla volná zábava. O dobrou náladu se starala skupina Paragraf 202. Děkujeme všem sponzorům za dary a všem
zúčastněným za skvělou atmosféru.
-vr4

ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LEDEN 2014
KRÁDEŽ MĚDĚNÝCH OKAPŮ – dne 6. ledna 2014 byly policisty Policejní stanice Ledeč nad
Sázavou zahájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže měděných okapů a okapových
svodů, které dosud neznámý pachatel odcizil v době od 22. 12. 2013 do 5. 1. 2014 z volně přístupného
rekreačního objektu v obci Koňkovice, čímž způsobil majiteli objektu celkovou škodu ve výši nejméně
13.890,- Kč. Po pachateli této krádeže policie intenzivně pátrá.
ZDRŽOVAL SE NEOPRÁVNĚNĚ V CIZÍM DOMĚ – policisté z Ledče nad Sázavou v současné
době prověřují protiprávní jednání 35-letého muže z Ledečska, který v době od 1. 8. 2013 do 20. 10.
2013 v několika případech neoprávněně vnikl a přebýval v cizím rodinném domě v Ledči nad Sázavou,
čímž se dopustil přečinu porušování domovní svobody a za toto jeho jednání mu hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.
VÝTRŽNICTVÍ V HOSPODĚ – dne 26. ledna bylo ve večerních hodinách policistům z Policejní stanice Ledeč nad Sázavou
oznámeno, že v obci Pavlov došlo v místní restauraci k potyčce mezi hosty a poté i k fyzickému napadení s následným zraněním
jednoho z účastníků potyčky, který byl po prvotním ošetření z místa odvezen Rychlou záchranou zdravotnickou službou na ošetření
do nemocnice v Havlíčkově Brodě. Útočník je podezřelý ze spáchání přečinu výtržnictví, za což může být po prokázání viny
potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
PODEZŘENÍ Z NÁSTRAŽNÉHO VÝBUŠNÉHO SYSTÉMU –   dne 17. ledna bylo ve 20:10 hod. telefonicky oznámeno
na služební telefon Policejní stanice Ledeč nad Sázavou, že neznámý muž s černými brýlemi předal v blízkosti místního kostela
jednomu z hostů restaurace „STADION“ v Ledči nad Sázavou dva kufry zalepené v potravinářské fólii a přelepeny hnědou lepicí
páskou s tím, že tyto kufry má ráno odeslat a poštovné je zaplaceno. Na místo okamžitě po oznámení vyjela hlídka policistů z policejní
stanice, kdy na místě byla vyhodnocena situace s podezřením na nástražný výbušný systém v předmětných kufrech. Policisty byla
tedy neprodleně provedena neprodyšná uzávěra nejbližšího okolí ve vzdálenosti 100 m od místa nálezu podezřelých zavazadel
s následnou evakuací přilehlé restaurace a nejbližších domů v okolí. Poté byl na místo přivolán pyrotechnik z Pyrotechnické
služby Policejního prezidia PČR z Prahy, který po prohlídce podezřelých kufrů v těchto nepotvrdil nástražný výbušný systém,
a po otevření uvedených kufrů bylo zjištěno, že se uvnitř nacházejí 3 obrazy v dřevěných rámech a 2 fotografie, na nichž byl poznán
60-letý muž z Ledečska. Ke zranění osob ani žádné škodě nedošlo a v rámci evakuace bylo evakuováno celkem 31 lidí, kterým bylo
starostou Mgr. Vaňkem zajištěno dočasné ubytování v prostorách Městského úřadu v Ledči nad Sázavou.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r., zástupce ved. OO Světlá n. S., Policejní stanice Ledeč n. S.

DROGY A LEDEČ N. S.? NEJEN HROZBA, ALE I PŘÍLEŽITOST
Moje dítě asi něco bere! Co máme dělat? (II. část)
Zkouším si představit, co lze dělat, když rodič zjistí, že jeho
dítě něco bere. To musí být těžké.
Souhlasím s Vámi, že pro blízké uživatele drog  je to hrozná
situace, se kterou není snadné se smířit, vyrovnat se s ní a navíc o ní s někým mluvit. Velmi proto oceňujeme všechny, kteří
překonají obavy a přijdou se zeptat či poradit. Málokdo je totiž
na takovou situaci připraven. Poradenství v oblasti drog je proto se zárukou mlčenlivosti a navíc bezplatné.
Jak si vlastně představit poradenství pro rodiče či jinou osobu?
Rodič, který je najednou vržen před informaci „moje dítě něco
bere“, se dostane do velké nejistoty. O drogách a závislostech
toho zřejmě moc neví, protože se ho to do té doby netýkalo.
Obrátit se na doktora, kolegu z práce  či známou se mu moc nechce a tak tápe, co má dělat. My ve Spektru nabízíme rozhovor,
při kterém předáme informace, které rodič potřebuje. Tedy co
asi dítě užívá, jaká jsou rizika, jak to lze zjistit, čeho si všímat.
A probereme také zda dítě testovat, jak s ním o tématu mluvit,
co s dítětem dělat. To všechno jsou závažné otázky, které nelze
vyřešit za jedno setkání. Proto je vhodné se v případě potřeby
sejít vícekrát. A je velmi důležité si uvědomit, že drogy v rodině
nemusí být pro rodinu být jen velkým strašákem, ale i příležitostí. Příležitostí ke změně a rozvoji.
Braní drog může být pro rodinu příležitostí?
Jistě. Je radost, když terapeut po několika setkáních vidí, že
v rodině, která byla úplně zahlcena tím, že jejich dítě užívá drogu, se po společně odvedené práci podařilo nastartovat takové změny, které všem v domácnosti pomohly být spokojenější
a vzájemně pro sebe navzájem důležitější. Ona drogová situace

rodinu na mnohé upozornila, a pokud si její členové troufnou
se před problém postavit čelem, tak není důvod si z toho mnohé
pozitivní neodnést.
Jakým způsobem je možné Vás kontaktovat?
Je možné se na nás obrátit jakýmkoli způsobem (telefon, dotazníkový formulář na webu www.spektrum.kolping.cz , e-mail, osobně). Snažíme se společně domluvit schůzku v co nejbližším termínu a době, která rodiči vyhovuje. Samozřejmostí je naše důvěrnost
a bezplatnost.
Josef Soukal
Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky
Žďár nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, www.spektrum.kolping.cz,
e-mail: spektrum@kolping.cz, tel.: 566 620 098, mobil: 608 816 721
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K VODĚ PO DOBRÉM NEBO PO ZLÉM?
Začal nový rok. Rok voleb do městských zastupitelstev.
Rok 95. výročí založení rybářské organizace v Ledči n. S.
Někdo si dává předsevzetí, co všechno udělá pro svoje zdraví,
jiní by si přáli, aby nové vedení města více komunikovalo
s občany při plánování změn v katastru obce. Je těžké vyhovět všem, ale nemělo by se stávat, aby změny, i když velice dobré, zvýhodňovaly jednu skupinu občanů před druhou.
MO ČRS má kolem 300 členů. Staráme se o to, aby v tocích
kolem města byl život. Působením civilizačních vlivů není
naše příroda sama schopna regenerace. Musí se jí pomáhat.
Povinností rybářů je i čistění břehů. Rybářů jsou tři skupiny.
Děti – rybáři produktivního věku – senioři. Nežádáme dotace.
Nesnižujeme rozpočet města. Vše hradíme z vlastních peněz.
Na výročních schůzích jsme za svoji činnost vedením města
chváleni. Proč tedy, přes velice přínosné působení rybářů, již
téměř jedno století ve městě a okolí, je nám omezováno Rybářské právo na toku Sázavy? V minulých
letech vybudováním tarasu na nábřeží pod
hradem, po revoluci zdevastováním toku
pod spodním jezem, pronájem Loděnice
nám odřízl cestu na louku pod stadionem
pod oplocením bývalého kluziště. Využívali
jsme průchod stadionem. Rybařina je zařazena do sportovních činností. Nový správce stadionu začal bez jakéhokoliv systému
zamykat vstup. Když nechal odemčeno,
na louku jsme prošli, večer jsme buď vyšli,
nebo přelézali branku. Cestu pod kluzištěm
již tak neprůchodnou nechal z části zasypat.
Před lety, kdy dnešní rybáři senioři potili trika na sportovištích stadionu a reprezentovali město, by
branku lehce přehoupli. Koho mají v seniorském věku volat,
aby je pustil ven? Kdo zaplatí škody na zdraví při zdolávání zábrany? Pod pojmem placený správce si představuji jinou činnost a ne že podle jeho nálady tam pustí, koho uzná
za vhodné. Pro všechny, kteří mají dojem, že můžou šikanovat rybáře, výňatek ze zákona!
Rybářský řád. VII. Přístup na pozemky, § 11 odstavec 8
zákona 99/2004 Sb.
Uživatel rybářského revíru, hospodář a jeho zástupce,
držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu
rybářského práva vstupovat na pozemky (pobřežní), pokud
na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu, jsou však
povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí.
Dobré hospodaření, tím že máme dobře zarybněný revír,
láká hosty z jiných organizací a tak potřebujeme, aby břehy
byly dostupné a průchodné. Čím více se v našem revíru uloví ryb, tím více můžeme nasadit. Projdete-li se proti proudu
od bývalé kovofinišské vily, poznáte, že míst k rybaření hlav-

ně pro děti a seniory je málo. Vybudovaná cyklostezka, která
hlavně mezi seniory vyvolala prudkou reakci, snad bude, až
opadnou emoce, i pro rybáře přínosem. Je opravdu pěkná.
Vedení města přislíbilo zprůchodnění cesty od Loděnice
k louce pod stadionem. Plánuje také vybagrování náplavu podél břehů. Je škoda, že vedení rybářů nezačalo jednat a nepožádalo město o vybudování přístaviště na břehu
a odkladiště lodí v prostorách bývalého kluziště. Od loňského roku máme povolen lov z lodí, ale kde a jak se máme
na vodu dostat, je záhadou. Ještě jedno využití pro louku
u stadionu mě napadá. Po tom, co město přestalo financovat novoroční ohňostroje, se po celém městě odpaluje různá pyrotechnika. Pokud se dodržují daná pravidla, škodí to
„jenom“ zvířatům. Pamatujeme na doby, kdy v domnění, že
je vše dovoleno, pobíhali puberťáci po městě a odpalovali petardy, pokud jim kapesné stačilo. Od října do března.
Město omezilo odpalování pouze na konec
roku. Odpalovat pyrotechniku 4. kategorie
je i tak zakázané osobám nemajícím k této
činnosti povolení. Ti ale vědí, že ji nemohou odpalovat v zalidněných aglomeracích.
Pro všechny by bylo dobré vymezit volné
prostranství na osobní ohňostroje a louka
u stadionu by mohla být jednou z nich. Proč
vykázat pyrotechniku z města, každý pochopí ve chvíli, kdy mu nějaký hlupák začne odpalovat těsně nad hlavou 4. kategorii
a poškodí mu zdraví. A tak až na podzim
půjdeme k volbám, budeme si přát, aby nastupující vedení obce více spolupracovalo
s občany a neopakovalo chyby minulých zastupitelů. Aby se
neopakoval zánik krásného úseku řeky pod spodním jezem
nebo železobetonové monstrum nesoucí hrdý název Lávka,
jejíž mohutné zábradlí kryje rošťáky, kteří přes něj hází obaly od nápojů a potravin zakoupených v Bille do řeky. Aby si
obyvatelé Loděnice a správce stadionu nemysleli, že jim patří úsek levého břehu od jezu u mlýna až k pozemkům obyvatelů ulice M. Kuděje. Aby vlastníci těchto si uvědomili, že
břeh u jejich zahrad musí zůstat průchodný. Aby si stávající
vedení města uvědomilo, že zákazem vjezdu na cyklostezku
odebere hlavně seniorům možnost rybaření na úseku dlouhém téměř 1500 m. Mnozí z nás jsou registrováni 50 a více
let. Poskytnutím výhody rybaření v tomto úseku lufťákům
z táborů by byla degenerace naší dlouholeté práce. A hlavně,
aby mladí lidé chodili k volbám a s blbou náladou netvrdili,
že stejně nic nezmění. Pokud máme změnit něco pro dobro
nás všech, jsme povinni našim dětem to změnit. Když to
nejde po dobrém, musí to jít po zlém, ale jít to musí.
Pavel Koníček

PSI PROSÍ SVÉ MAJITELE
„Prosíme, označte si nás obojkem s jakýmkoliv kontaktem,
když s námi jdete ven nebo nás máte na dvorečku u baráku!
Nevíme nikdy – protože jsme přece jen JENOM psi – kdy se
něčeho lekneme nebo nás napadne jít se podívat za plot a ztratíme
se. Bouchne rachejtle, zavoní nám v dálce fenka, chytneme
voňavou stopu zajíce a přesto, že vás milujem  celou svou věrnou
psí duší, je to chvíle, kdy se zapomeneme a JSME PRYČ...a pak
třeba nedokážeme zpět. Nebo nemůžeme, protože nás zavřeli
jako tuláky do útulku a my neumíme mluvit a vysvětlit, odkud
jsme. Tak nás PROSÍM také začněte HNED shánět, nečekejte, až
se „vrátíme sami druhý den“, třeba sedíme za mřížema a brečíme
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po vás! Někdy zbytečně mnoho dnů
a jsme nešťastní ... FAKT hodně.
A zbytečně. Je to jen na vás. Volejte
OKAMŽITĚ, jak zjistíte, že jsme pryč,
na číslo 775 650 252 (MVDr. Vrbka)
nebo 603 572 399 (ing. Prchalová)
a hned se rozjede AKCE na naši
záchranu a nalezení. Tak, abychom
zase byli co nejdříve s vámi doma...
Děkujeme MOC, páníčci, že pro
nás tohle uděláte. Vaši pejsci.

K VODĚ PO DOBRÉM! RYBAŘENÍ NA OPLOCENÝCH POZEMCÍCH
Reakce Ing. B. Dvořáka, ved. odb. OVŽP, na příspěvek pana P. Koníčka.
Pan Koníček ve svém článku „K VODĚ PO DOBRÉM
NEBO PO ZLÉM?“ správně cituje § 11 odstavec 8 zákona
99/2004 Sb., zákona o rybářství v platném znění, kdy: „Uživatel
rybářského revíru, hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva
vstupovat na pozemky (pobřežní), pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu, jsou však povinni nahradit
škodu, kterou při tom způsobí“.
Ve výše uvedených souvislostech musíme specifikovat „pozemky (pobřežní)“, jimiž se rozumí část pozemku, z něhož lze
vykonávat rybářské právo. Zpravidla se jedná o úzký pruh pozemku okolo řeky o šířce cca 1–2 m, na kterém má rybář možnost nastražit pruty. Otázkou druhou je, jak se ke svému oblíbenému rybářskému revíru dopraví? Zda mu příznivé okolnosti
umožní dojet dopravním prostředkem skoro až na místo samé,
či musí vzít své „nádobíčko“ na záda a jít pěšky několik kilometrů. Ta méně příjemná varianta nastává, kdy vstup na pozemky
je zakázán z důvodu obecného zájmu. Obecný zájem může být
chráněn dopravní zákazovou značkou, tak jak se to stalo v případě cyklostezky. Není přece možné, aby se po cyklostezce,

mezi cyklisty, bruslaři a procházejícími se seniory proháněla
motorová vozidla, která budou ohrožovat rekreanty a poškozovat povrchovou vrstvu cyklostezky. K zaparkování vozidel
bude sloužit dostatečně velké parkoviště u bývalého lomu, kam
všichni rybáři a návštěvníci cyklostezky odstaví svého motorového miláčka a zbytek cesty k oblíbenému místu půjdou pěšky
nebo použijí kolo. Plně chápeme rybáře seniory, kterým tato
opatření mohou způsobovat problémy, ale je zřejmé, že situaci
nelze řešit cestou výjimek.
Novým správcem letního stadionu se staly Technické služby
našeho města, které se snaží zdevastovaný areál uvést do stavu, aby mohl být bez problémů využíván ke sportování V roce
2013 byl v areálu ukládán materiál a některé části musely být
veřejnosti dočasně znepřístupněny, aby nedošlo k úrazu. Další opravy a investice budou pokračovat v následujících letech.
Správcem je ten, kdo spravuje svěřený majetek s péčí řádného
hospodáře a musí k tomu využít všech jemu dostupných prostředků, tedy i zamknutí příjezdových vrat. Ne všichni, kteří
neoprávněně vstupují na pozemky města Ledeč nad Sázavou,
přelézají ploty a brány, jdou uplatnit pouze své rybářské právo.

PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU
První sobotu nového roku jsme si na ledečském
náměstí připomněli dávný příběh o narození
Ježíše Krista, jak se o něm píše v Bibli Jeruzalémské a jak ho představují lidové tradice. Divadelní představení místních farníků a nadšenců
nenarušila ani dešťová přeháňka. Diváky přivítal
ledečský děkan Jan Bárta. Potom se začal odvíjet
známý příběh. Herci i diváci si v závěru společně zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán. Čtyři
desítky herců a pořadatelů velice potěšil velký
zájem ledečských občanů o toto tradiční rozloučení s Vánocemi. Peníze darované diváky farnost
věnovala do Tříkrálové sbírky.

Mgr. Miroslav Sklenář

CYKLOSTEZKA NEČEKÁ NA JARO
Jako dárek byla na Mikuláše loňského roku předána cyklostezka
v Podhájí. Populární korzo Ledečáků dostalo nový háv a už
samotná přeměna budila pozornost veřejnosti. Necelé dva
kilometry nového povrchu jsou plné zvědavců, ale i těch, kteří
si již v minulosti tento kout posázavské
krajiny oblíbili. Není divu, během
pár stovek metrů jste z centra města
v krásné a romantické přírodě. Pravda,
cyklisté byli v ten čas v menšině,
dominovali zavěšení senioři, děti
v kočárku i na inlajnech a samozřejmě –
pejsci. Běhali a štěkali tu ti, co se přišli
vydovádět, ale také ti, co přišli předvést
zimní módu (v tomto směru zaujal bobík
v červeném káru).
Cena cyklostezky   činila 7 mil. korun
a byla vybudována s příspěvkem
z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury pro rok 2013 ve výši
4 428 000 Kč. Plány s prodloužením
(případným spojením se Světlou)

cyklostezky i s dalšími úpravami, a to včetně komunikace
z města na nově upravenou cestu, jsou velkolepé. Věřme, že
k radosti sportovců i ostatních návštěvníků města. K tématu se
vrátíme s jarem – vždyť je hnedle za měsíc!

-jm-
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DIVADELNÍ SEZÓNU 2014 ZAHÁJÍ ELEKTRICKÁ PUMA
Pozvání přijalo profesionální divadlo SemTamFór ze Slavičína.
Elektrická puma Jiřího Suchého, kterou vybavil hudbou F.
Havlík, byla ve své době napsána na tělo třem „klaunům“. Suchý ji psal pro sebe, J. Molavcovou  a J. Dvořáka.
Divadlo SemTamFór, o. s. vzniklo v roce 2002. Jako autorské divadlo bylo ovlivněno autory Suchým a Šlitrem, odtud
vznikl i název divadla. Ten charakterizuje i jeho dramaturgický
koncept. Za komediálností situací i postav v Elektrické pumě,
se skrývá protiválečné a protitotalitní téma. Hra si pohrává
s divadelními, filmovými i literárními klišé a snoubí v sobě
jak precizní slovní humor Suchého, tak situační komiku, prvky kabaretiérské i skvělé písně, bez nichž si „semaforské“ hry
nelze představit. Elektrická puma je tedy na rozdíl od běžných
inscenací specifická tím, že její výsledný tvar se líhne z mnoha a mnoha improvizací, které tento novodobý druh komedie
dell´arte umožňuje.
Představení se bude konat v pátek 21. února v sále ledečského gymnázia od 19:00.
Divadlo Mimochodem se představuje Jan F. Ptáček
Jan Ptáček patří v souboru Mimochodem k těm členům, kteří
nejsou často vidět na jevišti, ale o to více je vidět jejich práce
kolem. V divadle má na starosti zajišťování veškerého nezbytného technického servisu a údržby. Jelikož je známo, že herci
bývají ze své povahy tvorové ryze nepraktičtí, jedná se o práci natolik podstatnou a důležitou, že by bez ní divadlo sotva
fungovalo. Za svou píli a oddanost také dostal při slavnostním
zakončení Mimosezóny 2012 ocenění a titul Pracant roku.
Přesto je možné jej na jevišti spatřit, nebo alespoň slyšet: je

VÍRA A MAJETEK I.
Potřebují církve majetky? Mají podnikat, hospodařit, starat
se o zisk? Není spíše jejich úkolem být společenstvím pevných
a pokorných lidí? Ježíš Kristus přece majetek neměl.
Téma církevních majetků je velmi ožehavé. Má se vrátit
ukradené? Naloží církve se získanými prostředky rozumně?
Může si společnost takové majetkové přesuny dovolit? Patří
majetky opravdu církvím? K těmto otázkám se brzy vrátím,
dnes se zastavím u tématu chudoby církví. Jako křesťan nemám
problém být součástí chudé církve. Víra na majetku nestojí.
Důkazem jsou osudy mnoha věřících, kteří aktivně žili svou víru
v mezních životních situacích – ve vězeních, v koncentračních
táborech, na misiích nebo při službě smrtelně nemocným. Žili
bez majetku a peněz, často neměli mezi sebou kněze, nevyužívali
krásné kostely a modlitebny. Přesto jim víra nejen zůstala, stala
se pro řadu z nich zásadní oporou. Tito lidé nepřestali být členy
církve. Šli po cestě, kterou načrtl Boží syn. Ve svém utrpení se
s ním dokázali spojit. Pro opravdovou víru jim stačila důvěra
a otevřené srdce. Více nepotřebujeme ani my. Víra je tedy jedna
věc a majetek jiná. Nad tím se ale zamyslíme příště.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
14. 2. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání
dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství
mladých)
9. 2. a 9. 3. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně
v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče.
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to právě on, kdo propůjčil
hlas prostopášnému Pascalu Neneauxovi v komedii
Blbec k večeři. Účinkuje
i v malých představeních,
která divadlo Mimochodem hraje na dětských
dnech a městských slavnostech, konkrétně v roli
jednoho z bratrů ve Zřícení
stropu na ledečském hradě
a v roli bandity v úspěšné
pohádce O Bojsovi Františkovi. Za posledního
jmenovaného dostal rovněž cenu za herecký výkon
vloni na festivalu na Lipnici.
Jan Ptáček, kterému v divadle málokdo řekne jinak než Forest, se narodil v roce 1983 a vystudoval stavební akademiku
Stanislava Bechyněho v Havlíčkově Brodě. Kromě divadla
pracuje v bezpečnostní agentuře. Do divadla vstoupil ke konci
roku 2011, a to zkrátka tak, že se přišel podívat na několik akcí
a pak jednoduše zůstal a jako hlavní technik funguje v souboru
dodnes. Kdykoliv v divadle chybí část vybavení či potřebného
materiálu, ochotně vypomůže z vlastních bohatých zásob, které
má doma na půdě. To se děje tak často, až díky tomu vznikla
pověra, že jeho půda zasahuje do několika různých časových
pásem.                                                             
--Divadlo Mimochodem--

Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu.
Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele.
Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).
11. 2. v 18.00 Biblická hodina (rozbor biblického textu,
přednášející P. ThDr. Jan Bárta)
14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3.  v 18.00 Přednášky na faře (přednášející
P. ThDr. Jan Bárta)   
16. 2. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hraje
skupina Naděje)
20. 2. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
na faře)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
11. 2. Panny Marie Lurdské (Tohoto dne roku 1858 spatřila
prostá dívka Bernadetta v jeskyni u Lurd Pannu Marii).
14. 2. Sv. Valentin (Ve třetím století našeho letopočtu se podle
legend biskup Valentin zapsal do srdcí lidí svou schopností
pomáhat trpícím. Podle legendy také oddával zamilované
dvojice proti vůli císaře. Kvůli milosrdenství a pochopení, které
měl pro zamilované, se stal symbolem věrné lásky).   
22. 2. Svátek stolce sv. Petra (Upozorňuje nás na přímé spojení
dnešní církve s apoštolem Petrem, kterého Ježíš Kristus určil
jako svého zástupce na zemi. Věříme, že i dnešní papežové jsou
pokračovateli apoštolů).             
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

LEDEČŠTÍ OLDSKAUTI NA MELECHOVĚ
První měsíce nového roku a vánoční „Melechovský pochod“ – v pořadí již sedmačtyřicátý – je pro ledečské „old“
spojen letos s dvojím výročím, kdy vzpomínáme na zasloužilého ledečského skautského vůdce, ale též významného pracovníka českého skautského hnutí. Vzpomínka
na prof. Mariana Vágnera. Narodil se 20. ledna 1910 a zemřel 7. února 1969, na následky věznění v neblahých padesátých letech, „mlád“ 59 let.
Jeho práce a vliv daleko přesahoval
naše město a proto náš klub oldskautů
chce připomenout některé stránky jeho
života, třebaže od jeho předčasné smrti
letos uplynulo již pětačtyřicet let. Náš
bratr zemřel náhle, když ho zklamalo
jeho nemocné srdce.
Proto jsme spojovali svoje vánoční pochody k „Marianově studánce“ se
vzpomínkami na svého bratra – skauta,
Mariana Vágnera, a ten letošní, sedmačtyřicátý, který se konal 4. ledna, bylo
takové posmutnělé jubileum. Připomíná
nám, jak jeho příslušnost ke skautskému
hnutí ještě v době války, kdy byl zapojen
do odbojové, protiněmecké organizace
„Černý Lev“ v Praze, věrný svému slibu
a vězněn v táboře u Rokycan.
Po válce znovu organizoval skautské
hnutí na Plzeňsku a v době měnové reformy v roce 1953 se zúčastnil plzeňských
nepokojů. V červnu 1955 byl obžalován ze založení ilegální skautské družiny ze studentů gymnázia, kterým umožnil
složit skautský slib (cit.: 1. bod  slibu: „Slibuji na svou čest,
jak dovedu nejlépe, milovat svou vlast, československou
republiku a sloužit jí věrně v každé době“. Tehdy navázal
spojení s roverskými skupinami v Praze (zdroj: Owigo-

Věrni zůstaneme). Odsouzen byl krajským soudem v Plzni
2. 9. 1955 za nepovolené sdružování a přípravu úkladů o republiku i zločin velezrady na sedm let vězení a následně
na jedenáct let u Nejvyššího soudu při procesu se skupinou
„Černá střela“. Byl zproštěn viny v celém rozsahu obžaloby
30. 8. 1969, kdy byl plně rehabilitován, jelikož vina mu nebyla prokázána (zák. 82/68 Sb. zák). Toho se ale již nedožil.  
Zemřel náhle na selhání srdce 7. 2. 1969.
Prošel jáchymovskými lágry, Vikmanov, Pankrác. Sám nemocný nemohl se
zúčastňovat našich prvních vánočních
pochodů na Melechov – to bylo ještě
v době zákazu skautského hnutí po roce
1950. My však po jeho smrti pro studánku na Melechově, která byla a stále
zůstává cílem a která v té době ještě neměla jméno, jsme přijali to jeho, Marian,
a studánku si  pojmenovali „Marianova“.
Letos, 4. ledna, byl zde opět zažehnut
oheň jedinou zápalkou a zatím se nám to
tak stále daří, jakoby na jeho vzpomínku
a zásluhy o obnovení ledečského  a českého skautského hnutí. Po osmnácti letech (1950 až 1968) byl jedním z prvních
iniciátorů obnovení Junáka a jako náš
delegát se zúčastnil III. junáckého sněmu
v listopadu 1968 v Praze. Třetího zákazu
v roce 1970 se nedožil.
Tradice vánočních pochodů však pokračovala dál a přežila též dalších devatenáct let až do roku
1989 a Marianova zůstala pro nás - než se tam v roce 2012 objevil nápis řezbářský skvost – jako „Melechovská studánka“.
Profesoru Marianu Vágnerovi byl v roce 1991 na naši žádost
udělen skautský Řád „Skautská vděčnost“ – in memoriam.
Oldskauti Ledeč, Sonny – ved. kl. 037
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MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA FCE
Po celý podzim probíhal na našem gymnáziu kurz
přípravy na složení mezinárodní jazykové zkoušky
v anglickém jazyce FCE. Hlavním zkušebním termínem byl 3. prosinec 2013. Všichni naši žáci zkoušku úspěšně složili. Své dojmy zaznamenala Natálie
Březinová ze septimy, která je mezi držiteli certifikátu
FCE.
MOJE POCITY ZE ZKOUŠKY FCE
Třetího prosince se mi ráno vstávalo jen těžko. Byl
to TEN den, kdy jsem si měla dokázat, že jsem na takové úrovni v angličtině, abych zvládla udělat certifikát FCE.
Několik předchozích týdnů jsem strávila nad přípravou a jsem
velice vděčná panu profesoru Follerovi, který byl tak hodný, že
mě a pár dalších studentů na zkoušku připravoval. Po vyučování
jsme si vždy našli volnou třídu a pustili se do vyplňování cvičných
testů. Musím se přiznat, že doma bych si na učení čas nenašla.
Ráno třetího prosince jsem se úspěšně vyhrabala z postele. Byla jsem hrozně nervózní, nikdy jsem se na podobnou zkoušku nepřipravovala. Maminka mi udělala dobrou snídani a připravila mi s sebou velkou svačinu.
Nakonec jsem statečně nastoupila do auta se svým spolužákem Markem a vydala se do Jihlavy, kde se vše konalo.
Vysokou školu polytechnickou jsme našli celkem snadno, problém však nastal uvnitř. Vše bylo hezky označené,
jenže velká skupinka studentů nám zamotala hlavy a my
skončili v rozlehlém sále na přednášce patologie. Nebyli
jsme jediní, kdo se ztratil. Když jsme si uvědomili svůj
omyl, všichni jsme vyskočili a upalovali z místnosti ven.
Nakonec se nám podařilo najít správné dveře, kde už na nás čekala
moc hezky oblečená paní. Detaily asi nikoho nezajímají, ale já si
pamatuji, že byla oblečená celá v šedo-stříbrném, její černé vlasy
dopomohly k tomu, že vypadala jako křehká víla. Trochu mě to
uklidnilo, protože kde jsou víly, tam se nemůže nic špatného stát.
Všichni jsme se nakonec usadili ve velké místnosti, každý ke svému stolu. Na vše dohlíželi dvě ženy a jeden pán.
Paní ve stříbrném nám vysvětlila celý průběh zkoušky.
Ten den se psaly čtyři části – čtení, psaní, použití angličtiny
a poslech. Na každou část byla vyhrazena jinak dlouhá doba,
po všech následovala dlouhá přestávka. Pravidla byla přísná,
ale paní ve stříbrném byla moc hodná a ochotná všem cokoliv
vysvětlit. Celá zkouška trvala několik hodin, takže jsem byla
velice ráda, když jsem měla vše za sebou.
Poslední část následovala o několik dní později. Bylo to
v pátek odpoledne a šlo jen o čtvrt hodiny mluvení, které jsem měla absolvovat společně s Markem. Ke zkoušce

se totiž chodilo ve dvojicích. Bylo dáno téměř na minuty přesně, kdy má kdo mluvit, přesto nějakým záhadným způsobem došlo k posunutí. S Markem jsme nakonec šli na řadu až o hodinu později, než jsme původně měli.
Čekání bylo nesnesitelné, někteří kandidáti si zkoušeli konverzovat v angličtině, zatímco já hledala záchody. (Musím
říct, že záchody mají na polytechnické v Jihlavě moc hezké, takže pokud nevíte, kam na školu, určitě se hlaste tam.)
Nakonec přišla řada i na nás. Uvnitř čekaly dvě ženy. Jedna
byla mladá a smála se mým trapným anglickým vtipům,
druhá byla ve středním věku, její oči se smály, ale ústa zůstávala chladná. Pochopitelně jsem se jí dívala do očí.
Každá dvojice měla jiné téma, já sama mám tuhle čtvrthodinu
jen v mlhavých vzpomínkách a nemohu si vzpomenout, o čem
jsme s Markem mluvili.
Přišlo čekání na výsledky. Přes Vánoce jsem se na to snažila
nemyslet, přesto jsem se v duchu modlila, abych zkoušku zvládla. Osmého ledna jsme se konečně dočkali. Výsledky přišly
na email, přesně jak nám paní ve stříbrném slíbila. Všichni studenti z našeho gymplu, kteří se ke zkoušce přihlásili, ji úspěšně
složili. Gratuluji!
Vedle autorky článku složili úspěšně zkoušku také Jakub
Drápela z oktávy, Marek Pojezný ze septimy (všichni měli zkušební místo Jihlava) a Petra Machálková a Lucie Přívozníková
z oktávy. Ty se vedle studia ve škole připravovaly také s pomocí
paní Renaty Nečilové a na zkoušce byly v Praze.
Zkouška FCE je potřebnou součástí životopisu při žádostech
o zaměstnání v mnoha oborech. Jedná se o úroveň „více pokročilí“ a vyžaduje osvojení si všech jazykových dovedností. FCE
je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, v klientských
službách, bankovnictví, aeroliniích, cateringu apod. Rovněž ji
lze uplatnit na jednotlivých univerzitách a dalších institucích.
Složení mezinárodní jazykové zkoušky je důkazem, že se
na naší škole věnujeme všem žákům, od nejmladších až po nejstarší. A také těm nejnadanějším je věnována značná pozornost,
aby mohli úspěšně konkurovat svým vrstevníkům.

Lyžařský kurz v netradiční zimě
Náš lyžařský výcvik se měl konat od 12. do 18. ledna 2014,
ale kvůli nepříznivým podmínkám a nedostatku sněhu se uvažovalo o jeho přeložení.   K našemu velkému nadšení se výcvik uskutečnil a v neděli ve 12 hodin jsme se sešli na náměstí
v Ledči nad Sázavou. Když jsme dorazili do Prkenného Dolu,
ubytovali jsme se a po zbytek dne jsme měli volný program.
Kolem 18. hodiny jsme se dostavili do hlavní budovy, kde nás
čekala výborná večeře  a dozvěděli jsme se první informace týkající se následujícího týdne.
První den nás čekalo rozřazování do družstev a k našemu překvapení bylo v prvním družstvu více sekundánů než kvintánů.
Podmínky pro lyžování nebyly tak děsivé, jak původně vypadaly, ale každý účastník se alespoň jednou dotkl svahu svým
pozadím.
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Ve středu nás čekala odpočinková půlhodinka ve vířivce,
po které jsme se cítili znovu fit.
Následující den jsme se vypravili na sjezdovku do Černého
Dolu, kde jsme si sníh a lyžování opravdu užili. V páteční odpoledne nás čekala dlouhá procházka k nedaleké pevnosti a po návratu jsme se začali chystat na karneval, na kterém jsme si užili
spoustu legrace a ze kterého máme na památku množství fotek.
Po karnevalu následovala diskotéka s karaoke. Na tento večerní
zážitek opravdu nikdy nezapomeneme.
V sobotu ráno jsme dobalili poslední věci a nastoupili do autobusu.
Myslíme si, že tento týden se opravdu povedl a všichni účastníci na něj budou dlouho vzpomínat. Tímto chceme poděkovat
našim učitelům, že s námi měli opravdu velkou trpělivost.
5.K + 1.B

NELEHKÝ PODZIM LEDEČSKÉHO FOTBALU
Nejprve bych chtěl jménem svým i celého fotbalového
výboru popřát členům klubu, všem příznivcům fotbalu
i všem obyvatelům Ledče v roce 2014 pevné zdraví a hodně
úspěchů v osobním i pracovním životě. Na začátku sezony
2013/14 jsem vás seznámil s prvními částečnými úspěchy
nového vedení fotbalového oddílu FK KF Ledeč n. S.
Při převzetí vedení klubu od bývalého vedení jsme se ocitli
v téměř neřešitelné situaci týkající se finančního stavu.
Na bankovním účtu bylo přesně 1,96 Kč a hotovost v pokladně
byla rovna nule. Jako netušený bonus se následně objevily
nezaplacené faktury ve výši 31 950 Kč. Ke konci roku 2013
máme nejen tyto dluhy zaplaceny, ale podařilo se i kompletně
zajistit podzimní část sezóny pro všechna družstva. Finančně
jsme se podíleli na úpravách kabin žactva, dorostu, mužů
a kabin pro hostující mužstva.
Rád bych touto formou poděkoval sponzorům, kteří se
v nelehké době opět vrátili k podpoře ledečského fotbalu
a v podstatě zachránili fotbal v Ledči. Hlavním sponzorem,
který figuruje i v názvu klubu, je Kovofiniš, s.r.o. Náš klub
dále podporují a patří jim velký dík:

Galatek a.s., Schaefer Sudex, s.r.o., Elekto Spektrum, s.r.o.,
Jaspol s.r.o., INEX DK, spol. s r.o., Unimont J.C.K., s.r.o.
a WAN SERVIS spol. s r.o.
V neposlední řadě bych též rád za podporu poděkoval
Městskému úřadu v Ledči, který se podílí nejen na údržbě
fotbalových hřišť, ale přispívá i na sportovní činnost oddílu.
Do budoucna bychom rádi oslovili a spolupracovali s dalšími
partnery, kteří by nám pomohli se zajišťováním nákladů
na sportovní činnost všech družstev.
Pro tuto sezónu máme v soutěži přihlášené družstvo
mužů, dorostu, mladších žáků a starších benjamínků.
Cílem do budoucna je rozšíření počtu mužstev hlavně
v mládežnických kategoriích a zvýšení sportovní úrovně
u mužstva dospělých.
Závěrem chci všem, kteří se starají o jednotlivá družstva,
poděkovat a popřát klidnou práci bez velkých problémů
v jejich nelehkém počínání. Fanouškům, sponzorům
a podporovatelům přeji radost z výsledků našich mužstev.
Za výbor: předseda fotbalového klubu
FK Kovofiniš Ledeč n. S. Ing. Vratislav Nosek

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ V LEDČI SLAVÍ UŽ 4. ÚSPĚŠNÝ ROK
Díky podpoře HC Ledeč a Města Ledeč může slavit ŠKOLIČKA
BRUSLENÍ na místním zimním stadionu již 4. ročník úspěšného projektu. Školičku zaštiťuje oddíl krasobruslení při HC Ledeč, pod vedením trenérky krasobruslení Aleny Jakubíčkové, která má k dispozici
asistentku, oddílovou krasobruslařku E. Lískovou. Ke konci loňského roku evidujeme
35 platících členů.
Jsou to děti ve věku
od 3 do 7 let. Tyto
děti jsou natolik
bruslařsky zdatné,
že mohou plynule
přejít do hokejové
přípravky či do oddílu krasobruslení. Přihlásit se můžete kdykoliv na
e-mailu: kraso@hcledec.cz  nebo přímo v hodinách bruslení. Každý člen
obdrží kartičku na jméno, oproti úhradě 450,- Kč na 12 výukových lekcí
a malý dáreček jako poděkování a pro radost.
K. Lísková, předsedkyně oddílu krasobruslení při HC Ledeč – foto: J. Sladkovský

ŠIPKAŘI V ZIMĚ NESPÍ
Zima není pro šipkaře obdobím odpočinku, ba naopak.
V zimním období se nejen na Vysočině odehraje spousta turnajů. Jeden z mnoha vánočních turnajů se odehrál 20. ledna
v Ledči a zúčastnili se ho i hráči ze „sousední“ Zruče. Turnaj
vyhrál V. Žáček z ligového týmu Klobáci Ledeč, třetí skončil
jeho spoluhráč Z. Barták. Druhé místo obsadil Marek Snížek
(Jiskra Zruč n. S.).
S rokem 2014 začal i nový ročník regionálních a republikových turnajů, které pořádá UŠO (Unie šipkových organizací).
První Regionální Master, kterého se zúčastnili i hráči z Vysočiny, se odehrál v H. Králové. Opravdu nikdo nečekal, že letošní
první turnaj přinese zápisy do historických tabulek, co se týče
počtu přihlášených hráčů do hlavního turnaje. Přihlásilo se rekordních 165 hráčů, z toho 124 mužů. Přijely i takové kapacity,
jako je Josef Dlab (mistr ČR 2013) a Karel Sedláček (historicky
první český hráč, který kdy hrál na MS organizace WDF/BDO

v Lakeside v Anglii v roce 2014), turnaj se rovnal tomu na republikové úrovni. Nejúspěšnějším hráčem z Vysočiny se stal
Jan Stoklasa (Humpolec), který skončil na 13. místě. Na 17. se
umístil Zdeněk Barták (Klobáci Ledeč), na 33. Ondřej Bareš
(Melouni Světlá). V turnaji žen vybojovala 5. místo Lucie Wolfová (Světlá), navíc přidala skvělé 2. místo v turnaji dvojic. Příští, tentokrát republikový turnaj Grand Prix, se koná na přelomu
února a března.
POZVÁNKA NA TURNAJ: V Hotelu Sázava se v sobotu
15. února koná Valentýnský turnaj v elektronických šipkách.
Začátek je od 10 hodin. Zároveň se zde v době turnaje konají
zabíjačkové hody. Přijďte si zahrát, pochutnat si a pobavit se
s přáteli. Těší se na vás pořadatelé turnaje. O šipkových aktivitách na Ledečsku se dočtete na facebooku: ŠK LEDEČ NAD
SÁZAVOU. Další info na www.hlv-sipky.cz.                         
Josef Málek
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VZPoMíNKA
Dne 9. ledna 2014 uplynul jeden
smutný rok, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček
– pan LADISLAV PÍŠKA z Hradce
u Ledče n. S. Děkujeme všem, kteří
vzpomínají s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají –
manželka a synové s rodinami.

Dne 25. ledna letošního roku
uplynulo 10 let od úmrtí
pana JOSEFA NEKOLY z Ledče
nad Sázavou.

Čas letí, vzpomínka v srdci
zůstává.
Dne 17. února 2014 uplyne 20 let
od úmrtí
pana OLDŘICHA JAVŮRKA
z Ledče n. S. Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná neteř Lída s rodinou.

V únoru letošního
roku uplyne smutný
rok od chvíle, kdy nás
opustili dva nerozluční
kamarádi ROMAN JANDÁČEK
z Ledče nad Sázavou
a MARTIN KYSELA
z Habreku. Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste je měli rádi.
S láskou a každodenní vzpomínkou
rodina Jandáčkova a Kyselova.

HC LEDEČ NAD SÁZAVOU
ODDÍL KRASOBRUSLENÍ

VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM LEDEČ N. S.
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

IV. ROČNÍK
KRASOBRUSLAŘSKÉHO ZÁVODU
LEDEČSKÁ PIRUETA 2014

15. ÚNORA 2014 NA ZIMNÍM STADIONU LEDEČ N. S.

S láskou a úctou stále vzpomínají
- manželka Marie, syn Jaroslav
a dcera Věra s rodinami.

ŠTĚPÁN KOJAN

Frontman kapely Keks
Sokolovna Ledeč nad Sázavou
15. 2. 2014, zač. 20 hod.
Vystoupení Štěpána Kojana, frontmana kapely Keks, se
uskuteční v nově vytvořeném klubovém prostředí části ledečské sokolovny.
Vstupné: 100,- Kč

DĚTSKÝ
KARNEVAL
SOKOLOVNA
23. února 2014 od 14.00 hod
PROGRAM: soutěže,
vystoupení tanečních kroužků
ANETY ŠŤASTNÉ,
přehlídka masek, spousta cen a sladkostí
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ: 35 Kč

PRONAJMU

Kavárnu v Havlíčkově ul. v Ledči n. S.
K dispozici je přízemí
a I. patro, možnost i jiného využití. Dále
pronajmu 40 m2 v Nádražní ul. rovněž
v Ledči (budova papírnictví).
Bližší informace získáte na telefonu:
731 066 039.

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S., IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S.
Řídí redakční rada, šéfredaktor – Otakar Kubát. Adresa redakce: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 511,
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