PROSINEC
2012
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 12 * ROČNÍK XX * CENA 10,- Kč

Vážení čtenáři,
děkujeme Vám za přízeň a spolupráci v končícím roce.
Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody…
Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní
i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat,
že rok 2013 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 26. listopadu 2012
I. ZM schvaluje:
– uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.,
se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez
DPH 599.497,58 Kč, s DPH 725.392,10 Kč. Předmětem smlouvy je
„Údržba a provozování hřbitovů v Ledči nad Sázavou“.
– uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.,
se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez
DPH 1.060.000,00 Kč, s DPH 1.282.600,00 Kč. Předmětem smlouvy je
„Letní úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“.
– uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.,
se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez
DPH 165.289,26 Kč, s DPH 200.000,00 Kč. Předmětem smlouvy je
„Obnova dopravního značení v Ledči nad Sázavou“.
– uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se
sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez DPH
242. 000,00 Kč, s DPH 292.820,00 Kč. Předmětem smlouvy je „Údržba
a monitorování uzavřené skládky Rašovec v Ledči nad Sázavou“.
– uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.,
se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez
DPH 2.383.332,60 Kč, s DPH 2.883.832,50 Kč. Předmětem smlouvy je
„Provozování světelných bodů v Ledči nad Sázavou“.
– uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.,
se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez
DPH 1.130.500,00 Kč, s DPH 1.367.905,00 Kč. Předmětem smlouvy je
„Údržba travnatých ploch v Ledči nad Sázavou“.
– smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez DPH 1.741.666,60
Kč, s DPH 2.107.416,60 Kč. Předmětem smlouvy je „Zimní úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“.
– uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.,
se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez
DPH 381.791,60 Kč, s DPH 461.967,90 Kč.
Předmětem smlouvy je „Údržba dřevin v Ledči nad Sázavou“.
– uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.,
se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou za částku bez
DPH 4 734 947,16 Kč, s DPH 5.457.275,17Kč. Předmětem smlouvy je
„Sběr a svoz odpadů v Ledči nad Sázavou“.
– „Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce – Regenerace zeleně města Ledeč nad Sázavou“ ve znění, jak ji zpracovala firma GRANT plus
s.r.o., Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod.
– kupní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace, a.s. Havlíčkův
Brod na prodej vodovodních a kanalizačních řadů vybudovaných v rámci stavby „ZTV pro 18 RD Plácky I. v Ledči nad Sázavou.
– přijetí dotace za Veřejně prospěšné práce z Úřadu práce Havlíčkův Brod
v celkové výši pro rok 2012: 233.969,- Kč.
– přijetí peněžního daru pro Mateřskou školu Ledeč nad Sázavou ve výši
2.199,-Kč.
– přijetí dotace z Kraje Vysočina na grantový projekt Arboretum pro Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 55.917,63 Kč.
– přijetí dotace z Kraje Vysočina pro ZŠ Ledeč nad Sázavou na grantový
projekt EU peníze školám ve výši 1.576.652,40 Kč.

RYBOVKA OPĚT ZPŘÍJEMNÍ
ADVENT
o.s. MOLEKUL Vás srdečně zve na ČESKOU MŠI
VÁNOČNÍ v podání Colegia chrámových hudebníků,
pod taktovkou dirigenta Františka Štěrbáka
a pěveckého sboru Gaudeamus ze Světlé n. S.
Tato již tradiční součást vánočních svátků proběhne
V SOBOTU 22. PROSINCE V 18 hod.
V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA
v Ledči nad Sázavou.
Přijďte společně s námi zpomalit a naladit se do vánoční atmosféry!

– přijetí dotace z Kraje Vysočina na volby do zastupitelstev krajů a senátu
ve výši 135.000,- Kč.
– navýšení příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou o 1.632.570,03 Kč.
– navýšení příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč nad Sázavou o 2.199,- Kč.
– návrh na rozpočtová opatření č. ZM05_121126, včetně tabulky „Rozpočtová opatření č. ZM05_121126“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
– závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2012, které
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
– koupi pozemku parc.č. 2604/5 v kat. území Ledeč nad Sázavou od Lesů
České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106 za
cenu 1.300,- Kč (kupní cena je složena z částky 630,-Kč dle výše uvedeného znaleckého posudku a z částky 670,- Kč za ostatní náklady na
pořízení podkladů ke kupní smlouvě) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
– uzavření darovací smlouvy na podíl 1/5 na vlastnictví pozemku parc.č.
poz. 2070/22 – ostatní plocha, ostatní kom o výměře 531 m2 a pozemku parc.č. st. 517/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 v k.ú.
Ledeč nad Sázavou od paní Hany Pernicové, bytem Pod Lipami 701/5,
Nový Jičín.
– vyvěšení záměru prodeje pozemku parc. č. st. 109 v k.ú. Habrek (pod stávající garáží na sídlišti Stínadla vedle kotelny).
– vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc. č. 900 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Údolní pod stávající trafostanicí).
– vyvěšení záměru prodeje části pozemku cca 60 m2 parc. č. 2468/4 v k.ú.
Ledeč nad Sázavou, ul. Nad Lesem.
– vyvěšení záměru prodeje pozemku parc. č. poz. 418/20 a části pozemku
parc. č. poz. 418/1 v k.ú. Vrbka (na návsi).
– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným VČP Net,
s.r.o, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída čp. 485, zastoupené RWE
GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, ul. Kližská 940, spočívající
v právu zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení a to na pozemku parc. číslo 320/1 v kat. území Obrvaň a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
– jako majitel dotčeného pozemku parc.č. poz. 225 v kat. území Ledeč nad
Sázavou, umístění, provedení a realizaci u domu čp. 616 v ulici J. Haška v Ledči nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy se
Společenstvím vlastníků bytů domů čp. 614–616 v Ledči nad Sázavou,
zakládající právo provést stavbu.
– jako majitel dotčeného pozemku parc. č. poz. 2060/6 v kat. území Ledeč
nad Sázavou, umístění, provedení a realizaci stavby přístupových chodníků u domu čp. 1093–1096 v ulici Stínadla, v Ledči nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy zakládající právo provést stavbu.
– prodej části pozemku parc. č. 2136/3 v k. ú. Ledeč nad Sázavou ul. Zdeňka Fibicha (u prodejny, v zadní části, boku a před prodejnou), Milanu
Hartovi, bytem Nová Ves u Světlé nad Sázavou čp. 5, za částku 150,- Kč/
m2, GP hradí žadatel. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
– v souladu s § 84 odst. 4 zákona 128/2000 Sb. a § 32 odst. 3) zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění příspěvkové organizace.

OZNÁMENÍ
Města Ledeč nad Sázavou o vyhlášení termínu pro
předkládání písemných žádos o poskytnu finančního příspěvku a dotace z rozpočtu Města Ledeč nad
Sázavou na základě Směrnice č. 1/2011, pro projekty v roce 2013. Písemné žádos (viz web města – dokumenty) směřujte na podatelnu Městského úřadu
v Ledči nad Sázavou do 14. prosince 2012.
ZUBNÍ POHOTOVOST PROSINEC 2012
Dr. Kohlová Hana,
M. Střely 420, Krucemburk
Dr. Kříž Ladislav,
15.–16. 12.
Plovárenská 482, H. Brod
Dr. Klíma Jasoň,
22.–23. 12.
Bechyňovo nám. 2, Přibyslav
24.–26. 12. Dr. Votruba Mário, Štoky 458
Ryšavá Alena,
31. 12.–
1. 1. 2013 Habrecká 450, Ledeč n. S.
8.– 9. 12.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM!
NA SILVESTRA 2012, TEDY 31. PROSINCE,
BUDE MĚSTSKÝ ÚŘAD V LEDČI N. S.

UZAVŘEN!
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Tel.: 569 697 226
Tel.: 569 426 104
Tel.: 569 484 614
Tel.: 606 569 273
Tel.: 569 721 509

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
opět uplynul rok, a je na čase zamyslet
se, co nám rok 2012 dal, co vzal, a co nás
čeká v roce následujícím. V roce 2012
se Město zaměřilo, řekněme na drobnější akce, které nejsou až tak vidět, ale jsou
o to potřebnější. Myslím zejména výměnu oken a opravu části fasády na poliklinice, výměnu oken a opravu střechy na
budově Domu s pečovatelskou službou,
rekonstrukci třídy mateřské školy, rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ, financování plynofikace v Barborce. Zároveň
se město snaží udržovat městské komunikace – novou metodou byly opraveny ulice Na Sibíři, Zdeňka Fibicha, Poděbradova a Melechovská. Na příští rok připravujeme regenerace městské zeleně, úpravu odpočinkové zóny v ul. Z. M. Kuděje
a chceme pokračovat v rekonstrukci letního stadionu. Jinak naše město dál kvete do krásy, zejména díky paní Kohlmayerové a opravě Pekařství u Dymáků, díky
římskokatolické farnosti a opravě ledečské fary a celé řadě jiných, včetně rekonstrukcí fasád bytovek na sídlišti. Na úřadě
jsme v roce 2012 rozvířili několik kauz
– v jedné jsme byli obviňováni ze separatismu, v druhé z pošlapávání kulturního
dědictví. Ke kauze první – prioritou tohoto města a jeho současného vedení je získat Ledči statut obce s rozšířenou působností – malého okresu. Nemohu a nebudu
vám slibovat, že tento statut získáme, ale
uděláme vše pro to, abychom se malým

okresem stali. A budu jenom rád, bude-li
to na Vysočině. Nemohu však zavrhovat
i jiné varianty. Ke kauze druhé – mluvčí národního památkového ústavu uvádí,
že města usilují spíše o rozšíření památkových zón. To by v případě našeho města znamenalo patrně zařazení celého sídliště a všech nově zkolaudovaných domů
do památkové zóny. Což je snad téma spíše silvestrovské či aprílové.
Co mě osobně ale v roce 2012 trochu znepokojovalo, byl – a je – rozmach práv každého na všechno a hned.
Co mám na mysli? Víte, když si jdeme
koupit do obchodu televizi, máme právo
si vybrat z nespočetné nabídky, a když
si vybereme, je naší povinností zaplatit,
než si televizi odneseme. Toto většina z

nás jasně chápe, a nikdo s tím nemá problém. Takto to funguje ve sféře soukromoprávní staletí a v dohledné době na
tom nechce nikdo nic měnit. Ale diametrálně odlišná situace začíná panovat ve
sféře veřejné. Každý si chce uplatňovat
právo vůči komunitě, v níž žije – obci či
státu. A každý chce, aby mu tato komunita právo zajistila hned a před ostatními. Ale povědomí o povinnostech se jaksi vytrácí a nad tím, že bychom měli mít
i povinnosti vůči obci či státu, spíše každý ohrnuje nos. Město je povinno zamést
listí před mým domem, je povinno uklidit
sníh z chodníku. Stát je povinen zajistit
komfortní síť bezproblémově sjízdných
dálnic. Ale že já mám povinnost dodržovat nějakou rychlost? Je přece mým právem být tam a tam první… Proto prosím
nezapomínejme na aristotelovské pojetí
člověka jako „zóon politikon“, tedy tvora
žijícího v obci, a který obec nutně potřebuje k svému životu. A co se týče úpravy našich práv a povinností – jako právník vím, že se musí jednat o úpravu stručnou a přehlednou. A taky vím, že takový
jednoduchý desetibodový manuál má lidstvo k dispozici již více než 3000 let …
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám
i Vašim blízkým pokojné Vánoce 2012
a do nastávajícího roku 2013 Vám všem
přeji hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. (Ilustrační foto: V. Skála).
Mgr. Petr Vaněk,
starosta Ledče nad Sázavou

BRUNO – PŘÍBĚH PSÍ DUŠE

Občas se stane, že se někdo „elegantně“ zbaví nepohodlného psa tak, že ho
prostě daleko odveze a vypustí. Ten netrefí domů, bloudí a trpí psychicky i fyzicky. Také tady v Ledči již několik

takových chudáčků bylo zajištěno do
městských záchranných kotců a pokaždé se rozjela akce, kdy všichni, MVDr.
Vrbkou počínaje, přes členy ZKO až po
kolemjdoucí lidi, sháněli pro pejska náhradní umístění. A musím ráda říct, že se
to zatím pokaždé úspěšně podařilo!
Jeden pejsek ale zaslouží, aby se jeho
příběh zaznamenal: Kříženec retrievra,
který několik dnů začátkem října čekal
na svého povedeného původního majitele na parkovišti u nákupního řetězce.
Začali na něj upozorňovat lidé, byl už
v dost špatném stavu, a tak byl převezen
do záchytu. Pojmenovali jsme ho Bruno. Byl mírný, přátelský a pohodový,
proč se ho někdo zbavil, se už nedozvíme. Měl štěstí, podařilo se mi ho umístit
do dobré, majetné rodiny v Praze, do prvorepublikové vily s velikou zahradou.
Přijeli si pro něj, padli si hned „do oka“
– podal jim sám pac a odjeli. Naštěstí
mě napadlo, dát jim pro něj na první dny
obojek se známkou, s mým telefonním
číslem, než si vyřídí vlastní. Tak Bruno
jednu sobotu odjel do nového života...

Druhý den ráno mi zoufale z Prahy
volali, že se jim Bruno ztratil ze zahrady. Nezbývalo, než čekat, kdo se ozve na
mé číslo. Přišlo to odpoledne: „Paní, neztratil se vám pes? Ano, kde jste ho našli? No tady na NÁVSI U RYBNÍKA ...“
(horečně mi běželo hlavou, KDE má tak
veliká pražská čtvrť NÁVES?). „Kde
jste s ním, prosím?“ „No tady v Radějovicích, okres Praha východ!“
Byl to šok! Podle mapy pejsek urazil NAPŘÍČ Prahou skoro 40 kilometrů.
Ta věrná, opuštěná duše se vracela čekat
na svého pána tam, kde ho zanechal ...
Noví majitelé si pro něj hned dojeli. Ještě jednou se pokusil o NÁVRAT, ale to
byl „zadržen“ už v sousedství, zase stejný směr. Přes frekventované silnice, jen
s myšlenkou: Vrátit se a ČEKAT, čekat
na páníčka, čekat tam, kde mě opustil.
Vrátí se pro mě někdy?
Teď už je Bruno „usazený“, pomalu zapomíná na minulý život, žije nový
a určitě lepší, protože už nebude nikdy ČEKAT MARNĚ!
Ing. Jana Prchalová
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KALEIDOSKOP

Jen zřídka se stane, že redakce Ledečského zpravodaje dostane „opravdovou“ pohlednici s pozdravem (ony řídnou celkově), a to ještě vůbec žádnou tuzemskou, třeba z Hustopečí či Postoloprt, ale rovnou z jihoamerického (až se to obávám napsat) Chile, z lůna sopek číhajících i spících. O tu
milou pozornost se postaral známý ledečský globetrotr Ondra Janák, který ve svých letech má nacestováno víc než proslulý Emil Holub. Třeba někdy své zážitky zúročí i písemnou formou (LZ to otiskne) a pokud si hned netroufá na něco většího, může začít prvotinou o paseckých světýlkách, rodiče mu jistě rádi některý z příběhů převypráví.

Opravdická strašidelná světýlka se o listopadovém státním svátku zjevovala na Horní Ledči. MC Ledňáček tu pořádalo průvod s lampiony. Éterické bytosti se pak na dolním nádvoří hradu bez ostychu pustily do veskrze lidské stravy a ještě si do lesů a bažin odnesly po pěkném perníčku.
Naopak světla pohasla na místní moštárně, kde zahrádkáři v listopadu skončili sezonu (moštárna je v provozu od roku 1978). Letos tu vyrobili na
5500 l moštu, teď už pánové P. Panský a V. Vávra mají zařízení zazimováno.
Text a foto: J. Sladkovský

Když už jsme u těch světel, tak ledečský automotoklub i Město Ledeč se dostaly do světel ramp na výroční gala party Moto CAMS – Inter mistrovství ČR, vyhlášení Mistrů ČR v motokrosu 2012 ve Zdislavicích. Automotoklubu i Městu se dostalo vysokého ocenění za organizaci, obětavost a nasazení při motoristických podnicích, především v letošním roce. Při takhle velkém zviditelnění ledečského motokrosu je velká pravděpodobnost, že
v příštích letech opět uvidíme podniky na světové úrovni. Všem, kteří se na úspěchu podíleli, nebylo jich málo, upřímně děkujeme a blahopřejeme!

RADOSTNĚ JSME VSTOUPILI DO ADVENTU
První prosincovou neděli bylo z iniciativy vedení radnice
a organizační práce Střediska volného času v Ledči, uspořádáno slavnostní rozsvícení vánočního stromu, Lampionový průvod, živý betlém, křest knihy o posázavské železnici,
požehnání vánočního stromu P. J. Bártou i pozdrav starosty
města velkému počtu občanů – to vše byl doprovodný program této vydařené akce, doufejme nové tradice. Tak hezké
adventní časy, časy radostného očekávání Vánoc.
ok

4

SLOVO HEJTMANA
Skončilo první volební období krajské „vlády“ sestavené sociální demokracií. Spokojenost občanů s naším působením se zřejmě odrazila v tom, že po podzimních volbách nám bylo voliči umožněno i po další čtyři roky pokračovat v této práci se svými dosavadními spolupracovníky. Bereme to jako nejen naše ocenění, ale také jako
celkové ohodnocení práce krajské samosprávy, samotného krajského úřadu a rovněž měst a obcí a jejich dobré
spolupráce. Nejsme ovšem naplněni pouze nějakým domýšlivým sebeuspokojením. Víme, že i balónek, který se
moc nafoukne, může prasknout.
Rád bych všem, kteří se na vzájemné součinnosti úřadů a institucí podíleli, upřímně poděkoval. Před volbami
bylo cítit určité napětí, objevily se různé tahanice. Ty také
doznívají i po volbě orgánů krajské samosprávy. Ale doufám, že nyní se atmosféra zklidní a budeme moci společně
pokračovat v užitečné činnosti ve prospěch celé Vysočiny.
Pokud se ohlédnu zpátky, kromě drobných logických politických rozepří jsme na Vysočině nezaznamenali podstatné problémy, jež by narušovaly běžný život občanů. Nebyli jsme svědky žádných korupčních afér, některé uměle vyvolávané drobné kauzy byly ve srovnání se situací
v celostátních orgánech opravdu malicherné. Očekávám,
že v dalším období za námi zůstane stejná pozitivní stopa.

Jsem rád, že na všech úrovních v našem kraji se setkávám s množstvím lidí ochotných poctivě pracovat pro
společný prospěch. Starostové měst a obcí, úředníci, zaměstnanci kulturních, školských a zdravotnických zařízení, pracovníci ve službách, ve firmách a ostatní občané Vysočiny - všude jsem nacházel poctivé a zaujaté pracanty. Chci všechny vyzvat k pokračování na společném
díle bez rozdílu politické příslušnosti. Můžeme mít různé názory na řešení problémů, společná musí být slušnost v jednání a vůle pracovat ve prospěch všech občanů Vysočiny. Takové postoje chci prosazovat po další
čtyři roky. Nebude to snadné, protože jak vypadá vývoj
ekonomiky a mnohdy nepochopitelná rozhodnutí vlády,
bude další volební období ještě těžší než to minulé.
Ale naštěstí není život jen politika, můžeme myslet
i na příjemnější věci. Nadcházející svátky jsou příležitostí k rozjímání a zamyšlení nad uplynulým rokem. Mimořádně příznivá skladba volných dnů ve vánočním kalendáři nám umožňuje užít si dostatečně příjemná setkání
celých rodin. Přeji vám krásné prožití nejhezčích svátků
v roce, vychutnejte si přátelskou pohodu se všemi svými blízkými.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

POLICEJNÍ STANICE V LEDČI NAD SÁZAVOU
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás touto cestou seznámil se skutečností vycházející z nové organizační struktury Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina a to, že dnem
1. ledna 2013 se Obvodní oddělení Ledeč nad Sázavou
změní na Policejní stanici Ledeč nad Sázavou, přičemž
tato policejní stanice bude organizačně začleněna pod
„mateřské“ Obvodní oddělení Světlá nad Sázavou.
Od 1. ledna 2013 budou policisté ve služebním obvodu policejní stanice přítomni v denní i noční dobu podle
potřeb výkonu služby nebo bude popřípadě možné zajištění či dokonce posílení služby dosahem policejní hlídky
z Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou, která bude
na pohybu po celém teritoriálním území Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou a tedy i v Ledči nad Sázavou.

Výkon policejních činností se zajištěním veřejného pořádku bude tedy i nadále v Ledči nad Sázavou a okolí zabezpečen jako doposud.
Závěrem je nutné konstatovat, že v žádném případě
nedochází k rušení policie v některých městech, ale že
policie v našem městě Ledeč nad Sázavou zůstane i do
budoucna. Snahou nás policistů je a vždy bude, aby byl
v maximální možné míře zajištěn veřejný pořádek a nedošlo ke zhoršení bezpečnostní situace nejen v rámci
Ledče nad Sázavou, ale i přilehlých okolních obcí v teritoriu služebního obvodu Policejní stanice Ledeč nad
Sázavou.
S pozdravem a úctou
npor. Bc. Luboš PEJCHAR v.r.,
vedoucí oddělení

PODZIM V MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNĚ ZUŠ
Od září začala v základní umělecké škole fungovat
nová učebna, ve které probíhá výuka Multimediální
tvorby pro žáky ZUŠ a Kurz počítačové grafiky pro děti
i dospělé.
Žáci multimédií, kteří většinou neměli předchozí zkušenosti s grafickými programy, velice rychle pochopili
princip malování křivkami a vytvořili parafráze na známá díla kubizmu. V dalších hodinách si pak vyzkoušeli pomocí digitální zrcadlovky a programu na tvorbu videa udělat svůj první animovaný film technikou stop motion, vytvořit logo školní kapely, návrh PF pro místní firmu a další práce.

Účastníci kurzu pro veřejnost se intenzivně věnují
především počítačové grafice. S neuvěřitelnou rychlostí ovládli všechny funkce programu pracující s vektory,
program na komfortní úpravu fotografií a všechny nástroje programu na tvorbu rastrové grafiky.
Nová učebna však neslouží jen pro výuku. Díky jejímu
vybavení proběhly první projekce animovaných filmů ke
studijním účelům a přednáška, při které bylo promítnuto 100 ukázek z dějin písma. Kromě toho se učebna také
otevřela veřejnosti v rámci dnů otevřených ateliérů. Další dění z učebny a ukázky z tvorby najdete na stránkách
www.zusledec.cz.
Mgr. Markéta Pelikánová
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II. část
Odpad z obce odváží firma AVE
Čáslav, se kterou spolupracuje naše
obec již delší dobu a dalo by se říci, že
bez problémů a jak se říká – za rozumnou cenu pro naše obce. Využíváme též
sezonního pracovníka z úřadu práce na
veřejně prospěšné práce, který se stará
o vzhled našich obcí, již druhým rokem
je to pan Antonín Rokos z Hlohova.
Ale abych neříkal jenom samé kladné
věci – jsou i záležitosti, které nás dost
trápí. Tak například silnice mezi obcemi Kozlov – Vrbka, vystavěná v roce
1975. Doposud nepřevzatá a nezahrnuta do silniční sítě, i když se po ní prohánějí linkové autobusy s dětmi, nikoho to nezajímá. Starosto, máš to v katastrálním území, tak si s tím dělej, co
chceš! Připadám si, že jsme zde našim
politikům jenom na obtíž a pro srandu.
Například jedno krajské zastupitelstvo
schválí převzetí této silnice, poté se zastupitelstvo vymění a zruší rozhodnutí
zastupitelstva minulého, a tak to jde pořád dokola. Jedni něco slíbí a druzí to
zavrhnou při podepsání smlouvy.
Dále nás trápí přebujelá administrativa na našich malých obcích. Když
jsem nastupoval na funkci starosty
v roce 1990, měl náš úřad v evidenci jeden psací stroj, několik kopíráků
a vystačili jsme si. Dnes máme tři počítače, dvě kopírky a pořád něco nestíháme. Starosta i hospodářka sedí prakticky denně na úřadě, pořád něco tiskneme a kopírujeme, jsem jenom zvědavý, kam toto povede.
Ale dost nářku, i když by se nechalo
psát daleko víc. Čeká nás ještě i další
práce. Máme slíbenou dotaci pro příští rok na dětské hřiště v Kozlově. Potřebujeme v obci Olešná postavit novou čekárnu, ta stará – plechová – už
dosluhuje, ani se do sousedství k nově
opravené kapličce nehodí, opravit
místní komunikace. Na obecním úřadě nás čeká výměna oken. To všechno
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čeká na naše zastupitele do konce volebního období.
V minulosti jsme také nespali. V roce
2009 nám provedla firma Chládek a Tintěra opravu komunikací v Kozlově
a Olešné, celková hodnota díla 3 693 tis.
Kč. Příspěvek na tuto akci byl 2 449 tis.
Kč z Evropské unie a 816 tis. od státu.
V r. 2010 celkovou rekonstrukci
kapličky v Kozlově provedl Sbor dobrovolných hasičů z Kozlova v rámci brigádnických hodin. Obecní úřad

zainventoval pouze spotřebovaný materiál a bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin. Následně na to byl
v obci uspořádán sraz rodáků, který
začínal právě v zrekonstruované kapličce mší svatou.
V roce 2011 jsme vyměnili střešní
krytinu na obecním úřadě, práci zrealizovala firma Henryk Grabowski v celkové ceně 243 tis. Kč. Na tuto akci činila dotace z Kraje Vysočina 111 tis. Kč.
Josef Borovský, starosta obce

Rekonstrukce kapličky v Kozlově v roce 2010. Celkovou rekonstrukci kapličky v Kozlově provedl
SDH Kozlov v rámci brigádnických hodin. Obecní úřad zainventoval pouze spotřebovaných materiál a bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin.

Veřejně přístupný přístřešek. Stavbu provedla v roce 2012 firma Milda a Standa Kavkovi – cena
díla byla 367 730 Kč, za přispění krajské dotace, která činila 107 tis. Kč.

HORNINY A MINERÁLY LEDEČSKA
JESKYNĚ LEDEČSKÉHO KRASU
– pokračování

ZLATNICKÁ DÍLNA
LUBOR BAUM
opravy a výroba šperků v krátkých
dodacích lhůtách, široká nabídka
originálních stříbrných šperků –
www.sperky-baum.cz
www.fler.cz/lubor-baum
Hradní 737, Ledeč n. S
Kontakt na tel.: 736 441 897

Váš specialista na Vlašimsko,
Benešovsko, Zruč nad Sázavou
a Havlíčkobrodsko

Komenského 40, Vlašim

K samotným jeskyním… Přímo v Ledči se nachází největší zdejší jeskyně „Na Hůrce“, téměř
140 m dlouhá, do které se vstupovalo říceným závrtem. Od roku 1928–1932 byla přístupna veřejnosti. Vcházelo se do ní po dřevěném schodišti, uvnitř s elektrickým osvětlením. V nejnižší části se nacházejí jezírka, z nichž vytéká krasový pramen o vydatnosti 0,2 l/s. Ten je dnes upraven
jako studánka. Přibližně 30 m od této jeskyně byla v menším lůmku objevena jeskyně „Malá“.
Asi nejznámější v Ledči je jeskyně „Pod Šeptouchovem“, která byla náhodně objevena v roce
1918, při kopání základů kůlny pana Šulce. Prostorné chodby dosahují délky 130 m, nejnižší partie jeskyně vyplňují 2 sifonovitě propojená, až 3 m hluboká jezírka, členěná mohutnými od stropu odtrženými bloky vápence.
Další je „Habrecká“, asi 12 m dlouhá svahová jeskyně s několika menšími komíny a ucpanými odbočkami. V této jeskyni byly profesorem Homolou v roce 1948 nalezeny známky pravěkého osídlení – 3 fragmenty střepů knovízské kultury – doklad doby bronzové v Ledči. Jsou uloženy ve sbírkách Národního muzea.
Před vstupem do hradu můžeme spatřit menší jeskyni „V Zámecké zahradě“, mající délku 15
m. Jeskyně modelovaná korozní činností vody, postrádá jeskynní výzdobu typickou pro ostatní jeskyně.
Větší jeskyně, asi 50 m dlouhá se také nacházela ve vápencovém lomu „Na Rašovci“, byla ale
odstřelena těžbou a její části zasypány sutí. Ve vedlejším lomu za nádražím se také nacházely
menší dutiny a komín, kterým se dalo prolézat, ale vše bylo zničeno odstřelem při těžbě kamene.
V tělese mramoru v Podolí v areálu firmy je jeskyně, která je zcela zaplněna písčitohlinitými sedimenty, až na malou část ke stropu chodby, kterou objevitel pojmenoval „Alenka“. Další jeskyně, spíše větší nekrasová dutina, se nachází v zalesněném svahu nedaleko silnice Podolí – Sechov
s délkou 2 m, z části zatopenou vodou do výše 40 cm, mající podobu studánky. Pokračování příště.
Fotografie je z jeskyně pod Šeptouchovem.
Ladislav Dlouhý

ZMK. Nezapomenutelnou stopu na
Českomoravské vysočině po sobě zanechal spisovatel, cestovatel a dobrodruh –
Zdeněk Matěj Kuděj. Cestování po světě
ho provázelo celým životem. Po narukování na vojnu, kde Kuděj nechtěl sloužit
ve zbrani císaři pánu; vyprovokoval na
plzeňském náměstí incident, který zapříčinil zkoumání jeho duševního stavu vojenským konsiliem. Pro předstíranou blbost byl Kuděj z vojny propuštěn. Příběh
zakomponoval Jaroslav Hašek do povídky o Osudech dobrého vojáka Švejka.
Ani několikaletý výlet do Ameriky a následná cesta do carského Ruska se nedají porovnat s jeho bohémskými výlety do
Posázaví. Sem také v roce 1914 přivedl

Pro své klienty stále hledáme
vhodné nemovitosti!
Nabízíme kompletní servis
při prodeji či pronájmu Vaší
nemovitosti
- zajištění ﬁnancování, advokátní
úschovy, odhadu pro daň
z převodu nemovitosti
- bezplatné nezávazné poradenství
při prodeji Vaší nemovitosti

Do svého týmu hledáme
nové kolegy
pro regiony Vlašim,
Benešov, Kutná Hora, Havlíčkův Brod,
Pelhřimov, Tábor.
Diana Švábenická
Člen Realitní komory ČR
Tel. 739 630 323
svabenicka@dumrealit.cz
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ŽELIVKA KOŽLÍ
vás srdečně zve na

3. TRADIČNÍ
MYSLIVECKÝ PLES
15. 12. 2012 ve 20 hodin
v Kulturním domě v Kožlí
Hudba: Melodie, bohatá tombola

přítele Jaroslava Haška, který se později usadil na Lipnici. Jejich cesta ze Světlé nad Sázavou do Ledče a následně na
Lipnici, trvala neskutečných 7 měsíců!
Svérázným humorem získal mnoho přátel, často navštěvoval místní hostince,
kde své zážitky z cest vyprávěl, někdy
i přímo rekonstruoval. Jako spisovatel
publikoval mnoho článků, ovládal devět
řečí a do několika jazyků překládal světová díla. Příhody prožité na Vysočině,
sám ji označoval za Krabatinu, publikoval v několika dílech, mnohé se odehrály
v Ledči a okolí. Tato Kudějova fotografie je z roku 1942 a byla věnovaná místnímu doktorovi, za „obětavou pomoc…“
-ph-
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DIVADLO MIMOCHODEM BILANCUJE ROK 2012
SHRNUTÍ UPLYNULÉ SEZÓNY A PLÁNY NA TU PŘÍŠTÍ
Mladí ochotníci z domácího divadelního
seskupení Mimochodem měli letos opravdu
napilno, přičemž tím „nejmenším“ bylo opětovné předvedení velmi oblíbené a neustále vyžadované francouzské komedie Monsieur Amédée. Už od předloňské premiéry slaví soubor s touto hrou úspěchy jak na domácí scéně (rytířský sál toto představení již posedmé kompletně vyprodalo), tak při četných
výjezdech po celé České republice, kde se mu
podařilo získat i několik významných cen.
Herci si však na letošní rok připravili hned
dvě premiéry. Tou první byl letní trampský
muzikál Balada pro banditu s živou hudbou
a zpěvy, na nějž se i přes deštivé počasí při
prvním víkendu přišlo podívat celkem na 500
diváků; tou druhou pak byla další francouzská komedie Blbec k večeři, která výrazně pocvičila bránice diváctva na konci října. Právě
při obou premiérových večerech Blbce k večeři soubor uzavřel letošní sezónu a udělil za
ni několik cen. Cenu pro režiséra roku získal
herec brněnského divadla Husa na provázku
za režii Balady pro banditu, cenu za odvážný počin si odnesla Petra Ochová za realizaci
téhož. Objevem roku se stal Roman Machala za skvělé ztvárnění titulního Blbce k večeři a cenou za návrat roku byla oceněna Denisa Budilová, která letos převzala hlavní ženskou roli ve hře Monsieur Amédée, čímž se
po několikaleté přestávce vrátila na divadelní prkna, kde navíc podala vynikající výkon.

STALO SE V ADVENTU. Advent je
doba přípravy na svátek naděje, kterou světu přineslo narození Ježíše. Je to doba, kdy
se máme zamýšlet pokorně a tiše nad zázrakem lidské existence a nad prostým příběhem žasnout. Mělo by to být období klidu a míru, lásky a touhy. Jak jinak se lze
vyrovnat se zázrakem, kterému nikdy úplně neporozumíme? Nic z toho ale nezažil
v adventním období roku 1949 kněz Josef
Toufar z Číhoště. Dodnes nevysvětlený pohyb křížku při jeho kázání vyděsil tehdejší
vládce natolik, že se rozhodli událost prezentovat jako podvod připravený farářem.
Potřebovali jeho doznání. Proto ho zatkli,
uvěznili a sadistický vyšetřovatel Mácha
dostal za úkol ho k doznání přinutit. Uměl
to. A tento pan Mácha, zástupce státní moci,
za souhlasného přikyvování tehdejší justice, postupně Josefa Toufara umučil a ubil.
Kdykoliv od někoho slyším názor, že za
komunistů bylo lépe, vzpomenu si na lidi,
jako byl Josef Toufar. Ano, i dnes může
soudce nebo úředník rozhodnout chybně, ale jde o selhání jedince, je možné se
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Cenu pro pracanta roku si vysloužil Jan F.
Ptáček za poskytování dokonalého technického zázemí na zkouškách, představeních a výjezdech. Hercem roku se stal Filip Ženíšek
za znamenité podání všech svých rolí – okolnostmi zmítaného vysloužilého profesora
Amédého Rousseaua, vypočítavého žida Mageriho v Baladě pro banditu a sarkastického
vydavatele Pierra Brochanta v Blbci k večeři. Cenu pro nejvěrnějšího diváka za nejpilnější docházku na divadelní představení odnesla Diana Kociánová s přáteli a diváckou
cenu za nejlepšího hosta roku získalo pardubické Divadlo tří za své představení Prasklá
hřídel od sifonu. Hostujících souborů se letos
v Ledči představilo hned několik: dva soubory z Pardubic, dále z Kouřimi, Chrudimi
a Kutné Hory. Všechny hosty vybírali členové Mimochodem osobně poté, co jejich představení sami zhlédli, aby ledečskému publiku představili jen kvalitní a osvědčené kousky. Ve stejném trendu bude Mimochodem

odvolat, je možné se bránit. Takovou možnost náš krajan Josef Toufar neměl. Pokud
se vám podaří vyšetřit v prosincovém shonu
malou chvíli ticha jen pro sebe, rozdělte se
o ni v duchu s Josefem Toufarem. Přeji vám
ze srdce klidné a radostné svátky.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
7. 12., 14. 12., 21. 12., v 18.00 Přednášky
na faře (přednášející P. ThDr. Jan Bárta)
9. 12. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (Hraje skupina Naděje)
11. 12. v 18.00 Biblická hodina (ve farní
společenské místnosti, vede P. ThDr. Jan
Bárta)
14. 12. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do
dvanácti let (setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)
20. 12. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře)
22. 12. v 14.30 Zdobení stromku pro zvířátka ve Stvořidlech (pro děti a rodiče, podrobnosti u J. Převora)
26. 12. v 15.00 Malý vánoční koncert (v kostele sv. Bartoloměje v Hněvkovicích)

pokračovat i v příštím roce. Těšit se tedy
můžete na vybrané soubory z celé republiky a jejich komedie, na letní reprízu Balady
pro banditu na nádvoří hradu a reprízy Monsieura Amédéeho a samozřejmě i horké novinky Blbec k večeři, která sezónu v příštím roce otevře. Samozřejmostí bude i čerstvá premiéra, kterou teď soubor pečlivě vybírá, a hostování v různých městech naší země.
Zapomenout nesmíme ani na hudební akce,
které Mimochodem pořádá, z nichž jmenujme tu největší – benefiční multižánrový hudební festival, jehož již čtvrtý ročník se bude
konat v srpnu opět na nádvoří ledečského hradu. Výtěžek ze vstupného bude opět věnován
na rekonstrukci hradu a zejména sociálního
zařízení na dolním nádvoří, jejíž projekt již
Mimochodem zhotovilo. O všech kulturních
akcích vás samozřejmě budeme informovat
nejen v Ledečském zpravodaji, ale i na stránkách divadla www.mimochodem.com, prostřednictvím plakátů a e-mailového bulletinu,
do kterého se můžete přihlásit na adrese josef.
nadvornik@mimochodem.com. Za dlouhodobou podporu divadlo Mimochodem děkuje
městu Ledeč nad Sázavou, firmám Atos s.r.o.
a Tulach s.r.o. Realizaci Balady pro banditu
taktéž podpořily firmy Galatek a.s. a Pracolor
s.r.o. Divadlo Mimochodem děkuje i všem divákům za projevenou přízeň a těší se s vámi
na srdečnou shledanou v příští sezóně.
Josef Nádvorník

25. 12. ve 14.30 Tradiční vánoční koncert (v děkanském kostele, hraje místní schola Naděje)
28. 12. ve 14.00 Vánoční setkání farníkůseniorů na faře
5. 1. 2013 ve 14.30 Živý betlém, aneb putování za betlémskou hvězdou (Husovo
náměstí)
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
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 – CENA STAROSTY MĚSTA
V tomto podzimním čase se dne 6. 11. 2012 v sále Gymnázia
v Ledči nad Sázavou konalo postupové kolo pěvecké soutěže
Ledečský slavíček. Sešlo se na 51 soutěžících, kteří byli rozděleni podle věku do čtyř kategorií. Na vše dohlížela milá porota
ve složení: paní Tůmová D., paní Kroutilová S. a pan Pavlíček J.
Soutěžící přišlo podpořit asi 100 diváků, zejména rodičů
a spolužáků. Hlavní ceny věnoval starosta města pan Mgr. Vaněk, které osobně předal. Atmosféra byla báječná, a tak všichni
soutěžící i diváci strávili příjemné odpoledne.
Výsledky první kategorie:
1. – Casková Anežka, 2. – Policarová Monika,
3. – Hejtmánková Markéta
Výsledky druhé kategorie:
1. – Kubíčková Viktorie, 2. – Kroutilová Vendula,
3. – Chaloupková Anežka
Výsledky třetí kategorie:
1. – Maštálková Kateřina, 2. – Bělohradská Andrea,
3. – Vávrová Karolína
Výsledky čtvrté kategorie:
1. – Hamajdová Barbora, 2. – Ulč Michal

Vítězové jednotlivých kategorií, postoupili do krajského kola
v Jihlavě, které se konalo 24. listopadu. Na závěr bylo připraveno vystoupení taneční skupiny Šmoulata, pod vedením Anety Šťastné, pracovnice SVČ. Děkujeme všem účinkujícím za
účast, a za rok se těšíme na další kolo naší pěvecké soutěže.
Marcela Mainerová – SVČ Ledeč

PROMARNĚNÁ ŠANCE
Házenkáři KF Ledeč n. S. podlehli doma celku BS Starý Plzenec
Palubovka ledečské sportovní haly přivítala v polovině listopadu druholigové domácí borce a jejich soupeře z čela tabulky.
Překvapivě dlouho byli domácí více než vyrovnaným soupeřem,
konečně poločasový výsledek 16 : 16 tomu odpovídal. Nasazení
Ledečáků vydrželo téměř až do samého závěru, kde však silný
soupeř jejich odpor zlomil a „utekl“ o pět branek, na konečných
28 : 33. Nejlepším střelcem domácích byl Kupa s 10 brankami,
za hosty nejvíce skóroval Nachtman se 7 brankami. Zápas, kterému přihlíželo 80 diváků, řídili rozhodčí Vaněk a Kříženecký.
Sladkovský

AUTOGRAMIÁDA
Vydařená autogramiáda. Páteční odpoledne, 23. listopadu, podepisoval pan Miloš Doležal na místním informačním centru svoji nejnovější knihu Jako bychom dnes zemřít měli
– drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Trpěliví
byli čekatelé i autor, který svůj autogram připojil snad dvěstěkrát. Téměř každý chtěl s Milošem Doležalem prohodit pár přátelských vět, či ukázat své příbuzné na fotografiích otištěných v knize. Pro autora tu byla řada faktických i podnětných připomínek. Zájem veřejnosti i autora nabízí možnost besedy s autorem, o které vás budeme včas informovat (konec ledna 2013?). Autogramiády se osobně zúčastnil i vydavatel knihy a majitel Nové tiskárny v Pelhřimově, pan Bedřich Kocman.
Knihu lze zakoupit v ledečském informačním centru za 380,- Kč.

PF 2013 PRO LEDEČSKÝ
ZPRAVODAJ

Včelaři z Ledče nad Sázavou přejí všem
čtenářům Ledečského zpravodaje radostné
Vánoce a v příštím roce pevné zdraví a pohodu. Jako dárek pro vaše děti či vnuky
můžete zakoupit PEXESO – 32 druhů nektarodárných rostlin, za pouhých 20,- Kč.
PEXESO nabízíme ve Včelařském domě:
Po – Pá 8–11.30, 12.30–16 hod., So 9–11
hod., k dispozici je rovněž na ledečském informačním centru.
Výbor ZO ČSV o.s. Ledeč nad Sázavou
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GYMNÁZIUM, SOŠ A VOŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU
– VOLBA STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Na konci každého roku se žáci pátých a devátých tříd spolu se svými rodiči rozhodují o možnostech svého dalšího studia. Jednou z variant je studium v místě bydliště nebo v jeho těsné blízkosti. Tento plán můžete realizovat
na střední škole v Ledči nad Sázavou. V minulém čísle Ledečského zpravodaje jste si mohli přečíst o zabezpečení výuky. Nyní bych vás chtěl seznámit
s nabídkou studijních a učebních oborů.
1. OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU
GYMNÁZIUM
pro žáky 5. tříd základních škol osmiletý obor – Gymnázium (79-41-K/81)
pro žáky 9. tříd základních škol čtyřletý obor – Gymnázium (79-41-K/41)
Cílem výuky je především připravit žáky pro studium na vysoké škole. Žáci
se učí podle školního vzdělávacího programu pod názvem „Proč? ... Proč
ne?“. Rozsah a hloubka probíraného učiva podle tohoto programu dává velice dobrý základ pro studium na jakékoliv vysoké škole. Tento cíl se nám
daří naplňovat. O tom svědčí například výsledky loňských maturitních zkoušek, které všech 53 žáků úspěšně složilo a z nich 25 žáků prospělo s vyznamenáním. Ve státní maturitě jsme dosáhli výsledků, které byly nad celostátním průměrem daného oboru. V matematice jsme tento průměr výrazně převyšovali. Všichni žáci, kteří si podali přihlášku na vysokou školu, byli přijati.
STŘEDNÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Pro žáky 9. tříd základních škol:
Informační technologie a ekonomika – reklama a webdesign (18-20-M/01)
Strojírenství – informační technologie a počítačová grafika (23-41-M/01)
Výhodou těchto oborů je příprava žáků jak pro nástup do zaměstnání,
tak pro studium na vysoké škole. Dále mohou pokračovat na vyšší odborné škole, která je součástí naší školy, a po absolutoriu jim bude udělen titul
DiS. Během studia mohou získat certifikát ECDL, certifikát pro tvorbu technických výkresů v programu Autocad, státní zkoušku z psaní na klávesnici.
Novinkou v oboru strojírenství je praktická výuka programování v nové dílně CNC, kde je vrtací a frézovací centrum MCV 754 QUICK s řídicím systémem iTNC 530 HEIDENHAIN. Žáci obou oborů absolvují ve vyšších ročnících povinnou odbornou praxi.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LEDEČ N. S. – NOVÝ OBOR OD 1. 9. 2013

LOGISTIK
– operátorka / operátor skladování
tříletý učební obor s výučním listem
Uplatněni absolventek / absolventů:
● jako operátoři skladování v logistických centrech, v obchodech
a výrobních podnicích, jako podnikatelé v oblasti logistiky
a skladování.
Dovednosti absolventek / absolventů:
● příprava zboží a materiálu k expedici a prodeji,
● vystavování dokladů spojených s prodejem a nákupem,
● odběr a přejímka zboží a materiálu,
● vyřizování objednávek a reklamací,
● skladování a ošetřováni zásob,
● řízení a obsluha dopravních a manipulačních prostředků.

2. OBORY UKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU
Pro žáky 9. tříd základních škol:
Strojní mechanik (23-51-H/01)
Nástrojař (23-52-H/01)
Logistik-operátor/ka skladování
Tyto obory jsou tříleté a žák získá výuční list. Závěrečné zkoušky probíhají podle jednotného zadání, které je státní.
Žáci mají během studia teoretickou i praktickou výuku. Novinkou je praktická výuka programování v nové dílně CNC. Žák může absolvovat svářečský kurz pro obloukové svařování obalenou elektrodou nebo v ochranné atmosféře CO2. Dále mohou využít možnosti proškolení ve svařování metodou TIG nebo v pájení. Připravujeme podmínky pro výuku svařování plastů.
Žáci mohou pobírat měsíční odměny za produktivní práci, na které se podílejí, dále mohou při splnění určitých kritérií stanovených krajským úřadem získat motivační stipendium.
V současné době je v praxi velká poptávka po absolventech strojírenských učebních oborů, zejména v našem regionu, kde převládají strojírenské firmy.
Na naší škole lze získat maturitní zkoušku v dálkovém nástavbovém studiu. Jsou to obory Podnikání (64-41-L/51) a Provozní technika (23-43L/51). Podmínkou pro toto tříleté studium je výuční list.
Žáci, kteří již získali maturitní vysvědčení, mohou pokračovat na vyšší odborné škole ve tříletém denním studiu – Ekonomika a management
podnikání (63-41-N/12) se zaměřením na ekonomiku nebo strojírenství.
Vzdělávání je ukončeno absolutoriem s právem užívat titul DiS.
A co říci na závěr? Abychom se s případnými zájemci o studium na naší
škole lépe poznali, připravujeme pro ně již třetím rokem „Přípravný kurz“.
Těším se na vzájemnou spolupráci.
Mgr. František Trpišovský, ředitel

Gymnázium, Střední odborná škola
a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Husovo nám. 1, Ledeč nad Sázavou
ŠKOLA POŘÁDÁ OD 30. LEDNA 2013 PŘÍPRAVNÝ KURZ
K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLU S NÁZVEM

ÚVOD DO UČIVA PRIMY
A 1. ROČNÍKU
Kurz připravujeme pro žáky 5. a 9. tříd
základních škol v Ledči nad Sázavou a okolí.
Způsob přihlášení, náplň kurzu,
jeho začátek a místo konání najdete
od 4. ledna 2013 na www.gvi.cz.

FIKTIVNÍ FIRMY V LEDČI NAD SÁZAVOU
Studenti Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou v rámci studia založili fiktivní firmy – Partyland, s. r. o. a Bydlení je hra, s. r. o. Předmětem podnikání firmy „Partyland, s. r. o.“ je pořádání společenských
akcí, pronájem společenských prostor a zajištění kompletního servisu
jakékoli akce. Předmětem podnikání firmy „Bydlení je hra, s. r. o.“ je
velkoobchod a maloobchod zaměřený na nákup, realizaci a prodej nábytku. V říjnu byly obě firmy úspěšně zapsány do obchodního rejstříku, který vede Centrum fiktivních firem v Praze. V současné době navrhujeme katalogy s přehledem nabízeného zboží a služeb, pro které stanovujeme ceny pomocí kalkulačních technik. K propagaci fiktivních
firem zpracováváme prezentace a vytváříme webové stránky. V listopadu probíhaly přípravy na školní veletrh fiktivních firem, na kterém
jsme obchodovali mezi jednotlivými firmami a s návštěvníky dne otevřených dveří. Od prosince začne intenzivní příprava na mezinárodní

10

Veletrh fiktivních firem v Praze, kde si vyzkoušíme obchodování i se
zahraničními zákazníky a budeme prezentovat firmy na veletrhu. Kadlečková, 2. VE
Ve 3. ročníku střední odborné školy v předmětu Podnikatelské činnosti probíhá také činnost dvou fiktivních firem. „Enjoy this moment,
s. r. o.“ se zabývá nabídkou zážitkových programů. Předmětem podnikání fiktivní firmy „DOWN, s. r. o.“ je nákup a prodej jízdních kol a jiných nemotorových vozidel. Žáci se seznamují pod odborným vedením učitelky se základními činnostmi, které souvisí se zápisem do obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. V předmětu si vyzkouší
činnosti tak, jak probíhají v reálných podnicích – od nákupu po prodej,
vyhotovování faktur, pokladních dokladů, bezhotovostní platební styk.
Nabídku své činnosti představí v katalogu svých firem.
Vlasta Rýdlová

ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO
PLÁNU, VYBUDOVÁNÍ VAROVNÉHO
A VYROZUMÍVACÍHO SYSTÉMU PRO
MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU
Projekt byl zahájen už v dubnu 2010 zpracováním Technické studie a zaměření dosahu všech koncových bezdrátových bodů (hlásiče, sirény, snímačů hladiny a kamer).
Následně byla podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu Životního
prostředí, v lednu 2011 Státní fond ČR rozhodl o poskytnutí podpory ve výši 90 %
z celkových rozpočtovaných nákladů na realizaci, tedy 5.275.810,- Kč.
Dodavatel a realizátor zakázky, firma Mopos Communications, a.s., vzešla z řádného výběrového řízení, smlouva byla podepsána letos v září.
Projekt občanům města přinese především rychlejší a účinnější informování v případě nebezpečí a umožní přijmout včasné a efektivní řešení krizové situace.
Součásti projektu je Digitální povodňový plán, který bude napojen na Digitální povodňový plán ČR a Povodňový informační systém POVIS, který sdružuje a vyhodnocuje
případné povodňové nebezpečí a dále přímé propojení na Složky jednotného záchranného systému pro včasnou aktivaci těchto složek, v případě ohrožení. Sem budou napojena
zařízení, která budou přispívat k vyhodnocování situace a v případě potřeby vysílat výstrahy krizovému štábu města. Jedná se například o srážkoměr, který je umístěn na střeše městského úřadu, tři čidla pro sledování průtoku vody na přítocích potoků a pro vizuální kontrolu množství vody a stav naplavenin na problémových mostních konstrukcích
budou dohlížet dvě kamery s nočním viděním.
Řídící jednotka automaticky vyšle zprávu krizovému štábu a ten může okamžitě iniciovat systém vyrozumění a varování obyvatel. Vyrozumívací systém se skládá ze 146
bezdrátových vyrozumívacích hlásičů (rozhlasu), tří tlakových sirén a informační tabule pro neslyšící, zaregistrovaným občanům může zaslat varovné SMS. Vyrozumívací hlásiče jsou rovnoměrně rozmístěny po městě i v místních částech (Obrvaň, Habrek, Vrbka, Souboř), zároveň budou využívány jako obecní rozhlas pro informování
občanů o různých událostech a akcích.
Celkové náklady projektu se po vysoutěžení (výběrovým řízením) snížily na částku
3.743.672,- Kč. Z této částky bude město Ledeč investovat 10 %. Kompletní zařízení
bude aktivováno do konce roku 2012.
Luděk Šíma
Tento program je spolufinancován za podpory EU a Operačního programu životního prostředí.

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ ZPĚVAČKY

MADAME BUTTERFLY

V ledečské sokolovně na akci ZOO 2,
25. 12. 2012, kapela Madame Butterﬂy
představí publiku novou zpěvačku Mímu
(Michaelu Krupkovou), která nahradila
bývalou zpěvačku Kakao. Skupina natočila studiové album a videoklip k písničce „Gott“, kterým se s Kakaem rozloučila. Videoklip je na serveru youtube.com.
Na akci dále vystoupí hudební skupiny Civilní Obrana (Čáslav) a Bohemian Highlanders (Ledeč), proběhne
obří striptýzová show a do ranních hodin se bude sálem ozývat diskotéka
DJ Kaliče a DJ Petra. Začátek akce je
ve 20.30. Více informací naleznete na
Facebooku.

ProfiOdpady s.r.o.
OTEVŘELY OD 15. 11. 2012
novou provozovnu
v ulici NA PLÁCKÁCH 662,
584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU
VYKUPUJEME:
ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY, PAPÍR, PLASTY
otevírací doba: po, st, pá 9–16, so 8–12
Tel.: 604 467 471

Poskytování služeb pro rodinu
a domácnost Dagmar Urbanová
– pečovatelská služba –
nabízí seniorům a zdravotně postiženým
občanům z Ledče n. S., Kožlí a okolních obcí:

• pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• dovoz jídla
• běžný úklid a údržbu domácnosti
• běžné nákupy a pochůzky
• dopravu a doprovázení k lékaři a na
úřady

KOUPÍM
garáž v Ledči nad Sázavou.
Kontakt na telefon: 605 871 665.

PRODÁM byt 3+1 v Ledči nad Sázavou.
Byt je po celkové rekonstrukci, klidný,
v osobním vlastnictví.
Cena 850 000,- Kč.
Kontakt na tel.: 775 907447

Naším posláním je poskytovat
svým uživatelům služby, které vedou
k podpoře samostatného života v domácím prostředí, a tím umožnit lidem
přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech,
zachovat vazby na své přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké.
Služby jsou poskytovány na základě
písemné smlouvy, za úhradu, dle platného ceníku služeb.
Informace na:
telefon: 737 728 330
http://iregistr.mpsv.cz/
e-mail: Urbanova.Dasa@seznam.cz
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PŘEDPLATNÉ LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE NA ROK 2013
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
210,- 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 jejich
spolutvůrci. S podzimem letošního roku přestala vycházet Cesta Vrchovinou (škoda), a tak jsme
přišli o oblíbenou společenskou kroniku. Tuto službu vám nabízí i náš měsíčník – pogratulujte
svým milým, či zavzpomínejte na své blízké, kteří nás už navždy opustili, poslední strana LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE je pro tato oznámení vyhrazena. Předplatné si můžete zajistit na
Informačním centru v Ledči n. S. (Husovo nám. 60).
Informujte se na možnost DÁRKOVÉHO POUKAZU na předplatné zpravodaje 2013, podrobnosti na zmíněném informačním centru, tel.: 569 721 471.
Redakce
PŘEDPLATNÉ RADNIČNÍCH NOVIN JAKO DÁREK

VÁNOČNÍ TRH OBOHACEN O ŽÁDANÝ TITUL
V informačním centru je
k dispozici nová kniha

Posázavský pacifik
Světlá-Kácov-Čerčany

Půvabná kniha plná starých pohlednic přiláká nejen fandy do mašinek,
nostalgie posázavksých nádražíček
potěší snad každého. Kniha byla pokřtěna na ledečském náměstí, při příležitosti rozsvícení vánočního stromu.

Kniha stojí 299,- Kč.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

STUDIO SALVE

Nabízíme: Ortopedické vložky do bot, potřeby pro diabetiky, pomůcky
pro imobilní osoby, dámské spodní prádlo, kompresní punčochy Maxis,
ponožky pro sportovce Collm, bandáže, ortézy, alkoholtestry, drogtestry,
potřeby pro kojence a jiné.
Kontakt: Studio Salve, Nádražní 270, 584 01 Ledeč nad Sázavou,
tel.: 608 958 876

NOVÁ OČNÍ OPTIKA Svatava Maryšková
(za infocentrem, směrem ke splavu)
STÁLÉ SLUŽBY:
 Nabízíme velký výběr
dioptrických, dětských
a slunečních brýlí včetně
doplňkového sor mentu
 Při zakoupení brýlových
obrub a skel na lékařský
předpis poskytneme slevu
15 % z ceny
 Drobné úpravy, rovnání,
čištění brýlí v ultrazvuku
provádíme na počkání zdarma
 Poskytujeme věrnostní
program, podrobnos
v provozovně

PO – ČT 8–12; 13–16 hod.
Husovo náměs 239, Ledeč nad Sázavou
Kontakt na telefon: 702 076 686
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