KVĚTEN
2015

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 5 * ROČNÍK XXIII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
(upraveno pro potřeby zpravodaje)
Rada města na svých jednáních 13. dubna a 22. dubna řešila hlavně běžné procesní záležitosti, za zmínku stojí přijetí dotací na:
– vylepšení automatizovaného knihovního systému
v knihovně (25.000 Kč)
– nákup fotoaparátu, wifirouteru a dalšího materiálu pro infocentrum (38.000 Kč)
– pořízení kompostérů (48.828 Kč)
– pořízení interiérových kompostových nádob (49.920 Kč)

Zastupitelstvo města se sešlo 20. dubna a poprvé ho mohla veřejnost sledovat přímo i pomocí on line přenosu a mohla
být svědkem několika majetkových úkonů. Z nich lze považovat za zajímavý záměr prodeje pozemků nad Penny, kde by
mohla vzniknout sídla dvou firem a zahradnictví. Zastupitelé
nepracovali jen v oficiálních termínech, ale jejich zástupci se
sešli i s občany místních částí Habrek a Vrbka, kde vyslechli
stížnosti i přání spoluobčanů. Bohužel občané Vrbky a Sychrova stále požadují jejich oddělení k obci Kozlov a v současné době probíhá jednání o majetkovém vypořádání.

KOMPOSTÉRY A BIONÁDOBY OBČANŮM ZDARMA
Město Ledeč nad Sázavou v rámci záměru snížení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládku připravilo za finanční podpory z Fondu
Vysočiny projekt na předcházení vzniku odpadů podporou
domácího kompostování, a to zapůjčením kompostéru
vlastníkům nemovitostí a uživatelům zahrad, kteří jsou původci značného množství biologicky rozložitelného odpadu. V rámci projektu bude mimo kompostérů ještě možné
požádat o zapůjčení interiérových nádob na bioodpad, včetně kompostovatelných sáčků.
Zájemci o kompostéry a interiérové nádoby musí vyplnit závaznou přihlášku, kterou je možné stáhnout na: http://
www.ledecns.cz/cs/dokumenty/formulare.html nebo osobně
vyzvednou přímo na oddělení životního prostředí. Při rozdělování výše uvedených kompostérů a nádob bude rozhodovat
termín podání závazné přihlášky, tzn., že nádobu obdrží prvních 155 a 320 žádajících, kteří splní následující podmínky:

Žadatel musí mít trvalý pobyt na území města Ledeč n.
S. a jeho místních částí nebo být vlastníkem nemovitosti
v dané lokalitě. Žadatel nesmí být osoba, která má dluh
vůči obci za neuhrazený poplatek za provozování systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
TERMÍN PODÁNÍ ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY DO 31. 5.
2015
Poznámka: Zájemci, kteří nebudou moci být z důvodu
převisu žádostí uspokojeni, budou potencionálními žadateli
pro případnou další etapu dotovaných kompostérů a bionádob.
Kontaktní osoby: J. Fotrová – MěÚ Ledeč n. S., OVŽ,
č. 307, tel. 569 729 532, e-mail: jana.fotrova@ledecns.cz,
Mgr. J. Hospodková – MěÚ Ledeč n. S., OVŽ, kancelář č.
306, tel. 569 729 535, e-mail: jana.hospodkova@ledecns.cz

REGENERACE ZELENĚ MĚSTA LEDEČ NAD SÁZAVOU
V průběhu měsíce května a června se v Ledči znovu
budou objevovat zaměstnanci firmy H-Rekultivace, kteří
budou v rámci záruky o dílo odstraňovat požadované nedostatky. V první fázi dojde k výměně cca 25 ks suchých
neprosperujících stromů, dále budou odstraňovány závady
na travnatých plochách, spočívající především v dosetí jednotlivých ploch a postřiku selektivním herbicidem. V poslední fázi dojde k dosadbám rostlin v jednotlivých záhonech, které uschly či vymrzly.
Rádi bychom touto cestou ještě požádali občany našeho
města, zvláště ty, bydlící na sídlištích, aby se k osázeným

záhonům chovali ohleduplně a vysazené rostliny záměrně
nepoškozovali bezohledným šlapáním přímo v záhonech.
Dále důsledně upozorňujeme majitele psů, aby zabránily vstupu jejich miláčků na tyto osázené plochy. Bohužel
musíme konstatovat, že v rámci terénních pochůzek bylo
zjištěno i velké množství poškozených kůlů u nově vysázených stromů. Všechny tyto činnosti lze chápat jako přestupek proti veřejnému pořádku a viníku zde hrozí pokuta
až do výše 50 000 Kč. Musíme si uvědomit, že prostředí,
ve kterém žijeme, je naší vizitkou, a je na nás všech, aby se
nám tu žilo dobře.

ZUBNÍ POHOTOVOST KVĚTEN 2015

REKONDIČNÍ
A RELAXAČNÍ MASÁŽE

sobota, neděle, svátek 9:00–12:00
8., 10. – 11. 5.
16. – 17. 5.
23. – 24. 5.
30. – 31. 5.
6. – 7. 6.
13. –14.6.
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Dr. Stratilová,
Havlíčkova 848, Chotěboř
Dr. Pumprová,
Hrnčířská 2925, Havl. Brod
Dr. Vosiková,
Lánecká 970, Světlá n. S.
Dr. Pullmann,
Česká Bělá 122
Dr. Němcevová,
Náměstí T.G.M. 35, G. Jeníkov
Dr. Pumprová,
Havlíčkova 2925, Havl. Brod

Tel.: 569 623 880
Tel.: 569 428 238
Tel.: 774 558 257
Tel.: 603 989 746
Tel.: 569 442 394
Tel.: 569 428 238

• BREUSSOVA MASÁŽ
• DORNOVA METODA
• REIKI
PETRA HORÁKOVÁ
SALON FREESTYLE
Hálkova 325, Ledeč n. S.
artea@seznam.cz 722 767 082

ČERNÉ SKLÁDKY
Přesto, že v Ledči máme sběrný dvůr a separační
nádoby, vyskytují se na území města a jeho okolí
„černé skládky odpadů“. Nejčastěji tyto nelegální
skládky objevujeme podél silnic, cest a na okrajích
lesů. Většinou se jedná o inertní stavební materiál,
pytle s klasickým komunálním odpadem, velkoobjemový materiál z domácností nebo staré pneumatiky. Nemalé procento tvoří i nebezpečný materiál
jako zbytky barev, autobaterie či azbestová krytina. Skládky mají negativní vliv na životní prostředí
a nejsou dobrou vizitkou občanů města.
Ukládání odpadů tímto způsobem je nelegální a protizákonné, a za tento čin hrozí viníkovi z řad fyzických
osob pokuta až do výše 50 000 Kč. Současně muže
být uložena i úhrada nákladů vzniklých městu za jejich odstraňování. Odstranění takovýchto nelegálních
skládek představuje pro město nemalé vynaložení finančních prostředků, které by mohly být použity např.
na opravu chodníků a komunikací, vybavení dětských
hřišť či městského mobiliáře atd.
Připomínáme, že občané města Ledeč nad Sázavou
mohou své odpady bezplatně uložit na sběrném dvoře
v Pivovarské ulici.

PROVOZNÍ DOBA:
Po, Út, Čt, Pá
8:00 – 10:00 11:00 – 15:00
St
8:00 – 10:00 11:00 – 17:00
So
8:00 – 11:00
Informace: p. Bradáč, tel.: 569 720 787, 602 216 197

My všichni bychom si měli uvědomit, že prostředí,
ve kterém žijeme, bychom si měli hýčkat a zachovávat
ho v co nejméně narušeném stavu pro příští generace!

ODBOR DOPRAVY MĚSTSKÉHO ÚŘAD SVĚTLÁ N. S. INFORMUJE
Odbor dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou je zákonem pověřen řešením dopravních přestupků na celém území ORP Světlá nad Sázavou.
Do těchto dopravních přestupků spadá i nerespektování dopravní značky č. IP 13c Parkoviště s parkovacím automatem, která je několikrát umístěna
na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. V období
od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 našemu odboru bylo
oznámeno Policií ČR Obvodní oddělení Světlá nad

Sázavou 78 dopravních přestupků, kdy řidič neměl
zaplacený parkovací poplatek min. ve výši 2 Kč
za hodinu. Z těchto 78 přestupků již 56 přestupců
zaplatilo pokutu ve výši 300 Kč. Tedy je na zvážení
každého řidiče parkujícího na zpoplatněném parkovišti na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, zda je
lepší zaplatit 2 Kč nebo se vystavit hrozící pokutě.
Ing. M. Peroutka - vedoucí odboru dopravy,
Městský úřad Světlá nad Sázavou

RADNÍ PETR KRČÁL NAVŠTÍVIL LEDEČ
Radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Mgr. et
Bc. Petr Krčál navštívil 21. dubna ledečskou radnici. Během své návštěvy se setkal s vedením města,
s poskytovateli sociálních služeb a navštívil krajské
zařízení Domov Háj.
Při setkání s ledečským starostou Ing. Z. Tůmou
a zástupci městského úřadu byla vedle otázky budouc-

nosti krajského zařízení probírána také nabídka sociálních služeb ve městě. V případě Domova Háj byl zmíněn proces transformace sociálních služeb, do kterého
je pobytové zařízení zařazeno a v rámci nového programovacího období by mělo tímto procesem projít.
Dále probíhalo jednání týkající se čističky odpadních
vod v Háji, kterou bude Město Ledeč muset řešit.

KOMINICTVÍ URBAN A SYN
nabízí stavby nových systémových komínů, montáže nerezových komínů,
vložkování komínových průduchů pro tuhá paliva i plyn. Rekonstrukce nadstřešních částí komínových těles,
dopojení spotřebičů kouřovody, roční servis a čištění komínů, vše kvalitně a se zárukou.
Kontakt na telefon: 776 666 014.
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GALATEK SLAVÍ 25 LET PŮSOBNOSTI
V OBORU POVRCHOVÝCH ÚPRAV
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří u příležitosti
25. výročí založení akciové společnosti GALATEK a.s. v sobotu
16. května 2015 od 9:00 – 12:00 hod.
v sídle společnosti – Na Pláckách 647, Ledeč nad Sázavou.
V rámci dne otevřených dveří si můžete prohlédnout celý areál
společnosti spolu s praktickými ukázkami robotického nanášení
nátěrových hmot. Dále se můžete těšit na zábavný program pro
dospělé (moto-trialshow v podání Pavla Balaše, mistra ČR v trialu) i pro Vaše děti. Během celé akce je zajištěné bohaté občerstvení.
Společnost GALATEK a.s. se zabývá dodávkou kompletních provozů lakoven a linek povrchových úprav s vlastní výrobou strojů a zařízení v evropské kvalitě pro nejširší okruh
zájemců, se zaměřením na střední a větší zákazníky. Společnost byla založena v roce 1990.
Jedná se o ryze českou společnost v soukromém vlastnictví. Průměrný obrat firmy za posledních 5 let je 225 mil. CZK. GALATEK a.s. působí především na českém, slovenském a ruském trhu, ale stále více se prosazuje i na trzích západní Evropy – v Německu, Rakousku,
Francii, Holandsku nebo Švédsku. Mezi významné zákazníky patří výrobci automobilů i jejich subdodavatelé, dále firmy z leteckého a železničního průmyslu, výrobci zemědělských
strojů či nábytku.
V současné době společnost zaměstnává více než sto zaměstnanců. Stabilní tým pracovníků s dlouholetou praxí v oboru zajišťuje efektivní navržení technologického procesu,
zpracování projektové dokumentace, vývoj a konstrukci zařízení, vlastní výrobu a montáž,
komplexní obchodně-technické služby i následný servis zařízení.

Na Vaši účast se těší celý tým zaměstnanců společnosti GALATEK a.s.
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC DUBEN 2015
ŘÍDILI VOZIDLO SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ – dne 6. 4. 2015
a poté 8. 4. 2015 byli hlídkou PČR
v Ledči nad Sázavou kontrolováni 29-letý muž z Havlíčkobrodska
a poté 22-letý muž z Ledečska při
řízení osobního motorového vozidla, kdy při silniční kontrole bylo
provedenou lustrací v evidencích
PČR zjištěno, že oba kontrolovaní
řidiči mají rozhodnutím soudu vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Řidičům byla na místě zakázána další jízda
a věc byla dále zadokumentována jako přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337/1a) tr. zákoníku,
kdy oběma řidičům hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.
KRÁDEŽ DŘEVA – dne 9. 4. 2015 vyjížděli policisté z Policejní Stanice v Ledči nad Sázavou k nahlášené krádeži dřevní hmoty, kdy dosud neznámý pachatel v době od 15:00 hod. dne 20. 12.
2014 do 16:00 hod. dne 9. 4. 2015 odcizil v lesním porostu v k.ú.
Prosíčka dva kusy smrků, kdy poškozenému majiteli měl tímto
jednáním způsobit celkovou škodu ve výši 9.000,- Kč.
VÝTRŽNICTVÍ V BARU – dne 14. 4. 2015 byly policejním
inspektorem PS Ledeč nad Sázavou zahájeny úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví dle ust.
§ 358/1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit 27-letý muž z Ledečska v místním baru Starwin dne 24. 1. 2015, kdy v podnapilém stavu po předchozí vzájemné slovní rozepři s jedním

z hostů tohoto v prostoru u vstupních dveří fyzicky napadl.
V případě prokázání viny podezřelému hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
PODNAPILÁ MLADISTVÁ V BARU – dne 17. 4. 2015
byla ve večerních hodinách ze strany PČR OOP Světlá nad
Sázavou, Policejní stanice Ledeč nad Sázavou prováděna
kontrola barů a restauračních zařízení se zaměřením na podávání alkoholických nápojů mladistvým a nezletilým, kdy
v rámci kontroly bylo ve 21:37 hod v Ledči nad Sázavou
v klubu DEPO zjištěno, že přítomné mladistvé byl podán
nezjištěnou osobou alkoholický nápoj, přičemž provedenou
dechovou zkouškou byla naměřena hodnota 0,25 ‰ alkoholu v dechu. O věci vyrozuměn ze strany PČR zákonný
zástupce a to otec mladistvé, který byl nucen dostavit se
na místo a zde s ním byl proveden pohovor ze strany přítomné pracovnice MěÚ OSPOD Světlá nad Sázavou a dcera mu
byla následně předána.
POŠKOZENÍ VÝLOHY – dne 24. 4. 2015 bylo na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou oznámeno, že dosud
neznámý pachatel dne 24. 4. 2015 v době od 00:00 hod
do 00:05 hod nezjištěným způsobem rozbil skleněnou výlohu u obchodního domu Slunce v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí, čímž poškozené majitelce obchodu způsobil
škodu ve výši nejméně 5.000,- Kč. Věc je v současné době
prošetřována jako přečin poškozování cizí věci dle ust.
§ 228/1 tr. zákoníku.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r., zást. ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

PRODÁM

Stavebniny, Sázavská 263, Ledeč
– míchací centrum - fasády i interiérové barvy
– ztracené bednění 10-50 cm – sleva 15 %
– betonářská ocel – sleva 15 %
– lepenka V60S35 cena 550 Kč s DPH
prodejna-ledec@atos.cz     m. 777 778 035

stavební pozemek se zasíťováním o rozloze
cca 1100 m2 na okraji Ledče n. S. (směr Habrek),
v ceně cca 580,- Kč/m2.
Telefon: 778 536 833

velkoobchod VODO-TOPO, Nádražní 609, Ledeč
– vodoinstalační a topenářský materiál
– plyn, inženýrské sítě, sanita
– obklady, dlažby
– elektroinstalační materiál
prodejna@atos.cz m. 777 778 036

POZOR ZMĚNA

AUTO – PNEUSERVIS ALKO SPOL. s r.o. v KOŽLÍ
nabízí opravy osobních a dodávkových automobilů,
včetně geometrie. Provádíme přezouvání a vyvažování
kol u osobních i nákladních aut, zemědělské
a stavební techniky. Nově též přezouvání a vyvažování
i u NÍZKOPROFILOVÝCH pneu osobních vozů.
Kontakt: P. Musil – 605 178 183

PRODÁM
byt 3+1, v OV v Ledči n. S. Dispozice: chodba, koupelna, WC, kuchyň, pokoj, obývací pokoj, ložnice, balkon
a sklep - celkem 66,8 m2. Dům je zděný a zateplený,
okna jsou plastová, balkon je zasklený, střešní krytina
po rekonstrukci. Dům má centrální topení, vlastní
měřiče energií, nízké provozní náklady. Okolo domu
dostatek míst k parkování. Klidné místo a příjemný
výhled. Cena: 720.000,- Kč.
Kontakt: 721 705 707 (RK nevolat).
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STŘÍPKY Z HÁJE
Na začátku dubna
se na náměstí v Ledči,
v doně č. 16, tradičně zapůjčeném MěÚ
Ledeč, konala velikonoční prodejní výstava výrobků klientů
Domova Háj. Při prezentaci svých výrobků se klienti střídali. Projevili se jako
šikovní „obchodníci“, moc výrobků jim na stolech nezbylo.
Malý zbytek doprodal v LDn pan M. Škrovan. Naše sezónní
minivýstava, určená pro klienty i širokou veřejnost, byla velice úspěšná. Přišlo hodně návštěvníků, kteří hodně utráceli.
Pohovořili s našimi klienty, ocenili jejich dobrou práci, i to
má svůj velký smysl. Všem děkujeme!
Stejný prodej se konal i ve Světlé n. S. Farmářských trhů se
zúčastnili klienti a pracovníci z „Domku“ Domova Háj, který
ve Světlé funguje od roku 2012. Vedoucí „Domku“ k tomu
dodává: „Šest klientů se účastní pracovních činností v terapeutické dílně, aby získali základní pracovní návyky a zdokonalili se ve svých schopnostech. Zlepšují jemnou motoriku
a učí se novým dovednostem, trénují soustavnou pracovní
činnost pro své případné budoucí uplatnění v pracovním procesu. Jedním z větších letošních úkolů bylo vyrobit stádo 50
textilních koníků pro Kraj Vysočina. Pestrobarevní koníci

na dřevěné tyči budou pak v rámci podpory krajské prorodinné politiky darovány dál do dětských rukou, kde jistě udělají
velkou radost.“
Na Bílou sobotu se skupina klientů vypravila na Michalův statek do Pohledi. Tam si připomněli různé velikonoční
zvyky a prohlédli starodávné vybavení statku. Klientům se
tam moc líbilo a odpoledne si ještě zpříjemnili procházkou.
Mimo volnočasové aktivity a výlety podporujeme klienty
i v pracovním uplatnění. Sedm z nich v dubnu získalo dohodu
o provedení práce s firmou Zemko Kožlí, budou tedy „muset tvrdě pracovat“ při sběru kamene a dalších zemědělských
pracích. Vydělané peníze se ale na přilepšenou vždycky hodí.
Děkujeme Zemku za spolupráci.
František Čapek (sociální pracovník)

ŽIVOT V BARBORCE
Centrum denních služeb Barborka přivítalo koncem března jaro
výstavou svých výrobků. Výstava se konala v prostorách centra,
byly tu jarní vazby, košíky z pedigu, obrázky ubrouskovou technikou, tkaninové výrobky a zajíci z tvrzeného papíru. Pro návštěvníky byla připravena i prohlídka centra, příjemné posezení u kávy
a dobroty pro děti. Během dvou výstavních dnů prošlo na 150 hostů, kterým tímto děkujeme za návštěvu a podporu.
V posledních dnech jsme začali upravovat venkovní prostory
centra a dopřáli si opékání špekáčků. Uskutečnili jsme první
túru po okolí. Naše kroky vedly do Sluneční zátoky, kde se
o naši skupinu vzorně postarali manželé Janouškovi.
Snad největším zážitkem posledních týdnů byla exkurze
v České televizi. Měli jsme možnost nahlédnout do zákulisí
českých pořadů, viděli jsme jednotlivá studia, stavbu dekorací, vyzkoušeli si práci s kamerou, čtecí zařízení a kostýmy.
Také jsme byli přítomni natáčení pořadu Planeta YÓ, kde jsme
viděli přípravu studia a spolupráci moderátorů s režisérem.
Už teď se těšíme na další akce, které ve spolupráci s uživateli
centra připravujeme – Čarodějnický den, soutěž I my máme talent!, integrační pobyt na Blaníku a mnoho dalších.
Nic z toho by však nebylo možné bez přispění dalších institucí a jednotlivců. Rádi bychom proto poděkovali za podporu

městu Ledeč a dalším obcím, které pomáhají a starají se o své
obyvatele, kteří využívají služeb centra. Stejně tak i firmám,
které nám v těžkých začátcích pomohly a někteří pomáhají i doposud. Jejich seznam je k nahlédnutí na webových stránkách
www.hata-ops.cz. Navštívit můžete také náš facebook – Centrum denních služeb Barborka, které je důkazem toho, že Barborka aktivně žije a že se centru, i přes občasné těžkosti, dobře
daří. Máme štěstí, že jsou kolem nás lidé, kteří vědí, že neděláme nic jiného než svou práci, děláme jí dobře, máme ji rádi.
Všem, kteří stojí při nás, děkujeme.
VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB BARBORKA
Dne 1. dubna 2015 bylo v Ledči n. S. odcizeno svozové vozidlo Škoda Octavia, které využívali ke své dopravě uživatelé
Centra denních služeb Barborka. Po odvysílané reportáži o krádeži automobilu na TV Prima nás kontaktoval tým z FM auto,
s. r. o. z Hluboké n. V. a zapůjčil centru Barborka jedno ze svých
vozidel, které nyní využíváme ke svozu uživatelů, k výletům
a dalším akcím. Týmu FM auto, s. r. o. tímto velice děkujeme
a vážíme si jejich podpory.
Pro naše zařízení je stěžejní mít k dispozici alespoň dvě vozidla, abychom dokázali obsáhnout všechny uživatele, mohli si
užívat kolektivní výlety, nemuseli střídat posádky vozu a dovedli uspokojit potřeby všech uživatelů společně. Z tohoto
důvodu byla založena veřejná sbírka, na kterou lze zasílat finanční příspěvky na nákup a provoz nového svozového auta,
které bude sloužit imobilním uživatelům sociálních služeb
centra Barborka. Č. účtu u Fio Bank, na který je možné zasílat
příspěvky, je 2400776181/2010. Případným dárcům děkujeme
a zveme všechny na návštěvu centra Barborka, kde se můžete
přesvědčit o tom, že jste svůj příspěvek neinvestovali zbytečně.
Za kolektiv CDS Barborka Eva Urbanová
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BLBEC K VEČEŘI OPĚT NA HRADĚ
V půlce dubna se na ledečském hradě konal velmi
vydařený divadelní festival MisMas, během kterého
více než dvě stovky diváků zhlédly sérii vydařených
humorných českých a slovenských představení, pohádek pro děti a dobových tanečních a šermířských
vystoupení. Divadlo Mimochodem v rámci festivalu
uvedlo s bouřlivým ohlasem svou osvědčenou konverzační komedii Když se zhasne.
Na další tradiční čtvrtou neděli v měsíci si pro vás
ledečští ochotníci připravili reprízu stále žádané věhlasné hry Blbec k večeři, takže se můžete opět těšit
na divoké eskapády svérázného nechápavce Francoise Pignona v podání skvělého Romana Machaly. Ten
dokáže svou naivitou a nemotornými veletoči během
jediného večera převrátit naruby život cynického
Pierra Brochanta, jenž si podobné typy vybírá a zve
je na opulentní večeře, aby se tam se svými přáteli
bavil na účet podobných nic netušících obětí. V této
roli opět vystoupí osvědčená opora ledečského souboru Filip Ženíšek.
V dalších rolích se objeví Josef Nádvorník, Vojtěch
Roul, Markéta Prchalová, Markéta Sýsová, Radek
Vaněček a Jan F. Ptáček. Představení se koná v sobotu
23. května v divadelním sále ledečského hradu
od 20:00.
Vstupenky si můžete rezervovat na tel.
775 646 629, na mailu rezervace@mimochodem.com nebo na profilu divadla Mimochodem
na Facebooku.

Další divadlo vás čeká již v pátek 5. června, kdy
do Ledče zavítá zdejšímu publiku dobře známý
soubor SemTamFór ze Slavičína (Elektrická puma,
Past na osamělého muže. Tentokrát přijede s autorskou hrou Babelův Babel od Jany Žáčkové. Jde
o absurdní snovou hříčku inspirovanou osudem
a dílem ruského spisovatele Isaaka Emmanuiloviče
Babela. Ve hře jsou použity úryvky zejména z Deníku 1920, který mohl spatřit světlo světa až po roce
1989. Život a dílo tohoto významného ruského autora je dodnes opředeno mnohými hádankami.
Rádi bychom vás také pozvali na celorepublikovou
akci Muzejní noc, do které se zapojí i Ledeč. Na programu bude nový prohlídkový okruh hradu, speciální prohlídky s pověstmi z Ledče i blízkého okolí
a šermířská vystoupení. Akce se bude konat v sobotu
6. června. Více informací se dozvíte z plakátů ve městě.
Pro málo pohyblivé fanoušky našeho divadla nabízíme možnost odvozu na představení divadelním
mimobusem a poté zpět za symbolickou cenu. Cestu
je nutné si rezervovat na čísle 732 620 028. Osoby
ZTP a ZTPP u nás mají vstup zdarma.
Více informací se můžete dozvědět na webových
stránkách divadla www.mimochodem.com a také
se můžete přihlásit k odběru novinek na adrese divadlo@mimochodem.com. Rezervace vstupenek na divadelní představení lze provádět na adrese rezervace@mimochodem.com či na čísle 775 646 629.
-Mimo-

NEZÁVISLÉ PODŠAFRANICKÉ DIVADLO (NPD) V LEDČI!
Poprvé ve své historii vystoupilo NPD v Ledči. Během osmileté činnosti naše ochotnické divadlo nastudovalo šest původních her a pro letošní sezónu chystá
další. Vždy se jednalo o autorské hry z pera Miloše Doležala a Jany Frankové, která je též režisérkou souboru.
Naše hry mají úzkou vazbu na Krabatinu - pokoušíme
se inscenovat texty, vyprávějící příběhy z našeho kraje
a nahlížející do života osobností, spjatých s touto zeměpídí. Není proto divu, že jsme skrze divadelní tvar vyprávěli o J. Haškovi, Z. M. Kudějovi, o zatopení města
přehradou či o burleskních, strašidelných i pitoreskních
zkazkách podmelechovska. Je pro nás podstatné divadlem reflektovat minulost a skrze ni se ptát, kde žijeme
i co nás vědomě i podvědomě ovlivňuje.
Pro premiérové vystoupení v Ledči si soubor vybral
představení úzce svázané s Ledčí a okolím. Hra s názvem „Čigoligo Jestřábe aneb Motýl ve tváři“ je sledem
obrazů ze života a díla J. Foglara. Komické se tu protíná
s vážným, známé s nečekaným: odhalování pomníku,
dětské prožitky, návraty postav ze Stínadel, válečná

historka z Ledče či objev Sluneční zátoky, Foglar jako
chlapec, Foglar pedagog, Foglar vůdce i Foglar milenec.
Představení se uskutečnilo před zaplněným sálem hotelu Sázava 11. dubna 2015. Celý soubor děkuje G. Písaříkové za ochotu, trpělivost a péči, kterou nám poskytovala. Celou akci připravil Nezávislý podmelechovský
spolek.
-HK-, foto M. Dobalová

7

BIOODPAD NENÍ ODPAD, ALE CENNÁ SUROVINA!
Povinnost třídit kovy a bioodpad od roku
2015 zavedla novela zákona o odpadech.
Biologicky rozložitelný komunální odpad je
povinností obce třídit každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října.
V současné době tvoří bioodpad v České
republice více jak jednu třetinu z celkového objemu směsného komunálního odpadu.
Jeho separace a využití bylo do současné doby
minimální. Tato cenná surovina tak končila na skládkách nebo ve spalovnách, což má
za následek negativní dopady na životní prostředí.

Bioodpady z domácností:
• zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových
plodů)
• kávové a čajové zbytky
• zbytky pečiva
• skořápky z vajíček a ořechů
• lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
• zvadlé květiny, zemina z květináčů
• podestýlka domácích býložravých zvířat

Bioodpady ze zahrad:
•
•
•
•
•
•
•

8

posekaná tráva, listí, větvičky, štěpka
plevele, zbytky ovoce, zeleniny
piliny, hobliny, kůra
popel ze dřeva
trus býložravých hospodářských zvířat
peří, chlupy
stará zemina

Třídění bioodpadů v domácnostech je řešení
V případě, že by se ve všech domácnostech
třídil bioodpad, mohly by veškeré dnes nevytříděné bioodpady z domácností pokrýt roční
spotřebu elektrické energie pro cca 14 000 domácností a dodat potřebné organické hnojivo
pro cca 76 000 ha orné půdy, což je pouze malá
část veškeré zemědělské půdy, která by komposty z bioodpadů mohla využít.
Co je bioodpad?
Bioodpad znamená biologicky rozložitelný
odpad. Bioodpad pochází buď z prvovýroby (zemědělství, výroba potravin apod.) nebo
z domácností, kanceláří, zahrad apod. Do bioodpadu patří:

PROČ TŘÍDIT BIOODPAD?
Obecně lze říci, že separací bioodpadu snižujeme negativní dopady lidské činnosti na životní
prostředí. Pro třídění bioodpadu existuje několik
konkrétních důvodů:
1) Kvalitní hnojivo
Tříděním bioodpadu a jeho následným kompostováním se získává velice kvalitní hnojivo.

Jeho použití tak navrací živiny do půdy, zvyšuje se její úrodnost a je také prokázáno, že půda
obsahující více humusu je méně ohrožena vodní
erozí. Navíc separace bioodpadu sníží množství
směsného komunálního odpadu až o 40 %.
2) Konec nepříjemného zápachu komunálního
odpadu

Zápach směsného komunálního odpadu
z vašich odpadkových košů tvoří nevhodně
uložený bioodpad. Správně vytříděný bioodpad
v kompostérech a kompostovatelných pytlech
a sáčcích nepáchne. Navíc kompostovatelné
sáčky a pytle výrazně usnadňují manipulaci
s bioodpadem.

3) Využití metanu
Hnitím bioodpadu bez přístupu kyslíku vzniká skleníkový plyn metan, který ze skládek
uniká do atmosféry a negativně tak přispívá
ke skleníkovému efektu. Separovaný bioodpad
je možné využít v reaktorech bioplynových stanic a takto získaný metan spalovat v kogeneračních jednotkách, kde je vyráběna elektrická
energie a teplo. Organická hmota, která vychází z bioplynové stanice (digestát), by měla být
dále kompostována a použita jako kvalitní organické hnojivo pro zapracování do půdy.

Materiály nevhodné ke kompostování
• kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat,
avšak vždy by měla proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob)
• stolní oleje a tuky (v menším množství lze
kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout
do savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)
• rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku, spála růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová hniloba salátu), vykvetlé plevely
• chemicky ošetřené materiály – zbytky barev,
laků apod.
• popel z uhlí, cigaret
• prachové sáčky z vysavače
• exkrementy masožravých zvířat
• časopisy
• plasty, sklo, kovy, kameny
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Kozlov část II.
Dále tu byla výstavba nové autobusové čekárny
v Olešné za 164 tisíc, dotace z EU na tuto akci činila
122 tis. Kč, rekonstrukce opěrné zdi a chodník v Kozlově stála 665 tis. Kč. Na tuto akci jsme dostali dotaci
z Kraje Vysočina 105 tis. Kč. Také jsme nakoupili techniku do obce na ulehčení práce. Nejprve to byl traktor
s čelním nakladačem za 330 tis. Kč, následoval příkopový mulčovač v hodnotě 230 tis. Kč, lesní naviják
v hodnotě 50 tis. Kč a těsně před koncem minulého roku
jsme získali dotaci z fondu životního prostředí na nákup
nového traktoru a zametacího stroje, v celkové hodnotě

1 875 500 Kč, dotace na tyto stroje činila 1 584 495 Kč
a z obecní kasy jsme doplatili 291 005 Kč. Částku jsme
získali prodejem starého traktoru, který jsme vlastnili
necelý rok. Nesmím zapomenout na běžnou údržbu našich obcí, a to je sečení trávy, odpadové hospodářství,
veřejné osvětlení, dopravní obslužnost, starost o lesní
pozemky a celkový chod obce.
Největší problém, jako snad každého starostu, mě trápí naše přebujelá administrativa, která se čím dál více
rozvíjí. Za další jsou to naši politici, před volbami vám
slíbí všechno na světě, ale pak se jich nemůžete ani dočkat, natož doprosit. Nyní mám na mysli zrovna silnici
z Kozlova do Vrbky. O této kauze už se snad ani psát
nedá, když mě krajští politici nechají obejít majitele nevykoupených pozemků a nechat podepsat jejich smlouvy o výkupu pozemků (smlouva mezi krajem a majitelem), pak mi vzkážou, že to stejně nevykoupí a smlouvy
zahodí! To si připadáte jak v jiném světě (čert nám byl
kraje dlužný)!
Z kulturních akcí bych chtěl vzpomenout ty největší.
Pálení čarodějnic, stavění máje, letní posezení s hudbou
a grilováním. 8. května jsme také oslavili 110. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Kozlově. Reportáž z těchto hasičských oslav, soutěží a veselého setkání
vám přineseme v jednom z příštích vydání Ledečského
zpravodaje.
STATISTIKA OBYVATEL
V dubnu 2015 je počet trvale přihlášených obyvatel
v obci Kozlov – Olešná a Leština – 149 obyvatel, z toho
je 75 mužů a 74 žen.
Nejmladší občan je Václav Louda, který se narodil
v druhé polovině minulého roku. Nejstarší občankou
je paní Anežka Horajsová, narozena v květnu 1927.
V Kozlově je celkem 103 obyvatel, v Olešné 22 obyvatel a v Leštině 24 obyvatel. Rekreačních domů celkem
je 25 – z toho 11 v Kozlově, v Olešné 9 a v Leštině je
5 domů k rekreaci.
Josef Borovský, starosta obce

AUTOŠKOLA S RODINNOU TRADICÍ
JAN ROUČKA – S PŘEHLEDEM A BEZPEČNĚ, S LIDSKÝM PŘÍSTUPEM
Provádíme kvalitní výcvik pro skupinu B (os. automobil), výborné ceny kurzu, které je ještě možné rozdělit
do splátek. Individuální přístup ke každému žákovi v hodinách praxe (jízd) i teorie. Individuální výcvik za cenu
běžného výcviku. Sami si zvolíte délku vašeho kurzu. Před každou hodinou výcviku pro vás přijedeme a po skončení
opět odvezeme až domů. Možnost kondičních jízd pro ty, kteří se chtějí po delší době vrátit za volant. Kontakt: tel.:
734 303 318, e-mail: autoskola roucka@seznam.cz
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Druhá světová válka v Evropě skončila německou bezpodmínečnou kapitulací. Ač byla všemi členy protihitlerovské koalice podepsána brzy po půlnoci 7. května
1945, Churchill, Truman a Stalin se teprve večer téhož
dne dohodli, že V. Británie a USA ji veřejně oznámí
a jako Den vítězství vyhlásí 8. května, zatímco Sovětský
svaz o den později. „Termín míru“ byl přitom v protokolu remešské i berlínské kapitulace stanoven stejně –
z 8. na 9. května na 00.01 SEČ.
Konec této války v Ledči byl mnohokrát popsán, využijme proto opět vzpomínek pana dr. Vostatka a podívejme se na tyto rušné dny v našem městě jeho, tehdy
klukovskýma, očima.
Část I. MÁJOVÉ DNY V LEDČI NAD SÁZAVOU
Těsně po osvobození Rudou armádou bylo všude hodně vojáků. Pamatuji se, že na pile u Urbanů byly také
nějací a viděl jsem tam i nákladní auta americké provenience Studebaker. Zajatci tam něco nakládali a jako
dnes si pamatuji, jak jeden německý voják prosil, aby
mu nebrali hodinky. Prý jsou památeční. Ale to byly pro
rudoarmějce neskutečně lákavé věci. Když se hrál pod
nádražím fotbal, kopal tam jeden voják a koukali jsme,
jak má na každé ruce hodinky. (S tím byly i jiné nepříjemnosti. Když se v Berlíně dotáčelo dobytí Reichstagu, navíc dodatečně, prohlížely se fotografie. Hned byl
malér, voják tam měl také dvoje hodinky a muselo se
opakovat. Takže v Ledči se nestalo vůbec nic...)
A ještě k té pile. Pak se to uklidnilo a zůstali tam vojáci pouze dva. S těmi jsme kamarádili. Jejich úkol byl, že
tam měli čtyři koně, o které se starali. Jeden z nich měl
na zádech obří strup. Ten mu vznikl, když tahal minomet. Jakýsi kožený „talířovitý“ předmět ukončoval voj
od zbraně právě na jeho hřbetě. Nějak se uvolnil a koníkovi vznikla velká rána, nyní už hojící se. My jsme tam
chodili a koně si půjčovali a jezdili k řece u zahradnictví
u Rudlů. Já spadl ne jednou, ale bratr s Kahounem jezdili
jako draci. Plavení na koních bylo zajímavé. Jednou nám
vojáci řekli, že pojedeme na výlet. A jeli jsme pod papír-

nu. Jako překvapení
jsme uviděli, že jeden
voják měl u sebe čtyři
granáty, že bude lovit ryby. Tak jsme šli
raději dále a lehli si
a on házel. Ale jeden
nebouchl a jsou tam
v řece dodnes... Ještě
musím připomenout
jednu zajímavost. Ten
voják s brigadýrkou
byl jefrajter (svobodník), druhý s lodičkou se jmenoval Vladimír Dvořák!
Nesměle něco pronesl, že je asi volyňský Čech. Ten první byl pyšný na to, že pochází z Gori, kde se narodil
Stalin, Dvořák dělal na pile dělníka...
Událostí v květnu bylo dost a vzpomínky mám dodnes. Naštěstí ve městě nedošlo k ničemu mimořádnému, jak to bylo naopak v jiných městech a obcích tehdejší osvobozované republiky. Přesto se v našem střílelo. Tak několik slov právě o těchto záležitostech.
Jedna ze střeleb byla zajímavá a dodnes si ji nedovedu vysvětlit. Jak jela německá auta s materiálem
a lidmi, tak to bylo Habreckou ulicí k okresnímu úřadu, dále do města, na náměstí však zabočovala doprava a Barborkou nahoru směřovala na Dolní Královice.
Z okna bytu jsem viděl, jak na polích se vzrostlým
obilím jižně (a do svahu) od nynější Haškovy ulice
šlo několik lidí. Záhada je, co tam dělali a co chtěli.
Němci je samozřejmě viděli a na tu dálku ze silnice u Urbanovy pily na ně začali střílet. Byla to úctyhodná vzdálenost, muži zmizeli v obilí a bylo ticho.
Pak mi říkal Josef Pekárek, o koho šlo, ale milosrdný
čas už mi sdělení vygumoval. Během střelby šel kolem pily do kopce pan Prášek ve francouzské uniformě. Nevěděl, co se děje, přelezl hbitě plot a schoval
se za zdí. Pokračování příště.
RNDr. Miroslav Vostatek
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DARY Křesťané mají žít tak, aby se ve svém životě
nevzdalovali z cesty, kterou nám vytyčil Bůh. Protože jsme nedokonalí lidé a máme dar svobodné vůle,
stává se nám, že zabloudíme, sejdeme z cesty a klopýtáme cestou-necestou. Abychom snáze správný
směr udrželi nebo ho znovu nalezli, je cesta vybavená množstvím značek a světelných patníků. Mluvím
o Bibli, o fungujícím křesťanském životě v rodině
nebo společenství, o mnohých nezištných průvodcích, kteří svým poctivým životem ukazují bohatství
lásky, které není vyhrazeno pouze světcům.
Jak jsem psal výše, Bůh nám daroval svobodnou
vůli. Nabídl nám ale také lásku a řád. Řádem rozumím ohraničenou cestu, která nás bezpečně vede
dobrým směrem. Láska oproti tomu ohraničená
není. Nalezneme v ní porozumění, odpuštění, přijetí bez podmínek, spočinutí v konejšivé náruči. Je
na nás, zda po cestě půjdeme. Kdykoliv se můžeme
zastavit a odbočit mimo ni. Okolní chaos je často
lákavý, my jsme unavení a lidský svět je tak nespravedlivý. I ve chvíli, kdy podlehneme, dary nám
zůstávají a pokud projevíme alespoň náznak touhy
po ideálu, jemně nás znovu povedou správným směrem. Jiná cesta není. Chaos může být dlouho příjemný, ale v důsledku znamená jen stagnaci a beznaděj.
Není v něm totiž smysl.
VYBRANÉ KVĚTNOVÉ FARNÍ AKCE
10. 5. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti,
ale i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. Po promluvě se připo-

jí k bohoslužbě probíhající v kostele. Organizuje
Mgr. Jana Sklenářová).
15. 5. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do třinácti let
(setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor
zajišťuje Společenství mladých)
15. 5. v 18.30 Spolčo na faře pro mladé od čtrnácti let
(duchovní slůvko, společná modlitba, hry a diskuze)
17. 5. v 18.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem
(Hraje skupina Dohodou)
21. 5. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání spojené s modlitbami za děti a rodiny)
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý
čtvrtek v 19.00
Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech:
6. 5., 20. 5. v 18.00
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
14. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
16. 5. sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník - jeden
z nejznámějších českých světců umučený světskou
mocí roku 1393. Jeho památku připomíná socha
před farou v Ledči.
24. 5. Seslání Ducha svatého - dle Bible tohoto dne
došlo k zázračnému osvícení učedníků.
31. 5. Svátek navštívení Panny Marie - připomínáme
si setkání Marie, budoucí matky Ježíše, s Alžbětou, budoucí matkou Jana Křtitele
31. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
KRAJE VYSOČINA SE STALO MÍSTEM
PRO DISTRIBUCI EUROKLÍČŮ
CZP HB je jedním z míst pro distribuci euroklíčů.
Euroklíče jsou k dispozici zdarma! Případné zájemce
o euroklíč žádáme o zamyšlení, zda ho opravdu využijí
(např. jezdí do nemocnice, výlety, do zahraničí atd.). Je
zbytečné mít ho doma v zásuvce.
Kdo může získat zdarma Euroklíč?
Každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický
pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty:
Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou; a močový-
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mi dysfunkcemi, který má bydliště v ČR. U těch, kteří
nejsou držiteli uvedených průkazů, se do „Evidenční
karty Euroklíče“ uvede krátké čestné prohlášení o typu
postižení. Zodpovíme vám i další otázky, jako například: Podklady pro vydání dotovaného Euroklíče, poradenství o půjčování kompenzačních pomůcek, jejich
drobný prodej, půjčování a další.
KONTAKT: Centrum pro zdravotně postižené kraje
Vysočina – pracoviště Havlíčkův Brod, vedoucí CZP
– Mgr. Eliška Polívková, Dobrovského 2915, 580 01,
Havlíčkův Brod, Tel.: 569 427 614, e-mail: czphbrod@
volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz

ZUŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU VÁS ZVE NA…
ROZTANČENÝ PODVEČER
Tradiční výroční přehlídka tanečních choreografií v podání žáků ZUŠ, a to od těch nejmladších až po žákyně
studující už druhý stupeň studia, se koná po dva květnové
podvečery 25. a 26. května, vždy od 16.30 hod v sále ledečského gymnázia. Vstupné dobrovolné.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Další pozvánka je hudební – letošní již druhý Absolventský koncert žáků ZUŠ se koná v sále v ZŠ Komenského
v pátek 15. května od 18 hod. Kromě absolventů školy
zahrají i žáci, kteří letos končí studium v naší ZUŠ.

18. 5. Hudební pohádky Budulínek,
Šípková Růženka – gymn. od 17
hod
25., 26. 5. Roztančený podvečer –
gymn. od 16.30hod
2. 6. Vernisáž Multimediálního oboru – nádvoří ZUŠ v 16 hod
11. 6. Závěrečné koncerty žáků – 11. 6. v 16.30 a v 18 hod.
Z fotokroužku ZUŠ jsme tentokrát vybrali tyto snímky.

HUDEBNÍ POHÁDKY
Žáci pěveckého oddělení pod vedením paní uč. Petry
Ochové nastudovali hudební pohádky Budulínek, Šípková Růženka. Za doprovodu školní kapely F.I.P. je ledečské veřejnosti předvedou 18. 5. v sále gymnázia. Začátek
představení je v 17 hod. Vstupné dobrovolné.
KONCERT TANEČNÍHO ORCHESTRU ZUŠ
Milovníci zvuku bigbandu mají příležitost strávit v sále
Hotelu Sázava společnou hodinku s Tanečním orchestrem ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Koncert se uskuteční 29.
5. v 17.30 hod, vstupné je dobrovolné.

Barbora Fišerová – Pohled na Ledeč

VERNISÁŽ ŽÁKŮ MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY
Srdečně vás zveme na vernisáž žáků multimediální tvorby, která se uskuteční v úterý 2. června od 16.30 hodin
v prostorách ZUŠ v Nádražní ulici. Na vernisáži můžete
zhlédnout výstavu fotografií a počítačových grafik a krátké animované filmy. Kromě toho si můžete vyzkoušet
techniky animace (pixilaci…) a sami se zapojit do tvorby
filmu. Vernisáž zpestří svým vystoupením žákyně tanečního oboru a kapela F. I. P.

CHYSTANÉ AKCE

13. 5. vystoupení orchestru na Ledečských slavnostech –
uč. Vondrouš, Jůzl třídní přehrávky – všichni HO
15. 5. Absolventský koncert – sál v ZŠ Komenského
od 18 hod

Veronika Kudrnová – židovský hřbitov
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STUDENTI POZNALI ZPŮSOBY EFEKTIVNÍHO
TRÉNINKU ZVÍŘAT
Jak vycvičit
svého psa, aby
se naučil podávat
packu? A jak ho
naopak odnaučit
štěkat v noci pod
okny? Jak v ZOO odnaučit například neklidného hřebce útočit
na návštěvníky? Tyto triky a spoustu další zásad efektivního
tréninku zvířat představil v pátek 10. dubna studentům nižšího
gymnázia, kvinty a 1.B RNDr. František Šusta. Od 11.45 hodin
se v multifunkčním sále ledečského gymnázia uskutečnila jeho
přednáška na téma Moderní trénink zvířat.
František Šusta je nejen absolventem Gymnázia v Ledči nad
Sázavou, ale zároveň mezinárodně uznávaným trenérem zvířat,
který je členem řady asociací zabývajících se tréninkem a chováním zvířat.

Studenti se seznámili hravou a zábavnou formou se způsoby
tréninku zvířat, založených na odměnách nebo eliminaci pro
zvíře nepříjemných podnětů v jejich okolí. Poznali také, čeho se
vyvarovat při tréninku zvířat a jakých chyb se často chovatelé
dopouští. František Šusta je seznámil i s některými odbornými
termíny vážícími se k problematice tréninku zvířat. Nechyběla
ani praktická ukázka z tréninku, v jejímž rámci se do kůže „divokého živočicha“ vžil student primy David Palán. Odměnou
za spolupráci mu byl klikr (clicker), který se při tréninku zvířat
využívá k signalizaci, že zvíře udělalo něco správně. František
Šusta v rámci své prezentace využil i značné množství videí, zachycující jeho praktické ukázky tréninku zvířat, ať již se jednalo
o skunka, papouška nebo hřebce.
Při opouštění sálu si někteří ze studentů plánovali, jak ukázané triky vyzkouší doma například se svým psím kamarádem.
Blanka Olišarová

VÝLET STUDENTŮ LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA DO ŠVÝCARSKA
Dne 20. dubna nás všechny, třicet sedm žáků Gymnázia, SOŠ
a VOŠ Ledeč v doprovodu třech vyučujících – J. Krále, A. Výborné a V. Pajerové, zachvátila cestovní horečka. Byli jsme nervózní, natěšení, a když jsme čekali na příjezd autobusu, všichni
jsme se klepali, což mohlo být zároveň tím, že byl večer a někteří odvážlivci si oblékli kraťasy.
Když jsme těsně po šesté hodině ranní přijeli do Kostnice,
ani těm největším ranním ptáčatům z nás se nechtělo vystoupit
z autobusu. Nakonec jsme ale všichni byli rádi, že jsme vylezli a prošli se po Kostnici, i když ta byla v tuto nekřesťanskou
hodinu ještě ponořená do spánku. Celou cestu jsme měli doplněnou o výklad o životě a smrti Mistra Jana Husa, k jehož
památníku jsme vlastně směřovali.
Ten den jsme ještě viděli mohutné, ale okouzlující Rýnské
vodopády a navštívili jsme Bern, hlavní město Švýcarska, a kolem šesté večer jsme dorazili na okraj Ženevy na ubytování
v naší Formuli. Volno do večerky jsme většinou využili k procházkám. I když jsme neviděli medvědy v Bernu, všichni už
jsme věděli, že tenhle výlet bude stát za to.
Třetí den jsme si prohlédli hrad Chillon na břehu Ženevského jezera, kde jsme si taky chvíli poseděli, a věřte mi, tohle

musíte zkusit. Jen tak si sedět v tílku u tak obrovského jezera,
vedle sebe mít nejznámější švýcarský hrad a koukat na zasněžené Alpy. To byl pro mě a snad i pro mnohé další asi nejhezčí
zážitek!
Pokračovali jsme v krasojízdě a dalším městem bylo Vevey,
které musíte navštívit, protože jeho kouzlo vám popsat nedokážu. Dále jsme se podívali do Nestlé čokoládovny, kterou si užili
i ti z nás, kteří čokoládu příliš nemusí. Po čokoládovně přišla
sýrárna a nedaleké městečko Gruyéres a místní hrad.
Poslední den bohužel (nebo bohudík?) plány zahrnující túru po Alpách selhávají a jsou nahrazeny Trümmelbašskýmy vodopády. Taky jsme viděli Grindelwald, Luzern
a na cestě domů jsme se stavili v hlavním městě (nebo spíš
vesnici – má jen něco málo přes pět tisíc obyvatel) Lichtenštejnska – ve Vadúzu.
Další ráno jsme přijeli sice ospalí a unavení (unavení byli
i rodiče, kteří pro nás přijeli), ale opravdu nadšení z tak skvělého výletu. Za sebe i za ostatní žáky vyjadřuji naprostou spokojenost s celou akcí a poděkování hlavnímu organizátorovi
zájezdu panu profesoru Královi!
Kateřina Rejnková (kvinta)

NAŠI STUDENTI V 17. ROČNÍKU ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
Téměř na den přesně se po roce do celostátního kola zeměpisné
olympiády, které proběhlo 13. a 14. dubna 2015 v Praze
na Přírodovědecké fakultě University Karlovy, opět probojoval
Martin Štěpánek, student septimy ledečského gymnázia. Cesta
do republikového kola není vůbec snadná. Znamená umístit
se nejméně do 2. místa školního, okresního i krajského kola,
což se Martinovi stoprocentně povedlo (ve všech kolech se
umístil na 1. místě) a reprezentoval tak Vysočinu v kategorii D
z krásného 5. místa v absolutním pořadí celé ČR.
Kategorie D je velmi náročná, protože je společná studentům
1.–4. ročníků gymnázií. Soutěží se ve třech oblastech – práce
s atlasem, znalostní test bez atlasu a praktická část. V ústředním
pražském kole praktická část probíhala přímo v terénu,
v lokalitě Svatého Jana pod Skalou na území CHKO Český
kras, kde účastníci měřili a počítali průtok malého vodního
toku či za pomocí teodolitu určovali nadmořskou výšku
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místního kopce. Právě tato část byla Martinovou nejsilnější
zbraní. V silné konkurenci se umístil na konečném 9. místě
s úspěšností 72 %, přičemž úspěšnost nejlepších 10 řešitelů se
pohybovala od 70 do 78 %!
K velmi úspěšným soutěžícím patřila i Kateřina Hönigerová ze
sekundy, která získala v krajském kole v kategorii B (7. ročník
ZŠ) 6. místo, což znamenalo 60. místo v absolutním pořadí ČR.
Sedmnáctého ročníku zeměpisné olympiády se letos na našem
gymnáziu zúčastnilo 11 žáků ve školním kole, z nichž postoupili
do okresního kola čtyři žáci v kategoriích B, C a D. Vedle výše
jmenovaných patřil k úspěšným v okresním kole ještě Rostislav
Berka, který skončil na 3. místě v kategorii D. Všem úspěšným
řešitelům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci
školy, stejně jako všem ostatním účastníkům, kteří se nebáli
vyzkoušet své zeměpisné znalosti a dovednosti v soutěži.
Jaroslav Šťastný

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V LEDČI A OKOLÍ
Datum

Akce

Kde

Pořadatel

10.5.

Motokros

závodiště

AMK

15.5.

Absolventský koncert

ZŠ Komenského

ZUŠ

16.00

18.5.

Budulínek a Růženka

Sál Gymnázia

ZUŠ

17.00

23.5.

Blbec k večeři - Divadlo

Hrad

Mimochodem

20.00

25.5.

Roztančený podvečer

Sál Gymnázia

ZUŠ

16.30

26.5.

Roztančený podvečer

Sál Gymnázia

ZUŠ

16.30

29.5.

Taneční akademie

Sál Gymnázia

SVČ

17.00 /19.00

30.5.

Pohádkový les

Vilémovice

SDH

30.5.

Pěvecký sbor Gaudeamus

Hrad

Hrad

17.00

2.6.

Vernisáž multimediální

dvůr ZUŠ

ZUŠ

16.00

5.6.

Semtamfór – Bábelův Bábel

Hrad

Mimochodem

6.6.

Muzejní noc

Hrad

Hrad

6.6.

Pokoutní pedálek

Kouty

Obec + SDH

9.00

7.6.

Den dětí, 40 let SVČ

Zimní stadion

SVČ

14.30

11.6.

Závěrečné koncerty ZUŠ

Sál Gymnázia

ZUŠ

16.30/18.00

13.6.

Městské slavnosti

Náměstí

Město Ledeč

14.00

15.6.

Den se zvířaty

Areál ČSCH

SVČ

9.00

13.3.

Písničkáři na terase

Hrad

Mimochodem

20.00

19.6.

Balada pro banditu

Hrad

Mimochodem

20.00

20.6.

Koželské slavnosti

Kožlí - fotbalák

SK Kožlí

20.6.

Balada pro banditu

Hrad

Mimochodem

20.6.

Motokros

závodiště

AMK

26.6.

Staročeská pouť

Hrad

Molekul

17.00

27.6.

Staročeská pouť

Hrad

Molekul

10.00

29.6.-2.7.

Tenisový camp I.

kurty

SVČ

18.7.

Bitva o Notorburg

louka Sechov

Notorix

19.7.-26.7.

Tábor Cesta kolem světa

Lipnice n.S.

SVČ

30.7.-1.8.

Sázavafest

Světlá n.S.

In promotion

8.8.

Mimofest

Hrad

Mimochodem

15.8.

Pokoutní festival

Kouty

Obec + SDH

21.8.

10 let Mimochodem

Hrad

Mimochodem

22.8.

10 let Mimochodem

Hrad

Mimochodem

Tenisový camp II.

kurty

SVČ

24.-27.8.

Začátek

20.00

13.00

14:00

Tabulka je vytvořena z různých zdrojů, proto prosíme pořadatele o její případnou korekturu či
doplnění na adrese info@ledecsko.cz
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INFORMACE K PRŮKAZŮM OSOB SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM A PARKOVACÍM PRŮKAZŮM
Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz
OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31.
12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový
průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to v době
od 1. 4. do 31. 12. 2015. ÚP ČR proto vyzývá klienty,
aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se
tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ÚP ČR upozorňuje, že v případě těch držitelů,
jejichž průkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015,
není nutné, aby na úřad chodili už nyní. Průkazy OZP
v nové podobě bude úřad vydávat až po tomto datu.
Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti
sociálního zabezpečení, došlo mimo jiné ke zrušení
institutu mimořádných výhod, na jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové kartičky
s označením stupně přiznaných výhod (TP, ZTP nebo
ZTP/P). Vydané průkazy jsou, bez ohledu na změny
právních norem, platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. prosince 2015.
K tomuto datu skončí platnost všech průkazů. Jejich držitelé už tak nebudou moci, v případě, že si včas nezajistí jejich výměnu, využívat žádné benefity a nároky,
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají, a to do doby
vydání nového dokladu. Proto by si měli držitelé těchto
průkazů už sami zajistit výměnu dosavadních průkazů
za nové plastové kartičky podobné řidičskému nebo
občanskému průkazu, a to od 1. 4. 2015.
Žadatelé musí vyplnit na příslušném kontaktním
pracovišti Úřadu práce ČR tiskopis s názvem „Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním
postižením“. O nový průkaz OZP musí lidé požádat
nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném případě jim
na něj zanikne nárok. Při podání žádosti o přechod
nároku na průkaz OZP je nutné, aby si klienti s sebou vždy vzali průkaz mimořádných výhod nebo

dočasný průkaz OZP – na výměnu mají nárok pouze
držitelé platného průkazu, který má platnost delší než
1. 1. 2015. V případě, že má člověk průkaz mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad
do konce roku 2011, doporučuje Úřad práce ČR vzít
s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod.
Dále je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz.
A v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních
jednáních, je potřeba prokázat totožnost žadatele občanským průkazem.
Václav Neuvirt, DiS., ÚP ČR - vedoucí kontaktního
pracoviště, Světlá nad Sázavou
V souvislosti s výměnou průkazů mimořádných
výhod pro zdravotně postižené osoby a dočasných
průkazů osob se zdravotním postižením nebude odpovídat doba platnosti stávajících parkovacích průkazů
(maximální je jen do 31. 12. 2015). Upozorňujeme
proto občany též na nutnou výměnu parkovacích průkazů, označujících vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou. Stávající parkovací průkaz
bude vyměněn po předložení občanského průkazu,
jedné fotografie formátu 35x45 mm a nového průkazu pro zdravotně postižené osoby – tedy nejdříve až
v dubnu 2015.
Výměna parkovacích průkazů, označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
bude probíhat na Městském úřadu Světlá nad Sázavou, odboru sociálních věcí, druhé patro - kancelář
č. 307 proti výtahu (Bc. Cípová). Také doporučujeme
občanům, aby výměnu nenechávali až na konec roku
2015 a vyměnili si parkovací průkaz v průběhu roku,
jakmile obdrží nový průkaz osoby se zdravotním postižením.
Bc. Jana Cípová, odbor sociálních věcí,
Městský úřad Světlá nad Sázavou

UŽ JSTE NAVŠTÍVILI VČELÍ SVĚT V HULICÍCH?
Pokud ne, neváhejte a do Hulic se vypravte. Otevřeno je denně kromě pondělí, ve všední dny od 10 do 16
hodin a o víkendech od 10 do 17 hodin.
Expozice VČELÍ SVĚT je určena všem věkovým
kategoriím, zvláště pak rodinám s dětmi. Pokud přijedete, o zážitky není nouze. Můžete se projít velkým
včelím úlem s obřími plástvemi, na dotykových monitorech si prohlédnout anatomii včely, zahrát si kvíz
ze života včel nebo si venku na zahradě prohlédnout
opravdové včelí úly. Příjemné chvíle můžete strávit u skládání puzzle nebo u videa s filmy o včelách.
Sami si můžete vyrobit svíčku z voskové mezistěny.
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Milovníci včelích produktů si mohou zakoupit nejen kvalitní med a medovinu, ale i kosmetiku, odbornou literaturu, svíčky z včelího vosku a další
drobné dárky.
Srdečně zveme na v sobotu 30. května 2015 na Medovou koktejlovou party. Přijďte si vyrobit koktejl
z medu a bylinek dle své chuti. Akce bude probíhat
od 10 do 16 hodin.
Více na www.vcelisvet.cz nebo facebooku. Přijďte,
těšíme se na vás!
Včelí svět Hulice

KRASOBRUSLAŘSKÉ ROZLOUČENÍ SE SEZÓNOU

Krasobruslařský oddíl uspořádal po roce „Exhibici
krasobruslení“, která byla i rozloučením se sezónou.
Na dívky se přišlo podívat více než 160 diváků! Exhibice se zúčastnily dívky z krasobruslařského oddílu při HC Ledeč a krasobruslařského kroužku SVČ
Ledeč. Program začal společným vystoupením registrovaných na hudbu B. Smetany - Vltava. Poté své
dovednosti předvedly nejmladší bruslařky z krasokroužku, a to V. Báboarská, T. Dušková, S. Herko,
B. Jurýčková, L. Krupičková, J. Nulíčková, S. Pešková, D. Rývová, V. Pytlíková, V. Vavrlová, A. Vrkotová
a T. Vrkotová. Předvedly společnou jízdu a poté každé
z dětí se základními prvky bruslení. Během vystoupení je na ledě doprovázely trenérky J. Palánová a K.
Pidimová.
Následně se střídaly starší dívky z krasokroužku a krasobruslařky. Pro většinu dívek z krasokroužku se jednalo
o první samostatnou jízdu na ledě před obecenstvem. Tak
jsme viděli L. Sochůrkovou, N. Peřinovou, T. Kotěrovou,

V. Černou, A. Kábelovou, D. Slezákovou a B. Prchalovou z krasokroužku a A. Průdkovou, M. Palánovou,
P. Pokornou, A. Caskovou, N. Palánovou, A. Caskovou,
které reprezentují náš krasobruslařský oddíl na celorepublikových závodech. Jeden z nich se konal v Ledči,
a to V. ročník Ledečské piruety. Po poslední jízdě následovalo společné závěrečné defilé všech vystupujících.
Diváci každé vystoupení odměnili potleskem a celé odpoledne bylo ukončeno společným focením. Účinkující
byli odměněni za celoroční práci nejen potleskem, ale
i drobnými dárky od sponzorů.
Jménem rodičů bych chtěla poděkovat všem trenérkám, které se v letošní sezoně dětem věnovaly a měly
s nimi nesmírnou trpělivost. Doufám, že další krasobruslařskou sezonu zahájíme minimálně ve stejné sestavě,
v jaké jsme se dne 2. dubna 2015 s letošní sezonou rozloučili. Poděkování patří všem, kteří podporují ledečské
krasobruslení finančně i svými činy.
Zdeňka Pokorná

JARO V KNIHOVNĚ
Jaro knihovna zahájila řadou akcí. 27. března jsme se
již tradičně zapojili do mezinárodní akce Noc s Andersenem. Změnou bylo, že část programu proběhla na ledečském hradě, kde se do hry mimo dětí zapojila i strašidla.
Děti byly spokojené a těší se na další spaní v knihovně.
V průběhu března a dubna knihovna pro školy a školky
připravila řadu besed. Letošní náplní byla tvorba a život
Josefa Lady, dále dílo bratří Čapků, pro starší děti téma

Kniha a lidé kolem ní. Pro nejmenší se hrálo loutkové
divadélko O rozmazlené princezně a četly se pohádky.
Odměnou za to jsou nově přihlášení čtenáři. Věříme, že
jim nadšení vydrží a knihy je budou provázet celý život.
Kolektiv knihovny by všem svým čtenářům chtěl poděkovat za přízeň a popřát jim mnoho zdraví a spokojenosti nejen v těchto jarních dnech, ale po celý rok.
knihovnice
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HOKEJOVÁ PŘÍPRAVKA HC LEDEČ

ZAKONČILA ÚSPĚŠNOU SEZÓNU DVĚMA ZLATÝMI TŘEŠNIČKAMI
V sezóně 2003/4 se na ledečském zimním stadiónu sešla parta malých chlapců ve věku 4 – 5 let, která se pod
vedením zdejších trenérů začala učit bruslit a hrát lední hokej. Od začátku své hokejové kariéry doplňovali
na turnajích a zápasech team z náborově slabších ročníků a zvykali si na to hrát proti starším, silnějším a větším soupeřům. I letos sehráli tito kluci celou sérii zápasů
za kategorii 3. tříd. V těchto zápasech se naučili prohrávat, často i velikými rozdíly. Současně se učili nebát se,
postavit se silnějšímu soupeři, bránit svou svatyni a bojovat do posledních sil. Občas jich až bylo líto, ale oni
se hokejem bavili a z proher si hlavu nelámali. Od sezóny k sezóně se tým věkově dotahoval a letos konečně začal hrát i svou vlastní věkovou kategorii, minihokej
2007, soutěž nejmenších přípravek. Mezitím se tým rozrostl o další talenty, které kluci mezi sebe přijali a trenéři
je již v zápasech zapojují do hry.
Přípravka sehrála, vedle standardních soutěžních zápasů
organizovaných krajským svazem ve své kategorii a v kategorii 3. tříd, ještě seriál turnajů se stejně starými hráči
z okolních klubů. Nad rámec tohoto zápasového penza trenéři naplánovali tři veliké turnaje, na kterých si hráči mohli změřit síly s týmy ze vzdálenějších klubů. Z vánočního
turnaje na domácím ledě si přípravka HC Ledeč odvezla bronzové medaile, když podlehla ve své skupině A-týmu Komety Brno a postoupila z druhého místa do souboje o celkové třetí místo, ve kterém se utkala v derby se
Světlou n. S.
Ke konci sezóny se mužstvo malých hokejistů vypravilo
do Kolína, kde se postavilo vedle domácích, klukům z K.
Hory, Poděbrad a Děčína. K obrovské radosti všech se podařilo hráčům HC Ledeč své soupeře porazit a poprvé si
odvézt do Ledče veliký pohár a zlaté medaile.

Velikonoční turnaj, pořádaný v Ledči se tak pro celé
mužstvo stal výzvou. V základní skupině je čekali Kozli
z Kolína, kterým před čtrnácti dny uzmuli vítězství na jejich domácím turnaji a teamy Slavie Praha a HC ČSOB
Pardubice. Po třech vítězstvích ve skupině se ve finále
utkali o zlaté medaile s týmem Zbraslavi, který ve své skupině porazil Duklu Jihlava, Č. Třebovou a Tábor.
Ve finále se HC Ledeč podařilo vstřelit ihned po prvním
vhazování nejrychlejší branku turnaje. Zbraslav ale do konce první třetiny vyrovnala a ve druhé třetině si vypracovala dvoubrankové vedení. Ve třetí třetině získal domácí tým
převahu. Dokonce třikrát rozezvučely střely ledečských
konstrukcí brány finálového soupeře. Už se zdálo, že štěstěna je nakloněna Zbraslavským. Trenéři Ledče na posledních pět minut stáhli hru na dvě lajny a největší opory týmu
do zápasu daly všechno a během dvou minut stav zápasu
srovnaly. Zápas se chýlil ke konci a lavičky se začaly smiřovat s tím, že finále budou rozhodovat samostatné nájezdy, když se 12 vteřin před koncem zápasu stadionem rozezněl výkřik domácího publika „góóóól“. Pak už jenom
létaly vzduchem hokejky a rukavice domácích a na ledě se
vytvořil chumel oranžovočerných dresů.
Ceny a medaile předali účastníkům turnaje Ing. Tůma, starosta Ledče a Milan Chalupa, hlavní trenér mládeže HC Ledeč. Ten nám řekl: „Doufám, že se této hokejové partě podaří v Ledči navázat na úspěchy ročníků 2000/1, kteří za Ledeč
v předchozí sezóně vyhráli krajskou soutěž st. žáků Vysočiny a následně i společné play-off pořádané s Pardubickým
krajem. Potvrzuje se, že v žákovských kategoriích není malých ani velkých klubů. Podstatné je, aby rodina, obec a škola vedly děti k pravidelnému sportování a vytvářely pro to ty
nejlepší možné podmínky.“
dp

LEDEČSKÝ TANEČNÍ POHÁR
Dne 18. dubna 2015 v ledečské sokolovně pořádalo
Středisko volného času Ledeč nad Sázavou za finanční
podpory Fondu Vysočiny již 13. ročník Ledečského tanečního poháru. Oproti loňskému roku se sjelo menší množství tanečníků. Zastoupeno bylo 21 organizací ze všech
koutů naší republiky. Tanečníků bylo přihlášeno přes 700
a připočteme-li doprovod a diváky, tak celkový počet se
jistě blížil tisícovce. Porota měla nelehký úkol z vystoupení ve čtyřech kategoriích vybrat ty nejlepší. I ledečští
tanečníci ze zájmových útvarů SVČ Ledeč se neztratili.
Skupina našich nejmenších Šmoulata pod vedením Anety Šťastné obsadila 2. i 3. místo v show dance v první věkové kategorii a skupina Mini Diamond pod vedením Ziny Smolarové získala 3. místo v moderním tanci ve druhé
věkové kategorii. Nejstarší děvčata ze skupiny Lady Diamond pod vedením Ziny Smolarové a Ivany Machové
ve čtvrté věkové kategorii ve street dance získala 2. místo.
Pomyslnou bramborou medaili, tedy za 4. příčku, ve třetí věkové kategorii si odnesly tanečnice ze skupiny Magic Diamond pod vedením Ivany Machové. Předávání cen
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vítězům se zhostil místostarosta Ledče Ing. Jan Drápela,
který s námi byl po celý den soutěže a vysoce hodnotil
kvalitu řady vystoupení. Atmosféra byla báječná a všichni jsme si tento den užili. Další ročník této akce je úspěšně
za námi a nezbývá než se vrhnout do přípravy dalšího již
čtrnáctého ročníku. Fotky z akce a výsledkové listiny naleznete na www.svcledec.cz.
Za pořadatele Ivana Svobodová –
pedagog volného času SVČ Ledeč

NA LEDEČSKÉM ZIMNÍM STADIONU
ZNĚLY STÁTNÍ HYMNY

Poslední březnový týden se na zimním stadionu
v Ledči konal mezinárodní tréninkový kemp, který
pořádalo domácí HC Ledeč a Dolnorakouský zemský hokejový svaz (NÖLV) v rámci svého projektu ELAP, kterým zastřešuje podporu menších hokejových klubů, které jsou sdruženy do rozvojového
centra mládeže východ (ENZO). ENZO pořádá pro
nadané mladé hráče z menších klubů pravidelné hokejové akademie a sestavuje z nich výběr, se kterým
si letos po čtyřech letech opět přijeli zatrénovat a zahrát do ledečské ATOS Arény.
Hokejový svátek zahájil společný dynamický trénink mladších žáků HC Ledeč a NÖLV pod vedením
oblastního trenéra mládeže ČSLH M. Chalupy, který
současně působí v HC Ledeč jako hlavní trenér. Hokejisté obou týmů trénovali na několika stanovištích
hokejové dovednosti. Tak se vystřídali mladší a starší žáci obou týmů. Po státních hymnách si to „rozdala družstva mladší i starších žáků. Oba zápasy vyhráli domáci borci (7:4, 11:1).
Nedělní klání zahájili opět mladší žáci, kteří
i tentokrát sehráli vyrovnané utkání, které skončilo smírně 6:6. Po zápase zařadili trenéři ještě sérii

dovednostních soutěží, v nichž ocenili nejšikovnější hráče obou týmů. Zápas starších žáků opět výrazně vyhráli domácí.
Při následující diskusi trenéři obou svazů zdůraznili, jak důležité je, aby žáci žákovských kategorií měli i v malých klubech dostatečný prostor k tréninkům
na ledě. Peter Andrecs, vedoucí rakouského výběru,
dodal: „Oceňuji hru starších žáků HC Ledeč, na jejichž výkonu je vidět, že mají možnost absolvovat
dostatečné tréninkové penzum na ledě, který se tréninkem mimo led dohnat nedá.“ M. Chlupa uvedl,
že podle průzkumů ČSLH většina českých reprezentantů začínala svou hokejovou kariéru právě v malých klubech, jako je ledečský. Ocenil také aktivitu ENZO, jehož roli by v českých podmínkách měly
plnit kluby, které hrají vyšší soutěže a působí tak jako přirozená hokejová střediska ve svých oblastech.
Všichni se shodli, že dvoudenní kemp byl velice přínosný a že v podobných mezinárodních projektech
má smysl pokračovat. Na závěr poděkoval předseda
HC Ledeč Jan Malík starostovi Ledče panu Tůmovi, který přišel hokejisty a jejich trenéry pozdravit,
za podporu, kterou město klubu poskytuje.
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ZE MŘ E L H OK E J I S TA JARO S L AV HO L Í K – BO RE C
O tomto legendárním českém hokejistovi a reprezentantovi bylo v minulých týdnech v jeho nekrolozích
napsáno mnoho přívlastků. Měly jedno společné – osobitost a chlapáctví! My si tuto smutnou událost mj.
připomínáme proto, že pan Jaroslav Holík měl k našemu městu velmi blízko a měl tu řadu osobních přátel,
za všechny jmenujme pana Václava Flekala (fotografie z rodinného archivu – Č. Venclík, V. Flekal, J. Holík,
M. Lepeška), který byl i na posledním rozloučení s touto legendou českého hokeje. V Ledči jsme ho mohli často vidět
na sportovištích i v hospůdce.
Poctou pro Ledečáky byla jeho
účast na otevření místního
zimního stadionu před 10 lety.
„Borci“ patří náš hold – čest
jeho památce!
ok

P O DĚ KOVÁNÍ

B LA H OP Ř Á N Í
Dne 12. května letošního roku oslaví
osmdesátiny pan JAN ZEMAN
z Ledče nad Sázavou.
K tomuto významnému životnímu
jubileu mu přejeme především pevné
zdraví, hodně hezkých chvil u jeho
oblíbených prutů na břehu Sázavy
a vůbec dobrou pohodu do dalších let
života.
Blahopřejí vnučky a obě pravnučky.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat personálu kantýny
na poliklinice v Ledči nad Sázavou, především za její znovuobnovení, za milý a ochotný přístup k zákazníkům i za vynikající výrobky.
Manželé Páchovi
Děkuji prostřednictvím LZ všem, kteří mi popřáli k mému
životnímu jubileu, zvláště mě potěšilo přání z místní radnice a od mých dlouholetých přátel z řad hasičů.
Josefa Hartová, Ledeč n. S.

V Z P O M Í NKA
Dne 5. května letošního roku jsme
si připomněli už páté výročí od úmrtí
pana JINDŘICHA HÁLY z Ledče
nad Sázavou. Jen o den později, tedy
6. května 2015, by se dožil sedmdesáti let.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
prosím v tyto dny spolu s námi.
Manželka a děti s rodinami

Dne 10. května letošního roku si
připomínáme desáté výročí, kdy nás
navždy opustil pan JAROSLAV BROŽ
z Ledče nad Sázavou. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami

Dne 14. května si připomínáme už
deváté výročí od úmrtí
pana JOSEFA CHMELA z Ledče nad
Sázavou. Věnujte mu prosím, spolu
s námi, tichou vzpomínku.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami

Dne 18. května letošního roku
uplynou čtyři smutné roky od úmrtí
pana JAROSLAVA FIALY z Ledče
nad Sázavou. Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 21. května letošního roku uplyne
jeden smutný rok od úmrtí
pana MILOSLAVA ŠIMKA z Ledče
nad Sázavou. Zemřel ve věku 76 let,
kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami

Dne 22. května uplyne jeden smutný
rok od úmrtí
pana ZDEŇKA BAČKOVSKÉHO
z Ledče nad Sázavou. Děkuji všem, kteří
uctí jeho památku spolu s námi.
Manželka Marie a celá rodina
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