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ZPRÁVY Z RADNICE
–
–
–
–
–

(UPRAVENO PRO POTŘEBY ZPRAVODAJE)

Rada města na svých jednáních ve dnech
8., 15. a 22. června
Přijala sponzorské dary na uspořádání Městských slavností od firem Aquacomp Hard, Schäfer-Sudex a GALATEK v celkové výši 60.000, za které děkujeme.
Schválila smlouvy o pronájmu 155 ks kompostérů a 67
ks interiérových nádob občanům města.
Schválila pronájem areálu Nemocnice Háj firmě Vysočinské nemocnice s.r.o na dobu 10 let.
Schvaluje záměr pronájmu prostor ve 3. patře v budově polikliniky.
Doporučila zastupitelstvu schválit investici vybudovat
novou vzduchotechniku ve školní jídelně v rámci její
rekonstrukce.

Zastupitelstvo města se sešlo 22. června,
kde projednalo a schválilo tyto podstatné body:
– Účetní uzávěrku a hospodářský výsledek za rok 2014.
– Záměr přemístit SVČ do objektu v Barborce, včetně
jeho úprav.
– Dodatečné zateplení střechy školní jídelny v rámci
akce Zateplení základní školy.
– Kompletní rekonstrukci vzduchotechniky školní jídelny.
– Úkol pro Kontrolní výbor, prověřit postup schvalování
investiční akce „Foglarova cyklostezka“.
V rámci pracovního zasedání došlo ke schůzce zastupitelstev města Ledeč a obce Kozlov na téma převod místní
části Vrbka. Zastupitelé Kozlova deklarovali svoji vůli
k převzetí Vrbky a potvrdili znalost všech povinností,
které z této změny vyplývají. Dalším krokem bude majetkové vypořádání mezi obcemi.

INFORMACE O KONTEJNERECH NA ODPAD
V červnu bylo na území města Ledeč rozmístěno dalších
15 hnědých kontejnerů na bioodpad.
Do těchto nádob je možné ukládat
např. listí, trávu, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávovou
sedlinu, zbytky rostlin, piliny, dřevěný popel, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, hlínu z květináčů, spadané
ovoce atd. Je možné uložit také bioodpad v kompostovatelných sáčcích
z bionádob, o jejichž bezplatné zapůjčení lze stále požádat na oddělení
životního prostředí MěÚ Ledeč.
Kontejnery na bioodpad budou
v průběhu roku ještě dle potřeby
a v závislosti na dostupných finančních prostředcích v rozpočtu Města
doplňovány.
Průběžně jsou také na území města Ledeč nad Sázavou odstraňovány
některé 1100l černé kontejnery na
komunální odpad, které byly umístěny v blízkosti jednotlivých bytových
domů. K tomuto kroku bylo přistoupeno hned z několika důvodů:

VLADIMÍR MENCL
VYSTAVUJE
Hrad Ledeč vás zve do své
galerie na výstavu obrazů
ČESKÁ KRAJINA V OBRAZECH,
malíře doc. Mgr. V. Mencla
(čestného občana MČ Praha 11),
která probíhá do 31. července
2015. Obrazy jsou inspirovány
českou krajinou (prodejné).
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1. Kontejnery byly umístěny v blízkosti jednotlivých betonových
kójí, či přímo v nich a byly většinou naplněny velkoobjemovým
odpadem, který má každý občan
možnost bezplatně uložit do sběrného dvora. Manipulace s takto
přeplněnými kontejnery je značně obtížná a při výsypu dochází
často k jejich poškození.
2. Část těchto kontejnerů byla umístěna i na samotných chodnících,
kde omezovala občany při běžném
pohybu.
3. Vlastníci jednotlivých bytových
domů jsou povinni zajistit si
popelové nádoby na komunální
odpad na své náklady stejně tak,
jako vlastníci ostatních nemovitostí (např. rodinných domů).
4. Tyto kontejnery jsou vlastnictvím
Města Ledeč n. Sázavou.
Zachovány budou pouze ty kontejnery na komunální odpad, které jsou
umístěny v jednotlivých separačních
hnízdech.

Odstraněné černé kontejnery, které jsou majetkem Města Ledeč nad
Sázavou, budou využity v ostatních
separačních hnízdech na území města nebo provizorně také na bioodpad,
kdy bude kontejner označen nálepkou BIO odpad.
Znovu upozorňujeme na fakt,
že vlastníci jednotlivých bytových
domů jsou povinni zajistit si odpovídající počet popelových nádob na
komunální odpad na vlastní náklady.
Nádoby musí být v takovém stavu,
aby bylo možno jejich vyvážení
stávající technikou. Pokud nebude
v silách vlastníků bytových domů
nádoby zajistit, lze s Městem uzavřít
smlouvy o jejich nájmu a odpovídající počet k jednotlivým domům
zajistit.
V případě jakýkoliv dotazů ohledně odpadového hospodářství můžete
kontaktovat oddělení ŽP p. Fotrová,
tel.: 569 729 532 nebo 731 156 913.
Oddělení ŽP

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVENEC 2015
11.–12. 7.

Dr. Novotná Hana, Přibyslav, Bechyňovo nám. 2

Tel.: 607 966 550

18.–19. 7.

Dr. Cyrusová, Havl. Brod, Havlíčkova 2198

Tel.: 569 432 014

25.–26. 7.

Dr. Saidlová, Chotěboř, Legií 1710

Tel.: 739 286 730

1.–2. 8.

Dr. Swaczyna, Okrouhlice 186

Tel.: 569 489 174

8.–9. 8.

MDDr. Niklová, Havl. Brod, Dobrovského 2023

Tel.: 569 435 593

Dr. Lánová, Ždírec n. Boubravou, Na Rozcestí 482

Tel.: 569 694 639

15.–16. 8.

HASIČSKÉ ZÁSAHY
Cvičení – 23. května 2015 výcvik
na vodě. Výcvik se konal ve Stvořidlech formou sjezdu peřejí. Výcviku
se zúčastnili: výjezdová jednotka sboru JSDH Ledeč, výjezdová jednotka
sboru JSDH Světlá a příslušníci stanic
HZS Ledeč a Světlá.
Zásah – 6. června výbuch propanbutanové lahve na střeše nové školy.
Kopis vyslalo jednotku na výbuch
propanbutanové lahve na střeše nové
školy, jednotka vyjela s CAS 16
CAMIWA v počtu 1+ 4. K výbuchu
došlo vlivem vysokých teplot. Foto
ze zásahu je přiloženo, z výcviku je
u článku na: http://hasici.ledecns.cz/
zprava.php?id=4198

Dne 17. června v 15 hodin vyhlásilo operační středisko Jihlava poplach
pro jednotky HZS Ledeč, Světlá
a jednotky JSDH Ledeč a Kožlí. Jednalo se o požár bytu v ulici Stínadla.
Na místo události se dostavil i ředitel územního odboru HZS H. Brod,
vyšetřovatel příčin požárů PČR,
záchranná služba s dvěma vozidly
a vrtulníkem. Jednotka JSDH Ledeč
vyjela v počtu 5 členů. Po příjezdu
jednotka po domluvě s velitelem zásahu prováděla doplňování vody a byla
nápomocna při dohašovacích pracích
a odvětrání domu. Z domu evakuovali deset lidí, sedm z nich se při požáru
nadýchalo jedovatých zplodin hoření

a skončilo v péči zdravotníků. Staršího muže transportovali z místa zdravotníci do nemocnice letecky, dalších
šest zraněných převezli do nemocnice sanitními vozy. Mezi zraněnými
byly i malé děti. Hasičům se podařilo
rychle požár lokalizovat a následně
i zlikvidovat. Zakouřené prostory
domu hasiči odvětrali a pomoci přirozené a přetlakové ventilace. Majetková škoda vzniklá požárem byla
předběžně vyčíslena na částku 215
tisíc korun. Požár zapříčinila nedbalost, a to konkrétně vysypání špatně
dohašených nedopalků od cigaret do
plastového koše.
Dan Horký

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem hasičům, záchranářům a policistům za pohotový, rychlý a velmi profesionální
zásah při likvidaci požáru v panelovém domě v Ledči na Stínadlech 17. června odpoledne. Zároveň děkuji za citlivý přístup k bydlícím, kteří se nadýchali škodlivých látek, a byla jim ihned
věnována maximální odborná lékařská pomoc.
Za vlastníky domu Chladová Helena,
předsedkyně společenství vlastníků domu.

FILMY ZUŠ LEDEČ
Filmy žáků multimediální
tvorby ZUŠ Ledeč se probojovaly do finále Zlatého Slunce
2015, což je Celostátní soutěž
mladých neprofesionálních filmařů ze základních a středních
škol. Žáci získali tři ocenění,
včetně zvláštní ceny starosty
pořádajícího města Blanska.
Toto ocenění je jedinečné tím,
že je uděleno napříč žánry i věkovými kategoriemi. Cenu předal pan starosta osobně a její
součástí byl i obrovský dort

s logem soutěže a praktická filmová klapka. Organizace soutěže byla vynikající, stejně jako
přehlídka filmů, setkání s profesionály, workshop a slavnostní předávání cen (jako na předávání Oscarů). Doufám, že se
do finále dostaneme i v příštím
roce. Všechny filmy žáků můžete zhlédnout na YouTube pod
kanálem Multimediální tvorba
ZUŠ Ledeč.
Markéta Pelikánová, učitelka multimediální tvorby ZUŠ
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KALEIDOSKOP
Stránku
tentokrát
věnujeme
úspěšným studentům. Na prvním
místě jmenujeme Tomáše Fialu,
který jako student gymnázia dosáhl
mimořádných studijních výsledků
v rámci republiky. Na radnici mu
poděkoval a poblahopřál starosta
města (na snímku i s rodiči).
Na návrh ředitelek zdejších škol
byli vedením radnice oceněni ti, kteří, v právě skočeném školním roce,
dosáhli mimořádných studijních výsledků. Za jejich píli a pracovitost
jim poblahopřáli a poděkovali za reprezentaci města i zdejšího školství –
starosta Ing. Z. Tůma a místostarostka
Ing. H. Horáková. Slavnostního aktu
se zúčastnili představitelé škol i blízcí příbuzní oceněných. Pro školní rok
2014/15 byli vybráni: ze ZŠ: Tereza
Časarová, Radka Kujová, ZUŠ: Michal Pekárek, Dominik Čermák, Dominik Horáček, kolektiv tvůrců knihy
pro nevidomé (13 žáků).
Gymnázium, SOŠ, VOŠ: Martin
Štěpánek, Michaela Králová, Tereza
Poláková, Veronika Cudlínová, Michal Kubík.

V této souvislosti nelze opominout
ani skvělou práci pedagogů a trenérů. Bez jejich erudovanosti a zápalu
by nebyly takové skvělé výsledky
jejich svěřenců prakticky myslitelné. Všem laureátům tohoto ocenění
blahopřejeme, přejeme pevné zdraví
a mnoho hezkých zážitků o začínajících prázdninách. Věříme, že jejich
příklad bude inspirovat kamarády
a spolužáky, aby i oni jednou mohli být mezi těmi, kterým, v této novodobé tradici, bude vedení města
Ledče blahopřát a děkovat.
ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVEN 2015
KRÁDEŽ LEŠENÍ HNĚVKOVICE – dne 4. června 2015 byla
v ranních hodinách na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou
oznámena krádež HAKI lešení
od novostavby v obci Hněvkovice, kdy dosud neznámý pachatel
v nočních hodinách odcizil z nezajištěné stavební parcely volně položené části HAKI lešení,
čímž způsobil majiteli škodu ve výši nejméně 25.000 Kč.
Jedná se již o druhý případ krádeže lešení v uvedené lokalitě, kdy PČR PS Ledeč nad Sázavou ve spolupráci s SKPV
Havlíčkův Brod v současné době intenzivně pátrá po osobě
neznámého pachatele.
VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍCH CHAT – dne 4. června ve večerních hodinách policisté z Ledče nad Sázavou
přijali oznámení o vloupání do rekreační chaty v lokalitě
Chřenovic, kdy následnou kontrolou chatové oblasti bylo
policisty vloupání do další rekreační chalupy s odcizením
různých věcí, čímž neznámý pachatel způsobil majitelům
nejen nemilé překvapení, ale i věcnou škodu ve výši nejméně 11.056 Kč.
POLICEJNÍ STANICE V LEDČI NAD SÁZAVOU. Pod
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina spadá Policejní stanice Ledeč, se sídlem v ul. Barborka čp. 790. Policejní stanice
je součástí PČR OO Světlá. Na policejní stanici v Ledči se
v současné době nachází v rámci nové systemizace 10 tabulkových míst pro policisty, která jsou fyzicky plně obsazena.
Policisté policejní stanice si samostatně zajišťují výkon služby v denní, jakož i v noční době. Výkon služby je zajišťován
po celý týden pondělí až pátek. Policejní stanice se nachází
v objektu, jehož majitelem je Město Ledeč, kdy prostory byly
postupně přizpůsobeny k výkonu služby a samotné policejní
činnosti. V budoucnosti by si policie přála výstavbu, případně
rekonstrukci jiného objektu v lokalitě města Ledeč, jakož i navýšení počtu policistů. Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina zároveň příjme nové policisty do služebního poměru, kde
se případní zájemci mohou obrátit na PČR ÚO H. Brod.
npor. Mgr. Roman Krecl,
ved. odd. PČR Světlá n. S., policejní stanice Ledeč n. S.

VLOUPÁNÍ DO VOZIDEL – dne 6. června zahájili policisté PS Ledeč nad Sázavou úkony trestního řízení ve věci
poškozování cizí věci a krádeže vloupáním do motorového
vozidla, kdy neznámý pachatel na parkovišti před budovou
penzionu Vila Markéta v Ledči nad Sázavou nezjištěným
předmětem rozbil okénko u zde zaparkovaného nákladního
vozidla zn. Hyundai a z vozidla následně odcizil různé nářadí v celkové hodnotě nejméně 81.900 Kč, přičemž škoda
na poškození vozidla činí 4.800 Kč. V následujících dnech
byly policisty z Ledče nad Sázavou evidovány další dva
obdobné případy vloupání do zaparkovaných motorových
vozidel v Ledči nad Sázavou, kdy v současné době jsou ve
spolupráci s kriminální policií vyhodnocovány získané stopy a kamerové záznamy z místa činů, přičemž je vedeno důkladné a intenzivní šetření s cílem ztotožnit osobu pachatele
a objasnit tyto případy vloupání do motorových vozidel.
Vzhledem k tomu, že se blíží čas letních prázdnin a doba dovolených, tak bych prostřednictvím zpravodaje za Policii ČR
apeloval na spoluobčany, aby při svém odjezdu na dovolenou
řádně zajistili své domy a nemovitosti a z důvodu prevence
zajistili od svých známých kontrolu domů s vybíráním poštovních schránek, neboť zejména plná poštovní schránka je
pro potencionálního zloděje jasným znakem, že majitel není
delší dobu doma a nemovitost je zřejmě prázdná a tudíž nijak
hlídána a nezajištěna. Samozřejmě vám všem přeji krásnou
letní dovolenou plnou sluníčka a šťastný návrat domů.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r.,
zást. ved. OO Světlá n. S., Policejní stanice Ledeč n. S.

NOVÝ SHOWROOM
S ROZŠÍŘENÝM SORTIMENTEM
●

STAVEBNINY

●

ŽELEZÁŘSTVÍ

●

KOUPELNOVÉ STUDIO

●

FASÁDNÍ MÍCHACÍ CENTRUM

●

AUTODOPLŇKY

●

VÝROBA KLÍČŮ

VELKOOBCHOD VODO-TOPO
Nádražní 609, Ledeč
●

VODOINSTALAČNÍ A TOPENÁŘSKÝ
MATERIÁL

●

PLYN, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, SANITA

●

ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL

prodejna@atos.czm. 777 778 036

Sázavská 174, Ledeč n. S., prodejna-ledec@atos.cz m. 777 778 035
(kompletní sortiment z naší prodejny na náměstí naleznete v této provozovně)

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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DEN SE ZVÍŘATY
V polovině června jsme uspořádali 3. ročník akce DEN SE ZVÍŘATY. Navázali jsme na minulé
úspěšné ročníky, a to díky svazu
chovatelů. Ti nám půjčují svůj
areál a veškeré zázemí. Na akci
se podílelo SVČ Ledeč, prodejna
U Alíka E. Blažkové, ČSCH Ledeč, ZŠ Ledeč, Stanice ochrany
fauny Pavlov, Lesy ČR a Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna. Jako letošní novinku jsme
přidali ukázky od místních včelařů a rybářů. Nabídka tedy byla
pestrá. Od domácích a hospodářských, přes lesní dravce až po
exotická zvířata. Děti dostaly kartičku a formou poznávaček
a kvízů procházely všechna stanoviště. Nechyběly poznávačky
např.: vajec, rostlin, zvířat, myslivosti nebo, jak správně ulovit rybu. U stanoviště exotická zvířata byli k vidění pakobylky,
sklípkan nebo také krajta královská. Ze Stanice Pavlov překvapili srnečkem Bambi a mláďaty sovy pálené. Včelaři nabídli
i ochutnávku domácího medu. Zpestřením celého dopoledne
bylo veterinární vyšetření pejsků ultrazvukem, panem MVDr.
P. Vrbkou. Ve volné chvíli si návštěvníci mohli vyrobit nějakou

drobnost z hlíny nebo se zapojit do výtvarné soutěže. Odpoledne proběhla soutěž „O nejhezčího domácího mazlíčka“, které
se účastnilo 9 soutěžících. Pro porotu, ve složení Z. Smejkalová (ČPZP), M. Simandl (ZŠ), J. Bouma (SCH), M. Mainerová (SVČ), J. Kořínek (SOFP), M. Pecová (zástupce dětských
účastníků), nebylo jednoduché vybrat toho nejhezčího. Podmínkou také bylo o svém mazlíčkovi vědět co nejvíce. Výsledky soutěže: 1. – Teršl Vojtěch s čivavou Qudie, 2. – Chladová
Viktorie s činčilami Marlinem a Artušem, 3. – Čížek Matyas
s kocourem Maxem a čestné uznání obdržel srneček Bambi
z Pavlova. Na konec si dárečky odnesl každý účastník soutěže.
Dále byla vyhodnocená malířská soutěž, ve které vyhrál Písařík
Štěpán (MŠ Kožlí), Kozlík Matyáš (3.C, ZŠ Ledeč) a Kolářová
Eliška (3.C, ZŠ Ledeč). Ve vědomostní soutěži nejvíce bodů
získala Brabcová Zuzana (3.B, Ledeč).
Akce byla úspěšná, přijely i děti z MŠ a ZŠ Kožlí a D. Města,
celkem se přišlo podívat okolo 450 dětí a rodičů. Děkujeme
všem, kteří nám pomáhali a také všem, kteří se přišli podívat.
Těšíme se na 4. ročník!
M. Mainerová – pedagog SVČ Ledeč,
E. Blažková – ,,U Alíka“

DEN DĚTÍ SE STŘEDISKEM VOLNÉHO ČASU
Dne 7. června jsme pro malé i velké uspořádali Den
dětí, v souvislosti s oslavou 40. narozenin SVČ Ledeč.
Akce se konala v areálu zimního stadionu, kde jsme využili vnitřní i venkovní prostor. Letos nám vyšlo počasí
a ani mírný deštík nikomu nevadil. Nabídka byla pestrá, od tradičních soutěží pro děti, přes rodinnou soutěž
Möllky, která zaujala nejednoho kolemjdoucího. Další
báječnou aktivitou byl cirkus Legrando, kde lektoři pod
svým stanem učili žonglování, jak dobře roztočit talíř na
prstu, balancování a další vykutálené atrakce. Nechyběla ani výtvarná dílnička, obří omalovánky, deskové hry,
šachové simultánky, malování na obličej, workshop kouzelných bubínků a skákací hrad. Děti dostávaly u vstupu

soutěžní kartu a za splněné úkoly získal každý balíček.
Celé odpoledne moderoval Petr Soukup a hrál DJ Black.
Před vyhlášením tomboly byla ukázka tanečních kroužků
SVČ pod vedením Anety Šťastné – Šmoulata a Lentilky.
Na závěr celého odpoledne bylo vystoupení Míši Růžičkové – Minidiskotéka v ZOO, která roztančila, kromě
dětí, i nejednu maminku. Akce se zúčastnilo na 500 lidí,
a tak jsme si mohli užít hezké odpoledne plné soutěží,
sladkostí a atrakcí. Děkujeme všem lidičkám, kteří nám
pomohli s realizací akce, a všem sponzorům – Městu Ledeč n. S. a VZP.
Těšíme se zase za rok!
Marcela Mainerová – pedagog volného času

TANEČNÍ AKADEMIE SVČ LEDEČ
Již třetím rokem taneční kroužky SVČ Ledeč ukončují
školní rok taneční akademií. Letošní akademie se konala
9. května. Byla to dvě plně obsazená představení v sále gymnázia. Předvedly se skupiny Šmoulata a Lentilky, vedené
A. Šťastnou, dále Mini Diamond, Magic Diamond a Lady
Diamond, vedené I. Machovou a Z. Smolarovou. Představily
svoje choreografie, na kterých v tomto školním roce pracovaly a zúčastňovaly se s nimi tanečních soutěží, kde sbíraly
medaile. Mezi největší úspěch skupiny Šmoulata patří 2. a 3.
místo na Ledečském tanečním poháru a skupina Mini Diamond nejvíce zazářila na taneční soutěži v H. Městci, kde
získala zlatou medaili a na ostatních soutěžích brala 3. místa. Stejně tak skupina Magic Diamond získala 1. místo v H.
Městci a také 2. místo v Pardubicích. Skupina nejstarších dívek Lady Diamond byla na Ledečském poháru 2. a z H. Brodu
si převezla zlato. Na taneční akademii také svoje vystoupení
divákům předvedli tanečníci z kroužku Break dance. A věřte,
že se bylo na co dívat! Na nadarmo je jeden z trenérů, Filip
Radil, mistrem Evropy v Break dance. Při jeho vystoupení
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se až tajil dech. Na závěr odpoledne vystoupila skupina
E. Jankovské-Safejaské, předvedla orientální tanec. I letos se
taneční akademie vydařila a taneční kroužky se připravují na
další školní rok. Pro pracovníky SVČ a trenéry bylo velkým
potěšením mezi diváky přivítat představitele Města Ledeč,
stejně tak ředitele a jejich zástupce z ledečských škol.
I. Svobodová

OD HUSOVY SMRTI UPLYNULO PROPASTNÝCH ŠEST STOLETÍ
Kdyby Husa nebylo, co by z českých dějin zbylo? Sled
panovnických dynastií, válek se sousedy, selských rebelií a morových ran. Na Husovo jméno slyší už pěkná řada
generací a Češi mu v nejrůznějších anketách dávají mnoho
hlasů, vlastně vždycky je „na medaili“ (v probíhající rozhlasové je aktuálně první). K jeho popularitě přispěla i filmová
zpracování, čerstvý produkt ČT nevyjímaje.
Proč se vlastně Ledečští na začátku minulého století rozhodli právě pro Husovu sochu, přesně nevíme, nejspíše se dá

soudit, že Masarykův výklad husitství a osoby Jana Husa se
stal součástí budování Československa. Jisté je, že lidé z divadelního spolku Tyl v Ledči n. S. prokázali veliké nadšení
a vytrvalost při obstarání nemalých finančních prostředků,
aby v roce 1921 položili základní kámen pro chystanou sochu. V hlubokých základech je ukryta i schránka s dobovými dokumenty. Jistě vás napadlo to, co mě. Copak asi obsahuje? To našim generacím zřejmě zůstane utajeno, ale ona
taková malá tajemství dodávají dílu tajemno i význam.

NECELÝCH DEVĚT DESÍTEK LET SHLÍŽÍ NA LEDEČSKÉ NÁMĚSTÍ
Jak už bylo na tu dobu obvyklé a pěkné, shromáždilo se v květnu 1926
velké množství lidu na ledečském náměstí, aby s poctami a veselím odhalili
šest metrů vysokou sochu Mistra Jana Husa. Z umělého kamene ji vytvořil
táborský sochař Rudolf Kabeš. Reformátor mu byl zřejmě blízký, neboť se
mu ve svém díle opakovaně věnoval.

TEPRVE ČTVRT STOLETÍ NESE 5000 METRŮ ČTVEREČNÍCH
I JEHO JMÉNO
Marná sláva, historie je někdy nevyzpytatelná a tak trochu nespravedlivá.
Na místním rozlehlém náměstí už jedna
mohutná socha stála, dokonce o téměř
160 let starší – Mariánské sousoší. Časy
však náměstí přisoudily jiná jména (pojmenování ulic se v našem městě datuje od roku 1908), a tak jsme tu už na
adresu psali náměstí F. L. Riegra i K.
Gottwalda. V roce 1990 to vyhrál Mistr
Jan. Snad mu to, díky zmíněné přízni
i 600leté tradici, dlouho vydrží. Mohlo

by to být i memento pro to, abychom
se s těmi přejmenováními tolik neukvapovali, a když už tu volbu provedeme,
tak je třeba se o jejich poslání v dějinách i současnosti starat. Zrak Mistrův
i světců obrácený k nebesům jistě svědčí o jejich zbožnosti, dost možná tak
činí i nad prohřešky některých z těch,
kteří po staletí procházejí pod nimi, ale
zcela určitě (a oprávněně) nad svým
zbědovaným stavem. Hňupové světce
na mariánské statui obrali o atributy,

reformátorovy ruce také nesou zřetelné
stopy „únavy“ (těžkou knihou to nebude). Naši předchůdci si soch jistě vážili
víc, ale už tenkrát tam pro jistotu dávali
alespoň zábradlí. Tak si přejme, aby se
ozdobám našeho náměstí dostalo dostatek péče a vážnosti, kterou si zaslouží.
Není třeba čekat na jakákoliv výročí!
Nechť nám středověký reformátor má
v Ledči za co žehnat i v příštích desetiletích – díky jeho tradici i víc.
ok
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Obec Pavlov má v sočasné době 147 obyvatel, její součástí jsou
Svatojánské Hutě. V roce 2006 v obci bylo 102 obyvatel. Je tu několik objektů, využívaných k rekreaci, další jsou trvale obydleny.
V roce 2011 bylo vybudováno pět stavebních pozemků, na kterých
už jsou nové rodinné domy, majitel posledního začne s výstavbou
letos. Plánuje se výstavba na soukromých pozemcích. Bohužel
obec nevlastní vhodné pozemky, které je možné využít k výstavbě, a proto jedná s majiteli vhodných lokalit, aby mohlo dojít k navýšení počtu obyvatel. Nejstaršímu občanovi Pavlova je 88 let
a nejmladšímu jsou dva měsíce. Zastupitelstvo obce je v počtu pěti
zastupitelů, každému ze zastupitelů byla přidělena část problematiky obce, kterou tak vykonává. Jedná se zejména o oblast zajišťování dotací, hospodaření s lesy, kdy obec spravuje 14 ha lesní
plochy, internetové stránky a propagace, rozvoj a kultura obce…
Je tu vybudována dešťová kanalizace a obecní vodovod, v roce
2012 byla dokončena celková rekonstrukce „odradonovací“ stanice, která je v lokalitě Svatojánských Hutí. V loňském roce byla
provedena rozsáhlá
rekonstrukce

dominantou návsi, na památku bylo vyčleněno 200 tisíc korun, po
jejím dokončení byla slavnostně vysvěcena dr. Bártou. Na kapličku byly použity i finanční prostředky sponzorů, za což jim touto
cestou opakovaně děkujeme. Zároveň se zde uskutečnily křtiny.
Obec Pavlov, místní sbor dobrovolných hasičů a dětský sbor Pavlovanka, pořádá v obci každým rokem několik kulturních akcí.
Pavlovanka, pod vedením Věry Hospodkové, každým rokem nacvičí a předvede pásmo básní, scének a písní. Naposledy v rámci
Dne matek. Nejznámější akcí v obci jsou Pavlovské slavnosti, konané již po čtvrté, a to v druhé polovině srpna – letos konkrétně
22. srpna, což zároveň berte jako srdečné pozvání. Loni slavnosti
navštívilo 800 návštěvníků! Hlavně rodiče s dětmi, kteří se mohou
i letos těšit na nafukovací atrakce, Besip-tým, slaňování v délce 50
metrů, lukostřelbu a střelbu z pistole, malování na obličej, soutěže
pro děti a spousta dalšího. Z dalších kulturních akcí jde o hasičský ples, slavnostní zahájení sezóny stanice Pavlov, vánoční večer
u betlému, kácení máje a další. Minulé Vánoce došlo k vysvěcení
nového pavlovského Betlému, který umělecky ztvárnil pan Vladimír Zadražil. Betlém je vyřezán ze dřeva.

kulturního domu, podařilo se objekt zateplit, osadit nová plastová
okna a dveře, položit nové podlahy. Rovněž bylo vybudováno plynového topení v prodejně potravin a etážového topení v dalších
prostorách. V budově se nachází prodejna potravin, restaurace, sál,
přísálí a vinárna. V poslední době se obci povedlo získat finanční prostředky z evropských fondů, ministerstva pro místní rozvoj
a programů Kraje Vysočina. Loni proběhla celková rekonstrukce
kapličky sv. Jiří, byla vyměněna střecha, zvonička. Kovové sloupy, podpírající střechu, byly nahrazeny dřevěnými, na kterých jsou
ručně kované motivy růží a v průčelí je kovaná plastika. Původní
zvon byl zrekonstruován a vrácen zpět do zvoničky. Kaplička je

V obci se nachází nově vybudované dětské, víceúčelové hřiště,
které je využívané nejen občany, ale i turisty a návštěvníky stanice Pavlov. V letošním roce bude vybudována nová komunikace
k areálu stanice Pavlov a zrekonstruovanému ekocentru při stanici Pavlov, jakož i komunikaci do části Rozvadkova. Dále se chystáme vybudovat nové chodníky v celé délce obce, a to v rámci
letošní plánované rekonstrukce místní komunikace. S tím souvisí
výměna a modernizace kompletního veřejného osvětlení. Rovněž
v přilehlé části Svatojánských Hutí dojde k opravě a vybudování
nových přípojek vodovodního řádu.
Pokračování příště.
Mgr. Roman Krecl, starosta obce
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V seriálu vzpomínek ledečského rodáka dr. Miroslava Vostatka se
vracíme k událostem konce II. světové války v Ledči nad Sázavou, od
kterých nás letos dělí 70 let. Následující řádky jsou pokračováním
z minulého čísla LZ.

Ale uprchlíci bydleli i jinde, byli i ve
škole v Komenského ulici. My jsme se
pochopitelně neučili, pro úkoly jsme si
chodili na radnici, kde byl jediný kontakt
s našimi pedagogy. Pamatuji se, že tam
na dvoře byla polní kuchyně a u ní starší
obtloustlý voják (vlasovec?) a zrovna
smažil karbanátky. Tím doplňuji, že ve
městě byli i vojáci, ale nevím už kde.
Přijel tam menší oddíl, dokonce měli
nákladní auta naložená na vagonech.
Auta byla nepojízdná a vojáci se tam
neskutečně flákali, když se je snažili
uvést do pojízdného stavu. Asi to bylo
na Hitlerovy narozeniny, když na
náměstí uspořádali projev, přehlídku

se slavnostním pochodem. Velel tomu
vyšší důstojník (oberst?), tribunu měli
v místech, kde měli dům Spačkovi.
Samozřejmě ve městě byla i Hitlerjugend.
Nazývali tato jejich střediska KLV
Lager. KLV Lager – byla německá
mládež (chlapci nebo dívky) z míst,
která byla bombardována spojeneckým
letectvem.
Kinderlandverschickung
Lager. V překladu: tábor pro mládež
z postižených území. Na území
protektorátu byly stovky těchto táborů,
další na Slovensku, na polském území aj.
Předně byl to tábor na Koželužně a celý
objekt v Háji v novostavbě (nyní je
tam zdravotní zařízení) byl obsazen.
Byly to chlapci z Essenu. Z Koželužny
chodil do tiskárny jejich pedagog, který
si objednával. Dědovi prozradil, že je
rodem lužický Srb.
Popperova vila byla vyklizena a byli
tam také nějací vojáci, myslím, že byli
od zbraní SS, tedy hrdlořezi. Ještě
v revolučních dnech jsem šel kolem
a uviděl jsem, že odtud vycházeli dva
naši civilisté, kteří se s nimi snažili
vyjednávat.

Samozřejmě Němci moc na civilisty
nedali a oba jsem je znal. Pak jsem po
čase s jedním mluvil a říkal, že to bylo
nepříjemné a nebezpečné. Je známo, jak
v Německém Brodě byli vyjednávači
s jejich doprovody bestiálně zavražděni.
Dokonce se tento případ probíral
v Norimberském procesu s válečnými
zločinci. Z uvedené vily prchali tito
vojáci v noci a přes lávku u sokolovny
se snažili zmizet. Došlo k přestřelce,
kterou jsem v noci slyšel. Při ní padl
pan Sychrovský (byla to neskutečná
a náhodná střela, která ho smrtelně
zranila). Dodnes je u lávky pamětní
deska připomínající tuto tragédii. Ale
byly i jiné záležitosti. Před Ledeč jezdily
i povozy s uprchlíky tažené koňmi. Tam
byli lidé – zemědělci až z východního
Pruska. Vozy neměly brzdy (jsou tam
roviny) a vozkové si vypomáhali tak,
že měli sochory, kterými důmyslně
nahrazovali brzdu. Tragikomické bylo,
že byly z neskutečných dálek a neznali
zeměpis. Povídali, že jedou „přes
protektorát do Cech...“!
RNDr. Miroslav Vostatek

DOBRÁ ZPRÁVA NEJEN PRO SENIORY
V říjnu 2015 otevírá ZUŠ Ledeč nad Sázavou za finanční podpory Města AKADEMII UMĚNÍ SENiorů.
Hlavním mottem AKADEMIE je, stát se místem, které SENiorům pomůže splnit nejen svůj dávný SEN věnovat se umění,
ale zároveň zprostředkuje možnost naučit se něčemu novému,
jinému nebo navázat nové přátelství.
Akademie je určena pro všechny SENiory důchodového
věku, pro nezaměstnané předdůchodového věku - kategorie
„55 +“ a pro držitele průkazů ZTP, kteří mají vztah k umění
nebo jen pouhou chuť vyzkoušet si něco nového. Přihlásit se
mohou začátečníci i pokročilí, občané města Ledče n. S.
Akademie zájemcům nabízí odborné vzdělání ve třech uměleckých oborech:
Hudební obor: hra na hudební nástroje, sborový zpěv, přednášky z dějin hudby
Taneční obor: pohybová a taneční dílna – fyzické a psychické
uvolnění, protažení, relaxace
Výtvarný obor: plošná, prostorová tvorba, arteterapie

Multimediální tvorba: úprava fotografií na PC, animace, dějiny umění, grafika, informatika
Výuku, vedou kvalifikovaní pedagogové z řad učitelů ZUŠ
Ledeč n. S. a bude probíhat v ZUŠ v dopoledních hodinách,
případě po skončení výuky žáků.
Typ studia zvolí každý student podle svých psychických i fyzických schopností.
Senior si společně s lektorem stanoví tempo, obtížnost a svůj
cíl, ke kterému bude studium směřovat.
Zájemci se tedy nemusí obávat, že studium nezvládnou. V hudebním oboru bude výuka probíhat zpravidla 1 hodinu jedenkrát
týdně, v ostatních oborech 2 hodiny jedenkrát za 14 dní.
Díky představitelům našeho města, kteří tento projekt svým
hlasem podpořili a zajistili tak jeho financování z městského
rozpočtu, je toto vzdělávání zcela bezplatné.
Přihlásit se můžete do konce září prostřednictvím přihlášky –
k dispozici v Infocentru a v ZUŠ.
-JL-
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SÍLA A SLABOST II.
Minule jsem se zamýšlel nad vážným selháním duchovní osoby.
Dnes si dovolím připomenout člověka, který své lidství s jeho nedokonalostí a chybami dokázal dát do nejhlubší služby druhým.
Kněz Josef Jílek žil do roku 1939 běžným životem venkovského
faráře. Křtil, pohřbíval, uděloval další svátosti a udržoval místní společenství věřících. Pamětníci vzpomínají na jeho oddanost
službě. Shodují se, že měl rád lidi a snažil se jim sloužit. Tento
program by mu mohl vyplnit celý zbývající kněžský život. Lidé
z jeho okolí by mu byli vděční a po jeho odchodu by na něj s úctou
vzpomínali. Do přímo narýsovaného života ale zasáhla okupace
a válka. Kněz nezaváhal. Ve svém společenství se snažil navzdory
situaci posilovat naději, morální pohled a lidskost. Jeho celoživotní
přesvědčení se zákonitě dostalo do rozporu s novou mocí. Zapojil
se do odboje. Upravoval matriky a vystavoval na životě ohroženým lidem falešné křestní listy. Gestapo ho zatklo, za svou činnost
byl odsouzen k trestu smrti. Spoluvězni vzpomínají, že i ve strašných podmínkách cely smrti jim dokázal přinášet útěchu a posilu.
Zemřel mučednickou smrtí na samém sklonku války.
Páter Jílek byl člověk chybující a lidsky nedokonalý. Kdysi se
ale rozhodl pro cestu kněžství, cestu služby. Přemohl s pomocí
boží své lidské chyby a pochybnosti. Vydal se po cestě, kterou nám
víra nabízí. Dokázal z ní čerpat posilu pro dobrý život. Bez ní by
nezachraňoval lidské životy, nebyl užitečný druhým.

Dnes se po nás většinou nežádá oběť života. Máme prožít život poctivě a dobře. Ani dnes to není snadné. Bez duchovní opory
snadno zabloudíme. Na naší trnité pouti nám mohou pomoci kněží,
kteří žijí svou službou jako kdysi kněz Josef Jílek.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
12. 7. v 9.00 primiční mše svatá a novokněžské požehnání P.
Lukáše Hrabánka (příbuzný biskupa J. Škarvady)
12. 7. v 15.00 pietní uložení ostatků p. Josefa Toufara v kostele
v Číhošti. Bohoslužbu celebruje královéhradecký biskup Jan
Vokál.
2. 8. Horní Paseka – U studánky v 11 hodin poutní mše svatá
Jednodenní prázdninové akce pro děti (výlet, sportovní odpoledne,
tvořivá dílnička, kola…) a podrobnější seznam akcí naleznete
na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
25. 7. Sv. Jakuba, apoštola (Ježíšův učedník, popraven pro víru.
Dle tradice je pohřben v Santiagu de Compostella. Již od středověku se pořádají k jeho hrobu pěší poutě.)
27. 7. Sv. Gorazda (pocházel z Moravy, byl přímým následovníkem věrozvěstů)
4. 8. Sv. Jana Maria Vianneye (prostý člověk, který se stal knězem,
nezištně sloužil druhým. Dnes je dáván za vzor kvůli své obětavosti a odhodlání pracovat pro druhé)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

KRÁLOVNY A ROCKOVÝ FESTIVAL NA HRADĚ
Divadlo Mimochodem pro vás chystá další akce, jednou z nich je tradiční představení na konci měsíce a tou
druhou je již šestý ročník rockového festivalu MIMOFEST.
Pozvání předvést své umění tentokrát přijalo divadlo
Ampulka z Třebíče, které funguje již deset let. Do Ledče
zavítá se svou tragikomedií Královny. Její děj se odehrává v lázeňském pokoji, v němž se sejdou tři ženy, jež by
se za normálních okolností nemohly nikdy setkat, nebýt
havárie vodovodního potrubí. Najdou však cosi společného – musí se naučit žít své nové životy. A je to právě
humor, který drží člověka nad vodou v těch nejtěžších
chvílích a pomáhá mu zdolávat i ty nejhorší překážky.
Královny jsou tragikomedií plnou upřímného humoru, ze
kterého občas mrazí v zádech.
Představení se koná 25. července od 20:00. Rezervace vstupenek lze provádět na adrese rezervace@

mimochodem.com či na čísle 775 646 629. Pro málo pohyblivé fanoušky našeho divadla nabízíme možnost odvozu na představení divadelním mimobusem a poté zpět.
Cestu je nutné si rezervovat.
Již pošesté se bude letos na dolním nádvoří ledečského
hradu konat benefiční rockový festival MIMOFEST, a to
v sobotu 8. srpna. Těšit se můžete na stálice festivalu,
mezi které patří písničkář R.OneCzech a domácí punkrockové těleso Bohemian Highlanders. Jako přespolní
hosté na akci dorazí alternativní hard-rockové seskupení
Žralok ve zdi z Prahy, rock’n’rollová kapela Lekses ze
Soběslavi, rockoví Nice Navels ze Světlé n. S., punk-popová kapela Maniac z Prahy a další. Začátek je od 14:00,
vstupné 100 Kč. Výtěžek festivalu půjde na opravu zařízení dolního nádvoří ledečského hradu. Více informací
najdete na plakátech a na stránkách www.mimofest.cz.
-JN-

BOJIŠŤSKÝ OPEN AIR – 18. ČERVENCE 2015
Za 100korunové vstupné se můžete skvěle pobavit s kapelami:
TOTÁLNÍ NASAZENÍ, THE SHLAPDASH,
TREMORS, 365, HIGHSTREET HOOLIGANS
Těšíme se od 17:00 na setkání a jedinečnou party v Bojišti!
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Vážení spoluobčané! Mám to potěšení vám představit
novou rubriku Ledečského zpravodaje Ledeč ve světě
spojenou s cestováním a se vším, co k cestování patří.
V každém čísle naleznete článek popisující dobrodružství, zážitky a fotografie z cest místních rodáků. Myslím,
že budete mile překvapeni, jak velké cesty podnikají
obyvatelé našeho malého městečka. Sám jsem příznivcem cestování, díky kterému jsem zažil neopakovatelné

Pokračování z LZ 6/2015. Ráno
pro nás začalo již ve 2 hodiny a po
velmi malé snídani jsme se vydali
na cestu. Před námi byla již nedočkavá tříčlenná výprava z Německa a na paty nám dýchala výprava
japonsko-skotská. Jelikož noc byla
jasná a zářivě bílý sníh odrážel svit
měsíce, čelovky jsme po pár metrech
vypnuli a užívali si pochodu za svitu luny. Ve 3:30 jsme za sebou měli
nejlehčí část trasy a stanuli pod vrcholem, kde se nachází observatoř.
Před námi bylo ještě 448 výškových
metrů. Od té chvíle byl výstup více
a více náročnější a naše čela více

a nádherné okamžiky. Okamžiky, které se nikde jinde
než na cestách zažít nedají. Snad vás tato vyprávění
zaujmou a potěší, nebo dokonce inspirují k podnikání
vlastních dobrodružství. Doufám, že další číslo již bude
patřit jiným cestovatelům, kteří v případě zájmu mohou
zasílat své články a náměty na mail ledecvesvete@seznam.cz a nebo volat 774 84 14 04. Také budu velmi rád
za jakoukoli připomínku či podnět k nové rubrice.

a více orosenější. Po zdolání několika strmých úseků a viditelných trhlin
jsme byli zase o trochu blíž našemu
cíli a světla čelovek obkličující vrchol ze všech stran nám prozrazovala, že nejsme jediní, kdo chce dnes
stanout na střeše Evropy.
Poslední část výstupu vedla po
sněhovém břitu až na samý vrchol.
A když jsme ho po čtyřapůlhodinovém výstupu konečně zdolali,
neviděli jsme ke svému překvapení
téměř nic. Jelikož slunce ještě nevyšlo, byla vidět v dálce pouze světla
z horských městeček a vesnic skrytá
pod vrstvou mraků. A tak jsme dalších 20 minut po vrcholu pochodovali tam a zpět, skákali a čekali na
první paprsky v naději, že do té doby
neumrzneme. Nakonec sluníčko přece jen vykouklo, my jsme udělali povinná fota s českou vlajkou a hrdinským postojem a vydali se sestupovat
do stanového tábora. Cesta zpět byla
již méně namáhavá a plná sluníčka.
Krásné pocity ze zdolání vrcholu se
dostavily až u šálku čaje v bezpečí stanového tábora. Ten samý den
jsme se ještě vydali na cestu zpět.
Někde na půli cesty zpět jsme si konečně vychutnali plánovanou vrcholovou plzeň, která až do této doby
byla spíše ve formě zmrzliny. A po
lehkých trampotách s vodou a bláznivým rozhovorem s turistou kráčejícím pouze v ponožkách (z důvodu
omrzlin na nohou, se kterými se do
bot ani nevešel) jsme stanuli v jednu
ráno čtvrtého dne na výchozím parkovišti, kde jsme zanechali našeho
čtyřkolového oře. Po vydrancování

první benzínové pumpy a po vydatném dvouhodinovém spánku v autě
na odpočívadle jsme se po dalších 10
hodinách ocitli v naší rodné vlasti.
Avšak ne všem, kteří ve stejný
den jako my stanuli na vrcholu, se
podařilo vrátit domů. Zpráva o smrti Čecha při výstupu na vrchol byla
pro nás jediným černým okamžikem
v jinak překrásném výletu plném nezapomenutelných zážitků.
Trocha informací o autoru. Patrik
Bay studoval na ISŠ a VOŠ v Ledči
nad Sázavou. Poté odešel na studia
do Prahy. V současné době bydlí
v Ledči a pracuje v projekční kanceláři v Praze. Cestováním si plní
svůj velký sen poznávat jiné kultury a vidět vše, co za vidění stojí.
Nejlépe se cítí na horách a v opuštěných oblastech, kde není ještě tak
patrná ruka globalizace. Pokud vše
dobře půjde, můžeme se v listopadu
těšit na vyprávění o africkém státě.
O kterém? Nechme se překvapit.
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MATURITNÍ ZKOUŠKY, ABSOLUTORIA A ZÁVĚREČNÉ
ZKOUŠKY V LEDČI N. S.

Maturitní zkoušky zahájili studenti čtvrtých ročníků
odborné školy denního studia oborů Strojírenství a Informační technologie již v dubnu praktickou zkouškou
z odborných předmětů. U praktické zkoušky byl neúspěšný pouze jeden student. Všichni studenti čtvrtých
ročníků splnili podmínku úspěšného ukončení posledního ročníku a přistoupili k maturitní zkoušce. Od
4. do 7. května 30 studentů gymnázia a 27 studentů
odborné školy skládalo státní společnou část maturitní
zkoušky formou didaktických testů a písemných prací.
Úspěšnost studentů byla velmi vysoká. Na gymnáziu
uspělo ve čtyřletém i osmiletém studiu ve státní části 100 % studentů, na střední odborné škole neuspěli pouze dva studenti (jeden z testu z matematiky a 1
z testu anglický jazyk). Vzhledem k výsledkům ostatních škol byli naši studenti velmi dobře připraveni. Ve
dnech 18.–22. května probíhaly ústní maturitní zkoušky. Slavnostního zahájení se tradičně zúčastnil i zástupce města v Ledči starosta Ing. Z. Tůma. Zkoušky
se konaly v příjemné a přátelské atmosféře, o kterou se
zasloužili členové maturitních komisí i maturanti. Studenti přistoupili k vykonání maturitní zkoušky velmi
zodpovědně, což se projevilo na jejich výborných výsledcích. Při ústních maturitních zkouškách prospěli
všichni naši studenti, tedy 100% úspěšnost. Ve středu
27. května byla na MěÚ v Ledči za účasti představitelů
města, rodičů a hostů slavnostně předána vysvědčení
o maturitní zkoušce absolventům maturitních oborů.

Absolutoria studentů vyšší odborné školy vzdělávacího programu Ekonomika a management podniku
studijní skupiny 3.VE se zaměřením na ekonomiku se
konala ve dnech 1.–2. června 2015. Po tříletém studiu
přistoupilo všech 15 studentů k vykonání absolutoria
(obhajoba absolventské práce, zkouška z cizího jazyka, zkouška z odborných ekonomických předmětů).
Úspěšně ukončilo studium 14 studentů, z toho 9 studentů prospělo s vyznamenáním. V pátek 5. června
byly na MěÚ v Ledči slavnostně předány diplomy absolventům VOŠ s právem užívat titul DiS. – diplomovaný specialista.
16. června se konaly na SOŠ ústní závěrečné zkoušky v učebním oboru Strojní mechanik třídy 3.SM. Po
tříletém studiu k závěrečné zkoušce, která se skládala
z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného
výcviku a ústní zkoušky, přistoupilo 10 žáků. U závěrečných zkoušek bylo úspěšných 8 žáků, z toho 1 žák
s vyznamenáním. Zkoušky se skládají ve „státní“ formě dle jednotného zadání. Ústních závěrečných zkoušek se jako každoročně zúčastnili i výrobní ředitelé
místních a okolních strojírenských firem. Ve čtvrtek
18. června byly na MěÚ v Ledči slavnostně předány
výuční listy absolventům učebního oboru strojní mechanik. Touto cestou také děkuji svým kolegům za výbornou přípravu žáků a studentů ke zkouškám.
Všem absolventům přejeme hodně dalších studijních,
pracovních i soukromých úspěchů a děkujeme zástupcům města Ledeč za umožnění předávat maturitní vysvědčení, výuční listy a diplomy v obřadní síni MěÚ.
Absolvent oktávy našeho gymnázia Tomáš Fiala
získal v pátek 19. června na slavnostním vyhlášení ve
Žďáře n. S. cenu Stipendium Vysočiny 2015 a prestižní cenu Talent Vysočiny 2015 v kategorii Přírodovědný obor - střední školy.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

LEDEČ NABÍZÍ MOŽNOST DOPLNĚNÍ VZDĚLÁNÍ
PŘI ZAMĚSTNÁNÍ!
Ocenění práce je závislé na výši vzdělání. Pomoc nabízí Gymnázium Ledeč.
Od září 2015 otevírá DÁLKOVÉ STUDIUM VOŠ PŘI ZAMĚSTNÁNÍ.
Studium je primárně určeno pro všechny zaměstnance pracující v ekonomickém
nebo strojírenském oboru, kteří touží ve svém oboru rozšířit dosavadní znalosti,
využít přitom efektivně své dosavadní zkušenosti z praxe a získat nástavbové
vzdělání pro dosažení vyššího ocenění ve stávajícím zaměstnání.
Více informací o studiu získáte na webových stránkách školy, prostřednictvím
e-mailu rydlovav@gvi.cz nebo telefonicky na čísle 731 612 319.
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JESTŘÁB OPĚT VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE

Nevlídné počasí třetí červnovou sobotu provázelo tradiční
setkání příznivců skautingu a přátel Jaroslava Foglara ve Sluneční zátoce. Jestřábův památník na zasvěcené působí jako
magnet, který neodradí žádné přírodní výkyvy. Jistou odměnou
je úsměv ve tváři a podání ruky. Na účastníky čekal Pamětní
list s krásnou „péefkou“ 2016 Sdružení přátel Jaroslava Foglara, sběratelské kartičky, Jestřábovy knihy ve starém i novém
vydání a mnoho dalších věcí. Dopolední program obohatilo

vystoupení Nezávislého Podšafranického divadla se hrou „Čigoligo Jestřábe aneb motýl ve tváři“. Hra, okořeněná dobrým
humorem připomněla Jestřábův skromný život, jeho táboření
na Jeřábkově louce i poslední návštěvu Ledče v roce 1997, při
odhalení památníku v zátoce. Mezi herci byly vidět známé tváře
z Ledečska, jmenovitě paní Eva Vorlíčková, Jan Kárník, Miloš
Doležal a další. Příští setkání proběhne 18. června 2016.
Patrik Havel

LEDEČSKÉ NÁMĚSTÍ ZAŽILO TŘETÍ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

13. června se na Husově náměstí konaly Městské slavnosti. Pořadatelé připravili bohatý hudební program pro všechny
věkové kategorie, ale také zajímavý doprovodný program s nabídkou lehce adrenalinových atrakcí či divadelního představení. I přes nepřízeň počasí si nakonec na náměstí našlo cestu
velké množství návštěvníků.
Start byl odpoledne – vystoupením dechových orchestrů,
humpolecké a ledečské ZUŠ. Letní počasí si stačili užít ještě
taneční soubory SVČ, které publiku předvedly perfektně secvičené taneční sestavy. Déšť se stal nevítaným doprovodem
vystoupení kapely Víkend a pražských Pilgrim Pimple, počasí
se umoudřilo s vystoupením J. Budaře, O vrchol programu se
postarala kapela Schodiště a následné vystoupení ska-reggae

party Fast Food Orchestra, která předvedla skvělou energickou
show. Večer završili ledečští S.D.A., které v závěru vystoupení
nechtělo zaplněné náměstí vůbec propustit z pódia.
O doprovodný program se postarala skupina Outdoorového
centra, která asistovala při aquazorbingu a paddleboardingu na
řece Sázavě nebo při půjčování vozítek Segway. Své návštěvníky si našlo také představení divadla Vivat Compostela.
Poděkování patří váženým partnerům Slavností, společnostem SCHÄFER-SUDEX s.r.o., AQUACOMP HARD s. r. o.
a GALATEK a.s. Pořadatelé děkují všem návštěvníkům za přízeň a těší se na setkání v příštím roce! Viz www.ledecsko.cz
Dan Pytlík, foto Martina Casková

NOVÉ LAVIČKY NA ÚZEMÍ MĚSTA
V červnu bylo na území města rozmístěno 12 ks nových laviček. V jejich
blízkosti budou umístěny i nové odpadkové koše. Máme v plánu další průběžné doplňování laviček po celém městě.
Případné náměty a požadavky na jejich
umístění lze podávat na MÚ v Ledči, oddělení ŽP. Věříme, že nový inventář bude
sloužit ke spokojenosti občanů a hlavně
bude mít i dlouhou životnost.
Mgr. Jana Hospodková, OVŽP
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ZHODNOCENÍ SEZONY MLÁDEŽNICKÝCH MUŽSTEV
FK KOVOFINIŠ LEDEČ

Mladší přípravka.

Starší přípravka.

Do sezony 2014/15 jsme vstoupili s cílem navázat na sezonu
předcházející, kdy se podařilo zastavit propad v kvalitě a herním projevu mládežnických mužstev a rozšířit členskou základnu tak, abychom navázali na zastoupení mužstev ve všech
věkových kategoriích. Do soutěží jsme šli s mužstvy dorostu,
ml. žáků, st. přípravky, ml. přípravky a předpřípravky. Celkem
cca 80 sportovců. Tréninkové možnosti se stále soustředí na
jedno hřiště na stadionu, kde trénují i obě mužstva dospělých,
a tak je v exponovaných dnech opravdový mumraj. V tomto
se nám, po jednání s vedením města, blýská na lepší časy a do
budoucna by mělo tréninkové hřiště Na Pláckách opět sloužit.
Výsledkově se jednotlivá mužstva pohybuji v horních patrech
tabulek svých soutěží nebo zaznamenávají úspěchy na turnajích (přípravky).
Výsledky v krajské soutěži I. A třídy Kraje Vysočina, kterou hráli dorostenci, bychom mohli rozdělit do utrápeného
podzimu, jarního znovuzrození a tristního konce. 8. místo je
pro náročného trenéra a zároveň předsedu oddílu V. Noska
zklamáním. V týmu se vystřídalo 18 hráčů. Příslibem jsou
někteří hráči této kategorie, kteří nastupují i za mužstva dospělých. Některé zápasy dorostu snesly přísnější měřítko, na
druhou stranu některé, v kombinaci s horší životosprávou
našich hráčů, byly úrovní velice slabé. Obecně lze říct, že
našim hráčům chybí tréninková morálka a co je u této věkové kategorie zarážející, je životospráva hráčů před utkáním. Trenér Nosek by touto cestou rád poděkoval hráčům
za reprezentaci klubu a hráčům přestupujícím do kategorie
dospělých popřál štěstí, zdraví a hodně fotbalové radosti
v pokračování jejich kariér.
Kategorii starších žáků jsme pro tuto sezónu nenaplnili,
a tak až v příští soutěži budeme mít starší žáky. Mladší hráli OP K. Hora 7+1. Zde je soutěž kvalitnější a atraktivnější

v porovnání soutěže 5+1 než na Havlíčkobrodsku. Šesté
místo, 14 výher a aktivní skóre 91:48 je velice dobrým výsledkem. Trenér týmu Jan Lebruška vyzdvihuje jako nejlepší
zápasy s Vrdy (vítěz), Sázavou a poslední utkání, kdy jsme
doma porazili K. Horu. Ke chvále je i spolupráce s rodiči,
kteří jsou součástí týmu a hlasitými fanoušky a výborem klubu. Svěřencům přeje krásné prázdniny a těší se na další sezónu, kdy tým přechází do st. žáků a opět na Kutnohorsku.
Fotbalový boom jsme zaznamenali u nejmladší kategorie –
u přípravek. Počet hráčů narostl a potvrzuje se tak dobrá práce
trenérů. Přípravky jsou, dle věku, rozděleny na starší a mladší,
které se pravidelně účastní turnajů pořádaných okresním fotbalovým svazem a mužstvo předpřípravky, kde se nejmenší
hravou formou seznamují s kolektivním sportem a začínají
s fotbalovou abecedou. Starší přípravka, pod vedením, Pavla
Storože a s pravidelnou pomocí obětavých asistentů - Romana Turka a Sedrika Bezděka, prožila fotbalové jaro tak, jak si
představovala. Skvělá tréninková docházka a pravidelná účast
na turnajích se na většině hráčů projevila pozitivně. Vyzdvihovat jednotlivce by tak bylo nefér vůči ostatním. Můžeme tvrdit,
že naše herní dovednosti se lepší a budeme rádi, pokud přivítáme další kluky a holky.
Kluci a holky z ml. přípravky udělali během jara obrovský pokrok a zlepšili si herní projev. Vedeni Martinem Brožem, odehráli sedm turnajů, z nichž čtyři vyhráli, dvakrát
byli druzí a jednou pátí. Do kolektivu se postupně začleňují
i mladší fotbalisté z předpřípravky, kterou převzal trenér
Milan Šimek. Tréninky i turnaje probíhají v přátelské atmosféře, děti se učí spolupracovat a hrát jako tým. Výborná
parta se sešla nejen přímo na hřišti, ale i mezi největšími
fanoušky malých fotbalistů v přípravkách –rodiči. Patří jim
díky za podporu. Zveme všechny nové zájemce, aby se přišli

Mladší žáci.

Dorost.
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podívat na tréninkové jednotky mužstev a rozšířili tak počty
fotbalistů. Podrobnosti a kontakty naleznete na stránkách
klubu www.fotbal-ledec.cz.
Pro oddíl FK Kovofiniš Ledeč jsou mládežnická mužstva
jasnou prioritou. Trenéři mužstev se zúčastňují seminářů a přednášek na zkvalitnění tréninků a práci s mladými
fotbalisty. Oddílu se povedlo materiálně zabezpečit nejen

tréninkové pomůcky, ale i prezentaci jednotlivých mužstev
ve formě nových dresů. Věříme, že práce s mládeží má smysl a do budoucna přejeme všem našim fotbalistům a trenérům jen to nejlepší.
Za FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
Ing. Vratislav Nosek, předseda oddílu

KARATISTÉ MĚLI ÚSPĚŠNÉ JARO

(Ledečský pohár)
nahoře zleva: T. Časarová,
E. Kotoučová, Adam Somerauer,
dole: Tomáš Blažek

(Slovensko) nahoře zleva: Tereza Časarová, Eliška Kotoučová, Michaela
Ausficírová, dole zleva: Radka Kujová, Adéla Kučová, Lukáš Havel

Oddíl karate ZŠ Ledeč absolvoval na jaře dva menší turnaje
(Humpolec, Brno). Vše bylo podřízeno přípravě na Evropský
klubový pohár Slovakia open, který se konal 25. dubna v Bratislavě. Tvrdá příprava přinesla své ovoce. Turnaje se zúčastnilo přes sedm set závodníků z 96 oddílů Slovenska, Polska,
Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Německa, Itálie a ČR. Vstup
do turnaje jsme měli famózní. V soutěži kata družstev naše
děvčata ve složení T. Časarová, M. Ausficírová a E. Kotoučová nenašly přemožitelky a zaslouženě získaly zlaté medaile.
V individuální kategorii mladších žákyň T. Časarová nestačila
pouze na reprezentantku Polska a získala stříbro. Nadvládu
v této kategorii potvrdila třetím místem M. Ausficírová a pátým místem E. Kotoučová. Následovala kategorie starších žákyň kata, kde jsme měli další dvě „želízka v ohni“. Děvčata
nezklamala. Radka Kujová předvedla jeden ze svých nejlepších výkonů a získala stříbro, když ve finále podlehla závodnici z Rumunska. V souboji o třetí místo vydřela bronz Adéla Kučová. Posledním závodníkem byl trenér našeho oddílu
Lukáš Havel, který v kategorii mužů nad osmnáct let těsně
prohrál s italským mistrem a musel se spokojit se stříbrem.
Turnaj tedy pro náš klub dopadl nadmíru úspěšně.
Posledním turnajem letošní sezony byl 13. června Ledečský pohár, kterého se zúčastnilo šestnáct oddílů z ČR a Slovenska. Domácí se museli obejít bez několika zkušených

závodníků. V kategorii mladších žákyň T. Časarová dokázala i se zlomeným prstem na ruce vybojovat stříbrnou medaili
v individuální kategorii, kterou pak doplnila zlatem v dívčím týmu (Časarová, Kotoučová, Kujová) a stříbrem v týmu
smíšeném (Časarová, Zondervan, Moučka). E. Kotoučová
získala ve stejné kategorii bronz a v kumite ještě zlato. Mezi
staršími žákyněmi se příliš nedařilo R. Kujové, která v kata
získala „pouze“ stříbrnou medaili. Mezi juniory po delší
pauze nastoupil T. Blažek a vedl si výborně. V kata získal
stříbro a v kumite dokonce zlato. Naši postavili ještě družstvo kata žáků (Teri, A. Somerauer, M. Hart). Pro chlapce
to byly úplně první závody. Vedli si výborně a získali bronzové medaile. A. Somerauer pak ještě doplnil kumite družstvo Pezinoku a pomohl jim k zisku bronzových medailí. Po
celkovém součtu medailí skončil Ledečský oddíl na druhém
místě za prvním Kyjovem. Třetí skončil oddíl Pezinoku. Závody i celá jarní část sezony byla velmi úspěšná a díky posledním závodům se ukázalo, že i soutěžní nováčci našeho
oddílu jsou nadějí do budoucích let. Závěrem bychom chtěli
poděkovat všem členům oddílu za tvrdou práci, rodičům za
podporu a motivaci dětí a samozřejmě také naší ZŠ a městu Ledeč, bez jejichž pomoci by karate nemohlo dosáhnout
těchto výsledků.
-LH-

TIP NA RODINNÝ VÝLET – TŘEBA DO HULIC
Už jste navštívili VČELÍ SVĚT v Hulicích? Pokud ne,
neváhejte a vypravte se do Hulic na výlet. Všichni si přijdete
na své. Interaktivní expozice je určena pro všechny věkové
kategorie a o zážitky není nouze. Včelí svět připravuje i doprovodné akce. Kdo nestihl poslední květnovou sobotu Medovou koktejlovou party, může si rezervovat vstupenky na
Večerní prohlídky, v pátek 31. 7., které okomentuje přední
včelařský odborník MVDr. M. Peroutka. Více se dozvíte na

našich webových stránkách www.vcelisvet.cz, na facebooku
Včelího světa nebo na tel. 724 867 158.
Ve Včelím světě si můžete také zakoupit kvalitní med
a medovinu, kosmetiku s včelími produkty, odbornou literaturu, svíčky z včelího vosku nebo medové dobroty. Přijďte,
těšíme se na vás! Otevřeno je denně kromě pondělí, ve všední dny od 10 do 16 hodin, o víkendech od 10 do 17 hodin.
Včelí svět v Hulicích
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BLAHOPŘÁNÍ

SEZNÁMENÍ

Dne 26. července 2015 oslaví JAROSLAV A STANISLAVA
NULÍČKOVI z Tasic 50. výročí společného života.
Za celoživotní lásku a péči, které si velmi vážíme, Vám děkujeme
a přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a lásky.
Dcery s rodinami

Rád bych se seznámil s paní. Je mi
54 let, jsem štíhlý, vysoký blonďák,
abstinent, nekuřák. Touto cestou
hledám trvalý vztah, bydlení mám
v atraktivním přírodním prostředí.
Kontaktujte mě na telefon 605 342 247.

ŠKOLNÍ LIGA V MINIHÁZENÉ
Ledečskému oddílu házené se podařilo, ve spolupráci s Házenkářským
svazem kraje Vysočina, připravit na
nový školní rok 2015/2016 I. ročník
Ledečské školní ligy v miniházené.
Tohoto pilotního projektu se zúčastní týmy ze Základní školy Ledeč n.
S., ZŠ Kožlí, ZŠ Hněvkovice a ZŠ

Dolní Kralovice. Týmy budou rozděleny do dvou kategorií pro žáky 1.–3.
a 4.–5. tříd. Zápasy sehrají postupně
ve 4 turnajích rozložených do celého školního roku, ze kterých následně vzejdou mistři Školní ligy. První
týmy v jednotlivých kategoriích se
tak budou moci zúčastnit finálového

V Domově Háj
na oddělení zdravotně
sociálních
služeb žijí lidé se
středním a těžkým
zdravotním postižením (lidé s omezenou hybností).
Pro naše klienty nejsou všechny činnosti běžného života až takovou samozřejmostí. Mimo uspokojování jejich základních potřeb
tvoří náplň jejich dne ruční práce v dílnách, kde se nejen
snaží zachovat si svoji
fyzickou
zdatnost, ale
mají
také
příležitost
k tomu, aby
si vzájemně
popovídali.
Pro oživení všedních
dnů si rádi
společně zazpívají při

Open Cupu, ve kterém potkají týmy
z celého kraje Vysočina.
V rámci seznámení žáků s miniházenou proběhly v červnu ukázkové hodiny na základních školách v Hněvkovicích a v Kožlí, zúčastnili se jí všichni
žáci 1.–5. tříd. Ukázková dvouhodina
obsahovala rozličná pohybová cvičení, soutěže, dovednostní činnosti
s míčem, přihrávky a nechyběla ani
střelba na branku. Děti si ukázku užily
a přesvědčily se, že hrát miniházenou
je velmi jednoduché a zábavné. Tento
projekt by nemohl být realizován bez
podpory ředitelů jednotlivých škol,
které se do školní ligy v miniházené
zapojily. Je potěšující, že jim není
lhostejná snižující se pohybová aktivita dětí. Za jejich angažovanost si zaslouží velké poděkování a uznání.
-zj-

kytaře, jedou na výlet za kamarády, rodinou, kulturou.
Jako všichni jsou rádi, když mohou jet na dovolenou.
Volný čas jim zpestřuje bubnování s paní V. Jeřábkovou. Ta s sebou vozí psa Ferdu, kterého tu mají všichni
rádi. Dva obyvatelé Domova pravidelně navštěvují bohoslužby v ledečském kostele, na které se moc těší. Ve
čtvrtek 11. června jsme se byli podívat na stanici HZS
v Ledči. Hasiči nám ukázali své vybavení, mimo to
jsme si mohli vyzkoušet hasičský oděv, i jak se používá
hasičská technika. Naším úkolem je podporovat obyvatele našeho domova ve všech oblastech běžného života
včetně kontaktu s rodinou a okolním světem, naslouchat jim a pomoci jim dosáhnout jejich cílů a přání. Zvu
vás na letní slavnost, která bude zároveň Dnem otevřených dveří, do našeho komunitního bydlení ve Světlé
(Haškova 692). Koná se v neděli 30. srpna odpoledne.

PODĚKOVÁNÍ LÉKÁRNĚ Dr. Max.
Děkujeme kolektivu lékárny Dr. Max v Ledči za
spolupráci. Velice si vážíme vaší ochoty a vstřícnosti.
Jana Veselá, vedoucí úseku
zdravotně sociálních služeb
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