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ZPRÁVY Z RADNICE
(upraveno pro potřeby zpravodaje)
I v průběhu druhého prázdninového měsíce ztratila práce
radních i zastupitelů na intenzitě, i když:
Hned 3. srpna se sešlo zastupitelstvo města neplánovaně
a to z důvodu, že bylo třeba schválit věcné břemeno společnosti RWE tak, aby mohly pokračovat práce na rekonstrukci ul. Nádražní.
Tentýž den ještě zasedla Rada města a jmenovala paní
Soňu Brabcovou ředitelkou ZUŠ, a to do doby vypsání řádného výběrového řízení na tuto funkci.
Rada města zasedala také 17. srpna, kde mimo jiné projednala:

•

Snížení ceny díla zateplení jídelny ZŠ vzhledem k nepřítomnosti azbestu v plášti budovy.
• Schválení výměny okapů a svodů na budově ZUŠ.
• Zrušení smlouvy s externí firmou na údržbu parku Nemocnice Háj s tím, že ji bude zajišťovat personál nemocnice.
• Vyhodnotila první výsledky výběrového řízení na údržbu rekultivované zeleně.
Další veřejné zasedání Zastupitelstva města je plánováno na 21. září.
- JD -

NOVÁ TRIBUNA NA DOHLED

V letech 2011 a 2012 proběhl převod majetku TJ Kovofiniš pod Město Ledeč nad Sázavou. Jedním z problematických bodů transakce byla téměř šedesát let stará tribuna,
která byla shledána jako nebezpečná a v březnu 2012 musela být zbourána. Náhradu se bohužel v průběhu následujících tří let nepovedlo zrealizovat a tak náš sportovní stánek vypadá značně neutěšeně. Nové vedení radnice zahájilo
hned začátkem tohoto roku první kroky k nápravě a vzhledem k neutěšené finanční situaci se rozhodlo zažádat o dotaci z MŠMT. Zároveň byly zahájeny i práce na projektu, statickém posouzení a stavebním povolení. V rámci stavebního
povolení se musely řešit nejen připomínky sousedů, ale také
vyjádření památkářů či vodohospodářů k odvodu dešťové
vody, ale i únosnost stávajících patek. Koncepce návrhu byla zvolena jako kopie předchozí tribuny z 50. let, ale v provedení kompletně ocelovém.

Vzhledem k faktu, že záporné vyhodnocení dotační projektu nám bylo oznámeno až v srpnu, musí další činnosti nabrat na obrátkách a harmonogram výstavby by pak mohl vypadat následovně:
Září – odsouhlasení investičního záměru výstavby nového
zastřešení tribuny fotbalového stadionu zastupitelstvem města.
Říjen – výběrové řízení na dodavatele.
Listopad až únor – výstavba dle klimatických možností.
Když budou všechny uvedené body splněny, mohli by ledečští fotbaloví příznivci přihlížet jarním utkáním o postup
či záchranu v důstojných podmínkách, bez ohledu na rozmary počasí.
Ing. Jan Drápela, místostarosta města

ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ 2015
sobota, neděle, svátek 9:00–12:00
12. – 13. 9.

Dr. Longinová,
Havl. Brod, Husova 3622

tel. 776 116 095

19. – 20. 9.

Dr. Bohanes,
Světlá n. Sázavou, lánecká 970

tel. 569 435 246

3. – 4. 10.

Dr. Kasal,
Havl. Brod, Šubrtova 2170

tel. 569 421 329

10. – 11. 10.

Dr. Kočová,
tel. 724 170 466
Ledeč n. Sázavou, Habrecká 450

10. – 11. 10.

Dr. Dvořáková,
Ledeč n. Sázavou, Koželská 222

tel. 776 100 171

DALŠÍ ČÁST OPRAVY NÁDRAŽNÍ ULICE SE CHÝLÍ KE KONCI
Řada z vás, čtenářů LZ, určitě zaregistrovala, že na konci měsíce července byla zahájena II. etapa opravy Nádražní ulice. Jedná se o opravu té části živičné komunikace, která
směřuje k zimnímu stadionu. Současně s realizací nového živičného povrchu bude v uvedeném úseku provedena i oprava kanalizace. Oproti původnímu plánu byl opravovaný úsek
prodloužen o částečnou opravu vozovky a o přeložení obrubníků přímo před zimním stadionem. Pokud vše půjde podle
předpokladů, měli byste v této době, kdy čtete zářijový zpravodaj, využívat již opravenou komunikaci.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ N. S. A NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Prázdniny dětem utekly jako voda a je tu nový školní rok. V září se odpočinuté děti vrátily do lavic. 83 z nich usedlo do školních lavic
poprvé v životě a jejich prvním školním rokem je provedou třídní učitelky Mgr. Vladimíra Bělohradská,
Mgr. Eva Chadimová a Mgr. Jitka Zatloukalová.
Každý rok se společně s městem Ledeč snažíme našim žákům i učitelům zlepšovat podmínky pro jejich práci, nejinak tomu bylo i loňský školní rok. V březnu 2015
byla zahájena rekonstrukce budov školy v Nádražní ulici
(zateplení obvodových zdí, výměna oken a vchodových
dveří, zateplení střech a nová střešní krytina). Do konce
srpna 2015 byla rekonstrukce dokončena na budově tělocvičny a jednom pavilonu školy. Během hlavních prázdnin byla zahájena rekonstrukce školní jídelny, kde došlo
k vybourání obvodových zdí a jejich vyzdění a zateplení, zateplení střechy a výměně střešní krytiny, výměně
podhledů a svítidel, rekonstrukci toalet, výměně oken
a vstupních dveří, výmalbě celé jídelny, výměně radiátorů a instalaci nové vzduchotechniky.
Byly vymalovány třídy pro žáky 1. a 6. ročníku, zrekonstruovány tři třídy školní družiny (výměna svítidel a podlahové krytiny, výmalba a nový nábytek) v Nádražní ul.,
zbývající třídy školní družiny byly vymalovány, opatřeny
novými svítidly a novou podlahovou krytinou. V některých třídách v Nádražní došlo k výměně umývadel.
Během měsíce září budou všechny vstupy do budov
školy opatřeny novým přístupovým systémem ovládaným čipy, které již škola využívá při stravování. K tomuto kroku škola přistoupila z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků.
Od školního roku 2013/2014 se začali naši prvňáčci
učit matematiku podle metody profesora Milana Hejného.

Rozhodli jsme se tak proto, že chceme zlepšit matematickou gramotnost žáků, naším přáním je, aby matematika nebyla žáky vnímána jenom jako počítání a vzorečky,
ale hlavně jako způsob myšlení zaměřený na řešení úkolů a také aby byla pro žáky zajímavá a bavila je. Jak říká
profesor Milan Hejný: „Předkládání hotových faktů rozvíjí leda paměť, zatímco když děti objevují matematiku
samy, učí se myslet. Je to možná pomalejší, ale rozhodně
užitečnější pro život. A také trvanlivější“.
V letošním školním roce navážeme na úspěšné akce
z minulých let: divadelní představení žáků spojená se
slavnostním vyřazováním žáků 9. ročníku, velikonoční školní jarmark, sportovní turnaje, akce školní družiny
atp. I nadále se budeme aktivně účastnit mezinárodního
stonožkového hnutí „Na vlastních nohou“ a mezinárodního programu GLOBE, který si klade za cíl podporovat u žáků zájem o přírodní vědy. O všech akcích,
do kterých se naše škola v minulém školním roce zapojila, jsme veřejnost pravidelně informovali na webových stránkách školy a budeme tak činit i nadále.
Na závěr přeji všem našim žákům, zaměstnancům školy
a rodičům hezký a úspěšný nový školní rok 2015/2016.
Petra Vágnerová, ředitelka školy

OM LUVA redakce LZ
V srpnovém vydání zpravodaje jsme chybně uvedli data
ve společenské kronice na str. 16. Správně si tedy 5. 8. 2015
rodina připomněla nedožité 83. narozeniny pana Václava Janáka.

VRCHOLOVÝ BASKETBAL V LEDČI
Významná sportovní událost proběhne v ledečské sportovní hale v pátek 25. září. Jedná se o mezinárodní basketbalové
utkání mezi ligovými týmy BK JIP Pardubice a Inter Bratislava. Ledečský rodák Pavel Stara, který stojí v čele pardubického klubu, chce tak ve svém rodném městě prezentovat košíkovou nejvyšší úrovně. Ledečským sportovním příznivcům se
tak nabízí možnost zhlédnout profesionální sportovce v akci.
Jak už to tak ve vrcholovému basketu chodí, i ledečskou palubovku by měli ovládnout dlouháni z různých koutů světa včetně hráčů z Ameriky či bývalé Jugoslávie. Patronát nad celou
akcí převzali pánové: T. Zdechovský - europoslanec, P. Krčál
- radní Kraje Vysočina a Z. Tůma – starosta Ledče. Utkání má
také charitativní charakter a jeho výtěžek bude věnován o.p.s
Háta, provozovateli Centra denních služeb a Potravinové banky Vysočiny.
BK JIP PARDUBICE - BK INTER BRATISLAVA, HALA
LEDEČ 25. 9. 16.00 HOD.
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VZPOMÍNKY NA PASOVÁNÍ
ŠKOLÁČKŮ V KOŽLÍ
Koželští předškoláci se 22. června loučili se školkou. 18
dětí opustilo svoji milovanou školku a celý kolektiv, který se o ně staral, aby od září začali těžší etapu svého života. Pasování na školáky proběhlo na zahradě MŠ, budoucí
žáčci dostali šerpu, knížku, přívěšek a balíček sladkostí.
Doprovodný program obstarala šermířská skupina. Děti
soutěžily, mlsaly dort a zmrzlinu. Dík patří panu Hugovi

Kotkovi, tátovi Lucinky, který nejenže obstaral pro děti
skákací hrad, ale sám se i svou siláckou postavou zapojil
do „prohazování“ budoucích školáčků přes papírové dveře do školy. Počasí, přes nepříznivou předpověď, vydrželo a liják se spustil až na závěr akce. Přejeme školákům
úspěšné vykročení do školy.
Za spokojené rodiče Ing. Andrea Brzoňová

„Vedřiny“ (které v minulosti bývaly i důvodem k mimořádným prázdninám) poznamenaly i práci hasičů. Kromě obvyklých povinností přibyla i ochrana úrody a zalévání veřejné zeleně. Obojího se zhostili dobře.
ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC SRPEN 2015
ŘÍDIL POD VLIVEM ALKOHOLU – dne 16.8.2015 v 08:55 hod.
byl hlídkou PČR kontrolován řidič
vozidla zn. VW Transporter na silnici mezi obcemi Kouty a Kamenná
Lhota. V rámci kontroly 47- letého
řidiče z Jihlavska byla policisty provedena dechová zkouška na alkohol,
která byla s pozitivním výsledkem
a to 1,25 ‰ alkoholu v dechu. Řidič
byl na základě výsledku dechových zkoušek vyzván k odběru
krve, s čímž souhlasil a k tomuto úkonu byl hlídkou PČR převezen do Vysočinské nemocnice Ledeč - Háj. Na místě mu byl
hlídkou Policie ČR zadržen řidičský průkaz a další jízda s vozidlem mu byla zakázána. Uvedený řidič je podezřelý ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
KRÁDEŽ HOTOVOSTI A VĚCÍ Z LETNÍHO TÁBORA
– dne 20.8.2015 v 8:44 hod. byla na Policejní stanici v Ledči nahlášena krádež věcí z letního dětského tábora „Zlatá
zátoka“ v Ledči nad Sázavou, kdy dosud neznámý pachatel
v době od 02:30 hodin do 06:00 hodin dne 20.8.2015 vešel
do neuzamčené hlavní budovy tábora, kde z kanceláře odcizil notebook, tablet, finanční hotovost z peněženek a prázdnou trezorovou skříňku, kterou pohodil před hlavní budovou
do trávy. Dále vnikl do neuzamčené místnosti kuchyně, kde
ze skříňky odcizil fotoaparát, mobilní telefon, cigarety a klíče od osobního motorového vozidla zn. Škoda Octavia, které

bylo zaparkované na louce vedle tábora a z tohoto následně
po odemčení odcizenými klíči odcizil finanční hotovost, čímž
způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 39.450,- Kč.
VÝTRŽNOSTI V BARU A PŘEVOZ NA PAZS – dne
21.8.2015 ve 21:43 hod. byla hlídka PČR přivolána do baru
„Happy“v Ledči nad Sázavou, kde 29-letý muž z Ledečska
fyzicky napadal jednoho z hostů baru, kterému i slovně vyhrožoval. Hlídka na místě zjistila, že agresor je pod vlivem alkoholu a vzhledem k tomu, že ve svém protiprávním jednání
pokračoval i po příjezdu hlídky Policie ČR po výzvě k upuštění svého násilného jednání, tak byl následně dle zákona
o PČR zajištěn a byla mu přiložena služební pouta. Vzhledem
k tomu, že si uvedený muž policistům stěžoval, že naopak on
sám byl v baru fyzicky napaden a bolí ho hlava, tak mu byla
na policejní stanici přivolána RZS, která tohoto muže za asistence PČR převezla na ošetření do nemocnice v Havlíčkově Brodě. Zde bylo po jeho ošetření lékařem rozhodnuto, že
opilý muž je schopen převozu a umístění na Protialkoholní
záchytnou stanici a tak byl okamžitě Policií ČR eskortován
k vystřízlivění na Protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě.
V průběhu celého incidentu byl uvedený muž velice agresivní
s vulgárními slovními útoky i vůči zakročujícím policistům,
kterým slíbil „podání trestního oznámení, svléknutí z uniformy a zničení….“
npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r.,
zástupce ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

ČINNOST LEDEČSKÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ČERVENCI A SRPNU
Dne 5. července 2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
Světlá nad Sázavou výcvik pro okolní jednotky sborů dobrovolných hasičů. Mezi pozvanými byli i ledečští hasiči. Po zahájení a poučení o režimu pohybu v prostoru cvičení a o bezpečnosti práce se přítomní hasiči seznámili s obsluhou techniky
sousedních sborů pro případ společného zásahu, ověřili funkčnost stříkaček a sání z vodního zdroje, vyzkoušeli obsluhu
různých druhů proudnic, obsluhu a ovládání různých druhů
plavidel, práci na vodě, procvičili záchranu tonoucího různými
prostředky a první pomoc, seznámili se se základní signalizací při práci na vodě, proškolili se v radioprovozu (a provozní
kázni), apod. Pro účastníky bylo připraveno občerstvení a i při
něm se našel čas na výměnu zkušeností a teoretických poznatků ve volné diskuzi.
Sucha a vedra začátkem a koncem července tohoto roku
vyžádala zavlažování městské zeleně. Úkol byl svěřen samozřejmě hasičům, kteří ve dnech nejsilnějších veder zalévali
městskou zeleň po celém území města. V červenci se zalévalo
pětkrát, v srpnu desetkrát, vždy od 18.00 do 22.00 hod.
Dne 9. července proběhlo taktické cvičení – požár ve Stacionáři Petrklíč v Barborce. Po vyhlášení poplachu vyjela
jednotka s plně obsazenou Camivou. Během cvičení se hasiči
seznámili s charakteristikou objektu a způsoby a možnostmi
vedení zásahu a evakuace.
Dne 11. července proběhla u řeky v ulici Z. M. Kuděje akce Bitva Vikingové v Lindisfarne, kde ledečský sbor
zajistil požárně bezpečnostní asistenci. Vzhledem k tomu,
že nedošlo k mimořádné události, přítomnost hasičů zpestřila dětem příjemné odpoledne. Odpoledne následovalo

v souvislosti s přijetím nových členů – Tomáše Krejčíka
a Miroslava Doležala a v souvislosti s narozeninami Štěpánky Polákové a Sáry Jelínkové, posezení u grilu, kde
se zejména děti dobře pobavily.
V neděli dne 12. července byl v 10.22 hod. jednotce SDH
Ledeč vyhlášen požární poplach – požár lesního porostu
mezi obcemi Hněvkovice a Kožlí. Na místě zasahovala jednotka HZS Ledeč s T 815, SDH Kožlí s Š706 a SDH Ledeč
s Camivou.
Druhá polovina července byla z převážné části věnována
údržbě zásahového vozidla a odstranění některých provozem vzniklých závad.
Dne 6. srpna jednotka zasahovala u požáru pole u Kozlova. Jednotka vyjela s pěti členy zásahové jednotky a s Camivou zasahovala spolu s jednotkou HZS a SDH Kozlov.
Dne 7. srpna došlo k lesnímu požáru u Tunochod. Zásah jednotky HZS a SDH Číhošť a Ledeč byl komplikován
nutností dálkové dopravy vody. Téhož dne zahořelo také
pole a les mezi Bělou a Tasicemi. Zde zasahovali s ledečskými dobrovolnými a profesionálními hasiči také jednotky Číhošť, Jedlá a Kozlov. Jednalo se o rozsáhlý požár
a i zde bylo nutno zajistit dálkovou dopravu vody.
Poplach byl jednotce vyhlášen ještě dne 14. a 19. srpna.
V prvním případě se jednalo o doutnající les po požáru z minulého týdne a v druhém případě o nahlášený požár podlahy
sportovní haly v Koželské ulici. Tyto události však zásah jednotky nevyžádaly, a dobrovolní hasiči tak tvořili na stanici
zálohu pro případ další události.
Mgr. Dan Horký
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Vážení spoluobčané! Jestliže jsme se
mohli v minulém čísle
dozvědět něco málo
o přírodě v Kostarice,
dnes si můžeme přečíst
o největším velkoměstě na světě na opačné
straně planety. Pokud
máte podobný anebo
úplně odlišný zážitek
a chtěli byste se o něj
podělit s ostatními, můžete ho zaslat na mail ledecvesvete@seznam.cz a nebo volat 774 84 14 04. Také budu
velmi rád za jakoukoli připomínku či podmět k rubrice.
Příjemné čtení. Šťastné vzpomínky na Japonsko Zuzana
Krajíčková.
O autorce: Zuzana Krajíčková, vystudovaná bohemistka, v současnosti žije v Praze, kde pracuje pro magazín
Forbes a šťastně žije se svým partnerem a jeho dvěma
psy. Do Ledče se ale stále ráda vrací za rodinou, přáteli
a za divadelním spolkem Mimochodem.
Dovolte mi začít konstatováním, že při jedné návštěvě kousku Japonska, i když tak podstatného, jako je jeho hlavní město Tokio, není
možné obsáhnout všechny jeho podoby. Při
každé vzpomínce se mi hned vybaví jiná, často odlišná. Těší mě ale, že vzpomínek na tuhle
cestu mám hodně a jsou velice šťastné. Tokio
je obrovská, živoucí a úchvatná metropole, tak
odlišná od toho, co známe, že i po dvou týdnech jsem chodila po jeho ulicích s očima doširoka otevřenýma, zvědavá na cokoli, co mě
ten den potká.
Označení “obrovská metropole” si tohle
město zaslouží jako žádné jiné. Na ploše trochu
přesahující dva tisíce čtverečních kilometrů tu
žije 13 milionů lidí. A pokud k nim připočteme
ještě předměstí, má celá aglomerace kolem 38
milionů obyvatel. To je neuvěřitelné číslo pro
člověka, který pochází ze zemičky uprostřed
Evropy. Přesto (nebo možná právě proto?)
jsou spolu tyhle miliony lidí schopné fungovat. Slušně, laskavě. Slušnost je jedna z věcí,
které mi v hlavě utkvěly nejvíc. Ani v metru
obchodní čtvrti Šindžuku plné mrakodrapů,
kde se křižuje několik tras najednou, se na vás
nikdo nedívá nevraživě, nikdo do vás nestrká –
a pokud ano, omluví se vám. Při čekání na spoj
stojí lidé ve frontě a, světe div se, nepředbíhají.
Stejně obdivuhodná je japonská organizovanost a trpělivost i mimo dopravu. Vzpomí-
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nám třeba na den, kdy jsem se vypravila užít si výhled
na město ze Sky Tree, 634 metrů vysoké telekomunikační věže a velké turistické atrakce. Nestačila jsem
žasnout. Japonci jsou ochotní čekat na vstupenky na vyhlídku ve výšce 350 či 450 metrů (podle toho, kolik
jste ochotní utratit za lístek) třeba dvě hodiny. A potom
si vystát další frontu, tentokrát na výtah nahoru. A pak
další frontu na výtah dolů… Turisté tady mají výhodu, za příplatek si mohou koupit vstupenku u speciální
pokladny pro cizince, kde je řada čekajících podstatně
kratší. Frontě na výtah se ale stejně nevyhnou, až tak
velké protekce se nedočkají.
A mimo vyloženě turistické atrakce to návštěvníci ze
zahraničí nemají vůbec snadné. Bez angličtiny se neobejdete, ale mnohde si nevystačíte ani s ní. I když se Tokio
za poslední desetiletí dost otevřelo cizincům, leckde angličtině nerozumějí vůbec, nebo si jen myslí, že ji ovládají. I v restauracích často chybí menu v jiném jazyce než
japonštině, takže bez obrázků nemáte šanci zjistit, co je
na lístku.
Pokračování příště

LETNÍ SEZÓNA V BARBORCE
Letošní léto zahájilo Centrum denních služeb Barborka
integračním pobytem na úpatí hory Blaník. K místu pobytu se svažuje kamenitá cesta, obrostlá z obou stran keři
a vysokou trávou. Najednou vjedete do lesa, projíždíte
podloubím smrků a pokračujete přes malý můstek, který vede nad lesním potůčkem. Znenadání se před vámi
otevře veliká louka, na které stojí krásná chalupa Blaník.
Pod chalupou je rozlehlá terasa, vlevo pěkný přístřešek
se stoly, lavicemi a ohništěm. Uprostřed louky bublá lesní potůček střežený vodníkem. Celý prostor obepíná les,
který zajišťuje klid a příjemný chládek. V takové oáze
jsme strávili tři dny. Pobytu se zúčastnili nejen uživatelé
centra, ale také jejich rodiče, sourozenci a další příbuzní.
Dohromady nás bylo 40 účastníků, v dalších návštěvách
se prostřídalo zhruba 25 osob. Kromě venkovní zábavy
a koupání se v bazénu jsme vystoupali i na horu Blaník.
Šlo se nám o to lépe, že za námi přijeli a k výstupu se
přidali manželé Vejsadovi s oběma svými pejsky. Pobyt
byl plný smíchu a pohody a již nyní přemýšlíme, kam
vyrazíme příště.
Samotná denní činnost v centru se přes léto téměř nezměnila. Pouze jsme dávali přednost zábavě než práci. Užívali
jsme si výletů, návštěv, koupání, pečení buřtů a oslav.
V srpnu se v Centru denních služeb Barborka uskutečnilo setkání sponzorů a představitelů města a kraje, kteří
činnost centra podporují. Pro hosty byla připravena prohlídka centra, pohoštění a malé dárečky. Setkání se konalo v příjemném a přátelském duchu a vneslo mnoho pozitivního do budoucnosti centra. Poslední týden jsme vyjeli

do Lokte na karneval, který se pořádal mimo jiné i pro
podporu našeho zařízení. Anonci na naši nejvýznamnější
zářijovou akci, BASKET, najdete na straně 3.
Dále bychom rádi oznámili, že společnost Háta, o. p. s.,
která zřizuje Centrum denních služeb Barborka, zahájila
prodejní činnost „Mňamky od Barborky“. Projekt je zaměřen na prodej psího a kočičího krmiva, a to za příznivé
ceny. Koupí přispějete na chod Centra denních služeb Barborka. Prodej probíhá v budově Háta, o. p. s. (bývalá Zentiva) v 1. patře, a to od pondělí do pátku od 8.00 do 15.00
hod. Prodeje se účastní také uživatelé centra, kteří takto
procvičují pracovní návyky, základní matematické dovednosti a učí se práci s penězi. Více informací lze získat přímo v budově Háta, o. p. s. nebo na FB „Mňamky od Barborky“. V nejbližší době bude k dispozici e-shop.
Přejeme všem prožití krásného podzimu, a pokud nebudete vědět, co s časem v období podzimních plískanic,
přijďte se zahřát do našeho centra čajem, kávou a dobrou
náladou. Těšíme se na vás.
Kolektiv CDS Barborka

DOMÁCÍ PÉČE NEJEN VE FILMU
Stejnojmenný film nás přiměl k tomu, abychom vás alespoň krátce seznámili s domácí péčí na Havlíčkobrodsku.
„Domácí péče byla úplně první službou Oblastní charity
Havlíčkův Brod (OCH HB) a pacientům na Havlíčkobrodsku a Světelsku je poskytována již od roku 1991. Za tu
dobu jsme ošetřili několik tisíc pacientů,“ vzpomíná vrchní sestra Stanislava Holendová. „Nyní působíme v okolí
Havlíčkova Brodu, Světlé a Ledče nad Sázavou, Chotěboře, Přibyslavi a Golčova Jeníkova. O pacienty se stará 17
kvalifikovaných zdravotních sester. Domácí péče je předepisována praktickými lékaři a hrazena ze zdravotního pojištění,“ vypráví o její současnosti Stanislava Holendová.
Zdravotní sestry v domácím prostředí nejčastěji poskytují
komplexní ošetřovatelskou péči o ležící nemocné, převazy
ran, podávání léků ve všech formách, odběry biologického
materiálu a ošetřovatelskou rehabilitaci. Doba docházení
zdravotních sester do domácího prostředí je rozmanitá.
Někdy se jedná o pár dní, někdy o měsíce.
Teprve před pár dny byly ukončeny návštěvy u paní
z jedné obce nedaleko Havlíčkova Brodu. „Tato paní loni
v srpnu ve svých 90 let utrpěla úraz páteře. Paní dostala v nemocnici v Brně fixaci krční páteře, kterou musela
nosit 4 měsíce. Od listopadu jsem za ní začala jezdit 2x
týdně. S paní jsme podle ošetřovatelského plánu cvičily kondiční cvičení. Paní cvičení velmi bavilo, navzdory

svému věku cvičila velmi aktivně a svědomitě. Vždy se
velmi těšila na moji návštěvu. Na konci června byla péče
o paní ukončena, protože došlo patrně k nejvyšší míře
zlepšení, jaká je v jejím věku a zdravotním stavu možná. Ta 91letá dáma se jen velmi nerada se mnou loučila.
Stále se ptala, zda bych za ní nemohla jezdit i nadále,“
vypráví s úsměvem zdravotní sestra domácí péče Daniela
Staňková.
Nejen Alena Mihulová byla oceněna Křišťálovým globem na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových
Varech za roli sestřičky ve filmu Domácí péče. I naše havlíčkobrodská domácí péče má své hrdinky. Je jí vrchní
sestra Stanislava Holendová, která v domácí péči Oblastní charity Havlíčkův Brod obětavě pracuje již od roku
1992. „Od roku 1995 působí jako vrchní sestra. Stanislava Holendová loni v srpnu v Neratově získala ocenění Zlatý charitní kříž za svou dlouholetou svědomitou
a spolehlivou práci doplněnou lidským a přátelským přístupem ke kolegyním, ale i k pacientům,“ doplňuje Anna
Blažková, ředitelka OCH HB.
V domácí péči jsou často využívány rehabilitační
a kompenzační pomůcky z půjčovny Oblastní charity
Havlíčkův Brod. Pomůcky si lze zapůjčit v Havlíčkově
Brodě a v Humpolci.
Hana Fikarová, Oblastní charita Havlíčkův Brod
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LEDEČSKÝ PILOT V BITVĚ O BRITÁNII
V těchto dnech si připomínáme 75. výročí letecké bitvy
o Británii, která probíhala mezi
10. 7. a 31. 10. 1940. Jednalo se
o první velké střetnutí 2. světové války, ve kterém utrpělo nacistické Německo významnou
porážku. Záměru německého
velení – pomocí masivních leteckých útoků připravit podmínky pro vylodění ve Velké
Británii – se postavila hrstka
statečných stíhacích pilotů RAF, mezi nimiž byl i náš ledečský spoluobčan Bohumír Fürst-Fiřt. Po porážce Francie se Bohumíru Fürstovi-Fiřtovi podařilo uprchnout
do Británie, kde vstoupil do řad RAF a 5. srpna 1940
byl převelen k čs. 310. stíhací peruti RAF na základnu
Duxford nedaleko Londýna. V jejích řadách se aktivně
zúčastnil hlavních vzdušných bojů a dosáhl svých čtyř
z celkových pěti potvrzených sestřelů nepřátelských letadel, čímž se dle platných pravidel stal stíhacím esem.
Prvního úspěchu dosáhl 3. září 1940, kdy se mu podařilo sestřelit dvoumotorovou stíhačku Messerschmitt
Me110 v prostoru Stownmarines/Edwinshall. Oběma
nepřátelským letcům se podařilo vyskočit na padácích
a skončili v zajetí.
Dalšího významného úspěchu dosáhl Bohumír Fürst-Fiřt 7. září 1940, kdy dosáhnul hned dvou vzdušných
vítězství nad nepřátelskými letadly. Nejdříve v leteckém
souboji, který se odehrával kolem 17.15 hod. nad ústím
Temže, poslal k zemi doprovodnou stíhačku Messerschmitt Me110 a vzápětí i jednomotorovou stíhačku Messerschmitt Me109 poté, co její pilot udělal školáckou
chybu a spletl si stíhačku Hawker Hurricane Bohumíra
Fürsta-Fiřta s německým letadlem. Ve svých pamětech
popsal Bohumír Fürst-Fiřt tuto příhodu následovně:
„Zatímco jsme bojovali se stíhačkami, bombardérům se
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podařilo shodit
bomby v prostoru Londýna
a obrátit se cestu
směrem k pobřeží a nad Kanál.
Už jsme je nedohnali, zato jsme
se však setkali
s další skupinou
Heinkelů a Messerschmittů
109. Jeden z pilotů stodevítky,
zřejmě
mladý
nezkušený zajíc,
si myslel, že jsme
taky Němci, kteří
se vracejí z boje.
Tak si na mne
přátelsky zamával křídly, udělal překrut a ukázal břicho a kříže. Pak se
posadil asi 50 metrů přede mne. Snad mi ho bylo trochu
líto, avšak zákony války jsou nelítostné. Pořádně jsem
namířil a našil jsem to do něj tak, že mu hned upadla
křídla jako useknutá. Stroj šel dolů jako kámen. Pilotovi
se však podařilo vyskočit a přistát na východním pobřeží
Anglie, takže snad válku v zajetí přece jen přežil.“
Svého posledního 5. sestřelu dosáhl Bohumír Fürst-Fiřt 15. září 1940 během letecké bitvy o Londýn, kdy
Luftwaffe vyslala k bombardování britského hlavního
města více než 250 bombardérů doprovázených stíhačkami Messerschmitt Me109. Poté, co se odpoutal ze
souboje s doprovodnými stíhačkami, zahlédl Bohumír
Fürst-Fiřt osamoceně letící svaz německých bombardérů, které se chystaly shodit bomby na Londýn. Pustil
se za nimi a po krátkém souboji s německým palubním

střelcem se mu podařilo z oblohy sundat jeden z bombardérů Heinkel He111.
Drtivé německé přesile čelilo během bitvy o Británii
2927 stíhacích pilotů RAF, nazvaných ve slavném pro-

jevu W. Churchilla „hrstkou“. Během bitvy 544 z nich
padlo a ztraceno bylo 1087 letadel. Kromě Angličanů se
na vzdušné obraně britských ostrovů podíleli též příslušníci jiných národů, např. Kanaďané, Jihoafričané, Australané, Poláci a Francouzi. Z celkového počtu zhruba
2500 československých letců, kteří působili za 2. světové války ve Velké Británii, má oficiálně přiznaný status
účastníka bitvy o Británii včetně Bohumíra Fürsta-Fiřta
pouhých 89 Čechoslováků. S ohledem na počet dosažených vzdušných vítězství se Bohumír Fürst-Fiřt stal
3. nejúspěšnějším československým stíhacím pilotem
v rámci bitvy o Británii.
Za svoji aktivní a úspěšnou účast v bitvě o Británii byl
Bohumír Fürst-Fiřt vyznamenán svým v pořadí druhým
Čs. válečným křížem 1939, který mu udělil osobně prezident republiky dr. Edvard Beneš, a britským vyznamenáním Star 1939–1945 s vysoce ceněnou stuhou Bitva
o Británii.
-bk-

ZAHÁJSKÉ OSLAVY 1945
Již 2. září 1945 bylo vzpomenuto obětí v Kobylím dole
a uspořádány uvedené oslavy
v Zahájí u Hněvkovic. Bohužel, akce na místě tragédie
zplodila další a daleko smutnější. Ale k Zahájí. Z Ledče n.
S. tehdy vyrazil četný průvod
i s dechovkou a šlo se pěšky
na místo oslav. Tam byly projevy a odhalování pamětní desky
a bylo to v režii KSC (jak bylo patrné ze zástupců řečnících na místě oslavy). Byla zorganizována řada akcí
a jednou z nich i provizorní poštovní úřad Ledeč nad Sázavou i s příležitostným poštovním razítkem. V historii
československé filatelie šlo v době po květnu 1945 o dru-

hé(!) příležitostné razítko. Kupodivu i tiskárna mého dědečka přiložila svůj podíl, když vytiskla kartičky, kam
se mohly vylepovat čs. známky a nechat z ochoty orazítkovat (jak se filatelisticky říká). Pošta ještě přijímala
i doporučené zásilky opatřené protektorátní R-nálepkou,
na níž byl německý domicil přeškrtnut. Pošta navíc označila uvedenou nálepku připsaným „b“ za číslem, aby odlišila od té ledečské a použité na poště. Podle předpisů
byla zásilka oražena ještě v místě příjmu, takže na rubu
je znárodněné razítko pošty Ledeč n. Sáz. ze dne 4. září
1945. Termín znárodněné se používá v případě, že německý domicil byl vypilován. Kupodivu korespondenční
lístek s letopočtem 1945 je už nově vytištěn. Z hlediska
sběratelského jde bezesporu o místní zajímavost, v současné době už 70 let starou.
M. Vostatek

BĚH ŠEPTOUCHOVEM – 56. ROČNÍK
Veřejný závod v přespolním běhu o cenu starosty města Ledče
17. října 2015 Bližší informace najdete na www.svcledec.cz

9

UPRCHLÍCI A MY
Denně nás dostihují zprávy o uprchlících, kteří opustili
své domovy a míří Evropou od jihu a východu na sever a západ. Malé skupinky procházejí i naší republikou. Ve společnosti bouří diskuze o tom, zda jde o lidi, kteří pomoc
opravdu potřebují, probíráme, zda jsme schopni a ochotni
jim pomoci a o jakou pomoc by případně mělo jít. Zaznívají
hlasy pro i proti pomoci, ty znějí silněji. Jak se k této výzvě
mají postavit křesťané? Základem křesťanské víry je přece
povinnost pomáhat druhým. Jako křesťan se k ní hlásím. Zároveň ale cítím obavu z toho, jak v Evropě zvládneme davy,
v nichž najdeme mnoho lidí podvedených a zmanipulovaných, kteří míří za zlatým snem, který neexistuje. Nemyslím ty, kteří odešli, aby uchránili rodiny před válkou. Tam je
naše povinnost jasná. Pomozme jim důstojně přežít, aby se
jednou mohli do svých zemí vrátit. O stejnou pomoc žádali
po celá staletí i naši exulanti. Možná je teď řada na nás.
Jiná je situace u lidí, kteří odcházejí pouze za lepším životem. Uznávám jejich právo odejít ze svých zemí, ale necítím
povinnost je bezpodmínečně přijímat. Z minulosti známe
země, které vystěhovalce zvaly, a jiné, které tak nečinily.
V tomto případě si máme právo vybírat, zda je přijmeme,
odkud přijdou a kolik jich bude. Zajistěme jim humánní zacházení, návrat a případně pomoc v místě jejich domovů.
Některé projekty již léta běží a přinášejí výsledky. Může
jich být více. Jedno ze základních pravidel křesťanství zní

„Miluj bližního svého jako sebe sama“ – Ježíš po nás nežádá, abychom jiné milovali více než sebe.   
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
- Výuka náboženství (na základních a středních školách
začíná v září, bližší informace a přihlášky na faře)
17. 9. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
v kostele)
19. 9. ve 14.00 Svatováclavské setkání farníků (farní zahrada, hudební produkce)
20. 9. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně
v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich
rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou
promluvu. Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající
v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová). Podrobnější
seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
15. 9. Pannu Marii Bolestnou (vzpomínka na Marii, trpící
matku Ježíšovu).
16. 9. Sv. Ludmilu, mučednici (babička sv. Václava, vychovala ho).
21. 9. Sv. Matouše, apoštol, který provázel Ježíše, dle tradice autor evangelia.
28. 9. Sv. Václava, mučedníka, patrona českého národa
   Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

STROJE PRO ZDRAVÍ NA PEČOVATELCE
Od konce srpna mají obyvatelé pečovatelské služby
v Ledči nad Sázavou možnost využívat cvičící stroje.
V klubovně ve 3. budově je k dispozici rotoped, který
darovala p. Satrapová. Město zakoupilo pro obyvatele
dva cvičící stroje, které jsou zabudované venku v areálu
pečovatelské služby mezi 2. a 3. budovou. Doufám, že
budou obyvatelé spokojeni a stroje využívány.      
Dana Pospíšilová,
vedoucí pečovatelské služby Ledeč n. S.

DIVADLO MIMOCHODEM OTEVÍRÁ DRUHOU DEKÁDU
Po velkém úspěchu s mimořádným představením u příležitosti desátého výročí svého vzniku se ledečské divadlo
Mimochodem vrací ke svému běžnému programu. Opět se
tedy můžete těšit na zábavné představení každou čtvrtou sobotu v měsíci. V září se vám představí hosté, a sice vynikající soubor Divadlo Hysterie z Olomouce, který přijede se
svou autorskou hrou Tak trochu Bajaja. Nenechte se zmást
názvem, rozhodně se nejedná o pohádku a celé představení je určeno spíše pro dospělého diváka. Autorská dvojice
Kryštof Grygar a Štěpán Gajdoš parodicky rozebírá trendy
současné filmové produkce a na frak od nich dostávají i ti
nejznámější komiksoví superhrdinové. Jak autoři sami podotýkají: „Je jedno, jestli je to Superman, Spider-Man nebo
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Batman. Jsou to jen týpci s různou barvou trenek!“ Velmi
originální hru doprovází původní hudba a skvělé herecké
výkony, neboť oba herci na scéně vystřídají mnoho rolí
a kostýmů. Představení se v závislosti na počasí odehraje
v sobotu 26. září od 20:00 buď na dolním nádvoří ledečského hradu, nebo v přilehlém divadelním sále. Vstupné
činí obvyklých 90 Kč. 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: divadlo@mimochodem.com.
Rezervace na divadelní představení lze provádět na adrese
rezervace@mimochodem.com či na čísle 775 646 629.
- JN-

KURZY PRO DOSPĚLÉ NA STŘEDNÍ ŠKOLE
V LEDČI N. S. POKRAČUJÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školním roce 2015/2016 pokračujeme v nabídce
kurzů pro dospělé, které v Ledči nad Sázavou pořádá
Gymnázium, SOŠ a VOŠ.
Účetnictví a aplikace na PC podzim 2015 (80 h, rekvalifikační kurz 160 h)
Kurz se bude konat v sobotu od 8.00 do 15.10 hodin,
případně v pátek odpoledne. V kurzu se budeme zabývat
vedením účetnictví, vyhotovováním dokladů, sestavováním účetních výkazů – rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
Důraz je kladen na pochopení a zaúčtování účetních případů na jednotlivé účty podle účtového rozvrhu. Závěrem se účetnictví vybraných účetních jednotek zpracovává na počítači v účetním software MRP.
Anglický jazyk pro mírně pokročilé od října 2015 (35
hodin)
Kurz bude probíhat dvě soboty v měsíci od 8.00 do 11.30
hodin. Kurz je určen mírně pokročilým začátečníkům. Důraz je kladen na porozumění mluvenému slovu, týkající se
oblastí cestování, nakupování, služeb a práce. Absolvent

čte jednoduché texty a rámcově se orientuje např. v jídelních lístcích, kulturních programech. Jednoduše konverzuje a napíše velmi jednoduché dopisy o své osobě.
Zpracování dokumentů v MS Word – pro začátečníky
(21 hodin)
Kurz je zaměřen na zpracování dokumentů v textovém
procesoru MS Word pro začátečníky. Obsahem kurzu
bude orientace v prostředí programu, tvorba a úpravy
textu, opravy chyb v dokumentech, příprava pro tisk, jednoduché tabulky a vkládání grafických objektů.
Zpracování rozsáhlých dokumentů (15 hodin)
Dále nabízíme počítačový kurz práce s rozsáhlými dokumenty určený zájemcům, kteří potřebují vytvářet komplexní dokumenty, zejména absolventské, bakalářské,
diplomové, či jiné rozsáhlé práce. Obsahem tohoto kurzu
bude správné strukturování dokumentu pro automatické
generování obsahu, seznamů obrázků a tabulek, rejstříků
a citací. Dále se budeme zabývat vkládáním poznámek,
komentářů, revidováním dokumentů a finalizací před tiskem.
Pro práci s počítačem nabízíme dále kurzy Tabulkový
procesor (MS Excel) – pro začátečníky nebo středně pokročilé. V oblasti podnikání nabízíme kurz Daňová evidence a Jak začít podnikat? v rozsahu 24 hodin. Kurzy se
budou konat podle zájmu veřejnosti.
Bližší informace získáte e-mailem rydlovav@gvi.cz
nebo telefonicky 731 612 319.
Ing. Vlasta Rýdlová

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA V LEDČI N. S. PŘIJÍMÁ STUDENTY
NOVĚ DO 31. 10. 2015

Název programu: Ekonomika a management podniku
Zaměření: od 2. ročníku strojírenství nebo ekonomika
Formy: denní a nově kombinovaná/dálková
Délka studia: 3 roky
Přihlášky ke studiu jsou umístěny na webových stránkách školy www.gvi.cz v části Informace pro uchazeče.
Přihlášky nutno zaslat na adresu Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad
Sázavou, Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou nebo je lze odevzdat osobně na sekretariátu školy
na výše uvedené adrese.
Více informací o studiu získáte na webových stránkách školy, prostřednictvím
e-mailu rydlovav@gvi.cz nebo telefonicky na čísle 731 612 319.

INFORMACE – INTERIÉROVÉ NÁDOBY NA BIOODPAD

Město Ledeč nad Sázavou má stále k dispozici k bezplatnému zapůjčení nádoby na bioodpad do domácnosti.
Zájemci o 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. Podmínky, které
musí žadatel zapůjčení splnit, jsou následující:
1. Žadatel musí mít trvalý pobyt na území města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí.
2. Žadatel nesmí být osoba, která má dluh vůči obci za neuhrazený poplatek za provozování  systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Kontaktní osoby: Jana Fotrová – MěÚ Ledeč nad Sázavou, odbor výstavby a životního prostředí, kancelář č.
307, tel. 569 729 532, e-mail: jana.fotrova@ledecns.cz
Mgr. Jana Hospodková – MěÚ Ledeč nad Sázavou, odbor výstavby a životního prostředí, kancelář č. 306,  
tel. 569 729 535, e-mail: jana.hospodkova@ledecns.cz

11

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
LEDEČ NAD SÁZAVOU
VE ŠKOLNÍM ROCE 2015–2016 BUDE OSLAVOVAT VÝROČÍ SVÉHO VZNIKU
Před 40 lety, 29. září 1975 byl v Ledči n. S. na Husově náměstí slavnostně otevřen Městský dům pionýrů a mládeže. Činnost zahájil se 17 zájmovými
kroužky a třemi pedagogickými pracovníky v budově, která byla pro tento účel upravena z bývalé
základní školy.
Časem přibývaly další zájmové kroužky v odděleních společenských věd, techniky a tělovýchovy.
Od školního roku 1980-81 se zájmová činnost zařízení rozrostla o oddělení přírodních věd a počet pedagogických pracovníků stoupl na čtyři. Ve 22 zájmových kroužcích naplňovalo svůj volný čas 319
žáků a studentů.
V roce 1990 po sametové revoluci došlo nejen
ke změně zřizovatele, ale i ke změně názvu na Dům
dětí a mládeže. Výrazně, na 31, narostl počet nabízených zájmových kroužků, kde pracovalo 381 dětí.
K další významné změně dochází 1. ledna 2000.
Od tohoto data je Dům dětí a mládeže samostatnou
právnickou osobou. Hned následující rok 2001 se
zřizovatelem stává Kraj Vysočina.
Rok 2010 přináší další změnu. Zřizovatelem se
stává Město Ledeč nad Sázavou a dochází ke změně
názvu na STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč
nad Sázavou.
SVČ se z budovy na Husově náměstí, která je
soukromým majetkem fyzické osoby, v roce 2011
stěhuje na dvě pracoviště. Sídlo SVČ Ledeč je v budově na Mizerově a další pracoviště je v současné
době v bývalé budově městského úřadu.
Všechny tyto změny však nic nemění na tom, že
SVČ Ledeč je školským zařízením a různými formami zajišťuje zájmové vzdělávání v pravidelné

činnosti, pořádá tábory nejen v ČR, ale i v zahraničí,
soutěže, vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí,
žáků a studentů. Nabízí spontánní aktivity ve volnočasovém klubu. Zájmové vzdělávání nabízí i pro
dospělé. Pořádá řadu příležitostných akcí v průběhu
celého roku. V současné době SVČ Ledeč nabízí 46
kroužků, které navštěvuje 596 účastníků. Pracují zde
4 interní pedagogičtí pracovníci, kterým pomáhá zajišťovat práci kroužků 20 kvalifikovaných externích
pedagogů volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.
Jejich kvalifikace odpovídá požadavkům vyplývajícím ze Školského zákona.
V minulém školním roce jsme uspořádali 11 pobytových akcí s účastí 328 osob a 93 příležitostných
akcí, kterých se zúčastnilo 6607 návštěvníků. Velmi si vážíme klientů, kteří navštěvují naše zájmové
kroužky, a všech obětavých spolupracovníků, bez
kterých by naše práce nebyla možná. Za to jim všem
patří upřímné poděkování. Přejme si, aby se zvyšoval počet zájemců o zájmové vzdělávání nejenom
v roce 40. výročí vzniku, ale i v dalších letech.
K fotografiím na protější straně: Na obr. č. 1 tehdejší ředitelka Marie Vávrová a předseda MěNV
Poděbradský při slavnostním otevření MDPM 29.
9. 1975. Obr. č. 2 rok 1975 výtvarný kroužek vedený Jitkou Kroutilovou. Obr. č. 3 rok 1985 účastnice
soutěže dívčích klubů ve stolničení a vaření. Obr.
č. 4 rok 1998 účastníci LT Zátoň. Vpravo na snímku tehdejší oddílový vedoucí, dnes europoslanec
Tomáš Zdechovský. Obr. č. 5 rok 2015 účastníci
LT Lipnice. Obr. č. 6 rok 2003 běh Terryho Foxe.
Obr. č. 7 rok 2011 krajské kolo MČR v deskových
hrách.
Miroslav Hánečka, ředitel SVČ Ledeč

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK SE STŘEDISKEM VOLNÉHO ČASU
Prázdniny utekly jako voda. Pro děti a dospěláky jsme uspořádali mnoho aktivit. Jednalo se
o příměstské tábory, sportovní soustředění, pobytové tábory jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Celkem se prázdninové činnosti zúčastnilo přes
200 dětí a jejich rodičů. Užili jsme si spoustu
sluníčka, her a zábavy, které k prázdninám neodmyslitelně patří. Velké poděkování si zaslouží externí pracovníci, kteří s námi celé prázdniny spolupracovali. V tuto chvíli rozjíždíme nový škol-
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ní rok. V naší nabídce najdete kroužky a kurzy
pro všechny věkové kategorie. Nabízíme činnost
ve 44 zájmových útvarech. Na své si přijdou zájemci o sportovní a pohybové aktivity, stejně tak
zájemci o keramické a jazykové kroužky i jiné.
Přihlášky je nutné odevzdat v SVČ Mizerov 82.
Činnost bude zahájena v týdnu od 21. září 2015.
Přihlášky a bližší informace naleznete na www.
svcledec.cz. Těšíme se na vás!     
Za pracovníky SVČ Bc. Ivana Svobodová
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HLÁŠENÍ OD TENISTŮ
Po delší odmlce opět „hlášení“ z tenisových
dvorců Tenisového klubu Ledeč nad Sázavou.
Letošním mládežnickým družstvem v pardubické krajské soutěži byl dorost. 3. května 2015
bylo rozehráno první utkání s Chrudimí těsnou
prohrou 4:5. Jak se později ukázalo, byla to jediná prohra tohoto soutěžního roku. Poté následovaly výhry nad týmy Chlumec nad Cidlinou 8:1,
Chvaleticemi 7:2, Hlinskem 7:2, Havlíčkovým
Brodem 5:4, Perštýnem Pardubice 5:4. Celkově
jsme o dva zápasové body nepostoupili do krajského přeboru. Ale výkony a tenisové nadšení
hráčů slibují do dalšího ročníku jistě krásné další
„mače“.
Družstvo dorostu TKL reprezentovali: Rostislav Berka, Tomáš Vrbka, Vojtěch Kroutil, Petr Hořejš, Jan Čáp, Josef Kovář,

Jakub Holoubek, Vít Šťastný, Nikola Křištová, Gabriela Fialová, Natálie Palánová a Tereza Doležalová.         
Marek Kroutil

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.

Střípky
V neděli 16. srpna 2015 se skupinka
našich obyvatel s doprovodem pracovníka
zúčastnila Letního dovádění v Červené Řečici, které pořádal Kraj
Vysočina. Moc se jim
tam líbilo a báječně si „zadováděli“, jak je vidět na přiložené fotografii. V sobotu 12. září proběhne v Domově
Háj oslava 20 let od založení. Na tuto událost se všichni
pečlivě připravujeme. Klienti vyrábějí pro návštěvníky
přáníčka a velká část pracovníků má vymyšlenu nějakou originální činnost, kterou přiblíží veřejnosti život
obyvatel našeho domova. A kdo se k nám nestihne podívat během oslavy 20. výročí, může se po domluvě s naším vedením
do areálu podívat kdykoliv jindy. Může si popovídat s lidmi, kteří
u nás bydlí, o tom, jaké to je, být uživatelem služby. Třeba najednou zjistí, že i v Háji je spousta lidí, kteří si cení dobré práce
a dobrého slova. Ano, žije u nás i pár lidí, kteří se na svých vycházkách do Ledče a okolí nezdráhají jiné oslovit o cigarety nebo
peníze, ale to už je pak jen na nás ostatních, jestli jim něco dáme
nebo ne. Pokud mají při žebrání úspěch a vidí, že jejich snaha se
vyplatí, tak oslovují spoluobčany klidně dál.
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Klienti pobytové služby ale nemají k žebrání žádný objektivní důvod, protože všechny svoje základní potřeby mají v domově zajištěné. Ze svého důchodu si platí bydlení, stravu, zbylé
peníze mají na léky, drogerii, dopravu, kapesné, cigarety atd.
Personál je podporuje při vytváření náplně jejich dne. Mimo
udržování si pořádku na pokoji nebo domácnosti je ale vše dobrovolné. Pokud bude těch pár jedinců z naší služby neúspěšných při oslovování ostatních občanů, budou muset k získání
peněz využít nějakou lukrativnější činnost, např. práci.      
Mgr. František Čapek, sociální pracovník

LEDEČ OPĚT TENISOVÁ
Každoročně patří poslední víkend mladým tenistům.
I letos patřila sobota a neděle dorostenkám a dorostencům, když na tenisových kurtech probíhaly jejich turnaje.
Sjela se zde tenisová mládež pomalu z celé ČR (Praha,
Brno, Nymburk, Prostějov, Dobříš, J. Hradec, Jihlava,
Č. Brod, Zruč a samozřejmě domácí). Celkem 12 dívek
(2 Ledeč)  a 18 chlapců (9 Ledeč). Turnaj dívek vyhrála 18letá Tereza Tocháčková (na snímku) z TK Ruzyně,
70. hráčka celostátního žebříčku, která ve finále porazila
Lucii Královou z Wilsonu Průhonice 6:0 / 2:0 scr. Naše
dívky – Křištová, Kroutilová – nepostoupily do druhého
kola. Ve čtyřhře si sice zahrály semifinále, ale výš už nepostoupily. Vyhrála dvojice Anna Pátková s Weston Emily Gabrielou ze Slavoje Č. Brod.   Vysoká kvalita byla
i mezi chlapci. V semifinále Hynek Závrský porazil Filipa
Frýbu z Nymburka 6:0 / 6:1 a potom nasazená jednička
David Loder z TK Sokol Vysočany udolal, po tříhodinové
bitvě, Lukáše Brüknera z Agrofertu Prostějov 4:6 / 6:3 /
7:5. Celý turnaj vyhrál H. Závrský (na snímku), když porazil Lodra 6:0 / 6:3. Čtyřhru ovládl Závrský s Lodrem,
když porazili Brüknera s Frýbou 6:1 / 6:3. Z našich hráčů

byl nejúspěšnější Tomáš Vrbka,
který v boji o semifinále podlehl
Frýdovi 6:0 / 6:1
a v semifinále
čtyřhry skončili
tři naši hráči –
Vrbka, Vít Šťastný a Vojta Kroutil. Ještě k osobě
Hynka Závrského, který je Ledečák, studuje zdejší gymnázium, je kmenovým hráčem Sparty Praha, ale hostuje za TK Ruzyně.
Takže celý turnaj vlastně vyhrál 15letý občan Ledče.
Děkuji rozhodčímu J. Víškovi ze Světlé a všem organizátorům turnaje, velké poděkování patří všem sponzorům. V příštím čísle LZ budou fotky z tenisu mládeže,
včetně zpravodajství z tenisového dění v Ledči, pár řádků
o pořadatelích a jmenovité poděkování sponzorům.
Josef Hnik a Marek Kroutil, foto J. Víšek

NA SOUSTŘEDĚNÍ SE MLADÝM FOTBALISTŮM LÍBILO.
NECHCETE TO ZKUSIT TAKÉ?
Ve dnech 7.–8. srpna 2015 proběhlo na fotbalovém
hřišti v Koutech historicky první fotbalové soustředění
mladší přípravky a předpřípravky. Protože to bylo poprvé
a na zkoušku, bylo pouze dvoudenní. Převzali jsme si
od rodičů 19 fotbalistů a počet dětí ještě navýšili o své
vlastní na 25. Kupodivu, přes všechny nástrahy pobytu
v přírodě s touto rozjařenou smečkou, se nám zadařilo je
v plném počtu vrátit zpět rodičům. Program byl opravdu
pestrý. Fotbalové tréninky střídaly doprovodné aktivity
– hry, koupání v rybníce, vycházka za zmrzlinou do vsi,
střelba z luku, hra Cesta za pokladem na Melechovskou
tvrz, noční bojovka a fotbalové utkání proti Kožlí.
Bojovalo se nejen na hřišti, ale i mimo něj, jednalo se
o nerovný souboj s vosami (skóre 22 žihadel) a boj
s vedrem (naměřeno 38,5 °C). Na závěr všechny děti
obdržely diplomy a velkou pochvalu. Dva dny jsme
sledovali, jak si děti hrají, vzájemně si pomáhají, fandí si
a úspěch si vzájemně přejí. A opravdu ti starší pomáhali
mladším, včetně těch nejmenších. Měli jsme možnost
naše malé fotbalové talenty více poznat a jsme za to
Oddíl FK KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou pořádá
nábor pro fotbalisty ve věku 5 až 12 let. Nábor je
do mužstev předpřípravky, mladší přípravky, starší
přípravky a žáků. Přidejte se k nám a buďte součástí
fotbalového klubu. Pro výše uvedená mužstva hledáme
též asistenty trenérů a vedoucí mužstev. S případnými
dotazy kontaktujte sekretáře klubu Pavla Storože
777 115 982 nebo pavel.storoz@gmail.com

moc rádi. A rodičové – můžete být na ně hrdí, rostou
nám tu nejen fotbalisté, ale hlavně báječné osobnosti!
Tak zase příští rok v Koutech! Realizační tým Brožovi,
Peškovi a Šimkovi.
Účastníci historického soustředění: Pája Brož, Tom
a Ráďa Drnovcovi, Heňa a Davídek Grabowski, Vojta
Janák, Pája a Máťa Štastní, Jéňa Pešek, Denis Tůma,
Jiřík Hůla, Dušan Mašek, Matěj Hart, Filípek Pavelka,
Martin Rajdl, Domča Hanousek, Šimon Lebeda, Kuba
Smítka a Vítek Hájek.
V podzimních měsících letošního roku bychom chtěli rozšířit
fotbalová mužstva o nové děti. Kdo máte zájem, přijďte se
podívat na tréninky (od 2. září, vždy st a pá od 16,00 – 17,30
hod.), děti se mohou podívat, vyzkoušet si hru a pokud je
fotbal zaujme, rozšířit řady ledečského fotbalu!
Roman Anděl
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V ZP OMÍN K A
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách stále zůstáváš.
Dne 30. září letošního roku uplyne jeden
smutný rok od úmrtí milované maminky
– paní JIŘINY BAKULOVÉ z Ledče
nad Sázavou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte spolu
s námi.
Dcera Eva s rodinou.

P OD Ě KOVÁ N Í
Dovolte, abych prostřednictvím Ledečského zpravodaje
poděkovala kolektivu zaměstnanců ledečského Rabbitu.
Po zdejším nákupu jsem zde zapomněla peněženku s finanční
částkou, která je pro důchodkyni nezanedbatelná. K mému
milému překvapení se v prodejně peněženka i s celým
obsahem našla a paní vedoucí Hana Toulová mi ji předala.
S vděčností děkuje Jarmila Kulhavá z Prahy.

V Y P O UŠ T Ě NÍ P O Š TO L E K

V pondělí 10. srpna 2015 se na ledečském hradě uskutečnilo vypouštění čtrnácti mladých poštolek, které byly
odchovány ve Stanici Pavlov.   Mláďata většinou lidé nacházejí pod hnízdy. Starší jedinci jsou pak nalézáni po problémech při rozlétávání. Ve Stanici se samozřejmě všechna
mláďata prohlédnou, ošetří, pravidelně krmí, a jakmile je to
možné, umístí se do voliéry, kde se naučí létat i lovit.
Hrad byl vybrán jednak proto, že zde každý rok hnízdí
několik párů poštolek, a tak je velká pravděpodobnost, že
zde najdou dostatek přirozených úkrytů. Současně ale město Ledeč n. S. přispělo na provoz „Stanice“, a proto lze určitě toto vypouštění  považovat i tak trochu za poděkování.
Se způsobem odchovu dravců i s jejich životem seznámil
účastníky ředitel stanice Zbyšek Karafiát. Vlastnoručně pomohli vypustit poštolky i starosta Ledče Ing. Zdeněk Tůma
a radní Kraje Vysočina pan Zdeněk Chlád.   
V letošním roce je v Pavlově rekordní počet mláďat
dravců (poštolky, káňata, krahujci, kalousové ušatí). Jednou z příčin je určitě i extrémní počasí. Pro Stanici to znamená více práce, ale také více nákladů na péči. Proto uvítají
co nejvíc návštěvníků, s jejichž pomocí se budou moci postarat o všechna mláďata.

Děkuji, prostřednictvím Ledečského zpravodaje, všem
těm gratulantům, kteří mi popřáli k narozeninám, zvláště
Městu Ledeč n. S. za přání i dárky. I já všem přeji dobré
zdraví a hezký život.
Děkuji – Květuše Kafková, Ledeč n. S.

H LE DÁ M

hodného člověka, který by poskytl domov pro dva
kastrované kocourky (starší 4–5 let, rezavě bílí). Kontakt
na telefon: 777 091 738 nebo 569 431 808.

MVDr. Pavel Vrbka
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