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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost leden 2022

8.–9. 1. MDDr. Hlaváčová Romana, 
Hrnčířská 2925, H. Brod

Tel.:
569 628 176

15.–16. 1. MUDr. Kotrbová Věra,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.:
569 422 741

22.–23. 1. MUDr. Teclová Andrea,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.:
569 426 109

29.–30. 1. MDDr. Hlaváčová Romana, 
Hrnčířská 2925, H. Brod

Tel.:
569 628 176

5.-6. 2. MUDr. Ulybinová Kateřina, 
Husovo náměstí 235, Ledeč n. S.

Tel.:
569 722 318

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
Z důvodu aktuální epidemiologické situace si prosím svoji 

návštěvu v ambulanci domluvte předem telefonicky.
Poplatek 90,- Kč.

V prosinci roku 2021 se rada města sešla dne 
13. prosince. Na svém zasedání rada města pro-
jednala tyto podstatné body:
• Bere na vědomí oznámení ředitele Základní 

školy Ledeč nad Sázavou, který vyhlašuje volné 
dny a to 21. 12. a 22. 12. 2021.

• Schválení „Návrhů rozpočtů pro rok 2022 a Ná-
vrhů střednědobých výhledů rozpočtů na roky 
2023 a 2024“ příspěvkovým organizacím zříze-
ným Městem Ledeč nad Sázavou.

• Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města 
pro rok 2021 organizacím a spolkům v celkové 
výši 25.000 Kč (Hrad s.r.o. – dřevěné stánky).

• Schválení prodloužení nájemních smluv v měst-
ských bytech a bytech DPS.

• Schválení nového nájemce v bytě DPS.
• Ukončení nájemní smlouvy dohodou a uzavření 

nové nájemní smlouvy – Falck Emergency a.s. 
v budově polikliniky.

• Schválení uzavření smlouvy s HC Ledeč nad 
Sázavou, z.s. na pronájem nebytových prostor 
na zimním stadionu – zasedací místnost, trénin-
kové centrum.

Zastupitelstvo města se v měsíci prosinci konalo 
dne 20. 12. 2021. Pro potřeby zpravodaje vybírá-
me tyto podstatné body:
• Schvaluje hospodaření města od 1. 1. 2022 

na základě rozpočtového provizoria do doby 
schválení rozpočtu Města Ledeč na rok 2022.

• Schválení fi nančního daru z rozpočtu města 
pro rok 2021 organizacím a spolkům v celkové 
výši 110.000 Kč (HC Ledeč n. S. – automatická 
bruska bruslí, celková cena 169 900 Kč).

• Schválení prodeje částí z pozemku parc. č. 
335/7 v k.ú. Ledeč paní M. S. za kupní cenu ve 

výši 8640 Kč + DPH 21%, dále prodej pozem-
ků parc.č. 322/14 a 322/15 v k.ú. Obrvaň panu 
J. Ch. za kupní cenu ve výši 83390 Kč + DPH 
21 %.

• Zamítá žádost společnosti Pracolor s.r.o. o koupi 
nebytových prostor v č.p. 555, ul. Ke Stínadlům 
v Ledči nad Sázavou (z důvodů dlouhodobého 
pronájmu těchto prostor jinému subjektu – Sa-
lon pro psy.)

• Schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti v ulici Na Potoce – se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. , dále v ZTV Plácky II – se 
společností CETIN a.s. a v lokalitě nad Penny 
marketem se společností ATOS s.r.o.

• Deleguje Ing. Jana Drápelu a Mgr. Michala Si-
madla jako zástupce Města na valné hromady 
společnosti Hrad Ledeč s.r.o., pana RNDr. Pav-
la Policara a pana MVDr. Pavla Vrbku na valné 
hromady společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s., 
a paní Ing. Hanu Horákovou a pana RNDr. Pavla 
Policara na valné hromady společnosti Úpravna 
vody Želivka, a.s., které se budou konat v roce 
2022.

• Vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Le-
deč nad Sázavou, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství a stanovuje 
tento poplatek na 840 Kč osoba/rok.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva měs-
ta je naplánován na 24. ledna 2022. Kompletní 
usnesení z jednání rady města a zastupitelstva 
města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz 
na on-line přenos lze nalézt na městském webu
www.ledecns.cz

Mgr. Michal Simandl

PŘÍŠTĚ SI PŘEČTETE

V únorovém vydání Ledečského zpravodaje si 
přečtete obsáhlou statistiku obyvatel Ledče n. 
S. k 1. lednu 2022, včetně grafi ckého zpraco-
vání tradičního „stromu života“.
Články z historie města i současného dění 
i oblíbená společenská kronika
Pokud jste zapomněli na předplatné zpravoda-
je pro tento rok, stále je ještě čas to napravit. 
Informujte se v místním Informačním centru.
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Rok 2021 utekl pro někoho jako voda, jiným se 
mohl zdát nekonečným. Provázela nás v něm mnohá, 
nepříliš oblíbená vládní opatření, stejně tak jako v roce 
2020. Záleželo ale jen a jen na nás, jak jsme si vše, ať 
už u sebe nebo ve svých rodinách, nastavili. Mnohým 
v tom pomohla naše krásná a pestrá Vysočina a česká 
krajina. Důležité ale je, že jsme vše překonali, zvládli 
a vstoupili do nového roku 2022.

Nechci vypisovat co se městským úředníkům a vámi 
zvolenými zastupitelům podařilo, tento výčet pone-
chám jednotlivým vedoucím odborů MÚ, ale vím, že 
určité rezervy jsou a také, že ne všem je možné vyhovět. 
Každý ať posoudí sám. Vždy ale platilo a stále platí, že 
každý může přijít a vše věcně a konstruktivně s námi 
společně řešit. Máme tu rok 2022. Rok, kdy na pod-
zim opět půjdeme k volebním urnám a budeme dávat 
důvěru lidem, o kterých si myslíme, že něco umí, zále-
ží jim na prostředí, ve kterém žijeme, budou přicházet 
s novými nápady, atd. Zamyslete se prosím i vy nad se-
bou, zda právě VY byste nechtěli přiložit „ruku k dílu“ 
a kandidovat do zastupitelstva našeho města. Těch pár 
měsíců do voleb uteče opravdu velmi rychle. Věřte mi, 

že na našem MÚ jsou pracovití, poctiví a slušní zaměst-
nanci, s kterými se dobře spolupracuje. Jim nyní patří 
mé poděkování. Rovněž nemohu zapomenout poděko-
vat i těm, kteří dobrovolně pracují v různých spolcích 
a sdruženích, a to ať už v oblasti sportu, nebo včelařům, 
rybářům, chovatelům, myslivcům, zahrádkářům a v ne-
poslední řadě dobrovolným hasičům. Poděkování patří 
i vedením podniků a živnostníkům, protože když nebu-
de dostatek pracovních příležitostí a možnost si vydělat 
peníze, zákonitě bude růst nespokojenost a krimina-
lita. Nelze ani zapomenout na pracovníky ve školství 
a zdravotnictví. Rok 2020 a 2021 zvláště pro ně nebyl 
snadný. Věřme, že rok 2022 bude pro všechny rokem 
šťastnějším, klidnějším a spokojenějším. 

Na závěr mi prosím dovolte, abych nejen jménem 
svým, ale i jménem svých kolegů, alespoň touto ces-
tou Vám všem popřála v novém roce hodně úspěchů 
osobních, pracovních, studijních, plno štěstí, radosti, 
zdravou mysl, optimismus a hlavně tolik potřebné pev-
né zdraví. Buďme k sobě a svému okolí slušní, ohledu-
plní, vnímaví a tolerantní.

Hana Horáková – místostarostka města Ledeč nad 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ MĚSTA
LEDEČ NAD SÁZAVOU A OBCÍ HABREK, OBRVAŇ, 

SOUBOŘ, ALE I PŘILEHLÝCH OSAD A OBCÍ

PARKOVACÍ KARTY PRO ROK 2022
– PLACENÉ PARKOVIŠTĚ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ A V ULICI NÁDRAŽNÍ

Písemné žádosti o vydání parkovací karty na rok 2022, 
prostřednictvím které lze hradit parkovné na placeném 
parkovišti na Husově náměstí a v Nádražní ulici v Ledči, 
lze posílat e-mailem na adresu jana.merunkova@ledecns.
cz, případně poštou nebo doručit osobně na adresu MěÚ 
Ledeč n. S., Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S. Cena 
parkovací karty činí 3000,- Kč/rok. Formulář žádosti je 
ke stažení na webových stránkách města (Městský úřad 
→ Dokumenty → Formuláře), případně je k dispozici 
v tištěné podobě na oddělení majetku a investic MěÚ 
Ledeč, III. patro, č. dveří 306. K žádosti je třeba doložit 

kopii osvědčení o registraci vozidla (malý TP). Na jednu 
parkovací kartu lze uvést více registračních značek vo-
zidel registrovaných na jednoho provozovatele. Vydání 
registrační karty nezabezpečuje automaticky parkovací 
místo v příslušné zóně placeného stání. Parkovací lístek 
zakoupený v parkovacím automatu na Husově náměstí je 
platný i na placeném parkovišti v ulici Nádražní a par-
kovací lístek zakoupený v parkovacím automatu v ulici 
Nádražní je platný i na placeném parkovišti na Husově 
náměstí. - OdMI -

S
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ŠTĚDROVEČERNÍ VYTRUBOVÁNÍ

PŘECI JEN JSEM ZASLECH ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ

Vlastně mě na tuhle akci navedl docela nenápadný pla-
kátek na vchodových dveřích paneláku. V rozích půvabní 
andělíčci a oznámení o VÁNOČNÍM VYTRUBOVÁNÍ 
KOLED. Bylo to slibné, a tak jsme se na Štědrý den, na 
jedenadvacátou hodinu, vydali jen pár metrů od našeho 
domu pod jednu sídlištní lampu, kde už se stačilo shro-
máždit několik desítek našich sousedů a několik nezná-
mých psů. 

Od tří notových pultíků se z trumpet postupně zača-
ly linout snad všechny známé koledy. Noc Štědrého ve-
čera dostala svůj punc. Bylo to muzikantsky vytříbené 
a velebné. Možná se sem na chvíli přestěhovali andělé 
z blízkého okolí (dost možná i ti z plakátku), aby si spolu 
s námi poslechli tu krásu tónů, které se ze tří trumpet 
nesly prostorem (doufám, že nezapomněli na své strážné 
povinnosti). S radostí jsme každé kolední kolekci vděčně 
zatleskali, ke škodě přítomných, že jsme se nenaučili ale-
spoň první sloky notoricky známých písní. Mohli jsme si 
prožitek ještě znásobit.

Těch pár desítek štědrovečerních minut bylo velmi pří-
jemných, stejně jako závěrečné pozdravení tří vstřícných 
a šikovných muzikantů – Pavla Arona, Tomáše Voboři-
la a Tomáše Arona. Kdyby si na místo konání dali tih-
le trumpeťáci třeba klobouk, tak by nás jistě bylo dost, 
kteří bychom jim tam rádi vhodili minci, třeba na grog 
či svařáček, který s prosincovými večery tak dobře ladí, 
stejně tak, jako ty jejich trumpety. Zůstalo jen u potles-
ku přítomných i těch, kteří tu krásu poslouchali z mnoha 
okolních balkonů.

Muzikanti přislíbili, že by se z této akce mohla stát síd-
lištní štědrovečerní tradice. Pokud se to podaří, budeme 
my „sídlišťáci“ moc rádi a vítaní budou i ostatní sousedé 
„z chalup“. A já sám za sebe slibuju, že se naučím ales-
poň pár slov našich koled, abych si mohl zazpívat s těmi 
výtečnými muzikanty. Milí trumpeťáci, moc děkujeme 
za nápad i provedení. Viz barevné foto na protější stra-
ně. ok

Meteorologická zima, která začala prosincem, se letos 
nějak automaticky přenesla i do reálného života. Že by 
nás zima na Vysočině měla v prosinci překvapovat, zřej-
mě nebude pravda. Do času pozdního podzimu v našich 
krajích prostě zima patří, jen jsme si za poslední desítky 
let zvykli, že nástup zimy přichází obvykle až v lednu či 
únoru. Tak nás bílá pole a klouzavé silnice hned od po-
sledního měsíce roku přeci jen trochu zaskočila.

Tohle romantické provedení zimy odjakživa souznělo 
i s prvním opravdu velkým adventním obyčejem – mi-
kulášských obchůzek. Nejspíš každý z nás si z paměti 
vytáhne nějakou vzpomínku na tenhle předvánoční čas. 
Když to nebude vzpomínka strašidelná, tak alespoň taju-
plná. Spíš to bude divoký, umouněný čert, než dobrodi-
nec Mikuláš, který rozdává dárky. I v téhle oblasti obda-
rovávání udělala naše společnost nemalý skok. Zatímco 
dříve to byly hlavně ořechy, jablíčka, perníček a možná 
pomeranč a taky uhlí nebo brambor, koš svatého muže 
roku 2021 vypadá úplně jinak. Ovoce prakticky zmizelo, 
v košíku se třpytí cukrovinky všeho druhu, adventní ka-
lendáříky mnoha rozměrů i provedení, za jejich „dvířky“ 
se neskrývají jen čokoládové bonbonky, ale také drobné 
hračky či kosmetika.

Už jsem se zmínil, že v Mikulášově koši bývalo i peči-
vo – ať už zdobený perník (nálepky čerta i mikuláše často 
končily jako záložka ve školních knihách nebo sešitech. 
Dávalo se také cukroví, které s předstihem na Vánoce 
pekly naše babičky a maminky. Tenhle zvyk se určitě drží 
ve většině rodin dodnes. Děláme to tak i u nás doma a za 
tím účelem si každoročně také nějakou tu formičku při-
koupíme. Letos to bylo vykrajovátko „liška“. To je zví-
řátko, které je mi milé hned v mnoha směrech. Je bystrá 
a roztomilá, a takhle vystupuje i v pohádkách. Já vím, 
že vložit „bystrost“ do formičky je téměř nemožné, ale 

naše liška se také nepovedla úplně tvarově, je nějak moc 
protažená a z ní vyklopené cukroví nám dělá problém 
– padá nám ohon. Mikuláš by měl z takového sladkého 
daru jen drť.

Pamatuji, že ještě nedávno se i ledečské sídliště hem-
žilo partami nebeských i pekelných mocností a za nimi 
hordy rozdováděných dětí. Takových situací aby v po-
sledních letech pohledal! Na vině není jen teď všudy-
přítomný covid, ale mikulášské obchůzky pomalu mizí 
i když občas slyším, že se za tohle odpoledne a večer dají 
v přestrojení za čerta a mikuláše vydělat slušné peníze.

Tak jsem také letos 5. prosince odpoledne chodil od 
okna k oknu a hlídal, jestli tenhle sváteční průvod uvi-
dím. A ono se to nečekaně povedlo! S večerem jsem 
uslyšel známé andělské zvonění i řinčení pekelných ře-
tězů. A pak se i objevili! Vznešený Mikuláš i ta cháska 
pekelná. S dojetím jsem je pozoroval i poslouchal a bě-
hem té krátké chvíle mi hlavou proběhlo mnoho hezkých 
vzpomínek.

Vlastně mi vůbec nevadilo, že místo pekelné síry je 
okolo štiplavá inverze, že to, co jsem myslel, že jsou žha-
vé oči, byla čertova cigareta a že tahle nesourodá parta 
z nebes i pekel pomalu nemizela za zasněženým kopeč-
kem, ale docela prostě nastoupila do auta a odjela na jiné 
místo. Hlavně, že to bylo k radosti dětí i svatosti tohoto 
večera. V téhle chvíli zjihne nejeden darebák. Tak díky 
milé mocnosti za tenhle prchavý okamžik a jestli mi to 
čas dopřeje, za rok budu u okna čekat zas. Ok

Protože se mi nepodařilo zachytit sídlištní mikulášský 
výjev, rád jsem přijal fotografi e z místního bruslařského 
oddílu, kde se v rámci tréninku celá „čertovská parta“ 
s chutí vyřádila ve slušivých kostýmech.
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PODVODNÍCI ÚTOČÍ POD LEGENDOU FALEŠNÉHO
VNUKA. SENIORY MOHOU ÚČINNĚ OCHRÁNIT TAKÉ 

JEJICH DĚTI, VNOUČATA A OSTATNÍ PŘÍBUZNÍ

KRAJ VYSOČINA – 
Kriminalisté na Vysočině 
prověřují několik případů 
velice závažného podvod-
ného jednání, jehož obětí se 
stali senioři, kteří kvůli své 
důvěřivosti přišli o značné 
fi nanční prostředky. Pod-

vodníci na seniory útočí telefonicky a využívají 
k tomu legendy falešného vnuka případně jiné 
blízké osoby.

Telefonáty se týkají seniorů, kteří používají 
pevnou telefonní linku. Skutečnosti, že senio-
ři vymyšleným příběhům podvodníků většinou 
uvěří, nahrává bohužel současná doba, kdy kvůli 
pandemické situaci dochází k výraznému omeze-
ní sociálních kontaktů, a to i v rámci rodiny.

Jen v průběhu včerejšího dne se pokusili pod-
vodníci tímto způsobem zaútočit na dvě seniorky 
v Jihlavě, naštěstí obě ženy o své peníze nepřišly 
– jedna podvodníkům nevěřila a druhou na mož-
ný podvod upozornili v bankovním ústavu, kde 
chtěla podvodníkům převést požadované peníze 
na jejich účet. Podvodníci se snažili po každé ze 
seniorek vylákat – naštěstí neúspěšně – částku 
300 000 korun.

V době mimořádných opatření souvisejících 
s onemocněním Covid-19 děti tak často nenavště-
vují své rodiče či prarodiče, a to může mít za ná-
sledek pocit osamělosti a nepotřebnosti. A právě 
to vše nahrává podvodníkům, kteří navíc spolé-
hají na to, že senior v radosti z kontaktu, byť jen 
telefonického, svého příbuzného hůře pozná po 
hlase a že mu bude chtít okamžitě pomoci, aniž 
by si důkladně ověřil sdělené informace. Scénář 
podvodu pod legendou falešného vnuka nebo 
falešného syna bývá ve všech případech útoků 
velice podobný. Senior je často hovorem natolik 
překvapen, že v rámci hovoru pachateli sám sdělí 
skutečné jméno svého vnuka, čímž pachateli vý-
razně usnadňuje jeho podvodný úmysl. 

V posledních dnech se ale podvodníci uchylují 
k mnohem závažnějšímu jednání, kdy seniorovi 
zavolá jménem vnuka například ošetřující lékař 
z nemocnice s tím, že vnuk se při nehodě zra-
nil v obličeji, má sešitou tvář, překousnutý jazyk, 
a proto nemůže dobře mluvit. Seniorovi může 

také zavolat falešný právník, který údajnou vnu-
kovu dopravní nehodu řeší a požaduje peníze na 
mimosoudní vyrovnání. Každá tato nevyžádaná 
telefonická komunikace může mít pro seniora ne-
dozírné následky, že přijde o našetřené peníze. 
Smyšlený příběh pachatele cílí především na city 
seniora a využívá opravdu velice citlivá osobní 
témata - vnuk je v nouzi, vnuk měl dopravní ne-
hodu, při nehodě se zranil sám a zranil také další 
lidi, včetně dětí, a proto nutně potřebuje fi nanč-
ní pomoc na úhradu způsobené škody. Všechny 
smyšlené příběhy mají přitom jediný cíl – vylákat 
ze seniora peníze. 

KRIMINALISTÉ SE SETKALI S TĚMITO 
SMYŠLENÝMI PŘÍPADY:
– Podvodník sdělil seniorce, že její syn měl do-

pravní nehodu, při které zezadu narazil svým 
vozidlem do jiného vozidla, ve kterém cestoval 
manželský pár. Vzadu v autě sedělo malé dítě, 
které v důsledku autonehody utrpělo zranění. 
Volající uvedl, že zraněný je také její syn a kvů-
li natrženému jazyku špatně mluví. Po seniorce 
chtěl podvodník 300 000 korun na mimosoudní 
vypořádání s rodinou, která je nehodou poškoze-
ná. Peníze chtěl převést bezhotovostně na účet.

– Další volající podvodník se představil seniorce 
jako lékař, který ošetřuje jejího zraněného syna 
v nemocnici po autonehodě, a také požadoval za-
slání částky 300 000 korun na mimosoudní vy-
rovnání způsobené nehodou. Po prvotním kon-
taktu předal telefon na údajného syna, který po 
nehodě špatně mluví kvůli poranění v obličeji.

– Podvodník seniorce do telefonu tvrdil, že je lé-
kař ošetřující jejího zraněného vnuka, který leží 
na kapačkách a potřebuje co nejrychleji peníze 
na mimosoudní vyrovnání po zaviněné doprav-
ní nehodě.

– Na pevnou telefonní linku volal neznámý muž, 
který se vydával za vnuka s tím, že se dostal do 
blíže nespecifi kovaných problémů a po seniorce 
požadoval zapůjčení fi nanční hotovosti ve výši 
350 000 korun. Pro peníze si měla na domluve-
né místo přijít vnukova známá. 

Údajný vnuk se z určitých důvodů často nemůže 
osobně dostavit na místo, aby si peníze vyzvedl, 



7

proto posílá svého „kamaráda“, který na místo 
přijede často vozidlem taxi. Nezřídka se stává, 
že tento „kamarád“ následně předává peníze ješ-
tě přes dalšího prostředníka s cílem znesnadnění 
případné identifi kace. Bohužel není výjimkou, že 
důvěřivý senior ve velké obavě o osud svého pří-
buzného peníze cizímu člověku skutečně předá. 
Podvodníci v poslední době požadují často také 
převedení peněz bezhotovostně, tedy z účtu na 
účet. A podvodně vylákané částky dosahují při-
tom i několika stovek tisíc korun.

 Při páchání tohoto druhu trestné činnosti došlo 
v poslední době k výrazné změně v chování pa-
chatelů. Své potenciální oběti začali kontaktovat 
také v noční dobu, v týdnu i o víkendech, přičemž 
vyžadují vydání fi nanční hotovosti nebo převody 
peněz rovněž v jakoukoliv dobu. Seniory pod-
vodníci také navádějí k tomu, aby v případě, že 
nemají potřebný obnos doma, došli peníze vybrat 
z účtu v bance nebo aby přímo v bance zadali pří-
kaz k jejich převodu.

Seniory mohou proti těmto typům podvodného 
jednání účinně ochránit především jejich nejbližší 
tím, že s nimi budou o tomto tématu pravidelně 
hovořit a budou s nimi v pravidelném kontaktu. 
Senior by měl získat jistotu, že jeho děti nebo 
vnoučata by nikdy nepožadovali fi nanční pomoc 
prostřednictvím telefonu, ale přišli nebo přijeli by 
v případě potřeby osobně. Jedině tak, dokážeme 
ochránit naše nejbližší před cílenými útoky pod-
vodníků.

Jak se správně chovat, abychom se nestali 
obětí podvodníků, kteří se snaží získat naše 
peníze?

Pokud takový hovor přijmete, co nejrychleji jej 
ukončete s tím, že si všechno sami ověříte. 

Po ukončení hovoru zavolejte svému skutečné-
mu vnukovi, synovi nebo osobě, která potřebuje 
vaši pomoc, a sami si tak ověřte, zda vám oprav-
du tato osoba volala a vyžadovala od vás nějakou 
pomoc. Zavolejte však na telefonní číslo, které na 
něho máte uložené, ne na číslo, ze kterého vám 
bylo voláno, protože to byste se dovolali znovu 
stejnému podvodníkovi. 

Případně se okamžitě spojte s dalším příbuzným 
a požádejte ho, aby všechno ověřil. Pokud si už 
domluvíte předání peněz, ihned o tom informuj-
te Policii České republiky na tísňové lince 158. 
Je veliká pravděpodobnost zadržení pachatele při 
předání peněz ze strany kriminalistů.

Nikdy nepředávejte žádné peníze cizím osobám 
– tedy lidem, které neznáte.

Neváhejte oznámit Policii České republiky na 
linku tísňového volání 158 i případy, když vás 
někdo připravil podvodným jednáním o peníze. 
V žádném případě není důvod se za to stydět.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
oddělení tisku a prevence

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
tel: 974 261 207, mobil: 725 375 094,

 e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz
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DOBROVOLNÍ HASIČI LEDEČ NAD SÁZAVOU

ŽLUTÝ „BOURÁK“ S ČERVENÝMI DOPLŇKY

V listopadu jsme otiskli anonci na novou knihu HASIČ-
SKÉ AUTOMOBILY NA VYSOČINĚ. Našeho pravidel-
ného čtenáře, pana Jaroslava Peška, natolik zaujala, že 
si knihu nejen koupil, ale také mu vytanuly vzpomínky na 
časy, kdy se v takovém parádním autě proháněl. Tedy se 
s vámi o jeho postřehy a vzpomínky rádi podělíme. ok

V tomto hasičském autě jsem několikrát jel. Bylo za-
parkované v hasičské zbrojnici vedle železářství Hitnaus, 
nyní železářství MAT. Snímek je před obchodem Starý, 
nyní hospoda U Havla. Barva byla žlutá, kola a doplňky 
červené. Po válce, válečná německá sanitka Opel, zele-
ná vojenská barva s přívěsnou červenou přenosnou stří-
kačkou, říkali jsme jí osmička, řidičem byl pan Neužil. 
Po ní přišla válečná americká sanitka Buick a přívěsná 

dvoukolová stříkačka, říkali jsme jí šestnáctka. Tato auta 
parkovala v garáži na dvoře za průjezdem u řeky Sáza-
vy. Byla tam i kůlna s ruční stříkačkou a dřevěný žebřík 
s velkými koly atd. Někdy v 50. letech dovezl řidič pan 
Jakoubek automobilovou stříkačku RN-Praga. Barvu 
měla zelenou vojenskou jako v tu dobu autobusy a někte-
rá nákladní auta. Nebyla pro ni garáž, ale na tržišti, dneš-
ní internát v Koželské ulici, byla garáž na autobus, tak ji 
tam dali, než se přestěhovala do Pivovarského údolí.

Text k foto: na obci vpravo na dvoře byla místnost, kde 
se scházeli hasiči a tam bylo několik zarámovaných foto-
grafi i otevřené stříkačky před sokolovnou na sokolském 
cvičišti s hasiči, když tu stříkačku dovezli novou. To byla 
asi 30. léta.

V posledním měsíci roku měli dobrovolní hasiči jistě 
mnoho stálých úkolů i těch, které jsou specifi cké prá-
vě pro prosinec. Leč poslali jen jednu zprávu, a to ještě 
smutnou. Jejich kolegyně, paní JOSEFA HARTOVÁ, 
zemřela. Ve svých 96 letech byla třetí nejstarší ženou 
v Ledči (nejstarší Ledečačka oslavila letos 98. narozeni-
ny – pozn.red.). ok

Dne 18. 12. 2021 zemřela dlouholetá členka ledečských 
dobrovolných hasičů paní JOSEFA HARTOVÁ. Ze-
mřela po dlouhé nemoci, ve věku 96 let. S paní Har-
tovou jsme se naposledy rozloučili 28. prosince 2021. 
Pro zdejší hasiče byla legendou.
Čest její památce! 
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PRVNÍ RADNICE MĚSTA LEDEČ

V roce 1561 daroval Zdeněk Meziříčský z Lomnice, 
císařský rada, se svým synem Janem obci Ledeč dům, 
který se nacházel na jihovýchodní straně náměstí. A prá-
vě tento dům se stal první ledečskou radnicí.

V následujícím roce 28. února 1562 na žádost Zdeňka 
Meziříčského povyšuje císař Ferdinand I. Ledeč na měs-
to. Pergamen psaný česky s císařovou pečetí je uložen 
v Státním okresním archivu Havlíčkův Brod. Ferdinand 
I. Habsburský potvrdil Ledči souhrnně městská práva. 
Povolil městu používat pečeť a znakem města byl potvr-
zen erb pánů z Říčan. Znamenalo to další rozkvět města, 
řemesel a trhů. Zvláště trhy dobytčí, které se konaly kaž-
dý čtvrtek, byly známy v širokém okolí.

Městská radnice sloužila svému účelu až do roku 1806, 
kdy při velkém požáru celá vyhořela a musela být strže-
na. Znovu byla postavena až v roce 1824.

Před rokem 1900 dochází k prodeji domu radnice. 
Dům je zbourán a na jeho místě se začal stavět hotel 

Občanská záložna. Krásný projekt v secesním slohu vy-
pracoval pražský architekt Ing. Otta Marerna. Dodnes je 
to jediná stavba čistého secesního slohu ve městě a neby-
la do současné doby poškozena vnějšími úpravami.

Uvnitř hotelu byl velký secesní sál s jevištěm pro di-
vadelní a koncertní účely. V zadním traktu byly poko-
je pro hosty a v dolní části za vchodem z náměstí byla 
restaurace a tiskárna. Tuto tiskárnu provozoval od roku 
1901 Jan Vostatek. Byla zde nejen tiskárna, ale i knih-
kupectví, které zde setrvalo až do roku 1923. Od tohoto 
roku byla tiskárna přemístěna do přestavěného domu č. 
52 v Hrnčířské ulici (Dnes je tento dům již zbourán a na 
jeho místě je parkoviště a autobusová čekárna).

V roce 1934 kupuje hotel světoznámý zápasník Joe 
Šmejkal a přejmenoval ho na Grand hotel Šmejkal. Po 
druhé světové válce byl hotel zrušen a v budově bylo 
zřízeno gymnázium, které je zde dodnes.  

Josef Pleva
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HÁTA, o. p. s. 
OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST HÁTA FUNGUJE

JIŽ OSMÝM ROKEM

Za tu dobu dokázala z téměř ničeho vybu-
dovat stabilní organizaci, která má na poli po-
skytování sociálních služeb své nezastupitelné 
místo. Své služby poskytuje napříč celému 
spektru sociálního a veřejného života. Společ-
nost sídlí na adrese Barborka 1191 v budově 
bývalé Zentivy. Dveře jsou zde, za splnění 
současných epidemických podmínek, otevře-
ny všem. 

Pojďme si nyní představit všechny služby, 
které Háta, o. p. s. nabízí. Prvotním počinem 
společnosti bylo založení Centra denních slu-
žeb. Cesta k jeho vzniku byla více než trnitá. 
O to více nás těší fakt, že tato služba nejenom 
kvalitně funguje, ale je o ní neustále se zvyšu-
jící zájem. Centrum denních služeb Barborka 
poskytuje sociální služby osobám s mentálním 
a kombinovaným postižením ve věku od 7 do 
80 let. Posláním je navázat sociální kontakty 
mimo domov. Poskytuje péči v oblasti sociál-
ní, integrační a výchovně vzdělávací za úče-
lem nalézt porozumění, podporu, zázemí a tím 
dosáhnout co největší míru nezávislosti handi-
capovaných na pomoci okolí v běžném životě. 
V současné době čítá 22 klientů s různou mí-
rou postižení. 

V rámci centra je provozována klientská díl-
na, kde jsou procvičovány motorické schop-
nosti klientů, kteří za pomoci pracovníků vy-
tvářejí různé výrobky. K dílně se také váže 
keramická dílna, kde pod vedením zkušené 
keramičky vznikají krásné výrobky, jež jsou 
k dispozici v našem obchůdku. 

V Obchůdku Hátovinky najdete výrobky na-
šich klientů a zdravotně hendikepovaných za-
městnanců, vytvořené právě v našem zařízení. 
Obchůdek je otevřen od pondělí do pátku. Na-
jdete zde keramiku, šité a pletené tašky, vaky, 
hedvábné šátky, stojánky na tužky či fotogra-
fi e, šperky, podsedáky, hračky, mýdla, dekora-
ce a drobné dárečky. 

V prvním patře budovy Háty, o. p. s. se 
nachází cvičná kavárna Barborka-fé, kde 
je možné si posedět v příjemném prostředí 
u kávy, čaje a domácího zákusku. Obsluhu zde 

zajišťují právě klienti Centra denních služeb 
Barborka, kteří tuto činnost mají jako pracov-
ní poměr. Kavárna funguje ve všední dny od 8 
do 15 hod. 

Navazující službou je Komunitní centrum 
Háta II. Jde o jakousi nástavbu samotného 
centra, rozšíření aktivit centra mimo běžnou 
provozní dobu a naplnění potřeb i dalších za-
řízení, které mají klienty stejných nebo po-
dobných potřeb. Klíčovými aktivitami, které 
vzešly z potřeb dané komunity, jsou vaření, 
sport, tanec, divadlo, společenské hry, turis-
tika, tvořivé dílny, práce na PC, čtení, kvízy. 
V současné době projekt čítá zhruba 50 kli-
entů, v minulém období jich bylo téměř 3x 
více. Projekt Komunitní centrum Háta II. je 
název projektu Evropského sociálního fondu, 
který byl schválen na základě žádosti o pod-
poru z Operačního programu Zaměstnanost, 
evidovaného pod registračním číslem CZ.03
.2.65/0.0/0.0/16_047/0015946, prioritní osa 
OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt 
je realizován společností Háta, o. p. s. v Ledči 
Projekt je realizován v období od 29. 3. 2020 
do 31. 12. 2022.

Dalším střediskem je projekt Neformál-
ní péče. Ten řeší problém nedostatečné inte-
grace neformálních pečovatelů o osoby se 
zdravotním postižením, kteří vyžadují stálou 
asistenci, do společnosti. Tento problém dopo-
sud není koncepčně a komplexně řešen. Ná-
sledkem toho existuje u těchto neformálních 
pečovatelů vysoké riziko sociální a osobní 
izolace, vyčerpání a vyhoření či dysfunkčních 
rodin. Realizací projektu budou tyto negativní 
jevy eliminovány. Cílem projektu je dosáh-
nout u podpořených osob kvalitativních změn 
(odstranění izolace a vymezování se z běžné-
ho života; snížení rizika vyhoření a vyčerpá-
ní; odstranění dysfunkcí v rodině). V projektu 
průběžně probíhají semináře, individuální po-
radenství, skupinová setkání a psychoterapie. 
Háta má vlastního externího psychologa, který 
je pro nás a naše klienty nepřetržitě k dispozici. 
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Neformální péče s Hátou je název projektu Ev-
ropského sociálního fondu, který byl schválen 
na základě žádosti o podporu z Operačního 
programu Zaměstnanost: 2 Sociální začleňo-
vání a boj s chudobou evidovaného pod regis-
tračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/00
10576 Ministerstvo práce a sociálních věcí vy-
hovuje zcela. Projekt je realizován společností 
Háta, o. p. s. v Ledči nad Sázavou v období od 
1. 9. 2019 do 28. 2. 2022.

„To, co se nehodí vám, může posloužit ně-
komu jinému.“ To je heslo Sociálního baza-
ru, který společnost Háta provozuje téměř od 
svého začátku. Bazar je určen především pro 
matky samoživitelky, seniory, osoby s hendi-
kepem či jinak sociálně vyloučené. Tato kri-
téria ale nebrání tomu, aby do bazaru mohl 
přijít kdokoli, kdo nepatří do výše zmíněných 
skupin. V bazaru vybíráme a dále za opravdu 
symbolické ceny (v řádu desetikorun) prodá-
váme oblečení, obuv, domácí potřeby, dekora-
ce, knihy, kojenecké potřeby, kočárky, elektro-
niku, sportovní potřeby a mnoho dalších. 

Háta zajišťuje i službu Dobrovolnictví. Dob-
rovolnické centrum Háta již čtvrtým rokem 
pomáhá lidem v jejich potřebách. V loňském 
roce nám MV ČR udělilo akreditaci. Podílí 
se na organizaci akcí pro spoluobčany (Píská-
ní s Hátou, Lunohraní), vypomáhají v Centru 
denních služeb Barborka, zajišťují doprovod 
a společenskou potřebu, zajišťují materiální 
pomoc sociálně potřebným, a v neposlední řadě 
se podíleli na nedávno proběhlé Sbírce potra-
vin. V současné době máme 24 dobrovolníků, 

kteří letos mají za sebou přes 2500 odpraco-
vaných hodin. Všem Moc děkujeme. „Dob-
rovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, 
ve svém volném čase a bez nároku na fi nanční 
odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných 
lidí. Může jít o pomoc konkrétnímu člověku 
či organizaci, zaměřené sociálně, zdravotně, 
ekologicky či kulturně.“

Posledním střediskem je kompletační dílna, 
ve které probíhá rukodělná výroba a komple-
tace součástek požadovaných od odběratele. 
Pracovní místa zde našlo několik osob se zdra-
votním hendikepem. Přesto jim jejich situace 
nebrání v odvedení kvalitní a potřebné práce. 
V dílně vznikají potřeby do zdravotnických 
zařízení nebo škol. 

Další činností je úklid a udržování hezkého 
prostředí v Lesoparku Šeptouchově. 

Jak vidíte, činnost Háty, o. p. s. je opravdu 
rozsáhlá a zasahuje všechny oblasti společen-
ského života. 

Všem Vám přejeme krásný vstup do nového 
roku, zdraví, štěstí a jen samá příjemná překva-
pení. A nezapomeňte: „ Pomáhá-li jeden druhé-
mu, jsou silní oba“. Krásné Vánoce všem. 

Bc. Eva Moravcová Urbanová, 
vedoucí a sociální pracovnice
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I v letošním roce proběhne tradiční Tříkrálová sbír-
ka, kterou pořádá Oblastní charita Havlíčkův Brod. 
Pokud epidemiologická situace dovolí, budou koled-
níci koledovat osobně. Jestliže Vás doma nezastihnou, 
můžete přispět online, například skrz platební bránu, 
QR platbu či prostřednictvím statických kasiček. Sbír-
ka bude probíhat od 1. do 16. ledna.

Tříkrálová sbírka podporuje mnoho projektů v rám-
ci celé oblasti i České republiky. Malá část vybraných 
peněz jde také na pomoc potřebných v zahraničí. 

Sbírka je výjimečná tím, že i přes svůj velký rozsah se 
díky práci dobrovolníků devadesát pět procent vybra-
ných peněz použije na charitní projekty, pouhých pět 
procent jsou náklady spojené s organizací sbírky.

Výtěžek chystané tříkrálové sbírky přispěje napří-
klad na koupi automobilu pro domácí hospicovou péči. 
Nový automobil nahradí stávající dosluhující a umož-
ní lékařům a zdravotním sestrám i nadále cestovat 
za klienty, kteří si přejí strávit poslední chvíle života 
v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Dále 
podpoří provoz charitních domovů umožňujících mat-
kám s dětmi získat dočasné stabilní bydlení zahrnující 
bezpečné zázemí, vhodné podmínky pro péči o děti 
a podporu při řešení jejich sociální situace tak, aby 
mohli žít běžný život rodin s dětmi. Peníze pomohou 
také nízkoprahovým centrům pro děti a mládež na-
cházející se v nepříznivé sociální situaci či jako po-
moc při mimořádných událostech jako jsou povodně, 
požáry a další.

Tříkrálová sbírka je nejen možností, jak podat po-
mocnou ruku lidem v nepříznivé situaci, ale i symbo-
lickým zakončením vánočního času.

VĚČNÉ SVĚTLO Každým dnem přibývá svět-
la, Slunce se k nám vrací. Koncem roku jsme slavili 
zrození naděje a přibývání světla jako by připomína-
lo, že naděje zrozená v betlémském chlévě stále roste. 
Postupně nás naděje provede zimou až k jaru, kdy se 
dobře ukrytá síla života projeví explozí barev a vůní, 
lidským úsměvem a ptačím trylkováním. Od jara k létu 
je jen krůček, ale mírné slunce se promění ve žhavé 
a srdce tluče rychleji a jinak. Podzim vše zase uklidní 
a připraví nás na ubývání světla, které ale nikdy zce-
la nezmizí, protože nás musí provést až k připomínce 
vánočních událostí. Kruh se uzavírá. Nemusí ale jít 
o kruh. Zda kruh nahradíme spirálou, která nás dovede 
na stejné místo, ovšem ležící výše, záleží jen na nás. 
Světlo, které nás na naší cestě bude doprovázet, mů-
žeme kdykoliv přijmout. I když tak neučiníme, jsme 
všichni součástí koloběhu lásky, který začal něčím ne-
pochopitelným, lidem se přiblížil vánočním narozením 
děťátka a stále trvá. Věčné světlo hoří. 

FARNÍ AKCE
Srdečně Vás zveme na online připomínku Vánoc. 

Na www.youtube.com je záznam Vánočního koncer-
tu skupiny LEFFATHA z ledečského kostela sv. Petra 

a Pavla ze dne 21. 12. 2021. Zadáte-li do Youtube „Bar-
ča Wolfová“, uvidíte pozvánku na koncert a můžete si 
vychutnat mnoho vánočních písní v krásném prostředí 
ledečského chrámu. 
Další informace o životě farnosti naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
28. 1. sv. Tomáš Akvinský (významný středověký 

učenec, jeho učení vychází z křesťanských zásad a do-
dnes inspiruje moderní fi lozofi i) 

31. 1. si připomínáme světce Dona Bosca, kněze, 
který život obětoval dětem, o které nikdo nestál. Dě-
tem dokázal nabízet životní jistoty a naději, že i ony 
mají své místo na světě. 

2. 2. slavíme svátek Hromnic, Uvedení Páně do chrá-
mu. Dříve tímto dnem končil čas Vánoc. Připomínáme 
si událost ze života Ježíše, kdy ho rodiče po čtyřiceti 
dnech od narození přinesli do jeruzalémského Chrámu, 
aby ho symbolicky odevzdali Bohu. Dnes je tento svá-
tek spojený se svěcením svíček. Svíčka nám předsta-
vuje dar světla, který jsme obdrželi.

  Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal 
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

TŘI KRÁLOVÉ PŘIJDOU I LETOS!
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Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY…

Tento příspěvek jsme v plné verzi otiskli v LZ 11/2021 na str. 6. Kvůli naléhavosti tématu
ho připomínáme ve zkratce i s potřebnými kontakty. Úprava pro potřeby LZ. Redakce

„MILOSTIVÉ LÉTO“ – NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU

Právě jsme vstoupili do nového roku 2022 a všichni doufá-
me, že bude lepším a šťastnějším než ten předchozí. Již dva 
roky žijeme pod velkým tlakem, který dopadá na nás na všech-
ny, malé i velké, mnoho z nás si sáhlo na pomyslné dno. Od 
nového roku očekáváme změnu, někteří odraz ode dna, někteří 
věří v lepší zítřky, někteří už bohužel naději ztrácejí. Ale nic ne-
trvá věčně a svět se zase vrátí do normálu, musíme v to věřit.

Velký podíl na poskytovaných úkonech pečovatelské služ-
by tvoří služba dovozu stravy, a zde dochází v novém roce 
k podstatné změně. Pečovatelská služba je limitována při 
odběru stravy zákonnou vyhláškou, která stanovuje maxi-
mální cenu nákupu oběda. Všechny vývařovny se nám tuto 
cenu snažily podržet co nejdéle. Bohužel pro příští rok toto 
již nebylo možné v Zemku Kožlí a.s. Chápeme to a děkuje-
me za letitou spolupráci. Bohužel jsme závislí na politické 
vůli a naši politici nebyli schopni po několik let, co jsou 
urgováni, změnit úhradovou vyhlášku a navýšit limity. Dě-
kujeme představitelům fi rem Kovofi niš a.s. a Vysočinským 
nemocnicím s.r.o. (Háj), kteří na požadované ceně zůstali. 
Zároveň Vysočinské nemocnice přebírají naše uživatele, do-
posud odebírající obědy z Kožlí. Byli jsme obviňováni, že 
za vzniklou situaci můžeme my, ale opravdu tomu tak není, 
proto jsme si to zde dovolili vysvětlit.

Rádi bychom poděkovali dětem z mateřských školek, 
které nám vyrobily pro naše seniory spousty vánočních 
přáníček. Jako každý rok měly velký úspěch a zpříjemnily 
seniorům předvánoční čas. Každý z uživatelů byl také obda-
rován balíčkem z potravinové banky, které tímto posíláme 
poděkování za celoroční spolupráci.

Od podzimu probíhala na sídle pečovatelské služby re-
konstrukce fasády. Vše probíhalo za plného provozu, proto 
stavba kladla nemalé nároky na dotčené obyvatele DPS a za-
městnance pečovatelské služby. Zde bych chtěla vyzdvihnout 
perfektní spolupráci s fi rmou, která rekonstrukci prováděla – 
fi rmě Unimont J.C.K. s.r.o. a posíláme díky zejména jejím 
zaměstnancům. V této době, kdy okolnosti stavebnictví příliš 
nepřejí, se se všemi komplikacemi vypořádali na výbornou.

Připomínáme, že pečovatelskou službu poskytujeme oso-
bám, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, nebo 
zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vy-
žaduje pomoc jiné osoby.

Poskytujeme celou škálu úkonů, od nákupů, pochůzek 
a dovozu stravy, přes běžný úklid, pomoc při úkonech hygi-
eny až po doprovod uživatelů dle jejich potřeby. Zajišťuje-
me i péči o osoby s vyšším stupněm závislosti v součinnos-
ti s rodinou a ve spolupráci s domácí zdravotní péčí. Více 
o nás a další podrobnější informace zájemce nalezne na na-
šich webových stránkách http://dps.ledecns.cz.

Provozní doba pečovatelské služby je ve všední dny od 
6.30 do 18.00 hodin a o víkendech a svátcích od 7.00 do 
12.00, službu poskytujeme ve městě Ledeč nad Sázavou 
a v okolí do 10 km od města Ledeč nad Sázavou. 

Případným zájemcům připomínáme kontakty pečovatel-
ské služby: vedoucí služby: 731 156 923, sociální pracovník 
730 803 436.

Posíláme vám všem touto cestou energii, mnoho sil do 
nového roku a přejeme co nejpevnější zdraví!

Mgr. Gabriela Brožová

Jedná se doopravdy o novelu exekučního řádu. Ta byla 
schválena v červenci letošního roku a je takto mediálně na-
zývána. Tato novela si klade za cíl zachránit desítky tisíc lidí 
z tzv. dluhové pasti (někdy též nazývané dluhová spirála), 
tedy ze situace, kdy v důsledku narůstání dluhu (případně 
více dluhů), člověk již není schopen své dluhy splácet. 

Pokud by kdokoliv potřeboval k uplatnění nároku na 
oddlužení, může se obrátit na kontakt:
https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny.
Nejbližší kontaktní poradna ve Světlé n. S., Sázavská 598, 
mobil: 731 604 742, e-mail: poradna@charitahb.cz.

Ing. Jan Čepa
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JSOU SEKUNDÁNI FINANČNĚ GRAMOTNÍ?

VÝBUCHY POVOLENY ANEB CHEMICKÝ KROUŽEK
NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU

Na otázku měl 
odpovědět pro-
jektový den, který 
proběhl 9. pro-
since. A už na za-

čátek mohu odpovědět, že sekundáni jsou na tom s fi nanční 
gramotností opravdu dobře.

Žáky nejdříve navštívila zástupkyně jedné z bank, kte-
rá si s nimi popovídala především o domácím rozpočtu 
a o tom, jak řešit jeho defi cit. Žáci mile překvapili, když vel-
ká část z nich znala a uměla vysvětlit pojmy jako hypotéka 
nebo RPSN, což někdy dělá problém i žákům o několik let 
starším. Jako bonus nám paní Kaderková přivezla ukázat 
stroj, který kontroluje ochranné prvky bankovek a starou 
pokladničku a vkladní knížku, kterou mohli v bankovních 
domech získat naši předci zhruba před 100 lety.

Další blok byl věnován České národní bance a emisi 
peněz. Žáci zhlédli dvě krátká videa, vydaná právě ČNB, 
o její historii a ochranných prvcích. Následně měli ve své 
pracovní skupince vytvořit návrh vlastní bankovky, kte-
rá by symbolizovala Českou republiku. Sami pak rozdali 
body svým spolužákům v tajném hlasování.

Třetí částí projektového dne bylo vyplnění pracovních 
listů jednotlivými žáky, kteří se zabývali konkrétními 
příklady z domácnosti. Sekundáni měli za úkol spočítat 
spotřebu elektřiny ve své domácnosti. Někteří byli velmi 
dobře připraveni, s rodiči doma probrali, jakým způsobem 

vytápí domácnost, kolik je to stojí peněz, a také sledovali 
elektroměr, aby mohli spočítat, kolik elektřiny spotřebují 
za celý rok a kolik elektřina přibližně stojí. Další úkoly byly 
zaměřené na to, jaké máme možnosti ušetření nákladů za 
elektřinu, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých druhů 
vytápění domácnosti a co se stane s domácím rozpočtem, 
když začne studovat sourozenec na VŠ, … 

Čtvrtý úkol byl opět skupinový. Cílem bylo nakoupit za 
maximálně 500 korun na slavnostní večeři pro 4 osoby. 
Nejdříve žáci měli na internetu najít recept na večeři a de-
zert (většina tedy vařila těstoviny a palačinky nebo pudink 
:-)) a napsat si, jaké konkrétní suroviny na toto potřebují. 
V obchodě s potravinami si pak zapsali aktuální ceny suro-
vin na svou večeři. Všem skupinám se povedlo „nakoupit“ 
naprosto bez problémů a dodržet tak stanovený rozpočet.

Posledním úkolem se stal Kahoot kvíz, který je v této 
třídě velmi oblíbený. Žáci měli odpovídat na otázky, které 
souvisely s fi nanční gramotností a na které mohli během 
dne získat odpověď (například, kolik stojí kilo obyčejné 
soli, kdo je autorem našich bankovek nebo jaké údaje na-
jdou na platební kartě).

Druhý den pak nastalo udílení cen, vyhrál tým zelených, 
složený z těchto chlapců – Vojta Brabec, Tonda Maxa, Hon-
za Štecher, Pavel Trnka a Matyáš Trpišovský. Nicméně ani 
ostatní týmy bodově příliš nezaostávaly, což dává naději, 
že sekundáni se ve světě peněz určitě neztratí. 

Jana Flekalová

Známý Murphyho zákon o rozdělení věd říká, že pokud to 
nefunguje, je to fyzika, pokud to zapáchá, týká se to chemie. 
Ovšem žáci, kteří navštěvují chemický kroužek na ledeč-
ském gymnáziu, by tuto poučku snadno vyvrátili.

Cílem chemického kroužku je získat žáky pro chemii 
a ukázat jim krásy toho předmětu. Kroužek začal v říjnu 
2021, je organizován v rámci projektu Učíme se ze života 
pro život a navštěvují ho žáci sekundy a tercie. Do půvabu 
chemie zasvěcují žáky Jaroslava Vrbková a Marie Jiráková, 
učitelky gymnázia.

A co dokáže děti v chemii zaujmout? Žáci se naučí se-
stavovat jednoduché aparatury, pracovat s laboratorním ná-
dobím a podobné dovednosti. Ale nejzajímavější jsou pro 

ně samozřejmě pokusy, při kterých mohou sledovat změny 
barev, menší výbuchy či hoření. Mezi oblíbené experimenty 
patří hrátky se suchým ledem, tekutým dusíkem, instantním 
sněhem, zapalování kahanů a mnoho dalších, které byly 
v kroužku realizovány. 

Právě prostřednictvím různých pokusů se oběma vedou-
cím kroužku daří rozvíjet touhu dětí po objevování nezná-
mého a získávat jejich zájem pro přírodovědné předměty. 
Také se snaží prohlubovat spolupráci mezi žáky z různých 
ročníků. Z pozitivních reakcí vyplývá, že všechny zúčast-
něné chemický kroužek baví a možná někoho ovlivní i ve 
výběru budoucího povolání. 

Jaroslava Vrbková
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Ve čtvrtek 9. prosince 2021 se naše 
třída kvinta konečně dočkala dlouho 
slibovaného výletu do Archeoparku 
Pavlov, který se kvůli covidu nemo-
hl uskutečnit dříve. Autobus doplnili 
žáci ze sexty a na starost nás všech-
ny měly paní učitelky, M. Viktorová 
a A. Čapková. 

Cesta na Moravu byla dlouhá, ale 
veselá, smích nás všechny přešel ve 
chvíli, kdy jsme zjistili, že na silnici 
před námi se vyboural autobus a my 
budeme muset jít několik kilometrů 
pěšky. Projít se nám přece neuškodí, 
trocha pohybu je potřeba. Naše pro-
cházka ale byla do kopce a podmín-
ky jsme měli jako Maruška v pohád-
ce O dvanácti měsíčkách. Chumelilo 
tak, že nebylo vidět na krok. Nako-
nec jsme se ale dočkali a došli do 
hospůdky, kde už čekal teplý oběd. 

Po spořádání výborného obědu nás 
místní pejsek, kterého jsme potkali 

hned před hospodou, vyprovodil až 
k archeoparku. Tam všechny vesele 
přivítali a usadili do místnosti, ve 
které pustili krátký dokument. Po 
zhlédnutí jsme si poslechli výklad 
o životě našich předků na zdejším 

území. Následovalo vyplňování pra-
covního listu a pak už hurá domů. 

Cesta do Ledče proběhla bez sebe-
menších problémů. 

Zuzka Brabcová, 5.K

ÚSPĚCH PATRIKA ŠIMKA – VÍCEMISTR ČR
VE FRÉZOVÁNÍ CNC 

EXKURZE LEDEČSKÝCH GYMNAZISTŮ NA MORAVU 
A DO PRAVĚKU

Patrik Šimko ve fi nále soutěže 
Mistr České republiky ve frézování 
SKILLS, která se konala 24.–25. 11. 
2021 v prostorách společnosti DMG 
MORI Czech s. r. o. Brno, obsadil 2. 
místo (vícemistr ČR). Patrik Šimko 
soutěžil na nejmodernějších pro-
gramovacích strojích, které se před 
nedávnem vystavovaly na Strojíren-
ském veletrhu v Brně. Ve velké kon-
kurenci soutěžících z celé republiky 

prokázal své velké znalosti a doved-
nosti v programech frézování.

Vyhlášení soutěže, které se konalo 
večer ve čtvrtek 25. listopadu 2021 
v Brně, se účastnili mimo jiné ge-
nerální ředitel společnosti WIKOV 
Sázavan s. r. o. Zruč nad Sázavou 
Ing. Václav Šubrta a ředitelka naší 
školy Mgr. Ivana Vitisková.

Škola dlouhodobě spolupracuje se 
společností WIKOV Sázavan, s. r. o.

Zruč n. S. v oblasti programování 
CNC. Vzájemná spolupráce umož-
ňuje větší profesní profi laci žáků, 
vyšší podíl odborné praxe ve fi rmách 
a práci na nejmodernějších CNC 
strojích.

Blahopřejeme Patrikovi a přejeme 
hodně dalších úspěchů.

Josef Vitiska, vedoucí učitel 
odborného výcviku a praxe
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA I. STUPNI

PŘÍRODOPISNÁ A VLASTIVĚDNÁ EXKURZE

V pátek 3. prosince děti z I. stupně očekávaly vzácnou návštěvu – Mi-
kuláše, Čerta a Anděla. Panovala mírně napjatá nálada a i jindy neposed-
né děti hleděly ke dveřím a snažily se zaslechnout řinčení řetězů a cin-
kání zvonečků. U prvňáčků byly i slzičky a u těch starších, kteří mají 
pro strach uděláno, jen radost z prožitku. Mikuláš dětem předčítal, co 
o nich slyšel hezkého, ale také si vyslechly, v čem by se měly polepšit. 
Děti zpívaly a recitovaly básničky a Mikuláš s Andělem je pak odměnili 
dobrotou.

Trojici nepozemských bytostí letos opět ztvárnili naši učitelé z II. stup-
ně, kterým patří velké poděkování.

Jakmile se někde mihne tajemná postava Mikuláše doprovázená Andě-
lem a Čertem, je to neklamné znamení, že Vánoce jsou za dveřmi. Proto 
všem přejeme krásný a pohodový adventní čas. 

Za paní učitelky I. stupně Soňa Nulíčková

Ve středu 8. 12. 2021 naše třída 8. A navštívila Ná-
rodní muzeum v Praze. Byli jsme na prohlídkovém 
okruhu s názvem Biodiverzita živočichů. Dozvěděli 
jsme se spoustu nových informací o životě a vývoji 
různých živočichů. Po návštěvě muzea jsme si zblízka 
prohlédli sochu svatého Václava a zastavili se u pa-
mátníku Janu Palachovi. Po obědě jsme si prošli Sta-
roměstské náměstí s vánočním stromem, potom jsme 
přešli Karlův most, prošli Kampu a zpátky přes Vltavu 

jsme se dostali k Národnímu divadlu. Vrátili jsme se 
na Václavské náměstí a odtud na Hlavní nádraží k au-
tobusu. Při zpáteční cestě nám pan učitel Simandl ná-
zorně předvedl, co se stane, když budeme za jízdy po 
dálnici chodit po autobusu. Exkurze se nám moc líbi-
la, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a měli 
jsme s sebou dva skvělé učitele, se kterými jsme zažili 
spoustu legrace. ☺

Kája Brixí a Honza Pavelka 8. A

Společnost EXBYDO s.r.o.
hledá pro svou novou výrobní halu v Humpolci 

kolegy na pozice:

TRUHLÁŘ, NÁBYTKÁŘ 
• plat až 35 000 Kč měsíčně (dle praxe)

• vyučen v oboru
• praxe při výrobě a montáži nábytku vítána

OPERÁTOR CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 
• plat až 35 000 Kč měsíčně (dle praxe)

• SŠ vzdělání ideálně s truhlářským zaměřením
• praxe s obsluhou CNC stojů vítána

Svůj profesní životopis zašlete na
exbydo@exbydo.cz

nebo volejte na 602 405 678
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Z BAGŘÍKU BYLA MÁLEM SNĚHOVÁ ROLBA

Vidět bagřík v mateřské škole není zase takové uni-
kum. Bývá častou a oblíbenou součástí klukovského 
arzenálu hraček. Dnešní modely toho umí už opravdu 
hodně, zvláště jsouli podporovány zázračnou elektroni-
kou, to potom lezou klukům oči z důlků. Ale oni se často 
spokojí i s tím docela obyčejným plastovým, hlavně, že 
je dostatečně velký a umí „zpracovat“ i úctyhodný kus 
pískoviště.

O to větší to musela být podívaná pro kluky z Mateř-
ské školy na Stínadlech, když tu v listopadu začal praco-
vat ten skutečný stroj, který sice tak trochu jako hračka 

vypadá, ale v rukou dovedného bagristy dokáže hotové 
zázraky, Tak tomu bylo i u mateřské školy, během krát-
kého času tu u budovy vzniklo malé parkoviště. Hned po 
dovedném bagristovi nastoupili dělníci, kteří tu položili 
za pár hodin novou dlažbu.

Popravdě řečeno, stihli to opravdu na čas, však víte, 
že hned s prosincem napadl první sníh, a tak se klidně 
mohlo stát, že by se žlutý bagřík přeměnil na sněhovou 
„rolbičku“. Jen by to nebylo praktické, kopců tady oko-
lo máme habaděj, ale tady hledat sjezdovku by přeci jen 
bylo marné. Jen ti zdejší kluci by měli o atrakci víc. ok
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TŘETÍ PUTOVÁNÍ ZA POVĚSTMI KOLEM LEDČE

Ve středu 29. 12. 2021 se uskutečnil třetí ročník Po-
chodu krajem pověstí Eduarda Doubka. Start byl na 
ledečském Husově náměstí mezi a 8. a 10. hodinou 
a účastníci si mohli vybrat ze dvou tras: 11 a 17 kilo-
metrů.

Ještě kolem půl deváté se zdálo, že na náměstí ke 
stánku, kde probíhala registrace pochodu, dokloužou 
po namrzlých chodnících jen ti nejstatečnější, tedy 
zlomek očekávaných zájemců, a připravené mapy 
s popisem trasy budou zřejmě využity příští rok. Ale 
pak se stalo, že náledí trochu povolilo, děti v rodinách 
se probudily a byly nalákány (pod různými zámin-
kami) na výlet, sportovci nasadili správné bodce na 
trekové hole, pejsci si nechali nasadit obojky a na ná-
městí před stánkem začalo být pořádně rušno. Podle 
očekávání si většina turistů vybrala kratší trasu, ale 
přibližně padesát si vybralo trasu delší. Celkem se 
zaregistrovalo 250 účastníků, což nás, organizátory, 
velice potěšilo.

A co na trase účastníky pochodu čekalo? Kromě 
již uvedených kilometrů to byly i pověsti zmíněné 
v názvu pochodu. Na stanovištích si mohli přečíst 
právě tu pověst, která se vztahuje k blízkému okolí, 
a zvídavé otázky prověřily bystrost a pozornost jejich 
čtení. A jak se ukázalo, většina účastníků opravdu na 
otázky odpověděla a doplnila křížovku, jejíž tajenka 
přála všem hodně zdraví v novém roce. Dalším zpes-
třením pochodu byla překvapení: ovečky (papírové), 
mezi nimiž bylo nutné najít tu s otázkou do křížovky, 
raci (někteří vyrobení na školní 3D tiskárně, jiní z pa-
pírmaše), mezi kterými bylo také nutné vybrat části 
pro sestavení otázky. A co teprve romantika opékání 
uzenin v zimní atmosféře! Mnozí si nedokázali vzpo-
menout, kdy něco takového naposledy zažili! Proti 
očekávání byla ovšem většina účastníků překvapena 
(až zaskočena) už na startu. Velikostí svačinky, která 

byla připravena na doplnění energie (především pro 
ty, kteří podcenili přípravu uzenin).

Ohlasy ze strany účastníků pochodu byly pozitivní. 
Pravda, počasí by se dalo zlepšit, protože slunce se ne-
ukázalo, ale zem místy povolila (takže bylo nezbytné 
se vyhnout místům, kde klouže led či bahno, kde si 
zmáčíte boty atd.). Na druhou stranu počasí přineslo 
i klady: nebylo nutné ošetřovat omrzliny, nepronásle-
dovaly nás provazy deště či mlha, v níž by turisté za-
bloudili, a nedošlo ani k tomu, že by během dopoledne 
napadlo tolik sněhu, že by bylo nutné se jím brodit. 
Takže z poznatků účastníků víme, co by bylo možné 
příště ještě vyladit, ovšem počasí není v moci organi-
zátorů. Což ovšem neznamená, že se nebudou snažit 
přivolat příště nějaké přívětivější. Protože právě ohla-
sy zúčastněných naznačují, že by je potěšilo, pokud by 
nějaké příště nastalo a tato tradice pochodů pokračo-
vala. A to zase těší organizátory!

Organizací, která zaštiťuje pochod, je Sdružení ro-
dičů a přátel Gymnázia Ledeč nad Sázavou. Celá akce 
by se ovšem neobešla bez podpory a spolupráce mno-
ha lidí, institucí či organizací. Děkujeme za podpo-
ru Městskému úřadu Ledeč nad Sázavou, Obecnímu 
úřadu Hradec, Obecnímu úřadu Prosíčka a Potravino-
vé bance Vysočina, z. s. (sídlo v Ledči nad Sázavou). 
A největší dík patří Yvettě Bartákové, učitelce ma-
tematiky na ledečském gymnáziu, která vymyslela, 
připravila a označila trasy, vybrala pověsti, zařídila 
podporu i datum, kdy nebudou probíhat hony (a účast-
níci pochodu nebudou vystaveni možnému odstřelu), 
vytvořila plakát a placky, vymyslela překvapení … 
a nás ostatní získala pro spolupráci a přizvala ku po-
moci. 

Děkujeme, a protože paní Bartáková má jistě vy-
myšlenou další trasu, těšíme se za rok na shledanou! 

Lenka Trtíková
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POJĎTE S NÁMI VRÁTIT ČESKÝ HOKEJ NA VÝSLUNÍ!

TENISOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2021

Hokejový klub HC Ledeč 
zve všechny budoucí hoke-
jistky a hokejisty na první 
seznámení s tímto skvělým 
sportem. Hokej je skvělý 
sport pro chlapce i děvča-
ta. V Ledči nad Sázavou se 
nám podařilo ve spolupráci 
s městem vybudovat zázemí, 
které nám může závidět mno-
ho jiných klubů v republice. 
Moderní, čisté šatny, odpo-
vídající všem platným před-
pisům, ledovou plochu udr-
žovanou v bezvadném stavu 
zkušenými mistry ledaři, 
kteří mají k dispozici moder-
ní rolbu, která sama od sebe 
stojí za shlédnutí. A k tomu 
všemu ještě hokejovou střel-
nici, moderní kruhovou tělo-
cvičnu pro trénink na suchu 
a příjemné občerstvení v naší 
restauraci s výhledem na led. 

Tu samozřejmě ocení i rodi-
če budoucích talentů.

Hokejový klub vybudoval 
v uplynulých letech soudrž-
ný tým prvotřídních trenérů, 
kteří budou ve středu 26. 01. 
2022, od 16:30 hod připra-
veni doprovodit malé zájem-
ce o tento sport na vzorový 
trénink na ledě. 

Do tréninku se mohou za-
pojit děti, které v roce 2022 
dovrší 4. rok života, nebo 
starší. Podívat se mohou při-
jít i mladší sourozenci. Pokud 
už máte brusle, nebo hokej-
ku, vezměte je s sebou. Po-
kud nikoliv, přijďte bez nich. 
HC Ledeč s podporou ČSLH 
poskytuje začínajícím hoke-
jistům kompletní hokejovou 
výstroj zdarma, aby pády 
na led nebolely, a hokej byl 
především skvělou zábavou 

plnou pohybu, kamarádství, 
úspěchu z postupného zlep-
šování a emocí z budoucích 
výher i porážek.

Tentokrát se bude jednat 
již o devátý týden hokeje na 
našem zimním stadionu. Na 
dosavadních osmi nás navští-
vilo 160 dětí, které se sezná-
mily s tímto národním led-
ním sportem a mnozí z nich 
se zapojilo do tréninkového 
procesu. Vedle toho pořádá 
náš klub lekce bruslení pro 
školky a první a druhé třídy 
základních škol, kterými od 
roku 2015 prošlo již na 500 
bruslařů.

Největší škoda je nepřijít. 
Všechno ostatní se ukáže, 

Váš team HC Ledeč
víc informací

na www.hcledec.cz

Každoroční soustředění hráčů TKL předchází celo-
státnímu turnaji a ani letos tomu nebylo jinak. Tým 
složený z velké části ze závodních tenistů se účastnil 
programu v týdnu od 23.–27. 8. Dopolední čas byl 
vyplněn zápasy dvouhry i čtyřhry, odpoledne probí-
hala údržba areálu a úklid dvorců. Letos byly polo-
ženy umělé lajny na dvorec č.4, a tak má TKL již tři 
kurty ze čtyř v plastu. Příští rok je v plánu realizace 

pokládky i na dvorec č.1. Celotýdenní aktivity na an-
tuce byly doplněny i výlety na kole či hrou bowling. 
V pátek proběhlo vyhodnocení a předání cen. K dobré 
hře i práci přispělo slunečné počasí s příjemnými let-
ními teplotami. Následný víkendový turnaj byl zrušen 
kvůli nejasným podmínkám při covidové situaci ve 
společnosti. MK, TKL

Foto zleva: Ondřej Mišta, Lucie Bartáková, Vojtěch Kroutil, David Zídek, Pavel Votava, Vendula Kroutilová, Tomáš 
Fanta, Tomáš Vrbka, Jan Čáp, Karel Barták.
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K blížící se příležitosti 30. 
výročí samostatnosti obce 
Ostrov, se zastupitelé rozhod-
li vydat knihu, aby se zapsala 
historie naší obce pro příští 
generace, a to od samého po-
čátku vzniku obce až po sou-
časnost.

Prosíme touto cestou nejen naše občany, rodáky, 
přátelé, ale i sběratele, kteří chtějí být nápomoc-
ni při tvorbě této knihy, o zapůjčení dobových 
fotografi í, případně jiných tiskovin či materiálů, 

které se zmiňovaného tématu týkají. Budeme rov-
něž nesmírně rádi, pokud se s námi o jakoukoliv 
vzpomínku na Ostrov, jeho okolí nebo události 
s ním spojené podělíte. 

Přípravy na knize již začaly, a proto oceníme, 
když nás budete osobně na obecním úřadě nebo 
telefonicky kontaktovat (starosta obce: Ing. Jan 
Rajdl, tel.: 724 176 382, místostarosta obce: Jakub 
Žatečka, tel.: 722 930 845. Jedině Vaší zásluhou 
a pomocí přispějete ke zdárnému dokončení pu-
blikace. Za případnou spolupráci předem děku-
jeme.

PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA

Dne 8. ledna tohoto roku oslavil své vý-
znamné životní jubileum – 90 let,
pan FRANTIŠEK POKORNÝ z Ledče 
n. S. K tomuto výročí mu přejeme přede-
vším pevné zdraví a ještě mnoho let v kru-
hu svých nejbližších.

Děti, vnoučata a pravnoučata.

Dne 9. ledna 2022 uplynul jeden rok od 
chvíle, kdy nás navždy opustil
pan FRANTIŠEK BAREŠ z Nezdína 
u Ledče n. S.

S láskou stále vzpomíná manželka
 a synové s rodinami.

Dne 11. ledna letošního roku uplynul je-
den smutný rok, kdy nás opustil
pan ZDENĚK VRBICKÝ z Ledče n. S. 
Zavzpomínejte s námi všichni, kdo jste ho 
znali a měli rádi.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 25. ledna 2022 to bude 25 let, kdy nás 
navždy opustil otec, dědeček
pan VÁCLAV URBAN z Koutů.

Vzpomínají manželka a děti s rodinami. 

Dne 27. ledna 2022 uplyne 1. smutný rok, 
kdy nás opustil náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček a pradědeček
– pan JAROSLAV PETRŮ z Ledče n. S.

S láskou a úctou stále vzpomínají
– manželka, dcera Hana a syn Jaroslav, 

vnuci, pravnuci a pravnučka.

Dne 19. ledna uplyne už 10 let, kdy nás 
navždy opustila naše drahá manželka, ma-
minka, babička a prababička
– paní BOŽENA PANSKÁ z Ledče n. 
S. Všem, kteří vzpomínají spolu s námi, 
děkujeme.

S láskou a úctou vzpomíná manžel 
a dcery s rodinami.

Dne 10. ledna uplynuly 3 smutné roky od 
úmrtí pana ZDEŇKA PAJERA z Obrva-
ně. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu vzpomínku spolu s námi.

S úctou a láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Co osud vzal, to nevrací, 
i když nám srdce krvácí. 
Ta rána stále bolí, zapomenout nedovolí.
Dne 7. ledna uplynul jeden smutný rok, 
kdy nás opustil náš manžel, tatínek, děde-
ček a pradědeček –
pan JOSEF CHUDOBA ze Souboře. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Manželka Jaroslava a děti s rodinami.
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