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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST PROSINEC 2015 

LEDEČ PŘIJDE O MÍSTNÍ ČÁSTI VRBKA A SYCHROV

V minulém měsíci zasedala Rada města ve dnech 9., 23. 
a 30. listopadu. Vedle běžně projednávaných bodů typu 
pronájem, splátkový kalendář atd. lze zdůraznit:
• RM vzala na vědomí jmenování Mgr. Jany Hospod-

kové na pozici vedoucího Odboru majetku a investic, 
místo odcházející paní Z. Čubanové.

• Schválila fi nanční příspěvky: 40.000 Kč Terénní pečo-
vatelské službě Ledečsko a 10.000 Kč ISŠ na podporu 
republikového fi nále středních škol v házené v Ledči, 
6.–8. 1. 2016.

• Projednala a schválila program zasedání zastupitelstva 
města dne 30. 11.

• Provedla změnu dodavatele na opravu chodníku v ul. 
Zd. Fibicha tak, aby práce mohly začít ihned.

• Uzavřela smlouvu na projekční práce potřebné k re-
konstrukci křižovatky u autobusového nádraží a to ve 
variantě stávajícího tvaru.

Schůze zastupitelstva města proběhla dne 30. listopadu 
a v jejím průběhu bylo mimo jiné projednáno:
• Schválení Veřejnoprávní smlouvy o změně hranic mezi 

Městem Ledeč nad Sázavou a obcí Kozlov, čímž byl 

zahájený proces oddělení místních částí Vrbka a Sych-
rov, kterému se věnuje zpravodaj v samostatném člán-
ku tohoto vydání. Zároveň bylo schváleno vyvěšení 
záměru prodeje a darování městského majetku v těchto 
osadách. 

• Schválení koupě pozemku od fy ŠVEMA v okolí ná-
draží ČD.

• Schválení dodavatele elektřiny pro rok 2016. Z doru-
čených nabídek vyšel vítězně ČEZ Prodej s.r.o

• Schválení poplatku za odpady ve stejné výši jako 
v předešlých letech. Kompletní usnesení z jednání 
Rady města a Zastupitelstva města i podklady pro jed-
nání ZM lze nalézt na městském webu www.ledecns.
cz Zastupitelé se sešli ještě na pracovní schůzce dne 
25. 11, kde měli na programu jednání se zástupci obce 
Kozlov a projednání případných změn interiérů hradu. 

UPOZORNĚNÍ 
31. 12. 2015 JE MĚSTSKÝ ÚŘAD

V LEDČI N. S. UZAVŘEN!

Zastupitelstvo města schválilo na 
své poslední schůzi Veřejnopráv-
ní smlouvu o změně hranice mezi 
městem Ledeč n. S. a obcí Kozlov. 
V praxi to znamená, že katastrální 
území místních částí Vrbka a Sych-
rov se stávají, na základě vlastní žá-
dosti občanů těchto částí, součástí 
územního obvodu obce Kozlov, a to 
dnem účinnosti smlouvy. Občané 
obou osad jsou přesvědčeni, že je 
správa Ledče opomíjí a zanedbává, 
a proto již na jaře roku 2014 podali 
žádost o převedení pod obec Kozlov. 
Doručená žádost se začala řešit až po 
volbách, kdy se setkaly vyjednávací 
týmy obou stran. Zástupci Vrbky 
však odmítli se současným vedením 
dále jednat o případných změnách 
a trvali na převodu katastru. Zastu-
pitelstvu města Ledeč nezbylo, než 

přání občanů respektovat a zadalo 
úkol připravit převod majetku na 
území obou osad pod obec Kozlov. 
Jedná se o krok, na který Zákon 
o obcích nepamatuje a který zřej-
mě ani nemá v ČR obdoby a proto 
mu byla věnována i velká péče jak 
ze strany zastupitelů, tak i úřední-
ků městského úřadu pod přísným 
dohledem právní kanceláře, aby 
vše proběhlo v souladu se zákony 
i pravidly řádného hospodáře. Do-
šlo tak k situaci, pro občany možná 
nepochopitelné, kdy jako jediné při-
jatelné řešení se ukázala varianta, 
že majetek, který obě osady v roce 
1985 předaly, v rámci tehdy platné 
legislativy, městu Ledeč n. S., musí 
dnes obec Kozlov odkoupit za cenu 
běžnou v čase i místě. Nyní již zbý-
vá dořešit pouze kupní smlouvy na 

veškeré pozemky a zároveň předání 
veškeré agendy.

I když tímto krokem přichází měs-
to Ledeč o 85 obyvatel a úměrnou 
část fi nančních příjmů, považují za-
stupitelé oddělení za oboustranně 
výhodnější variantu a to vzhledem 
k minimální snaze protistrany jednat. 
Dojde tak k uklidnění zbytečných 
dohadů a mediálních přestřelek. 
Samozřejmě péče o občany v obou 
místních částech a výdaje za služby 
tak přejdou pod obec Kozlov. Vedení 
města zaslalo všem občanům dopis, 
ve kterém je upozornilo na všechna 
možná úskalí plánovaného kroku 
a tím považuje celou záležitost za 
uzavřenou. Nezbývá než popřát ob-
čanům Vrbky hodně úspěchů a spo-
kojenosti v nové obci. 

- jd -

Sobota, neděle, svátek 9:00�12:00 hod.

12.–13. 12. Dr. Ander, Náměstí T.G.M 323, Chotěboř tel. 569 623 980
19.–20. 12. Dr. Ulybinová, Ledeč n. Sázavou, Husovo nám. 12 tel. 569 722 318
24.–25. 12. Dr. Drbohlavová, Havl. Brod, Psychiatrická 

léčebna
tel. 569 478 360

26.–27. 12. Dr. Klepetková, Vilémov 168 tel. 569 449 130
1.–3. 1. 2016 Dr. Votruba, Humpolec, Masarykova 885 tel. 606 569 273
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ROZPOČET MĚSTA NEJSOU JEN INVESTICE 
A ÚPRAVY…

Vážení spoluobčané,
uplynul jeden rok od komunálních voleb a tím i jeden 
rok od chvíle, kdy došlo ke změně ve vedení ledeč-
ské radnice. Stejně jako VY, občané našeho města, 
tak i já si pokládám otázku, co 
se za tento rok podařilo splnit 
z toho, co jsme vám ve svých 
předvolebních „novinách“ 
a vůbec před volbami slibovali. 
Samozřejmě, že se jedná o po-
hled z „radnice“ směrem k vám 
a k našemu městu. Určitě se 
bude lišit od vašeho pohledu, 
pohledu občanů, kteří v našem 
městě prožívají svůj každoden-
ní život. Je zřejmé, že převážná 
část plnění našich slibů sou-
visí s fi nančními možnostmi 
města a tím často i položením 
si otázky, zda město zadlužit 
nebo raději realizaci dané akce provést na úkor jiné, 
byť rovněž potřebné. Bezesporu většinu z vás napadá 
i využívání různých dotačních titulů. To je samozřej-
mě pravda, ale vždy je třeba pečlivě zvážit a počítat 
s tím, zda je město schopno podílet se na spolufi nan-
cování samo ze svých zdrojů, nebo se musí obrátit na 
fi nanční pomoc formou bankovního úvěru. Bezesporu 
je také pravdou, že celá řada problémů (a to i realiza-
cí drobných „akcí“) je v komunikaci, nepochopení či 
neznalosti, ať už v rámci MÚ nebo v rámci spoluprá-
ce s TS Ledeč n. S. či jinými subjekty. Tento článek si 
určitě neklade za cíl, postihnout vše, co se v rámci na-
šeho města v končícím roce zrealizovalo, ale přesto si 
dovolím seznámit vás s několika fakty. Téměř všichni 
jste zřejmě postřehli nový „kabát“ naší základní ško-
ly, opravu školní jídelny a tělocvičny. V tomto pří-
padě byl podíl města na této celé akci 10 984 000,- 
Kč. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2015 bylo 
počítáno s profi nancováním této akce jak z vlastních 
zdrojů, tak i s úvěrem. Celou akci se podařilo nakonec 
profi nancovat pouze z vlastních prostředků. Jistě stojí 
za zmínku i opravy chodníků (ul. Havlíčkova, Ko-
menského, Na Sibiři, chodník k ZŠ pod Nádražní uli-
cí, M. Majerové a Z. Fibicha) v celkové hodnotě 3,8 
mil Kč. Věřte mi, že nás velice potěšil přístup někte-
rých vlastníků bytovek souvisejících s opravovanými 
chodníky, kteří přišli s návrhem jejich fi nanční spo-
luúčastí na těchto opravách. Tímto jim ještě jednou 
děkujeme. Stranou nezůstaly ani komunikace, z nichž 
je třeba zmínit především silnici k zimnímu stadio-
nu. Novou podobu získá i část ulice Havlíčkova, ale 
o té až v celkové roční bilanci. Dosud čerpaná částka 
na opravu komunikací představuje sumu 2,9 mil. Kč. 

Po mnoha letech se dočká nového zastřešení tribuna 
na letním stadionu. Tato akce si vyžádá fi nanční pro-
středky v rozsahu cca 1,6 mil. Kč. Zde se patří po-
děkovat fi rmě AQUACOMP Hard, která na tuto akci 

přispěla částkou 300 000,- Kč. 
Samozřejmě, že nezapomíná-
me ani na naše nejmenší, pro 
které realizujeme rekonstruk-
ci hřiště včetně herních prv-
ků u MŠ Stínadla nákladem 
800 tis. Kč. Zabudovaly se vol-
nočasové relaxační prvky pro 
seniory v areálu DPS, přispě-
lo se ZUŠ na otevření nového 
vzdělávacího programu pro 
seniory, opravily se prostory 
v budově „Barborky“ pro SVČ 
atd. Nelze opomenout ani spo-
lečenské a kulturní akce v na-
šem městě, i když se domnívám, 

že by jich ze strany města mělo být více. Ke všem 
sponzorům se vrátím až v roční bilanci, včetně velmi 
důležitého poděkování. Mohli bychom pokračovat ve 
výčtu ať větších či menších akcí, ale věřím, že i tyto, 
často velmi „drobné“ změny, většina z vás postřehla. 
Rozpočet města však nejsou jen investice a opravy, 
ale například i příspěvky různým organizacím a spol-
kům, ať už na jejich vlastní činnost či na realizaci růz-
ných jimi pořádaných akcí. Zde se jednalo o částku 
2,13 mil. Kč. Připočteme-li k výše popsanému i za-
jištění běžného chodu města (odpady, údržba zeleně, 
hřbitovů, veřejné osvětlení, atd.) a v neposlední řadě 
i vrácení dotace ve výši 4,4 mil Kč za cyklostezku 
a víme, že rozpočet města je ke konci listopadu čer-
pán cca 85 mil. na straně výdajů a příjmy města činí 
cca 86 mil. Kč, potom se domnívám, že hospodaření 
města se ubírá tím správným směrem a město se snaží 
chovat tak, jak je dnes často mediálně velmi zdůraz-
ňováno, tj. s péčí řádného hospodáře. Ano, mají prav-
du i ti, kteří nám připomínají, že se něco neudělalo, 
nepovedlo atd., ale věřte, že ne vždy jde vše tak jed-
noduše a rychle, jak bychom si představovali. Věříme 
v pochopení a váš zájem, který můžete projevit nejen 
písemnými podněty směrem k nám, ale i svojí účas-
tí v anketách, na zasedání zastupitelstva města apod. 
Jsem přesvědčen, že k těmto všem řádkům informací, 
které píši jako starosta města, se plně hlásí i ostatní 
členové RM a troufám si říci, že pracovní ovzduší, se 
kterým se nyní na jednáních ať RM či s pracovníky 
MÚ setkávám, je vstřícné, podnětné, konstruktivní 
a vždy si klade za cíl spokojenost vás, občanů města 
a přilehlých obcí. 

Ing. Zdeněk Tůma, starosta města
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35. ROČNÍK LEDEČSKÉHO SLAVÍČKA 
O CENU STAROSTY MĚSTA

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY 
– PLACENÉ PARKOVIŠTĚ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ 

V úterý 3. listopadu se v sále gymnázia konalo postupové kolo pěvecké soutěže Ledečský slavíček. Sešlo se 35 soutěžících, kteří 
byli rozděleni podle věku do tří kategorií. Na vše dohlížela milá porota ve složení: Dana Tůmová, Soňa Kroutilová a Petra Ochová. 
Soutěžící přišla podpořit stovka diváků, zejména rodičů, prarodičů a spolužáků. V průběhu soutěže vystoupila taneční skupina 
Lentilky pod vedením Anety Šťastné, s vystoupením Lentilková show. Atmosféra byla báječná, a tak všichni soutěžící i diváci 
strávili příjemné odpoledne.
Výsledky první kategorie:
1.– Sedláčková Aneta, 2.– Bělohradská Barbora, 3.– Ochová Alena a čestné uznání – Pelikán Šimon
Výsledky druhé kategorie:
1.– Brabcová Zuzana, 2.– Hatáková Alena, 3.– Casková Anežka
Výsledky třetí kategorie:
1.– Kroutilová Vendula, 2.– Vacková Anežka, 3.– Roučková Veronika

Vítězové kategorií postupují do krajského kola v Jihlavě, které se konalo 21. listopadu v ,,Divadle Na Kopečku“. Děkujeme všem 
účinkujícím za účast a za rok se těšíme na další kolo naší pěvecké soutěže. 

Příjem žádostí o vydání parkovací karty na rok 2016, prostřednictvím které lze také hradit parkovné 
na placeném parkovišti na Husově náměstí v Ledči, je již zahájen. Maximální možný počet vydaných 
karet je omezen na 40 kusů. Cena parkovací karty činí 3000,- Kč/rok. Formulář žádosti je ke stažení pro-
střednictvím odkazu: http://www.ledecns.cz/cs/dokumenty/formulare.html, případně v tištěné podobě 
na OdIM MěÚ Ledeč, I. patro., č. dveří 109. Písemné žádosti o vydání parkovací karty podávejte osobně 
na podatelně MěÚ Ledeč nebo na OdIM Ledeč, k žádosti je třeba doložit osvědčení o registraci vozidla 
(malý TP), případně zasílejte poštou (včetně kopie malého TP) na adresu MěÚ Ledeč, Husovo náměstí 7, 
584 01 Ledeč n. S. Na jednu parkovací kartu lze uvést více registračních značek vozidel registrovaných 
na jednoho provozovatele. (Vydání registrační karty nezabezpečuje automaticky parkovací místu v pří-
slušné zóně placeného stání.)

Marcela Mainerová � SVČ Ledeč
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LISTOPAD 2015

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ Z 1. LEDNA 1901
– ZAČÍNALO NOVÉ STOLETÍ

KRÁDEŽ PENĚZ Z DOMU – dne 
4. 11. 2015 byla na Policejní stanici 
v Ledči nad Sázavou oznámena krá-
dež peněz z domu v Ledči nad Sáza-
vou, kdy majiteli domu bez užití násilí 
ze zásuvky stolu v pokoji někdo odci-
zil fi nanční hotovost ve výši nejméně 
18.700,- Kč. Na základě provedeného 
šetření Policie ČR bylo zjištěno, že 
této krádeže se měl dopustit 47-letý 
muž z Ledečska, který chodil majiteli 

domu vypomáhat s prací v domácnosti. 
KRÁDEŽ KABELY S PENĚZENKOU – dne 7. 11. 2015 

v brzkých ranních hodinách vyjížděli policisté z PS Ledeč nad Sá-
zavou k nahlášenému případu krádeže v hotelu LUNA v obci Kou-
ty, kdy neznámý pachatel ve večerních hodinách dne 6. 11. 2015 
v hotelové restauraci odcizil ze stolu volně položenou pánskou 
koženou kabelu, ve které byla kožená peněženka s fi nanční hoto-
vostí 10.700,- Kč, platebními kartami a dalšími věcmi v celkové 
hodnotě nejméně 19.300,- Kč. Provedeným šetřením bylo násled-
ně zjištěno, že se krádeže dopustil jeden z hostů a to 22-letý muž 
z Havlíčkobrodska, kdy se svým jednáním dopustil přečinu krádeže 

a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostřed-
ku, za což může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

NARUŠOVÁNÍ OBČANSKÉHO SOUŽITÍ – dne 14. 11. 
2015 v době od 16:30 hod. do 16:40 hod. slovně a fyzicky napa-
dl 45-letý muž v místě bydliště v obci Kožlí svoji manželku, kdy 
byl v době svého protiprávního jednání v silně podnapilém stavu. 
Vzhledem k tomu, že na místě hrozilo pokračování jeho násilného 
jednání, tak byl ze strany zakročující hlídky Policie ČR zajištěn 
a následně eskortován k vystřízlivění na Protialkoholní záchytnou 
stanici v Jihlavě. Následným provedeným šetřením v bydlišti po-
škozené bylo zjištěno, že tento muž se násilného jednání vůči man-
želce dopouští opakovaně zejména pod vlivem alkoholu, kdy se 
jeho agrese stupňuje, a proto byl Policií ČR v souladu se zákonem 
Policie ČR č. 273/2008 Sb. vykázán ze společného obydlí a to na 
dobu nejméně 10 dnů.

Vzhledem k tomu, že nastává kouzelný čas Vánoc a blíží se ko-
nec roku 2015, tak bych rád touto cestou za kolektiv Policie ČR 
Obvodní oddělení Světlá nad Sázavou, Policejní stanice Ledeč nad 
Sázavou popřál všem spoluobčanům klidné pohodové Vánoce se 
svými nejbližšími a hodně štěstí v novém roce 2016.

 npor. Bc. Lubo� PEJCHAR, v. r., zástupce ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

Odesláno bylo z Ledče nad Sázavou 
a denní poštovní razítko je 1. 1. 1901. Ku-
podivu je to první den 20. století. Protože 
jsem ve městě vyrostl, něco mně uvede-
ná jména říkala. Naštěstí můj spolužák 
z let dávných žije v Trutnově a jmenuje 
se Ing. Jindřich Vojtěchovský. Podpisy na 
pohlednici mi osvětlil, protože jde o jeho 
předky. A aby náhodám nebyl konec, po-
hlednici vydal můj dědeček J. Vostatek 
(1863–1949) v Ledči. Rodina Geisselreite-
rová vlastnila dům v místech, kde se Pivo-
varský potok vlévá do Sázavy. Proto se mu 
říkalo Geisselreiterův. Byly tam dokonce 
tři živnostníci: pekař Měkota, krejčí Fiala 
a cukrář Musil. Pak tam byly i byty. Již 
citovaný Jindra Vojtěchovský tam bydlel 

za války. Je třeba dodat, že se přistěhova-
li z Choustníkova Hradiště, kde jeho otec 
působil jako vedoucí velkostatku hospitální 
nadace Františka Ant. Šporka. Blížící se rok 
1938 vyvolával u zfanatizovaných Němců 
emoce a následná okupace pohraničí donu-
tila rodinu Vojtěchovských, aby se narych-
lo přestěhovali do Ledče n. S. Pohlednice je 
adresována Viktoru Novákovi z Prahy. Jeho 
otec dr. Robert Novák (1853–1915) byl 
univerzitním profesorem. Jeho sestrou byla 
babička Leontina (1852–1926). Provdala 
se za Jana Geisselreitera (1841–1907), kte-
rý byl sládkem a provozovatelem ledečské-
ho pivovaru. Doklady uvádějí, že Leontina 
byla dcerou Hynka Nováka z Ledče, který 
byl majitelem mlýnů v městě a jeho ženy 

Karoliny roz. Černé z čp. 73. Ještě k po-
hlednici a podpisům. Rukopis textu patří 
Jindrově tetičce Jindře Geisseireiterové 
(1882). Jestliže babička byla Leontina, pak 
jejím manželem byl podepsaný Jan (tedy 
Jindrův dědeček). Uprostřed dole je pode-
psána Marta Geisselreiterová (1891), tedy 
maminka. Nejstarší ze sourozenců byla 
Marie (nalevo svisle), napravo je Karel 
(1884) a chybí pouze Robert (1886).

V krabici s pohlednicemi Ledče n. Sáz. 
jsem měl tuto dlouhá léta. Ani ve snu mě 
nenapadlo, že by se podařilo popsat, kdo je 
kdo. Stalo se a děkuji příteli a fi latelistovi 
Jindrovi Vojtěchovskému. 

M. Vostatek
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REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU PŘES SILNICI 
II/150 NA H. BROD

Stávající železniční most v Ledči nad Sázavou (viz foto) tvoří výraznou směrovou i výškovou překážku na silnici druhé 
třídy II/150 směřující do Havlíčkova Brodu. Vozidla jsou zde nucena při průjezdu mostním otvorem často i zastavit a projíždět 
téměř „krokem“. Volná výška pod mostem je pouze 4,05 m, volná šířka 6,03 m. Mostní otvor nevyhovuje parametrům silnice 
kategorie S 7,5. 

Stávající nosná konstrukce i spodní stavba jsou ve špatném technickém stavu. Konstrukce je zkorodovaná, spodní stavba popras-
kaná a poznamenaná průsaky vody. Kolej je umístěna na mostnicích, upevněných přímo k hlavním nosníkům nosné konstrukce.

Nová mostní konstrukce – včetně nové spodní stavby – je navržena v takových dimenzích, aby umožnila plánované rozšíře-
ní překračované silnice na její kategorijní šířku směrem doprava. Založení nové spodní stavby je navrženo v takové hloubce, 
aby umožnilo snížení nivelety překračované komunikace až na kategorijní výšku pro silnici II. třídy. Uložení koleje na mostě 
je nově navrženo v kolejovém loži.

Základní údaje stávajícího mostu / nového mostu:
Druh nosné konstrukce: plnostěnná ocelová konstrukce bez mostovky, nýtovaná / ocelová konstrukce 

s dolní mostovkou, uložená na ložiscích
Rozpětí nosné konstrukce: 7,60 m / 16,70 m 
Délka přemostění: 6,80 m / 15,20 m
Volná výška pod mostem: 4,05 m / stavební připravenost až na 4,95 m
Úhel křížení s přemosťovanou překážkou: 60 ° / 60 °
Šířka mostu: 4,51 m / 6,35 m
Uložení koleje: na mostnicích, uložených na hlavních nosnících / v kolejovém loži
Spodní stavba: kamenná, plošně založená / železobetonová, plošně založená

Závěrem to nejdůležitější, a to informace o časovém harmonogramu prací.
Rekonstrukce železničního mostu bude prováděna Správou železničních dopravních cest, s.p. (SŽDC) a opravy silnice 

II/150 proběhnou ve spolupráci Kraje Vysočina s Městem Ledeč . Naší snahou i snahou Kraje Vysočina je docílit souběhu 
prováděných prací a zkrátit časový termín uzavírky silnice II/150, významného průjezdu směrem na Havlíčkův Brod, která 
bude muset být řešena znepříjemňující objízdnou trasou. 

Na základě společného jednání ohledně plánované rekonstrukce však bylo SŽDC konstatováno, že z hlediska technolo-
gie oprav železničního mostu nelze provádět obě stavby současně. Pro kovovou konstrukci mostu je bezpodmínečně nutné 
bezprašné prostředí a zároveň prostor pod mostem nelze z hlediska bezpečnosti práce užívat během jeho výstavby. Z tohoto 
důvodu by stavební úpravy a rekonstrukce silnice musely být prováděny až po zhotovení mostu, což není z časového hlediska 
pro rok 2016 reálné. Předpokládaná doba výstavby je totiž u železničního mostu 4 měsíce a u silnice 3 – 4 měsíce. Na základě 
jednání se SŽDC bylo oznámeno, že příprava stavby proběhne začátkem června 2016 a zahájení stavebních prací na rekon-
strukci mostu předpokládají zahájit 1. 7. 2016. 

Z výše uvedených důvodů bylo dohodnuto, že reálným řešením je rozdělení staveb na dvě samostatné akce, které budou 
provedeny postupně. 

V roce 2016 proběhne rekonstrukce železničního mostu a následně v roce 2017 stavební úpravy a rekonstrukce silnice 
II/150.      

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy
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Vá�ení čtenáři! V minulém čísle Ledečského zpra-
vodaje jsme se mohli dočíst o cestě do Tokia. Dnes 
spolu vystoupáme do nadmořské vý�ky 3718 m, kterou 
má sopečný vrchol Pico del Teide na jednom z kanár-
ských ostrovů. 

Pokud máte podobný, anebo úplně odli�ný zá�i-
tek a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, mů�e-
te ho zaslat na mail ledecvesvete@seznam.cz, nebo 
774 84 14 04. Také budu velmi rád za jakoukoli připo-
mínku či podnět k rubrice. Děkuje Patrik Bay. 

Pokud navštívíte Španělsko a budete chtít při té pří-
ležitosti vystoupit na jeho nejvyšší vrchol, nepodaří se 
vám to. Nejvýše na území španělského státu se totiž 
dostanete na jednom z Kanárských ostrovů s rozmani-
tou přírodou a krajinnou scenérií, Tenerife. 

Ačkoli si většina lidí při zmínce Kanárských ostrovů 
představí davy turistů, které si užívají tropického ráje, 
ostrov Tenerife nabízí mnohem víc: soutěsku Masca 
s bujnou vegetací zařezávající se až do moře, ke které 
vede úzká klikatící se silnička, čedičové útesy Los Gi-
gantes vysoké až 600 m, na ně navazující pláže s čer-
ným čedičovým pískem a v neposlední řadě zde leží 
již zmíněná hora Pico del Teide. 

Na Tenerife jsem se vydala v době Vánoc se svým 
mužem. Tuto roční dobu vřele doporučuji z mnoha dů-
vodů. Objem turistů je podstatně menší než v létě, ale 
je jich tam dost na to, aby fungovala většina turistic-
kého zázemí od restaurací přes hotely, až po zážitkové 
výlety, a to včetně Štědrého dne. Na ostrově v té době 
panuje velmi přátelské klima 20–28 °C, fouká mírný 
vítr a je převážně slunečno s občasnými dešti. Trou-
fám si říct, že to naplňuje představu většiny Čechů 
o ideálním letním počasí. A pokud budete mít štěstí, 
dostane se vám až kýčovitě překrásného pohledu na 

zasněžený vrch Pico del Teide v kontrastu s tropickou 
zelení v nížině. My takové štěstí tedy neměli, přesto 
mě tento ostrov nadchnul. V květnu a v červnu vás prý 
hora zase ochromí zářivým kobercem květů. 

Pokud byste se chtěli na vrchol Pico del Teide vy-
dat, máte dvě možnosti. První je dojet autem ke stanici 
lanovky, která vás doveze těsně pod vrchol, a vy už 
pak jen zdoláte posledních 150 metrů ke kráteru sop-
ky. Druhá možnost je zdolat vrchol „alpským stylem“, 
tedy pouze díky své síle a vybavení. My zvolili mož-
nost druhou především proto, že bychom se připravili 
o krásnou přírodní zajímavost. Když totiž vystoupáte 
na vrchol ještě za svítání, uvidíte ničím nerušený ku-
želovitý stín sopečné hory vlnící se na moři. K tomu 
totiž slouží vysoká špičatá hora v těsné blízkosti moře, 
aby se stín žádným způsobem nemohl přerušit či pře-
krýt. A to se vám s lanovkou nepovede, jelikož první 
vyjíždí v 9 hodin ráno, a to už je slunce poměrně vy-
soko na to, aby vrhalo takto unikátní stín. Kouzelný 
efekt ještě umocnily teplé sirné výpary, které sopka 
vydechovala.

Nemusíte tedy do exkluzivních zemí, aby se vám 
dostalo nevšedních zážitků. Ostrov Tenerife je pro na-
šince přijatelnou destinací s podobnou kulturou, téměř 
podobnými cenami a nabízí kromě oblíbeného leno-
šení na pláži (které je tu také nevšední pro svůj černý 
sopečný písek) spousty výletů do krásné rozmanité 
přírody.  Petra Bay

NĚCO O AUTOROVI: Autorka článku je ledečskou 
rodačkou, absolventkou místního gymnázia, nyní uči-
telkou matematiky na pra�ské střední �kole. Miluje 
cestování za krásami přírody s batohem na zádech 
a man�elem po boku. Volejbalovou základnu z gymná-
zia také nezapře, nevyhýbá se ale jakémukoli sportu. 
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NOVÁ VÝSADBA U POLIKLINIKY

Po úspěšném dokončení zateplení MŠ Družstevní 
a MŠ Stínadla, které proběhlo v minulém roce s přispě-
ním z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, probíhá letos další „zateplovací akce“, 
tentokrát základní školy Nádražní. Příprava této rozsáh-
lé akce trvala několik let. V průběhu roku 2011 proběhly 
práce na úpravě projektové dokumentace akce „Staveb-
ní úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, 
Ledeč nad Sázavou“. Po úpravě PD (původní verze byla 
vypracována již v roce 2013) byla zpracována a podána 
žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní 
prostředí a město dotaci na podporu tohoto projektu zís-
kalo. V letošním roce se tedy uskutečnilo výběrové říze-
ní na dodavatele stavebních prací, kdy nabídku s nejnižší 
nabídkovou cenou podala fi rma AGOS stavební a. s. Pel-
hřimov ve výši 16 856 391 Kč včetně DPH. K zahájení 
prací došlo již v měsíci březnu (zaměření výplní otvorů) 
a nyní probíhají práce dokončovací. K předání hotového 

díla by mělo dojít na přelomu listopadu a prosince tohoto 
roku. Bylo provedeno zateplení obvodového pláště ob-
jektu, výměna výplní otvorů a související opravy a te-
rénní úpravy plochy přilehlé k objektu. No a na závěr 
byla řešena, stejně jako u mateřských škol, barevnost 
fasády. Projekt byl spolufi nancován z fondů Evropské 
unie (z Fondu soudržnosti) v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využí-
vání zdrojů energie (FS). Výše podpory dle Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace činila celkem 6 887 423,70 Kč (6 
504 789,05 Kč dotace FS, 382 634,65 Kč dotace SFŽP) 
tzn. 90 % způsobilých výdajů, které činily 7 652 693,- 
Kč. Věříme, že uživatelé ocení nejen úsporu energie 
a její pozitivní dopad nejen fi nanční, ale i ekologický, 
ale také zajímavé barevné provedení, které snad potěší 
nejen žáky školy. No posuďte sami, fotografi e jsou k na-
hlédnutí ve fotogalerii. 

- OdMI -

V březnu letošního roku došlo k pokácení šesti bříz 
rostoucích podél parkoviště u polikliniky. Důvodem 
k jejich pokácení bylo hlavně to, že dřeviny svým ko-
řenovým systémem dlouhodobě poškozovaly přilehlý 
taras a zvedaly zpevněnou plochu určenou k parkování 
automobilů návštěvníků polikliniky a také celková re-
konstrukce a rozšíření stávající parkovací plochy. Jako 
náhrada za pokácené břízy byla určena výsadba 6 kusů 

platanu javorolistého včetně podsadeb a doprovodné 
keřové zeleně. V souvislosti s touto náhradní výsadbou 
byla zároveň kompletně upravena celá plocha před vstu-
pem na polikliniku včetně založení nového trávníku. 
Realizaci těchto výsadeb provedla fi rma EKO TS s.r.o. 
Havlíčkův Brod za cenu 132 925,- Kč včetně DPH.  

Oddělení �P
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DVOJITÉ JUBILEUM SENIORŮ

LEDEČ PODPORUJE VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

VÁNOČNÍ KONCERTY DECHOVÉHO ORCHESTRU

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT V ZAHRÁDCE

Dne 18. listopadu 2015 oslavovali senioři Ledče dvě jubilea – a sice 25 let založení Spolku důchodců a 10 let od 
ustanovení Rady seniorů. Sešli jsme se jako obvykle v sále místní sokolovny. Pro všechny zúčastněné bylo připra-
veno pohoštění a program, zajištěný dvěma orchestry. Přivítali jsme mezi námi milé hosty z vedení města a to mís-
tostarosty ing. H. Horákovou a ing. J. Drápelu. Začátek celého odpoledne byl příjemně naladěn vystoupením orches-
tru ZUŠ pod vedením pana Růžičky. Referát k významným jubileím přednesl pan Malý – předseda SD. Hlavním 
bodem bylo předání Pamětních listů zasloužilým členům Spolku důchodců a Rady seniorů, které jim předal před-
seda SD a dárky z městského úřadu 
místostarosta ing. J. Drápela. Oce-
něni byli paní Hana Matlachová, 
Eva Krištofová, Anna Syrovátková 
a pan Otakar Krištof. Zlatý Pamětní 
list věnovaný Ústředím SDČR byl 
předán na sněmu v Sezimově Ústí 
a panu Otakarovi Krištofovi. Všem 
vyznamenaným blahopřejeme. Pří-
jemně prožité odpoledne bylo za-
končeno tancem za doprovodu or-
chestru pana Kotana. 

Josef Malý, foto J. Sladkovský 

Prvního října tohoto roku byla na Ledečské ZUŠ starostou města slav-
nostně zahájena výuka Akademie umění seniorů (SEN). SEN nabízí díky 
podpoře zastupitelstva města bezplatné vzdělání pro seniory v hudebním, 
výtvarném, tanečním a multimediálním oboru.

Nejvíce studentů si zvolilo obor Multimediální tvorba. Momentálně zde 
studuje 15 seniorů, kteří si rozšiřují znalosti týkající se práce s počítačem, 
grafi ckými programy, focení s digitální zrcadlovkou a následné zpracová-
ní fotografi í.

Příjemným překvapením je nasazení, pečlivost a zvídavost těchto stu-
dentů. Výpočetní techniky se nebojí, aktivně se zajímají o možnosti jejího využívání, často i nad rámec studij-
ního plánu. V hodinách panuje přátelská atmosféra, vždy je to skvěle využitý čas a pro učitele je radost učit 
v takové třídě. Na listopadové lekci měli senioři za úkol vytvořit vánoční přání. Zda se jim to povedlo, můžete 
posoudit i vy sami, když se kouknete na ukázku.

Mgr. Markéta Pelikánová, učitelka MT

Žáci i kapelníci dechového orchestru ZUŠ Ledeč 
nad Sázavou Vás srdečně zvou na svůj Vánoční kon-
cert, který se koná v sále hotelu Sázava v sobotu 19. 
prosince ve 14 hodin.

Stejný program můžete navštívit ve stejný den v 
Kulturním domě v Bojišti – zde koncert začíná v 17 
hodin. Vstupné na oba koncerty je dobrovolné.

Spolek Přátelé Zahrádky a skupina Diogenes z Čech-
tic zvou na Předvánoční koncert, který se uskuteční 
v sobotu 12. prosince 2015 od 17 hodin v kostele sv. 
Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. Zazní koledy, 
spirituály, vánoční duchovní i světské písně. Přijďte se 

naladit na vánoční notu! Vstupné je dobrovolné. Cesta 
z parkoviště ke kostelu bude osvětlena svíčkami. Kos-
tel není vytápěn, doporučujeme teplé oblečení!

Spolek Přátelé Zahrádky, Jan Čihák
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ARBORISTÉ V LEDČI aneb SPIDERMANI V KORUNÁCH

V loňském roce se nám také podařilo uvést v život 
tolik slibované Vilémovické noviny. Kromě naší pravi-
delné každoroční veřejné schůze určitě přispívají k větší 
informovanosti o práci obecního zastupitelstva a o životě 
v naší obci. Ohlas na jejich obsah je vesměs kladný, a to 
i z okolí, neboť několik výtisků jde i mimo naši obec. Ale 
tak jako ve všem, i zde se najdou záporné reakce na jejich 
obsah (a jak už to v Čechách bývá zvykem, tak anonym-
ně). „Není na světě ten, který by vyhověl všem“.

Jak jsem se již zmínil, bylo ukončeno čtyřleté voleb-
ní období a nové volby přinesly i u nás ve Vilémovicích 
změnu složení obecního zastupitelstva. Činím tak touto 
cestou poděkování všem členům minulého zastupitelstva 
za jejich dosavadní práci, kterou pro rozvoj naší obce 
odvedli. Zvlášť velmi děkuji Josefu Kolářovi a Jaroslavu 
Ferdinandovi, kteří svoji práci v zastupitelstvu ukončili. 
A hodnotím-li jmenovitě práci končících členů zastupi-
telstva, ještě jednou dík bývalé místostarostce Ing. Radce 
Tvrdíkové. 

Nově zvoleným členům zastupitelstva přeji, aby se pro 
ně práce v zastupitelstvu stala koníčkem a potěšením. 

Staronoví zastupitelé vědí, do čeho jdou a je prosím, aby 
pracovali minimálně tak jako doposud. 

Poděkování si také zaslouží naše hospodářka OÚ Jana 
Nováková. Tuto práci zodpovědně zastává již dvanáct let 
a kromě toho se aktivně podílí na všech kulturně spole-
čenských akcích pořádaných ze strany Obecního úřadu 
a Zastupitelstva obce.

Tak jako jsem poděkoval vilémovickým zastupitelům za 
jejich práci, taktéž si myslím, že poděkování si zaslouží 
minulé zastupitelstvo města Ledče nad Sázavou (i když ne 
všechno se povedlo, ale na druhé straně se mnohé podaři-
lo). Ale kdo nic nedělá, nic nezkazí. Současnému vedení 
radnice ze srdce přeji, ať se daří. V rámci mikroregionu je 
naše zastupitelstvo připraveno ke spolupráci.

Přestože nejsem Ledečák, tak mi na dobré pověsti to-
hoto města a života v něm velmi záleží. Vilémovice jsou 
součástí Mikroregionu Ledečska a také zde mám spoustu 
dobrých přátel. Historicky Ledeč bývala vždy na výši, 
ale v posledních letech se jaksi nedaří. Příčin je mnoho, 
ale o tom mým pohledem někdy příště. 

Václav Vacek, starosta Vilémovic

V průběhu posledních měsíců roku je možné na území města zahlédnout 
zavěšené muže v korunách stromů. Jedná se o zkušené arboristy, kteří prová-
dějí údržbu a zabezpečovací práce na stromech, jejichž stav si to vyžaduje. 
Realizované je již ošetření lípy u kostela sv. Petra a Pavla, kde došlo k razant-
nímu snížení koruny, dále ošetření lip u ZŠ v Komenského ulici a ošetření 
lip v areálu MŠ Stínadla. Nyní je na řadě ošetření dubů v Koželské ulici, 
kde dojde k ořezání suchých větví, vyzdvižení korun z důvodu zachování 
průjezdnosti a také, pokud to stav dřevin bude vyžadovat, k instalaci vazeb. 
Dalšími v pořadí budou stromy v Hradní ulici v parčíku před tenisovými kur-
ty a dřeviny nad čerpací stanicí na Zoufalce.

Oddělení �P
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HISTORIE MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ „ŽELIVKA“ 
SE SÍDLEM V KOŽLÍ

Víte, �e lesní zvěř má světla, bakadla, Þ alku, kvítek, 
pírko, střapec i zbraně?

Dru�iny sv. Huberta bývaly chloubou ka�dé vesni-
ce. Vá�nost stavu, líbivé oblečení, myslivecké zvyky 
a dovednosti, troubení, speciÞ cká mluva, vyhlá�ená 
kuchyně. Pasování do stavu, pozdravy, přípitky a sa-
mozřejmě obřadné hony. Myslivecký rok na počátku 
21. století se měnil, myslivost v�ak ve své podstatě je 
stejná. Chrání a tvoří hodnoty, vedle toho její provoz 
ukrývá také hodnoty du�evní a mravní. O současnosti 
myslivosti na Ledečsku pokračuje zku�ený Rudolf HU-
SÁK ze Zaháje. Rádi otiskneme i va�e příspěvky k té-
matu (fotograÞ e, pozvánky�).

Do sedmdesátých let byly na Vysočině stavy drobné 
zvěře ještě na velmi dobré úrovni. V té době se v Po-
sázaví a oblasti Želivky divočáci (zvěř černá), až na 
výjimky, trvale nevyskytovali. Z dravé zvěře, kromě 
zavlečených predátorů, se vyskytovali a dodnes vysky-
tují liška, jezevec, kuny, tchoř, lasice. Z dravých ptáků 
káně, jestřáb, krahujec, poštolka, výr a některé sovy. 
Divočáci se začali rozšiřovat do naší honitby až v 70. 
letech. Začala ubývat veškerá drobná zvěř – bažant, 
zajíc, koroptev a ostatní zvěř hnízdící na zemi. V roce 
1976, v rámci slučování JZD a honiteb, se sloučila 
družstva Kožlí a Hněvkovice a v roce 1981 se musela 
sloučit i stejnojmenná myslivecká sdružení. Vznikla 
tak velká honitba, která měla 3394 ha. Byl zvolen nový 
třináctičlenný výbor MS, které mělo 65 členů a přijalo 
název „ŽELIVKA“ se sídlem v Kožlí. Předsedou dru-
hého největšího sdružení na okrese H. Brod byl zvolen 
Ing. Miroslav Malý a hospodářem pan Bohumil Pospí-
šil z Ledče. MS tak zahájilo svoji novou éru. Pro celou 
honitbu byly státní správou stanoveny nové minimální 
a normované stavy zvěře srnčí a zvěře drobné – zajíc 
a bažant. Vzhledem k tomu, že jsme začali společně 
hospodařit na souvislé lesní ploše o velikosti více jak 
1000 ha, byly na hospodaření se zvěří černou stano-
veny nové normované stavy. Dnes jsou k plánu chovu 
a lovu v naší honitbě nově stanovené normované stavy 
na nedávno vypuštěnou zvěř dančí.

V této době se již v naší honitbě hojně vyskytovala 
zvěř černá a její stavy začaly prudce stoupat. Drobná 

zvěř – zajíc, ba-
žant, koroptev 
postupně z naší 
honitby téměř 
vymizela. Její 
stavy poklesly
na minimum 
a tehdy hospo-
dář MS pozasta-
vil, do odvolání, 
hony a lovy na 
drobnou zvěř. 
Velké MS se 
rozhodlo nejdříve dokončit rozestavěnou mysliveckou 
chatu v Kožlí. Roku 1985 se začalo s budováním výcvi-
kového zařízení na umělé noře v Zahájí. Pozemek byl 
vybrán a dán k užívání myslivcům, tehdejším Národním 
výborem Hněvkovice, v opuštěné pískovně v obecním 
lese zvaném „Spalený“, ze které si někteří lidé dříve 
udělali divokou skládku. Tuto plochu a okolí lesa mys-
livci vyčistili a veškerý odpad odvozili a začali budovat. 
Výcvikové zařízení je tvaru U, dlouhé 32 m, je oplo-
cené a celé vybudované pod zemí, kam se nám v době 
velkých dešťů začala stahovat veškerá voda z okolních 
polí a nakonec jsme museli provést náročné odvodnění. 
Zařízení bylo zkolaudováno havlíčkobrodskou kyno-
logickou komisí a 3. října 1987, kdy jsme uspořádali 
zkušebně první oblastní soutěž německých Jagteriérů. 
V květnu 1988 začali myslivci budovat chatu na noře 
v Zahájí, která byla dokončena o rok později a hned 
1. července uspořádal OV ČMS H. Brod v Zahájí první 
zkoušky z norování. Tato nora byla nabídnuta okresní-
mu mysliveckému spolku pro zkoušky z norování a na-
dále je využívána k výcviku malých loveckých psů pro 
zájemce z okolních mysliveckých sdružení. Chatu na 
noře myslivci užívají i ke konání honů, naháněk a práce 
s mládeží. Po sametové revoluci, v roce 1991, odstoupil 
z funkce předsedy MS Ing. Miroslav Malý a poté byl 
zvolen předsedou MS pan František Brzoň z Kožlí. MS 
se tehdy na své schůzi usneslo, že se bude každoročně 
společně a trvale věnovat letnímu uspořádání koželské 
pouťové zábavy. Po dalších letech Obec Hněvkovice 

začala pořádat velké pouťové osla-
vy, na kterých se aktivně podílejí též 
myslivci z MS Želivka a provozují 
tu stánek, kde nabízejí zvěřinové 
klobásy i gulášek. V závěru roku je 
tu velký myslivecký ples, (Posled-
ní leč) s bohatou tombolou. Pozvat 
vás můžeme již 12. prosince (KD 
Kožlí)! 

Pokračování v lednovém zpravo-
daji. 
Rudolf Husák, myslivecký hospodář.
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Divadlo Mimochodem v listopadu uzavřelo letošní, dosud 
nejnabitější sezónu. Uvedli jsme všechny své aktivní hry (Ce-
lebrita, Blbec k večeři, Když se zhasne…). V červnu došlo i na 
derniéru Balady pro banditu, se kterou divadlo slavilo úspěch 
čtyři sezóny. V dubnu se konal první divadelní festival MisMas, 
kde vystoupilo 9 souborů a více než 100 herců ze všech koutů 
ČR a ze Slovenska. V srpnu se konal již VI. ročník benefi čního 
rockového festivalu Mimofest a na konci srpna jsme oslavili 
již 10. výročí svého působení pod vlajkou Mimochodem. Při 
této příležitosti jsme připravili speciální představení, ve kterém 
jsme zábavně spojili vybrané scény ze všech 10 dosavadních 
her, které naše divadlo uvedlo. 

V listopadu jsme se opět zapojili do 
celorepublikové přehlídky Noc divadel, 
v jejímž rámci jsme předvedli pásmo hu-
morných skečů a seznámili návštěvníky 
s historií i blízkou budoucností našeho 
hradu. Během roku mohli diváci zhléd-
nout i řadu hostujících představení, se 
kterými do Ledče letos zavítaly soubory 
třeba z Třebíče, Slavičína a Olomouce. 
Právě představení Tak trochu Bajaja od 
olomouckého Divadla Hysterie získalo 
cenu Host roku, V celoročním diváckém 
hlasování se umístilo nejvýše.

�Za celý rok se s námi diváci bavili při 
více ne� 25 akcích doma i venku,� říká 
předseda divadla Mimochodem Josef 
Nádvorník. �Byl to opravdový zápřah 

pro v�echny Mimochoďáky. Teď si dáme zimní přestávku, bě-
hem které se budeme věnovat přípravám pří�tí sezóny, a tě�íme 
se, �e se v ní setkáme se svými věrnými i s novými diváky,� 
dodává.

Ještě stále si můžete zakoupit permanentku, která vám za-
jistí volný vstup na všechny kulturní akce pořádané divadlem 
Mimochodem v roce 2016 (a značnou slevu na představení pro-
fesionálních souborů). Více informací najdete na webu www.
mimochodem.com, na mailu info@mimochodem.com, na Fa-
cebooku divadla či na čísle 775 646 629. Nástin příští sezóny 
(začne v březnu) přineseme v příštím čísle.  Mimo

POZVÁNKA NA PŮLNOČNÍ Již za několik dní oslavíme 
náš všeobecně nejoblíbenější svátek. Doma si uklidíme, nape-
čeme cukroví, nakoupíme dárky. Ještě nás čeká cesta za stro-
mečkem a nákup surovin vhodných k přípravě slavnostního 
jídla. Nastane ten jedinečný večer. Lidé z rozhlasu nás zaplaví 
koledami, připravované jídlo voní, svátek přichází. Dobře se 
najíme, rozsvítíme stromeček, rozdáme dárky a v televizi dá-
vají novou nebo staronovou krásnou pohádku. Jíme cukroví 
a jsme sytí až k malátnosti. Pro většinu z nás zde svátek končí. 
Na shledanou příště. A to je všechno? Jistě: pohoda, klid a mír 
znamenají hodně, ale kde je slavnost? Kde je radost z hlubo-
kého prožitku, kde je pocit sdílení? Mnoho lidí, kteří jindy do 
kostelů nechodí, tuto nenaplněnost vyřeší návštěvou půlnoční 
bohoslužby. V radostném přítmí chrámu se zamyslí nad sebou, 
blízkými, světem. Pocítí kontrast mezi tajemnou nocí a vlíd-
nou září hvězd a svíček. Možná nastane chvíle, kdy mír a touha 
spolu s poznáním vynoří harmonii. Snad se objeví i štěstí. Ale 
o tom již psát neumím. 

Přijměte, prosím, srdečné pozvání na oslavu zrození naděje. 
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
6. 12. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útul-

ném 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, v 10.00 Setkání se sv. Mi-
kulášem na faře, drobná nadílka

11. 12. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání 
plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství 
mladých) 

15. 12. v 18.00 Biblická hodina (vede P. ThDr. Bárta, děkan)
17. 12. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání 

na faře)
24. 12. ve 24.00 Půlnoční mše svatá se zpěvy koled
29. 12. ve 14.00 Vánoční setkání farníků-seniorů na faře
2. 1. 2016 ve 14.30 Živý betlém, aneb putování za betlémskou 

hvězdou (na Husově náměstí)
2. 1.–10. 1. Tříkrálová sbírka (pro CHARITU). Sledujte: www.

ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI 
25. 12. Slavnost Narození Páně
26. 12. Sv. Štěpána (spolupracovník apoštolů ukamenovaný 

v Jeruzalémě v roce 36) 
27. 12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty 
30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže (za jeho vedení začala stavba 

baziliky sv. Petra ve Vatikánu) 
   Za Římskokatolickou farnost � děkanství napsal a sestavil 

Mgr. Miroslav Sklenář

STĚŽEJNÍ SEZÓNA PRO LEDEČSKÉ DIVADLO
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LISTOPADOVÉ LISTÍ. Měsíc listopad tento rok skutečně 
dostál svému jménu. Hromady listí se kupí na každém rohu 
a lidé je skoro nestačí uklízet. Při jedné z našich procházek 
s uživateli jsme míjeli přeplněný kontejner na bioodpad. Pro-
běhlo nám hlavami, že sem asi nemůžeme přinášet listí z naší 
zahrady. A v tu chvíli se zrodil nápad! Proč si nezaložit vlast-
ní kompost?! Zahrada je velká, biologického odpadu máme 
také dost a můžeme tím udělat něco prospěšného.

Nadšení pro návrh bylo veliké a od něj byl jen krůček 
k realizaci. Největší nadšenec z řad zaměstnanců vytvořil 
stručný návod pro výrobu kompostu, který se vyvěsil jak 

do prostor stacionáře, tak do společenské místnosti v chráněném bydlení. Pracovníci 
společně s uživateli vyrobili nádoby pro bioodpad a umístili je do kuchyní. O samotné 
založení kompostu se postarali uživatelé chráněného bydlení, kteří tímto svým činem 
zlikvidovali téměř všechen biologický odpad z naší zahrady.

V souvislosti se vznikem kompostu a debatou, která na tento popud vznikla, jsme 
se rozhodli pozměnit naučný program oproti původnímu plánu. V listopadu jsme se 
tak věnovali tématu třídění odpadu. Kromě bioodpadu jsme také uživatele seznámili 
s tím, co vše a jak můžeme třídit a následně recyklovat. Na nástěnku jsme umístili 
stručný přehled a věříme, že tímto děláme něco dobrého pro naši Zemi.

V tomto měsíci se naši uživatelé také intenzivně věnují tvorbě vánočních výrobků. Vánoční trhy a jarmarky se kvapem blíží 
a i oni se chtějí svou prací pochlubit. Pokud budete zvědaví na to, co vše naši uživatelé vyrábí, přijďte se do Petrklíče podívat. 
Srdečně vás přivítáme.   Bc. Ivana Zále�áková, sociální pracovník

NOVINKY Z PETRKLÍČE

Potřetí se zaměstnanci BILLY v LED-
ČI rozhodli být užitečnými. Poprvé 
sbírkou víček pro nemocnou Patričku, 
podruhé přispěli na dobroty pro pejsky 
a kočičky v útulku Jihlava a letos se roz-
hodli odměnit včeličky za jejich pilou 
práci sbírkou na cukr. Od března do lis-
topadu 2015 se nám podařilo našetřit na 
cca 500 kg cukru, který jsme předali Čes-
kému svazu včelařů v Ledči n. S. zastou-
penému p. Boumou a pí Caskovou, kteří 
cukr rozdělí mezi členy svazu. Přejeme 
jim mnoho úspěchů do dalších let.

Kolektiv Billa Ledeč n. S.

KLIENTI DOMOVA HÁJ VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU

 ve dnech: 16. 12. 13.00–16.00 • 17. 12.  9.00–16.00 • 18. 12.  9.00–13.00
Tradičně v budově bývalého Městského úřadu, Husovo náměstí 16, Ledeč n. Sázavou

☺ VÝROBKY DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

PF 2016 Šťastný nový rok Vám přejí klienti a zaměstnanci Domova Háj
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ŠKOLNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM
V LEDČI NAD SÁZAVOU

DEN POEZIE NA GYMNÁZIU

V pátek 27. a v soboru 28. listopadu 2015 probíhal na Střední a Vyšší odborné 
škole v Ledči nad Sázavou školní veletrh fi ktivních fi rem, na kterém studenti 
obchodovali mezi jednotlivými fi rmami a s návštěvníky dne otevřených dveří. 

Ve 3. ročníku střední odborné školy oboru informační technologie v před-
mětu Podnikatelské činnosti probíhá činnost fi ktivní fi rmy „Hotel Paradise, s. 

r. o.“. Předmětem podnikání je ubytování v oblasti Pálava, fi rma nabízí wellness pobyty, masáže, saunu, léčivé a vířivé 
koupele, také sportovní a fi tness centrum. Studenti se seznamují pod odborným vedením učitelky Ing. Soni Poupětové se 
základními činnostmi, které souvisí se založením obchodní korporace. V předmětu si vyzkouší činnosti tak, jak probíhají 
v reálných podnicích – od nákupu po prodej, vyhotovování faktur a pokladních dokladů. Pro propagaci fi rmy vytvořili 
studenti webové stránky. Na školním veletrhu fi ktivních fi rem představili nejen spolužákům, ale i žákům základní školy 
a návštěvníkům dne otevřených dveří nabídku své činnosti. 

Studenti 2. ročníku vyšší odborné školy založili v září fi ktivní fi rmu „Enjoy this moment, s. r. o.“ Předmětem podnikání 
je půjčování svatebních, společenských šatů a pánských obleků. Firma byla úspěšně zapsána do obchodního rejstříku, 
který vede Centrum fi ktivních fi rem ČR v Praze. Od za-
ložení společnosti směřovaly všechny činnosti k přípravě 
veletrhu fi ktivních fi rem. Studenti grafi cky připravili ka-
talogy s přehledem nabízeného zboží a služeb, pro které 
stanovili ceny pomocí kalkulačních technik. K propagaci 
své fi rmy zpracovali vizitky, informační plakáty, pozván-
ky na veletrh a prezentace. Od prosince začne intenzivní 
příprava na Mezinárodní veletrh fi ktivních fi rem v Praze, 
kde si vyzkouší obchodování i se zahraničními zákazníky. 

Ing. Vlasta Rýdlová

Letos se po celé České republice konal již 17. ročník Dne poezie, a to od 8. do 23. listopadu. Tento rok probíhal asi 
v 60 městech. Zapojily se různé instituce, jako např. školy, knihovny, divadla, kluby nebo i muzea. Jedná se o největší 
akci svého druhu v naší zemi. Den poezie letos nesl podtitul „Poezie pod proudem“.

Gymnázium v Ledči se účastnilo už potřetí po sobě. Den poezie se odehrával pod názvem „Verše a rýmy námi proudí“. 
Součástí byly tvořivé dílny pro žáky nižšího gymnázia, poezie spojená s hudbou či tvorba obrazů. Všichni žáci nižšího gym-
názia byli rozděleni do pěti týmů, které během celého dopoledne procházely stanovišti – tvořivými dílnami. 

Slovo „PROUD“ nabízelo hned několik výkladů a umožnilo vytvářet často velmi originální náměty. Proud mohl zna-
menat jak elektřinu a různá témata spojená s fyzikou a technikou, ale samozřejmě také vodní proud. V abstraktním slova 
smyslu se jednalo o to, jak jít „proti proudu“, jak být originální, upozornit na sebe apod.
Žáci se představili v „disciplínách“ individuálních i kolektivních, rutinních i velmi tvořivých. Svoje znalosti z hodin 

českého jazyka a literatury mohli využít příjemným i užitečným způsobem.
Ukázalo se, že mnozí z nich jsou opravdu talentovaní, mají rádi svůj jazyk a umí ho používat. To jim bude určitě ku 

prospěchu při dalším studiu i v budoucím životě.
A nakonec několik ukázek:
Prezident je pro ostudu,  Počítači, počítači,
nemá ani kouska studu.  Ty zprostředkovateli �těstí
Na�i zemi ztrapňuje,  Proč mě bolí moje oči,
k čemu nám tu asi je? I kdy� jsem nedostal pěstí?
(Eliška Velíšková) (Jakub Bernad)

Poezie námi proudí
V�ichni se do rýmu kroutí
Ka�dý rýmy vymý�lí.
Hodně se u nich přemý�lí.
Byla tu před tím a přijde zas
A nakonec si vytře zrak.
Konečně ta pohroma končí
Děti po chodbě bě�í a zvonek drnčí
(Tomáš Tláskal, Lilia Rudenco, Barbora Fišerová, Roman Čížek)
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CHEMICKÁ LABORATOŘ NA GYMNÁZIU 
V NOVÉM

ZÁVĚREČNÉ 
ZKOUŠKY 

SVÁŘECÍHO KURZU

Na gymnáziu se během letních prázdnin začalo s rekonstrukcí chemické laboratoře 
v hodnotě 650 000 Kč. Původní byla vybudována více než před 30 lety pod vedením 
tehdejšího učitele B. Kotlíka a kolegů. Patřila k nejlépe vybavené v okolí a mohla se 
srovnávat i s laboratořemi na vysokých školách.

Bylo třeba přistoupit k celkové rekonstrukci laboratoře. Byla vyměněna dlažba 
i obklady, pořízen nový laboratorní stůl s dvanácti pracovními místy. Tím došlo k na-
výšení a znamená to, že budou studenti pracovat při laboratorních cvičeních víc indi-
viduálně. Ke každému pracovišti patří přívod plynu, elektřiny a místo pro fi ltraci za 
sníženého tlaku. V rámci projektu na podporu technických předmětů byla zakoupena 
nová digestoř a také došlo k rekonstrukci vzduchotechniky. Nový nábytek odpoví-
dá náročným kvalitativním, funkčním a estetickým požadavkům. Pomůže studentům 
pracovat samostatně a získávat správné návyky pro práci v laboratoři.  

J. Vrbková

11. listopadu proběhly na odborné 
škole v Ledči závěrečné zkoušky sváře-
cího kurzu v ochranné atmosféře, které 
vykonali žáci 3. ročníku oboru Strojní 
mechanik. Kurz i zkoušky probíhaly 
v nové moderní svařovně ve školních 
dílnách. U závěrečných zkoušek, které 
se skládaly z praktické, písemné části 
a testu z bezpečnosti práce, uspěli velmi 
dobře všichni žáci. Nejlepší absolventi 
pojedou reprezentovat školu na mezi-
národní soutěž ve svařování Zlatý pohár 
Linde ve Frýdku-Místku. Na této soutěži 
se našim žákům každoročně daří.

Josef Vitiska, vedoucí učitel

STAVEBNÍ SPOLEČNOST HLEDÁ šikovné a samostatné kolegy stavaře, zedníky, stavební 
dělníky. Jedná se o zednické práce. Znalost jiných prací v oboru stavebnictví výhodou. 

Požadujeme samostatnost v rozhodování, organizační schopnosti, smysl pro kolektivní práci, 
spolehlivost, časovou fl exibilitu. Nástupní mzda 25 000 Kč + motivační odměny. 

Stavby po ČR. Nástup možný ihned, případně dle dohody. 
Sídlo fi rmy Ledeč nad Sázavou, tel.: 777 177 457
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Jak jsme informovali na webových stránkách 
města, připravujeme projekt „Regenerace panelové-
ho sídliště Stínadla“. Plánované úpravy spočívají ve 
zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury – ko-
munikací, chodníků a parkovišť (zkvalitnění povr-
chu, rozšíření, vybudování nových chodníků a par-
kování…), kdy potřeba těchto úprav vyplynula mj. 
z výsledků ankety, provedené mezi obyvateli žijící-
mi v dané lokalitě, která proběhla v březnu. Z anke-
ty mj. vyplynulo, že jako nejnaléhavější problémy 
jsou obyvateli řešené lokality vnímány právě špatný 
stav chodníků (23,22 %), nedostatek parkovacích 
ploch (23,22 %) a špatný stav místních komunikací 
(20 %). Dále pak nedostatečně vybavené dětské 

hřiště (11,03 %) a nedostatek možností sportovní-
ho vyžití (11,72 %), tyto problémy budou řešeny 
případným dalším projektem regenerace sídliště, 
v návaznosti na fi nanční možnosti města. Pláno-
vané úpravy jsou znázorněny na přiloženém sché-
matu. Na realizaci projektu bychom chtěli požádat 
o dotaci z Programu regenerace panelových sídlišť 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogram 
„Regenerace panelových sídlišť“. Předpokládaný 
termín zahájení realizace je rok 2016, ale samotná 
realizace projektu a tedy i termín jejího zahájení 
závisí právě na získání fi nančního příspěvku z výše 
uvedeného dotačního titulu. 

� OdMI �

„REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ STÍNADLA, 
LEDEČ NAD SÁZAVOU“
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Tento rok jsme odstartovali I. ročník školní ligy 
v MINIHÁZENÉ na základních školách v Ledči n. 
S., Kožlí, Hněvkovicích a v Dolních Kralovicích. 
Historicky první turnaj mezi žáky těchto škol se ko-
nal ve středu 11. listopadu ve sportovní hale gymná-
zia za podpory Města Ledeč n.S. a SVČ.

Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií pro žáky 1.–
3. tříd a 4.–5. tříd, celkem se zúčastnilo v 16 týmech 
neskutečných 120 dětí, které odehrály 35 zápasů.

Turnaj byl zahájen místostarostou Ledče n. S. 
Ing. Janem Drápelou, který mladým žáčkům házen-
kářům popřál mnoho sportovních zážitků a hlavně 
radost z házené. A radost z dětí byla cítit celé dopo-
ledne. Na hřišti mnohdy nechaly všechny své síly 
a snažily se ukázat, co všechno natrénovaly během 
hodin tělocviku. Nebylo toho málo, v krátkém čase 
se děti naučily nejen přihrávat, chytat míč, ale také 
dávat góly. Za celé dopoledne bylo vstřeleno 280 
gólů, což je velmi úctyhodné číslo. Více než počet 
branek byla ceněna snaha dětí zápas vyhrát, ať už 
nakonec byl výsledek jakýkoliv.

Každé družstvo mělo své osobité jméno, a tak se 
stalo, že hráli například Tygři s Hvězdami, Černé 
pumy s Old star teamem nebo Smajlíci s Drťouny. 
Jména byla opravdu rozmanitá. Týmy z Dolních 
Kralovic si kromě účastníků na palubovce přivezly 
i roztleskávačky s transparenty, které byly bezkon-
kurenční. Avšak z ochozů byla jednoznačně nejvíce 
slyšet podpora házenkářů z Kožlí, jejich podpora 

byla motivující. Týmy z Kožlí sehrály velmi napí-
navé zápasy a podporu si více než zasloužily. I há-
zenkáři z Hněvkovic byli velmi dobře připraveni 
a jejich sportovní výkony byly výborné. Jako tým 
působily jednotně a na palubovce bojovali o každou 
branku ze všech sil. Ledečská základní škola v rám-
ci hodin tělesné výchovy uskutečnila kvalifi kační 
turnaj mezi třídami, ze kterých vzešlo pět týmů. 
A týmy Bílých tygrů a Tygříků se nakonec staly 
i vítězi svých kategorií.

Celý turnaj ukončil starosta města Ledeč n. S. 
pan ing. Zdeněk Tůma, který dětem předal diplomy 
a prvním třem týmům ve skupinách dětské šampaň-
ské. 

Závěrem je potřeba pochválit všechny děti za je-
jich výkony na palubovce, šťastné oči při fandění 
kamarádům a celkové pohodě po celý den. Děkuje-
me i školám za jejich odpovědný přístup při přípra-
vě na turnaj. 

Už teď se těšíme na 16. prosince, kdy proběh-
ne další kolo školní ligy. Podpořit malé házenkáře 
může přijít kdokoliv, budeme se těšit. I přesto, že 
máme velkou radost, že se házená dětem líbí, nej-
více nás těší dětská radost z pohybu, a tu chceme 
a budeme nadále prohlubovat.

Více o školní lize se můžete dočíst na našich strán-
kách �http://www.hazenaledec.banda.cz/�.

Organizační tým házená TJ KovoÞ ni� 
Ledeč nad Sázavou

ŠKOLNÍ LIGA MINIHÁZENÉ
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Začít s hokejem od útlého věku 
už neznamená velkou investici, jak 
by se mohlo zdát, či jak se dodnes 
mylně traduje. Celková letošní do-
tace dosahuje částky 18,5 milionu 
a další navýšení již od příštího 
roku je schváleno. Vědom si totiž 
toho, že většina dnešních reprezen-
tantů či hvězd NHL začínala právě 
na venkovských kluzištích, zamě-
řil se ČSLH (Český svaz ledního 
hokeje) především na malé kluby. 
Ten ledečský nevyjímaje. A tak 
jsou časy, zejména z přelomu tisí-
ciletí, kdy se hokej na jistou dobu 
stal sportem podnikatelských sy-
náčků, naštěstí ty tam.

�Od roku 2010 dostává ná� klub 
výstroj pro začínající hokejisty 
zdarma. Nejmen�í hokejisté se 
tak mohli tě�it jak na kompletní 
brankářskou výstroj, tak na hráč-
ské sety, čili helmy, brusle a hole. 
Rodinný rozpočet vlastně nijak 
netratí�, vyvrací obavy některých 
rodičů předseda HC Ledeč Jan 
Malík.

Letošní objem podpory je ovšem 
ve srovnání s minulostí více než 
dvojnásobný, také díky výnosu 
z pořádání letošního Mistrovství 
světa v ČR. 

�Navíc se ta suma ka�dým ro-
kem zvy�uje. Zatímco před pěti 
lety �la do klubů výstroj za 1,7 

miliónů, letos to je přes desetiná-
sobek�, konkretizuje vedení HC 
Ledeč svazová čísla.

V rámci celonárodního projektu 
„Pojď hrát hokej“ (www.pojdh-
rathokej.cz) rozeslal ČSLH klu-
bům v letech 2010–2015 sady se 
základní brankářskou a hráčskou 
výstrojí v hodnotě téměř padesát 
miliónů Kč. 

�Svaz, ale i my tady v Ledči, 
chceme k hokeji dostat co nejví-
ce dětí a zpřístupnit ho i talentům 
ze sociálně slab�ích rodin�, uvádí 
šéftrenér ledečské mládeže, inter-
nacionál Milan Chalupa. 

�V ledečském klubu vedou děti 
zku�ení trenéři. ČSLH mimo ji� 

zmíněné materiální výpomoci po-
máhá také metodickými materiály, 
dbá o neustálé �kolení a vzdělá-
vání trenérské základny atd. To 
v�echno se v počtech začínajících 
hokejistů, přípravek a �ákovských 
mu�stev ji� začalo projevovat�, 
dodává. A podotýká, že dětí po-
chopitelně nikdy není dost. 

Ať již z pohledu klubu, který má 
samozřejmě zájem o co nejširší 
základnu, či z podstaty věci jako 
takové. Kdo (si) hraje, nezlobí, 
říkaly naše babičky. V době, kdy 
alkohol, drogy a jiná „lákadla“ 
ohrožují mládež na každém pomy-
slném kroku (kroků opravdových 
žel moc není, neboť nikdy neby-
ly tělesné aktivity dětí nižší než 
dnes), je smysluplná náplň volného 
času kombinovaná permanentním 
pohybem dvojnásob důležitá! 

�U nás dostane �anci i dítě ve 
věku, kdy by leckde řekli, �e u� 
mu takzvaně ujel vlak. V�dy se 
to dá dohnat. Kontakty jsou na 
stránkách HC Ledeč, nebo syna či 
dceru prostě přiveďte na trénink. 
Nikdy není pozdě�, dodává ve 
své době nejlepší československý 
obránce, čtyřnásobný mistr ČSSR 
s Duklou Jihlava, dvojnásobný 
mistr světa, stříbrný olympijský 
vítěz a hráč NHL. 

Ví, o čem mluví, sám s hokejem 
začínal ve dvanácti letech! 

(ným)

HOKEJ V LEDČI VÍTÁ NOVÉ DĚTI!
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Jak ta léta bě�í� Letos na Silvestra, 
tedy 31. prosince 2015, uplyne přes-
ně 60 let od chvíle, kdy si v kostele 
sv. Víta v Zahrádce u Ledče řekli své 
ANO –
ANNA a JINDŘICH KOPECKÝCH 
z Ledče n. S. 
Ke krásné diamantové svatbě oběma 

jubilantům přejeme především pevné zdraví a ještě spoustu společ-
ných let, prožitých v lásce a spokojenosti. 

Dcery s rodinami, vnoučata a pravnučky

BLAHOPŘÁNÍ PODĚKOVÁNÍ

VZPOMÍNKA
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Je název každoročního setkání skupiny oldskautů a členů Svojsí-
kova oddílu, na místech, spojených se vznikem českého skautského 
hnutí, a proto si také vysloužilo název „Kolébka českého skautingu“. 
Tady, u Orlovské myslivny, v roce 1911 vznikl a zásluhou i prací 
a obětavostí profesora Antonína B. Svojsíka překlad knihy Roberta 
Steph. Baden-Powella „Scouting for Boys“, ale již přepracované na 
naše české podmínky, vydané pod názvem „Základy skautingu“.

Každý rok, již od roku 1991, se zde schází naše skupina, na mís-
tech, kde byl uskutečněn v roce 1912 první, pokusný skautský tábor, 
po kterém pak následovaly další.

Není již pamětníků, kde přesně bylo to místo, není však pochyb 
o tom, že to je poblíž – snad na tomtéž místě, kde dnes stojí od roku 
1936 památník básníka Jiřího Wolkera, jak svědčí nápis na desce 
památníku: „Zde tábořil v roce 1916 básník a skaut Jiří Wolker…“, 
který připomíná, že tu v roce 1916 byl „Jiřík“ účastníkem tábora 
i v letech dalších, jak sám vzpomíná ve své, dnes již vzácné a skauty 
vyhledávané knížce vzpomínek zakladatel českého skautingu, A. B. 
Svojsík pod názvem „Táborový deník šest-
náctiletého skauta Jiřího Wolkera“, vydané 
v roce 1928. Připomíná, jak „…při táboro-
vých ohních, které zbožňoval, zúčastnil se 
horlivě rozhovorů, přednášel, byl nadšeným 
poetou, malířem, hudebníkem i letopis-
cem tábora, rád si zařečnil uprostřed tábora 
„k národu“ a byl původcem nejedné drama-
tické scény“.

Tentokrát – 5. září 2015 – se nás sešlo 
v Gilwellském kruhu na stejném místě se-
dmačtyřicet, abychom si také připomenuli 
již pětačtyřicáté výročí šestidenního pěšího 
putování prvních účastníků táborů, kteří vy-
razili 23. června 1970 „cestou prvních skau-
tů“. Tenkrát, od žižkovské reálky, stejně jako 
poprvé, přes Vyžlovku, Čáslav, chvílemi 

Dovolte, abych prostřednictvím zpravodaje 
poděkovala přátelům, známým a početné ve-
řejnosti, všem těm, kteří se v polovině listopa-
du přišli naposledy rozloučit 
s panem BOHUSLAVEM JANEČKEM 
z Obrvaně. 
Naše poděkování patří za slova účasti i kvě-
tinové dary.

Man�elka Marie s rodinou

Dne 8. prosince letošního roku jsme si připo-
mněli už 10. výročí od úmrtí 
pana JIŘÍHO HŮLY z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu 
s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají man�elka 
a děti s rodinami

Dne 12. prosince letošního roku uplyne 15 let, 
kdy od nás nečekaně a navždy odešel náš dra-
hý manžel, tatínek a dědeček, 
pan JOSEF LHOŤAN z Tasic.

S láskou a úctou vzpomíná rodina 

Dne 31. prosince 2015 uplyne rok, kdy nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, tatínek a děde-
ček, pan JOSEF ČERVENKA z Ledče n. S. 
Chybíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách jsi 
stále s námi.

Man�elka a děti s rodinami

Dne 31. prosince 
letošního roku uplyne 
16 let od úmrtí milovaného 
syna, bratra a švagra, 
pana VLASTIMILA 
CIHLÁŘE z Prosíček.
Dne 5. února 2016 si 
připomeneme 14. výročí 

úmrtí drahého manžela, tatínka a dědečka, 
pana JOSEFA CIHLÁŘE z Prosíček. 

S úctou a láskou stále vzpomínají man�elka a maminka, 
Jiří, Naďa a Věra s rodinamiORLOVSKÁ ŠLÁPOTA

táhli, brzdili či tlačili v úmorném vedru svůj náklad tábornického 
vybavení na dvoukolovém vozíku, připomínajícím severské sněžné 
saně, kterému říkali „kolosáň“.

Průměrný věk těch členů bývalé družiny Svojsíkova oddílu, 
účastníků výpravy do minulosti, byl 67 let. Nejmladšímu z nich 
bylo 72, tomu nejstaršímu 84 let. Teď už jen pár účastníků toho pa-
mátného setkání u Wolkerova místa vzpomínek, v roce 1970 může 
připomenout přivítání tehdejších poutníků, kteří podnikli tu, teď 
již legendární cestu i večerní táborový oheň, z něhož uhlíček až do 
dnešních dnů uchoval bratr Sonny, který jej již předal skautskému 
muzeu v Havlíčkově Brodě, se slovy: „…ještě doutná a hřeje“.

Letošní setkání, pod vedením bratra Billa ze světelského oddílu 
oldskautů, bylo ukončeno u Orlovské myslivny, spojené s dávným 
pobytem Zakladatele českého skautingu-junáctví, prof. Ant. B. 
Svojsíka. Tam bylo ukončeno setkání pětadvacáté Orlovské Šlápo-
ty, začínající svou historii v roce 1991. Sonny


