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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
V minulém měsíci se uskutečnila schůze Rady města
dne 19. října a ve svém programu mimo jiné projednala:
• Schválení dodavatele nových herních prvků na hřišti
u Mateřské školy Stínadla
• Výběr zpracovatele Projektové dokumentace na Rekonstrukci křižovatky u autobusového nádraží (při zachování stávajícího tvaru)
• Umístění autobusové zastávky do Obrvaně
• Výběr firmy na údržbu městské zeleně
• Havarijní stav a výběr robotu do školní jídelny
• Vyhlášení výběrového řízení na ředitele či ředitelku ZUŠ
• Projednala a schválila program zasedání Zastupitelstva
města dne 26. 10.
Krátká schůze Rady města proběhla i před zasedáním
zastupitelstva, dne 26. října. Z důležitých bodů jeho programu lze vyzvednout:

• Byla podána informace o průběhu vypracování
smlouvy o majetkovém vyrovnání s obcí Kozlov
v souvislosti převodu místních částí Vrbka a Sychrov.
Smlouva by měla být připravena do listopadové schůze zastupitelstva
• Schválení Dohody o narovnání se společností Erste
Group Immorent a ukončila tím tak soudní spor ohledně pozemku v průmyslové zóně.
• Změnu zřizovací listinu ZUŠ, kde doplnilo i možnost
vzdělávání seniorů.
• Změnu zřizovací listinu SVČ se změnou sídla organizace v ulici Barborka.
Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz
Ing. Jan Drápela

ŘÍJNOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 24. října proběhlo vítání občánků. Pozváno bylo sedm miminek spolu se svými rodiči. Tentokrát jsme přivítali jednoho chlapce a šest holčiček: Doležal Eliáš, Geherová Monika, Juklová Anita, Karlová Emma Elena,
Radilová Zuzana, Vadinská Veronika, Vosáhlová Viktorie.
Program zajistila MŠ Stínadla, děti svým roztomilým vystoupením dojaly většinu přítomných. Vítání probíhá individuálně, po jednotlivých rodinách, někdy přijdou rodiče

pouze s miminkem, jindy je tato akce pojata jako malá rodinná oslava s účastí tetiček, strýčků, prarodičů i praprarodičů. Každá rodina obdrží velmi hezké dárky, včetně dětské
kosmetiky a plen. Touto cestou chceme ještě připomenout,
že pokud budou rodiče novorozenců mít zájem o pozvání
na vítání dětí, je třeba navštívit odd. matriky s rodným listem dítěte a souhlasit s pozváním.
Marie Bělohradská

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU SE STĚHUJE DO BARBORKY
Středisko volného času Ledeč nad Sázavou letošní září oslavilo 40. narozeniny. Od zřizovatele Města Ledeč
jsme dostali nejlepší dárek, jaký jsme si mohli přát. V říjnu jsme se přestěhovali do nově upravených prostor v bývalé MŠ později ZŠ v Barborce (čp. 790). K dispozici
máme celé první patro. Přesunuli jsme prozatím sídlo organizace a činnost kroužků angličtiny a šachů. Keramická dílna na svoje dokončení v Barborce ještě čeká. Hotová
by měla být v prosinci a po Novém roce přivítá svoje návštěvníky. Nadále zůstáváme ve dvou budovách. Dalším
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sobota, neděle, svátek 9:00–12:00
14. – 17. 11.

Dr. Brázda,
Krále Jana 538, Chotěboř

tel.: 569 623 790

21. – 22. 11.

Dr. Pexa,
Světlá n. Sázavou, Zámecká 730

tel.: 569 477 191

28. – 29. 11.

Dr. Jáchym,
Svělá n. Sázavou, Lánecká 970

tel.: 569 452 569

5. – 6. 12.

Dr. Pospíšilová,
Ledeč n. Sázavou, Koželská 222

tel.: 776 100 171

12. – 13. 12.

Dr. Ander,
Chotěboř, Nám. T. G. M. 323

tel. 569 623 980
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pracovištěm je Husovo nám. 16. Zřizovatel přislíbil možné úpravy ve druhém patře, kam by se mohl, výhledově, přesunout
volnočasový klub Céčko a vznikl by zde
také i prostorný taneční sál. Našim dětem
i dospělákům se tak po dlouhé době nabízejí prostory vhodné pro jejich další vzdělávání a naplnění volného času. Doufáme, že se vám i nám
v novém bude společně líbit.
Za pracovníky SVČ Bc. Ivana Svobodová

MÍSTNOST
K PRONÁJMU
V prostorách zaběhnutého salonu Freestyle
v Hálkově ul. (pod poliklinikou)
v Ledči nad Sázavou nabízíme místnost
k pronájmu za účelem celkové péče.
Nejlépe masérku či maséra, nebo nehtařku.
ŽL je podmínkou. V případě zájmu volejte
774 883 079 nebo 777 182 774.

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Letos jsme se připojili k tradiční akci Dny otevřených
ateliérů na Vysočině. Umělecké a uměleckořemeslné ateliéry byly otevřené 3. a 4. října. Potřetí jsme tvorbu představili společně s dalšími ledečskými výtvarníky a divadlem Mimochodem na hradě. S akcí jsme promítali naši

filmovou tvorbu a v jednom ze sálů jsme
vytvářeli filmy technikou stop-motion
(s plastelínou). K tvorbě se přidalo i několik návštěvníků.
Filmy můžete zhlédnout na našem kanále na YouTube.
Učitelka ZUŠ Mgr. M. Pelikánová

ZUŠ ZVE NA KONCERTY – NA AKORDEON NEVÁŽNĚ I VÁŽNĚ…
Akordeonové oddělení ledečské ZUŠ pořádá každoročně v tomto podzimním čase koncert, na němž vystupují žáci školy sdružení do souborů či velkého orchestru. Také letos se tento koncert uskuteční, a to v neděli

15. listopadu od 15 hodin v sále gymnázia. Program je
opět složený z populárních skladeb, těšit se můžete také
na několik písní v podání Petry Hoskovcové. Vstupné
dobrovolné.

ADVENTNÍ KONCERTY
Adventní koncerty se uskuteční v neděli 13. prosince
v gymnáziu. Vystoupí instrumentální i pěvecké soubory
školy a zatančí žákyně tanečního oboru ZUŠ. Koncerty začínají v 15 a v 17 hodin. Upozorňujeme, že vstup

na tyto koncerty budou z důvodu omezené kapacity
sálu pouze s místenkou. Místenky si od začátku prosince můžete zajistit v kanceláři základní umělecké školy
v Nádražní ul. 231. Vstupné dobrovolné.

KONCERTY DECHOVÉHO ORCHESTRU
Dechový orchestr školy pod vedením učitelů V. Vondrouše, J. Jůzla a R. Kostince připravuje svůj samostatný vánoční koncert, uskuteční se tak jako ty předešlé

v sále hotelu Sázava. O čase konání budeme informovat
v příštím čísle LN.
Jana Laudátová

KONEC PLATNOSTI PRŮKAZŮ MIMOŘÁDNÝCH VÝHOD, DOČASNÝCH PRŮKAZŮ OSOB
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SOUVISEJÍCÍCH PARKOVACÍCH PRŮKAZŮ SE BLÍŽÍ
Upozorňujeme držitele průkazů mimořádných výhod
a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP), aby si zajistili, pokud tak neučinili v období
od dubna 2015 až dosud, jejich výměnu za nový průkaz
OZP v podobě plastové kartičky. Jinak nebudou moci od
1. ledna 2016 využívat žádné výhody s průkazy spojené.
Po 1. lednu 2016 již nebude možno žádný z těchto
průkazů pouze vyměnit, ale pro získání průkazu OZP
bude nutno podat novou žádost, která bude nově posouzena posudkovým lékařem. Teprve na základě nového posouzení zdravotního stavu bude rozhodnuto, zda
a jaký stupeň průkazu bude přiznán.

Doporučujeme tedy všem držitelům průkazů, kteří si
průkaz nevyměnili, aby navštívili Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Světlá nad Sázavou, kontaktní osoba Šárka
Marková, DiS., tel.: 950 114 218, a o výměnu požádali.
S výměnou průkazu OZP je nutné vyměnit i parkovací průkaz, označující vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou. Výměna probíhá na Městském úřadu Světlá nad Sázavou, odboru sociálních věcí,
druhé patro – kancelář č. 307 proti výtahu (Bc. Jana Cípová, tel.: 569 496 690).
Ing. V. Weingärtnerová, odbor sociálních věcí,
MÚ Světlá n. S.
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OZNÁMENÍ – ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V ULICI M. MAJEROVÉ
Vážení spoluobčané, UPOZORŇUJEME vás na změnu dopravního značení v ulici M. Majerové
v Ledči. Nově je v této ulici stanoven JEDNOSMĚRNÝ provoz ve směru od ulice Na Rámech
a po levé straně ve směru jízdy ulicí M. Majerové je umístěno dopravní značení B29 (zákaz stání).
Dopravní řešení je zobrazeno na přiložené situaci.

ŠEPTOUCHOV PO ŠESTAPADESÁTÉ
Lyžařský klub A a Středisko volného času v Ledči uspořádaly v polovině října
tradiční a populární Běh Šeptouchovem. Vítěz kategorie muži a vítězka kategorie ženy obdrželi cenu starosty města. Závod mužů a žen je zařazen do série závodů o Pohár Melechova. Ženy běžely 2000 m a cenu získala Křikavová Alena
z klubu AZ TÝM Světlá n. S. Muži měli trať dlouhou 8000 m a z ceny se radoval
Pokorný Matyáš, závodící za Spartak Vlašim. Závody se daří připravit s cenami
pro první tři místa v každé kategorii, za vydatné pomoci sponzorů z Ledče n. S.
Počasí závodníkům letos nepřálo, atmosféra však byla jako vždy příjemná. Závodu se zúčastnilo 109 startujících a mnoho rodičů malých závodníků a dalších
diváků. Úplnou výsledkovou listinu a fotografie z Běhu Šeptouchovem 2015
najdete na www.svcledec.cz. Všem závodníkům děkujeme za účast a dosažené
výsledky a věříme, že se ještě ve větším počtu setkáme příští rok.

Start předškoláků – s číslem 82 pozdější vítěz kategorie, Marek Choutka, mj. vnuk předsedy LK Ledeč a dlouholetého
organizátora tohoto populárního závodu, Ing. V. Šrůtky.
HAN
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TURNAJ VE VYBÍJENÉ A MALÉ KOPANÉ

Již tradičně se na přelomu září a října konal turnaj ve vybíjené a malé kopané žáků základních škol praktických.
I když základní škola praktická v Habrecké ulici se stala
více než před rokem součástí Základní školy Ledeč nad
Sázavou, jako obor speciálního vzdělávání se snažíme
v této tradici pokračovat. Pořadatelem letošního ročníku turnaje byla tedy Základní škola Ledeč nad Sázavou.
Ve slunném, ale již podzimně chladném dopoledni vybojovalo naše družstvo ve vybíjené ve složení: Anna Němcová, Věra Matoušková, Šárka Výborná, Eva Kloudová,
Petr Výborný a Dan Čálek 2. místo. Na 3. místě skončilo
družstvo ze Základní školy a Praktické školy v Havlíčkově Brodě a 1. místo obsadily žákyně Základní školy
a Praktické školy v Chotěboři. Turnaj v malé kopané
mělo letos pod taktovkou mužstvo žáků z Havlíčkova

Brodu a obsadilo 1. místo. Druzí byli chlapci z Chotěboře a naši kluci si „vykopali“ 3. místo. Mužstvo ve složení:
Dominik Smejkal, Jakub Semerád, Petr Bubák, Petr Rajdl, David Kluch a Lukáš Beneš se postaralo o dramatický
závěr turnaje. V posledním utkání málem porazilo favorizovaný Havlíčkův Brod, když ve vyrovnaném zápase
nakonec podlehlo vítězi turnaje 3 : 4.
Za hladký průběh turnaje bych chtěl poděkovat rozhodčím – Miroslavu Hánečkovi (kopaná) a Janě Pipkové
(vybíjená). Poděkování patří i paním kuchařkám za připravené svačiny pro všechny zúčastněné. Děkuji paním
učitelkám za pomoc s přípravou, vedení fotbalového klubu za poskytnutí technického zázemí a starostovi města
panu Zdeňku Tůmovi za věnování věcných cen.
P. H.
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SEZONA NA LEDEČSKÉM HRADĚ
První mrazíky již proběhly a ukončily nám
i návštěvní sezonu. Uplynulé léto nám přineslo
na hradě velké změny, převzali jsme pod správu
hradu muzeum a rozšířili nabídku návštěvních
prohlídkových okruhů. S nově zpřístupněnými
prostory jsme navýšili i počet průvodců, kteří návštěvníky vítali v zrekonstruovaných prostorách
průvodcovského centra. Výsledkem naší práce
na proměnách hradu nám byli největší odměnou
spokojení návštěvníci, od kterých jsme často
slýchali slova chvály nejen nad prohlídkovými
okruhy, ale i poskytovanými službami. Musíme
však přiznat, že se stále potýkáme s drobnými
nedostatky, hlavně v oblasti informačních tabulí a směrovek navádějících návštěvníky k hradu,
potažmo i celkovou formou propagace této památky (na tomto se budeme snažit pro následující
rok zapracovat).
I pro příští sezonu bychom rádi udrželi tento
vzestupný trend a nadále pro vás zpřístupňovali nové expozice. Chtěli bychom odhalit další
hradní prostory, které budou dozajista zajímavé pro všechny generace od předškolního věku
až po aktivní důchodce. Na přípravy máme sice
celou zimu, ale to zase tolik času není. Interiéry
hradu byly dlouhá léta zanedbávány a za tu dobu
se zde nahromadila spousta sutě, odpadu a nepotřebných věcí …, ty se budou muset nejprve
vyklidit, vyčistit, a až poté instalovat nové expozice. Prozradíme a naladíme vás na připravovanou expozici starých hudebních skříněk gramofonů, polyfonů a příslušenství, které k tomu
sběratelskému odvětví patří. Pro děti připravujeme sklepní prostory, které je přenesou do světa
pohádek a fantazií. Pro pamětníky bychom zase
rádi připravili nostalgickou vzpomínku – stodolu
plnou strojů a nářadí, které se dříve využívaly pro
práci na polích či záhumenkách.
Z pohledu hradu jako památky se nám v letošním roce podařilo dokončit obnovu a stabilizaci
jižního průčelí hradu, včetně osazení slunečními
hodinami. Barevné omítky a hodiny jsou zrekonstruovány v součinnosti s restaurátory, co do nejvěrnější původní podoby v barokním stylu. Prezentované hodiny udávaly rytmus života našeho
městečka již od 16. století a byly minimálně dvakrát přetvořeny dle architektonických požadavků
té či oné doby. Stávající podoba byla vykreslena
podle starých fotografií z poloviny 19. století.
Tyto opravy jižního průčelí nás v tomto roce stály přes dva miliony korun. Další letošní investice
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vedla k pohodlné obslužnosti návštěvníků. Jak
jsme se již zmínili, zpřístupnili jsme nové místnosti průvodcovského centra s prodejním místem
vstupenek, suvenýrů a nápojů. Součástí těchto
prostor je i odpočinková část pro návštěvníky čekající na prohlídku hradu, nebo jenom k poklidnému posezení v útulných místnůstkách, které
svou atmosférou dýchají dávnými časy.
Ani v nadcházejícím zimním období nezůstaneme v oblasti obnovy hradu nečinní, jako v minulých letech bude probíhat především příprava
dalších projektů vedoucích ke zkrášlení a stabilizaci této naší památky. Nejzásadnější a nemalý
úkol, který nás čeká pro rok 2016, bude realizace obnovy západních průčelí hradu. Práce budou
směřovány tak, aby byl hrad pohledově od města
kompletně opraven a byl hrdou dominantou, kterou si naše město dozajista zaslouží. K umocnění
majestátnosti hradu bychom také rádi realizovali
i nasvícení celého jeho jižního průčelí (v současné době probíhá zpracování světelných studií renomovanou firmou).
Ledečský hrad a filmaři jsou slova, která se
v médiích čím dále častěji prolínají. Letošní rok
nebyl výjimkou, Česká televize zde na sklonku
léta natáčela úryvky k dokumentu spojenému
s 50. výročím vysílání „Večerníčků“, jehož scény směřovaly k večerníčku „Pan Krbec a jeho
zvířátka“. V současné době opětovně probíhají
jednání s Českou televizí a režisérem Jiřím Strachem k natáčení další pohádky v prostorech hradu. Nechme se tedy překvapit, zda přibude další
pohádka, která bude spojována s naším hradem
a městem.
Tyto proměny by nebylo možné realizovat bez
snahy a podpory majitelů, vedení Města Ledče
nad Sázavou a firmy AQUACOMP HARD s.r.o.
v čele s Ing. Josefem Zikmundou, kteří jsou
opravdovými patrioty a příkladnými majiteli
hradu. Hlavní měrou jim patří poděkování, že finančně podporují snahy o obnovu a rozvoj této
památky, která nám byla zanechána našimi předky, a napomáhají tím i k proslavení a propagaci
našeho krásného města.
Na závěr bych rád poděkoval i vám, čtenářům
zpravodaje, za podporu a přízeň, kterou nám
projevujete návštěvou výstavních expozic a akcí
v areálu hradu. Tato podpora je pro nás důležitá a inspirativní pro další rozvoj kulturního dění
na ledečském hradě.
Luděk Šíma

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA BYLA VYDAŘENÁ

ZO ČSCH v Ledči uspořádala v říjnu tradiční okresní
výstavu králíků, holubů a drůbeže v chovatelském areálu
v Pivovarské ulici. Součástí byla i speciálka klubu Barneveldek (drůbež) a ukázková expozice okrasného ptactva.
Vystaveno bylo 291 králíků, 273 holubů v 35 voliérách,
360 ks drůbeže v 99 voliérách a klecích. Výstavu obeslalo 87 vystavovatelů z celé ČR, nejdelší cestu k nám měl
př. Varga, který s manželkou přivezli své Barneveldky až
z Košic (SR). Kvalita vystavených zvířat byla převážně
na vysoké úrovni, bylo uděleno 16 čestných a vítězných
cen na králíky, 18 čestných cen na drůbež a 10 čestných
cen na holuby. Vyjmenovávat všechny držitele těchto cen
by bylo asi zdlouhavé, a tak alespoň ty nejúspěšnější:
v kategorii králíků byl nejlepší př. Vlasta Novák z Leštiny u Světlé, prvenství mezi drůbežáři získal př. Horák
Miroslav ze Znojma. Ceny
starosty Ledče obhájili loňští vítězové. Mezi mladými
chovateli to byla Markéta
Blažková (za holuba Římana
a Křepelky japonské). Mezi
dospělými obhájil př. Jaroslav Kafka (za Kalifornské
králíky, za drůbež Leghornka a za holuby Benešovské
selské bílé). Výsledky byly
vyhlášeny za přítomnosti
starosty města Ing. Z. Tůmy,
místostarostky Ing. H. Horákové. Dále byl přítomen předseda OO ČSCH
v H. Brodě Ing. J. Bouma

a předseda ledečské ZO Z. Panský. Vyhlášení mělo
slavnostní ráz a těšilo se velkému zájmu návštěvníků.
Pozvání pořadatelů na páteční program přijaly místní
ZŠ a MŠ, což přispělo k propagaci chovatelství, navíc
se jim dostalo odborného výkladu od našich zkušených
členů.
Výstava v Ledči přispěla k obohacení společenského života ve městě i v širokém regionu. Včetně dětí a sponzorů ji navštívilo asi 1100 návštěvníků. K dobré pohodě patřil i stánek s občerstvením, chovatelská tombola
a v sobotu i koncert malé lidové hudby.
Děkuji Kraji Vysočina za podporu chovatelství, městu Ledeč za hodnotné ceny a finanční podporu. Dík samozřejmě patří sponzorům, vystavovatelům, posuzovatelům, členům naší organizace za obětavou práci při
zajištění výstavy. Dále SDH Hněvkovice (občerstvení),
muzikantům pana Pavla Jirky, návštěvníkům a všem
ostatním, kteří se podíleli na úspěchu ledečské chovatelské výstavy. To NEJ jsem si nechal na závěr – po celou
dobu příprav, vlastní výstavy i následné likvidace nám
přálo mimořádně pěkné a slunečné počasí, takže pohoda
byla dokonalá.
Již nyní přijměte naše pozvání do Ledče n. S. na dny
8.–9. října 2016, kdy budeme pořádat Krajskou výstavu
Vysočiny.
Jaroslav Kafka – ZO Ledeč nad Sázavou
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Pokračování z LZ 10/2015 – shrnutí k výročí postavení
Obecního domu
Před lety se nám splnilo přání, o kterém mnozí z nás
po ztrátě zámku, který sloužil jako kulturní dům, pochybovali. Se slávou jsme otevřeli náš Obecní dům. Tento
den nám zůstane v paměti a potomci jistě budou vzpomínat v dobrém. Jako my nezapomínáme na předky, na to,
co vše se jim ve Vilémovicích podařilo. Je naší povinností v započatém díle pokračovat a zároveň vychovávat
další generaci ve stejném duchu, aby se ve Vilémovicích
i v budoucnu dobře a spokojeně žilo.
Jsem hrdý, vidím-li vlát na Obecním domě naše symboly
v podobě vlajky a slyším-li naši novou famfáru. Naplňuje mne to pocitem z dobře vykonané práce a zavazuje
i nadále pokračovat. Přeji spoluobčanům stejné pocity,
aby nám záleželo na místě, kde žijeme.
Rád bych připomenul pár letopočtů, tak důležitých pro
naše společné soužití.
Rok 1908 – stavba nové školy, o padesát let později
v roce 1958 rekonstrukce místního zámku. Píše se rok
2008, bourá se sto let stará škola a je položen základní
kámen ke stavbě Obecního domu. Vrátím se zpět, kdy
se v roce 1959 slavnostně otvírá zrekonstruovaný zámek
divadelním představením Lucerna a o dalších padesát let,
kdy dějiny píší rok 2009, s velkou slávou otvíráme náš
nově postavený Obecní dům.
Vidíte, jak to spolu souvisí, 1908 – 1958 – 2008, 1959
– 2009. Jsou tam pravidelné padesátileté, nebo chcete-li, stoleté cykly. A jestli mne dobře sledujete, chybí
nám tam kolaudace školy, která se jak jinak, než s velkou slávou, a to ještě tehdá za císaře pána, uskutečnila
v roce 1910. Na první pohled se zdá, že tento letopočet
je lichý. A přece není. I k tomuto roku následuje velmi,
velmi významná událost a jak jinak, než s padesátiletým odstupem. V roce 1960 jsem se narodil já. A ještě
jedna souhra náhod. O stavbu bývalé školy, která stála na těchto základech, se zasloužil tehdejší řídící učitel a správce školy Josef Děkanovský, který pocházel
z Dolnokralovicka a stavbu nového Obecního domu
provedla stavební firma Dolnokralovická. Jsou tohle
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všechno jen náhody? Jak vidíte, přátelé, jsou věci mezi
nebem a zemí, které si mnohdy nedovedeme vysvětlit.
Pamatujme si, co Bůh řídí, dobře řídí. A věřte tomu, že
se vám bude žít snáz.
Shrnu-li v krátkosti využití Obecního domu, za jeho
existenci, tak je to 365 dnů x 5 let = 1825 dnů. Ano téměř
1825 dnů provozu. A pořád jako nový!!!
Není, snad až na výjimky, dne, aby se zde něco nedělo.
Pondělí – knihovna, úterý – úřední hodiny OÚ, pondělí
a čtvrtek – šipky, pátek – posezení u piva, v zimním
a podzimním období divadelní spolek LUCERNA 2x
týdně zkoušky divadelních představení, 1x týdně cvičení žen, nebo tanec ZUMBA, dětský klub Vilík. Pořádají se zde taneční zábavy, dětské besídky, svatební
hostiny, oslavy životních jubileí, setkání důchodců společně s vítáním občánků, různé semináře, zázemí místních spolků, volební místnost, přednášky a další drobné
akce. Rovněž je možno využívat venkovních prostor
na zahradě OD s možností zahradního posezení s grilováním. Prostě jen to duní. Považujme si zde toho pohodlí a přepychu. Mít něco takového v obci s možností
všestranného využití a s tak lehkou dostupností, není
všude samozřejmostí. To je třeba mít stále na mysli.
A teď už opravdu na závěr bych vám všem chtěl sdělit,
že jsem jako Vilémovičák na tento dům nesmírně hrdý.
Vím, že pýcha je hřích, ale obrazně řečeno, můžeme být
právem na toto dílo všichni pyšní. Tak jako naše památné stromy v obci znamenají pro nás různé symboly, tis
– symbol věčnosti, Pavlíkovské duby – symbol ochrany
obydlí, lípa – symbol svobody, javor – symbol krásy,
tak ať tento dům je pro nás symbolem svornosti. Přestože každý z nás má svůj dům, tak tento nechť je náš
společný. Ať nás spojuje a utužuje v obci náš spolkový
život.“ Všem, kteří se o jeho stavbu zasloužili, a všem
pořadatelům spolkových akcí od jeho uvedení do provozu velmi a velmi děkuji. A při další výměně hasicích
přístrojů opět na oslavě, a to už desátých narozenin, při
pěkné akci na shledanou.
Závěr zprávy z Vilémovic příště.
Václav Vacek, starosta

HISTORIE MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ „ŽELIVKA“
SE SÍDLEM V KOŽLÍ
Víte, že lesní zvěř má světla, bakadla, fialku, kvítek, pírko,
střapec i zbraně?
Okolní krásné lesy a hluboká tradice myslivosti v kraji
nás přivedla na myšlenku, jak asi žijí současná myslivecká sdružení v okolí Ledče. Myslivost má hluboké kořeny
i tradice, které přetrvávají přes celá staletí. Družiny sv.
Huberta bývaly chloubou každé vesnice. Vážnost stavu,
líbivé oblečení, myslivecké zvyky a dovednosti, troubení,
specifická mluva, vyhlášená kuchyně. Pasování do stavu,
pozdravy, přípitky a samozřejmě obřadné hony. Myslivecký rok na počátku 21. století je odlišný od let minulých. Postupně se měnil, myslivost jako taková ve své
podstatě zůstává stejná. Chrání a tvoří hodnoty hmotné,
vedle toho však její provoz v sobě ukrývá také hodnoty
duševní a mravní. Rádi bychom se o současnosti myslivosti na Ledečsku dozvěděli více. Tentokrát jsme oslovili
zkušeného Rudolfa HUSÁKA ze Zaháje. Rádi otiskneme
i vaše příspěvky k tématu (fotografie, pozvánky…).
MS Kožlí a MS Hněvkovice provozovalo v šedesátých
letech výkon práva myslivosti na pozemcích katastru
svých obcí. Pod MS Kožlí spadaly katastrálně osady Sechov, Přemilovsko, Bohumilice, část honitby Bojiště. MS
mělo celkovou výměru honitby 2130 ha a mělo celkem
26 členů! V Kožlí si myslivci v 70. letech vybudovali odchovnu bažantích kuřat (z demolice Zahrádky). Časem
získali opuštěnou odchovnu prasat u Ledče, Na Pláckách, a to za účelem zřízení bažantí odchovny. Objekt
sice začali opravovat, ale pro nedostatek financí nabídli
celý objekt k pronájmu n. p. Kovofiniš. Rovněž začali
budovat mysliveckou chatu. Brigádnickou činnost prováděli u MNV Kožlí, budováním koupaliště nebo výsadbou
stromků u Státních lesů.
V honitbě se pořádaly okresní soutěže o „Zlatou srnčí trofej“, spojené s tehdejší soutěží ,,Partyzánskou stezkou“.
Hojně se k těmto účelům užíval areál koželského koupaliště. Od roku 1976 do roku 1989 se uspořádalo 13 ročníků těchto soutěží, na kterých měl významný organizační

podíl učitel ZŠ, pan Josef Pavlíček. Hlavním
cílem bylo vychovávat mládež k dobrému
vztahu k přírodě, poznávat zvěř, ptactvo,
umět se v přírodě pohybovat.
Sousední myslivecké
sdružení Hněvkovice
mělo tehdy výměru
honitby 1270 ha a celkem 22 členů. Pod toto
sdružení spadaly katastrálně dle pozemků
osady: Zahájí, Štičí,
Budeč,
Habrovčice,
Chotěměřice, Nová Ves a Velká Paseka. V té době,
kdy začaly, vlivem zemědělského hospodaření, klesat
stavy bažantů a koroptví, mělo MS zájem vybudovat
si v honitbě vlastní odchovnu bažantích kuřat. Požádalo tehdejší MNV Hněvkovice o ladem ležící obecní
pozemek v oblasti honitby Chotěměřice na Pasárnách
a na tomto pozemku si myslivci svépomocí vybudovali
odchovnu bažantů. V ní byla umístěná i malá elektrická líheň na odchov bažantích kuřat, která vypouštěli
v průběhu roku do své honitby. V obci pomáhali myslivci brigádnickou činností při bourání starého objektu, tehdejší úřadovny, vedle pohostinství u Urllichů
a na tomto místě se vybudovala nová základní škola.
Další brigádnické hodiny odpracovali při výstavbě mateřské školy, při stavbě nové prodejny potravin a jako
poslední byla pomoc při výstavbě nové víceúčelové
budovy v obci, do které se přestěhoval tehdejší národní výbor a kuchyň místního zemědělského družstva.
Důležitou akcí v obci byl vybudování celoobecního
vodovodu. Podíl myslivců na těchto akcích „Z“ nebyl
zanedbatelný.
Obě sdružení se velmi aktivně
zapojovala do brigádnické pomoci v obou obcích a na rozdělených úsecích těchto dvou
honiteb pečovala po celý rok
o zvěř srnčí a z drobné zvěře
o zajíce, bažanty a koroptve.
V zimním období jsme přikrmovali zvěř hlavně objemovým krmivem, přidával se
oves a v zásypech jsme pak
přikrmovali bažanty a koroptve obilným jadrným krmivem
a zadinou, získanou od zemědělského družstva.
Pokračování v prosincovém
Ledečském zpravodaji.
Rudolf Husák
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ZEMŘELA PANÍ ZDEŇKA. S paní Zdeňkou jsem
se seznámil před mnoha lety v ledečské farnosti. Viděl jsem tichou a vlídnou paní, která si dokázala pevně
stát za svým přesvědčením. Nezištně sloužila druhým,
vždy spolehlivá a laskavá. Neměla ráda vyzdvihování své osoby, děkování a oceňování. Znervózňovala ji
velká gesta. Přiváděla ji do rozpaků. Měla ráda lidi,
pevně věřila v Boha, kostel pokládala za posvátné
a čisté místo. Přirozeným spojením tohoto se stala její
služba. Byla místní kostelnicí. Sloužila s velkou láskou a citem mnoho let. Po vykonané práci zůstávala
vždy v pozadí, nenápadná s měkkým úsměvem a něžnýma očima.
Paní Zdeňka žila křesťanský život. V hluboké víře
nalézala odpovědi na všechny životní radosti i strasti.
Každý den se radovala ze zázraků stvořeného světa.
Ke zlu přistupovala zvláštním způsobem. Nikdy nezapomenu, jak hezky a přívětivě mluvila o lidech, kteří
jí velmi ublížili. Vzpomínala na ně v dobrém a modlila
se za jejich spásu. Kdyby jí někdo řekl, že svým životem se podílí na budování Božího království, přivedl
by ji do rozpaků. Vždyť dělala jen to, co pokládala
za správné. V říjnu nás opustila. Zemřela stejně jako
žila – v plné práci a tiše. Chybí nám. Často na ni myslím. Vzpomínám s dojetím, ale i s radostí. Věřím, že se
paní Zdeňka stala součástí toho, v co tak pevně věřila.
Boží lásky.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
8. 11. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale
i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vyslech-

nou krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana
Sklenářová).
8. 11. a 22. 11. Farní knihovna (od 10.00 možno na faře
zapůjčit knihy)
13. 11. a 27. 11. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí plné her a smíchu, program
a dozor zajišťuje Společenství mladých)
15. 11. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem
19. 11. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře)
24. 11. v 18.00 Biblická hodina (zamyšlení nad Biblí,
přednášející P. ThDr. Jan Bárta)
29. 11. v 10.00 a 18.00 Prodej křesťanských knih v kostele
6. 12. Setkání se sv. Mikulášem (v 10 na faře, navštíví
nás Mikuláš, anděl a čerti. Děti obdrží drobnou
nadílku). Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
11. 11. Sv. Martin (Martin byl původně voják, vyslyšel povolání ke službě druhým, dal se pokřtít, stal se
biskupem a pro své bližní vykonal mnoho dobrého)
13. 11. Sv. Anežka Česká (princezna, která obětovala
svůj život chudým a nemocným)
30. 11. Sv. Ondřej, apoštol (průvodce a následovník Ježíše Krista)
6. 12. Sv. Mikuláš, biskup (velký zastánce nevinných
a trpících)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

NOC DIVADEL OPĚT NA HRADĚ
Divadlo Mimochodem se i letos zúčastní celorepublikového projektu Noc divadel, který si klade za cíl
přiblížit možnosti kulturního vyžití širšímu spektru diváků a zpřístupnit návštěvníkům technické a herecké
zázemí v zákulisí, kam se běžně nemají šanci dostat.
Při loňské Noci divadel slavil domácí soubor Mimochodem velký úspěch s obnovenou komedií Celebrita a následnými zinscenovanými pověstmi z Ledče
a okolí, které se odehrávaly na nádvoří hradu a v dalších, do té doby veřejnosti nepřístupných prostorách.
Letošní noc divadel připadá na sobotu 21. listopadu
a i tentokrát si budete moct prohlédnout opravený
ledečský divadelní sál, jeho zákulisí a rozsáhlou kostymérnu, ve které se nachází přes 300 různorodých
kostýmů. Divadlo své dveře otevře v 16:00 a vy tudíž
budete moct strávit příjemné odpoledne s domácími
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herci. Od 20:00 můžete zhlédnout divadelní část programu, který se ponese ve znamení pásma převzatých
zábavných scének a skečů z pera světových spisovatelů a komiků. Od 22:00 bude následovat doprovodný
program, ve kterém opět zabrousíme do minulosti hradu a přilehlého okolí.
Noc divadel se bude konat v sobotu 21. listopadu,
sál divadla Mimochodem bude otevřen veřejnosti od 16:00 a divadelní představení začne ve 20:00.
Rezervace vstupenek na divadelní část lze provádět
na adrese rezervace@mimochodem.com či na čísle
775 646 629. Vstupné na divadelní představení činí 90,Kč, na doprovodný program je vstupné dobrovolné.
Více informací najdete na plakátech a na stránkách
www.mimochodem.com.
--mimo--

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MAKE LOVE NOT WAR

Žáci Gymnázia, SOŠ a VOŠ mají možnost alespoň
dvakrát ročně zhlédnout divadelní představení v anglickém jazyce. Představení navštěvujeme v Praze,
Jihlavě, Havlíčkově Brodě nebo v moderním multifunkčním sále naší školy. Zatím poslední představení
žáci gymnázia navštívili 19. října 2015 v Jihlavě v divadle DIOD (hezká scéna hned vedle Horáckého zimního stadionu). Organizováno bylo společností NIKA
THEATRE, se kterou už máme dlouholeté pozitivní
zkušenosti. Divadlo bylo zcela v anglickém jazyce.
Společnost přijímá do angažmá talentované studenty
středních škol. Tentokrát to byli dívky a kluci z Gymnázia v Praze-Hostivaři.
Název hry MAKE LOVE, NOT WAR upomínal sice
na hnutí hippies, ale hra byla situována do starého Řecka, kde láska pěti manželských párů strádá kvůli věčným
bojům mezi Atéňany a Sparťany. Mladí lidé hráli velmi

přesvědčivě, jejich angličtina zněla autenticky a publikum si opravdu získali.
Žáci druhých a třetích ročníků z vyššího gymnázia byli
nadšeni. Těšíme se na další představení, příště zase s některými jinými třídami.
A jak se konkrétně divadlo líbilo? Za všechny to krásně
napsala Martina Vomelová ze 3.B.
Tento týden čekal studenty druhého a třetího ročníku
příjemnější začátek týdne než obvykle. Po prvních dvou
vyučovacích hodinách nás totiž čekalo divadelní představení v anglickém jazyce. A tak jsme se tedy kolem
desáté hodiny dopoledne vypravili do Jihlavy. Do divadla jsme se všichni těšili. Někdo měl sice strach, že
nebude rozumět, ale myslím, že nakonec jsme porozuměli všichni. Divadelní hra měla název „Make love, not
war.“. Všichni jsme herce obdivovali. Byli to totiž studenti gymnázia, tak jako my. Představení ukazovalo komické řešení závažného problému – válek. Snad v každém z nás vyvolalo toto dopoledne naději, že i válka se
dá láskou a optimismem přemoci. Odpoledne jsme si
zpříjemnili posezením v kavárně či nákupy v CityParku. Určitě byl tento výlet přínosný pro naši angličtinu,
protože jsme jazyk poznali i jinak než ve školních lavicích. Zároveň byl ale příjemných zpestřením dnů pro
každého z nás. Děkujeme!

V DÍLNÁCH MAJÍ ŽÁCI DALŠÍ MODERNÍ CENTRUM CNC
Od října 2015 mají žáci odborné školy k výuce další stroj
CNC, tentokráte soustruh se šikmým ložem ACLK 6140S
s řídícím systémem FANUC v hodnotě 1 300 000 Kč.
Jedná se již o druhý CNC stroj, v roce 2010 škola pořídila produkční CNC vrtací a frézovací centrum MCV 754
QUICK s řídicím systémem iTNC 530 Heidenhain.
Výhodou nového soustruhu je 30° šikmé lože, které má
velkou tuhost a zajišťuje dlouhodobou přesnost. Pohon
vřetene zajišťuje FANUC a je osazeno tříčelisťovým
hydraulickým sklíčidlem, hydraulické nožové saně,
které mění automaticky 10 nástrojů. Mazání kluzných
pojezdů je automatické. Jako příslušenství stroje je automatický vynašeč třísek a odpadový box se sběračem
emulze. Stroj ovládá řídicí systém FANUC, dílenský
program Manual Guide, který je u těchto strojů rozšířen a umožní žákům orientovat se v dalším řídicím
systému. Kompletní stroj má úplně uzavřený kryt, který
zajišťuje komfort pracovního prostředí a splňuje bezpečnost práce.
V areálu školních dílen se průběžně investuje i do dalších
potřebných věcí. Můžeme především jmenovat podlahy
na dílnách, nové omítky, vybudování odborných učeben,
nové zrekonstruování prostor pro svařování plastů, a to
včetně vybavení pro sváření, gravírování a 3D tisk. Podařilo se vybudovat novou svařovnu kovů přímo v areálu
dílen (dříve v ulici Koželská), takže žáci, kteří se učí svařovat, nemusí opouštět areál dílen.

Areál školních dílen je možné si prohlédnout při dnech
otevřených dveří na naší škole, které se konají 27.–28.
11. 2015. Návštěva je možná kdykoliv po domluvě (vitiskaj@gvi.cz, kontakty na www.gvi.cz).
Josef Vitiska, vedoucí učitel školních dílen
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KOLEDY V BARBORCE?

Ano, je to tak. Ač se to většině vás může zdát předčasné,
u nás, v Centru denních služeb Barborka, panuje vánoční
atmosféra již několik týdnů. Chystáme totiž výrobky pro
vánoční výstavu. A po loňských zkušenostech, kdy návštěvnost byla opravdu veliká, nechceme ponechat nic náhodě a mít všeho dostatek. Letošní vánoční výstava v Barborce (vestibul bývalé budovy Zentivy) se bude konat 23.
11. 2015 od 10 do 14 hodin. Srdečně vás zveme!
Ale nyní zpět k podzimu. Největší událostí bylo bezesporu basketbalové utkání v místní sportovní hale mezi
BKJ JIP Parbubice a Inter INCHEBA Bratislava, které
mělo především dobročinný charakter. Vybrané finanční
prostředky byly poskytnuty právě Centru denních služeb
Barborka. Utkání se odehrálo pod patronací europoslance
Tomáše Zdechovského, radního Kraje Vysočina Petra Krčála a starosty města Ledče Zdeňka Tůmy.
Děkujeme pořadatelům – BKJ JIP Pardubice, Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou, Městu Ledeč nad
Sázavou, Krajskému úřadu Kraje Vysočina a společnosti
Háta, o. p. s. Akci podpořily také ledečské firmy – Hotel
Kaskáda, PCT ČR s. r. o., Kovolak spol. s r. o., Unimont
J. C. K. s. r. o., Geodézie Ledeč nad Sázavou s. r. o., Galatek, a. s., Kovofiniš KF s. r. o., ATOS spol. s r. o. Ledeč nad

Sázavou, Watek s. r. o., MbcompElkomplex + s. r. o., Intex
výrobní družstvo Ledeč nad Sázavou, MBCOMP Martin
Bezouška, EMKOMETER s. r. o. a VZP ČR. Všem velmi
děkujeme za spolupráci a jejich pomoci si vážíme.
S uživateli jsme se během podzimu zúčastnili zajímavých akcí, i ve spolupráci s dalšími zařízeními. Jmenujme např. besedu v městské knihovně, Pouť ve Světlé
nad Sázavou, oslavy výročí Domova Háj, návštěva hradu Orlík s Medou (centrum poskytující sociální služby
v Humpolci), Taneční rej ve Zboží, exkurze u Hasičského záchranného sboru v Ledči nad Sázavou a mnoho
dalších.
Uživatelé centra se také aktivně podílejí na práci v Sociálním bazaru, který se nachází taktéž v budově Háty, o. p. s.
V bazaru nabízíme vše, na co si jen vzpomenete – oděvy,
nábytek, sportovní potřeby, knihy, domácí potřeby, hračky.
Bazar funguje od pondělí do pátku od 8.00 do 15.00 hodin.
V tuto dobu také probíhá příjem zboží, kterého je zatím
více než regálů, takže pokud přijdete, musíte zatím omluvit menší přehlednost nabízeného zboží. Ochotně vám ale
s hledáním pomůžeme. Přejeme vám barevný a slunečný
podzim a těšíme se na vaši návštěvu.
Kolektiv zaměstnanců CDS Barborka

Střípky
Stříbrné vítězství v Olomouci. Naši klienti se zúčastnili 6. ročníku soutěže
,,Nad oblaky aneb Každý
může být hvězdou 2015“,
který se konal 14. října
na olomouckém výstavišti
Flora. V porotě zasedli zástupci krajů (radní Karlovarského kraje Miloslav Čermák),
ministerstev, novináři i zpěváci a kmotrou byla už tradičně
Kateřina Kornová. Kritéria k výběru třeba pěveckých finalistů nejsou nijak speciální. Nejde o to, aby soutěžící prvotně zaujal zvukem nahrávky, protože pro ni nemají všichni
stejné podmínky. Spíše záleží na výběru písničky
a jejím podání. Poté už přímo na festivalu dohlíží
na finálové výkony odborná porota. Sleduje hlasové schopnosti, hudební a technické dovednosti,
interpretaci a celkový dojem. V závěrečném galaprogramu se před stovkami návštěvníků neztratil
ani náš Domov Háj. Ba naopak, v pěvecké soutěži
obsadil pan Elemír Šmatár skvělé druhé místo,
a to i přesto, že pořadatelé spojili vyhodnocení dohromady s kapelami. Mezi sólovými zpěváky byl
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pan Elemír nejlepší. Účastnili se
i další naši zástupci, a to v malování. Každý, kdo se postavil
na pódium, i každý, kdo se soutěže zúčastnil, se stal pro publikum hvězdou, která byla náležitě
oceněna potleskem. Celá akce byla organizátory pojata jako
velká show režírovaná pracovníky ČT. Většina účastníků
něco podobného zažila poprvé v životě. Ani ostatní klienti
naší služby nezaháleli a podíleli se na vytvoření výrobků,
které si budete moci prohlédnout, a případně zakoupit, v polovině prosince na tradiční Vánoční výstavě Domova Háj.
Gabriela Nováková, aktivizační pracovnice

KAPR, CANDÁT I BĚLIČKA
Je tady podzim a s ním přichází i výlovy
rybníků. Tuhle tradici dodržují i ledečští rybáři. 10. října se tak stalo na místním chovném rybníku v Hutích. Celý týden se rybník
upouštěl a v sobotu ráno bylo vše připraveno.
Přišlo i hodně brigádníků, tak vše šlo hladce
a hlavně rychle. V rybníce byla hlavně obsádka kapra a jejich celková hmotnost po zvážení
byla 3730 kg. Na jaře byl do rybníka nasazen
také generační candát a byl doplněn také bílou
rybou. Sloveno bylo 200 ks candáta o celkové
váze 50 kg. Bílé ryby bylo vyloveno 250 kg.
Všechny vylovené ryby byly hned vysazeny
do Sázavy, a tak mají rybáři možnost si chytat
kapry z Hutí. Budou pokračovat i výlovy dalších rybníků
a do řeky již byly a ještě budou vysazeny další ryby a kaprů z toho bude nejvíce. Chtěli bychom poděkovat všem,
kdo přišel a pomohl při výlovu.
Výbor MO
Čísla a zážitky z výlovu jsou jistě zajímavé, ale takový
„macek“, jakého ulovil pan Jan Doležal z Ledče, tam
docela určitě nebyl. Nachytal se v polovině září, ve čtyři odpoledne a bojoval 20 minut. Všechno se to událo
v Roudnici a jistě vás zajímají hlavně míry: šupináč měřil 88 cm a vážil 12,5 kg, ale i s těmito parametry se vrátil
do svého živlu.

PODZIMNÍ TURNAJ TENISTŮ
Tradiční ukončení sezony měli tenisté naplánováno na sobotu
10. října. Dopolední zakaboněná obloha se nakonec projasnila a odpolední slunce krásně prohřálo zápasy čtyřher. Přes dvě desítky hráčů a hráček bylo rozděleno do čtyř skupin, kde se hrálo systémem
každý s každým. Po odehrání zápasů v základních skupinách následovaly mače o nejlepší deblový pár, kdy vítězové jednotlivých
skupin pokračovali dále ve hře až do závěrečného finále, ve kterém
po lítém boji zvítězil pár Lucie Bartáková a Josef Boudník nad Jiřím
Svobodou a Jiřím Bělouškem. Letní sezona tímto byla ukončena,
nyní po krátké pauze bude následovat zimní příprava v halách.

Marek Kroutil, TKL
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NOVINKY Z PETRKLÍČE
ŘÍJNOVÉ RADOSTI. Naučný
program v Centru sociálních služeb Petrklíč pokračuje. V říjnu se
pracovníci věnují tématu „Dary
země“, právě nyní je aktuální
sklizeň plodin a posvícení. Naši
uživatelé se tedy seznamují s tím,
jaké ovoce a zeleninu lze vypěstovat a co vše je třeba na zahradě
vykonat, aby byla půda připravena na zimní odpočinek.

Pro lepší názornost připravili pracovníci mimo jiné také
ukázku pracovních nástrojů, které jsou určeny k zahradničení. Vzhledem k tomu, že je Petrklíč v nové budově teprve krátce, nedisponuje naše zahrada obdělanými
záhonky. Avšak v souvislosti s tímto tématem se o této
možnosti začalo živě diskutovat a naši uživatelé s pracovníky již nyní přemýšlí nad tím, co si na jaře zasadí.
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Kromě aktivit souvisejících se zahradničením se uživatelé věnují tradičním podzimním činnostem, jako je vydlabávání a vyřezávání dýní, vyrábění zvířátek z brambor či
práce se spadaným listím.
Konec měsíce byl pro naše zařízení významný, neboť
bylo slavnostně otevřeno Chráněné bydlení Petrklíč.
Díky této službě naleznou čtyři uživatelé nový domov
ve dvou dvoulůžkových bytech s vlastním hygienickým
zařízením, šatnou a kuchyňským koutem. Zde je zkrácená tisková zpráva k události:
Chráněné bydlení Petrklíč v Ledči bylo otevřeno ve čtvrtek 22. 10. 2015 a je novou službou OCH H. Brod. Byty
se nachází v ulici Barborka 1324 a jejich kapacita je již
z půlky zaplněna. „Zařízení patří mezi skupinové formy bydlení. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním
a kombinovaným postižením ve věku nad 18 let z Ledče
a okolí,“ sděluje L. Vencová, vedoucí zařízení, a dodává,
„kromě jmenovaného vybavení, mohou klienti využívat
terasu a zahradu. V bytech nyní bydlí dva mladí muži.
Služba je poskytována nepřetržitě. V době, kdy nejsou
přítomni zaměstnanci, je tato služba dostupná na telefonu. Tato sociální služba je poskytována za úhradu.“ Bližší informace na telefonech 569 731 557, 777 736 067,
e-mail: chranenebydleni@charitahb.cz
Bc. Ivana Zálešáková, sociální pracovník

PRVNÍ ROČNÍK ŠKOLNÍ LIGY
V MINIHÁZENÉ NA LEDEČSKU
Díky spolupráci ledečského oddílu házené s jednotlivými školami v okolí se nám podařilo rozjet projekt
školní ligy v miniházené. Školní
ligy se budou účastnit žáci 1.–5.
ročníku ZŠ v D. Kralovicích,
Hněvkovicích, Kožlí a Ledče. Sehrány budou dva turnaje na podzim (11. 11. a 16. 12.
ve sportovní hale) a dva na jaře,
ve dvou kategoriích. 1.–3.
a 4.–5. třída. O hladký průběh
všech turnajů se budou starat
členové oddílu házené. Díky
podpoře Českého svazu házené
dostala do začátku každá škola
10 nových míčů Molten, DVD
vytvořené ve spolupráci s Petrem Vichnarem a v každé škole
také proběhla ukázková hodina
miniházené. V případě kladného
vyhodnocení prvního ročníku
školní ligy budeme tento projekt
budovat i v následujících letech,
tak aby se stal součástí pestřejší
sportovní činnosti žáků ZŠ, jako
například v H. Brodě.
Z. Jeřábek

LEDEČSKÝ HOKEJ JE HLAVNĚ O MLÁDEŽI!

V minulém LZ jsme uveřejnili zajímavosti z memoriálu
J. Vašíčka. Ale kolem hokejové mládeže ještě nebylo řečeno vše. Mnozí netuší, jaké možnosti pro děti zdejší HC
nabízí. Autor článku se ptal předsedy klubu Jana Malíka.
Rodiče při výběru sportu pro dítě přemýšlejí takto:
hokej je drahý, výstroj velká investice, a co když dítě
u toho pak ani nezůstane…
Jan Malík: Ten názor mezi veřejností koluje, byť už dávno neplatí. Helmu, rukavice, kalhoty, chrániče, hokejku… vyfasuje v klubu. Brusle, za nižší cenu po někom
starším, zakoupíte tamtéž, ačkoli zde by měli rodiče dát
přednost novým. Vlastně by je dítě mělo mít, i když hokej nehraje. Bruslení je všestranný pohyb a tím nejlepší
průprava pro každý sport a zdraví obecně.
Pak je tu onen sportovní aspekt. Někdo pošle děcko
do většího oddílu v domnění, že tamní prostředí samo
o sobě zaručí vyšší tréninkovou kvalitu.
JM: Když dítě v sedmi, osmi letech začíná s jakýmkoli sportem, je na stejné startovní čáře. Ať v Pardubicích
nebo Ledči. Na turnajích nejmenších často tým z venkova rozdrtí Slávii, jak se nedávno podařilo zrovna našemu
potěru. Ba je možná lepší být v malém klubu. Kde se
nesoustředí spousta dětí mnohdy movitých a ambicióz-

ních rodičů, nezůstává prostor pro zvýhodňování jedněch
na úkor jiných…
Ještě k té metodicko-odborné stránce: Říká se, že k mládeži patří nejlepší trenéři. Jak tohle řeší HC Ledeč?
JM: Jak asi mnozí vědí, ČSLH zahájil rozvojový projekt Regionální trenéři. Laicky „Velký trenér do malého klubu“. V rámci toho v Ledči coby šéftrenér
mládeže nastoupil Milan Chalupa. (Vyjmenování jeho
profilu by překročilo dimenze článku – googlujte,
pozn. red.) Mimo p. Chalupy zde působí dva bývalí
extraligoví hráči, Pavel Zmrhal a Lukáš Sáblík. Druhý
jmenovaný nyní působí v Dukle Jihlava. I další trenéři
mají zkušenosti s prací ve všech věkových kategoriích.
Vedení klubu také dbá o odbornou výchovu dalších,
mladých trenérů.
Kdy se mohou děti přihlásit a jaké dovednosti mají mít?
JM: Přihlásit se mohou po celý rok. Vše se naučí u nás
pod dohledem trenérů. Mohou se i na tréninky přijít podívat, aby viděli, jak příprava vypadá. Že není čeho se bát
a jistě do kolektivu vrstevníků dobře zapadnou. Na www.
hcledec.cz jsou všechny kontakty. Nemějte obavu, že by
potomkovi snad už ujel vlak. Zrovna pan Chalupa začínal
ve dvanácti a kam až se dostal!
(ným)
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BLA H OP Ř Á N Í

P O DĚ KOVÁNÍ

V polovině listopadu, 13. 11., oslaví
50 let společného života manželé
LUDMILA a ANTONÍN TŮMOVI
z Ledče n. S.
Do dalších let života jim přejeme
pevné zdraví, vzájemnou lásku
a
toleranci,
hodně
hezkých
společných chvil a setkání celé rodiny.
Dcery Hana a Zdena s rodinami

Všem fyzioterapeutkám rehabilitace zdejší polikliniky
pod vedením Mgr. Jelínkové za příkladnou a velice specializovanou péči, kterou mi věnovaly v době mé poúrazové
léčby. Pracuji ve zdravotnictví již 23 let a mohu říci, že
ochota, trpělivost a snaha pomoci není bohužel u každého
zdravotnického pracovníka samozřejmostí. Proto přeji celému kolektivu pevné zdraví a hodně spokojených klientů,
jako jsem byla já.
Hana Francová, DiS.

VZ P O M Í NKA
Na konci října letošního roku
uplynulo už šest let, kdy nás navždy
opustil ledečský patriot
pan FRANTIŠEK PLEVA z Ledče nad Sázavou. Jeho knihy a novinové články o „jeho“ městě jsou
všeobecně známé a mají mnoho ctitelů a nejen v Ledči samotné.
S láskou a úctou vzpomíná rodina
a přátelé.

Roky rychle běží jako řeky proud
a ty nám tolik scházíš, nedá se zapomenout.
Na konci listopadu, 27. 11., by oslavil své
75. narozeniny
pan FRANTIŠEK HOSKOVEC z Bělé.
2. ledna 2016 uplyne 10 let, kdy nás náš
manžel, tatínek a dědeček navždy opustil.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím, spolu
s námi, tichou vzpomínku.
S láskou a úctou manželka, syn a dcera s rodinami

P Ř E D P LATN É R A D NI ČNÍ CH NOV I N JAKO DÁRE K
Využijte nabídky, která vám zaručuje, že vám
LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ 2016 bude pravidelně dodáván až do domu. Cena pro ledečské předplatitele je
120 Kč na rok, pro „přespolní“ je to 250 Kč. Ve volném prodeji přijde jedno číslo zpravodaje na 10 Kč.
Přejeme vám mnoho hezkých chvil nad stránkami
našeho měsíčníku (už šestým rokem částečně barevného) a věříme, že spolu s vašimi náměty a příspěvky
budete i jeho spolutvůrci. Nezapomeňte na oblíbenou

společenskou kroniku a podejte včas oznámení o blahopřání či vzpomínce na své blízké, poslední strana
LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE je pro tyto zprávy vyhrazena. Předplatné si můžete zajistit na Informačním
centru v Ledči n. S. (Husovo nám. 60). Informujte se
na možnost DÁRKOVÉHO POUKAZU na předplatné
zpravodaje 2016, podrobnosti na zmíněném informačním centru, tel.: 569 721 471.
Redakce Ledečského zpravodaje

A DV E N T N Í KONCERT TOM ÁŠE KOČKA
V rámci předvánoční pohody se můžeme v Ledči
těšit na speciální adventní vystoupení Tomáše Kočka
a jeho orchestru v akustické podobě. Nejedná se sice
o popovou celebritu, ale o dvojnásobného držitele ceny
Anděl, typického nevšedním zpracováním moravských
písní. Na koncertě zazní známé lidové koledy

v jedinečných aranžích, ale také vánoční autorské písně
T. Kočka, vše pak doplněno o standardní repertoár
skupiny, včetně skladeb z posledního, prestižní cenou
Anděl oceněného, alba „Cestou na jih“. Akci pořádá
o.s. MOLEKUL, sál gymnázia 1. 12. v 19 hodin,
vstupné 150 Kč.
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