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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST LEDEN 2016
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.

V měsíci prosinci se uskutečnily schůze Rady města dne 

2. a 14. 12. a řešily následující podstatné body:

• Byly zahájeny kroky ke změně provozovatele skládky 

Rašovec z TS města Ledeč n. S. s. r.o na Město Ledeč 

n. S. 

• Rada města vzala na vědomí výsledek konkurzu na ře-

ditele ZUŠ a jmenovala do této funkce paní Soňu Brab-

covou 

• RM schválila navýšení počtu zaměstnanců Pečovatel-

ské služby na počet 14

• RM schválila několik smluv souvisejících s převodem 

obcí Vrbka a Sychrov, které jsou nutné pro zahájení 

katastrálních změn a jsou v kompetenci Rady města

• Byl schválen pronájem ploch Husova náměstí k pořá-

dání pravidelných trhů v roce 2016

• Byl schválen pronájem Kantýny na poliklinice fi rmě 

Jatka Janovice

INFORMACE PRO VLASTNÍKY LESA – KŮROVCOVÁ KALAMITA

9. – 10.1. Dr. Horáková, Kalinovo náb. 605, H. Brod Tel.: 569 434 445

16. – 17.1. Dr. Staňková, DObrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 108

23. – 24.1. Dr. Palánová, Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 103

30. – 31.1. Dr. Kotrbová, Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 422 741

6. – 7. 2. Dr. Kohlová, M. Střely 420, Krucemburk Tel.: 569 697 226

13. – 14. 2. Dr. Beránková, Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 109

NOVĚ OTEVŘENÝ OBCHOD

SLUNÍČKO
ŠITÍ, OPRAVY, ÚPRAVY

České botičky, české podprsenky. 
Kojenecký textil české výroby, 
punčošky, levandulové sáčky, 

vonné vosky.
Ledeč n. S., Nádražní 267

- naproti základní škole.

Letošní léto bylo opravdu velice 

horké, s velkým nedostatkem srážek, 

což se negativně projevilo na stavu 

našich lesů. Během letních měsíců 

došlo k rychlému rozšíření kůrovce 

na jehličnatých porostech. S pod-

zimem a nastávající zimou dochází 

k útlumu aktivity kůrovců a právě 

v tuto dobu je vhodné provést ne-

zbytná opatření k zamezení dalšího 

šíření kůrovců. Pokud nebudou na-

padené stromy včas odstraněny, lze 

jaře 2016 předpokládat pokračování 

a další nárůst kůrovcové kalamity.

Mezi naše nejčastější druhy pa-

tří: Lýkožrout smrkový (Ips typo-

graphus), Lýkožrout severský (Ips 

duplicatus), Lýkožrout lesklý (Pity-

ogenes chalcographus), Lýkožrout 

vrcholkový (Ips acuminatus). Napa-

dené stromy bezpečně poznáme:

Strom je zelený, kůra se neloupe, 

ale na kořenových náběhách jsou 

hnědé drtinky (piliny). Ve výšce očí 

a výše jsou otvory o velikosti špend-

líkové hlavičky. Jehličí napadených 

stromů začíná především od vrch-

ní části koruny šednout a následně 

reznout a opadávat. Strom je zelený 

(případně šedý či rezavý) a začíná se 

loupat kůra, nejdříve ve výšce, kde 

začínají větve.

V případě, že vlastník lesa zjistí 

napadení stromů kůrovcem, je nutné, 

aby okamžitě konal a kontaktoval 

svého odborného lesního hospodáře, 

který mu vyznačí stromy, které musí 

vlastník lesa bezodkladně vytěžit 

a vytěžené dřevo ihned zpracovat. 

Kontakt na svého odborného lesního 

hospodáře si můžete zjistit na Měst-

ském úřadu Světlá nad Sázavou, 

nám. Trčků z Lípy 18, na odboru ži-

votního prostředí v kanceláři č. 316,

a to v úředních dnech – pondělí

a středa (08:00 – 11:30 a 12:15 – 

17:00 hod) a pátek (08:00 – 11:30 

a 12:15 – 15:00 hod). Po dohodě

i mimo úřední dny nebo telefonicky 

na čísle: 569 496 643 nebo na e-mai-

lu: sedlak@svetlans.cz. 

Závěrem uvádíme, že pouhé poká-

cení napadeného stromu kůrovce ne-

zahubí. Proto je nutno napadené dře-

vo odvézt dostatečně daleko od lesa 

a nejlépe i odkornit či natřít insek-

ticidem. Pokud vlastník lesa neučiní 

nutná a včasná opatření k zamezení 

šíření těchto škůdců lesa, může oče-

kávat např. uložení sankce ze strany 

orgánu státní správy lesů nebo České 

inspekce životního prostředí.     

Bc. Jakub Sedlák, referent OŽP

Schůze Zastupitelstva města proběhla 21. 12. a hlav-

ním bodem jednání bylo oddělení místních částí Vrbka 

a Sychrov a v průběhu schůze bylo schváleno několik 

smluv potřebných pro uskutečnění tohoto kroku. Dále 

bylo mimo jiné projednáno:

• Zvolení pana Petra Choutky členem fi nančního (nomi-

novaný ČSSD)

Zastupitelé se sešli ještě na pracovní schůzce dne 16. 

12., kde se věnovali naposled kauze Vrbka a hlavně pří-

pravě rozpočtu na rok 2016. Jeho schválení se plánuje na 

začátek nového roku. Do té doby plánuje město hospoda-

řit v tzv. rozpočtovém provizoriu. 

Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupi-

telstva města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na 

městském webu www.ledecns.cz 

- JD -
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ŠŤASTNÉ VYKROČENÍ

STATISTIKA OBYVATEL LEDČE NAD SÁZAVOU K 1. LEDNU 2016

U příležitosti začínajícího roku 2016  bych rád podě-

koval všem občanům našeho města, stejně tak, jako všem 

fi rmám za podporu, kterou jste všichni věnovali k rozvoji 

našeho města, a do příštího roku bych nám všem přál po-

kračování této vzájemné spolupráce. Díky Vám občanům 

byla přijata zastupitelstvem města celá řada rozhodnutí, 

která jsou vyjádřením především Vaší vůle a ne jen názo-

ru jednotlivých členů zastupitelstva města. Osobně bych 

chtěl poděkovat většině členů zastupitelstva města a rady 

města  za rozumný a zodpovědný přístup k řešení pro-

blémů. I když se mohlo nezasvěceným kritikům  zdát, že 

jsme měli přijmout rozhodnutí jiné, věřte, že s ohledem 

na znalost požadavků lidí  i okolních souvislostí  v oka-

mžiku rozhodování a v neposlední řadě často i možností,  

bylo naše rozhodnutí z našeho pohledu to nejoptimálněj-

ší možné. Znovu si však dovolím připomenout, že nic 

by se neuskutečnilo bez pochopení a vazeb s lidmi, kteří 

v Ledči nad Sázavou žijí a považují ho za svůj domov

a za své město. A za to patří všem, kteří to o sobě mohou 

prohlásit, můj dík největší. A závěrem tedy nám všem 

přeji šťastné vykročení  do nadcházejícího roku 2016, 

hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v profesním i osob-

ním životě.

Ing. Zdeněk Tůma, starosta města 

SITUACE NA TRHU PRÁCE  stav k 30. listopadu 2015

Město Ledeč nad Sázavou - počet uchazečů zaměstnání – 194

- z toho žen – 119  - podíl nezam. osob – 5,3 %  - volných pracovních míst – 46 

Region Světlá n. S.- počet uchazečů o zaměstnání – 840

- z toho žen – 451  - podíl nezam. osob – 6,1 %  - volná pracovní místa – 107

Okres Havlíčkův Brod - počet uchazečů o zaměstnání – 3 209

- z toho žen – 1 839  - podíl nezam. osob – 5,1 %  - volná pracovní místa – 854

5 107 obyvatel - z toho 2 517 mužů a 2 590 žen

POČET OBYVATEL PODLE ČÁSTI OBCE:

Ledeč nad Sázavou 4244 2077 muži 2167 ženy

Horní Ledeč 545 280 muži 265 ženy

Habrek 183 91 muži 92 ženy

Obrvaň 89 43 muži 46 ženy

Souboř 46 26 muži 20 ženy

Průměrný věk: 46 let, nejstarší občan: 95 let, nejstarší občanka: 97 let

NEJČASTĚJŠÍ JMÉNA: Marie – 284 Josef – 191 Jiří – 177 Jana – 164 Jaroslav – 150 Jan – 136

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMENÍ: Janák – Janáková 56 Novák – Nováková 51 Doležal – Doležalová 40

Krajíček – Krajíčková 39 Prchal – Prchalová 39 Rajdl – Rajdlová 33

Počet sňatků: 34, Počet úmrtí: 48, Počet narození: 37 z toho: chlapců – 7
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TRADICE TANEČNÍCH KURZŮ 
V LEDČI DŮSTOJNĚ POKRAČUJE

Taneční kurzy v českém pojetí 

„Taneční“ jsou ve střední Evropě je-

dinečnou a ojedinělou událostí. Kla-

sické taneční kurzy jsou fenoménem, 

který nám závidí zbytek Evropy. 

Něco podobného mohou v omezené 

míře zažít mladí lidé pouze v Ra-

kousku či Německu a na Slovensku. 

Tradice tanečních kurzů je u nás 

datována již do doby po vzniku čes-

ké polky (cca r. 1830). K tanečním 

kurzům patří i společenská forma 

oblečení, u dívky většinou krátké 

společenské šaty a u mladého muže 

tmavý oblek s bílou košilí a motýl-

kem. Podmínka společenského oble-

čení platí i pro doprovázející osoby 

a hosty. Taneční kurzy jsou dnes, 

zvláště po sedmi sériích oblíbeného 

pořadu České televize „StarDance...

když hvězdy tančí“, velmi vyhledá-

vanou součástí společenského živo-

ta. Společenský tanec je významným 

prvkem společenské zábavy. Umění 

pohybovat se s patřičnou lehkostí 

a obratností nejen na tanečním par-

ketu, ale i ve společnosti je v sou-

časnosti nezbytnou výbavou kaž-

dého úspěšného člověka. Ovládnutí 

tanečního umění není záležitostí na 

jeden večer, přesto se však nejedná 

o nijak složitou věc. Když nás v roce 

1996 tehdejší místostarosta města

p. Slavíček oslovil, zda nechce SVČ 

Ledeč místo samotného města pořá-

dat taneční kurzy, začali jsme pře-

mýšlet jak tyto kurzy zajistit. Mu-

sím říct, že jsme hned na začátku 

řešili hlavně to, kdo by mohl taneční

u nás vyučovat. Z několika mož-

ností padla volba na mladé taneční 

mistry z Kutné Hory, kteří v té době 

ještě závodně tančili. Jsou tanečním 

párem nejvyšší - MEZINÁRODNÍ 

taneční třídy M. Jejich největším 

úspěchem je 18. místo na Mistrov-

ství České republiky v kombinaci 

10 tanců. Zároveň jsou profesionál-

ním členem Svazu učitelů tance ČR

a jsou oprávněni používat chráněnou 

známku EURO DANCE CENTER. 

Vedou svoji Taneční školu Antonín 

a Jana Novákovi. Volba prostor, kde 

se taneční kurzy budou konat, byla 

velmi jednoduchá. Jediná možnost 

byla místní sokolovna. Ta má sice do 

odpovídajícího prostředí pro kurzy 

společenského tance a chování hod-

ně daleko, ale byl a je to v součas-

né době jediný dostatečně velký sál 

v Ledči. 

Pokračování příště

Han, foto – Vidrna – Kolín
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC PROSINEC 2015

PODĚKOVÁNÍ - Děkujeme touto cestou panu 
MVDr. Pavlu Vrbkovi a jeho kolektivu za péči 

o našeho čtyřnohého psího člena rodiny. 
Během tří dnů, kdy byl zdravotní stav špatný, 

jsme měli možnost kdykoli dostat radu či 
pomoc. Nakonec přijel pan doktor Vrbka ve 
večerních hodinách do ordinace v Barborce 

a s velkou dávkou ochoty, klidu a lidského 
přístupu nám byl opět nápomocen. Náš psí 

kamarád sice svůj boj prohrál, ale v nás přes 
všechen smutek zůstává pocit vděku

za lidský přístup ze strany pana MVDr. Vrbky 
a jeho kolektivu. 

Děkuje rodina Brožova.

SLEDOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LEDČI 

KRÁDEŽ STŘÍKACÍ PISTO-

LE – dne 1. 12. 2015 bylo na 

Policejní stanici v Ledči nad Sá-

zavou oznámeno, že dosud ne-

známý pachatel v době od 5:45 

hodin dne 13. 11. 2015 do 22:10 

hodin dne 16. 11. 2015 ve vý-

robní hale fi rmy Dürr Systems 

Czech Republic a.s. v Ledči nad 

Sázavou odcizil bez užití nási-

lí stříkací pistoli zn. ECOGUN, čímž způsobil škodu ve 

výši nejméně 7.280,- Kč.

KRÁDEŽ GENERÁTORU – dne 2. 12. 2015 v 16:00 

hod. vyjížděli policisté do prodejny M.A.T. Group, s.r.o. 

v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí, kde dosud nezná-

mý pachatel v době od 12:10 do 12:30 hodin odcizil ge-

nerátor zn. Hecht, který byl volně položen na prodejním 

pultu u vstupu do prodejny, čímž způsobil celkovou ško-

du ve výši 5.390,- Kč.

KRÁDEŽ PENĚZ – dne 12. 12. 2015 bylo v 08:00 hod. 

na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou oznámeno od-

cizení fi nanční hotovosti, kdy dosud neznámý pachatel

v době od 21:00 hodin dne 12. 12. 2015 do 06:15 ho-

din dne 18. 12. 2015 nezjištěným způsobem vnikl na po-

koji ubytovny v ul. Koželská a zde z batohu uloženého 

v úložném prostoru postele odcizil hotovost 47 euro a z 

uzamčené skříňky dále odcizil 7.500,- Kč, čímž způsobil 

celkovou škodu ve výši 8.780,- Kč.

VÝTRŽNICTVÍ NA VÁNOČNÍM VEČÍRKU – dne 

22. 12. 2015 byly v nočních hodinách policisté z Led-

če nad Sázavou a Světlé nad Sázavou přivoláni do hotelu 

SÁZAVA, kde v době okolo 23:30 hod. došlo v prostoru 

restaurace k fyzickému napadení mezi hosty konající-

ho vánočního večírku se třemi muži, kteří byli na hote-

lu ubytováni, neboť tito ubytovaní navštívili uzavřený 

večírek a zde se dožadovali jídla z rautu. Když je jeden

z hostů vykázal s tím, že se jedná o uzavřenou společ-

nost, došlo mezi nimi k fyzickému napadení, do kterého 

se posléze zapojili všichni zúčastnění. Ze strany policej-

ního orgánu dochází v současné době k řádnému zadoku-

mentování s vyhodnocením získaných informací, zda na 

místě nedošlo ze strany účastníků napadení k přečinu vý-

tržnictví případně ublížení na zdraví.

npor. Bc. Luboš PEJCHAR , v.r., zást. ved. OO Světlá n. S., 
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

V prosinci 2015 bylo poprvé zapojeno 

město Ledeč (hřiště u ZŠ) do projektu  „In-

formační systém kvality ovzduší v Kraji 

Vysočina (ISKOV)!. Naše město bylo zařa-

zeno mezi 24 lokalit, kde se bude následu-

jící 2 roky sledovat znečištění ovzduší. Po 

uplynutí této doby se bude dále rozhodovat 

o tom, v jaké podobě by mohl projekt pří-

padně pokračovat. Již od 8. prosince 2015 

probíhalo měření, které bylo přerušeno

5. ledna 2016, takže bylo zmapováno delší 

časové období. Měřící souprava se do naše-

ho města ještě běhen dvou následujících let 

několikrát vrátí.  Podrobné informace jsou 

k dispozici na webových stránkách www.

ovzdusivysociny.cz a aktuální výsledky na 

webu http://mail.envitech.sk/ovzdusivyso-

cina/index.php?id=3. 

Ve výše uvedených souvislostech si do-

volujeme upozornit na změnu legislativy. 

Provozovatel spalovacího stacionárního 

zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepel-

ném příkonu od 10 do 300 kW včetně, 

který slouží jako zdroj tepla pro teplovod-

ní soustavu ústředního vytápění, je podle 

ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 

201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen 

zákon o ochraně ovzduší) povinen prová-

dět jednou za dva kalendářní roky prostřed-

nictvím osoby, která byla proškolena vý-

robcem spalovacího stacionárního zdroje

a má od něj udělené oprávnění k jeho insta-

laci, provozu a údržbě (dále jen „odborně 

způsobilá osoba“), kontrolu technického 

stavu a provozu zdroje a předkládat na vy-

žádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností (Městského úřadu Světlá) do-

klad o provedení této kontroly vystavený 

odborně způsobilou osobou potvrzující, že 

spalovací stacionární zdroj je instalován, 

provozován a udržován v souladu s pokyny 

výrobce a tímto zákonem. Provozovatelem 

zdroje se rozumí právnická anebo fyzická 

osoba, která zdroj skutečně provozuje; ne-

ní-li taková osoba známá nebo neexistuje, 

považuje se za provozovatele vlastník spa-

lovacího stacionárního zdroje. Provozo-

vatel spalovacího stacionárního zdroje je 

povinen zajistit provedení první kontroly 

technického stavu a provozu zdroje podle 

17 odst. 1 písm. h) zákona,  nejpozději do 

31. prosince 2016.                    

Ing. Břetislav Dvořák,
vedoucí odboru OVŽP
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REKONSTRUKCE ULICE HAVLÍČKOVA

RESTAURACE U MARTINA - LIPOVÁ 269, LEDEČ NAD SÁZAVOU

VÁS ZVE NA  ZABIJAČKOVÉ HODY
15.–16. ledna 2016, 10–23 hodin     Rezervace na tel.: 604 508 580 

domácí jitrnice, jelita, tlačenka a další speciality domácí zabíjačky

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Městskému úřadu v Ledči nad Sázavou a fi rmě Unimont za krásný předvánoční dárek v podobě

nevídaně rychle provedené (pro nás léta očekávané) rekonstrukce chodníku
v Hlaváčově ulici v Ledči nad Sázavou. 

J. Janáková, D. Levá

V ulici Havlíčkova v Ledči nad Sázavou, v úseku 

od křižovatky s ulicí Z. M. Kuděje ke křižovatce 

s ulicí Melechovská, proběhla v průběhu měsíce 

října a listopadu rekonstrukce inženýrských sítí

a s tím spojená oprava vozovky. Vodovodní řad byl 

již v havarijním stavu a jeho oprava, včetně přípo-

jek k jednotlivým nemovitostem, byla provedena na 

náklady VAK Havlíčkův Brod, a. s., oprava vozov-

ky byla fi nancována Krajem Vysočina.  Protože stav 

chodníků a obrubníků byl v tomto úseku již špatný 

a po provedení rekonstrukce inženýrských sítí a po-

ložení nové asfaltové směsi by byla oprava chodní-

ků problematická, bylo zároveň na náklady města 

provedeno srovnání obrubníků, doplnění chybějí-

cích a dále položení nové zámkové dlažby. Oprava 

chodníku byla projednána s Národním památkovým 

ústavem Telč, který souhlasil se změnou povrchu 

na zámkovou dlažbu. Dále byla u „Starého“ hřbi-

tova zřízena nová přípojka vody. Veškeré práce na 

chodnících provedla společnost UNIMONT J. C. K. 

s.r.o., Ledeč nad Sázavou a celková cena za jejich 

opravu činila 1 700 000,- Kč včetně DPH. Věříme, 

že provedené úpravy přispějí ke zvýšení bezpečnos-

ti pohybu na této komunikaci a ke zlepšení kvality 

života obyvatel dané lokality. Jak se dílo zdařilo, 

posuďte sami.           -OdMI-
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V roce 2015 bylo poskytnuto celkem 43 dotací z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou v celkové výši 2 130.174,- Kč. O tom, na 

jakou oblast/projekt byly tyto fi nanční prostředky použity, vypovídá níže zpracovaná tabulka.

SEZNAM DOTACÍ POSKYTNUTÝCH Z ROZPOČTU 
MĚSTA LEDEČ NAD SÁZAVOU V ROCE 2015

POZOR: Upozorňujeme  žadatele o poskytnutí dotace z rozpočtu Města na rok 2016, že se změnou zákona č.250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke zrušení Směrnice č. 1/2011 

pojednávající o pravidlech poskytování dotací a bylo přistoupeno k řešení dotací na základě individuálních žádostí

v průběhu každého roku, a to bez vyvěšení záměru s termínem pro podání žádostí.

 Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy
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V listopadu 2014 bylo na další čtyři roky zvoleno za-

stupitelstvo malé, ale úžasně do krajiny položené obce 

Ostrov. Posazené na mírné jižní stráni, kde sluníčko pro-

hřívá každého od rána až do večera. 

Zastupitelstvo se skládá ze starosty, Ing. Jan Rajdl

a místostarosty, Josef Nouza a sedmi členů, MVDr. Ja-

roslav Vosika, Miloslav Cihlář, Pavel Vosika, Martin 

Pavelka, Petr Benc, Stanislav Špaček a František Stejs-

kal. Na první pohled by se zdálo, že tak početné osazen-

stvo v zastupitelstvu není potřeba pro tak malou obec se 

140 obyvateli a 50 popisnými čísly, ale po jednom roce 

v mém starostování jsem rád za jejich přístup k plnění 

svých povinností. Proto jim touto cestou moc děkuji za 

práci, kterou pro obec ve svém volnu a bez nároku na 

odměnu dělají.

Naší první akcí po zvolení do funkcí bylo slavnost-

ní rozsvícení vánočního stromku na návsi u křížku. Asi 

40 občanů s dětmi si popřálo krásný a ničím nerušený 

advent. Děti se zahřály teplým čajem a ochutnaly, co 

sousedky přinesly dobrého k zakousnutí na dokreslení 

adventní pohody. Zazpívat si vánoční koledy k rozsví-

cenému stromečku na Štědrý den odpoledne a popřát si 

hodně dárků a šťastné Vánoce si přišlo asi 50 občanů. 

Koledy nám zatroubily J. Havel a M. Špačková a lidé si 

vánoční koledy rádi zpívali. Bylo to upřímné a povzbu-

zující do naší práce v roce 2016. Ještě na Silvestra jsme 

se sešli v podvečer na malý ohňostroj spojený s přípit-

kem a přáním hlavně hodně zdraví v nadcházejícím roce. 

Co asi přinese ten nový rok, podaří se nám zvládnout vše, 

co jsme si naplánovali, zvládneme to nebo ne. Kdo nás 

opustí, kdo se dožije životního jubilea, ale hlavně kdo 

se narodí. Na začátku roku jsme si dali přání, snažit se 

občany zapojit do dění v obci. Nebát se řešit problémy 

společně za účasti co nejvíce občanů. Jako starosta jsem 

si dal jedno předsevzetí do nového roku. To předsevzetí 

je tak jednoduché, ale hrozně těžko proveditelné a zní: 

„Starosto, hlavně se s nikým nehádej a snaž se pochopit 

toho druhého“, jedině tak se můžeš s dotyčným občanem 

dohodnout. Největší deviza v dialogu je čas a potom smír 

při jednání. Kdo není schopen v čase dojít ke smíru, není 

schopen pochopit ani druhou stranu. 

Velkou podporou v naší společné práci s místostarostou 

jsou ekonomka a účetní Ing. J. Tutková a M. Cihlářová, 

bez jejich pomoci a znalostí si práci na úřadě nedovedu 

vůbec představit. Touto cestou můžu jenom moc a moc 

poděkovat.

Pokračování příště. 

Ing. Jan Rajdl, starosta obce
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HISTORIE MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ ŽELIVKA
SE SÍDLEM V KOŽLÍ

Víte, že lesní zvěř má světla, bakadla, fi alku, kvítek, 
pírko, střapec i zbraně?

Družiny sv. Huberta bývaly chloubou každé vesnice. 
Vážnost stavu, líbivé oblečení, myslivecké zvyky a do-
vednosti, troubení, specifi cká mluva, vyhlášená kuchy-
ně. Pasování do stavu, pozdravy, přípitky a samozřejmě 
obřadné hony. Myslivecký rok na počátku 21. století se 
měnil, myslivost však ve své podstatě je stejná. Chrání
a tvoří hodnoty, vedle toho její provoz ukrývá také hodno-
ty duševní a mravní. O současnosti 
myslivosti na Ledečsku pokračuje 
zkušený Rudolf HUSÁK ze Zaháje. 
Rádi otiskneme i vaše příspěvky k té-
matu (fotografi e, pozvánky…).

V souvislosti s velkou výměrou 

lesní plochy a lesních porostů Pekel-

sko a Bojiště nás okresní kynologic-

ká komise H. Brod požádala o trva-

lé pořádání Lesních zkoušek ohařů 

velkých plemen, a to jedenkrát za 

dva roky, se slavnostním zaháje-

ním a ukončením na hřišti v Kožlí. Tuto velkou okresní 

kynologickou akci myslivecké sdružení přijalo a Lesní 

zkoušky hned další rok uspořádalo. V současné době se 

pořádání Lesních zkoušek střídá s havlíčkobrodským 

pohárem a na své schůzi jsme zkoušky pojmenovali tr-

vale ,,Posázavské lesní zkoušky ohařů“, kde je založena 

a zároveň vedena kronika. Tyto zkoušky ohařů jsou dru-

hou největší kynologickou akcí na Havlíčkobrodsku.

V roce 2006 proběhly v našem MS nové volby. Do 

funkce mysliveckého hospodáře byl ustanoven pan 

Rudolf Husák ze Zahájí. Starostu honebního společen-

stva dále vykonává pan Karel Burger z Kožlí. V dalším 

roce si MS Želivka odsouhlasilo vypuštění nové zvěře 

do honitby - Daňka obecného. Téhož roku jsme vybu-

dovali aklimatizační obůrku v oblasti honitby v Kožlí. 

Pozemek nám na několik měsíců poskytla obec Kožlí

a místní zemědělské družstvo poskytlo vedlejší pastvinu. 

Na podzim, po dančí říji, jsme 5 ks dančí zvěře vypustili 

do volné přírody.

V roce 2010 byl zvolen předsedou MS Želivka pan Jin-

dřich Javorský z Kožlí. V současné době má myslivecké 

sdružení 53 členů, z toho 8 členů myslivecké stráže.

MS Želivka Kožlí vždy dbalo na řádnou výchovu no-

vých adeptů a dodržování mysliveckých tradic a zvyků, 

mezi které patří zejména konání honů, naháněk a zkou-

šek loveckých psů. Jejich podstatou je pokračování a do-

držování stavovských mysliveckých tradic. Ty vycházejí 

z historického pojetí lovu a jsou neustále dodržovány 

na našem území. Práci s mlá-

deží se v hněvkovické škole 

věnuje myslivecký hospodář 

pan Rudolf Husák. S dětmi 

pořádá vycházky do přírody, 

přednášky o zimním přikrmo-

vání zvěře a ptactva. V zimě 

je učí poznávat stopy zvěře

a na jaře čistění a udržován

4 studánek v lesích pod Zahájí. 

Pro tyto účely je též využívá-

na myslivecká chata v Zahájí, 

kde vycházka s dětmi v přírodě vždy končí. V červnu 

2014 věnovali myslivci dětem ze školy v Hněvkovicích 

a z Kožlí ke Dni dětí výlet do Stanice ochrany v Pavlově, 

spojený s návštěvou okresní výstavy paroží v Perknově

i návštěvou lipnického hradu. 

Členové MS chovají 13 lovecky upotřebitelných psů 

s loveckými zkouškami, kteří jsou využíváni nejen k lovu, 

ale i k vyhledávání zvěře před hlavní velkou senosečí ze-

mědělských plodin. Proti škodám způsobeným zvěří na 

zemědělských plodinách nakupujeme a používáme drahé 

pachové odpuzující prostředky. Ovšem škody na zvěři, 

způsobené zemědělskou technikou, jsou ty největší. Jsme 

zapojeni v dotačním programu projektu životního pro-

středí Jihlava ,,Pachové ohradníky“ sloužícímu k zabrá-

nění střetu se zvěří. Naši myslivci musí pečovat o úsek 

silnice dlouhý 2,5 km obnovováním pachových nástřiků, 

což Kraj Jihlava pravidelně kontroluje. 

Rudolf Husák, Zahájí
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Výuce jazyků se věnuje velká pozornost 

na všech středních školách a zároveň je 

značně podporována celospolečensky, což 

dokládají nejrůznější státní či mezinárodní 

projekty i fi nanční podpora Evropské unie. 

Záleží jen na konkrétní škole a jejích učite-

lích, jak těchto bohatých možností využijí 

ve prospěch svých žáků. Gymnázium, SOŠ 

a VOŠ Ledeč je školou, která považuje vý-

uku jazyků za jednu ze svých priorit, a je 

proto oceňována žáky i jejich rodiči. 

Velký prostor dostává jazyková výuka 

už ve školním vzdělávacím programu, což 

je zřejmé z nabídky jazyků, ze kterých si 

studenti mohou vybrat. Na gymnáziu se 

vyučuje angličtina a jako druhý cizí jazyk 

němčina, francouzština a ruština. Nesmí-

me zapomenout ani na latinu, kterou si 

studenti volí jako volitelný seminář a v le-

tošním školním roce si ji vybralo 19 stu-

dentů. Někteří studenti ale mají zájem se 

učit další cizí jazyk, proto nabízíme výuku 

dalšího cizího jazyka jako zájmový krou-

žek. V primě probíhá kroužek německý ja-

zyk a z důvodu zájmu studentům vyššího 

gymnázia nabízíme od ledna francouzský 

jazyk. V maturitních oborech informační 

technologie a strojírenství se povinně vy-

učuje angličtina, ale studenti si mohou od 

prvního ročníku vybrat nepovinný před-

mět volitelný ruský jazyk.

Od letošního školního roku používáme 

při výuce anglického jazyka výukový sys-

tém podporující blended learning. O co 

se vlastně jedná? Vzdělávání je založeno 

na přirozeném osvojování cizího jazyka 

a to na poslechu, mluvení, čtení a psa-

ní. V rámci této metody je jazyk vnímán 

jako prostředek komunikace a dovednost, 

kterou si student osvojuje intuitivně opa-

kováním poslouchaných slovíček a textu. 

Častým opakováním dochází k zautomati-

zování nejen správné výslovnosti a větné 

intonace, ale i gramatiky, kterou student 

následně spontánně využívá v běžné ko-

munikaci. Součástí výukového programu 

RŮZNORODÁ JAZYKOVÁ VÝUKA 
NA GYMNÁZIU, SOŠ A VOŠ LEDEČ

jsou i podrobné metodické plány pro uči-

tele, které navazují na e-learning a zahr-

nují nejmodernější metodické postupy 

z oblasti vzdělávání. Učitelé anglického 

jazyka byli proškoleni, jak ve výuce nej-

lépe využívat blended learning. Studenti 

mají možnost využívat digitální výukový 

program, který jim umožňuje individuálně 

studovat podle jejich úrovně dosažených 

jazykových dovedností (SERRJ) a podle 

jejich časových možností. Každý student 

dostal v září přiděleno přihlašovací jméno 

a heslo, pod kterým se do výukového sys-

tému přihlašuje. V průběhu studia dostá-

vají studenti zpětnou vazbu, jaká je jejich 

úspěšnost při studiu. Digitální výukový 

systém využíváme při výuce v hodinách 

angličtiny, uvažujeme o rozšíření použí-

vání do výuky ruského jazyka. 

V rámci mezinárodního projektu eTwin-

ning spolupracujeme s partnerskými ško-

lami z Holandska, Francie, Slovenska

a z Polska. Po loňském projektu zaměře-

ném na sport letos komunikujeme o rodné 

zemi, městě, kde žijeme, o volném čase, 

kultuře, sportu a přírodě. Našim hlavním 

partnerem je Gimnazjum nr 3 z Oddziala-

mi Integracyjnymi z polského města Cies-

zyn, které není daleko od našich hranic.

Z Francie se připojila College P. Langevi-

na ze Sainte-Savine. Holandsko je zastou-

peno Stadslyceum H. N. Werkmancollege 

z Groningenu. Do projektu se připojila 

ZŠ Sama Cambela Lupča ze Slovenska. 

Specifi cké na projektu bylo, že si studen-

ti materiály nevyměňovali elektronicky, 

ale klasickou poštou. Velké nadšení mezi 

našimi studenty vzbudila pokaždé obálka 

k prasknutí naplněná materiály a dopisy 

studentů z partnerských škol. Ve třetí fázi 

projektu došlo na osobní dopisování, na 

výměnu dopisů mezi konkrétními dvoji-

cemi z jednotlivých zemí. Ukázalo se, že 

anglický jazyk je užitečný nejen pro ko-

munikaci s Angličany, ale také s osobami 

ze třetí země.

Výuka cizích jazyků je pravidelně pod-

porována zahraničními poznávacími zá-

jezdy, podle zájmu doplňována i výukou 

v jazykové škole. V roce 2015 byl reali-

zován zahraniční zájezd do Švýcarska, 

studenti navštívili Kostnici, Bern, zhlédli 

okouzlující Rýnské a Trümmelbašské vo-

dopády, prohlédli hrad Chillon na břehu 

Ženevského jezera. Zážitkem byla pro-

hlídka Nestlé čokoládovny s ochutnávkou 

čokolády. Studenti navštívili Grindelwald, 

Luzern a hlavní město Lichtenštejnska – 

Vaduz. V září se studenti v rámci zahra-

ničního jazykově vzdělávacího zájezdu 

podívali do Anglie po památkách Londý-

na, navštívili Rochester, Brighton, zhlédli 

galerii moderního umění Tate Modern

a muzeum námořnictví a Charlese Dic-

kense, nezapomenutelná byla plavba po 

Temži. Další zájezd do Londýna plánuje-

me na květen 2016. Jednodenní zájezdy se 

konají do Drážďan nebo do Vídně k nala-

dění na vánoční atmosféru.

Studenti naší školy se také připojují 

pravidelně k oslavám Evropského dne ja-

zyků (EDJ), který se slaví 26. září po celé 

Evropě od roku 2001.

Další aktivitou učitelů anglického ja-

zyka je příprava studentů na složení me-

zinárodní jazykové zkoušky z anglického 

jazyka FCE (First Certifi cate in English). 

Jde o jednu z nejrozšířenějších zkoušek 

v cizích jazycích. Jedná se o úroveň „více 

pokročilí“ a vyžaduje osvojení si všech 

jazykových dovedností, to znamená čtení 

a poslechu s porozuměním, ale také pro-

duktivních dovedností, jako je ústní nebo 

písemný projev. Složení této zkoušky je 

vyžadováno v mnoha oborech při hledání 

budoucího zaměstnání a od letošního škol-

ního roku mohou studenti požádat o uzná-

ní této zkoušky jako zkoušky nahrazující 

zkoušku z cizího jazyka profi lové části 

maturitní zkoušky. V minulých letech se 

ke složení zkoušky FCE přihlásilo více 

než deset našich studentů a dosud byli 

všichni úspěšní. 

Při vzdělávání nezapomínáme ani na 

dospělé z Ledečska. V současné době pro-

bíhá kurz Anglický jazyk pro mírně pokro-

čilé v rozsahu 35 hodin. Kurz navštěvuje 

osm účastníků a je zaměřen na porozumění 

mluvenému slovu, týká se cestování, na-

kupování, služeb a práce. V průběhu kur-

zu účastníci také konverzují v anglickém 

jazyce a napíší velmi jednoduché dopisy

o své osobě.

V praxi se v současné době stále více 

ukazuje, že jeden cizí jazyk je málo. Pří-

sloví „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člově-

kem“ může platit nejen při cestování, ale

i hledání pracovních příležitostí.

Vlasta Rýdlová, Jiří Foller
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KURZY PRO DOSPĚLÉ NA STŘEDNÍ ŠKOLE
V LEDČI N. S. 

Dne 22. prosince 2015 předali dobrovolní hasiči měs-

ta Ledeč sbírku hraček, kterou pořádali pod záštitou 

města, dětskému oddělení havlíčkobrodské nemocni-

ce. Sbírky se zúčastnili dobrovolní hasiči, jejich rodinní 

příslušníci a zaměstnanci MÚ Ledeč. Spolu s hračkami 

HRAČKY PRO NEMOCNÉ

byl předán i kočárek na přepravu dětských pacientů. Dě-

ti, které zůstaly před vánočními svátky v nemocnici, si 

mohly hračky vzít s sebou domů. Při předání byli hasiči 

seznámeni s provozem oddělení, jeho vybavením, s paci-

enty i personálem.              -DH-

Centrum celoživotního vzdělávání. V novém roce 2016 pokračujeme v nabídce kurzů pro dospělé, které v Ledči po-

řádá Gymnázium, SOŠ a VOŠ. 

Daňová evidence a návrat jednoduchého účetnictví od 1. 1. 2016  - od 6. února 2016 (24 hodin – 3 soboty)

V kurzu se budeme zabývat daňovou evidencí, bude vysvětlena možnost používání jednoduchého účetnictví od

1. 1. 2016. Důraz v  kurzu je kladen na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Absolvent vy-

hotoví pokladní doklady a vydané faktury, zaeviduje výdaje a příjmy podnikatele v peněžním deníku, využívá po-

čítač pro zpracování daňové evidence v programu MRP.

Zpracování dokumentů v MS Word – pro začátečníky (21 hodin) od 19. ledna 2016 

Kurz je zaměřen na zpracování dokumentů v textovém procesoru MS Word pro začátečníky. Obsahem kurzu bude 

orientace v prostředí programu, tvorba a úpravy textu, opravy chyb v dokumentech, příprava pro tisk, jednoduché 

tabulky a vkládání grafi ckých objektů. 

Anglický jazyk pro mírně pokročilé od února 2016 (35 hodin) 

Od února 2016 pokračuje oblíbený kurz anglického jazyka. Kurz bude probíhat dvě soboty v měsíci od 8.00 do 

11.30 hodin. Kurz je určen mírně pokročilým začátečníkům. Důraz je kladen na porozumění mluvenému slovu, tý-

kající se oblastí cestování, nakupování, služeb a práce. Absolvent čte jednoduché texty a rámcově se orientuje např. 

v jídelních lístcích, kulturních programech. Jednoduše konverzuje a napíše velmi jednoduché dopisy o své osobě.

Bližší informace získáte e-mailem rydlovav@gvi.cz nebo telefonicky 731 612 319.

 Ing. Vlasta Rýdlová

POŽADUJEME: manuální zručnost, fl exibilitu.
Životopisy zasílejte na adresu: senk@atos.cz, tel.: 777 778 013

P Ř I J M E M E

•  MONTÁŽNÍKA OKEN         •  INSTALATÉRA
•  SKLADNÍKA do VODO-TOPO
        průkaz na VZV výhodou
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CO CHYSTÁ DIVADLO MIMOCHODEM PRO ROK 2016?

CESTA Před několika týdny jsme slavili zázrak naroze-

ní. Je to svátek veselý. Narození chtěného dítěte je přece 

veliký důvod k oslavě. Vánoce ale nevyprávějí hlavně o ro-

dičovských radostech.  Jedná se o začátek cesty, která ve-

de nepochopením a utrpením ke smrti. Na ni vzpomeneme

o Velikonocích. Smrtí zde příběh nekončí. Nastane zmrt-

výchvstání, Ježíš obživne a posléze vstoupí na nebesa. Za-

žil lidský úděl s radostmi, starostmi a tragédiemi. Ježíš za-

platil vysokou cenu za vykoupení našich hříchů, ale získal 

lidskou zkušenost. 

Celý příběh od narození po nanebevzetí nám přináší veli-

kou naději. Říká nám, že v duchovní dimenzi za smrtí na nás 

čeká bytost, která nám rozumí. Ježíš sám za života váhal a ví, 

jak je těžké překonat lidskou slabost. Ví z vlastní zkušenos-

ti vše o lidské lásce a bolesti. I proto máme naději, že pokud 

mu nabídneme své srdce, odpustí nám a rozevře náruč své 

lásky. Smrt nemusíme brát jako nástup nicoty, jako nesmysl-

ný zmar. Kruh, který začal v bodu zrození a uzavře se smrtí? 

Ne, spíš spirála, která nás přivede skrze naději k výšinám.

V roce 2016 nám všem přeji hodně odvahy k naději a lásce.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE

15. 1., 29. 1., 12. 2. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti 

let (setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťu-

je Společenství mladých) 

21. 1. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na 

faře)

10. 1. a 14. 2. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá mě-

síčně v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale

i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou 

Ledečské divadlo Mimochodem otevírá svůj jedenác-

tý ročník, který svým programem jistě potěší milovní-

ky dobrých komedií i hudební fajnšmekry. I v novém 

roce totiž bude dodržovat již zažitou tradici, která pra-

ví, že se každou čtvrtou sobotu v měsíci bude na hradě 

v Ledči konat divadelní představení, ať už se o něj po-

stará domácí soubor Mimochodem, či některý z pozva-

ných hostů.

Pozvání na hrad tento rok přijala řada souborů, z nichž 

většina již se svým uměním v Ledči slavila nemalé úspě-

chy. Řeč je například o vynikajícím pardubickém soubo-

ru Divadlo Tří (Prasklá hřídel u sifonu, Psycho, Podraz), 

který přijede s nejnovější autorskou komedií Queen-

sland. Ledečskému publiku bude známé i ostřílené di-

vadlo Mrsťa Prsťa z Kouřimi (Mrtvá nevěsta, Hostinec 

U Létavého draka), jež přiveze klasickou Shakespearovu 

hru Mnoho povyku pro nic s netradiční dramaturgií, která 

je vlajkovou lodí tohoto seskupení. S další vynikající ko-

medií Orgamus bez předsudků dorazí i slavičínské diva-

dlo Semtamfór (Elektrická puma, Past na osamělého mu-

že, Babelův Bábel). Do Ledče se vrátí i vítěz diváckého 

hlasování minulého roku, olomoucké Divadlo Hysterie 

(Tak trochu Bajaja) se svou autorskou novinkou Dracoo-

la. Z řad nováčků k nám zavítá brněnský soubor PoPUD 

s představením Ovce v mém domě.

Těšit se samozřejmě můžete i na stále žádané reprí-

zy úspěšných komedií domácího divadla Mimochodem 

jako třeba Blbec k večeři, Když se zhasne či Celebrita.

A pozor: na tento rok chystáme velkou premiéru! Po-

drobnosti přineseme v dalších číslech Ledečského zpra-

vodaje. Samozřejmě neopomeneme ani hudební akce, 

takže vás letos čeká již sedmý ročník letního rockového 

festivalu Mimofest a jarní komorní folkové podujetí Pís-

ničkáři na terase. Divadelní sezóna 2016 začne v březnu, 

o každé akci vás budeme včas informovat.

Ještě stále si můžete zakoupit permanentku, která vám 

zajistí volný vstup na všechny kulturní akce pořádané di-

vadlem Mimochodem v roce 2016.

Více informací najdete na www.mimochodem.com, na 

mailu info@mimochodem.com, na Facebooku divadla či 

na čísle 775 646 629.

- Mimo -

krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k bohoslužbě pro-

bíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).

Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 

28. 1. sv. Tomáš Akvinský (významný středověký učenec, jeho 

učení vychází z křesťanských zásad a dodnes inspiruje mo-

derní fi lozofi i)  

31. 1. si připomínáme světce Dona Bosca, který svůj život obě-

toval dětem, o které nikdo nestál. Dětem bez domova doká-

zal nabízet jistoty a naději, že i ony mají své místo na světě. 

2. 2. slavíme svátek Hromnic, Uvedení Páně do chrámu. Dří-

ve tímto dnem končil čas Vánoc. Připomínáme si událost 

ze života Ježíše, kdy ho rodiče po čtyřiceti dnech od naro-

zení přinesli do jeruzalémského Chrámu, aby ho symbolic-

ky odevzdali Bohu. Dnes je tento svátek spojený se svěce-

ním svíček. Svíčka nám představuje dar světla, který jsme 

obdrželi.

Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil 
Mgr. Miroslav Sklenář
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Vážení spoluobčané! Jak jsem již 

dříve sliboval, leden patří Africe. Je 

to již tři měsíce, kdy jsem se vrátil 

z Jihoafrické republiky, kam mě po-

zvala kamarádka jako čtvrtého čle-

na do party. A musím říci, že pobyt 

v této zemi mě mile překvapil. Proto 

bych chtěl i vám pootevřít jihoafric-

ké okénko a stručně popsat, co jsem 

tam viděl a zažil. Pokud máte něja-

ký postřeh k této rubrice, můžete vo-

lat na tel. 774 84 14 04. Budu za něj 

velmi rád.

V JAR jsem strávil 16 dní a oprav-

du doporučuji navštívit tuto zemi na-

vzdory strachu z vetšiny států Afriky. 

Tato země má opravdu co nabídnout 

jak běžným turistům, tak i náročným 

cestovatelům. Třebaže jsme viděli je-

nom zlomek země, byl vskutku roz-

manitý. Naše cesta vedla od Dračích 

hor přes rozsáhlé pastviny a nádher-

né přírodní parky s velmi rozličnou 

faunou. Dále romantickou krajinou 

zelených vinic, bouřlivé pobřeží At-

lantského a Indického oceánu, až po 

Kapské město a jeho okolí. 

Naše putování začalo v Dračích 

horách, které se rozkládají na hrani-

cích s Lesothem. Je to rozsáhlá ob-

last s vrcholky přes 3000 m n. m. vy-

bavená poměrně luxusními kempy

a dobře značenou sítí stezek. Také se 

zde nachází druhý nejvyšší vodopád 

na světě. Je zasazen do obrovského 

skalního masivu zvaný Amfi theater. 

Jeho název vznikl z jeho půlkruho-

vého tvaru, který navozuje dojem 

antického divadla.

Trasa nás dále vedla rozsáhlými 

pastvinami, které slouží převážně

k chovu skotu a pštrosů. Silnice jsou 

zde ve výborném stavu s minimem 

zatáček. Pokud si zvyknete na řízení 

vlevo a na opice přebíhající přes ces-

tu, nebude pro vás přejezd velkých 

vzdáleností žádný problém. A když 

zažijete krásný západ slunce s inten-

zivní bouřkou zároveň jako my, za-

milujete si to tam.

Krásným zážitkem pro mě bylo po-

zorovat zvířata ve svém přirozeném 

prostředí, bez klecí a bez front na 

lístky. Stačilo vjet do parku (bez do-

provodu či průvodce) a mohli jsme 

celý den nerušeně pozorovat stáda 

slonů, zeber, divokých prasat a bu-

volů. S trochou štěstí můžete zahléd-

nout i lvy, leopardy a nosorožce. 

Parky na jižním pobřeží nám uká-

zaly jinou tvář – tvář divokého po-

břeží Atlantského a Indického oceá-

nu. Vítr a slaná chuť vás provází na 

každém kroku. Také stále očekáváte, 

kdy zahlédnete velrybu, kosatku či 

delfíny, kteří se zde vyskytují. S jis-

totou narazíte na lachtany a tučňáky. 

Prostě ráj pro milovníky zvířat. 

Poslední dny jsme pak strávili

v Kapském městě a jeho okolí. I zde

je spousta příležitostí pro všechny. 

My jsme navštívili příjemné pláže, 

vyšlápli na Stolovou horu a skalní 

útvar Lví hlavu, navštívili jsme mys 

Dobré naděje a ochutnali výborná ví-

na na nekonečných vinicích. Myslím, 

že se zde zabaví opravdu každý.

JAR má ovšem i stinné stránky. 

Všudypřítomné slumy nevypadají 

zrovna přívětivě a cedule, které na-

bádají k opatrnosti před krádežemi 

nebo nápisy: „Pouze na vlastní rizi-

ko“, také k dobrému pocitu rozhodně 

nepřidají. Ale ruku na srdce. I v Če-

chách máme místa, kam se rozumný 

jedinec dvakrát nehrne a v prostřed-

cích hromadné dopravy vás i přes 

varovné nápisy: „Pozor na krádeže“ 

oškubou raz dva. Ale pokud dodržu-

jete základní pravidla bezpečného 

cestování, je velmi malá pravděpo-

dobnost, že vás něco špatného po-

tká. 

Pokud seženete výhodné letenky, 

dost možná vás zde vyjde dovolená 

levněji než v Chorvatsku. Potraviny 

i služby jsou levnější než u nás, včet-

ně zapůjčení auta a benzínu. Jediné, 

kde jsme trošku zaplakali, jsou ně-

které vstupy do parků, i to vyjde lev-

něji než den v pražské zoo. Každému 

doporučuji navštívit tento nejjižnější 

stát Afriky. Jen tam se vám stane, že 

před autem místo srnek bude pocho-

dovat stádo slonů. :)

O AUTOROVI. 

Patrik Bay studoval 

na ISŠ a VOŠ Le-

deč a dále v Praze. 

Nyní bydlí v Ledči 

a pracuje v projekč-

ní kanceláři v Praze. 

Cestováním si plní 

své sny poznávat ji-

né kultury a vidět vše, co za vidění sto-

jí. Nejlépe se cítí na horách a mezi svými 

dobrými kamarády.
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NOVINKY Z PETRKLÍČE - VÁNOČNÍ POZDRAVY

Od 1. ledna 2016 dochází ke změnám v poskytování pečovatelské služby v Ledči nad Sázavou. Nově 

je rozšířena pracovní doba, která je od 6.30 do 18.00 hodin ve všední dny a o víkendu a svátcích je od 

9.00 do 12.00 hodin, dle potřeb uživatelů.

Nově mohou o pečovatelskou službu požádat už nejenom obyvatelé města Ledeč n. S. a spádových 

obcí, ale nyní již obyvatelé i okolních obcí ve vzdálenosti 10 km od města Ledeč nad Sázavou, ale pou-

ze, které jsou na území Kraje Vysočina.

Úhrada za pečovatelskou službu je uvedena v Ceníku služeb, který je k dispozici v kanceláři pečova-

telské služby na adrese 5. května 473, nebo na webových stránkách města Ledče n. S. 

Pospíšilová Dana, vedoucí DPS, Holek Richard, DiS., sociální pracovník DPS

Rok 2015 se neodvratně blíží ke konci a s ním přichází doba, na kterou se snad 

všichni tolik těšíme. Ano, řeč je o adventní době a o Vánocích. Toto období uživate-

lé Centra sociálních služeb Petrklíč toužebně očekávali, a proto se není čemu divit, že 

první vánoční přípravy začaly již začátkem listopadu.

Letošním velkým cílem našich pracovníků bylo zúčastnit se alespoň jednoho vá-

nočního prodeje. Tento úkol byl plněn hned trojnásobně, neboť výrobky našich uži-

vatelů jsme se mohli pochlubit na předvánočních trzích v Havlíčkově Brodě, ve Zruči 

nad Sázavou a také v Ledči nad Sázavou. Zájem předčil naše očekávání, což je velká 

motivace pro naše uživatele i pracovníky. Všem zákazníkům proto velmi děkujeme.

Vánoční výrobky však nebyly jedinou naší aktivitou. 4. prosince nás navštívil Mi-

kuláš s čertem a obdaroval naše uživatele velkými punčochami s ovocem, sladkostmi 

a domácím pečeným cukrovím. Ještě ten den jsme dostali dlouhou děkovnou zprávu 

od maminky jedné naší uživatelky, která se z nadílky radovala až do večera. Kromě 

mikulášského veselí také pečeme vánoční cukroví, zdobíme perníčky a vyrábíme oz-

doby na stromeček a do oken. Závěrem chceme všem popřát klidné a spokojené vá-

noční svátky v rodinném kruhu a všechno nejlepší do roku 2016.

Bc. Ivana Zálešáková, sociální pracovník

V úterý 17. listopadu se skupinka na-

šich klientů jela podívat na tradiční trh 

řemesel do Havlíčkova Brodu. Kromě 

řemeslné výroby je zaujal doprovod-

ný program i řada výrobků s vánoční té-

matikou. Potom se ještě zúčastnili vzpo-

mínky u pomníku Obětem komunismu 

za účasti představitelů města Havlíčkova 

Brodu a poslance Parlamentu ČR Pavla 

Antonína. 

V pátek 27. listopadu jsme si v rám-

ci dne otevřených dveří prohlédli VOŠ a 

Gymnázium v Ledči nad Sázavou. Nej-

více zájmu vzbudila výuka v učebnách 

výpočetní techniky, kde se žáci učí mj. 

3D modelování a webdesign. Na gymná-

ziu naše uživatele zaujal anatomický mo-

del lidského těla, sestávající se z několi-

ka desítek rozkládacích součástí, a model 

kostry člověka. Závěrem jsme vystoupali 

do školní hvězdárny.

Třetí adventní neděli jsme navštívili 

Adventní hradní jarmark na ledečském 

hradě. Na druhý den dopoledne se v Do-

mově Háj uskutečnilo vystoupení fl étno-

vého souboru ZUŠ Ledeč nad Sázavou. 

Malé zpěvačky zazpívaly za doprovodu 

DOMOV HÁJ - PŘEDVÁNOČNÍ AKTIVITY

ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY LEDEČ N. S.

paní ředitelky Soni Brabcové a paní uči-

telky Liběny Čepové celou řadu vánoč-

ních písní. Jejich vystoupení mělo pří-

jemný nádech a od klientů sklidilo veliký 

potlesk.

Týden před Vánoci se v budově býva-

lého městského úřadu uskutečnila tříden-

ní prodejní výstava výrobků našich kli-

entů. Klienti zde pomáhali s prodejem, a 

měli tak možnost popovídat si se svými 

známými nebo poznat nové lidi. Věříme, 

že se výrobky líbily, a nakupujícím děla-

jí radost. Zájem o nabízené zboží je dů-

ležitým motivem pro další práci a zdravé 

sebevědomí obyvatel Domova, kteří se 

na výrobě podíleli.

V listopadu a prosinci klienti za pod-

pory pracovníků uskutečňovali vánoč-

ní nákupy. Nakupování vypadalo tak, 

že jsme postupně navštěvovali obchody 

podle jejich přání. Před zpáteční cestou 

si většinou ještě přáli posedět v kavárně 

nebo v restauraci, a tak si předvánoční 

nákupy užívali se vším všudy.

Úspěšné vykročení do nového roku 

vám přejí klienti a zaměstnanci Domo-

va Háj.

K. Borek DiS., prac. aktivizace Domova Háj
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HOKEJ - BILANCOVÁNÍ PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI

Pakliže jsme se minule v souvislosti
s HC Ledeč věnovali mládeži, téma-
tem tohoto čísla je A-mužstvo. Den 
před rozhovorem se hrálo poslední 
kolo základní části Krajské ligy mu-
žů. V něm oranžovo-černí borci po 
dobře rozjetém utkání padli na sa-
mostatné nájezdy v Chotěboři.
První fázi KLM má HC Ledeč za se-

bou, ostatní kluby naopak v tabulce 

před sebou. Soutěž se nyní přelévá 

do nadstavby. Příhodná chvíle s tre-

nérem Mirkem Hrabaňem a předse-

dou Janem Malíkem bilancovat.

- Snad ani nelze začít jinak než: Proč 
před 1. kolem KLM odešel od mužů 
internacionál Milan Chalupa? 
JM: Pravda, mezi lidmi kolovaly 

různé dohady. Ale nehledejme v tom 

vědu. Pan Chalupa měl u A-týmu 

smlouvu do konce sezóny. Že jim

i poté vedl letní přípravu, byla dob-

rá vůle. Sedlo to i časově, jelikož su-

chý trénink áčka navazoval na tré-

nink žáků.

MH: Jen připomínám, že Milan šel 

do Ledče k mládeži se všemi s tím 

souvisejícími povinnostmi a časo-

vým vytížením. Již z jara avizoval, 

že další sezónu u mužů už nevezme. 

Ale že se prý o mě nebojí. Co se tedy 

mohlo jevit jako blesk z čistého nebe, 

bylo interně jasné už dopředu.

- Pak klub ovšem jistě měl čas hledat 
stejně zkušenou náhradu.
JM: Tím jsme u věčného tématu, pe-

něz. Ale i když je třeba máte, jedna 

´drobnost´ zůstává – geografi cká po-

loha Ledče. A kompenzovat někomu 

ty dojezdy fi nančně? Ty fi nance ra-

ději dáváme do mládeže. Před Váno-

cemi například celá mládež fasovala 

hokejky, teplákové soupravy, izole-

py atd. 

MH: Nějaká trenérská jména padla, 

dokonce i zajímavá, ale ne každý je 

volný. A pak, jak správně říká Honza, 

koučové na dané úrovni to mají z Be-

nešovska blízko do Prahy, Kolína, ti 

z Vysočiny zase do JI, TR nebo HB. 

Ne však sem, na samou hranici Vyso-

činy. To jsme slyšeli vícekrát. Jsem 

patriot, hokej dělám dlouho, tak jsem 

do toho šel. Nějaké trenérské zkuše-

nosti jsem coby asistent snad taky 

získal…

- Třeba tu, že je to trenér, kdo jako 
první dává hlavu na špalek, když se 
jeho svěřencům nedaří? Natož když 
jsou poslední?
JM: Na tohle si nehrajeme! Ze zmí-

něných důvodů to nemůžeme a ani 

nechceme. Poslední místo samozřej-

mě není lichotivé a oproti loňsku po-

klesem. Ale vše má své souvislosti. 

Po loňské sezóně odešli Standa Tecl 

a Míra Duben, (extra)ligoví veterá-

ni, kteří dělali hru, vzali za to, když 

se nedařilo. Mazáci, po jejichž bo-

ku mladí rostli. Tzv. rozdíloví hráči.

I mimo nich však v týmu nezůstal 

kámen na kameni a soupiska na stá-

vající sezónu se tvořila v hodině 

dvanácté.

- Ba i po ní, chtělo by se říct…
MH: Když se v posledním příprav-

ném zápase zraní brankářská jednič-

ka, a to tak, že na půl roku, a v prv-

ním, druhém kole to postihne další 

důležité hráče, vzniká opravdu pro-

blém. A pořád řešíte vše za pochodu, 

lepíte, co se kde dá. 

JM: Pak je tu také nějaká klubová fi -

lozofi e. Jiná nám vlastně ani nezbý-

vá. Chceme výhledově postavit tým 

na domorodých hráčích. Výše vzpo-

mínaná zeměpisná vzdálenost pla-

tí totiž nejen u trenérů. Jistě, ti kluci 

mají hokej ke své práci. Ale také jim 

není jedno, kde hrají. Kromě vzdá-

lenosti k bydlišti přihlíží také k pod-

mínkám, jaké klub respektive stadi-

on nabízí. Jaké zázemí tam najdou, 

jaké jsou šatny, zda mají na zimá-

ku posilovnu, vířivku, což dnes ne-

ní žádný nadstandard. Atd. atd. Platí 

to ovšem i v opačném sledu: míst-

ní hráč při rozhodování kam jít – či 

zda vůbec jít! – také kouká, co do-

ma mají, nemají, respektive co ma-

jí jinde…

MH: Mužstvo je mladé, někteří ješ-

tě patří do juniorů, jeden dokonce 

do dorostu! Holt je to na těch ´dva-

cet a něco´, co jim nyní musí na le-

dě pomáhat. Navzdory tomu všemu 

předvádíme do velké míry atraktivní, 

určitě ale bojovný a důrazný hokej. 

Když přijdete na zápas coby nezau-

jatý divák, je se na co koukat. Potíž 

je však v pálení i nejvyloženějších 

šancí. A góly obdržené po hrubkách 

v obraně. Krom toho se utkání v náš 

neprospěch láme v poslední třetině. 

Do té doby často napínavou a vyrov-

nanou a partii soupeř po 45. minutě 

rozhodne.

- No právě, a někdy drtivě. Nebo Le-
deč neobhájí náskok a pustí z ruky 
jasně vyhraný zápas. Leckoho logic-
ky napadne cosi o fyzičce.
JM: Když z nějakých důvodů, byť 

v našem případě objektivních, ne-

chytnete začátek ligy, už se v tom do-

le plácáte. Pak platí i ve sportu zá-

kon schválnosti. Co byste jinak dal, 

skončí na tyči. A naopak, soupeřem 

trefená tyč se odrazí ne ven, ale vám 

do sítě. Že by tým nebyl fyzicky při-

praven, si nemyslím. V rámci naše-

mu oddílu daných možností určitě 

ne. Když ovšem je tým nucen nastu-

povat s omezenou sestavou, dříve či 

později ho kompletní soupeři ubrus-

lí vždy.

MH: Odehráli jsme výborná utká-

ní i s Chrudimí, při prvním derby ve 

Světlé, v Litomyšli. Vyloženě špat-

ných zápasů nebylo, z pohledu tre-

néra, mnoho. Hodně ale bylo těch, 

které rozhodly zkraje maličkosti,

a pak už se to veze. Těžko bychom 

nyní drtili Moravskou Třebovou, ale 

mít o 10–12 bodů více a tím pádem 

být v jiné pozici, bylo v rámci mož-

ností. 

- Pánové, ledečský hokej je určitě ve 
správných rukou a výsledky se jistě 
dostaví. Něco na závěr?
JM: Že se při veškeré snaze něco ne-

podařilo, o tom samozřejmě víme, to 

nezastírám! Také je mi jasné, že ony 

uvedené argumenty a důvody neo-

mlouvají. Snad ale pár věcí vysvět-

lují.

MH: Vím, můžete hrát sebelíp, fa-

noušek chce výhru. Kašle na hezký 

hokej. Radši deset zápasů, kde jeho 

hoši tzv. ´utrpí vítězství´, než bodový 

půst po skvělé podívané. Přesto si ne-

odpouštím poznámku na konto fan-

dů. Na zimáku vídám pořád stejnou 

stovku lidí. Že by byli moc slyšet, se 

už říct nedá. Kde zůstal ledečský ko-

tel? Sezóna ještě zdaleka neskončila 

a pořádnou porci bodů ještě na beton 

urveme!

(ným)
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VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme prostřednictvím Ledečského zpravodaje Městu Ledeč n. S. za fi nanční příspěvek na velmi nutnou

rekonstrukci zdejší moštárny. Za vstřícné jednání děkuje Zahrádkářská organizace Ledeč nad Sázavou

VÍCE NEŽ STOLETÁ

POHLEDNICE LEDČE

Náš pravidelný dopisovatel, pan dr. 

Miroslav Vostatek, čirou náhodou ob-

jevil pohlednici našeho města, psa-

nou feldvéblem Emilem Rindtem, po-

sílanou přímo z manévrů. Do Ledče 

se jednotka hradeckých vojáků dosta-

la dne 11. září 1913 (takto je i pohled-

nice datována). Pohlednici vydal pan 

Jan Vostatek, knihkupectví Ledeč –

D. Kralovice, dědeček pana dr. Vostat-

ka. Tak si prosím na sto let staré po-

hlednici třeba povšimněte: město spo-

juje železný most, Ostrovec je dosud 

velký a holý, stojí Stará záložna (hosti-

nec) a také dům F. Katzera (kronikáře), 

blízko pily – napravo od jezu.     - MV-

ODEŠEL SKVĚLÝ FOTBALISTA A KAMARÁD - SLÁVEK STÝBLO

Čáslavský rodák přišel do Ledče na začátku šedesátých let minulého století. Pracoval v tehdejším 

n. p. Kovofi niš jako soustružník, v „prototypu“ a i tady patřil k uznávaným a oblíbeným kolegům.

Za ledečské fotbalisty sehrál od roku 1963 185 zápasů, ve kterých nastřílel 142 branek. V letech 

1964, 1966, 1967 byl nejlepším střelcem mužstva. Se sportem začínal jako žák české házené, pod 

vedením pánů Kovaříka a Casky. I tady patřil k nejlepším a také se hned zařadil k obávaným střel-

cům. Pro ledečskou sportovní veřejnost však zůstal zapsán jako výborný fotbalista a pro spoluhráče 

výborný kamarád. Čest jeho památce!       

 Jaroslav Francl

ODEŠLA LEGENDA LEDEČSKÉ KULTURY - ZEMŘEL PAN VLADIMÍR PRAŽÁK

Slova z titulku nejsou nadsázkou. S jeho jménem už navždy zůstane spojena éra ledečského biografu, a nebyl 

to čas zanedbatelný, vlastně celá druhá polovina minulého století. Pan Pražák se „svému“ kinu věnoval naplno, 

s velkým zaujetím a láskou. Byl to on, kdo do Ledče přivážel velké fi lmové trháky, které plnily kino na Tyršově 

nábřeží k prasknutí. Dokázal to i v časech, kdy národ už pomalu sedal k televizi.

Pan Vladimír Pražák zemřel v čase vánočním, v požehnaném věku 92 let. Řada z nás bude nostalgicky vzpomí-

nat na milého chlapíka, který se na náměstí s každým zastavil, prohodil pár slov, podstrčil do ruky plakátek – tak, 

jak byl zvyklý ze své milované profese „starého kinaře“, jak se sám rád označoval. Byl pravidelným čtenářem, 

dopisovatelem i horlivým distributorem našeho zpravodaje. I tady mu patří velké poděkování.

Jeden velký fi lm skončil! Přeji panu Pražákovi, aby v hvězdném prachu a lesku, který k fi lmu neodmyslitelně 

patří, už navždycky zůstal. Čest jeho památce!                    -ok- 

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 16. ledna 2016 oslaví

paní LUDMILA HOLKOVÁ 

krásných 92 let. Přejeme jí jen to 

nejlepší, hodně štěstí, optimismu 

a toho nejdůležitějšího – pevného 

zdraví. Rádi bychom také poděkovali 

kolektivu pečovatelské služby

Ledeč za pomoc a podporu,

kterou babičce poskytují. 

Rodina

Dne 29. ledna 2016 uplyne deset smutných let, 

kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek a děde-

ček, pan JOSEF HURT z Ledče nad Sázavou.

16. srpna 2016 si připomeneme už deváté výročí, 

kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka 

a babička, paní VĚRA HURTOVÁ. 

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte prosím 

spolu s námi.

S láskou vzpomínají dcera Ilona s rodinou a syn Josef.

Dne 10. ledna 2016 uplynul jeden smut-

ný rok od úmrtí hodného tatínka a dědečka, 

pana JOSEFA BAKULY z Ledče nad Sá-

zavou. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 

mu prosím, spolu se zarmoucenou rodinou, 

tichou vzpomínku.

Dcera Eva s rodinou

Kdo znal, vzpomene, 
kdo měl rád, nezapomene.
Dne 22. ledna 2016 uplyne už 10 let od úmrtí 

pana ZDEŇKA KOURKA z Ledče nad Sá-

zavou. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeň-

te spolu s námi. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka
Božena a synové s rodinami.


