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ZPRÁVY Z RADNICE

(UPRAVENO PRO POTŘEBY ZPRAVODAJE)

V prvním měsíci roku 2016 zasedla Rada města
ke svým dvěma schůzím a to 4. a 25. ledna.
Z řešených bodů jsme pro naše čtenáře vybrali následující:
– Byl schválen záměr zažádat o dotaci na opravu morového sloupu a na podporu činnosti Informačního
centra.
– Byl schválen záměr provézt personální a organizační audit fy. Technické služby ﬁrmou Gnostika Consulting
První letošní schůze Zastupitelstva města
proběhla 11. ledna a mimo jiné bylo projednáno:
– Byl schválen rozpočet města na rok 2016 včetně
jeho závazných ukazatelů a to ve výši 97,8 mil. Kč

– Byly schváleny příspěvky na činnost městským příspěvkovým organizacím ZŠ, ZUŠ, MŠ a SVČ
Zastupitelé města se k plánovanému rozpočtu na
rok 2016 sešli ještě na další pracovní schůzce dne
16. prosince. Další veřejná schůze Zastupitelstva
města je plánována na 22. února od 16.00. Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva
města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz
- JD -

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V ZŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU
Ve dnech 22. a 23. ledna 2016 proběhl v budově ZŠ
Ledeč v Komenského ulici zápis dětí do prvních tříd
pro školní rok 2016–2017. K zápisu se během dvou
dní dostavilo 90 zákonných zástupců se svými dětmi.
Zatím bylo přijato 83 dětí, o odklad zahájení školní
docházky žádá pro své dítě 6 zákonných zástupců. Tři
děti se dostaví ještě k dodatečnému zápisu. Do první
třídy mohou být také přijaty děti mladší 6 let po posouzení jejich zralosti odborníky. Jedná se o 1 dítě. Již
teď je však jasné, že v novém školním roce budou otevřeny tři první třídy.
Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka školy

ČINNOST MĚSTSKÉ KNIHOVNY V ROCE 2015
Knihovnu za minulý rok navštívilo celkem 18 924
uživatelů, kteří využili některou ze služeb městské
knihovny. Z toho bylo 949 návštěvníků besed a ostatních akcí. Těch se podařilo uskutečnit 50. Jednalo se
hlavně o literární besedy pro mateřské a základní školy. S nečekaným zájmem se setkal kurz pletení z papíru, ve kterém bychom rádi pokračovali i v letošním
roce. Celkem se zaregistrovalo 973 čtenářů, kteří si
půjčili 66 535 knih, periodik nebo CD. Je pozitivní,
že oproti roku 2014 se zvýšil počet čtenářů i výpůjček

v dětském oddělení. Pro zajímavost – nejvíce čtenářů
chodí v úterý a doba, kdy je knihovna nejvíce navštěvovaná, je 9.00–10.00. Dobře funguje i spolupráce
s ostatními knihovnami, naše knihovna půjčila v rámci meziknihovní výpůjční služby 35 titulů a od ostatních knihoven jsme si půjčili 163 titulů.
Děkujeme všem návštěvníkům knihovny za přízeň
a těšíme se s nimi na shledanou i v letošním roce. Samozřejmě velmi rádi uvítáme i nové čtenáře.
Kolektiv MěK

SMUTNÁ ZPRÁVA

ZUBNÍ POHOTOVOST ÚNOR 2016
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

ZUŠ Ledeč obdržela zprávu, že
dne 24. ledna 2016 ve věku 85 let zemřel pan JOSEF KUČERA, zakládající učitel Hudební školy v Ledči n.
S. Jeho působení v ledečské hudební
škole zanechalo v srdcích jeho žáků
a přátel trvalé a krásné vzpomínky.
Kdo jste znal tohoto moudrého a laskavého člověka, vzpomeňte s námi.
Za kolektiv ZUŠ Jana Laudátová
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13. – 14. 2.

Dr. Beránková,
Tel.: 569 426 109
Dobrovského 2023, H. Brod

20. – 21. 2.

Dr. Venosová,
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 107

27. – 28. 2.

Dr. Vosiková,
Lánecká 970, Světlá n. Sáz.

Tel.: 724 558 257

5. – 6. 3.

Dr. Pumpová,
Hrnčířská 2925, H. Brod

Tel.: 569 428 238

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
PŘEHLED O POKLADNIČKÁCH
Vedoucí skupinky

Vybíralo se v obci

Výtěžek v Kč

Pekárková Angelika
Březinová Kateřina
Srncová Marie
Zálešáková Ivana
Pešek Jan
Bártová Markéta
Vosiková Jitka
Sklenářová Jana
Koubková Jana
Janečková Dagmar
Nováková Gabriela
Zahálka Milan

Ledeč n. S. – Husovo nám., MÚ, Lipová ulice
Ledeč n. S. – poliklinika
Ledeč n. S. – Haškova ulice
Ledeč n. S., Horní – Hradní, Zahradní,…..
Kouty
Hradec, Prosíčka, Nezdín
Ostrov
Ledeč n. S., Horní – Slunečná, Zoufalka I, II, III, Partizánská
Ledeč n. S. – Pečovatel. dům, Pivovarská, Ke Křížům, ﬁrmy, Zahrádecká – část
Ledeč n. S. – kostel sv. Petra a Pavla, živý betlém
Vilémovice
Ledeč n. S. – Plácky, Pod Skalkou, Na Skalce, Zahrádecká

6 132,3 155,2 132,1 944,5 662,11 136,6 520,3 522,8 338,8 805,9 370,4 973,-

CELKOVÁ ČÁSTKA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
BYLA 71.689 KČ
Peníze budou použité na nákup vozidel pro terénní služby OCH Havl. Brod, na dokrytí nákladů na provoz charitních služeb na Havlíčkobrodsku a Humpolecku, na realizaci humanitárních projektů v Indii, na krytí nákladů v mimořádných situacích a na přímou pomoc
potřebným v těžké životní situaci. Děkujeme všem vedoucím skupinek, koledníkům i Vám
všem, kteří jste přispěli.

SITUACE NA TRHU PRÁCE NA ZAČÁTKU ROHU 2016
MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU
Počet uchazečů o zaměstnání – 203, z toho žen – 120
Podíl nezaměstnaných osob – 5,8 %, volná pracovní místa – 42
REGION SVĚTLÁ N. S.
– počet uchazečů o zaměstnání – 925
– z toho žen – 475
– podíl nezaměstnaných osob – 6,8 %
– volná pracovní místa – 77

OKRES HAVLÍČKŮV BROD
– počet uchazečů o zaměstnání – 3629
– z toho žen – 1903
– podíl nezaměstnaných osob – 5,8 %
– volná pracovní místa – 774
Mgr. Jitka Navrátilová, ÚP Havlíčkův Brod

Hotel Sázava v Ledči vás srdečně zve
od 24. 2. do 26. 2. 2016
v době od 10 do 15 hodin na

ZABIJAČKOVÉ HODY
s možnos zakoupení veškerých výrobků domů.
Za kolek v Hotelu Sázava Gabriela Písaříková
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LEDEN 2016
ŘÍDIL POD VLIVEM ALKOHOLU – dne 1. ledna 2016
v 19:50 hod. policisté v Ledči nad
Sázavou v ul. Stínadla kontrolovali nastartované stojící vozidlo zn.
VW PASSAT, které tvořilo překážku silničního provozu. Při kontrole
byl ve vozidle nalezen spící 23letý
muž, který po probuzení byl zjevně pod vlivem alkoholu a při kontrole tvrdil, že chtěl své vozidlo zaparkovat, přičemž se mu ve vozidle při parkování udělalo špatně a usnul. U řidiče byla následně provedena dechová orientační zkouška na alkohol s výsledkem 2,70 promile alkoholu v dechu, opakované zkoušky s výsledkem 2,44 a 2,33 promile alkoholu v dechu. Dalším šetřením bylo zjištěno, že muž s vozidlem vykonal jízdu dle jeho tvrzení pouze cca 30 m v ul. Stínadla, ale i tímto se dopustil přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Řidiči byl na místě hlídkou Policie ČR zadržen řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda. Ve věci bylo poté
policejním inspektorem vedeno zkrácené přípravné řízení s následným předáním spisového materiálu na Okresní státní zastupitelství v Havlíčkově Brodě k dalšímu rozhodnutí.
VLOUPÁNÍ DO ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA – dne 7.
ledna bylo v ranních hodinách na Policejní stanici v Ledči nad
Sázavou oznámeno, že neznámí pachatelé se v době od 17:00
hod dne 6. 1. 2016 do 06:30 hod dne 7. 1. 2016 vloupali do zemědělského družstva v obci Jedlá, kde z administrativní budovy

odcizili bezpečnostní kamerové zařízení, počítač včetně příslušenství a poté se za pomocí nalezeného paletového vozíku pokusili z kanceláře účtárny odcizit kovový trezor vážící cca 400
kg s ﬁnanční hotovostí, což se jim však zcela nepodařilo a trezor se zasekl u vchodový dveří. Tímto svým jednáním dosud neznámí pachatelé způsobili poškozené ﬁrmě škodu v celkové výši
nejméně 76.321,- Kč.
VEŘEJNÉ POHORŠENÍ A PŘEVOZ NA ZÁCHYTNOU
STANICI – dne 23. ledna řešila hlídka PČR 57-letého muže
z Ledečska, který v době nejméně od 10:35 do 10:45 hodin
v Ledči nad Sázavou ležel pomočený na schodech do hotelu
Sázava. Vzhledem k tomu, že tento muž nereagoval na žádné
vnější podněty, nebyl neschopen plynulé řeči, samostatné chůze ani dechové zkoušky na alkohol, tak byl vzhledem k převládajícím klimatickým podmínkám zajištěn, neboť svým chováním ohrožoval svůj život a zdraví a poté byl z místa převezen na
Protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě k vystřízlivění.
KRÁDEŽ ČOKOLÁD – dne 24. ledna byla na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou nahlášena krádež většího množství čokolád v OD Penny v Ledči nad Sázavou. Hlídka PČR okamžitě
vyjela na místo krádeže, kde následně zjistila, že neznámý pachatel v době od 14:00 hod. do 15:00 hod. dne 24. 1. 2016 nepozorovaně z regálu se sladkým zbožím odcizil celkem 58 ks
čokolád zn. Milka o hmotnosti 300 g, čímž způsobili celkovou
škodu ve výši 5.794,20 Kč.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR , v.r., zást. ved.
OO Světlá n. S., Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

HÁZENÁ SE PŘIPRAVUJE NA JARNÍ SEZÓNU
poslední se hrál 16. prosince v Ledči a opět se ho zúčastnilo 16
týmů z Dolních Kralovic, Hněvkovic, Kožlí a Ledče. Všichni si
mohli povšimnout zlepšení dětí oproti prvnímu turnaji i jejich
neutuchající touze po vítězství. V kategorii 4.–5. tříd se pořadí
oproti úvodnímu turnaji neměnilo, takže na prvních třech místech skončily týmy Tygři ZŠ Ledeč, Old Stars ZŠ Hněvkovice
a Citrónci ZŠ Ledeč. V kategorii 1.–3.tříd byl na 1. místě tým
Leopardů z Dolních Kralovic, na 2. místě Bílí tygři Ledeč a třetí skončil tým Rychlých šípu z Hněvkovic.
Na závěr bychom chtěli poznamenat, že nábor do týmů
všech kategorií je stále otevřený a veškeré informace jsou dostupné na www.hazenaledec.banda.cz nebo v nabídce kroužků SVČ Ledeč.
-ZJ-

V zimních měsících házená nezahálí. Všechny kategorie intenzivně trénují, aby zlepšily svoje fyzické a herní schopnosti.
Před zahájením jarní sezóny je potřeba se připravit na soupeře,
tak abychom byli se svým výkonem na hřišti spokojeni, nejlépe abychom odešli ze hřiště jako vítězové. Nejmladší kategorie se budou účastnit turnajů v okolí Ledče, k vrcholům sezóny
bude opět patřit Memoriál Karla Šulce v Plzni. Nově poskládaný tým mladších žáků, kterých je v tuto chvíli již 19, bude získávat zkušenosti v soutěžních turnajích. Starší kategorie si zahrají jarní část Ligy vysočiny a zúčastní se Prague Handball
cupu v Praze. Muži budou do jarní části Společné regionální
ligy vstupovat z 3. místa tabulky.
Na jaře nás také čekají dva turnaje školní ligy v miniházené,
které budou navazovat na velmi úspěšné podzimní turnaje. Ten

DATEL Ledeč s.r.o., Marie Majerové 1152
584 01 Ledeč nad Sázavou

PŘIJMEME KOORDINÁTORA ZAKÁZEK
–
–
–
–

zajištění dodávek a výroby, komunikace s dodavateli
dohled nad průběhem zakázky z hlediska termínů a kvality
komunikace se zákazníkem
finalizace zakázky

NABÍZÍME:
POŽADUJEME:
– odpovídající platové zařazení
– samostatnost, organizační a komunikační
– firemní benefity
dovednosti
– nástup možný ihned
– základní znalost na PC
– základní znalost výkresové dokumentace
– řidičské oprávnění skupiny B
– vyučení nebo SŠ vzdělání ve strojírenském oboru výhodou
– praxe v oboru vítána
Kontakt: Ing. Oldřich Major, telefon: 602 389 729, e-mail: major@datel-ledec.cz
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VALNÁ HROMADA HASIČŮ
V polovině ledna proběhla na ledečské požární stanici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Ledeč n. S. Valné hromady se zúčastnili i představitelé města – Ing. Z. Tůma a Ing. H. Horáková, za HZS
mjr. Ing. Z. Šach a ppor. J. Šimanovský, za zasloužilé
hasiče pánové – V. Pokorný, J. Cihlář a J. Nácovský,
za sdružení hasičů starosta okrsku č. 17 J. Borovský,
starosta okrsku č. 18 a okresní místostarosta J. Cihlář
a velitel okrsku č. 18 R. Krátký.
V úvodu jednání přednesl starosta ledečských hasičů zprávu o činnosti za rok 2015. Ve zprávě bylo připomenuto všech 14 událostí, zejména požárů, u kterých v loňském roce ledečští dobrovolní hasiči zasahovali. Letní sucha a vedra krom nárůstu počtu požárů vyžádala i zavlažování městské zeleně. Zmíněna byla i údržba a opravy techniky, plnění povinných
i nepovinných školení a výcviku. Bylo rovněž připomenuto, že na stanici HZS je nově zařazena nová Tatra 815-7 a zpátky se do Ledče vrátil třicetimetrový výsuvný žebřík, nově na podvozku Mercedes.
Ze spolkové a dobrovolnické činnosti byly připomenuty asistence na kulturních a sportovních akcích, účast
na soutěžích, sbírka hraček pro dětské oddělení havlíčkobrodské nemocnice, ale třeba i svatba člena sboru
J. Jelínka s R. Kršňákovou.
Podrobnější informace o jednotlivých událostech
byly uveřejňovány jak na webu ledečských hasičů, tak
v Ledečském zpravodaji.

Po přednesení zprávy o činnosti za rok 2015 byl velitelem P. Pokorným přednesen plán práce na rok 2016
a návrh na složení výjezdové jednotky. Přednesené
informace byly členy schváleny. Po informaci o čerpání ﬁnančních prostředků proběhlo ocenění některých členů. Jaroslavu Pánkovi byla udělena medaile
za příkladnou práci, Zdeněk Chadim obdržel věrnostní stužku za 40 let práce u dobrovolných hasičů, Vítězslav Hess za 20 let a Štěpán Polák za 10 let práce v SDH. Hana Hrubantová a Martin Hrinda obdrželi čestné uznání.
V diskuzi vystoupil J. Cihlář, který informoval o aktualitách na okrese. Ing. Horáková v diskuzi poděkovala za práci a vyjádřila podporu dobrovolným hasičům. Zmínila dále pozitivní ohlasy v souvislosti se zásahem na Stínadlech. Mjr. Ing. Šach informoval o aktualitách na okresní úrovni HZS a seznámil přítomné
s některými statistickými daty za rok 2015. Ppor. Šimanovský shrnul rok z pohledu velitele stanice a přiblížil některé plánované akce. Dále vystoupil starosta města Ing. Tůma, který poděkoval hasičům za práci pro město a jeho občany. Starosta okrsku J. Borovský mimo jiné vyjádřil spokojenost nad hojnou účastí členů na jednání a informoval o aktualitách z odborných rad. Jeho příspěvek doplnil velitel okrsku
V. Pokorný. Za zasloužilé hasiče vystoupili J. Cihlář
a J. Nácovský a shrnuli některé informace o historii,
současnosti a budoucnosti ledečské dobrovolné požární ochrany. Večeře a zábava završily setkání.
Dan Horký
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HASIŠKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015

Loňský rok patří v hasičské statistice k těm nadprůměrným. Jednotka ledečské požární stanice Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina vyjížděla celkem k 277 událostem. Mimořádný podíl na celkovém
počtu výjezdů mělo sucho v letních měsících v kombinaci s pracemi na polích. Velmi často způsobovaly požáry sklízecí stroje. V součtu hasiči zasahovali
u 42 požárů. Za zmínku stojí požár bytu ve čtvrtém patře panelového domu, který vypuknul 17. června v ulici Stínadla. Zde požár způsobil nedopalek cigarety. Na
místě došlo ke zranění 10 osob, které se převážně nadýchaly zplodin hoření. Na místě zasahovaly profesionální jednotky z Ledče a Světlé. Dále dobrovolní hasiči z Ledče a Kožlí. Největší z letních požárů spojených se suchem vypuknul 7. srpna za obcí Bělá. Zde
došlo k zapálení pole vniknutím kamene do kombajnu. Požárem byla zasažena plocha 7ha pole s ječmenem a část přilehlého lesa. Zde s naší jednotkou zasahovali hasiči z Ledče, Jedlé, Číhošti a Kožlí.
Mimo požáry jednotka stanice Ledeč vyjela k 40 nehodám. Bohužel se nám nevyhnuly nehody se zraněními, ani ty tragické. Z celkového výčtu byly dvě nehody železniční, kde spolupracujeme s kolegy z HZS
SŽDC (Hasičská záchranná služba, správa železniční dopravní cesty). Celkem 4 výjezdy proběhly kvůli

KOTLÍKOVÁ DOTACE BEZ STAROSTÍ

úniku nebezpečných látek buď do ovzduší, či do
půdy. Několikrát vyjela jednotka na záchranu osob
z výšek. Zde stojí za zmínku událost ze září, kdy hasiči evakuovali dvě osoby z výtahu na Poliklinice, který
se zaseknul mezi I. a II. patrem.
Dlouhodobě mezi výjezdy převažují technické pomoci. Pod tímto názvem si můžeme představit likvidaci nebezpečného hmyzu (sršně, vosy, roje včel), otevírání bytů v případě nebezpečí z prodlení, asistenci
Zdravotnické záchranné službě při transportu pacienta
z nepřístupných míst či vyšších pater, asistenci Policii
ČR např. při vyhledávání pohřešovaných osob a v neposlední řadě odstraňování stromů padlých přes komunikace. Takovýchto výjezdů jsme za rok 2015 absolvovali 187.
Jistě si řada čtenářů všimnula nového hasičského
vozidla, které se pohybuje ve městě a okolí. V říjnu
jsme dostali z dotačního programu EU novou velkokapacitní cisternu značky Tatra. Ta nahradila stávající
vozidlo z roku 1985, které dál převádíme na dobrovolné hasiče v našem obvodu. V prosinci k nám byl dislokován automobilový žebřík AZ 3O Mercedes z centrální stanice Havlíčkův Brod.
Na konci tohoto ohlédnutí za minulým rokem bych
rád připomněl, že 1. prosince 2016 tomu bude 40 let
od založení stanice profesionálních hasičů v Ledči.
U této příležitosti budeme pořádat soutěže, o kterých
vás rád informuji v dalších číslech zpravodaje.
ppor. Jan Šimanovský, velitel Požární stanice
Ledeč n. S., HZS Kraje Vysočina

● PŘIJEDEME DO VAŠÍ KOTELNY
A NAVRHNEME NEJVHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ
● UDĚLÁME PŘESNOU KALKULACI
VČETNĚ VYPOČTENÍ DOTACE
● ZPRACUJEME PODKLADY PRO DOTACI
VČETNĚ SLUŽEB ENERGETICKÉHO SPECIALISTY
● PROVEDEME MONTÁŽ KOTLE,
SPUŠTĚNÍ A ZAŠKOLENÍ

Tel.: 605 218 036 – p. Ranecký
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Váženíspoluobčané! Únor by měl patřit sněhu. A protože je ho u nás poskrovnu, zavedu vás na místo, kde v zimních obdobích není o sníh nouze. Do města Tromsø, které leží 400 km za polárním kruhem. Město, odkud podnikali své výpravy stateční dobyvatelé severního pólu. Pokud máte nějaký postřeh k této rubrice, můžete volat na tel.
774 84 14 04. Budu za něj velmi rád.
Město Tromsø se nachází v severní části Norska na
69°40´ severní šířky (66°33´ severní šířky deﬁnuje hranici severního polárního kruhu). Je vyhlášené hned několika zajímavostmi. Sídlí tu nejseverněji položená univerzita nebo botanická zahrada. I nejseverněji položený pivovar zní velice lákavě. A nemělo by se zapomínat ani
na ideální prostředí pro běžkaře, skialpinisty, biatlonisty a všechny lidi, kteří mají rádi horskou krajinu s výhledem a nespočet fjordů. To vše je velice lákavé. Ovšem
nejvíce přitažlivé je Tromsø pro lovce polární záře. Jednak svou polohou a také pro dobré letecké spojení.
A tak i my jsme podlehli touze spatřit polární zář na
vlastní oči a po přestupu v Oslu se po párhodinovém letu
ocitáme uprostřed zasněžené krajiny přátelského městečka, které se rozkládá zčásti na pevnině a zčásti na sousedním ostrově. Naše kroky směřují na severní část ostrova, kde nocujeme u kamarádky z Česka. Ráno se vydáváme na obhlídku městečka. Navštívíme polární muzeum, projdeme střed města a vstřebáváme krásnou atmosféru chladného severu. Večer se vydáváme na běžkách pozorovat polární zář. Ten večer zahlédneme několik malých září a s příjemným pocitem se vracíme zpět ke
kamarádce. Ale ty nejkrásnější zážitky na nás čekají další den. Ráno se vydáváme na sousední ostrov a vycházíme na vrcholek Kjølen. Naší odměnou jsou krásné výhledy na fjord. Na liduprázdné planině vychutnáváme čaj
a sjíždíme na lyžích zpět na okraj Tromsø. Večeře, kafíčko a noční procházka do parku v nejvyšších místech ostrova. A štěstí stálo při nás. Obloha se zbarvila do zeleno
modra a celá se začala vlnit jako hladina moře. Následně
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se barvy začaly měnit a vše se jakoby točilo ve spirálách.
Podívaná trvala jen pár minut, ale ještě dlouho jsem nemohl uvěřit, že něco takového lze vůbec spatřit. Záře mě
vtáhla do svého tance a oči nestačily pojmout vše, co obloha nabízela. Utopily se v barvách a pohybu celé oblohy.
Na chviličku jsem zapomněl, kde jsem a kdo jsem. Ještě
dlouho jsme stáli ve sněhu a pozorovali dozvuky „tance
duchů“, jak se polárním zářím často říká.
Fotky polárních září jsou krásné, ale nevypovídají
o dynamičnosti tohoto dle mého názoru nejkrásnějšího
přírodního jevu. Každému bych moc přál alespoň jednou
zažít tento nádherný okamžik. Ale ne všem, kteří se vydají do severních končin, se tato podívaná naskytne. Polární záře je důsledkem slunečních aktivit, které ovlivňují četnost a intenzitu. Takže i několikadenní pozorování oblohy může skončit neúspěchem. Pokud je alespoň
malinká šance, podniknout cestu za polární září, určitě
ji využijte. Spoustu věcí máme pouze na určitý čas a potom upadají v zapomnění. Okamžik, jako je tento, přetrvá
v nás tak dlouho, dokud si budeme schopni vybavit věci
z naší minulosti.
TROCHA INFORMACÍ O AUTOROVI
Patrik Bay studoval na ISŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou. Poté odešel na studia do Prahy. V současné době
bydlí v Ledči a pracuje v projekční kanceláři v Praze.
Cestováním si plní svůj velký sen poznávat jiné kultury
a vidět vše, co za vidění stojí. Nejlépe se cítí na horách
a mezi svými dobrými kamarády.

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

O Vánocích se v ledečské sokolovně konal tradiční turnaj v malé kopané - Christmas cup, který pořádá parta kamarádů a kde se proti sobě utkávají hráči
ze všech sportovních odvětví, jako fotbal, házená, hokej nebo skateboarding. Mezi hráči jsou i profesionálové z fotbalu či hokeje. Akce je o setkání přátel (Ledečáků), kteří nemají možnost se často sejít, a proto
je tento turnaj skvělou příležitostí k přátelským setkání před Vánocemi. Letos podruhé se pořádala charitativní akce. Letos byly příspěvky pro vážně nemocného D. Novotného z Třebíče, který byl nejen talentovaným fotbalistou, ale také umělcem. Právě cesta na hodinu kreslení byla Davidovi osudnou (zraněn na dráze v roce 2011).
Turnaje se zúčastnilo 12 mužstev, ve dvou skupinách (losovalo se). Po řadě bitev letos svedli ﬁnálový souboj opět Profesoři (šesté ﬁnále v řadě) s týmem
Black horses. Profesoři vyhráli poslední tři ročníky
a Black horses nastoupili s taktikou tuto sérii přerušit. Hned od prvních minut se jim to dařilo a Profesoři, kteří postrádali zraněného Martina „kohouta“ Trpišovského, dostávali jeden gól za druhým a poločasové skóre naznačovalo, že letos budeme mít nového vítěze. Diváci, kterých přišlo velké množství, vycítili, že
nadvláda Profesorů byla už dlouhá, a tak oslavovali
každý vstřelený gól do jejich sítě. Strhující atmosféra!

Druhý poločas Black horses potvrdili, že se na letošek opravdu skvěle připravili a získali tak svůj první titul CHC. Zlatou kopačku získal Ondřej Machala z vítězného týmu a zlatý míč Martin Toula z Profesorů. Jako každý rok se konala také exhibiční soutěž
žen ve střelbě na prázdnou branku. Nejlepší byla Nicole Cicvárková, která obhájila loňské prvenství (korunka pro královnu).
Loni jsme začali novou tradici v podobě charitativní akce a letos jsme pokračovali. Přijel za námi Pavel
Chalupa, který je kamarádem Davida Novotného už od
dětství a seznámil nás s jeho příběhem (velmi emotivní záležitost). Pavel nás ale také pozval na jejich charitativní turnaj, který on sám pořádá právě pro Davida,
aby se vybralo na jeho nákladnou léčbu co nejvíce peněz. Na turnaj s názvem DAVI CUP jezdí a podporují ho i ligoví hráči z celé republiky (Jan Kopic, Lukáš
Masopust...) Součástí jeho turnaje je i dražba dresů ligových fotbalistů a jiných profesionálních sportovců.
V letošní dražbě jste si mohli vydražit i dres Ledečáka, Slávisty Jana Mikuly. I díky nám se podařilo vybrat na Davidovu léčbu obrovskou sumu peněz, téměř
200 tisíc korun. Všem zúčastněným touto cestou děkujeme! Věříme, že pro příští rok udržíme tradici a těšíme se zase za rok v ledečské sokolovně.
Autor: RT7

POZVÁNKA – RYBÁŘI
MAJÍ VÝROČKU
Výroční členská schůze
MO ČSR v Ledči n. S. se
koná v sobotu 27. února
2016 od 8 hodin v budově
organizace v Barborce. Jste
srdečně zváni!
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OBEC OSTROV (pokračování z minulého zpravodaje). Budova obecního úřadu, kterou obec koupila v roce 2013, byla
v žalostném stavu a proto, za pomoci dotace z programu obnovy venkova, se jí podařilo uvnitř zrekonstruovat. V naší obci
chybí stále obecní dům, proto jsem se rozhodl to změnit. Nejdříve najít vhodné místo uprostřed obce, kde by takový kulturní stánek mohl v budoucnu stát. A ejhle, díky Janě Novákové ze Žebrákova se podařilo odkoupit pozemek, kde se říká Na
Pouzkách. Je to pozemek u silnice a uprostřed obce, přesně takový, kde by mohl v budoucnu vzniknout i v Ostrově Obecní
dům. Kde se občané budou moci scházet mezi sebou k společným setkáním v rodině, k oslavám, svatbám, křtinám, narozeninám apod.

Vážit si starších občanů a popřát jim k jejich kulatým narozeninám, popřát maminkám k narození děťátka, poděkovat všem,
kdo přiloží ruku k dílu při zvelebování obce, je pro nás milá povinnost a tímto ještě jednou přeji hodně zdraví všem starším
občanům. Maminkám a tatínkům hodně úspěchů ve výchově
jejich dětí. Brigádníkům za pomoc a ostatním, nebojte se přijít mezi nás.
Vám, starším, děkuji za to, co jste nám, spoluobčanům Ostrova, odkázali, vy, mladí, buďte hrdí, že žijete v Ostrově a snažte se, ať i po vás zůstane v kronice obce zmínka o tom, jak jste
obci pro její zvelebení přiložili ruku k dílu.
Ing. Jan Rajdl, starosta obce

VALNÁ HROMADA A 115. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ SDH V PAVLOVĚ
Dne 9. ledna 2016 se konala v Pavlově výroční valná hromada SDH a zároveň připomenutí 115. výročí založení místního sboru. Úvodu se ujal pan Rudolf Holek, našimi hosty byli:
Ing. Pavelka, místostarosta obce, který nás seznámil s rozvojem obce a spoluprací s SDH, starosta OSH pan Stejskal nás seznámil s prací a plány OSH na rok 2016, starosta okrsku J. Borovský a velitel okrsku V. Pokorný poděkovali za práci v uplynulém roce a seznámili nás s výcvikem jednotek. B. Holková
seznámila členy sboru s prací a činností okresní rady prevence, velitel stanice Ledeč n. S. Šimanovský nás seznámil s prací a činností stanice, zástupci spřáteleného SDH Mírovka Petr
a Pavel Zabloudilovi poděkovali za pozvání, předali dary a projevili přání další dobré spolupráce, J. Nácovský a J. Cihlář nás
informovali o činnosti zasloužilých hasičů.
Velitel našeho sboru Ing. Svoboda pohovořil o plánech na
výstavbu nové hasičárny. Zhodnotili jsme uplynulé období, co
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se nám podařilo a kde ještě máme rezervy. Někteří členové byli
oceněni za svojí dosavadní činnost:
Za příkladnou práci – Mgr. Krecl, Ing. Svoboda, B. Holková.
Čestné uznání OSH – V. Hrůza.
Čestné uznání SDH – Ing. Pavelka, V. Vadinský, B. Tichý,
P. Jindřichovský.
Týž den, kdy probíhala naše valná hromada, slavila 50. narozeniny členka sboru Naďa Hánová. K významnému jubileu
jsme jí všichni popřáli a předali věcný dar a gratulační list.
Ráda bych touto cestou poděkovala i panu Tomáši Nedělkovi, který nám připravil chutnou večeři a po celou dobu nás vzorně obsluhoval.
Za SDH Broňa Holková

HISTORIE MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ ŽELIVKA SE SÍDLEM V KOŽLÍ

Víte, že lesní zvěř má světla, bakadla, fialku, kvítek, pírko, střapec i zbraně?
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 se měnil, myslivost však ve své podstatě je stejná. Chrání a tvoří hodnoty, vedle toho její provoz ukrývá také hodnoty duševní a mravní. Čtěte závěr vyprávění o současné myslivosti na Ledečsku zkušeného Rudolfa HUSÁKA ze Zaháje. Rádi otiskneme i vaše příspěvky k tématu (fotografie, pozvánky…).
Celé myslivecké sdružení, s ohledem na velikost honitby (3396 ha), má v revíru 75 krmelců, slanisek, zásypů a dvě velká krmeliště pro divoké kachny. K zimnímu
přikrmování zvěře nakupuje MS množství obilí, hlavně
ovsa, kukuřice a též granulovaná minerální krmiva pro
srnčí a dančí zvěř.
Z predátorů stále dominuje liška, kuna, jezevec, psík
mývalovitý a zavlečený norek americký. Velké škody
na zbytcích drobné zvěře způsobuje, kromě velkoplošného zemědělského hospodaření na orné půdě, i zvěř
černá. Na jaře myslivci doslova hlídají oseté plochy
máku, kukuřice a jiných plodin, na kterých způsobují
divočáci nesmírné škody. Hlavním posláním myslivců
v současné hektické době je starost o udržení přiměřeného stavu zvěře v honitbě, včetně zlepšování podmínek chovu zvěře.

Členové MS Želivka vytvářejí v honitbě zařízení k zajištění přikrmování zvěře v době nouze – výstavbou seníků,
krmelců, zásypů. Stejnou váhu myslivci kladou i na zařízení, sloužící k bezpečnému pozorování a lovu zvěře (kazatelny, posedy, pevné i mobilní, umělé nory atd.). Pro zlepšení životních podmínek zvěře ve volné přírodě je dnes potřeba zachovat tolik všemi vyhledávané ticho a klid, hlavně
v době hnízdění a rození mláďat a to se nám vůbec nedaří.
Mládež si neváží přírody, není vychovávána k ochraně
životního prostředí, spousta lidí si udělalo z přírody veřejné závodiště pro své motorky, čtyřkolky a neberou ohled
na zvěř, ani na ostatní občany, kteří hledají v přírodě ticho,
klid a místo pro odpočinek. Jen společné úsilí a výchova
nás povede k odstranění tohoto velkého nešvaru. V zájmu
zachování krásné zdejší přírody to jistě stojí za to!
Rudolf Husák, myslivecký hospodář

NABÍZÍM SPRÁVU
NEMOVITOSTÍ A VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ
Od 1. ledna 2016 zákonem
č. 221/2015 Sb. vyplývá povinnost
pro SVJ zveřejnit účetní závěrku
(rozvaha, příloha, výkaz zisku
a ztráty) uložením do sbírky listin
v rejstříku SVJ, počínaje závěrkou
za rok 2014 do 31. 3. 2016. Nabízím
správu nemovitostí, vedení účetnictví
včetně kompletní účetní závěrky
za 117 Kč/měs./byt.jedn. Možnost
i účetní zpracování roku 2014.
Kontakt: Bc. Markéta Bílková,
tel. 602 757 234,
email: Kincsem@seznam.cz.
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O MODLITBĚ Modlitba provází věřící celým životem. Někdy
se modlí i lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou nevěřící. Co lidem
modlitba přináší? Splní se snadněji lidské touhy a přání, pokud
je takto podpořím? Jak jednoduché. Odříkám modlitbu, automat
můj případ vyhodnotí a vše se v dobré obrátí. Modlitbu nelze takto zúžit. Je to v první řadě vyjádření vztahu s Bohem. Opravdu
hluboká modlitba je rozhovorem s ním. Pojmy nemusí být vyjádřené slovy, někdy je to i nemožné. O lásce třeba spisovatelé a básníci píší celé věky a slovy nedokázali vyjádřit to, co cítí milující a milovaný člověk. Lidé se modlí z přetlaku lásky, ze zoufalství a strachu, někdo ze setrvačnosti, jiný očekává nejasnou výhodu a nic to nestojí, tak proč ne. Již jsme si ale řekli, že jde v první řadě o vztah a ideální vztah je nezištný. Pokud někoho miluji,
respektuji také jeho svobodu. Nemohu násilím zabránit jeho chybám, ale mohu milovanou osobu provázet, být jí útěchou a oporou. Toto nám Bůh v modlitbě nabízí. Slova modliteb jsou různá.
Mohu se modlit i takto: „Pane, provázej nás na cestě a dej, ať nezabloudíme při putování za Tebou.“ Protože Bůh je láska, můžeme slovo „Pane“ nahradit slovem „lásko“. Zkusme to.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
18. 2. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na
faře)
26. 2., 11. 3. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)

14. 3. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti
si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu.
Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
10. 2. Popeleční středa (Tento den kněz na znamení pokory udělá věřícím křížek popelem na čelo. Popel je znamením pomíjivosti. Popeleční středou začíná doba postní, období příprav
na Velikonoce).
11. 2. Panny Marie Lurdské (Tohoto dne roku 1858 spatřila prostá
dívka Bernadetta v jeskyni u Lurd Pannu Marii).
14. 2. Sv. Valentin (Ve třetím století našeho letopočtu se podle legend biskup Valentin zapsal do srdcí lidí svou schopností pomáhat trpícím. Podle legendy také oddával zamilované dvojice proti vůli císaře. Kvůli milosrdenství a pochopení, které měl
pro zamilované, se stal symbolem věrné lásky).
22. 2. Svátek stolce sv. Petra (Upozorňuje nás na přímé spojení dnešní církve s apoštolem Petrem, kterého Ježíš Kristus určil jako svého zástupce na zemi. Věříme, že i dnešní papežové
jsou pokračovateli apoštolů).
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

DIVADLO MIMOCHODEM ODHALUJE LETOŠNÍ PREMIÉRU
Po čtyřech veleúspěšných sezónách Balady pro banditu se ledečské divadlo rozhodlo obměnit repertoár a připravit zcela novou letní hudební hru. Letošní premiérou
se tak stane představení Cikáni jdou do nebe, které je založené na díle ruského spisovatele Maxima Gorkého.
Hru přibližuje patronka projektu Petra Ochová.
Co vás přivedlo na myšlenku uvést hru Cikáni jdou
do nebe?
Petra Ochová: S Baladou pro banditu jsme strávili několik úžasných let a vlastně jsme ani nepředpokládali, že
se na repertoáru udrží tak dlouho. Už loni jsme si říkali, že je na čase posunout se dál a zkusit zase něco nového. Myšlenky na velkou letní hudební hru jsme se ale
vzdát nechtěli, takže Cikáni se ponesou v podobném duchu. Ústředním tématem tohoto představení je svoboda,
která je pro mě v životě důležitá, takže myšlenka tohoto
díla je mi hodně blízká.
Co budou mít tato dvě představení společného?
PO: Styčných bodů můžeme najít hned několik. V prvé
řadě jsme se znovu dohodli na spolupráci s Milanem Holendou z brněnského divadla Husa na provázku, který tak
skvěle zrežíroval Baladu. Také máme v plánu představení opět doprovodit zpěvem a živou hudbou, takže na své
si přijdou i milovníci muzikálního divadla. Hrát budeme
na již osvědčeném dolním nádvoří hradu, které představení doplní svou jedinečnou atmosférou.
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Jaké výzvy na vás čekají a na co se nejvíc těšíte?
PO: Pro mě osobně bude asi největším potěšením práce na hudební složce. Pro cikánskou hudbu jsou podle mě
typické nástroje jako kytara, akordeon a housle, takže ty
bych ráda použila. Scéna bude podstatně náročnější než
u Balady, protože chceme postavit alegorické pódium, se
kterým dokonce budeme chtít jezdit hrát po celé republice. To je velký rozdíl oproti Baladě, která byla šitá na
míru ledečskému hradu.
Můžete prozradit něco o hereckém obsazení?
PO: Hlavní mužské role se ujme Filip Ženíšek, to je
osvědčená herecká opora souboru a nezapomenutelný
byl i jako Mageri v Baladě. Hlavní partnerku mu budu
hrát já, což pro mě bude výzva, protože ji musím ztvárnit
jinak než banditovu Eržiku. Herců zde jinak bude méně,
ale zase budou hrát víc rolí. Těšit se tak můžete třeba na
Radka Vaněčka, Pepu Nádvorníka, Markétu Prchalovou,
Zuzku Krajíčkovou a další.
Jak probíhají práce na představení a kdy se na něj
můžeme těšit?
PO: S Milanem Holendou jsme právě dokončili úpravy scénáře pro naše potřeby, obsazení už je snad taky
pod střechou a momentálně začínají první čtené zkoušky.
Představení máme v plánu uvést v září, ale těšit se na něj
můžete už teď, protože to bude určitě stát za t.
---mimo---

NOVINKY Z PETRKLÍČE
PRVNÍ ROK V NOVÉM
Už je tomu rok, co se Centrum sociálních služeb Petrklíč přestěhovalo do nových prostor v ulici Barborka.
Začátek roku 2015 se však nesl spíše ve znamení smutku
než radosti. Petrklíč se potýkal s velkým problémem, a to
s nízkým počtem uživatelů. Nová bezbariérová budova
sice poskytuje větší komfort než dosavadní prostory, nebylo však mnoho těch, kteří by to mohli ocenit.
O to více nás těší fakt, že se vám o rok později můžeme pochlubit pozitivnějším výsledkem. Řady našich uživatelů se v průběhu roku postupně rozrůstaly především
díky rozšíření cílové skupiny o seniory. V našem zařízení se tak pracovníci věnují jak osobám s mentálním a tělesným postižením, tak seniorům.

Ke konci roku 2015 se nám podařilo slavnostně otevřít novou službu Chráněné bydlení Petrklíč. Nový domov tak u nás prozatím našli tři uživatelé. Pevně věříme,
že i v tom dalším roce naleznou u nás další lidé pomoc
a podporu, kterou potřebují.
První rok byl pro nás skutečně plný překážek a náročné práce. Právě proto si tolik vážíme všech, kteří při nás
v těchto těžkých chvílích stáli a podporovali nás jak morálně, věcně, tak i ﬁnančně. Všem našim podporovatelům
a dárcům z celého srdce děkujeme a doufáme, že nám
i nadále zachováte svou přízeň.
Bc. Ivana Zálešáková, sociální pracovník

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015 V BARBORCE
Pro CDS Barborka byl rok minulý rokem napětí i úspěchů. Prvotní náročné období plné komplikací a očekávání, zda bude dostatek ﬁnančních prostředků na udržení
zařízení, bylo vystřídáno obdobím společných a radostných setkání nejen u nás v zařízení. A za toto patří velký
dík přátelům a sponzorům našeho centra. Je jich více, ale
za největší jmenujeme Lesy České republiky, s. p., OPERA SILVATICA s.r.o. a MÁTRA TRANSPORT a.s. Bez
nich bychom nepřekonali ony počáteční obtíže.
Jedna z velkých akcí, které CDS Barborka organizovala, byla soutěž „I my máme talent“, které se zúčastnilo téměř deset spřátelených organizací. Ty zase zvaly nás do
jejich měst a zařízení, na jejich aktivity.
Velmi si vážíme dobré spolupráce se zastupiteli města Ledeč nad Sázavou, kteří příležitostně navštěvují naše
zařízení a také společně s námi uspořádali ve sportovní hale basketbalový zápas, ze kterého byl výtěžek věnován CDS Barborka.
Uživatelé našeho centra se zapojují do majoritní společnosti, žijí
opravdu bohatým společenským
i kulturním životem a jezdí na integrační pobyty. Zaměstnanci centra se snaží plnit přání uživatelů a ti
se těší na každý den prožitý mezi
kamarády.

4. prosince 2015 jsme oslavili roční výročí vzniku
a dalším setkáním bylo vánoční posezení s rodiči a přáteli, kteří nás i během roku navštěvují a pomáhají nám.
My jim velmi děkujeme za radost, kterou nám tím přinášejí.
Díky patří například Milanovi Svobodovi ze sousední
obce Vilémovice, který zpestřil program vánočního setkání svým zpěvem a hraním na harmoniku jak koled, tak
i jiných veselých písní, kterými nás těšil několikrát i během uplynulého roku. Naše aktivity a činnosti si můžete prohlédnout na FB stránkách Centrum denních služeb
Barborka.
V roce 2016 přejeme našemu zařízení i vám vše dobré a splněné sny.
Kolektiv Centra denních služeb Barborka
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RÁJ ČTENÁŘŮ
NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU
Ráj čtenářů – tento mnohoslibný název označuje novou speciální učebnu, kterou se od konce listopadu může
pochlubit Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou.
V málo používané učebně v budově gymnázia na Husově náměstí byla vybudována moderní školní žákovská
knihovna, která zároveň slouží jako učebna pro méně
formální výuku hodin literatury, literární výchovy či cizích jazyků.
Nová knihovna
Učebna sama nemusela být zásadně upravována – stačilo jen nově vymalovat, položit koberec, nastěhovat regály, několik stolů pod okno (aby prostředek učebny zůstal volný pro pohodlné sezení) a základ útulné knihovny byl hotov. Během dalších dnů pak byly police zaplněny knihami – nejdříve těmi staršími, které dosud byly
uloženy v kabinetu jazyků, a ty pak byly doplněny téměř
třemi sty nových knih (v hodnotě 50 000 Kč), jež byly
zakoupeny z projektu „Za cizím jazykem do cizí země“
(cz.1.07/1.1.00/56.1385) ﬁnancovaného EU. Podmínkou
pro získání peněžních prostředků na nákup knih byla realizace tzv. čtenářských dílen v hodinách českého jazyka
a literatury. Pojmem čtenářské dílny se označují metody
práce s uměleckým (či jiným) textem, které mají prohlubovat pozitivní vztah ke čtenářství a knihám a rozšiřovat
čtenářskou gramotnost.

Čtenářské dílny
Do projektu čtenářských dílen se zapojily vyučující
češtiny na nižším gymnáziu: Jiřina Bělinová, Klára Dudáková a Lenka Trtíková. Od září do prosince každá učitelka zařadila ve svých třídách do výuky deset tzv. čtenářských dílen, to znamená, že během hodin literární výchovy různými metodami a aktivitami představovaly dětem knihy, které byly z projektu zakoupeny. Hned po seznámení s pravidly čtenářských dílen bylo vyučujícím
zřejmé, že většinu aktivit doporučených metodikou pro
čtenářské dílny běžně v hodinách používají a ostatní jsou
výborným obohacením jejich zkušeností. Pěkným příkladem v kvartě byla realizace dílny s tématem drogové závislosti v literatuře (R. John: Memento, Christina F.: My
děti ze stanice ZOO), která propojila literaturu i s občanskou výchovou a prvky prevence závislostí. V primě se
žáci metodou čtení s předvídáním seznámili s knihou
D. Walliamse Příšerná teta a oblibu si získala nejen tato
kniha, ale i další texty tohoto autora (Babička drsňačka,
Šílená zubařka, Malý miliardář), jak o tom svědčí zájem
dětí o jejich zapůjčení.
Využití peněžních prostředků
I když peněžní podpora nákupu knih byla opravdu výrazná, nabídka knižního trhu je obrovská, a proto se výběr konkrétních titulů stal pro češtinářky malým oříškem.
S přihlédnutím k věku žáků, jejich čtenářským preferencím, doporučením pí Nulíčkové a pí Jeřábkové z ledečské městské knihovny apod. byly zakoupeny tituly, které
patří mezi čtenářské evergreeny (J.R.R Tolkien: Hobbit,
K. Poláček: Bylo nás pět, R. Goscinny: Mikulášovy patálie), současné hity (R. Riordan: Percy Jackson: Zloděj
blesku, J. Green: Hvězdy nám nepřály) i klasické tituly,
které využijí i maturanti (O. Pavel: Smrt krásných srnců,
Divadlo Járy Cimrmana: Hry a semináře). Další ﬁnanční výhodou tohoto projektu je to, že peněžní prostředky,
které jsou každoročně z rozpočtu školy věnovány na doplnění žákovské knihovny, mohly být letos využity pro
nákup knih pro žákovskou knihovnu cizích jazyků, takže díky výběru angličtinářky M. Viktorové si žáci některé knihy budou moci přečíst jak v češtině, tak v angličtině (např. výše zmíněné knihy D. Walliamse či některé
díly Percyho Jacksona).
Nadšené ohlasy
První reakce žáků na novou knihovnu jsou mimořádně
pozitivní. I ti, kteří si ve čtení příliš nelibují, totiž oceňují,
že pokud hodina literární výchovy probíhá v nové knihovně, nemusí při čtení sedět v lavicích, ale mohou se s knihou uvelebit (vsedě, vkleče, vleže, ….) na koberci a podsedáku, polštáři či sedacím pytli (je na nich, co si vyberou)
a hned vedle nich si podobně pohodlně čte jejich spolužák
nebo paní učitelka. Žáci, kteří čtou rádi, mají radost z velkého výběru titulů, které si mohou půjčit přímo ve škole.

Pokračování na straně 15
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Pokračování ze strany 14
A češtinářky si pochvalují, že v takto pěkném a neformálním prostředí jsou žáci klidnější, aktivnější ve čtení a otevřenější ve sdílení názorů (nejen na knihy).
Výjimečně kladný dojem vyvolávala nová knihovna ledečského gymnázia i v návštěvnících, kteří si přišli školu prohlédnout při Dni otevřených dveří. I oni oceňovali útulnost a příjemnost prostoru a množství a žánrovou pestrost knih. Samozřejmě, že knihovnu budeme

obohacovat i nadále – nejen knihami, ale i dalším pohodlným sedacím nábytkem apod. Budeme mimo jiné
i tímto způsobem vést žáky k tomu, aby si oblíbili čtení
a literaturu a aby si uvědomovali, že knihy nejsou dobré jen na zaplnění polic, ale rozvíjejí naši fantazii, emoce, city, poznání i společenský život a především přinášejí čtenáři do života velkou radost.
Lenka Trtíková

VÍTĚZSTVÍ ŽÁKŮ LEDEČSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
Výuce informačních technologií je na naší škole –
Gymnáziu, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou věnována velká pozornost. Žáci se každoročně účastní odborných soutěží ověřujících jejich zdatnost při práci s informačními a komunikačními technologiemi.
Svoje vysoké znalosti žáci dokazují formou úspěšného absolvování on-line testů (např. „IT Fitness test“
v rámci evropské kampaně „eSkills for Jobs 2015–
2016“). V letošním školním roce se žáci zapojili do
projektu „Kraje pro bezpečný Internet“, který je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích Internetu a možnostech prevence a pomoci. Hlavními partnery projektu jsou Národní centrum bezpečnějšího Internetu
a společnosti Microsoft a AutoCont CZ. Cílem soutěže je zvýšit informovanost o rizicích Internetu a možnostech prevence a pomoci.
„Mobily, počítače a Internet se staly v posledních letech naprosto samozřejmou součástí životů většiny
z nás. Usnadňují nám život, můžeme díky nim bez problémů komunikovat s lidmi po celém světě, nakupovat z pohodlí obývacího pokoje, vzdělávat se, bavit
se. S novými technologiemi se musíme naučit zacházet, a to nejen po
stránce manuální, ale především po
stránce mentální. Musíme se učit
odolávat rozesílání hoaxů, zodpovědně zacházet se svými i cizími
osobními údaji. Musíme se učit, co
dělat v případě, že se staneme obětí
kyberšikany či sextingu. Musíme se
učit zodpovědnému chování v kybersvětě a musíme tomu učit i naše
děti.“ (www.kpbi.cz)

Součástí projektu byl on-line kurz a on-line kvíz vytvořený Národním centrem bezpečnějšího Internetu. V tomto kvízu dosáhlo 23 žáků naší školy 100% úspěšnosti.
Další částí projektu byla kreativní soutěž vyhlašovaná Krajem Vysočina, ve které žáci vytvářeli video nebo
plakát (komiks) na téma „Děti učí seniory“ týkající se
elektronické bezpečnosti. V této soutěži se v kategorii SŠ
na 1. místě umístila žákyně 3. ročníku oboru informační technologie Monika Štěpánková a na 3. místě žákyně 2. ročníku stejného oboru Tereza Jenková. V kategorii
středních škol se v posledních letech žáci naší školy pravidelně umisťují na předních místech.
Vyhlašování výsledků a předávání cen z rukou hejtmana Jiřího Běhounka a zástupců společností Microsoft
a AutoCont CZ proběhlo v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě 18. ledna 2016.
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Ing. Jan Roubíček

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK SEKUNDY LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA
Od 10. do 16. ledna se naše třída sekunda zúčastnila
lyžařského výcviku v Žacléři. Jako lyžařští instruktoři
a dohled s námi jely paní učitelky Alena Výborná, Šárka
Vopěnková a naše paní třídní Jaroslava Vrbková.
Ve 12:30 jsme se všichni sešli na Husově náměstí a v 13:00 jsme vyjeli směr Prkenný Důl. Měli jsme
opravdu štěstí, jelikož bylo krásné počasí a padal nám
sníh. Naše třída byla rozdělena do dvou skupin podle toho, jak kdo uměl lyžovat. Lyžovalo se moc hezky

a každý z nás udělal veliké pokroky. I jídlo bylo výtečné! Vařili nám moc dobře a bylo o nás skvěle postaráno.
Dokonce jsme měli možnost navštívit wellness, ﬁtness
a klubovnu, kde jsme hráli různé společenské hry.
Hory jsme si všichni moc užili a už teď se těšíme na
další společnou akci.
Za celou sekundu napsali
Jonáš Stehno a Viktorie Kubíčková
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REPUBLIKOVÉ FINÁLE V HÁZENÉ POŘÁDANÉ GYMNÁZIEM,
SOŠ A VOŠ V LEDČI N. S.

Starosta města Ing. Z. Tůma předal cenu pro nejlepšího
brankáře turnaje domácímu Tomáši Vrbkovi.

Vítězky dívčího klání z Gymnázia H. Brod.

Škola hostila ve dnech 6.–8. ledna 2016 dvanáct družstev z celé České republiky. Finále poháru bylo vyvrcholením postupové soutěže AŠSK ČR v házené středních a základních škol. Zúčastněná družstva chlapců a dívek se musela probojovat do republikového ﬁnále přes okresní, krajská a kvaliﬁkační kola. Vítězné týmy si vybojovaly postup
na mistrovství světa škol ISF ve Francii.
CELKOVÉ POŘADÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dívky
Gymnázium Havlíčkův Brod
Gymnázium Olomouc
Gymnázium Praha 4, Postupická
SZŠ a VOZŠ Plzeň
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S.
Gymnázium Ústí nad Labem

Chlapci
SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm
VOŠ a SOŠ Žďár nad Sázavou
Gymnázium Lovosice
VOŠ a SPŠ Jičín
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S.
Gymnázium Strakonice

Nejlepší hráči:
Brožová Jitka, Gy. H. Brod,
Padalík Jakub, SŠIEŘ Rožnov p. Radhoštěm
Nejlepší brankářka/brankář: Pašková Sylva, Gy. Olomouc,
Vrbka Tomáš, Gy. Ledeč
Nejlepší střelkyně/střelec: Brožová Jitka, Gy. H. Brod,
Kozubík Vojtěch, SPŠ Jičín.
Sponzoři: Kraj Vysočina; Město Ledeč nad Sázavou; K+K; Geis, Galatek.
Mgr. Petr Drahokoupil

PŘECHOD „NEJEN“
PRO CHODCE

Labutě, jako „řádní“ účastníci silničního provozu, na
rozdíl od mnohých z lidského společenství, dodržují pravidla a v době mrazů si do ledečské Billy chodí pro své
pečivo zásadně po značeném přechodu. Fotografovala
Broňa Holková v pátek 15. ledna 2016.
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VZHŮRU DO SPOLEČNOSTI – OHLÉDNUTÍ ZA TANEČNÍMI KURZY

(Pokračování z minulého čísla) Taneční kurz pořádaný
SVČ Ledeč se skládá z 13 večerů – výuková lekce trvá
2,5 hodiny, tří „prodloužených“ po 3 hodinách a závěrečného plesu, „věnečku“, který trvá 4 hodiny.
První taneční kurz jsme uspořádali od září do prosince
roku 1997. Postupně se zájem o taneční zvyšoval a v době
silných populačních ročníků jsme stáli i před problémem,
zda sál sokolovny pojme víc jak 80 účastníků kurzu. Problém spočíval především v účasti doprovodu. Rodičů, prarodičů a příbuzných na prodloužené lekce. Kromě základního
kurzu jsme za dobu pořádání kurzů uspořádali i několikrát

pokračovací taneční kurz a dva taneční kurzy pro dospělé. Tyto kurzy jsme pořádali ještě v době, kdy se dal využít sál gymnázia, než byl přebudován na multifunkční sál.
Doposud se všech tanečních kurzů zúčastnilo 1354 chlapců a dívek. V posledních letech na závěrečných prodloužených lekcích využíváme i služeb profesionálního fotografa (FOTO-VIDRNA Kolín), který nejenom účastníky kurzu vyfotografuje, ale hned na místě zhotoví fotograﬁe, které si účastníci kurzu a jejich rodiče mohou okamžitě zakoupit. Pro letošní rok 2016 připravujeme již dvacáté taneční.
Foto: Vidrna, Kolín, HAN
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V LEDČI NETRÉNUJÍ HOKEJ JENOM KLUCI, ALE I HOLKY
Dvě úspěšné hokejistky z líhně HC Ledeč nad Sázavou bychom vám dnes rádi představili:
VIKTORIE CHLADOVÁ (*2003), které se v HC Ledeč neřekne jinak, než
Viki, nakoukla v létě 2015 poprvé do reprezentace žen do 15 let účastí na letním
kempu. Viki je stabilní součástí týmu starších žáků HC Ledeč, kde je mezi kluky jedinou dívkou v poli. Hraje na postu obránce. Na podzim 2015 absolvovala
s ženskou reprezentací do 15 let několik tréninků. Díky svým schopnostem a dovednostem si vybojovala účast na tréninkovém kempu před OH mládeže a Turnajem čtyř zemí, který se konal 15.–17. ledna 2016 ve Světlé n. S. Na olympijské hry ještě nesmí z důvodu nízkého věku, ale na Turnaj 4 zemí už ano. Pokud
se Viky podaří probojovat do soupisky, bude to pro ni i pro HC Ledeč obrovský
úspěch. Zajímavý byl způsob, jakým byla nominace na uvedené turnaje zveřejněna. Dívky dostaly jako vánoční dárek video s písní svých starších kolegyň, po které byly promítány nominované dívky na fotograﬁích. Viky držíme v její reprezentační kariéře palce a doufáme, že další hráčky HC Ledeč n. S. ji budou následovat.
VERONIKA ČERNÁ (*2006)
Úspěchy na hokejovém poli sklízí i další ledečská hokejistka Veronika Černá. Od září 2015 se stala stabilní členkou týmů dívčího hokeje ročníků 2007–2005, které sdružují dívky z celé
ČR. Odtud přivezla do Ledče již 2 zlaté a 1 stříbrnou medaili. Další bronz přidala na ledečském vánočním turnaji. Největším úspěchem je zlato z Christmas bunnies Cupu, který se konal 20.–23. prosince 2015 ve Světlé n. S. (viz foto), kterého se zúčastnilo 14 týmů.
HC Ledeč nemá soutěžní tým ročníku 2006 a tak Veronika trénuje střídavě ve
skupině starších mladších žáků nebo mladších elévů. Pod trenérem P. Zmrhalem
ve skupině elévů se jí podařilo na podzim získat individuální dovednosti, které jí
zajišťují stabilní místo v sestavě dívčího hokeje.
Veronika se také krátce objevila 19. prosince 2015 v pořadu Lvíčata na ČT
Déčko, který byl dívčímu hokeji věnovaný. Těšíme se, že i v jarní části sezony
bude Veronika v týmu dívčího hokeje i týmech HC Ledeč dobře reprezentovat nejen svůj domácí klub, ale i město Ledeč nad Sázavou.
Markéta Černá

KDYŽ SE „ÚSTAV“ STÁVÁ DOMOVEM…
… téměř před
čtyřmi lety dostalo prvních šest
klientů Domova
Háj šanci změnit
dosavadní způsob života – dostali šanci přejít
z „ústavu“ do domova. Z lokality umístěné uprostřed lesa
(cca 3 km od centra Ledče n. S.) se přestěhovali do domku ve Světlé n. S., kde s náležitou podporou pracovníků žijí
běžným životem. Dalším krokem, jak z „ústavu“ vytvořit
domov, bylo vybudování samostatné domácnosti (2013)
pro 12 osob, které se podílejí na jejím chodu – uklízí, vaří,
nakupují atd. Ukázalo se, že i lidé žijící dlouhodobě ústavním způsobem života jsou schopni změny. Na základě pozitivní zkušenosti jsme se rozhodli v dobré praxi pokračovat.
V rámci velké – čtyřpatrové budovy byla 1. ledna letošního roku vybudována druhá samostatná domácnost, dalších
12 osob tak dostalo možnost o krůček se přiblížit běžnému
životu, stát se samostatnějšími a připravit se na přechod do
normálního typu bydlení. Svými kroky Domov Háj naplňuje Koncepci podpory transformace pobytových sociálních
služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění
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uživatele do společnosti, která byla v roce 2007 přijata usnesením vlády ČR.
Konec konců každý má přeci právo na běžný život srovnatelný s vrstevníky a je přeci normální vybrat si, co budu
jíst, uklidit po sobě nádobí a naplánovat si den podle svých
představ. Proč by to a mnohé další nemohli i lidé s mentálním postižením?
Mgr. Pavlína Dvořáková, sociální pracovnice
Firma Clipet s.r.o. nám darovala krásné látky, které pomohly k zútulnění pokojů a společných prostor naší samostatné domácnosti. Děkujeme. Klienti Domova Háj

FOTBALOVÉ OHLÉDNUTÍ NAŠEHO KLUBU ZA MINULÝM ROKEM
Fotbalový rok 2015 se v návaznosti na sportovní výsledky jednotlivých mužstev hodnotí velice dobře. Klub
pokračuje v nastolené cestě rozvoje mládežnických mužstev a konsolidace mužstev dospělých. Máme na 150 aktivních členů, kteří působí v šesti mužstvech, hrajících
mistrovská utkání a jedno mužstvo nejmenších, kde se
kluci a holky od čtyř let učí prvním fotbalovým krůčkům.
Nejvýraznějším úspěchem loňského roku bylo vítězství
„Áčka“ v I. B třídě krajského soutěže a následný postup
do I. A třídy. Podzimní výsledky našeho prvního mužstva
dávají i letos naději na zopakování tohoto úspěchu. Také
ostatní mužstva přispívají k dobré reprezentaci našeho
města a fotbalového klubu. Cílem nové sezóny je rozšíření počtu mužstev a navázat tak na model obou žákovských mužstev. Neustále pracujeme na zkvalitnění tréninkového zázemí a ve spolupráci s městem se mění nejen
podoba stadionu, kde v současné době vyrůstá nová tribuna, ale po naplnění tréninkových možností našeho stadionu začínáme využívat i sportoviště Na Pláckách. Potýkáme se s nízkým stavem trenérů a vedoucích mužstev.
Posílení na těchto
postech je pro nás
palčivá otázka a nedaří se nám ji „zlomit“. Pravidelnost
účasti na trénincích
a zápasech v kombinaci se zodpovědností a zároveň
nulové ﬁnančního
ohodnocení, je tvrdým oříškem nejen
pro rodiče hráčů,
ale i pro hráče bývalé. Do budoucna
si přejeme, aby se
nám podařilo řady
trenérů rozšířit. To

samé platí i pro chod oddílu jako takový. Práce výboru,
kdy zajišťuje chod celého klubu, není jednoduchá. I na
těchto pozicích uvítáme seriózní zájem pomoci ledečskému fotbalu.
Rád bych touto cestou poděkoval Městu Ledeč za podporu, kterou kopané věnuje, a všem sponzorům a dárcům, bez kterých bychom nemohli fotbal v Ledči provozovat.
Všem hráčům, trenérům, funkcionářům, sympatizantům a podporovatelům FK Kovoﬁniš Ledeč bych rád popřál úspěšný rok 2016 nejen na poli sportovním a těším
se na setkávání se na našem stadionu.
Ing.Vratislav Nosek, předseda klubu
FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou
Na snímcích družstva dorostu a žáků, na zadní straně
zpravodaje je ledečské áčko.
Příště otiskneme družstva přípravek.

ANGLIČTINA
DOUČOVÁNÍ

Děti, začátečníci
a mírně pokročilí –
konverzace, klasické
doučování látky, možnost intenzivnější přípravy.
Výuka u vás doma
nebo po dohodě jinak,
cestovné neúčtuji.
PO–NE, cena 250
Kč/60 min.
Kontakt: 737 655 163
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VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

V únoru letošního roku uplynou tři smutné roky od chvíle,
kdy nás opustili dva nerozluční kamarádi –
MARTIN KYSELA z Habreku a ROMAN JANDÁČEK
Ledče. Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste je měli rádi.
S láskou a každodenní vzpomínkou,
rodiny – Jandáčkova a Kyselova.
Dne 9. února 2016 uplynuly čtyři smutné
roky, kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček, pan
LADISLAV PÍŠKA z Hradce.
Letos 16. dubna by se dožil 75 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.

Děkujeme všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s panem
VLADIMÍREM PRAŽÁKEM
z Ledče n. S., i za nám projevenou
soustrast.
Upřímně děkuje manželka
a děti s rodinami

Dne 27. února letošního roku
vzpomeneme už desáté výročí úmrtí
pana JIŘÍHO PANSKÉHO
z Ledče nad Sázavou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
prosím, spolu s námi.
Bratr Zdeněk s rodinou

S úctou a láskou stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

OMLUVA A PODĚKOVÁNÍ
Redakční chybou došlo v minulém čísle zpravodaje k záměně fotograﬁí ve společenské rubrice. Vzpomínka na SLÁVKA STÝBLA byla omylem doplněna dobovou fotograﬁí Petra Lebedy. Bezděky jsme si
tak připomněli jiného skvělého fotbalistu a kamaráda, od jehož úmrtí letos uplyne 5 let. Fotograﬁe Slávka Stýbla je z let, kdy v Ledči kraloval fotbalovým střeleckým tabulkám v mistrovských soutěžích. Rodina Stýblova velkoryse přijala naši omluvu, navíc poděkovala autorovi lednového příspěvku za vlídná
slova a vzpomínku. Redakce se za nedopatření omlouvá rodině i veřejnosti. ok

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ SENIORŮ

Také letos jsme se sešli v adventním čase v sokolovně k hezké tradici ,,posezení při svíčkách“. K dobré náladě přišli zahrát
a zazpívat vánoční písně žáci se svými učiteli ze ZUŠ Ledeč.
Naladili nás na vánoční atmosféru, za to jim patří poděkování.
Přivítali mezi námi milého hosta, starostu Ing. Z. Tůmu, který
nám, seniorům, popřál hezké vánoční svátky. Pak naladili své
nástroje hudebníci pana Kotana, kteří hráli k tanci a poslechu.
Všechna společná setkání seniorů během roku jsou oblíbena, za
to, že je můžeme uskutečnit, bychom rádi poděkovali zastupitelům města za ﬁnanční podporu. Také letos nám ﬁnančně přispěly obce Hněvkovice, Ostrov a Kozlov. Obec Vilémovice, jako
sponzorský dar, nám umožnila volný vstup do jejich kulturního domu na divadelní představení. Děkujeme za podporu, představitelé obcí vědí, že někteří jejich občané jsou našimi členy.
Marie Králová, foto Jiří Sladkovský

LEDEČSKÉ FOTBALOVÉ ÁČKO
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