ZÁŘÍ
2016
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 9 * ROČNÍK XXIV * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V měsíci srpnu se sešla pouze Rada města dvakrát.
Původně uvažovaná mimořádná schůze zastupitelstva
města na téma střecha zimního stadionu nemusela být
svolána vzhledem k dočasnému řešení pomocí ochranných sítí.
• Rada města na své schůzi 15. srpna projednala mimo jiné
následující body:
• Schválení příspěvku ZUŠ na projekt Akademie seniorů
ve výši 40.000 Kč
• Schválení sanace skalní stěny v ul. Barborka firmou
ROCKNET Červený Hrádek
• Schválení rekonstrukce ulice Ke Stínadlům firmou Porr
Praha

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
Druhá schůze rady v měsíci srpnu proběhla 29. 8. a řešila
mimo jiné tyto body:
• Změnu provozovatele skládky Rašovec z Technických
služeb s.r.o na Městský úřad
• Schválení opravy čelní fasády městského úřadu firmou
ATOS
• Schválení rekonstrukce WC na poliklinice firmou ATOS
• Vypracování pasportu na Veřejné osvětlení firmou ELTODO
• Veřejná schůze Zastupitelstva města proběhla dne 5. září
(po uzávěrce LZ)
Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz
JD

TAKÉ DRUHÁ KONTROLA V POŘÁDKU
Dne 31. srpna 2016 proběhl druhý kontrolní
den k „Rekonstrukci železničního mostu přes silnici II/150 z Ledče na H. Brod“. Za účasti všech
zainteresovaných subjektů bylo konstatováno, že
práce na mostě v km 33,178 probíhají v souladu
s harmonogramem postupu prací. Výslovně bylo
potvrzeno, že termín částečné uzavírky silnice
dnem 14. 9. 2016 bude dodržen (provoz bude řízen
semaforem). Začátkem října budou zahájeny související práce s rekonstrukcí trati, a to úprava nástupiště železniční zastávky Horní Ledeč. Jen pro
zajímavost - v tomto úseku trati dojde k výměně
485 pražců!
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM – ZMĚNY OD 9. ZÁŘÍ
Vážení občané, z důvodu plánované rekonstrukce ulice
Ke Stínadlům, v rámci které dojde, ve spolupráci se společností VaK HB a. s., k rekonstrukci vodovodu a kanalizace
a následně ke kompletní opravě komunikace včetně přilehlých chodníků, bude od září do konce roku 2016 omezen provoz na komunikacích vedoucích na staré i nové sídliště. Část
ulice Ke Stínadlům (od polikliniky k Severce) bude uzavřena
úplně a na ostatních komunikacích směr sídliště bude upraven
provoz. V některých ulicích bude nutné po dobu rekonstrukce
zakázat parkování v obou směrech, jiné ulice budou dočasně
označeny jako slepé atd.  V současné době probíhá jednání

kolem samotného uzavření komunikace i kolem přechodné
změny dopravního značení. Všechny tyto kroky zařizuje realizační firma Porr a. s., Praha 10, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele. K zahájení prací by mělo dojít dle smlouvy
o dílo nejdéle 9. 9. 2016.  O celé akci vás budeme průběžně
informovat a omezení dopravního provozu bude hned po jeho
schválení zveřejněno na webových stránkách města.
Tímto se předem omlouváme za případné komplikace, ale
věříme, že tato oprava zásadním způsobem zlepší dopravní
obslužnost dané oblasti.
-OdMI-

ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ 2016
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
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10. – 11. 9.

Dr. Kočová Jana,
Habrecká 450, Ledeč n/S

tel.: 724 170 466

17. – 18. 9.

Dr. Richter Tomáš,
Jiráskova 669, Chotěboř

tel.: 569 626 481

24. – 25. 9.
a 28. 9.

Dr. Drbohlavová Oldřiška,
Psych. léčebna, H. Brod

tel.: 569 478 360

1. – 2. 10.

Dr. Brázdová Hana,
krále Jana 538, Chotěboř

tel.: 569 623 790

8. – 9 . 10.

Dr. Longinová Jitka,
Husova 3622, H. Brod

tel.: 776 116 095

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU
A NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Prázdniny dětem utekly jako voda
a je tu nový školní rok. V září se
odpočinuté děti vrátily do lavic. 81
z nich usedlo do školních lavic poprvé v životě a jejich prvním školním rokem je provedou třídní učitelky Mgr. Jaroslava Bernáthová,
Mgr. Jana Hrochová a Mgr. Dana
Tůmová.
Každý rok se společně s městem
Ledeč nad Sázavou snažíme našim
žákům i učitelům zlepšovat podmínky pro jejich práci, nejinak tomu
bylo i loňský školní rok. Během
hlavních prázdnin proběhla rekonstrukce mycího centra
školní jídelny, toalet v prvním poschodí v budově v Nádražní ul. a vstupního prostoru před budovou v Nádražní
ul. Mycí centrum bylo zvětšeno, vybaveno kvalitní myčkou nádobí, novým způsobem je řešeno vracení použitého
nádobí strávníky. Vstupní prostor před budovou v Nádražní ul. byl nově vydlážděn zámkovou dlažbou a tím bylo
odstraněno zatékání dešťové vody před vstupy do budovy.
Během loňského školního roku byl dokončen čipový a kamerový systém u vstupů do budov školy.
Byly vymalovány třídy pro žáky prvního a šestého ročníku a zrekonstruována pracovna chemie a fyziky v Nádražní ul. Pracovna chemie a fyziky byla vybavena novým
osvětlením, podlahovou krytinou, novými lavicemi a demonstračním pultem s rozvody slaboproudu na jednotlivá
pracovní místa žáků.
I v letošním školním roce navážeme
na úspěšné akce
z minulých let: divadelní představení
žáků spojená se slavnostním vyřazováním žáků 9. ročníku,
sportovní
turnaje,
výstavy, akce školní družiny, bruslařský výcvik a turnaje
v miniházené. Velice

úspěšná byla výstava na téma I. světové války, která proběhla na konci března. Tuto výstavu připravili žáci druhého stupně se svými učiteli. Výstavu během čtrnácti dnů
navštívila široká veřejnost a žáci z okolních škol. Bruslařský výcvik pod vedením zkušených trenérů HC Ledeč
n. S. z důvodu dobrého ohlasu od rodičů žáků druhého
ročníku v letošním školním roce rozšiřujeme i do prvních
tříd. V loňském školním roce se žáci prvního stupně školy
zúčastnili čtyř místních turnajů v miniházené, které zorganizovali J. Pešek a Z. Jeřábek z házenkářského oddílu Ledeč n. S. V těchto turnajích se utkali žáci naší školy s žáky
ze ZŠ Kožlí, Hněvkovic a Dolních Kralovic. Jeden turnaj
v miniházené se uskutečnil i v Havlíčkově Brodě. Nadále
se budeme aktivně účastnit mezinárodního stonožkového
hnutí „Na vlastních nohou“. V březnu 2016 jsme uspořádali velikonoční jarmark, kde žáci prodávali výrobky s velikonoční tématikou. Polovinu výtěžku z jarmarku, jedná se
o částku 32 078 Kč, jsme odeslali na konto stonožkového
hnutí. Tyto finanční prostředky budou využity pro pomoc
vážně nemocným dětem. Taktéž se účastníme mezinárodního programu GLOBE, který si klade za cíl podporovat
u žáků zájem o přírodní vědy. O všech akcích, do kterých
se naše škola v minulém školním roce zapojila, jsme veřejnost pravidelně informovali na webových stránkách školy
a budeme tak činit i nadále. Na závěr přeji všem našim
žákům, zaměstnancům školy a rodičům hezký a úspěšný
nový školní rok 2016/2017.
Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka školy

VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ ZUŠ
O letních prázdninách
byla provedena kompletní výměna oken v budově
ZUŠ. Práce zahrnovaly
dodávku a montáž oken
a dveří, dopravu, demontáž oken a dveří, demontáž vnitřních parapetů,
likvidaci oken a dveří
a stávajících vnitřních

parapetů, montáž parotěsů a vodotěsů, zednické práce,
vymalování vnitřních začištěných prostor, úklid místností, demontáž a montáž vnitřních a vnějších parapetů, demontáž a montáž žaluzií. Práce provedla firma
MV PLAST s. r. o., která byla vybrána na základě poptávkového řízení, a celkové náklady činily bezmála
400 tis. Kč vč. DPH. Věříme, že provedené úpravy
přispějí jednak ke zlepšení energetické náročnosti budovy a také ke zvýšení komfortu žáků a učitelů školy.
– OdMI -
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MÁME TU AUTOSTRÁDU – ŘÍKAJÍ V HUTNÍ

V červenci byla dokončena oprava komunikace
v ulici Hutní. Značně poškozený povrch vozovky
by vyspraven živicí, vyspraveny byly i drobnější výmoly. Na vozovku v celé šíři byly položeny
dvě vrstvy asfaltové směsi. Dále byl v rámci oprav
z okrajů komunikace odstraněn plevel a mech, poškozené obrubníky byly buď vyměněny, nebo byla
provedena jejich výšková úprava a došlo k úpravě
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nivelity některých vpustí a poklopů. Práce provedly místní technické služby a oprava přišla na cca
600 tisíc Kč. Věříme, že vynaložené finanční
prostředky přispějí ke zvýšení bezpečnosti všech
účastníků silničního provozu a ke zlepšení životního prostředí obyvatel této lokality.
- OdMI -

ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI
ZA MĚSÍC ČERVENEC A SRPEN 2016
Krádež notebooku – dne
25. 7. 2016 byly policejním
orgánem v Ledči n/S. zahájeny úkony tr. řízení ve věci
přečinu krádež, kterého se
dopustil dosud nezjištěný pachatel tím, že v blíže nezjištěné době od 30. 6. do 7. 7.
2016 odcizil z budovy sociálního centra Petrklíč v Ledči n./S., ul. Barborka, volně
odložený notebook zn. Fujitsu LB A544, který byl v majetku
Oblastní charity Havl. Brod, čímž způsobil po provedeném
odborném ohodnocení poškozené organizaci celkovou škodu
ve výši 15.000,- Kč. Pátrání po pachateli nadále trvá, odcizený
notebook nebyl dosud nalezen. V případě zjištění pachatele tomuto hrozí trest až 2 roky odnětí svobody.
Možné napadení na ulici – dne 26. 7. 2016 v 14:20 hodin
bylo nahlášeno na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou možné
fyzické napadení, ke kterému mělo dojít dne 25. 7. 2016 v době
od 02:00 hodin do 03:00 hodin v ul. Komenského, na chodníku
poblíž křižovatky s ul. 28. října, kdy dosud nezjištěný pachatel mohl fyzicky napadnout 28-letého muže z Ledče n/S. údery
do obličeje, kdy mu způsobil zlomeninu horní čelisti, frakturu
nosních kůstek, dekonfiguraci zubního oblouku dolní čelisti
a tržné rány na hlavě, kdy poškozený následného dne vyhledal
lékařské ošetření. Vedeným prověřováním věci není doposud
vyloučeno, i vzhledem k velké opilosti poškozeného v době,
kdy bylo zranění způsobeno, že si tyto mohl způsobit sám bez
zavinění další osoby. Pro objektivní zjištění byly ve věci zahájeny úkony tr. řízení pro možné podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví dle § 146 odst. 1) tr. zákoníku, policie
by v této souvislosti uvítala jakékoliv další možné poznatky
od případných svědků, kteří by se případně pohybovali v inkriminované době v místech napadení.
Krádež kamer – Dne 3. 8. 2016 bylo na Policejní stanici
v Ledči nad Sázavou přijato oznámení ve věci odcizení 2 ks
kamer zn. MIDC 3610, ke kterému došlo dne 2. 8. 2016 v době
kolem 22:45 hodin v nonstop baru Starwin v Ledči n/S., kdy
tímto pachatel způsobil škodu převyšující částku 5.000,- Kč,
ve věci byly zahájeny úkony tr. řízení pro podezření ze spáchání

přečinu krádež dle § 205 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Provedeným šetřením policie byl jako pachatel zjištěn 21-letý muž
z Ledče n/S., který se k uvedenému činu doznal, policií byly
zajištěny i odcizené kamery, které budou následně navráceny
poškozenému. Vzhledem k tomu, že po provedeném odborném
ohodnocení zajištěných kamer škoda nepřesáhne 5.000, bude
věc odevzdána na MěÚ Ledeč n/S. k projednání přestupku.
Fyzické napadení v rodině – Dne 8. 8. 2016 v 17:22 hodin
byla hlídka Policejní stanice v Ledči nad Sázavou přivolána
do ulice Čechova, kde došlo k vzájemnému slovnímu a fyzickému konfliktu mezi manžely a to 35-letým mužem a 30-letou
ženou, kdy nejdříve se oba vzájemně slovně napadli a následně
muž ženu uchopil a začal ji škrtit, kdy v dalším napadání mu
bylo zabráněno přítomnými rodinnými příslušníky. Následně
ze svého auta, které měl zaparkováno na dvoře, vytáhl lovecký
nůž s délkou čepele 16 cm, kterým začal opět ohrožovat svoji
manželku, dále jí vyhrožoval, že ji zabije. V dalším napadání
mu opět bylo zabráněno přítomnou rodinnou. Muž z místa utekl před příjezdem hlídky, ale byl v krátké době dopaden, kdy
bylo provedeným testem zjištěno, že je pod vlivem omamných
a psychotropních látek. Muž byl vykázán ze společného obydlí
na 10 dnů, dále je podezřelý ze spáchání přečinu nebezpečné
vyhrožování dle § 353 odst. 1,2c) tr. zákoníku a přečinu týrání
osoby žijící ve společném obydlí dle § 199 odst. 1) tr. zákoníku,
za což mu v případě uznání viny před soudem hrozí trest odnětí
svobody až na 4 roky. Věc byla předána k dalšímu prověřování
na PČR ÚO SKPV OOK Havlíčkův Brod.
Krádež peněz z pokladničky – Dne 24. 8. 2016 na Policejní
stanici v Ledči nad Sázavou bylo přijato oznámení ve věci krádeže finanční hotovosti 25.000,- Kč, která byla uložena v porcelánové pokladničce, ve skříňce v pokoji v rodinném domě
v obci Kamenná Lhota, kdy ke krádeži došlo v přesně nezjištěné době od 2. 8. do 24. 8. 2016. Jak pachatel do domu vnikl,
je předmětem dalšího prověřování, neboť na místě činu nebyly zjištěny žádné stopy svědčící o násilném vniknutí. Pachatel
skutku je podezřelý ze spáchání přečinu krádeže dle § 205 tr.
zákoníku a přečinu porušování domovní svobody dle § 178 tr.
zákoníku, za co mu v případě vypátrání a uznání viny před soudem hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.
npor. Josef Daněk DiS.,
zást. ved. OO Světlá n. S., Policejní stanice Ledeč n. S.

OPRAVA CHODNÍKU U RESTAURACE NA RŮŽKU
Na začátku léta proběhla oprava chodníku vedoucího od restaurace
Na Růžku směrem k budově polikliniky. Práce byly rozděleny do dvou
částí.  V první etapě proběhly úpravy chodníku v ulici Na Žižkově až
ke spojnici s ulicí Habrecká. Stávající chodník byl očištěn od nánosů
a byl proveden spojovací penetrační postřik. Dále byly srovnány obrubníky, zvláště poškozená místa byla opravena a byl položen živičný
koberec v tl. 6 – 8 mm. Ve druhé etapě byla provedena oprava chodníku
ve spojnici mezi ulicemi Na Žižkově a Habrecká (směrem k poliklinice). Povrch stávajícího chodníku byl zachován, kromě nájezdů do dvora
a garáže. Stávající kamenné obruby byly vytrženy a nahrazeny obrubníky betonovými. Živičný povrch chodníku byl vyspraven penetračním postřikem. Veškeré práce provedly TS Ledeč s celkovými náklady
ve výši 230 tis. Kč vč. DPH. Jak se oprava povedla, posuďte sami.
- OdMI -
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ N. S.
ZÁSAHY POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
V uplynulém období, tedy posledním měsíci od vydání minulého čísla
Ledečského zpravodaje, vyjížděli ledečští hasiči celkem k 41 událostem.
K jediné dopravní nehodě vyjížděla
jednotka stanice Ledeč nad Sázavou
s kolegy z Čáslavi a Golčova Jeníkova. Nehoda tří vozidel na obchvatu
Golčova Jeníkova si vyžádala 4 zraněné osoby. Požáry nás zaměstnávaly od 5. srpna, kdy u Jedlé hořelo
nákladní vozidlo. Požár vypuknul
v motorovém prostoru Tatry, která
převážela beton. Zasahovali také dobrovolní hasiči z Ledče
n/S. a Jedlé. 6. srpna vyjelo několik jednotek na ohlášený požár

bytu. Ale již první jednotka průzkumem zjistila, že se jedná
pouze o požár potravin na sporáku a naštěstí tak nebyly ostatní
jednotky k hasebním pracím využity. 7. srpna zcela požár zničil
osobní vozidlo Škoda 120 u Leštiny. Na likvidaci se podílely tři
jednotky hasičů. 9. srpna v ulici Podolí hořelo osobní vozidlo
v motorovém prostoru. Hašením byl zbytek vozidla uchráněn.
Poslední evidovaný požár byl v noci na 23. 8. v Zahrádecké
ulici, kde došlo k požáru bojleru v suterénu rodinného domu.
Noční požár naštěstí sám bez přívodu vzduchu uhasnul a tím
nedošlo k šíření požáru. Celkem čtyřikrát bylo využito naší
spolupráce při transportu pacienta, stejný počet byl i padlých
stromů přes pozemní komunikaci. Dva výjezdy si vyžádalo
otevření bytu a plané výjezdy byly rovněž dva. Zbytek našeho
působení připadá likvidaci obtížného hmyzu v okolí rodinných
domů a veřejných prostor, kde někoho hmyz ohrožoval.

Soutěž zvanou TFA (z anglického Toughest Firefighter Alive, volně přeloženo)

NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽIJE
pořádáme 23. září v areálu hasičské stanice.
Soutěže se zúčastní kolegové z řad profesionálních a dobrovolných hasičů. Jde o několik silových disciplín.
např.: přetahování figuríny, zdolávání překážek, balení hadic nebo údery palicí.
To vše na čas v zásahovém oděvu a dýchací technice. Probíhat bude v poobědních hodinách a je přístupna veřejnosti.
ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

KOMINICTVÍ URBAN A SYN

nabízí stavby nových systémových komínů, montáže
nerezových komínů, vložkování komínových průduchů pro tuhá paliva i plyn. Rekonstrukce nadstřešních
částí komínových těles, dopojení spotřebičů kouřovody, roční servis a čištění komínů, vše kvalitně a se
zárukou. Kontakt na telefon: 776 666 014.
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INFORMACE O ČINNOSTI
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LEDČI
Právo informovat veřejnost o zásazích jednotek požární ochrany si vyhradil Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina a v Ledečském zpravodaji tak pravidelně činí
velitel ledečské stanice ppor. Jan Šimanovský. Sbor dobrovolných hasičů je však na základě stanov spolku rovněž povinen o své činnosti informovat veřejnost a konec
letních prázdnin je vhodnou příležitostí k letní bilanci.
Kromě povinné přípravy, v rámci které probíhají měsíčně kondiční jízdy strojníků a čtvrtletně zátěžové testy
nositelů dýchací techniky, kromě povinně odpracovaných hodin obsluhy motorových pil, vedle průběžného
tréninku požárního sportu a školení a vzdělávání velitelů, strojníků, a školení, v rámci kterého byly získány odznaky Hasič II. a III. stupně a referent preventivní a výchovné činnosti, proběhla i řada dalších zajímavých akcí.
Předně se jednalo o okrskovou soutěž v Pavlově, o které
informovali čtenáře starosta okrsku Josef Borovský a starosta obce Roman Krecl. Dále v rámci přípravy členů

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA
ŠŤASTNÝCH
NABÍZÍ VELKÝ VÝBĚR
okrasných keřů, jehličnanů, kanadských
i kamčatských borůvek,
ostružiníků, maliníků, muchovníků, rakytníků, brusinek,
okrasných trav, zeminy.
Prodejní doba: pondělí – pátek: 8–16 hod.,
sobota: 8–12 hod.
Ovocná a růžová školka Šťastných

proběhla cvičení zaměřená na dálkovou dopravu vody
na Stvořidlech a v Prosíčkách, cvičení zaměřené na práci
na vodní ploše, cvičení ve stavění protipovodňových stěn
a zábran, ale i cvičení v záchytu úniku nebezpečné látky
na vodním toku ve Pstruhárnách. Současně byly ledečskými dobrovolnými hasiči zajišťovány kulturní a společenské akce ve městě, anebo organizačně zajišťovány
akce, jako například krajská soutěž ve vyprošťování osob
z havarovaných vozidel. V rámci preventivní a výchovné
činnosti byly provedeny ukázky techniky tak, jak tomu
bylo například ve Vilémovicích, anebo v Koutech. Součástí života sboru jsou i společné akce. Kromě společného tzv. opékání buřtů (přesněji kýty a klobás), sportovních aktivit (například nohejbal), se ledečští hasiči
i s dětmi v létě vydali na Den pozemního vojska Bahna
2016, navštívili Expozici Hasičského záchranného sboru
ve Zbirohu, vypravili se do aquaparku, anebo i do Vojenského muzea v Lešanech. Někteří členové nadále pravidelně navštěvují transfuzní stanice, kde darují krev. Ze
zásahů lze připomenout heslovitě tyto události, kdy byl
vyhlášen jednotce dobrovolných hasičů v Ledči poplach:
31. 5. 2016 – čerpání vody po přívalových deštích, 10.
7. – požár pole u Světlé, 12. 7. – požár domu u Dolního
Města, 5. 8. – požár nákladního vozidla u Bělé, 6. 8. –
požár v bytě Na Stínadlech (nakonec se naštěstí o požár
nejednalo), 10. 8. – požár pole směr Obrvaň (ani v tomto případě se nakonec nejednalo o požár). U některých
událostí dobrovolní hasiči přímo zasahovali, u jiných
tradičně zajišťovali jako záloha akceschopnost ledečské
požární stanice. Z chystaných akcí připomínám soutěž
Železný hasič Ledče nad Sázavou v disciplínách TFA
(toughest firefighter alive), která se uskuteční v pátek dne
23. září 2016 na ledečské stanici a soutěž o pohár IZS,
která se bude konat v sobotu dne 24. září v Chotěboři.
Dan Horký

Hněvkovice, Nová Ves u Dolních Kralovic 2
584 01 Ledeč nad Sázavou
tel. 569 722 518, 604 360 546,
e-mail: skolka.stastny@wo.cz
www.skolka-stastny.cz

PODZIMNÍ PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ A RŮŽÍ
BUDE ZAHÁJEN 12. ŘÍJNA 2016.

HLEDÁME – NABÍZÍME
práci v Baru herna v Ledči nad Sázavou, náměstí Svobody
108. Pro lidi nepřipravené v oboru máme zaškolení.
Předpokládáme ranní směny PO – PÁ, bližší informace
o nabízené práci získáte osobně přímo v Herně Bonwer
Club nebo na telefonu: 603 831 377.
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LEDEČSKÁ RADNICE – MÍSTO ZÁZRAKŮ A ZÁHAD
Vážení čtenáři, až nějaký záhadolog bude psát
mapu nových tajemných míst v naší krásné republice, neměl by zapomenout na radnici našeho
města. Protože naše radnice zázraky a záhadami
přímo překypuje. A jak jsem to zjistil? Zjistil jsem
to na zastupitelstvu, které se konalo 18. července
letošního roku. Téměř polovinu doby trvání zastupitelstva se řešil stav zimního stadionu. Možná je
to pro vás novinka, protože na webových stránkách
města o stadionu není ani zmínka. Ale to je jeden
z dalších zázraků této kauzy. Co se tedy 18. července odehrálo? Pro jistotu budu slova účastníků zastupitelstva uvádět tak, jak byla nahrána v záznamu.
Aby nedošlo k omylu. Začnu slovy starosty Tůmy,
který citoval z posudku, který mělo vedení radnice
k dispozici „… v havarijním stavu je celý střešní
plášť, kde ani jeden z prvků neplní svoji funkci nebo
ji plní velmi omezeně. To znamená, že beru, že je to
v podstatě celá střecha…“ To ovšem nebyl zdaleka
všem překvapením konec. Úředníci oddělení majetku na tomto zasedání zastupitelstva uvedli toto „…
My k tomu nemáme ani projektovou dokumentaci,
… v tuto chvíli nemáme ani stavební deník … nemáme to tady prostě k dispozici…“ Zkrátka projektová dokumentace a stavební deník k investiční akci
zimního stadionu za bezmála 45 milionů Kč, jedné
z největších za posledních 26 let, nejsou. NEJSOU.

Prostě se ztratily. Kampak se hrabe tajemný bermudský trojúhelník. Už jsme si zvykli, že jeden starosta ze Sdružení nezávislých kandidátů pro Ledeč
často a rád falšoval důležité dokumenty. Nyní je asi
v módě nechat důležité dokumenty tajemně zmizet.
Zřejmě je to pro všechny bezpečnější. A pro diváky zajímavější. Ale zázrakům není zdaleka konec.
Poté, co nás zastupitele starosta Tůma dramatickým
hlasem seznámil s havarijním stavem střechy zimního stadionu, jsme se rozešli s tím, že neprodleně
bude svoláno další zastupitelstvo, abychom celou
věc uspokojivě vyřešili. Místo toho měsíc po zastupitelstvu, přesně 17. 8., dorazil e-mail místostarosty, který se rád podepisuje jako Honza Drápela,
a dovolím si citovat z tohoto emailu: „Po diskusi
se statikem se podařilo změnit původní zprávu ze
stavu „havarijní“ do stavu „nutné brzy opravit“,
čím se vyloučilo nebezpečí zavření haly na sezonu.“ A já jen volám – ZÁZRAK, ZÁZRAK, třikrát
ZÁZRAK! Takže, střechu stadionu nemáme v havarijním stavu, jen ji musíme brzy opravit. A tak mě
nakonec napadá, že bychom mohli naši radnici zasvětit svatému Hugovi. Vzniklo by tak nové poutní
místo. A protože svatý Hugo slaví svátek na Apríla,
měli bychom další, novou, krásnou pouť. Aprílovou.
Mgr. Petr Vaněk, zastupitel za ČSSD

NOVÝ VSTUP DO BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Přestože většina žáků základní školy má tuhle cestičku mnohokrát prošlapanou, jdou letos v září po novém. Zatímco děti užívaly blažených časů prázdnin,
proběhla oprava vstupu do budovy jejich školy v Nádražní ulici. Poškozený beton a živice byly odstraněny, betonové obruby byly vytrhány a osadily se
místo nich chodníkové obruby. Dále došlo v rámci
opravy k položení odvodňovacích žlabů a napojení
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na kanalizaci. Na celou plochu vstupu do budovy ZŠ
byla položena zámková dlažba. Veškeré práce provedla firma EVOS – HYDRO, s.r.o. a oprava si vyžádala náklady ve výši 286.470 Kč. Věříme, že obnova
vstupu přispěje nejen k lepšímu vzhledu města, ale
hlavně k lepšímu a bezpečnějšímu pohybu žáků, učitelů a ostatních návštěvníků školy.
-OdMI-

KAUZA ZIMNÍ STADION – „ ZÁZRAK“
Na jiném místě tohoto čísla LZ byl prezentován
názor bývalého starosty města za ČSSD Mgr. Petra
Vaňka na stav ledečského zimního stadionu, který
byl součástí jednání ZM 18. července 2016.  Považuji
za nutné, aby veřejnost byla seznámena i s dalšími informacemi, které v článku nejsou uvedeny a které byly
známy již před vlastním jednáním ZM, tak se udály
v následujícím období.  
Především, o stavu střechy zimního stadionu bylo
dle sdělení jak provozovatele (TS Ledeč), tak i majoritního uživatele (zástupci HC Ledeč) informováno již
i předchozí vedení Města Ledeč n. Sázavou.  Jedinou
„odezvou“ těchto upozornění bylo „zalepení“ viditelných děr ve střešním plášti a „prostřílení“ ochranné
izolace vzduchovou puškou, za účelem odtoku nahromaděné vody pod střešní izolací. Dle zástupce TS toto
bylo provedeno na základě doporučení zhotovitele
střechy ZS.  Situací se začalo současné vedení zabývat, až když při krasobruslařských závodech v konci
uplynulé sezony za účasti pí. místostarostky spadl ze
střešní izolace kus ledu těsně za projíždějící krasobruslařku.  Na základě této události bylo osloveno několik
znalců z oboru statiky obdobných objektů, aby tito posoudili stav konstrukce především z hlediska možnosti případného porušení statiky objektu a následného
možného ohrožení „bruslařů“ a veřejnosti pohybující
se v prostoru zimního stadionu. Výsledkem tohoto posouzení byl znalecký posudek, kde bylo opravdu konstatováno: „ ….. i přes pokračující zatékání nehrozí
porušení statiky objektu. V havarijním stavu je ale
celý střešní plášť, kde ani jeden z prvků již neplní
svoji funkci nebo ji plní velmi omezeně.“ Vzhledem
k tomu, že na základě tohoto vyjádření jsme čelili bezprostřední hrozbě uzavření stadionu a ohrožení následující sezony, vyplynul z diskuze na jednání ZM zcela
jasný dotaz na znalce: „ Hrozí bezprostřední nebezpečí případného zřícení konstrukce?“ Po vznesení
tohoto dotazu bylo upřesněno jeho vyjádření v posudku a doplněno následovně: „ Na objektu hrozí pád tepelné izolace, vody a v zimě ledových ker. Z tohoto
důvodu se doporučuje provést rekonstrukci střešního pláště v co nejkratším termínu.“  Na základě

této informace, tj. sdělení, že pád konstrukce nehrozí
a dalších konzultací se znalcem, který bylo rovněž doporučeno instalování ochranných sítí pod střechu zimního stadionu do doby celkové opravy a zvýšené pravidelné týdenní kontroly stavu střechy. Tím by bylo
zabráněno případným pádům izolace nebo kusů ledu
do vnitřních ploch – prostoru ZS. To ale již Mgr. Vaněk zapomněl ve svém článku zmínit, neb jak předpokládám, se více o tuto záležitost nezajímal a ani k jejímu řešení nikterak nepřispěl. Vzhledem k tomu, že
díky tomuto vyjádření nebylo třeba přistoupit k „okamžité“ výměně celé střechy, bylo upuštěno i od svolání mimořádného zastupitelstva města, které by bylo
nutné svolat v případě, že by se musela provést několikamilionová oprava střechy. Pochopitelně, že při té by
byl ZS zcela uzavřen.   
Dnes jsou již ochranné sítě instalovány a není tak
bezprostředně ohrožena následující sezona na ZS.
Čili nejedná se o žádný ZÁZRAK, ale jen o konstruktivní jednání několika lidí, kteří mají základní ponětí
o statice…   Samozřejmě pravdou je, že již dnes je
třeba pracovat na výběrovém řízení a hledání i případně nového řešení střešního pláště tak, aby oprava
v předpokládané hodnotě 3,5 mil. Kč mohla být zahájena ihned po ukončení této sezóny (tj. 2016/2017)
na ZS.  A snad ještě jedna věc na závěr. Nechci a nebudu se vyjadřovat k případné ztrátě některé dokumentace střechy ZS (ostatní dokumentace je k dispozici), kterou zmiňuje bývalý starosta Mgr. Vaněk
ve svém článku, ale papír nám nic neopraví. Nebo
snad ano? Tento problém nenastel letos na jaře, ale
vyskytuje se dle informací z řad hokejistů a bruslařů
už několik let, tak proč se neřešil již dříve? Neselhalo
tak trochu už i minulé vedení a TS? Je správné nic
nedělat a jen vše zlehčovat a zesměšňovat?
Svůj názor na tento problém nechť si udělá každý
občan sám. Mojí snahou a cílem tohoto článku bylo
podat vám přesné a aktuální informace ohledně současného stavu na našem zimním stadionu.       
Za celé vedení Města a oddělení MI
Ing. Tůma Zdeněk

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM – OPRAVA FASÁDY BUDOVY RADNICE
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás tímto informovat o plánované opravě fasády budovy Městského úřadu v Ledči, a to v termínu září – říjen 2016. V té době bude u budovy umístěno lešení a průchod
po přilehlém chodníku bude tedy omezen. V rámci opravy bude provedeno zejména rozebrání a zadláždění
mozaiky u stěny budovy, demontáž a montáž kamenného obložení, dodatečná izolace zdiva nízkotlakou
injektáží, otlučení omítky, penetrace a nové vnější sanační omítky pro vlhké a zasolené zdivo do výšky
210 cm od kamenného obkladu soklu, očištění vnějších ploch tlakovou vodou, oprava omítky na zbylé části,
penetrace a nátěry fasády, demontáž a montáž kamenného obložení u rampy. Za omezení se omlouváme
a děkujeme za pochopení.
-OdMI-
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Malebná vesnička Kouty se nachází mezi dvěma vrchy, Melechovem a Vlčí Hůrou.
K datu 31. 12. 2015 činil počet trvale žijících obyvatel
celkem 188. Počet obyvatel v posledních letech v Koutech mírně klesl. Nejstarší žena, paní Marie Rajdlová,
oslavila letos 86. narozeniny a nejstarší muž, pan Miloslav Brzoň, oslaví letos 84. narozeniny.
V obci funguje místní zastupitelstvo, které pracuje ve složení: Eva Kramářová – starostka obce, Michal
Štěpánek – místostarosta obce, Ing. Jiří Kalhotka – člen
zastupitelstva a bývalý místostarosta, Mgr. Petra Vágnerová, Josef Nekola, Jaroslav Misar, Václav Keller – členové zastupitelstva.
Pro obec dále pracuje paní Jitka Nekolová – hospodářka obce, Jaromíra Štěpánková – knihovnice, Zdeňka
Misarová – kronikářka. Obec již několik let zaměstnává
trvale žijící občany Koutů, kteří jsou dlouhodobě vedeni
na úřadu práce. Svou prací výrazně přispěli při údržbě
veřejných prostranství a také při rekonstrukci budovy bývalé školy, která probíhá již pátým rokem. Budova byla
kompletně odizolována, proběhla výměna oken a dveří.
V přízemí budovy byly provedeny opravy ve všech vnitřních prostorách.
Obec několik let řeší problém s nedostatkem pitné
vody. V příštím roce tedy plánujeme výstavbu vodovodního přivaděče, pro posílení zdroje pitné vody. V současné době není dořešeno ani odkanalizování obce. Čekáme na dokončení projektové dokumentace na kanalizaci
a následně chceme požádat o dotace na její výstavbu.
Během října bude nově osázena koutecká náves. Osázení stromů zajistí místní zahradnictví Holata. Dalšími
podnikatelskými subjekty v obci jsou Kovo Ledeč s.r.o.
a Smíšené zboží Kellva – Václav Keller.
V obci mají také dlouhou tradici dobrovolní hasiči, kteří patří mezi nejstarší sbory na Ledečsku. Aktuálně má
75 členů. Starostou hasičů je pan Jaroslav Štěpánek a velitelem hasičů pan Miloslav Brzoň ml. Hasiči, společně
s obcí, udržují tradice a zvyky v obci. Pořádají maškarní

10

průvod s hudbou a večerní zábavou. Dále pouť na sv. Vojtěcha, Kácení máje (poslední květnovou sobotu). Letos
v srpnu, s velkým úspěchem, proběhl již sedmý ročník
„Pokoutního festivalu“. Na podzim se koná posvícenské
veselí, opět s hudbou po vsi, večerní taneční zábavou
a posezením. Před koncem roku mají svůj den naši senioři. Obdrží malý dárek a finanční hotovost. Každý rok je
pro ně zajištěna oblíbená dechovka a bohaté pohoštění.
Během roku je mnoho akcí i pro naše nejmenší. Karneval, Den dětí, Pokoutní pedálek (letos proběhl II. ročník),
ukončení prázdnin, lampiónový průvod. A v prosinci
za nimi přijde Mikuláš s andělem a čerty. Všechny pořádané akce mají v obci velkou návštěvnost a jsou úspěšné.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za odvedenou
práci všem pořadatelům a organizátorům, dobrovolným
hasičům a také sponzorům všech akcí. Dále všem spoluobčanům a přátelům, kteří jakkoliv přispívají ke spokojenému soužití v obci.
Za zastupitelstvo obce Kouty
Eva Kramářová – starostka obce

ČJ: MLNS/1338/2016/OS-18 JID : le08910/16

Oznámení

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva kraje Vysočina a do Senátu Parlamentu ČR
Starosta města Ledeč nad Sázavou Ing. Zdeněk Tůma podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e :
1.

Volby do Zastupitelstva kraje Vysočina a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.

Místem konání voleb Zastupitelstva kraje Vysočina a do Senátu Parlamentu ČR
ve volebním okrsku č. 1 – je volební místnost v budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou pro
voliče bydlící v ulicích:
- Barborka
- Jaroslava Haška
- Mlýnská
- Podolí
- Hrnčíře
- Jiřího Wolkera
- Mostecká
- Pod Šeptouchovem
- Husovo náměstí - Julia Fučíka
- Petra Bezruče
- Tyršovo nábřeží
ve volebním okrsku č. 2 – je volební místnost v zasedací místnosti budovy bývalého MěÚ, Husovo náměstí čp. 16, Ledeč
nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích:
- Družstevní
- Hutní
- Melechovská
- Nad Internátem
- Údolní
- Želivská
- Háj
- Jaroslava Foglara
- Na Pláckách
- Pod Skalkou
- Velká Stráň
- Havlíčkova
- Koželská
- Na Potoce
- Pod Hájem
- Zahrádecká
- Hůrka
- Krátká
- Na Skalce
- Spojovací
- Z. M. Kuděje
ve volebním okrsku č. 3 – je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou
pro voliče bydlící v ulicích:
- 28. října
- Jabloňová
- Mizerov
- Partyzánská
- Slunečná
- Čechova
- Ke Křížům
- Nádražní
- Pivovarská
- U Hradce
- Hálkova
- Komenského
- náměstí Svobody
- Poděbradova
- Zahradní
- Heroldovo nábř. - Letní
- Nad Lesem
- Poštovní
- Zoufalka I
- Hlaváčova
- Lipová
- Nad Strání
- Růžová
- Zoufalka II
- Hradní
- Lovčen
- Na Žižkově
- Sázavská
- Zoufalka III
ve volebním okrsku č. 4 – je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. čp. 104, Ledeč nad Sázavou
pro voliče bydlící v ulicích:
- 5. května
- Boženy Němcové
- Ke Stínadlům
- Na Rámech
- Pod Stínadly
- Aloise Jiráska
- Habrecká
- Marie Majerové (do čp. 670)
- Na Sibiři
- Zdeňka Fibicha
ve volebním okrsku č. 5 – je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou
pro voliče bydlící v ulicích:
- Marie Majerové (od čp. 681)
- Stínadla
ve volebním okrsku č. 6 – je volební místnost v budově společnosti Tost.cz, s.r.o, Habrek čp. 8, Ledeč nad Sázavou
pro voliče bydlící v obcích:
- Habrek
- Obrvaň
- Souboř

3.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4.

Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

5.

Volby do Senátu Parlamentu ČR: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo
cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

6.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek dne 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

7.

Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku.

V Ledči nad Sázavou dne 25. srpna 2016
Ing. Zdeněk Tůma, starosta města
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SOUCIT V minulých měsících kolovala médii
fotografie papeže Františka, někde byla ještě doplněná
satirickým komentářem. Papež totiž před časem vykonal
humanitární gesto. Vyzval k soucitu s trpícími a sám šel
příkladem. Charita se obecně těší úctě. Problém nastal
se zvoleným tématem. Papež se totiž vyjádřil k situaci
uprchlíků a vzápětí si vysloužil kritiku. Evropané se cítí
migranty ohroženi a události minulého období ukazují,
že oprávněně. Zasáhly nás děsivé násilné události
z Francie, Belgie, Německa a Rakouska. Papež problémy
nevidí a vyzývá k otevření hranic? Ovšemže ne.
František jen poukázal na utrpení a nelidské podmínky
jednotlivých lidí. Neblahou situaci František nezpůsobil
a nepodceňuje ji. Vznikla ze zmatku, z nejasných
práv a povinností, z těžko pochopitelné politiky
některých států a z nedomyšlených velmocenských
aktivit. K vyřešení dnešní situace a nejen uprchlické
krize, potřebujeme místo zmatku posílit řád, práva
a povinnosti musí být jasné, vynutitelné a v rovnováze.
Práva bez povinností totiž spolu s nefungujícím řádem
vedou k chaosu. Ale abychom zůstali lidmi, potřebujeme
řešení doplnit soucitem. Tohle nám svým gestem říká
papež. Buďme mu za to vděčni.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
– Výuka náboženství na základních a středních školách
začíná v září, bližší informace a přihlášky na faře
11. 9. 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).
15. 9. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
v kostele)
24. 9. ve 14.00 Svatováclavské setkání farníků (posezení
na farní zahradě, hudební produkce). Podrobnější seznam
akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
15. 9. Pannu Marii Bolestnou (vzpomínáme na bolest,
kterou Maria vytrpěla jako matka Ježíšova)
16. 9. Sv. Ludmilu, mučednici (babička sv. Václava,
vychovala ho)
21. 9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty (apoštol, který
provázel Ježíše, dle tradice autor evangelia)
28. 9. Sv. Václava, mučedníka, patrona českého národa
Za Římskokatolickou farnost – děkanství
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

NA HRADĚ BUDOU V ZÁŘÍ HNED DVĚ DIVADLA
Zveme všechny příznivce divadla a milovníky hudby, aby
se přišli podívat na neobvyklé představení dnes již klasického muzikálu Jesus Christ Superstar, které se bude konat již
v pátek 16. září od 20:00 na ledečském hradě pod záštitou
divadla Mimochodem. Čeká vás jeden z nejstarších příběhů
západní civilizace a zároveň jedny z těch nejznámějších písní, ovšem v poněkud netradičním provedení.
Když Andrew Lloyd Webber psal v roce 1969 tuto rockovou operu, ani nemohl tušit, že o nějakých čtyřicet roků
později bude znít v podání dvou akordeonů, tří hlasů, dřívek a trianglu. V rámci představení vystoupí Slávek Brabec,
František Tomášek a Petra Ochová. Děj vypráví příběh posledního týdne života Ježíše Krista od jeho příchodu do Jeruzaléma až do jeho ukřižování.
O týden později se můžete těšit na pardubický soubor Divadlo tří, který je na ledečské scéně již každoroční stálicí.

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách. Stáří 14–19 týdnů.
Cena 149 – 180 Kč/ks.

Prodej 15. září 2016

Ledeč nad Sázavou – u vlak. nádraží – 11.35 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek –
cena dle poptávky. Informace:
Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. Tel. 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840
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Tentokrát přijede předvést další kus ze svého autorského
repertoáru, kterým bude lehce hororově laděná komedie
Queensland. V tomto kousku, se kterým herci slaví nemalé
úspěchy po celé republice, svérázně parodují dramatické detektivní romány Agathy Christie. Představení se bude konat
v sobotu 24. září od 20:00 na ledečském hradě.
Vstupné na divadelní představení činí 90 Kč. Držitelé permanentek divadla Mimochodem mají vstup na všechny naše
akce zdarma. Rezervace vstupenek na divadelní představení
lze provádět na adrese rezervace@mimochodem.com či
na čísle 775 646 629. Rovněž se můžete přihlásit k odběru
novinek na adrese divadlo@mimochodem.com.
-JN-

KULTURNÍ PROGRAM NA PODZIM SE JIŽ RÝSUJE
V minulém zpravodaji jste si mohli přečíst rekapitulaci kulturních akcí pořádaných Informačním centrem
za podpory města letos na jaře. Nyní již máme domluvená některá představení a o dalších vyjednáváme.
První akcí plánovanou na 10. října je divadelní představení „Příběh Coco Chanel“ s Janem Čenským, Míšou
Dolinovou, Libuší Švormovou a Filipem Sychrou. Jedná se o humorný pohled na milostné avantýry královny
módy a nejbohatší ženy světa, ve které stále zůstává duch
nešťastné naivní švadlenky. Představení z pera Jiřího Justa nastudoval režisér Jiří Adamec.
Těšit se můžete i na 10. listopad, na kdy je připravená
stand-up show Ondřeje Sokola „Celebrity“, kde známý bavič prozradí mnoho nejen na sebe, ale i své kolegy. Potěšeni tak budou příznivci improvizací, Stojáků i Partičky …

Probíhá jednání o vystoupení francouzského kytaristy Alexandra Glize, které je plánované na přelom října
a listopadu. Příznivci hudby se tak budou moci seznámit
s kytarou „tak trošku jinak“.
Další představení a vystoupení jsou v jednání, bohužel jsme omezeni kapacitou sálu gymnázia a nemůžeme zatím do města přivézt dražší a větší představení.
Z těchto důvodů jsme bohužel museli zrušit i zářijové
divadelní představení Bohumila Klepla. Pevně doufám,
že se i tento ledečský handicap podaří brzy odstranit.
Budeme rádi, když nám zašlete své tipy a návrhy, co
uspořádat, na adresu info@ledecsko.cz
Honza Drápela

VOLNOČASOVÝ KLUB CÉČKO V „NOVÉM“
Od 5. září uvítá Středisko volného času děti v novém
volnočasovém klubu ve 2. patře v budově SVČ, Barborka 790. Přes prázdniny zde vznikla, za finanční podpory
Města Ledeč, plně vybavená klubovna, kde si děti mohou
zahrát deskové hry, fotbálek, hry na Wii herní konzole,
stolní tenis, využívat internet... Provozní doba klubu
je Po 13.00 – 15.30, Út – Čt 13.00 – 17.00, Pá 13.00
– 15.30. Po celou dobu provozu provádí dozor pedagog

PRÁZDNINY V CHORVATSKU
SE SVČ LEDEČ
Ve čtvrtek 28. července 2016 večer se vypravily ledečské rodiny s dětmi do chorvatského Seline u Starigradu,
malebného městečka u moře. Během týdenního pobytu
jsme navštívili historické město Zadar, pobyli u písečných
pláží v Ninu, obdivovali krajinu s útesy, na kolech si dojeli
prohlédnout zříceninu a pokoupili drobnosti na tržnicích.
Pro děti byly připraveny dílničky a hry. Malá skupinka si
udělala výšlap do hor Národního parku Malá Paklenica.
Celý týden jsme užívali sluníčka a koupání, jeden den
jsme uvítali chladivý déšť. Je na místě poděkovat kolektivu SVČ Ledeč nad Sázavou, kteří celý pobyt zorganizovali, jmenovitě Marcele Mainerové a Anetě Šťastné, dále pak
paní kuchařce Janě Kosíkové, která vykouzlila báječné
dobroty a samozřejmě oběma řidičům v čele s p. Zdeňkem
Rejnkem, za hladký průběh cesty.
Za spokojené účastníky Lenka Černá

SVČ. Pro děti z prvního stupně je zajištěno vyzvedávání
dětí u školní jídelny (Po – Pá 12.45 – 13.00) a převádění
do volnočasového klubu. SVČ také nabízí širokou škálu
kroužků a kurzů. Uzávěrka přihlášek 16. září 2016. Bližší informace na www.svcledec.cz a na telefonním čísle
569 720 537, 736 539 172.
Na shledanou se těší pracovníci SVČ Ledeč

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

Hledáme spolupracovníky na pozice:

Konstruktér
–
–

navrhování a konstrukce strojů pro povrchové úpravy
příprava výrobní dokumentace

Požadujeme:
–
znalost konstrukční práce v programu ACAD nebo SOLID
WORKS
–
znalost výkresové dokumentace
–
praxe v oboru vítána
–
znalost anglického jazyka výhodou
–
řidičské oprávnění skupiny B výhodou
Nabízíme:
–
odpovídající platové zařazení
–
ﬁremní beneﬁty
–
nástup možný ihned
Kontakt: Ing. Major Oldřich, telefon 602 389 729,
e-mail: major@datel-ledec.cz
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LÉTO V BARBORCE
Prázdniny a dovolené
jsme  si v Centru denních
služeb Barborka užívali
plnými doušky. Někteří
trávili čas více s rodinou, ale většina využila
připraveného programu
v centru. Krásné počasí
lákalo ke koupání v bazénu na zahradě centra
a k procházkám v okolí.
Za výlety plné zážitků, které v nás zanechali mnoho
krásných vzpomínek, bychom zmínili hlavně ty poslední. Ve sportovním duchu jsme prožili jeden celý den
ve Žďáru nad Sázavou, kde je nově vybudován areál
s minigolfem. Tam jsme vyzkoušeli, jak zdatní jsme hráči, prohlédli jsme okolí mlýna a část velkého rybníka.
Tam jsme se odhodlali a mnozí s překonáním obav nastoupili na velké šlapadlo a nechali se povozit po hladině.
Se slovy a smíchem, že mají mořskou nemoc, neradi se
vraceli na břeh a plavbu si chtěli zopakovat. Jeden další
den jsme trávili v ZOO Jihlava. Ač je to zahrada námi
často navštěvovaná, vždy tam objevíme nové pavilony
a další zvířata, která nás pobaví.
A že je i doma krásně, to jsme pocítili v kempu Stvořidla. Právě tam k poslechu hrála country kapela Fernet,

dali jsme si každý podle
svého přání občerstvení
a potkali nové kamarády.
Ti nás mile překvapili hned
další dopoledne, kdy nás
navštívili v Barborce. Pánové v uniformách vojáků přijeli se svým vozem, abychom se s nimi mohli nejen vyfotit,
ale zájemce také svezli.
Nejvzdálenějším výletem byla cesta vlakem do Olomouce. Prohlédli jsme si orloj a jiné zajímavosti tohoto
města. Absolvovali jsme pohodlnou cestu vlakem, přenocovali v Kolíně a zabavili se v aquaparku.
A přesto, že léto pomalu končí, věříme, že nás čeká
období neméně bohaté na zážitky.
Lada Nováková, CDS Barborka

V LEDČI SE OTVÍRÁ NOVÁ PRÁDELNA
Firma AKROBRAB, s.r.o. se sídlem v budově Háty,
o.p.s. otevírá už v letošním září svoji novou provozovnu s názvem Pradlenka Barborka, která se řídí heslem:
„Vaše starost, naše radost“. Prádelna bude, jak už název
napovídá, v ulici Barborka čp. 1191.
Jedná se o sociální podnik, který je hrazen z Evropského sociálního fondu – Operační program zaměstnanost

a dá práci šesti zaměstnancům z Ledče nad Sázavou a jejího okolí se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním.
V září tohoto roku začne prádelna se zkušebním provozem a už od října bude prát pro širokou veřejnost. Více
informací naleznete na stránkách: www.pradlenkabarborka.cz
Bc. Miroslav Krajcigr, DiS., manažer projektu

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Hradec vyhlašuje

HUMANITNÍ SBÍRKU

letního a zimního oblečení  (dámské, pánské, dětské), obuvi
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek.
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční.
Peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek.
Hraček

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE:
Elektrospotřebiče, ledničky, televize
Nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
Dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční 17. a 18. října 2016 od 15 do 17 hodin
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V HRADCI

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitní organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům
a dává práci lidem, kteří jsou obtížně umístitelní na trhu práce. Více na www.diakoniebroumov.org
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KOŽELSKÁ SE DOČKALA OPRAVY

Součástí úvodních jednání při nástupu současného vedení
na městský úřad po volbách v roce 2014 s vedením Kraje
Vysočina byly i návrhy na opravu krajských komunikací,
procházejících naším městem.  V jejich rámci byla zmíněna i Koželská ulice, která již v té době byla ve stavu, který
vyžadoval akutní opravu, aby nedocházelo k případnému
poškození projíždějících osobních automobilů. Důvodem
byly „vyjeté“ koleje,  které stále více ohrožovaly bezpečný

průjezd touto komunikací.  Při podzimním jednání s ředitelem KSÚS na Městském úřadě v Ledči byly dohodnuty detaily opravy, především z hlediska termínu (doba prázdnin
2016). Za dodržení termínu (ale i jeho zkrácení) a zároveň
i kvalitní provedení opravy patří firmě KSÚS poděkování.
Dnes tak mohou místní i návštěvníci města jezdit touto komunikací bez obavy, že dojde k poškození jejich vozidla.
-zt-

KOMUNIKACE VRBKA – KOZLOV

Před 40 lety byla v „akci Z“ vybudovaná komunikace
Vrbka – Kozlov, která propojila tehdejší paralelně vedené
okresní silnice, ale bohužel nebyla tehdy zařazena do žádného typu komunikací v silniční síti. Až v pozdějších letech
byla menší polovina (620 m) zařazena do sítě místních komunikací města Ledče a větší polovina (650 m) do sítě místních komunikací obce Kozlov.   Po této komunikaci však
byla po léta vedena veřejná autobusová doprava a v případě
potřeby i objízdné trasy uzavírek. O údržbu a opravy se musely postarat obě obce, více a častěji však obec Kozlov.  
Proto jsme již v roce 2007, společně se starostou Vrbou
po projednání v zastupitelstvech obou obcí, podali společnou žádost na Kraj Vysočina o převedení této komunikace do vlastnictví Kraje, který by se lépe dokázal postarat
o její opravu a údržbu. V té době byl krajským zastupitelem
p. Poborský, který převedení komunikace na Kraj podpořil a vynaložil pro tuto záležitost nemalé úsilí. Těleso komunikace bylo sice ve vlastnictví obou obcí a pozemky
pod komunikací z větší části taktéž, ale část pozemků byla
i ve vlastnictví jiných vlastníků, což se stalo na 9 let téměř
neřešitelným byrokratickým problémem.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina sice naši žádost na převedení komunikace i s pozemky na Kraj dne 24. 6. 2008 usnesením č. 0251/04/2008/ZK schválilo, ale po cca půl roce své

rozhodnutí zrušilo a k   realizaci převodu silnice nedošlo.
V té době proběhly krajské volby a změnilo se i krajské
zastupitelstvo, v tu dobu jsme měli už jiného zastupitele
na kraji. Celá tato záležitost trvala celých 9 let. Až koncem
roku 2015, po jednání s krajským radním Ing. Liborem
Jouklem, byla celá záležitost dořešena a dne 10. 11. 2015
Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o nabytí darem jak
komunikace Vrbka – Kozlov, tak i pozemků pod touto komunikací.
V současné době Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina opravuje komunikaci nově označenou číslem
III/33924, která byla od 29. 8. do 9. 9. 2016 uzavřena.
Přes různé komplikace, a pro mě nepochopitelné problémy, se dobrá věc podařila a jsem rád, že se mi zdařilo, při
neschopnosti kováříčků, si nalézt cestu přímo ke kováři,
který se dokázal zasadit o jejich vyřešení.
Děkuji proto touto cestou náměstkovi hejtmana Ing. Liboru Jouklovi za mé přijetí, vyslyšení a pochopení. Bez toho
by totiž komunikace Vrbka – Kozlov asi nikdy oficiálně neexistovala. Děkuji také všem ostatním vlastníkům pozemků pod komunikací za jejich trpělivost a ochotu. Odměnou
za to nechť jim je konečně opravená a udržovaná komunikace Vrbka – Kozlov.
Josef Borovský, starosta Kozlova
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AKTUALITY Z TRANSFORMACE DOMOVA HÁJ
Domov Háj se postupně mění z „ústavu“ pro
lidi s mentálním postižením na moderní sociální službu – obyvatelé
Domova Háj se přestěhují do rekonstruovaných nebo nově postavených rodinných domů na Havlíčkobrodsku. Tato proměna přirozeně budí zájem obyvatel,
kteří se nás ptají, jak to celé vlastně bude fungovat a kdy
se konečně začne něco dít. Proto jsme pro čtenáře zpravodaje přichystali odpovědi na nejčastěji kladené otázky
související s transformací naší služby – vyjdou postupně
v několika dalších vydáních Ledečského zpravodaje.
A nyní již novinky týkající se Ledče nad Sázavou.
Pro účely transformace Domova Háj zakoupil Kraj Vysočina dvě nemovitosti v Ledči. Jeden dům je určen pro
bydlení lidí s mentálním postižením, kteří potřebují podporu personálu, ale hodně věcí v péči o sebe a domácnost
zvládnou samostatně. Dům projde rekonstrukcí a přizpůsobením pro potřeby pobytové sociální služby.
Druhý zakoupený dům bude po komplexní přestavbě
sloužit pro bydlení lidí s těžším mentálním postižením,
kteří potřebují celodenní péči a jsou téměř ve všem závislí na pomoci druhých lidí.
Rekonstrukce by měly začít v roce 2018 v návaznosti
na možnost čerpání peněz z fondů Evropské unie – na tzv.
transformaci péče o lidi s postižením (prakticky rušení
velkých ústavů a vznik menších domácností pro maximálně šest lidí) jsou přesně vyčleněny prostředky EU. Ty
kraje či potažmo organizace, které budou „šikovnější“
a dokáží těchto finančních prostředků využít, postoupí
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při přeměně svých sociálních služeb nejdále. Pokud tyto
prostředky nebudou vyčerpány, zůstanou mimo dosah
naší republiky a budou určeny k témuž účelu jinde.
V Ledči nad Sázavou tedy přibydou sociální služby
„domov pro osoby se zdravotním postižením“ (jeden
dům pro šest obyvatel) a „chráněné bydlení“ (jeden dům
se dvěma byty – jeden pro 4, druhý pro 2 obyvatele).
A jak to vlastně bude v nových službách fungovat? Jak
obstojí lidé zvyklí na ústavní prostředí v nových podmínkách? Odpovědi najdete v dalších číslech Ledečského
zpravodaje.
Radek Kalfus, sociální pracovník Domova Háj
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HANDBALL CAMP 2016

Ve dnech 23.–26. 8. 2016 se nám podařilo, společně se
Střediskem volného času, realizovat první házenkářský
camp jak pro mladé členy našeho oddílu, tak pro širokou
veřejnost. Celkem se přihlásilo přes 50 dětí a bezmála
polovina byla právě z „neházenkářské rodiny“, zbytek
tvořili hráči mladších žáků, starších žaček a přípravky.
Každý den byl velmi nabitý, dopolední trénink rozpůlený svačinou, oběd v restauraci s následnou studenou
odměnou v podobě zmrzliny a polední volnočasová aktivita pro načerpání sil do odpoledního tréninku. Dopolední a odpolední tréninky se konaly pod vedením trenérů oddílu házené v tělocvičně a na venkovním hřišti ZŠ
Nádražní a také na házenkářském hřišti Aloise Prokopa
na stadionu. Náplní tréninků našich týmů bylo oprášení
fyzické kondice po letních prázdninách, opětovné stmelení kolektivu a také spousta herních dovedností s míčem.
Zbylým dětem jsme připravili nejrůznější soutěže s míčem, střelbu na branku, překážkové dráhy a také jsme se
jim pokusili přiblížit samotnou házenou jako alternativní

způsob pohybu k tělesné výchově nebo k jejich prioritnímu sportu. Po takto náročných trénincích určitě každému
přišli vhod volnočasové aktivity jako například deskové
hry, opékání buřtů nebo pohybové hry na Šeptouchově pod vedením výborných vedoucích M. Mainerové,
A. Šťastné a M. Součkové. Zato jim patří velký dík, další
velké poděkování směřujeme na paní ředitelku ZŠ Nádražní, která nám poskytla prostory školy ke konání této
akce a také panu Hornému, který si pro nás připravil velmi naučné odpoledne s atletickou abecedou. Samozřejmě
největší dík patří všem rodičům, kteří děti přihlásili, podporovali je a každý den nám je svěřovali do péče. Poslední dík patří i všem zúčastněným dětem, které vydržely
celé čtyři dny běhat, skákat, házet, padat, soutěžit a radovat se. Doufáme, že se jim camp líbil a pevně věříme, že
se uvidíme buď na trénincích, nebo na dalších projektech
oddílu házené v následujícím roce (například v druhém
ročníku školní ligy, na který se moc těšíme).
Organizační tým Handball campu 2016

Rozlosování házené podzim 2016
Ne 18.9.

15:30

Ne 25.9.

9:00

Přípravka 4+1

Soutěžní turnaj

So 1.10.

13:00

St. dorostenci

Ledeč – Jablonec

So 1.10.

15:30

Muži

Ne 2.10.

9:00

So 15.10.

13:00

St. dorostenci

So 15.10.

15:30

Muži

So 12.11.

13:00

St. dorostenci

Ne 13.11.

9:00

So 26.11.

13:00

St. dorostenci

Ledeč – Bělá p.B.

So 10.12.

13:00

St. dorostenci

Ledeč - Pardubice
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Muži

St. žačky

Ml. žáci

Ledeč - Vršovice

Ledeč - Most
Soutěžní turnaj
Ledeč – Vršovice
Ledeč – Žďár n.S.
Ledeč – Chodov
Soutěžní turnaj

LEDEČSKÝ ZÁMEK – VELKÝ TENIS

Tento název má tenisový turnaj mládeže, který se každoročně koná na kurtech nad hradem, vždy poslední víkend v srpnu. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Letošní
19. ročník byl zajímavý tím, že se ho zúčastnil rekordní
počet 42 mladých tenistů – 19 dorostenek a 23 dorostenců. Že tento turnaj „táhne“ mladé tenisty do Ledče n.
S., je z více důvodů – krásné prostředí, perfektní organizace turnaje a také ceny a upomínkové předměty pro každého hráče, který přijede. Za to patří poděkování všem
sponzorům – Městu Ledeč n. S., Dárkové zboží paní
Kunášková, Envicomp Ledeč, K+K doprava, Rabbit,
Sázavanka, Dymákovo pekařství, OZ  pí Marečkové.
Zajímavostí také je, že o turnaj mají zájem mladí tenisté z první či druhé stovky českého žebříčku. Tím je
každý rok tzv. „zaděláno“ na krásný tenis. Příkladem
bylo letošní úžasné chlapecké finále v singlu, které trvalo jeden a půl hodiny a ve dvousetové   bitvě vyhrál

osmnáctiletý Milan Válek (87. v ČR) nad čtrnáctiletým
talentem Matyášem Černým 6:3, 6:2 (např. Válkovo podání má rychlost 170 km/hod.). Ledeč má hodně mladých
a také výborných tenistů, ale je škoda, že se domácí akce
zúčastnila pouze jedna tenistka – Vendula Kroutilová,
a chlapců nakonec šest. Nejlepší byl Pepa Kovář, který
hodně potrápil pozdějšího finalistu Černého. V děvčatech
se zrodilo překvapení, když  374. Štorková vyhrála celý
turnaj, když začínala v předkole a v pavouku porážela
daleko lépe postavená děvčata v celostátním žebříčku,
včetně 164. Šťastné, nasazené jedničky.
A ještě jeden důvod ke spokojenosti mají pořadatelé a hrstka tenisových fanoušků. Jezdí sem mladí hráči
z celé ČR (např. z Ostravy, Prostějova, Brna, Prahy, Dobříše, Teplic, České Lípy, Pardubice, Jihlavy …).
Josef Hnik

ÚPRAVY NA HÁZENKÁŘSKÉM HŘIŠTI
NA LETNÍM STADIONU
Na přelomu července a srpna byly dokončeny úpravy na venkovním házenkářském
hřišti na letním stadionu. Povrch hřiště byl
rozebrán po jednotlivých dílech, které byly
ořezány, bylo provedeno očištění slepených ploch, očištění povrchu a jednotlivé
díly byly znovu slepeny k sobě. Poškozené
kusy byly vyměněny za nové, trhliny byly
doplněny stávajícím materiálem. Dále bylo
provedeno nové lajnování hřiště. Všechny
tyto práce provedla společnost KNOCK
– OUT s. r.o., která se mj. zabývá právě
úpravami sportovních povrchů. Na závěr
provedli zaměstnanci veřejně prospěšných  
prací obroušení a následně nový nátěr branek, oplocení, střídačky a laviček na tribuně. Věříme, že nyní budou hřiště naši házenkáři znovu naplno využívat.

- OdMI -
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S P OLE ČE NS KÁ KRO NI KA
Dne 11. září uplyne první smutný
rok od chvíle, kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka,
paní MUDr. JULIE LÁCHOVÁ
z Ledče n. S.
Všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkujeme…
S láskou a úctou stále vzpomínají
dcera a syn s rodinami
11. září nám připomene smutné výročí. Je to už rok, co nás
navždy opustila naše paní doktorka Julie Láchová.
S láskou a úctou na ni velmi vzpomínáme. Nejde vyjádřit slovy, jak moc nám všem chybí, jelikož její péče o naše malé pacienty byla vskutku profesionální a vkládala do nás lásku i svůj
čas. Vždy, když jsme ji potřebovali, tak nám byla na blízku.
Děkujeme jí za její obětavost a s úctou na ni vzpomínáme.
Rodiče a děti.
Čas plyne, ale bolest stále zůstává,
odešel jsi, tatínku, kam chodí každý sám,
ale dveře vzpomínek zůstanou stále dokořán.

Dne 5. října 2016 uplyne 10 let
od úmrtí našeho manžela, tatínka a syna,
pana PETRA CUDLÍNA z Ledče nad
Sázavou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínáme: vnučka Emmička, manželka Ivana,
dcery – Šárka s manželem, Míša s přítelem, rodiče Cudlínovi a Aronovi, bratr s rodinou a švagr s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout…
Dne 7. září uplynulo již 20 let, kdy
nás nečekaně, ve věku 57 let, opustila
paní MARIE JANEČKOVÁ z Ledče
nad Sázavou.
S láskou a úctou stále vzpomíná
rodina a ostatní příbuzní.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem přátelům, známým a veřejnosti, všem
těm, kteří se přišli naposledy rozloučit
s panem JAROSLAVEM JANEČKEM z Ledče nad Sázavou. Naše poděkování patří za slova účasti i květinové dary.
Zarmoucená rodina
Na konci letošních prázdnin jsme
si připomněli už 13. výročí úmrtí našeho milovaného syna, bratra a vnuka,
pana Tomáše Vadinského
z Ledče nad Sázavou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Rodiče, bratr Radek a prarodiče

Již pět let nám chybí dobrý manžel, starostlivý táta a obětavý dědeček,
pan KAREL RAUER z Habreku.
Kdo jste ho znali, jistě vzpomenete
s námi.                
Rodina
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