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

ZPRÁVY Z RADNICE
V měsíci září se Rada města sešla dvakrát.  Na své schůzi
dne 19. září projednala následující body:
• Schválení využití pozemků skládky Rašovec za účelem
motokrosových závodů dne 24. 9. a kynologické soutěže
RašCup dne 8. 10.
• Schválení umístění stánku ovoce a zelenina 1x týdně
na Husově náměstí
• Schválení pronájmu místností ke konání krajských a senátních voleb
• Ukončení nájemní smlouvy s ČSCH na pozemek v Pivovarské ulici, jehož jsou chovatelé již vlastníci.
• Povolení výjimky počtu žáků 6. tříd základní školy na 33
v každé třídě
Druhá, původně neplánovaná schůze se uskutečnila následné pondělí 26. září a mimo jiné projednala:
• Výběr dodavatele na dodávku klimatizace obřadní síně
firmou Eakon Klima
• Přijetí navýšené dotace od MSV na Pečovatelskou službu
• Byly zahájeny první kroky k výměně městských pozemků s firmou Kovofiniš za účelem získání dalších stavebních parcel v lokalitě Plácky

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
Zastupitelstvo města zasedalo hned 5. září a projednalo
mimo jiné následující body:
• Schválilo první kroky potřebné k vypracování nového
územního plánu
• Schválilo následující finanční příspěvky:
– Základní škole… 240.000 Kč
– Středisku volného času…. 180.000 Kč
– TJ Sokol Ledeč n.S. ….117.309 Kč na opravu střechy
místní sokolovny
– Společenství vlastníků bytů č.p. 548-550 ….62.491 Kč
na opravu chodníku
• Uložilo OdMI zahájit práce na rekonstrukci střešního
pláště zimního stadionu
Další termíny jednání Zastupitelstva města jsou plánovány
na 24. 10., 28. 11., 19. 12.
Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva
města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na městském
webu www.ledecns.cz
-JD-

OPRAVA ALTÁNU
V LESOPARKU ŠEPTOUCHOV

OPRAVA TERASY V MŠ DRUŽSTEVNÍ

V lesoparku Šeptouchov provedli pracovníci veřejně prospěšných prací opravu obou altánů. Bylo provedeno obroušení, nátěr, doplnění
poškozených latí a prostor uvnitř altánů byl
dosypán kačírkem.
- OdMI -

V polovině září byla dokončena oprava terasy budovy MŠ Družstevní. Protože zde chyběla hydroizolace, bylo provedeno odstranění původních dlažeb,
provedena nová hydroizolace, zastěrkování a byla položena nová dlažba. Práce
provedly TS Ledeč nad Sázavou s. r. o. a celkové náklady činily 67 000,- Kč
vč. DPH.
- OdMI -

Umělecký truhlář

Josef PLEVA
opravy nábytku a starožitností
Jaroslava Haška 646
584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontakt:
mob.: 608 936 886
e-mail: jpleva@tiscali.cz
www.plevarenovace.wbs.cz
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ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN 2016
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
15. – 16. 10.

Dr. Cyrusová Eva,
Havlíčkova 2198, H. Brod

tel.: 569 432 014

22. – 23. 10.

Dr. Longin Petr,
Husova 3622, H. Brod

tel.: 776 116 125

28. 10. – 30. 10.

Dr. Veletová Veronika,
Habrecká 450, Ledeč n/S.

tel.: 569 721 509

5. – 6. 11.

Dr. Kříž Ladislav,
Plovárenská 482, H. Brod

tel.: 569 426 104

12. – 13. 11.

Dr. Jáchym Pavel,
Lánecká 970, Světlá n /S.

tel.: 569 452 569

ROZHODUJTE SPOLU S NÁMI
VÁNOČNÍ STROM, v souvislosti s blížícími se vánočními svátky vás prosíme, o případnou nabídku vánočního stromu
na ledečské náměstí. Poražení a odvoz bychom zařídili. Požadované parametry jsou: pravidelný habitus, výška cca 10-12 m.
Případné nabídky přijímá oddělení majetku a investic MÚ
Ledeč nad Sázavou.
ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI, s ohledem na blížící se termín
sestavování návrhu rozpočtu pro rok 2017, bychom vás rádi požádali o případné náměty a připomínky, týkající se toho, co by

bylo třeba v našem městě a přilehlých místních částech do budoucna zlepšit, vybudovat, opravit apod. Případné připomínky
a náměty prosíme předat v písemné podobě na oddělení majetku a investic MÚ Ledeč nad Sázavou popř. vhodit do schránky
před budovou MÚ. Kontaktní osoby:
Mgr. J. Hospodková, tel.: 569 729 522, 730 803 435, email:
jana.hospodkova@ledecns.cz
Bc. Petra Kalenská, tel.: 569 729 527, 608 229 293, email:
petra.kalenska@ledecns.cz

OPRAVA KOMUNIKACE KE STÍNADLŮM
Dne 7. 7. 2016 bylo předáno firmě Porr a. s., Dubečská
3238/36, Strašnice, 110 00 Praha 10, která vyhrála výběrové
řízení na dodavatele, staveniště. V rámci této opravy dojde,
ve spolupráci se společností VaK HB a. s., k rekonstrukci vodovodu a kanalizace a následně ke kompletní opravě komunikace
včetně přilehlých chodníků. Termín realizace je smluvně stanoven do 31. 12. 2016. Tato rekonstrukce bohužel vyžaduje i dopravní omezení, za které se občanům omlouváme, ale z technických i bezpečnostních důvodů je nezbytné. Tímto všechny
žádáme o důsledné dodržování dopravního značení. Zároveň

bychom ještě rádi požádali občany, kteří mají k dispozici garáže, aby je v tomto období maximálně využívali a nezabírali
parkovací místa ostatním občanům, kteří nemají možnost parkování v garáži. Jakékoliv dotazy či připomínky k této akci rádi
zodpovědí níže uvedení pracovníci OdIM.
Mgr. J. Hospodková, tel.: 569 729 522, 730 803 435, email:
jana.hospodkova@ledecns.cz
Jiří Vrána, tel.: 569 729 523, 733 537 484, email:
jiri.vrana@ledecns.cz

OZNÁMENÍ OBČANŮM

Tímto sdělujeme všem našim zákazníkům, že provoz našich obchodů zůstává i během opravy
komunikace Ke Stínadlům beze změn. Za případné problémy s parkováním ve větší vzdálenosti se
tímto omlouváme. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Monika Kubátová – Prima Máma, Jana Rajdlová – cukrárna nad poliklinikou

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.

NOVĚ OTEVŘENÝ
SALON BALADA

LEDEČ N. S., HRNČÍŘE 419 (U Billy)
ROMANA ŠTORCOVÁ tel.: 777 553 063
Masáže, přístrojové lymfodrenáže, welness
ANDREA POTOCKÁ tel.: 725 844 398
Nehtová modeláž, kosmetika, prodlužování řas
VLASTA ČÁPOVÁ tel.: 724 826 583
Pedikúra, manikúra, vizážistika
JANA JINDROVÁ tel.: 731 723 778
Kadeřnictví pánské, dámské, dětské
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PRÁCE NA VIADUKTU JDOU DO FINÁLE

Práce na železničním mostu v km 33,178, jenž je takto
oficiálně označován ve všech dostupných dokumentech,
jdou do finále. Svědčí o tom i to, že v souladu s harmonogramem postupu prací došlo ve dnech 5. a 6. října
2016 k avizované úplné uzavírce silnice II/150 z důvodu osazení pilířů horní mostní konstrukcí. Pak již bude

do 30. října 2016 následovat poslední částečná uzavírka. I když budou práce na viaduktu a železnici dále
pokračovat, nebudou mít žádný dopad na provoz. A jak
dlouho budou ještě trvat, bude upřesněno na kontrolním
dni všech zainteresovaných 26. října 2016.
Ing. Jan Čepa, ved. odboru samosprávy

SV. MARTIN MŮŽE PŘIJET NA BÍLÉM KONI,
ALE VLAKEM JEŠTĚ NE

Jak vyplývá z posledních zpráv (viz příspěvek výše), práce na rekonstrukci viaduktu zdárně pokračují a pomalu se blíží do finále. Mnoho účastníků místní silniční i železniční dopravy už na ten okamžik netrpělivě čeká,
ale i přes tento diskomfort je tu řada unikátních příležitostí, vidět tyto cesty
zcela unikátně. Různých silničních uzavírek během roku zažíváme celou
řadu, ale železniční tunel bez kolejí zas tak často k vidění není. Zbývá už
jen pár dnů, než se tu provoz opět obnoví a náš milý pacifik bude zase
výstražně troubit před každým městským přejezdem. Zbydou nám tu pro
historii jen tyto zajímavé snímky. Pro mašinfíry to musí být hotová noční
můra, pro nás ostatní zajímavost, která se snad hned tak nebude opakovat.
Tak ať nám železnice dlouho a dobře slouží. A kdy že to bude? Sv. Martin
to letos ještě nestihne, ale Leopold (15. 11.) už by svézt měl.
ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI
ZA MĚSÍC SRPEN A ZÁŘÍ 2016
Krádež batohu s věcmi
z nezajištěného vozidla – dne 30. srpna 2016
byly policejním orgánem
v Ledči n/S. zahájeny úkony tr. řízení ve věci přečinu
krádež, kterého se dopustil
dosud nezjištěný pachatel
tím, že dne 30. srpna 2016
v blíže nezjištěném čase
od 07:00 hodin do 17:00
hodin, využil nepozornosti pracovníků pracujících
na rekonstrukci železniční trati v katastru obce Ostrov
u Ledče n/S. a z nákladového prostoru odstaveného nezajištěného nákladního vozidla Mercedes Benz Spinter
vedle železniční trati, odcizil batoh, ve kterém se nacházela finanční hotovost ve výši 10.800,- Kč a různé další
firemní doklady, čímž způsobil poškozeným celkovou
škodu ve výši 11.000,- Kč. Pátrání po pachateli nadále trvá. V případě zjištění pachatele tomuto hrozí trest
až 2 roky odnětí svobody.
Krádež peněz domu: Dne 5. září na Policejní stanici
v Ledči nad Sázavou bylo přijato oznámení ve věci krádeže finanční hotovosti, ke které došlo v období od 19. 8.
2016 do 5. 9. 2016, kdy neznámý pachatel nezjištěným
způsobem opakovaně vnikl do rodinného domu v obci
Kamenná Lhota, kde v různých pokojích odcizil zde
ponechanou finanční hotovost v celkové výši nejméně

39.000,- Kč. Jak pachatel do domu vnikl, je předmětem
dalšího prověřování, neboť na místě činu nebyly zjištěny žádné stopy svědčící po 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.
Fyzické napadení při oslavě: Dne 23. září byly policejním orgánem v Ledči n/S., na základě doložených
lékařských zpráv, zahájeny úkony tr. řízení ve věci přečinu ublížení na zdraví dle § 146/1 tr. zákoníku a přečinu
výtržnictví dle § 358/1 tr. zákoníku, kterých se dopustil
dosud neznámý pachatel tím, že dne 10. září 2016 v době
od 02:00 hodin do 03:00 hodin na soukromé oslavě před
Obecním úřadem v obci Kamenná Lhota fyzicky napadl
poškozeného 42letého muže z téže obce, kdy mu způsobil frakturu přední mediální stěny očnice vpravo, vícečetné fraktury nosních kůstek a otřes mozku, kdy poškozený
byl následně hospitalizován v nemocnici Havlíčkův Brod
s vystavením pracovní neschopnosti v trvání nejméně
14 dní. Kdo a jakým způsobem na oslavě poškozeného
napadl, je předmětem dalšího šetření, v případě uznání
viny před soudem pachateli hrozí trest odnětí svobody
až na 3 roky.
npor. Josef Daněk DiS., zástupce ved. OO Světlá n.. S.,
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

HLEDÁME ZEDNÍKA
Stavební společnost hledá šikovné
zedníky a stavaře. Požadujeme smysl pro
kolektivní práci, spolehlivost, časovou
ﬂexibilitu. Stavby po ČR. Nástup možný
ihned, případně dle dohody. Sídlo firmy
Ledeč n. S.
NABÍZÍME: nástupní mzda 25 000 Kč +
motivační odměny, cestovní náhrady dle
zákona, včetně ubytování v místě staveb,
individuální
bonusové
ohodnocení
za dokončené projekty.
Kontakt na telefon: 777 177 457

KOUPÍME
pozemek cca 10 000 m2 s menší stavební
parcelou nebo usedlost se stejnými či
většími pozemky. Nejlépe Posázaví,
Vysočina, Kutnohorsko, Benešovsko.
Kontakt: Bc. Karolína Kutnarová,
604 856 146

KOUPÍM
byt 2+1 s balkónem nebo lodžií v Ledči nad Sázavou. Může být i menší
3+1. Koupě pro vlastní bydlení, platba v hotovosti, rychlé jednání. Kontakt: 724 791 320.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ N. S.
ZÁSAHY POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Od konce srpna profesionální
hasiči v Ledči nad Sázavou zaznamenávají mírný pokles zásahů. K mimořádným událostem
vyjížděli 26x. K prvnímu požáru
v tomto období došlo 4. září v obci
Zvěstovice u Golčova Jeníkova.
Jednalo se o hořící trafostanici.
S námi zde zasahovali ještě kolegové z Golčova Jeníkova. K druhému požáru došlo 13. 9. večer.
U obce Leština u Světlé na poli chytila sklízecí řezačka New
Holland. V době našeho příjezdu zde již zasahovala jednotka
z Leštiny. Došlo zde ke kompletnímu vyhoření stroje a tudíž
i vysoké škodě. Do třetice požárů v tomto měsíci došlo v Dolním Městě u kamenolomu, čtyři jednotky hasičů zaměstnal
požár lesa.
Jediná dopravní nehoda, která si vyžádala naši pomoc
a asistenci, se odehrála 30. srpna u obce Hradec. Zde se srazil motocykl s osobním vozidlem. Nehoda si vyžádala jedno
zranění.
Kromě technických zásahů na bodavý hmyz, který už je
nyní v útlumu, evidujeme několik otevření bytů pro PČR

a Zdravotnickou záchrannou službu, záchranu osoby z vody
u obce Zvěstovice.
V pátek 23. 9. na naší stanici proběhla soutěž o Železného
hasiče. Více se o ní dočteme v příspěvku dobrovolných hasičů. Děkuji všem zúčastněným závodníkům a hostůAm.
ppor. Jan Šimanovský
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

PRVNÍ ROČNÍK ŽELEZNÉHO HASIČE SE VYDAŘIL

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, či snad lépe
řečeno velitel požární stanice v Ledči Jan Šimanovský,
uspořádal v pátek dne 23. září 2016 na ledečské hasičské stanici první ročník soutěže jednotlivců Železný hasič Ledče nad Sázavou. Soutěžilo se v disciplínách TFA
(toughest firefighter alive). Soutěž byla koncipována
v pojetí simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu
pro hasiče s lahví dýchacího přístroje na zádech. Celkem
21 soutěžících, rozdělených na kategorie muži do 35 let, muži
nad 35 let, změřilo síly na trati, kde přenášeli dva kanystry
á 20 kg, svinovali dvě hadice B75, v hammer boxu prováděli 80 úderů 6 kg vážící palicí, transportovali 80 kg vážící figurínu na 40 metrů, překonávali v zásahové výzbro-
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ji a výstroji 2 metry vysokou bariéru, dvakrát převraceli
pneumatiku od traktoru a závěrem rozvinovali zavodněnou
hadici C52.
Za SDH Ledeč startovali v kategorii do 35 let Štěpán
Polák a nad 35 let Daniel Horký, za ledečské profesionální
hasiče Ondra Mišta (35+), Jan Prchal, Josef Smejkal a Jiří
Dvořák. Po soutěžních pokusech dráhu vyzkoušely ženy:
Lenka Nováková, Denisa Vápeníková a Lada Nováková.
První místa obsadili mimoledečští soutěžící, ovšem v tomto
druhu soutěže, dle slov pořadatele, vítězí každý, kdo dráhu
zdolá. Výsledková listina bude uveřejněna po jejím zpracování. Účastníci soutěže se těší na další ročník.
Dan Horký

STUDENTSKÉ VOLBY 2016

Dne 20. září se uskutečnily na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou studentské volby. Jedná se o projekt vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizace Člověk
v tísni. Studenti starší 15 let mají možnost vyzkoušet si průběh
voleb a hlasovat pro polické strany, které kandidují v reálných
krajských volbách. Do projektu se zapojilo 254 středních škol
z celé České republiky a voliči odevzdali celkem 31 867 platných hlasů. Cílem akce je seznámit studenty s volebním systémem, zvýšit účast mladých lidí v reálných volbách.
Studentky septimy a 3.B sestavily tříčlennou volební komisi, podílely se na přípravách a dohlížely na řádný průběh voleb. Nejdříve volili studenti střední odborné školy,

STUDENTI NA VÝSTAVĚ V PRAZE
Dne 19. září se žáci ledečského gymnázia vypravili na výstavu Karel IV. ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Výstava
se konala u příležitosti 700 let od narození Karla IV., který
byl ve své době jednou z nejvýraznějších osobností v celé
Evropě.
Po absolvování dvouhodinové výuky ve škole se žáci shromáždili u městského úřadu a mohlo se vyrazit.
Nejprve jsme navštívili obchodní centrum Paládium, kde
jsme měli rozchod a mohli si koupit něco k jídlu, nebo se podívat po obchodech. Následně jsme procházkou přes Staré
Město došli na Malou Stranu do Valdštejnské jízdárny. Zde
jsme se rozdělili na dvě skupiny a každá skupina dostala
svého průvodce a pracovní listy, pro vyplnění během prohlídky. Nutno také podotknout, že na výstavě se nacházely
pravé a velmi cenné exponáty z doby Karlovy.
Dozvěděli jsme se, že doba jeho vlády neměla jen pozitivní dopady, ale i negativní, o kterých se moc nemluví, protože Karel IV. je až příliš často idealizován (za jeho vlády
byla morová epidemie, hladomor, velké záplavy či finanční
krize). Mohli jsme zde také spatřit různé svaté relikvie, které
velmi rád sbíral. Mezi další exponáty patřily obrazy Marie
a Ježíška, neboť Karel IV. velmi podporoval křesťanství,
dále pak mince, architekturu, módu, korunu, nebo různé texty a spisy. Součástí prohlídky byly také informace o Karlově
dětství, dospívání, manželkách, původu a smrti.
Výstava byla velmi zajímavá, ať už po stránce exponátů,
nebo informací. Všichni jsme si domů přivezli spoustu nových informací o životě Karla IV. a jeho vládě.
Tereza Vacková (sexta)

poté se komise přesunula do volební místnosti v budově gymnázia. Po ukončení voleb začalo sčítání hlasovacích lístků. Voleb
se mohlo zúčastnit 240 oprávněných voličů. Bylo odevzdáno 111 hlasů, z toho 109
platných. Výsledky za školu byly následně
odeslány k celkovému zpracování.
Poděkování patří volební komisi za přípravu a organizaci studentských voleb. Výsledky pro jednotlivé kraje lze najít na internetových stránkách portálu
Jeden svět na školách.
Mgr. Iveta Hausdorová

Podzimní prodej
jabloní, hrušní, třešní, višní, švestek,
renklód, meruněk, sloupových stromků,
angreštů, rybízů a růží

bude zahájen 12. října 2016.
Broskvoně a ořešáky
v prodeji od 20. října.
V nabídce také: kanadské borůvky,
kamčatské borůvky, brusinky,
ostružiníky, maliníky, malinoostružiníky,
muchovníky, jehličnany, okrasné keře,
trávy, popínavé rostliny, zemina.

Prodejní doba:

Po - pá: 8 - 16 hod.
So: 8 - 12 hod.

Ovocná a růžová školka Šťastných
Hněvkovice - Nová Ves 2, 584 01
Ledeč nad Sázavou
tel.: 569 722 518, 604 360 546,
604 408 336

www.skolka-stastny.cz
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ŽIVOT V BARBORCE

Jako v době letních prázdnin, i v měsíci září jsme
vyjížděli na výlety a poznávali okolí. Za všechny zmíním například nedaleký hrad Lipnice a celkem náročnou túru k lomu, kde se na vrcholku otevřel pohled
na zatopený lom a Bretschneiderovo ucho. Dalším cílem mohou být vytesaná ústa, či oči.
Stejně jako všichni ostatní, ani my bychom pravděpodobně nedokázali tolik ocenit čas klidu a spokojenosti, kdyby nám ho jednou za čas neztrpčovaly
skutečnosti, že někdo projevuje svoji nelibost stížnostmi a těší ho posílat kontroly na naše zařízení stále
dokola. Zda bylo úmyslem znepříjemnit práci zaměstnancům a zneklidnit klienty, či jiné důvody, nevíme.

BLEŠÁK BEZPENĚZ
15. října 2016 od 14.00
HOTEL SÁZAVA
LEDEČ N. S.
Máte doma nepoužívané věci? Nevhodné
dárky, přečtené knihy, pěstitelské, chovatelské přebytky, hračky co nepotřebujete, oblečení co nenosíte? Věci co doma zabírají místo
a přitom můžou někomu udělat radost? U nás
je můžete darovat nebo vyměnit. Každý, kdo
přinese něco pro ostatní, si může odnést to,
co se mu hodí. Vstupenkou na tuto akci je nějaký příspěvek do BLEŠÁKU.
Věci můžete přinést na Sázavu v pátek 14. 10.
mezi 18.-20. hodinou, v sobotu od 11.00 hodin nebo po celou dobu akce. Nevyzvednuté
věci poputují k lidem, kteří je potřebují.
Těšíme se na VÁS! BEZPENĚZ.info – pošli to dál www.bezpenez.info
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Po proběhlé inspekci z ministerstva práce a sociálních
věcí máme jistotu, že poskytujeme službu kvalitně, zaměstnanci pracují dobře a klienti jsou velmi spokojení.
Dále tedy můžeme pokračovat v činnostech, které
nám dělají radost. Těmi jsou zmiňované poznávací výlety, pravidelný program, ale i práce a vyrábění, kterým se snažíme zvelebovat naše prostředí.
Za zábavou jsme se tentokrát vydali do Světlé nad
Sázavou na Svatováclavskou pouť, vyzkoušeli jsme
i nebezpečně vypadající atrakce a potkali se se spoustou známých. Na fotografie se můžete podívat na FB
stránkách centra denních služeb Barborka.
Lada Nováková, CDS Barborka

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
VYSOČINSKÉ NEMOCNICE s.r.o.
SE SÍDLEM V HUMPOLCI, 5. KVĚTNA 319

PŘIJMOU

pro vlastní zdravotnická zařízení do pracovního poměru

zdravotní sestry a zdravotnické asistenty.
POŽADUJEME: ukončené střední vzdělání a osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu
dle zákona č. 96/2004 Sb., trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, vstřícný přístup ke klientům, schopnost empatie, schopnost práce v týmu i samostatně,
znalost práce s PC, ochotu dále se vzdělávat
NABÍZÍME: odpovídající mzdové podmínky a náborový příspěvek, zvýhodněné stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, 5 týdnů dovolené, pracovní doba 37,5
hod./týden, možnost dalšího vzdělávání, kafetérie. Nástup
možný ihned nebo dle dohody.
Bližší informace osobně, případně na telefonu
736 190 708.

ÚSKALÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
A STROJ NA ÚPRAVU LEDU – „ROLBA“
Při pohledu v Atos aréně
na současný stroj na úpravu ledu, tzv. „rolbu“, každý
usoudí a chápe, že zimní stadion potřebuje nový model,
což by potvrdila i samotná
obsluha tohoto zastaralého
stroje, u kterého se neustále
potýkají s řešením oprav a to
častěji než v předchozích letech.
Tudíž v souvislosti se stávajícím stavem rolby bylo
Městem Ledeč nad Sázavou rozhodnuto o pořízení
nového stroje.
Na základě průzkumu trhu a návštěvě několika
jiných zimních stadionů, kde již využívají pro úpravu
ledu nová provedení těchto zařízení, došlo k stanovení
předpokládané ceny a bylo načerpáno mnoho poznatků
pro zpracování technické specifikace elektrické rolby
na úpravu „našeho“ ledu, nastavení podmínek záruky
i servisu a další požadavky.
Předpokládaná hodnota rolby byla vyčíslena
na 3.200.000,- Kč bez DPH, což umožňuje zadat zakázku
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Na základě výše uvedeného došlo 20. 4. 2016
k vypracování Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
na dodávku „Stroje na úpravu ledu – rolba“ s termínem
pro dodání tohoto stroje nejpozději do 30.09.2016
po podpisu smlouvy. Lhůta pro podání nabídek byla
stanovena do 6. 5. 2016 do 11,00 hodin a místo pro
podání nabídek bylo sídlo TS Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Otvírání obálek proběhlo tentýž den v 11,05 hod.
Do tohoto výběrového řízení se přihlásily tři firmy
(PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, PERFECT-ICE,
Transtechnik CS). A nyní začíná to martýrium s veřejnou
zakázkou na vlastní dodávku stroje, které obyčejný
člověk nechápe a v duchu si řekne: „Mám přeci peníze
na nákup věci, kterou nutně potřebuji a tak se mohu
svobodně rozhodnout sám pro to, co já chci a navíc
potřebuji“. To však v tomto případě úplně neplatí. Jak
se dokáže veřejná zakázka zkomplikovat a časově
protáhnout, posuďte sami.
Dne 16. 5. 2016 dochází k posouzení nabídek komisí.
Při posouzení technických parametrů jednotlivých
nabídek byla u jednoho z uchazečů zjištěna nejasnost
v zadaném technickém parametru a to u boční
odpružené hydraulické rotační frézy, umístěné mezi
nápravami, s tím, že vysvětlení nabídky bylo na uchazeči
požadováno v souladu se zákonem do 5-ti pracovních
dnů. Dne 20. 5. 2016 bylo doručeno písemné vysvětlení
nabídky, ve kterém bylo potvrzeno, že uvedené parametry

splňuje v plném rozsahu.
Komise
tedy
doručené
vysvětlení nabídky na svém
jednání 2. 6. 2016 přijala,
pořídila Zprávu o posouzení
a
hodnocení
nabídek
a stanovila pořadí nabídek
podle výše nabídkové ceny.
Jako nejvhodnější nabídka
byla vybrána nabídka PRVNÍ
CHRÁNĚNÉ DÍLNY s.r.o.
a v souladu s vyhrazeným právem zadavatele došlo
6. 6. 2016 k uveřejnění rozhodnutí na profilu zadavatele.
Dne 15. 6. 2016 zadavatel obdržel námitky stěžovatele
PERFECT-ICE. Námitky byly podány proti rozhodnutí
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a to pro
nesplnění technických požadavků zadavatele – jednalo se
o specifikaci boční odpružené hydraulické rotační frézy
a to ve smyslu, že vlastní fréza hydraulického ramene je
u nabízeného zařízení „Olympie“ poháněna elektricky.
Zadavatel podaným námitkám vyhověl a po pečlivém
prověření technických specifikací nabízeného plnění
PRVNÍ CHRÁNĚNOU DÍLNOU s.r.o. na jednání dne
21. 7. 2016 revokoval rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a následně rozhodl o novém posouzení
a hodnocení nabídek. Následně se 29. 8. 2016 schází
nově ustanovená hodnotící komise, která po seznámení se
všemi písemnostmi ze zadávacího řízení rozhodla využít
práva daného zákonem a přizvat PRVNÍ CHRÁNĚNOU
DÍLNU s.r.o. na jednání komise za účelem vysvětlení
jeho nabídky, zároveň požádala, aby jednání byl přítomen
i subdodavatel - společnost Mátl & Bula a dále byla
předložena technická dokumentace dodávaného typu
stroje a poskytnuto kontaktní místo, na které byl již
nabízený stroj dodán. Toto setkání se uskutečnilo 7. 9.
2016. Bylo předneseno stanovisko přizvaného zástupce
uchazeče o zakázku a přijato stanovisko nové hodnotící
komise, že uchazečem dodávaný stroj na úpravu ledu
„OLYMPIA ICEBEAR Elektrik“ splňuje zadavatelem
specifikované technické řešení v zadávacích podmínkách
a konstatuje, že nabídka PRVNÍ CHRÁNĚNÉ DÍLNY
s.r.o. splnila požadavky zadavatele v zadávacích
podmínkách a v plném rozsahu, následně byla opět
vyhotovena Zpráva o posouzení a hodnocení. Opět došlo
k uveřejnění rozhodnutí na profilu zadavatele a čekalo se
na základě zákonné lhůty, zda budou vznešeny námitky,
nebo již konečně bude podepsána kupní smlouva
na nákup nové „rolby“.
I na toto posouzení však přichází 16. 9. 2016
od Transtechnik CS a 19. 9. 2016 od Perfekt – ICE
námitka a tím se nákup nové „rolby“ opět časově
posouvá. Kam až, toť otázka.
-JČ-
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BILANCOVÁNÍ NA HRADĚ 2016
JEŠTĚ ZDALEKA NEKONČÍ KALENDÁŘNÍ ROK,
ALE U NÁS NA HRADĚ JIŽ SČÍTÁME A BILANCUJEME
Letošní sezonu nás navštívilo 9023 platících
návštěvníků, což není vůbec špatné číslo, tento
vzrůstající trend napovídá, že se o nás návštěvníci nejen
zajímají, ale hlavně, že přijeli náš hrad navštívit i přes
dopravní uzávěrky, které nás provázely celým létem.
Svědčí o tom návštěvnost v posledních třech letech, tj.
r. 2014 – 7262, r. 2015 – 7627, r. 2016 – 9023, tato čísla
představují zakoupené vstupenky. A to nejsou zdaleka
všichni návštěvníci, pokud k nim připočítáme účastníky
konaných akcí (divadelních představení, společenských
akcí či výstav), tak toto číslo můžeme navýšit o dalších
3000 osob převážně z Ledče a okolí. Návštěvníci
byli všech věkových skupin od těch nejmenších, až
po ty důchodového věku, kdy si každý přišel na své.
Dozajista se mezi nimi našli i tací, kteří byli nespokojeni
s prohlídkou, od které čekali honosné komnaty
a nablýskaný porcelán, ale těch bylo opravdu jen hrstka.
Většina návštěvníků se k nám ráda vrací a těší se na nové
expozice či prostory, které postupně zpřístupňujeme.
Ani pro příští sezonu r. 2017 tomu nebude jinak, v tuto
chvíli zatím nebudeme prozrazovat podrobnosti, jelikož
probíhají jednání o zapůjčení exponátů a celková příprava
realizace. Pokud to dobře dopadne, máme se nač těšit.
A ještě jednu dobrou zprávu pro vás máme, podařilo se
nám dojednat prodloužení úspěšné výstavy plyšových
medvídků o celý příští rok (v tuto chvíli je to největší
výstava plyšových medvídků v ČR). Expozice medvídků
projde úpravami, vzniknou nové scény a aranžmá, aby
si především děti mohly medvídky pořádně prohlédnout,
s některými si mohly i pohrát nebo se s nimi vyfotit.
Oblibu si hrad zasluhuje i díky svatebním obřadům,
letos si své ANO řeklo v romantických prostorech hradu
jedenáct párů. Někteří na parkánu pod širým nebem
(zatravněném prostranství mezi hradbami), jiní volili
obřad uvnitř v chládku sálů severního paláce.
Ani filmaři se nám letos nevyhnuli, hned začátkem
roku jsme hostili štáb režiséra Jiřího Stracha, který se

svými kolegy natáčel pohádku „Anděl páně II.“. Tato
pohádka bude v kinech ještě letos, a to v premiéře od
1. prosince. Podle scén, které se tu natáčely, si dovolíme
tvrdit, že půjde o divácky zdařilý projekt. Natáčelo se
na všech venkovních prostranstvích a některé záběry
budou i z vnitřních prostor hradu. Bude velmi zajímavé
tuto pohádku zhlédnout a pokusit se rozpoznat všechny
prostory, které filmaři pozměnili svými kulisami.
Hrad jako kulturní památka ČR si vyžaduje neustálou
péči, která byla v dřívějších dobách hodně podceněna.
Z tohoto důvodu se snažíme maximální množství
finančních prostředků investovat do záchrany a obnovy.
V letošním roce se nám podařilo obnovit západní průčelí
hradu a na jižním křídle dokonce i západní sluneční
hodiny. Investovali jsme také do havarijního stavu
vodovodní sítě, která byla místy vedena ještě v olověných
trubkách, z kterých se nám ztrácelo velké množství
pitné vody a při dnešních cenách vodného a stočného
byla tato rekonstrukce nevyhnutelná. Jako další krok
k zatraktivnění hradu jsme nechali nasvítit obnovené jižní
průčelí, aby hrad jako dominanta Ledče byl důstojným
partnerem kostela sv. Petra a Pavla a chloubou našeho
krásného městečka.
S povděkem musíme ocenit snahu majitelů hradu, kteří
společně s dotačními prostředky tyto obnovy financují
a podporují zvelebení tohoto pokladu Ledče. Díky této
podpoře můžeme být všichni hrdi, že jsme z Ledče nad
Sázavou a máme krásný hrad, který vévodí celému
střednímu Posázaví. Potěšením a odměnou pro nás je
i to, že jsme v médiích byli nazváni malým Českým
Krumlovem, to je pro naše město velkou poklonou
a výzvou do dalších let.
Přejeme vám krásný podzim a budeme se těšit na vaši
návštěvu 11. prosince 2016 na „PŘEDVÁNOČNÍM
ADVENTNÍM JARMARKU“, který pro vás tradičně
připravíme na horním nádvoří hradu.
Luděk Šíma

Ilustrační snímky dokazují, že ani zdárné pokračování oprav hradu návštěvnost neohrožuje.
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TURISTICKÁ SEZONA 2016 JE ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI
I v letošním roce se můžeme pochlubit tím, že naše Turistické
informační centrum navštívilo doposud téměř 8000 návštěvníků, kteří se k nám vypravili i přes menší peripetie s přístupovými cestami. Nenechali se odradit zdlouhavými objížďkami
a vychutnali si krásy našeho města a jeho blízkého okolí. Tuto
sezónu byl opět největší zájem o dominantu Ledče hrad, pozadu ale nezůstávala ani židovská synagoga či židovský hřbitov,
které se v letošním roce úspěšně zapojily do projektu Den židovských památek, do kterého jsme byli vybráni Pražskou židovskou obcí, akce se konala v neděli 14. srpna. Dalším velkým
lákadlem jsou každoročně i přírodní rezervace Stvořidla a řeka
Sázava, která je oblíbená především u vodáků. I přes nízký stav
vody v řece se z našeho města vypravil nespočet vodáckých
výprav. V hlavní turistické sezoně během letních prázdnin jsme
evidovali více než 3200 návštěvníků, kteří přišli využít služeb,
které nabízí naše Turistické informační centrum. Ať se už jednalo o informace týkající se turistických cílů nebo ubytovacích
a stravovacích možností v Ledči a okolí, či poskytování vodáckého servisu. Na své si u nás v TIC přišli sběratelé turistických
upomínkových předmětů, mezi nejoblíbenější patří již několik
let dřevěné turistické známky, turistické vizitky, pohledy a keramické hrníčky. Oblíbenými se okamžitě staly i novinky pro
letošní rok a to konkrétně kovové náprstky a lžičky. A již nyní
se připravujeme na nadcházející turistickou sezonu, aby bylo
vše včas pro turisty připraveno. Ale už teď si můžete být jisti
dalšími novinkami. V současné době se naše pozornost ovšem

nejvíce zaměřuje na kulturní program podzimu, v nejbližší době
se můžete těšit na kytarový koncert Alexandra Glize, který se
koná 2. listopadu a na stand-up show Ondřeje Sokola Celebrity
10. listopadu. Vstupenky budou v předprodeji v TIC. Ke konci tohoto roku proběhne opět aktualizace oblíbeného Katalogu
služeb pro rok 2017–2018, o kterém budete včas informováni prostřednictvím zpravodaje nebo na webových stránkách
www.ledecsko.cz a na www.ledecns.cz.
D. Sedláčková, M. Vránová

FENOMÉN RESTAURAČNÍCH PŘEDZAHRÁDEK

FENOMÉN RESTAURAČNÍCH PŘEDZAHRÁDEK se
chytil i v našem městě. Tyto dočasné stavby, jak by je jistě
označili technici, možná jejich majitelům dají dost starostí,
ale budiž jim útěchou, že podstatná část veřejnosti je radostně přijímá. Nepochybně tomu tak bylo i v Ledči, kdy mnoha
domácím i návštěvníkům zpříjemnily letní atmosféru v centru

města. Věřme, že předzahrádky přinesly užitek i jejich zřizovatelům a s podzimními plískanicemi neskončí ve skladech,
ale ještě hojněji a zdobněji se už s příštím jarem opět objeví v ulicích Ledče. Ještě však mají i svůj letošní čas! Dobrá
zmrzlina, káva i další truňky chutnají i v babím létě.
ok
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VÍRA A POCHYBNOSTI (MATKA TEREZA)
V měsíci září církev svatořečila Matku Terezu, zvanou též
z Kalkaty. Média nás zaplavila stručnými informacemi
o jejím životě a skutcích. Dozvídáme se o rozhodnutí
ke službě, o osobních obětech, o životě žitém pro
druhé, o ocenění, které za svou činnost získala. Jako
věc samozřejmou berou média její hlubokou a pevnou
víru. O pochybnostech, strachu a pocitech marnosti,
které prožívala, se většinou nikde nedočteme, i když to
vše vrchovatě poznala. Znamenají pochybnosti svaté
Terezy to, že nebyla dostatečně věřící? Proč ji víra před
pochybnostmi neochránila? Matka Tereza byla především
člověkem. Důvěrně poznala lidský splín, strach,
nejistotu, beznaděj temné noci. Víra ji před nimi skutečně
neochránila, ale pomohla jí v něčem jiném. Dala jí sílu
tyto bolestné stavy překonat, dala jí sílu nepoddávat se
depresím a vítězit nad nimi. Jen víra jí umožnila bojovat
za lepší svět a obětovat se pro druhé. Bez víry mohla
trávit život na lécích a v tichu sanatoria.
Její jednoduché poselství zní: Víra vám nezajistí
neustálé euforické pocity štěstí, ale pomůže vám žít život
naplno a pro druhé.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
9. 10., 13. 11. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá
měsíčně v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale

i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou
krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k bohoslužbě
probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).
18. 10. v 19.00 na faře – Biblická hodina (zamyšlení nad
biblickým textem, přednášející P. ThDr. Jan Bárta)
20. 10. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
na faře)
21. 10., 4. 11. v 16.00 na faře – Spolčo pro děti do dvanácti
let (sportovní a vědomostní hry, duchovní slůvko, zajišťuje
Jana Sklenářová a Markéta Bártová)
23. 10. Misijní neděle (Den modliteb za misie, misionáře
a jejich dílo)
Mše svatá v kostele v Sačanech – dle rozpisu
Mše svatá v kostele v Kožlí – dle rozpisu
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
18. 10. Sv. Lukáše, evangelisty (autor evangelia a Skutků
apoštolů. Věrný průvodce sv. Pavla)
28. 10. Sv. Šimona a Judy, apoštolů
1. 11. Svátek Všech svatých (původně šlo o vzpomínku
na všechny mučedníky, kteří zemřeli za víru)
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Památka
zesnulých
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

I PŘI PŘEPADENÍ MŮŽE BÝT NA HRADĚ ZÁBAVA

Je návštěva banky podle vašich zkušeností nudná anebo
snad frustrující? Tahle bude zaručeně jiná – bude to totiž
velká legrace. O předposlední letošní představení konané
pod hlavičkou ledečského divadla Mimochodem se postará
soubor Mrsťa Prsťa z Kouřimi, který k nám přijede s jednou
ze svých komedií Sbal Špita a vypadni!
Soubor se inspiroval původní francouzskou veselohrou
„Panika? Panika. Panika!“, kterou si však mladí herci
s profesionální režií výrazně upravili podle svého a převedli
do modernějších reálií. Čeká vás tedy humorná instruktáž
dvou lupiček o tom, jak co nejlépe přepadnout banku
a hlavně přitom neztrácet nervy. Kouřimští ochotníci slaví
každoročně úspěchy na oblastních i celorepublikových
přehlídkách a jejich představení se vyznačují nápaditou
scénou, neotřelou režií a vynikajícími kostýmy.
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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.
Dále bychom vás rádi informovali o možnosti zakoupit si
permanentku na divadelní a hudební akce pořádané divadlem
Mimochodem v roce 2017. Karta je přenosná a zajišťuje
jedné osobě bezplatný vstup na všechny námi pořádané akce,
kterých je každý rok minimálně deset (letos jich například
bylo 14). Permanentka na rok 2017 stojí 800 Kč a objednat si
ji můžete na výše uvedených kontaktech.
-JN-

PETRKLÍČÍ
OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM
Ačkoli je již školní rok v plném
proudu, dovolte mi krátké ohlédnutí za létem. V průběhu letních
prázdnin byl o naše služby zvýšený zájem a my jsme hrdí na to,
že i v době dovolených se nám
podařilo zájemce uspokojit. Krásné slunečné počasí jsme si společně užívali, chodili na procházky,

na palačinky do kavárny, koupali se v bazénu, ale také jsme
se pomalu připravovali na nový školní rok. Uživatelé k nám
jezdili rádi a jejich rodiče byli za naši pomoc vděční a moc
nám děkovali. Takový pocit je opravdu k nezaplacení.
Pokud sledujete naše facebookové stránky, jistě již
víte, co všechno jsme díky štědrým darům koupili našim
uživatelům. Čerstvou novinkou jsou žebřiny a bradlový
chodník, díky čemuž již máme plně vybavenou tělocvičnu. Uživatelé všech věkových kategorií z ní mají radost
a cvičí o sto šest.
Rádi bychom vás také pozvali dne 7. 11.
2016 do Petrklíče na výstavu k 25. výročí
Oblastní charity Havlíčkův Brod spojenou
s koncertem žáků ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Podrobný program najdete ve vývěsce
a na našich facebookových stránkách.
Předvánoční prodej výrobků našich uživatelů bude probíhat od pondělí 28. 11. do pátku
2. 12. 2016 v prostorách Petrklíče. Budeme
velice rádi, když se k nám přijdete podívat
a koupí drobného dárku podpoříte naši činnost.
Bc. Ivana Zálešáková, sociální pracovník
Barborka 1324, Ledeč nad Sázavou,
tel.: 777 736 067; 569 731 557

ÚPRAVY MYTÍ VE ŠKOLNÍ KUCHYNI ZŠ NÁDRAŽNÍ
V průběhu letních prázdnin proběhly také úpravy mycího centra ve školní kuchyni ve stávajícím prostoru. Jednalo
se o kompletní dodávku, montáž a zprovoznění gastronomického zařízení - nové pásové myčky na nádobí, dodávku
a montáž dalšího zařízení stravovacího provozu, souvisejícím s mytím stolního nádobí (stoly, regály, zásobníky, vozíky….), instalaci zařízení na přívody elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace a stavební úpravy stravovacího provo-

zu. Ze šesti oslovených společností v rámci poptávkového řízení byla jako dodavatel vybrána společnost Atos spol. s r. o.,
Ledeč nad Sázavou, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2 269 900,- Kč vč. DPH. Věříme, že
provedené úpravy zlepšily a zmodernizovaly provozní, pracovní a hygienické podmínky školní kuchyně.
- OdMI -

LOKÁLNÍ SÍŤOVÁNÍ
Vážení čtenáři. V tomto článku bych vás chtěl stručně
seznámit se zajímavým systémovým projektem, který je zaměřen na oblast sociálně-právní ochrany dětí.
Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
,,Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019. Hlavním
cílem projektu je podpora výkonu sociálně-právní ochrany
dětí na všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce
všech zapojených účastníků. Projekt by měl přispět k tomu,
aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit a aby pro děti, které se dostávají do systému náhradní rodinné péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.
Aktivita je zaměřena na podporu a posílení kapacit OSPOD
(orgán sociálně-právní ochrany dětí) a rozvoj místní i krajské
sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. V rámci aktivity je
podporována spolupráce a komunikace příslušných aktérů
v rámci sítě služeb pro ohrožené rodiny a děti, za souběžného
zvýšení informovanosti o procesu síťování u všech aktérů sítí
služeb. Je zapojeno celkem 12 krajů České republiky a více
než 120 ORP (obcí s rozšířenou působností).

Lokální síťař je pracovník, který posílí kapacity OSPOD v oblasti síťování a místní podpory služeb
na úrovni obcí s rozšířenou působností. Cílem jeho činnosti v území je udržitelně propojit aktéry sítě služeb
tak, aby navzájem znali své možnosti a potřeby a uměli
efektivně spolupracovat při řešení konkrétních případů
ohrožených dětí a rodin. Jeho práce zahrnuje síťování
a podporu služeb v území bez ohraničení rezortní příslušnosti, tedy služby v oblasti sociálních služeb, služby
poskytované v rámci pověření, služby v rámci rezortů
školství, zdravotnictví, preventivní služby, komunitní
aktivity atd. Lokální síťař je nezávislým aktérem sítě,
vytváří prostor pro spolupráci ostatních aktérů a fungování sítě jako celku.
Cílem projektu je zefektivnit a podpořit systém služeb pro
ohrožené děti a rodiny v těsné spolupráci s orgány sociálně-správní ochrany dětí k jejich prospěchu s ohledem na co
nejlepší péči a rozvoj cílové skupiny.
Bc. M. Dobrý, lokální síťař pro ORP
Chotěboř a Světlá n. S.
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Zkvalitnění procesu transformace
Domova Háj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
(Odbor
realizace
programů ESF – sociální začleňování)
dne 20. 10. 2015 vyhlásilo výzvu č. 037 s názvem Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.
Tato výzva byla jako šitá na míru potřebám Domova Háj, proto jsme se rozhodli napsat projektovou
žádost. Naším cílem bylo získat finanční podporu
pro zkvalitnění přechodové fáze procesu transformace Domova Háj. Předložená žádost prošla poměrně
dlouhým procesem formálního a věcného hodnocení
a následně bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt s názvem „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“.

Projekt je zaměřen na podporu a koordinaci procesu transformace Domova Háj. Podpořeny budou
činnosti cílené na přípravu, přestěhování a integraci
klientů s ohledem na jejich individuální potřeby. Bude
zajištěna podpora pracovníků zapojených do procesu transformace, a to odborným vzděláním v oblasti směrující k aktivizaci klientů a dále v návaznosti
na potřeby stávající služby. Pro potřeby sociální rehabilitace klientů Domova bude zakoupeno adekvátní
zařízení a vybavení (např. pračka, žehlička, myčka,
mikrovlnná trouba a další spotřebiče běžně používané
v domácnosti).
Doba realizace projektu je od 1. 10. 2016 do 30. 9.
2018. Zdrojem financování je Evropský sociální fond,
přičemž organizace (respektive její zřizovatel Kraj
Vysočina) se na celkových nákladech projektu podílí
5 % vlastními zdroji.
Mgr. Pavlína Dvořáková

Poslední neděli o prázdninách svítilo slunce tolik,
že bylo nutné se před ním občas ukrývat. V komunitním bydlení Domov Háj jsme znovu po roce „otevřeli dveře“ a pozvali všechny do chládku na Zahradní
slavnost. O příjemnou atmosféru se postarala kapela
Veseláci. V horkém dni se nikomu nechtělo tančit, raději jsme poslouchali a trochu si zazpívali. Ti kdo náš
domeček ještě neznali, mohli si jej s průvodcem celý
projít. Ti ostatní se raději posadili ve stínu, poslouchali
hudbu, občerstvili se a zahráli si naši oblíbenou hru
Pukec, která má heslo „Nemysli a vystřel“. Kdo měl
náladu na tvoření, vyrobil si z keramiky své domovní
číslo. I všichni obyvatelé domečku si to náramně užili. Jen Ivan, který všem opékal klobásy, musel utíkat
do stínu, aby se neupekl společně s nimi. Nejchladněji
bylo ve sklepní místnosti, kde jsme promítali krátký
film. Vypráví o tom, jak může být obtížné upéct bábovku v ústavu na rozdíl od „domečku“. Pokud by vás
film zajímal, můžete se na něj podívat na stránkách
domova www.domovhaj.cz. Na začátku slavnosti jsme

měli obavy, že nemůžeme vypít celý sud pita. S tolika
přáteli a v takovém horku byl pryč ještě před koncem
slavnosti. Děkujeme všem, kteří naše pozvání přijali
a potěšili nás svojí návštěvou. Zejména děkujeme paní
místostarostce Ledče nad Sázavou Haně Horákové.
Největší dík pak patří dětské kapele Veseláci, která
nám celou dobu pěkně hrála.
LŠ
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V pondělí 5. září 2016 v odpoledních hodinách přijel do Domova Háj na návštěvu předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček v doprovodu zástupců Kraje Vysočina. Pan předseda potom,
co ředitelka Domova Háj Dana Pajerová představila
poskytovanou pobytovou sociální službu, diskutoval
se zástupci kraje na téma Transformace v sociálních
službách. Později si společně s hejtmanem a radními
kraje prohlédli prostory Domova, pohovořili s klienty
a podívali se např. i do přilehlého tábora.
FČ

VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ POLIKLINIKY
Na konci měsíce srpna byla dokončena výměna
oken v některých ordinacích a v prostorách bufetu
v budově polikliniky. Práce provedla společnost Atos
spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou, která byla vybrána
na základě poptávkového řízení. Celkové náklady se
vyšplhaly na částku 283 240,- Kč vč. DPH. Zároveň byla

provedena výmalba společných prostor v budově, kterou
provedla firma Jan Tesárek (Malby a nátěry) za celkovou
částku 146 709,- Kč vč. DPH. V postupné výměně oken
na poliklinice bychom chtěli pokračovat i v budoucnu.
- OdMI -

ANTONÍN KOSTELECKÝ
Rodák z Dolní Březinky, kde se narodil 12. října
1876 Aloisu a Marii Kosteleckým. Uvádí se, že otec byl
majitelem šlejfírny, tedy dílny na broušení skla a drahých
kamenů. Mladý Antonín vystudoval učitelský ústav a stal
se nejen učitelem, ale později i ředitelem škol ve Zruči,
Ledči a Světlé. Z jeho života vyplývá, že se zabýval
historií, především Ledečska a celé jeho snažení vyústilo
mj. ve skutečnost, že v roce 1929 vyšel jeho Průvodce
po Ledči n. Sáz. a okolí, Zahrádce, Světlé n. S., Dolních
Královic, Čechtic a Zruče n. S. nákladem Okresního
osvětového sboru v Ledči nad Sázavou. Brožurku vytiskl
můj dědeček Jan Vostatek a je jisté, že obálku graficky
také zpracoval. Opravdu můj děda byl zručným grafikem
– amatérem. Bezesporu je patrné, že dědeček využil
navíc toho, jak se vyučil řemeslu ve Vídni, která jistě
přispěla k jeho rozhledu v profesi.
Autor v brožurce uvedl, že dílo věnuje svým rodičům,
o nichž byla zmínka už shora. Otec Alois žil v letech 1847–
1930. Ještě je potřebné dodat, že texty doprovázejí pěkné
perokresby Václava Pospíšila, v té době ředitele škol
ve Zruči n. S. Ta s ledečským hradem je zakomponována
přímo do pojetí titulu publikace. Obtížně lze dnes povědět,
jaké byly finanční náklady na edici díla, ale je jasné,
že nebyly zanedbatelné. Proto také Okresní osvětový
sbor počítal s příjmy za inzerci. Jen těch ledečských –
navíc podle abecedy podniků a institucí – bylo přes 40.
Z dalších míst inzeráty rovněž nechyběly. Jak to bývalo,
autoři asi moc na díle nevydělali, většinou hodně práce
odvedli zdarma.
Textu je v publikaci 55 stran. A. Kostelecký uvádí
i prameny, z nichž čerpal a nechybí v nich stěžejní
dílo Františka Palackého Dějiny národu českého. Je
citován učitel Jan Valchář s dílem o Dolnokralovicku
a Hrnčířství na Ledečsku. Zajímavá jsou i jména dalších
autorů, která mi bohužel (a k vlastní škodě nic neříkají:
Jeroným Solař a Antonín Rybička Dodatky o Ledči
a o pánech Trčcích, Antonín Norbert Vlasák Ledeč nad

Sázavou a okolí. A. Kostelecký v závěru děkuje svým
kolegům za doplnění spisku, tedy Františku Hájkovi
ze Zahrádky, Františku Kolmanovi z Dolních Královic
a J. Tvrdíkovi z Čechtic. Za jazykovou stránku pak
Antonínu Reitmayerovi z Ledče. Jestliže se blížím
k závěru, pak jistě je potřeba připojit i osobní
vzpomínky. Autora A. Kosteleckého jsem znal z Ledče.
Měl vilku těsně nad tratí, kde byl přejezd Růžové uličky.
Jednou jako kluka mě tam poslal učitel E. Doubek s nějakým
sdělením. Pan A. Kostelecký seděl důstojně za stolem,
v brejličkách a usmíval se. Jsem dodnes rád, že jsem ho mohl
takto vidět. Pan A. Reitmayer mě dokonce učil, František
Hájek byl na měšťance mým třídním učitelem (skončil jako
profesor konzervatoře v Praze). Zajímavá osobnost, která
by jistě zasloužila pozornosti, je Jan Valchář (1867–1926).
Kupodivu tento učitel sloužil na vesnických školách. Kdysi
jsem slyšel od učitelky Boženy Krajíčkové, že její první
místo bylo na škole v Bojišti. Tam prý na půdě byla spousta
papírů a starých časopisů s rakouskými merkury (novinová
známka – dnes takový kousek není levný), jak tam byly
ještě po Janu Valchářovi.
A tak povídání o lidech a městě Ledči nad Sázavou
končí. Jistě by bylo užitečné, kdyby i někdo jiný přispěl
svou trochou.
M. Vostatek

POMOZTE NÁM – HLEDÁME HISTORICKÉ
FOTOGRAFIE KOŽLÍ
Při příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Kožlí vydá v roce 2017 Obec Kožlí barevnou publikaci,
mapující historii sboru a obce. Prosíme touto cestou občany a přátele Obce Kožlí, jakož i sběratele, o zapůjčení dobových
a historických fotografií a pohlednic, případně i jiných materiálů (plakáty, tiskoviny apod.). Budeme rádi, když nás budete
kontaktovat telefonicky na čísle 569 721 135 (Obecní úřad Kožlí) nebo mailem obeckozli@tiscali.cz. Za případnou spolupráci děkujeme.
-PP-
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GYMNÁZIUM LEDEČ NAD SÁZAVOU
70. VÝROČÍ VZNIKU 25. –26. 11. 2016

Oslavy proběhnou v budově gymnázia – Husovo náměstí 1,
program: setkání absolventů, prohlídky školy,
kulturní vystoupení.
Časový harmonogram bude upřesněn –
viz vývěska gymnázia, tisk, www.gvi.cz

LEDEČŠTÍ GYMNAZISTÉ NA FESTIVALU VĚDY
Dne 7. září se 30 žáků ledečského gymnázia (především ze třídy 4.K.) po jedenácté hodině vydalo do Prahy
na Festival vědy. Ten se rozprostíral na Vítězném náměstí
v Dejvicích. Už když jsme přijížděli, tušili jsme, že to bude
velká akce. Ale množství stánků předčilo naše očekávání.
Na „Kulaťáku“ bylo rozestavěno přes 60 stánků a v každém
se dělo něco jiného!
Představovaly se zde (nejen) pražské vysoké školy a každá měla připravený program. Nevěděli jsme, kam jít dřív!
U stánku VŠCHT, kde se prováděly nejrůznější pokusy,
jsme se dozvěděli, jak rozpoznat některé šizené potraviny.
Stánky ČVUT měly připravenou dokonce soutěž, kdy se
sbírala razítka u stánků jednotlivých fakult. Například úkolem u strojní fakulty bylo vyřezat obrazec z polystyrenu,
u dopravní fakulty jsme doplňovali test. Kdo měl nasbíraných všech 8 razítek, mohl si vybrat odměnu v podobě klíčenek, tužek, atd.

Každá fakulta Univerzity Karlovy měla připraven
jiný program. Na stánku
lékařské fakulty jste si
mohli vyrobit hroznový
cukr v tobolkách, fakulta
sociálních věd zase hrála
divadlo pro děti i dospělé.
Samozřejmě jsme se dozvěděli spoustu o studiu
na dané škole. Kdo měl
toho vědění dost, mohl
se odreagovat v mobilním planetáriu, navštívit
přenosový vůz ČT, stánek
Národního
technického
muzea, Národní technické knihovny, Policie ČR, populárního časopisu ABC a mnoho dalšího.
Žasli jsme nad výbuchy, prohlédli si Slunce přes zelený
filtr a než jsme se nadáli, byl čas se vrátit do autobusu. Cestou zpátky jsme se stavili v nákupním centru Chodov, kde
jsme naplnili prázdné žaludky a svlažili vyschlá hrdla. Dostali jsme vymezený čas na nákupy, ale ten rychle utekl a už
jsme sjížděli z dálnice do Soutic a mířili domů, do Ledče.
Každý si s sebou přivezl nějaký ten suvenýr. Ať už ve formě
placky, klíčenky, letáku, nebo dalších upomínkových předmětů, ale jednu věc jsme si přivezli všichni: nové poznatky
a vědomosti.
Kateřina Hönigerová (kvarta)

ZAJÍMAVÝ OBOR NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE V LEDČI NAD SÁZAVOU
V uplynulých letech docházelo v okolí dálnic k velkému
rozvoji logistických a servisních center v České republice.
Reagujeme na poptávku na pracovním trhu a nabízíme
pro školní rok 2017/2018 tříletý učební obor Skladník/
skladnice 66-53-H/01, který je vhodný i pro dívky. Žáci
se budou učit připravovat zboží a materiál různého
sortimentu k expedici a k prodeji, vystavovat doklady
spojené s prodejem a nákupem, odebírat a přijímat
zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky
a poptávky. Budou skladovat a ošetřovat svěřené zásoby,
řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky.
Součástí vzdělání je i příprava k získání osvědčení
k obsluze jednoho manipulačního prostředku používaného
ve skladovém hospodářství, například kurz motorových
manipulačních vozíků, jeřábnický kurz. Vzdělávání
bude v 1. ročníku probíhat ve škole (teoretická příprava,
odborný výcvik bude probíhat v učebnách informačních
technologií – skladové programy), od druhého ročníku je
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výuka rozdělena do dvoutýdenního cyklu (týden teoretická
příprava ve škole, týden odborný výcvik na smluvních
pracovištích školy). Vzdělávání je ukončeno závěrečnou
zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné
zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní
zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je
vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Absolventi
se uplatní ve skladovém hospodářství při výkonu povolání
skladník/skladnice v logistických centrech, v obchodě nebo
ve výrobním podniku. Další informace o oboru včetně
nabídky pozdějšího pracovního uplatnění u konkrétních
firem lze získat ve škole po ohlášení kdykoliv.

Víte, že u nás můžete studovat také
strojírenské zaměření?

Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou přijímá
do denní formy studia do 21. 10. 2016.
Zaměření ekonomické nebo strojírenské od 2. ročníku.

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
V pátek 23. září 2016 se na ledečském náměstí konala akce Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší
odborné školy v Ledči nad Sázavou k roku řemesel.
Veřejnost se mohla seznámit s řemesly, která se učí
na ledečské střední škole. Byly představeny i nové
technologie používané ve výuce. Účastníci si vyzkoušeli ohýbání háčků, výrobu závitu, seznámili se
s gravírováním, 3D tiskem, s programovací stanicí
pro CNC stroje, s robotickým ramenem na přenášení
břemen, mohli si vyzkoušet svařování plastů, výrobu
placky. Pro nejmenší byly připraveny omalovánky
a puzzle se strojírenskou tématikou, soutěž přesnosti
robotů a brouků nebo manuální soutěž ve šroubování.
Moderátor pan Hruša doprovázel akci slovem a hud-

bou. Akce se velmi vydařila. Účastníci si mohli odnést drobné dárky a ceny ze soutěží.

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO
ZAŘÍZENÍ V ZŠ NÁDRAŽNÍ

V průběhu letních prázdnin proběhla celková rekonstrukce
sociálního zařízení (chlapecké i dívčí části) v I. patře
jednoho z pavilonů ZŠ Nádražní. V tomto pavilonu jsou
umístěny odborné učebny, které využívají žáci II. stupně
a nachází se zde také třídy školní družiny. Rekonstruované
sociální zařízení již neodpovídalo současným standardům
a bylo v  nevyhovujícím stavu. Práce provedla společnost
Atos spol. s r. o., Ledeč nad Sázavou, která byla vybrána
na základě poptávkového řízení na dodavatele stavebních
prací a to za celkovou částku ve výši 592 779,- Kč vč.
DPH. Na podporu projektu byla Městu poskytnuta dotace
z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, Grantového programu:

„Naše škola 2016“ a to ve výši 118 556,- Kč (20 %
celkových nákladů projektu). V rámci rekonstrukce byla
provedena demontáž stávajících sanitárních předmětů,
vybourání podlah, vybourání keramických dlaždic
a obkladů, vyrovnání podlah, oprava omítek, položení
nových obkladů a dlažeb, instalace nových sanitárních
předmětů a montáž nových sanitárních příček. Dále
byla provedena rekonstrukce vnitřních rozvodů vody,
kanalizace a elektroinstalace, výměna zárubní a dveří
a výmalba prostor. Věříme, že provedené opravy přispějí
ke zlepšení školního prostředí a jeho vybavenosti.
- OdMI -
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CHAROUZŮV MEMORIÁL PO DVAAŠEDESÁTÉ

Přestože to na začátku motokrosové sezóny vypadalo,
že díky dvěma ledečským tragikomickým postavičkám
motokros v našem městě skončí, naštěstí se tak nestalo.
Snaha těchto dvou se ukázala, jako vždy, prázdná
a falešná, a tak se v sobotu 24. září 2016 jel v pořadí
62. ročník ledečského motokrosu, tradičně jako Memoriál
Antonína Charouze st. Letošní motokros jsme jeli jako
Mezinárodní mistrovství čtyřkolek a sajdkár. Byla
obsazena celá řada tříd, a přestože se jednalo o podnik
téměř na konci sezóny, nebylo to znát ani na počtu, ani
na kvalitě závodníků. V Ledči se na závodišti sešla celá
plejáda vynikajících osobností, které si v nádherném
a divácky atraktivním závodě doslova sáhly na dno
svých sil. Počasí bylo jak z partesu a bezmála
půltisícovka platících diváků si bezpochyby přišla
na své. Závod byl díky obětavosti místních činovníků
ledečského Automotoklubu bezchybně organizačně
zajištěn, a tímto bychom jim všem rádi poděkovali.
Ohledně výsledků samotných závodů bezesporu stojí
za zmínku, že v Ledči si pro vítězství dojeli famózní
bratři Čermákové, kteří si ledečským vítězstvím zároveň
zajistili již druhý domácí mistrovský titul. Ohledně
jezdců čtyřkolek je třeba poukázat na skutečnost, že
v závodním poli juniorů se objevily i tři mladé dámy,
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které přináší ženský půvab i do tak typicky mužského
sportu, kterým motokros bezesporu je. Závěrem
bychom rádi poděkovali všem sponzorům a příznivcům
ledečského motokrosu, jejichž podpory si vážíme a díky
nim víme, že naše práce má smysl. Děkujeme i městu
Ledeč nad Sázavou za umožnění pořádání závodů. A dáli náš motokrosový bůh, tak se příští rok na jaře společně
sejdeme na ledečském závodišti...
Za výbor AMK Ledeč nad Sázavou Mgr. Petr Vaněk

PRVNÍ HÁZENKÁŘSKÝ ZÁPAS MUŽŮ
SKONČIL VÍTĚZSTVÍM
Na úvod nové sezóny regionální ligy mužů jelo naše
družstvo 10. září 2016 na utkání 1. kola do Mělníka.
Počasí v tento den (30 °C) připomínalo spíše polovinu
léta než druhý zářijový víkend, a tak zápas hraný
na venkovním hřišti byl velmi náročný.
Od začátku utkání se nám dařila trpělivá obrana
s využitím rychlých protiútoků, díky kterým se nám
dařilo držet dvoubrankové vedení. Kvalitní obrana
nedovolovala soupeři se přiblížit na dostřel branky,
a proto jsme ve 20. minutě vedli již o 5 branek. Ke konci
poločasu byla znát únava hráčů z ostrého slunka, vyskytlo
se několik technických chyb na obou stranách a branky
přibývaly pomalu. Asi každý rád slyšel píšťalku, určující
konec prvního poločasu, s výsledkem 13:9 pro Ledeč.
Druhý poločas byl velmi vyrovnaný, kdy oba týmy
prakticky shodně odpovídaly na branku soupeře. Náskok

jsme v této fázi utkání udržovali na 4–5 brankách.
V 50. minutě, za stavu 20:16, přišla bezbranková
osmiminutovka Ledče, které dokázal soupeř z Mělníka
využít. Během 7 minut se dotáhl na rozdíl jediné branky
(20:19), a proto nezbývalo nic jiného, než vzít 4 minuty
před koncem utkání time out. Přišel opravdu vhod,
opět se nám podařilo zajistit obranu a třemi po sobě
jdoucími brankami odskočit na rozdíl 4 branek. Výhru
nám proto nevzal ani sedmimetrový hod nařízený
a proměněný v posledních vteřinách utkání. Konečný
výsledek 23:20.

PŘÍŠTÍ ZÁPASY

15. 10. LEDEČ – ŽĎÁR N. S. (muži), LEDEČ
15. 10. LOKO VRŠOVICE (dorost)

-ZJ-

TENISOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ HRÁČŮ TKL
V prázdninovém týdnu 22. - 26. 8. 2016, se sešli hráči na již tradičním soustředění. Za krásného počasí jsme
trénovali všechny herní dovednosti, sehráli bezpočet zápasů ve dvouhře i čtyřhře. Kromě tenisu jsme jeli i na cyklistický výlet, zaposilovali, zahráli hry, např: petanque,
šipky, stolní tenis, atd. Takto připraveni jsme se zúčastnili

celostátního turnaje dorostu, o kterém jsme již informovali v minulém vydání LN.
Od září trénujeme třikrát týdně na kurtech, od listopadu se přesunujeme do hal. O výsledcích našich závodních
družstvech v sezóně 2016 vás budeme informovat v dalších číslech LN.

Vojtěch Kroutil, TKL

CVIČENÍ AEROBIKU
A POSILOVÁNÍ

TJ Kovofiniš, oddíl ASPV s cvičitelkou Evou zve všechny nadšené
ženy a dívky na cvičení aerobiku
od 10. 10. 2016 do tělocvičny v Nádražní ulici. Cvičení probíhá: pondělí v době od 20 hod. do 21 hod.
a ve čtvrtek v době od 19 hod. do 20
hod. Cena: 300 – 400 Kč/pololetí.
Vybavení s sebou: cvičební podložka (karimatka, ručník), sportovní
obuv, pití, dobrá nálada.
-mv-
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B LA H OP Ř Á N Í
Na začátku letošního podzimu oslavil významné životní jubileum, 90 let,
pan ANTONÍN KUBÁT z Ledče. Pan
Kubát patří k legendám ledečského
sportu, zejména z časů, kdy se v zimě
hrál hokej a v létě hlavně fotbal (dnes
se sezony těchto sportů stírají), takže
mu opravdu nevadilo přezout se z kopaček do bruslí a v obou jmenovaných
sportech patřil k nejlepším. Předurčovala ho k tomu nejen fyzická kondice, ale i chuť hrát a trénovat. Ostatně fyzička tohoto vitálního pána neopustila ani
přes zmiňovaných devět křížků. Jubilantovi přejeme především pevné zdraví a hodně dobré pohody na cestě ke stovce. Za sportovní veřejnost blahopřejí Ing. Vratislav Nosek
a Vladimír Krčil. Redakce Ledečského zpravodaje se ke gratulaci ráda přidává.
ok
Dne 2. října tohoto roku oslavil své
významné životní jubileum – 95 let,
pan FRANTIŠEK JAROŠ z Ledče
nad Sázavou.
K tomuto výročí mu přejeme především pevné zdraví a ještě mnoho hezkých chvil v kruhu svých nejbližších.
Manželka Jarmila a syn František
s manželkou Janou

P OD Ě KOVÁ N Í

V Z P O M Í NKA
Pan JAROMÍR KUPR žil v Kolíně
a zemřel 1. září 2016 ve věku 81
let. Byl tam kapitánem vodních
skautů a vášnivý obdivovatel parních
lokomotiv. Také s nimi účinkovat
v desítkách filmů. Je zajímavé, že
vyrostl jako kluk v Ledči, kde už
poznával mašinky a skautoval. Budiž
čest jeho památce.
Vzpomínají jeho přátelé – M. Vostatek
Dne 10. října 2016 uplyne již
5 let, kdy nás nečekaně opustil
pan ZDENĚK BĚLOHRADSKÝ
z Ledče n. S., dlouholetý házenkář,
výborný kolega, kamarád, skvělý
táta a dědeček.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.  

Dne 27. října tohoto roku uplyne 10
smutných let, kdy nás navždy opustil
pan ANTONÍN TVRDÍK z Hradce.
Věnujte mu, prosím, spolu s námi,
tichou vzpomínku.
Děkuje a s láskou vzpomíná rodina.

Děkuji prostřednictvím Ledečského zpravodaje všem přátelům, spolubydlícím a známým, kteří se přišli 25. srpna 2016
naposledy rozloučit s panem LADSLAVEM STARÝM
z Ledče n. S., i za slova útěchy a květinové dary.
Manželka s rodinou.

P O DĚ KOVÁNÍ

Srdečně děkujeme všem přátelům a známým, kteří se
přišli dne 31. srpna 2016 naposledy rozloučit s naším
drahým tatínkem, dědečkem a pradědečkem, panem
STANISLAVEM ČECHEM z Bojiště. Děkujeme všem
za projevenou soustrast a květinové dary.
Rodina.

Prostřednictvím Ledečského zpravodaje děkujeme
přátelům, známým, veřejnosti, všem, kteří se přišli 17. září
2016 naposledy rozloučit s panem JOSEFEM FORSTEM
z Ledče nad Sázavou. Poděkování patří i za projevenou
soustrast a květinové dary.
Jiřina Forstová s rodinou

NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA HABREK – ROZCESTÍ
V měsíci září byly dokončeny práce na nové zastávce
autobusové linkové dopravy v intravilánu Habreku,
na silnici III. třídy č. 33923, spojující Habrek a Obrvaň.
Umístění zastávky by mělo zamezit zvýšenému pohybu lidí
na komunikaci II. třídy při přesunu ze současné autobusové

zastávky na druhou stranu Habreku. Cílem tedy bylo zejména
zvýšení bezpečnosti a snížení rizik pro všechny účastníky
silničního provozu, pohybující se v předmětné lokalitě.
Práce byly provedeny TS Ledeč nad Sázavou za celkovou
částku ve výši 102 869 Kč vč. DPH. Na realizaci této
akce obdrželo Město dotaci z Fondu Vysočiny
Kraje Vysočina, v rámci grantového programu
„Bezpečná silnice 2016“ a to ve výši 50 %
z celkových nákladů akce (51 434 Kč). V současné
době je s dopravní společností řešeno zařazení
této zastávky do jízdních řádů, přesný termín
zařazení není v současné době bohužel ještě znám.
O uvedení zastávky do provozu budeme občany
informovat.

- OdMI -
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