LISTOPAD
2016

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 11 * ROČNÍK XXIV * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
V minulém měsíci se Rada města sešla dne 17. října a z projednaných bodů vybíráme pro potřeby zpravodaje následující:
• Přípravu programu a podkladů na zasedání Zastupitelstva
města dne 24. 10.
• Schválení pokračování výměny oken na budově polikliniky
ﬁrmou ATOS
• Schválení Smlouvy o výpůjčce areálu Rašovec místním kynologům
• Schválení záměrů prodeje několika pozemků. Samotné schválení prodeje náleží do kompetence Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se sešlo 24. října a z projednaných bodů lze zmínit tyto:
• Schválení rozpočtových změn
• Pověření vedení města projednáním podmínek koupě objektu
Heroldovo nábřeží č.p. 134 (ubytovna pod hradem)
• Zamítnutí koupě inženýrských sítí v Průmyslové zóně Plácky

Další termíny jednání Zastupitelstva města jsou plánovány na 28. 11. a 19. 12.
Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva
města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz
Nový bod v programu jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo města se snaží jednat transparentně a stále otevřeněji vůči veřejnosti. Prvními opatřeními bylo zpřístupnění
podkladů k jednání na městském webu www.ledecns.cz a umožnění sledování jednání na on-line přenosech. Dalším vstřícným
krokem by mělo být zařazení nového bodu do programu jednání ZM. Jedná se o bod: Připomínky a podněty občanů, který je
zařazen vždy na začátek jednání. Občané tak dostanou příležitost vyjádřit se k záležitostem, které nejsou na programu jednání a nemusí čekat do bodu Různé, jehož čas jen těžko odhadnout. Připomínky a vystoupení občanů musí být v souladu
s jednacím řádem ZM.
-JD-

OPRAVA ASFALTOVÝCH POVRCHŮ
KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA
A PROVEDENÍ OBRATIŠŤ V LOKALITĚ
ZOUFALKA
Od září letošního roku probíhá na území města průběžná
oprava výtluků asfaltových povrchů komunikací, práce provádí společnost Asfalt OK s.r.o. z Českých Budějovic. Zároveň
na přelomu září a října provedly naše TS Ledeč nad Sázavou,
s.r.o. vybudování tří obratišť na konci slepých komunikací v lokalitě Zoufalka.
-OdMI-

KATALOG SLUŽEB 2017/2018
Turistické informační centrum v Ledči nad Sázavou připravuje nové vydání „KATALOGU SLUŽEB“ na období 2017-2018.
Poplatek za zveřejnění inzerátu v katalogu činí 50,- Kč. S vyplněným formulářem se prosím dostavte na Turistické informační
centrum. Formulář je možné si stáhnout na www.ledecns.cz
V zadní části katalogu bude možné zveřejnit i větší reklamu
(1/2 A5 za 500,- Kč, A5 za 1.000,- Kč). Pokud budete mít zájem, připravte si prosím její návrh.
Zájemci o zveřejnění v katalogu se mohou přihlásit nejpozději do 30. 11. 2016 v TIC.
Informace na tel. 569 721 471 nebo 731 612 459.

HLEDÁTE VHODNÝ DÁREK
K VÁNOCŮM?
KUPTE VSTUPENKU
Vybrat správný vánoční dárek není vůbec lehké, proto jsme
si pro Vás připravili typ na vhodný dárek pro Vaše blízké a přátele. V Turistickém informačním centru v Ledči budou již od
listopadu v předprodeji vstupenky na divadelní přestavení Velký holky nepláčou, které se koná 18. ledna 2017 od 19 hod.
a na představení Byt na inzerát, které se koná 7. února 2017 od
19 hod. Připravujeme ještě jedno představení, které by mělo
proběhnout v polovině ledna, na www.ledecsko.cz budete včas
informováni.

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

Výkup železa, barevných kovů a nově papíru.
Práce autojeřábem. Provádění ekologické
likvidace autovraků a zpětného odběru.
Ledeč nad Sázavou, za nádražím ČD.
Provozní doba:
Pondělí - Pátek 6:00–10:00 10:30–14:30 hodin
Sobota: každá 1. v měsíci od 8:00–11:00 hodin

Obrvaň 29, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Tel.: 602 359 600, 724 293 214
Email: kubikova18@seznam.cz
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12. – 13. 11.

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

tel. 569 452 569

17. – 20. 11.

Dr. Ryšavá Alena
Habrecká 450, Ledeč n/S.

tel. 569 721 509

26. – 27. 11.

Dr. Pullman Josef
Česká Bělá 122

tel. 603 989 746

3. – 4. 12.

Dr. Novotná Hana
Bechyňovo náměstí 2, Přibyslav

tel. 607 966 550

10. – 11. 12.

Dr. Kociánová Jana
Kalinovo náb.605, Havl. Brod

tel. 569 424 499

Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY...
Po delší době bychom rádi informovali čtenáře Ledečského
zpravodaje o tom, co se v uplynulém období událo v pečovatelské službě.
Po prázdninové pauze jsme zahájili „Cvičení paměti“. Tato
aktivita byla zahájena na jaře, probíhá pravidelně 1x v týdnu.
Navštěvují ji obyvatelé Domu s pečovatelskou službou, s cílem
potrénovat si svůj mozek, naučit se techniky ke snazšímu zapamatování a vybavení si informací nebo si jen tak zavzpomínat a pobavit se.
V babím létě jsme se sešli s našimi uživateli u „ohýnku – grilu“. Opékali jsme špekáčky a obyvatelé DPS tak měli možnost
posedět si venku, popovídat se svými sousedy a užít si posledního letošního teplého počasí. Akce měla velký ohlas, tak ji zjara určitě zase zopakujeme.
V září jsme také přivítali kolegyně z pečovatelské služby ze
Světlé n. S., které k nám přijely na stáž a výměnu zkušeností. V říjnovém Týdnu sociálních služeb jsme zase my s našimi uživateli jeli do Světlé prohlédnout si domov pro seniory,
pečovatelskou službu a stacionář v rámci dne otevřených dveří. Zájem o tuto exkurzi byl mezi uživateli pečovatelské služby veliký.
I my jsme 6. října uspořádali den otevřených dveří. Vzhledem k tomu, že kancelář pečovatelské služby a budovy DPS

jsou na kopci, a tudíž pro mnohé seniory nedostupné, měli jsme
v tento den i informační stánek ve vestibulu městského úřadu.
I přes omezený vstup do budovy úřadu jsme několika zájemcům o službu poskytli potřebné a žádané informace.
Byli jsme osloveni a posléze začali spolupracovat s Potravinovou bankou Vysočina, která obyvatelům DPS vozí pečivo
a jiné potraviny zdarma, které se neprodají v rámci určeného
supermarketu.
O mírný rozruch se postarali hasiči, kteří v druhém říjnovém
týdnu uspořádali cvičení zaměřené na vyprošťování osob z výtahu.
Do budoucna plánujeme rozšířit aktivity v DPS, obyvatelé
mají zájem o další rukodělné a pohybové aktivity, tak budeme
společně hledat cestu ke spokojenosti našich uživatelů.
Na závěr přidáváme několik základních informací: pečovatelskou službu poskytujeme v domácnostech uživatelů a bytech
zvláštního určení (DPS), 7 dní v týdnu, po – pá 6,30 – 18,00 hod
a o víkendech a svátcích 9,00 – 12,00 hod. dle potřeb uživatelů.
Služba je poskytována na území v Ledči n. S. a spádových obcí
a okolních obcích do 10 km na území Kraje Vysočina. Služba je
určena seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám
s dětmi. Více se dozvíte na http://dps.ledecns.cz/.

VÝMĚNA OKEN
V BUDOVĚ POLIKLINIKY
– II. ETAPA

REKONSTRUKCE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NA
POLIKLINICE

Jak jsme již naše čtenáře informovali v zářijovém čísle Ledečského zpravodaje, 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. V rámci plánované postupné výměny všech oken v budově byla uzavřena se společností Atos
spol. s r. o. smlouva o dílo na provedení druhé etapy výměny
oken v některých dalších pronajatých prostorách budovy. Náklady na provedení výměny budou činit 325 307,- Kč včetně
DPH. Práce budou probíhat od poloviny listopadu 2016 do konce roku 2016.

V současné době probíhá rekonstrukce sociálního zařízení
(pánské i dámské části) ve třetím nadzemním podlaží budovy
polikliniky. Na základě provedeného poptávkového řízení byla
uzavřena smlouva na provedení prací se společností Atos spol.
s r. o. a celkové náklady se vyšplhají do výše 162 670,- Kč včetně DPH. Provedení prací zahrnuje osazení ocelových zárubní,
zasekání rozvodů vody vč. zednického zapravení, zasekání rozvodů kanalizačního potrubí vč. zednického zapravení, oškrabání
malby včetně penetrace, nové oštukování a výmalba, vyrovnání podlah, nové keramické podlahy, obložení částí stěn keramickým obkladem, odřezání starých trubek, nátěry radiátorů ÚT.
Dokončení prací je plánováno do konce října 2016. -OdMI

-OdMI-

MYSLIVECKÝ
PLES

Mgr. Gabriela Brožová

Myslivecké sdružení v Kožlí vás zve na každoroční tradiční ples. Uskuteční
se v sobotu 10. prosince 2016 od 20 hodin v kulturním domě v Kožlí.
K poslechu hraje MELODIE a těšit se můžete také na bohatou zvěřinovou
tombolu a zvěřinové občerstvení. Pořadatelé vás zvou na příjemnou zábavu.
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2016
Krádež vloupáním do rodinného domu – dne 24. září 2016 byly
policejním orgánem PS Ledeč n./S.
zahájeny úkony tr. řízení ve věci
spáchání přečinů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, kterých se dopustil
dosud nezjištěný pachatel tím, že
dne 24. září v době od 10:00 hodin
do 22:00 hodin, v ul. Julia Fučíka
v Ledči n/S. nezjištěným předmětem vypáčil plastové dvoukřídlé okno ze dvora rodinného domu, vnikl do místnosti
sloužící jako letní kuchyně, odkud měl dále volný přístup
po celém domě, kdy prohledal jednotlivé pokoje a odcizil
zde ze zásuvky obývací stěny zlatý řetízek a ﬁnanční hotovost 220 Euro, čímž poškozené majitelce způsobil škodu
ve výši nejméně 20.400,- Kč a na vypáčeném poškozeném
okně škodu ve výši 7.000,- Kč. Pátrání po pachateli nadále trvá. V případě zjištění pachatele tomuto hrozí trest až
3 roky odnětí svobody.
Krádež peněz domu: Dne 2. října 2016 na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou bylo přijato oznámení ve věci
podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil
nezjištěný pachatel tím, že v době od 18:00 hodin dne 1. 10.
do 08:00 hodin dne 2. 10., ve sklepních prostorách jednoho
z panelových domů ul. Zdeňka Fibicha v Ledči n/S. odcizil z kapsy odložené bundy, kterou si zde její majitel zapomněl za dosud nevyjasněných okolností, pánskou koženou
peněženku s ﬁnanční hotovostí 6.000,- Kč, s osobními
doklady poškozeného a dále zde ponechaný mobilní telefon
zn. LENOVO, čímž poškozenému způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 10.000,- Kč. Pátrání po pachateli nadále trvá. V případě zjištění pachatele tomuto hrozí trest až
2 roky odnětí svobody.
Řídil vozidlo pod vlivem alkoholu: Dne 9. října v 15:15
hodin v Ledči nad Sázavou, v ul. Melechovská, kontrolovala hlídka Policie ČR PS Ledeč nad Sázavou osobní vozidlo Škoda Felicia, kterou řídil 46-letý řidič z Ledče n/S.,
kdy u řidiče byla v rámci dopr. kontroly provedena dechová
zkouška na alkohol pomocí přístroje Dräger, kterou bylo
zjištěno, že před jízdou požil alkoholické nápoje, kdy na
místě nadýchal 1,74 ‰ alkoholu v dechu. Následně bylo
zjištěno, že se jedná o příslušníka Armády ČR. Vzhledem
k tomuto byl spisový materiál předán k dalšímu prověřování pověřenému orgánu Vojenské policie. Řidič je podezřelý
ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,
za což mu hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, spojené

i s dalším uloženým zákazem řízení motorových vozidel,
ale pravděpodobně mu hrozí především ztráta zaměstnání
u Armády ČR.
Zapomněl vrátit vypůjčený nákladní přívěs: Dne 12. října byly policejním orgánem PS Ledeč n/S., zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu
zpronevěry, ze kterého je podezřelý 27-letý muž z Ledečska, který si s povolením svého bývalého zaměstnavatele,
ﬁrmy KOVOFINIŠ, v měsíci březnu 2016 zapůjčil starý
ﬁremní traktorový nákladní přívěs za účelem odvozu dřeva, který následně prodal další osobě, s tvrzením, že je jeho
majitelem. Nový „majitel“ přívěsu provedl jeho celkovou
rekonstrukci, kdy následně po návštěvě policie byl nucen
dle trestního řádu přívěs vydat jako věc důležitou pro trestní
řízení. Poškozené ﬁrmě tak povedený zaměstnanec způsobil
škodu ve výši 15.000,- Kč a novému „majiteli“ škodu ve
výši nejméně 30.000,- Kč. Muž je podezřelý ze spáchání
přečinu zpronevěra dle § 206 tr. zákoníku a v případě uznání
viny před soudem tomuto hrozí trest odnětí svobody až na
2 roky, a dále bude muset nahradit způsobenou škodu oběma
oklamaným subjektům.
Krádež vloupáním do rekr. chalupy – dne 14. října byly
policejním orgánem PS Ledeč n/S. zahájeny úkony tr. řízení ve věci spáchání přečinů krádež a porušování domovní
svobody, kterých se dopustil dosud nezjištěný pachatel tím,
že v době od 19:30 hodin dne 13. 10. do 14:00 hodin dne
14. 10. v obci Chotěměřice, okr. Havlíčkův Brod, po rozbití skleněných výplní okna do obývacího pokoje, vnikl do
vnitřních prostor rekreační chalupy, kde vše prohledal, kdy
v ložnici odcizil různé potraviny, starožitný vojenský bajonet a horské jízdní kolo zn. GT a cyklistické vybavení ke
kolu, kdy tímto jednáním způsobil poškozenému škodu ve
výši nejméně 18.000,- Kč. Pátrání po pachateli nadále trvá
a v případě jeho odhalení tomuto hrozí trest až 3 roky odnětí
svobody.
Vloupání do prodejny – dne 22. října v 03:20 hod. bylo na
služebnu Policejní stanice v Ledči nad Sázavou nahlášeno
opětovné násilné vloupání do prodejny COOP HB v obci
Bělá, kdy neznámý pachatel po vypáčení vnějších kovových
dveří do objektu z nákladové rampy, se vloupal do prodejny, kde odcizil přesně nezjištěnou ﬁnanční hotovost, přesně nezjištěné množství cigaret, čokolád, alkoholu a uzenin,
čímž způsobil škodu poškozené organizaci ve výši nejméně
20.000,- Kč, přičemž přesná výše škody bude upřesněna po
inventuře.
npor. Josef Daněk, DiS.
zástupce ved. OO Světlá n/S., Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

PÍSKY • ŠTĚRKY • BRIKETY

PALIVOVÉ DŘEVO
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HASIŠKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Od začátku kalendářního roku lze
říci, že podle statistik výjezdové činnosti byl uplynulý měsíc co do počtu
výjezdů nejslabší. 15 výjezdů není
velké číslo oproti ostatním periodám.
27. září se naše jednotka zúčastnila
cvičení složek integrovaného záchranného systému ve Zboží.
Simulovaným požárem zařízení (Domov Zboží) byly prověřovány jednotky napříč celým okresem. 4. října havarovalo
nákladní vozidlo v Habrku. Řidič nákladního vozidla na klady vyjel mimo komunikaci, narazil do řady stromů a nakonec
skončil zablokovaný přes vozovku. 9. října před sedmou hodinou ranní havarovala čelně dvě vozidla v obci Ostrov. V tomto případě si nehoda vyžádala zranění osob. 11. října probíhalo cvičení v Domě s pečovatelskou službou v ulici 5. května.
Zaměřili jsme se v tomto případě na školení a výcvik v problematice zablokovaných výtahů a osob uvnitř uvíznutých. Velmi
nám vyšlo vstříc vedení DPS a technik ﬁrmy VÝTAHY ELEKTRO s.r.o. Shodou náhod a okolností nám byl v odpoledních

hodinách vyhlášen poplach na osobu uvíznutou ve výtahu v ulici Na Stínadlech, kde se již o cvičení nejednalo. 20. října statistika ukazuje první požár v měsíci říjnu. Zahoření v půdním prostoru budovy zaměstnalo 3 jednotky hasičů. 21. října
v dopoledních hodinách vyjížděla jednotka na unikající plyn
v bytě v ulici Jaroslava Haška. V podvečerních hodinách si
požár rodinného domu v Hněvkovicích vyžádal účast profesionálních jednotek z Ledče n/S., Světlé n/S. a Havl. Brodu, dále
jednotek SDH Hněvkovice, Kožlí a Ledeč n/S. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 300 tis. 24. října jsme vyžádali spolupráci stanice Chotěboř, abychom pomocí jejich výškové techniky plošiny o dosahu 27 metrů pokátili stromy nahnuté
nad elektrické vedení v obci Kožlí. Krom tohoto souhrnu jsme
zasahovali na úniku nebezpečných látek na komunikaci a řadě
výjezdů na otevření uzavřených prostor. V době uzavírky zpravodaje probíhá třídenní výcvik všech našich příslušníku v Havl.
Brodě na zaměření práce ve výšce a slaňování.
ppor. Jan Šimanovský
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

JASPOL s.r.o.

PØIJME ZÁMEÈNÍKA
Firma zabývající se výrobou nábytku s provozovnou
v Humpolci pøijme do hlavního pracovního pomìru
zamìstnance na pozici

OBSLUHA CNC STROJE
KONTAKT NABÍZÍME POŽADUJEME

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
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SŠ S MATURITOU
ZÁKLADNÍ ZNALOST PRÁCE S PC
ÈASOVOU FLEXIBILITU
VYSOKOU MÍRU ZODPOVÌDNOSTI
PRÁCI VE DVOUSMÌNNÉM PROVOZU
NÁSTUPNÍ PLAT OD 20 000,–

V pøípadì zájmu o pracovní pozici nás kontaktujte
na email: rychetnikova@artspect.cz,
nebo na tel.: 607 006 429.

Místo výkonu práce – Ledeè nad Sázavou
Práce na HPP nebo dohodu o provedení práce
POŽADUJEME:
• Vyuèen v oboru strojírenství
• Trestní bezúhonnost
• Znalost technické dokumentace
• Spolehlivost, pracovitost, manuální zruènost
• Dùraz na kvalitnì odvedenou práci
NABÍZÍME:
• Vstøícné jednání a zázemí v silné a stabilní
spoleènosti
• Odpovídající platové ohodnocení dle zkušeností
• Osobní ohodnocení
• Možnost dlouhodobého zamìstnání
• Benefity – stravné
Nástup od 1. 11. 2016 do konce roku

KONTAKT:
Email: prochAzka@jaspol-ledec.cz
Telefon: 739 262 223

PROTI PROUDU ČASU

Tak, jako bychom stáli na nějaké lávce a dívali se na proud
vody pod námi. Může se najednou zdát, jako by se voda zastavila a my plujeme proti proudu. Snad se i čas zastavil. Zvláštní pocit závrati.
Občas se vynoří přání si nějak pozastavit čas a vrátit se
někam, kde bychom si tu chvíli přáli být. Těm, kteří jsou svědky, vyplatí se vyplout na spanilou plavbu vzpomínek a splněného přání. Něco dávného, co bude chvíli jako dřív a co odnesl čas i voda. Aby se ten pokus podařil, a my se vrátíme do
doby před šesti desítkami let, do doby a času „dřevěných lodí“,
kdy tak mnohé bylo jiné. Čas i lodě na naší Sázavě. Tak mnohé bylo jiné, i lodičky, co nás nesly, a my si dokážeme odmyslet překážky i břehy a na chvíli se vydáme někam hodně daleko zpátky!
Tak to mohlo připadat šestici nadšenců, kteří dávné dřevěné plavidlo vyměnili za to dnešní a vydali se za vzpomínkou na
stejných místech a na stejné řece. Stejné peřeje, jen lávka přibyla nová, starý jez u „Kulíkova“ mlýna se příliš nezměnil. Něco
nového přibývá, jiné chátrá. Pod mostem, který se také změnil
pro jiný čas, a Pikova pila (Pickova) slouží jinému účelu a kde

bývala pro ni velká skládka dřeva, stojí obchodní středisko, kde
ale vzpomínky nekoupíš. Nasedáme, ještě obtíženi roky života,
hovor ztichne – vzpomínáme. Stromy po březích jsou jiné. Větší jsou, ale i my jsme povyrostli.
To si navzájem odpustíme. Řeka se stáčí kolem Sluneční zátoky, kde už tak dávno naposled stály do půlkruhu stany
Foglarovy „Dvojky“ a nikdo nevolá „ahoj!“, ale tak by se dalo
vybrat na tucty rozdílů.
My se také změnili – to připomíná i to zdejší každoroční
setkání, které se již stalo dobrou tradicí. A nám snad vzniká
nová tradice, protože si chceme slíbit, že i příští rok si tu plavbu
do minulosti znovu vrátíme a zopakujeme. Dokud bude pamětníků té dávné opakované a dalších před šedesáti léty.
Hodí se nové tradice, nové cesty. Kdo by nechtěl alespoň na
pár chvil – hodinu nebo tři – znovu být o pár let mladší a kolem
sebe znovu vidět to, co pomalu se s pamětníky ztrácí. Začínají
však nové tradice, nové cesty, třebaže ne už tak „dřevěné“.
Chvála, že jsou – některé přetrvávají, nové vznikají a nezůstávají po nás jen polámané křížky.
Sonny, Svojsíkův oddíl

DOPIS DO BRNA Z OBCE HRADEC

Doporučený dopis, odeslaný z Ledče, nese už pouze české denní razítko s datem 12. VII. 1916. Jak je patrné, válečné poměry nutily
k racionalizaci administrativy, proto jeden úřad zastupoval tři obce. Muži totiž sloužili v armádě. I válečný a nekvalitní papír na R - nálepce
se projevil, že tato byla poškozena. Tak se odráží poměry na odeslaném dopise před 100 lety.
Dr. Miroslav Vostatek
Poznámka redakce: Dopis odeslal autorův otec, viz snímek.
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PŘÍPRAVY NA ADVENTNÍ ČAS V BARBORCE
Dýně, dýňobraní, dýňový svět a jinak
pojmenované dny jsme velmi pěkně strávili i mimo naše zařízení. Vydali jsme se
do blízkých i vzdálených míst, abychom
se pokochali barvami podzimu, mohli jsme obdivovat kreativitu a fantazii lidí,
kteří vytvářeli z mnoha druhů dýní bludiště, postavy, nebo krásné dekorace.
I my jsme si vyzkoušeli, jako každý rok,
vyřezávat a vydlabávat dýňové obličeje
a vyrobit si obří svícen.
Během měsíce jsme nacvičili tanec, se
kterým jsme se přihlásili na již 4. ročník
taneční soutěže v Chotěboři, Star dance
trochu jinak, pořádaný Fokusem Vysočina. Samozřejmě, že mezi námi v den
soutěže panovala velká nervozita, ale
stálo to za tu námahu. Umístili jsme se
na druhém místě a odváželi si diplom,
krásné ceny, nezapomenutelné zážitky
a někteří i nová přátelství.
Září, říjen a listopad jsou podzimní
měsíce, kdy jsou dny kratší a chladnější, ovšem neztrácejí na kráse. Ze stromů opadávají pestrobarevné listy a plody, které využíváme k vyrábění dekorací
a i když počasí nepřeje k pobytu v přírodě, je stále kolem nás.

Listopad je ale také měsícem, kdy
začíná adventní čas. I na ten se pomalu připravujeme a touto cestou vás zveme do Centra denních služeb Barborka
na vánoční výstavu. V pondělí 21. listopadu od 9:00 hod do 15:00 hod přijďte
do našeho zařízení, nechte se hýčkat příjemnou a klidnou atmosférou, nalaďte se
na adventní čas a třeba i udělejte radost

sobě, nebo někomu blízkému výrobkem
od nás.
Těšíme se na vás, rádi vás provedeme
centrem a také sociálním bazarem, kde
rádi pracujeme.
Lada Nováková
CDS Barborka

ZUŠ ZVE NA KONCERTY
NA AKORDEON NEVÁŽNĚ I VÁŽNĚ…
Akordeonové oddělení ledečské ZUŠ pořádá každoročně
v tomto podzimním čase koncert s názvem Na akordeon nevážně i vážně. Také letos se tento koncert uskuteční, a to v neděli 13. listopadu od 15 hodin v sále gymnázia. Program je opět
složený z populárních skladeb hraných akordeonovými soubory, těšit se můžete i na písně v podání Petry Hoskovcové a Petry Ochové.
Vstupné dobrovolné.

KONCERTY DECHOVÉHO ORCHESTRU
Dechový orchestr školy pod vedením učitelů Josefa Jůzla
a Romana Kostince připravuje svůj samostatný vánoční koncert, uskuteční se tak jako ty předešlé v sále hotelu Sázava
a v kulturním domě v Bojišti. O čase konání budeme informovat v příštím čísle LN.

ADVENTNÍ KONCERTY
Adventní koncerty se uskuteční v neděli 11. prosince v sále
gymnázia. Vystoupí v něm instrumentální i pěvecké soubory
školy a zatančí žákyně tanečního oboru ZUŠ. Koncerty začínají v 15 a v 17 hodin. Upozorňujeme, že vstup na tyto koncerty
bude z důvodu omezené kapacity sálu pouze s místenkou. Místenky si od začátku prosince můžete zajistit v kanceláři základní umělecké školy v Nádražní ul. 231.
Vstupné dobrovolné.

SALON BALADA - LEDEČ N. S., HRNČÍŘE 419 (U Billy)
NOVÁ POSILA NAŠEHO TÝMU:
JINDŘIŠKA BÁRTLOVÁ - Nehtová modeláž, tel.: 722 124 190
ROMANA ŠTORCOVÁ, tel.: 777 553 063
Masáže, přístrojové lymfodrenáže, welness
ANDREA POTOCKÁ, tel.: 725 844 398
Kosmetika, prodlužování řas
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VLASTA ČÁPOVÁ, tel.: 724 826 583
Pedikúra, manikúra, vizážistika
JANA JINDROVÁ, tel.: 731 723 778
Kadeřnictví pánské, dámské, dětské

OPRAVA FASÁDY GYMNÁZIA
Na konci října 2016 skončí I. etapa opravy historické fasády
budovy gymnázia Husovo náměstí 1. Po dlouholetém snažení
se ve školním roce 2014/2015 podařilo přesvědčit vlastníka budovy (Kraj Vysočina) o nutnosti zahájit opravy. Omítky na budově byly nestabilní a postupně opadávaly na přilehlý chodník. Jednání nebyla jednoduchá, budova se nachází
v území městské památkové zóny Ledeč nad Sázavou a opravy vyžadují zvláštní režim. V roce 2015 se připravovala projektová dokumentace, která se skládá ze dvou etap oprav fasády gymnázia. Druhá etapa bude zahájena na jaře 2017, kdy
se bude opravovat fasáda budovy – Koželská ulice. Projektovou dokumentaci zpracovala ﬁrma QATROSYSTEM, spol.
s r. o. Havlíčkův Brod. Předmětem projektové dokumentace jsou stavební opravy fasády – celkové opravy venkovních
omítek, štukatérských prvků, balkonu, klempířských a zámečnických prvků, výměna oken ve 4.NP v severovýchodní části
– v oblouku, výměna obkladu soklové části a nová hydroizolace v exteriéru na dvoupodlažním objektu na východní straně. Investorem stavby je Kraj Vysočina. Opravy provádí ﬁrma
STAVBA-ﬁnal, s. r. o. Havlíčkův Brod, kterou Kraj Vysočina
vybral na základě výběrového řízení. V této souvislosti děkujeme panu Ing. Radomíru Janů z odboru majetkového, oddělení správa realit Kraje Vysočina, který se podílel na přípravách
a průběžně kontroluje realizaci oprav. I. etapa oprav končí,
pokud mohu hodnotit, jsem s výsledkem spokojena. Budova
gymnázia bude mít opět pěkný vzhled a bude reprezentativní

budovou na ledečském náměstí, a to si ke svým sedmdesátinám jistě zaslouží.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

Takhle vypadala budova před 110 lety (výřez z dobové pohlednice).

SETKÁNÍ S PREZIDENTEM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR
V úterý 18. října 2016 jsme se zúčastnili setkání s prezidentem Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimírem
Dlouhým, CSc., které pořádala Hospodářská komora Havlíčkův Brod. Na úvod předsedkyně představenstva Ing. Ludmila
Dočkalová seznámila přítomné s historií a současnými aktivitami Hospodářské komory v Havlíčkově Brodě. Člen představenstva Hospodářské komory ČR Ing. Martin Plachý prezentoval
Analýzu podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina, která byla
zpracována ze vzorku 210 podniků s více než 50 zaměstnanci,

největší část tvořily strojírenské podniky. Zajímavé jsou výsledky této analýzy, kdy v podnicích chybí 7 500 zaměstnanců,
především v určitých oborech. Nejčastější v oblasti spolupráce podniků se školami jsou odborné praxe a prázdninové brigády studentů. Podniky by zejména podpořily návštěvu žáků
na exkurzích v podnicích, práci kariérových poradců a zvýšení
znalosti reálného prostředí podniků.
Prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý
si pro nás připravil informace o aktuální makroekonomické
situaci v České republice. Ve své přednášce se zabýval vývojem ekonomiky, HDP, spotřebou domácností, vývojem investic a vládními výdaji od roku 2011 do konce roku 2015. Velkou
pozornost věnoval vývoji reálných mezd a reálné produktivity
práce, kterých se dotýkaly i dotazy zástupců podniků v průběhu
diskuse. Cílem hospodářské komory jsou tyto oblasti
• vzdělání,
• podmínky pro podnikání,
• postavení malých a středních podniků,
• rozumná rozpočtová disciplína,
• výzkum, vývoj a inovace,
• daňová správa a zatížení práce,
• podpora exportu,
• čerpání fondů EU,
• výstavby infrastruktury,
• etika podnikání.
Setkání s panem prezidentem bylo příjemné a i pro někoho nudné makroekonomické veličiny mohou být vysvětlovány zajímavě.
Ing. Vlasta Rýdlová
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GYMNÁZIUM LEDEČ NAD SÁZAVOU
BYLO ZALOŽENO PŘED SEDMDESÁTI LETY
Dne 15. června 1946 hlasatel ledečského rozhlasu přečetl zprávu o založení Reálného gymnázia v Ledči nad
Sázavou. Nebylo snadné prosadit v malém venkovském
městě s třemi tisíci obyvatel založení střední školy a stejně tak nebylo snadné vytvořit během krátké doby vhodné podmínky pro zahájení výuky v této škole. Do roku
1946 nebyla v okrese Ledeč, který byl po dlouhá desetiletí jedním z největších okresů v českých zemích, ani
jedna střední škola a mladí lidé byli nuceni dojíždět do
středních škol v Havlíčkově Brodě, Čáslavi, Kutné Hoře,
Humpolci a Benešově. V lednu 1946 podaly okresní
orgány memorandum o zřízení střední školy v Ledči nad
Sázavou se zdůvodněním, že v okrese Ledeč nad Sázavou je 75 obecních škol se 140 třídami a 6 měšťanských
škol se 43 třídami o celkovém počtu 6400 žáků. V memorandu se dále uvádělo, že k dispozici je značná ﬁnanční
částka ze sbírky vykonané v červenci a srpnu 1945. Pro
novou školu bylo třeba najít vhodnou budovu a vytvořit podmínky pro zahájení výuky od začátku září 1946.
Město koupilo od manželů Kotousových hotel čp. 1 na
náměstí. Přípravnými pracemi pro zahájení vyučování
byl pověřen zkušený pedagog Dr. František Bacík.
Slavnostní otevření gymnázia se konalo v neděli dne
8. září 1946 za účasti představitelů ministerstva školství, zemské školní rady, činitelů politické správy okresu
a obce, za účasti učitelů a přijatých žáků i obyvatel Ledče n. S. a okolí. Vyučování bylo zahájeno v pondělí dne
9. září 1946. Do školních lavic zasedlo 191 studentů. Podmínky pro práci nebyly záviděníhodné. Škola byla vybavena starým nábytkem, chyběly učební pomůcky, knihy
i odborná literatura. Počáteční nedostatky se však podařilo postupně odstranit a po čtyřech letech složilo úspěšně
maturitní zkoušku prvních 22 absolventů. Pro gymnázium byly tyto zkoušky významnou událostí. Byly to první
maturity v Ledči a zároveň i první maturity na území tehdejšího ledečského okresu.
K silným a necitlivým zásahům do školského systému došlo po roce 1948. Podle výnosu ministerstva školství splynuly nižší ročníky gymnázia s měšťanskými
školami ve školy střední. Místo plánovaného osmitřídního gymnázia, kterém mělo navazovat na dřívější gymnázia a reálná gymnázia, bylo zřízeno gymnázium čtyřtřídní, které existovalo až do roku 1953. V tomto roce
byla uskutečněna školská reforma, která vytvořila jednotnou státní školskou soustavu. Povinná školní docházka byla zkrácena z devíti na osm let a do nové školské
soustavy byly začleněny všechny typy škol s výjimkou
škol vysokých. Sloučením národní školy, střední školy
a gymnázia vznikla tedy Jedenáctiletá střední škola
v Ledči nad Sázavou.
Dne 1. září 1961 vstoupil v platnost školský zákon, kterým byla povinná školní docházka prodloužena z osmi
roků na devět a osmileté střední školy byly přeměněny
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na základní devítileté školy. Zároveň došlo k osamostatnění posledních ročníků dřívějších jedenáctiletých škol
a byl postupně vytvářen nový typ škol s názvem všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ). V prvních letech existence SVVŠ v Ledči nad Sázavou byly otevírány téměř
každý rok dvě třídy, jedna přírodovědná, druhá humanitní. V roce 1968 bylo rozhodnuto o postupné přeměně SVVŠ na čtyřleté gymnázium, které zahájilo výuku
podle nových osnov od 1. září 1969. V důsledku toho se
postupně také snižoval počet tříd až na čtyři třídy v roce
1974 a tento stav trval až do roku 1988. Učební osnovy
gymnázia rozlišovaly ve všech čtyřech ročnících větev
přírodovědnou a humanitní Snížení počtu tříd však mělo
za následek to, že mnoho žáků z ledečských základních
škol, kteří se hlásili na ledečské gymnázium, nemohlo
být přijato a někteří museli dojíždět do Havlíčkova Brodu.
Změna v organizaci gymnázia nastala v roce 1990.
Vedle čtyřletého studia bylo zavedeno i sedmileté studium. V souvislosti s opětným zavedením devítileté povinné školní docházky se ze sedmileté výuky na gymnáziu
stala osmiletá. V roce 2000 maturovali poslední studenti sedmiletého studia, první maturity osmiletého cyklu se
pak uskutečnily v roce 2002.
Od 1. ledna 2004 se rozhodnutím Kraje Vysočina sloučilo Gymnázium Ledeč nad Sázavou a Vyšší odborná
škola a Integrovaná střední škola Ledeč n. S. Vznikl nový
subjekt pod názvem Gymnázium, Střední odborná škola
a Vyšší odborná škola Ledeč n. S. Tato situace trvá dosud,
gymnázium v současnosti navštěvuje 224 studentů.
Zdroj: Nejedlý Karel: Gymnázium Ledeč nad Sázavou, in
Almanach Gymnázia Ledeč n. S., 1996 (upraveno)
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EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 2016 V GYMNÁZIU
LEDEČ NAD SÁZAVOU
Den jazyků proběhl v pondělí 26. září 2016. Už potřetí jsme připravili představení v jazycích, které se na naší škole vyučují. Letos se do programu zapojili zejména studenti
nižšího gymnázia.
Studenti vyššího gymnázia byli ovšem nepostradatelní
v některých situacích. Letos se totiž dostala ke slovu i latina. A právě studentskou hymnu Gaudeamus igitur přednesli na úvod programu studenti maturitních a předmaturitních
ročníků.
První blok programu patřil angličtině. Vědomostní soutěže o jednotlivých anglicky mluvících zemích byly proloženy písničkami, kterých je dnes na internetu v angličtině
vlastně většina. Každá třída vyjma primánů (ty jsme nechali
pro tentokrát ještě „vydechnout“) se zaměřila na jednu zemi
a prozkoušela ze znalostí diváky. Úspěšní soutěžící obdrželi
okamžitě sladkou odměnu.
Obě moderátorky – Anička a Verča ze 4. ročníku – bravurně zvládaly úskalí propojování jednotlivých výstupů. Byly
rozhodně osvěžením celého dvouhodinového vystoupení.
Program obohatila také Veronika Březíková ze sexty, která
se při zpěvu doprovázela na klavír.
Rusky se učící studenti přednesli vedle prezentace i skladbu Podmoskovskie večera. Zazpíval Michal Kubík ze SOŠ
za doprovodu trumpety a klavíru.
Němčináři zaujali moderní karaoke písničkou a krátkými
kvízy o Německu, Rakousku i Švýcarsku. Ani francouzština
nezůstala pozadu. Mohli jsme si potrénovat paměť a znalosti francouzských ﬁlmů, jídla nebo krás Paříže.
Část pořadu byla také nahrávána a bude použita pro připravovaný ﬁlm k 70. výročí gymnázia.
Náš program měl inspirovat a připomenout důležitost
cizích jazyků. A také znalost a respekt k cizím kulturám.
Moderátoři na konec popřáli všem divákům, aby se jim studium cizích jazyků dařilo.
A ROZHODNĚ NEŠKODÍ PŘIPOMENOUT SI, O CO
SE VLASTNĚ JEDNÁ
Evropský den jazyků (EDJ) se slaví 26. září po celé Evropě od roku 2001. Obecné cíle Evropského dne jazyků jsou:
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Upozornit veřejnost na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a interkulturního porozumění, podpora jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy a podpora celoživotního jazykového vzdělávání.
Na území Evropy se vyskytuje asi 225 domorodých jazyků. Většina evropských jazyků je indoevropského původu.
Od konce 18. století je nejrozšířenějším jazykem v Evropě
(geograﬁcky i počtem rodilých mluvčí) ruština s přibližně
150 miliony mluvčích, následuje němčina (asi 95 milionů), angličtina a francouzština (po 65 milionech), italština
(60 milionů), španělština a polština (po 40 milionech),
ukrajinština (30 milionů). Ve studiu cizích jazyků je v současnosti v Evropě nejpopulárnější angličtina, následovaná němčinou, francouzštinou, italštinou, ruštinou a španělštinou.
JAK EDJ PROBÍHÁ?
Jako každý rok i letos proběhla řada aktivit organizovaných po celé Evropě. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Rady Evropy věnovaných Evropskému dni jazyků a http://edl.ecml.at. V celé Evropě se
zúčastnilo na tisíc škol, v kraji Vysočina to vedle nás bylo
Biskupské gymnázium Nové Město na M. a dvě akce proběhly na Pelhřimovsku.
JAZYKY NA NAŠÍ ŠKOLE
Výuce cizích jazyků na gymnáziu je dlouhá léta věnován
velký prostor. Vedle mateřského jazyka se vyučuje angličtina, němčina, francouzština a ruština. Opomenout nesmíme ani latinu.
V různých soutěžích a olympiádách dosáhli naši žáci
v minulosti mnoha úspěchů, dokonce i na celostátní úrovni.
Při zpětné vazbě od našich absolventů se stále více ukazuje, že jeden cizí jazyk je málo a že přísloví „Kolik řečí znáš,
tolikrát jsi člověkem“ může platit např. i při hledání pracovní příležitosti.
Proto si den jazyků také připomínáme.
ThMgr. Jiří Foller

O STRACHU Občas zazní názor, že strach je pro věřícího člověka nepatřičný. Věřící by se přece neměli bát, Bůh jim má
skýtat záštitu a jistotu. Takhle jednoduché to ale není. Strach je
základní lidská reakce na hrozbu a stres. Samozřejmě, že strach
se projevuje i v psychice věřících. O řadě světců víme, že strach
překonávali. Ať se to líbí nebo ne, strach člověka dožene, věřícího i nevěřícího. Víra se projeví při vyrovnávání se se strachem. Učí nás totiž sdílet, svěřovat se, nastaví nám zrcadlo
našich skutků. Laskavě, ale pevně. Věřící člověk má naznačenou cestu, ví o záštitě a opoře, může svůj strach předložit „vyšší
instanci“. Strach tím zmizet nemusí, získáme ale nabídku řešení a víme i o síle k jeho překonání. Strach pak mnohdy přestane člověka omezovat, není již zoufalý a hrůzný, proto nás může
i před mnohým ochránit. Díky za to.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
V listopadu proběhne „Prodej křesťanských knih v kostele“.
Termín uvedeme na stránkách farnosti.
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).

20. 11. Farní knihovna (od 10 možno na faře zapůjčit knihy)
18. 11. a 2. 12. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let
(setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťují Markéta Bártová a Jana Sklenářová)
17. 11. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na
faře)
4. 12. Setkání dětí se sv. Mikulášem (v 10.00 na faře, navštíví
nás Mikuláš, anděl a čerti. Děti obdrží drobnou nadílku.)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
11. 11. Sv. Martin (Martin byl původně voják, vyslyšel povolání ke službě druhým, dal se pokřtít, stal se biskupem a pro své
bližní vykonal mnoho dobrého)
13. 11. Sv. Anežka Česká (princezna, která obětovala svůj
život chudým a nemocným)
30. 11. Sv. Ondřej, apoštol (průvodce a následovník Ježíše
Krista)
6. 12. Sv. Mikuláš, biskup (velký zastánce nevinných a trpících)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

LETOS SE NA HRADĚ UKÁŽE I BOŽENA NĚMCOVÁ
Divadlo Mimochodem pomalu ale jistě končí sezónu 2016 a vy
se díky tomu můžete těšit na poslední letošní představení na hradě. V rámci Noci divadel, které se letos účastníme již potřetí, pro
vás totiž chystáme divadlo náročného diváka. Tentokrát vás čeká
monodrama o životě dcery spisovatelky Boženy Němcové, se kterým přijede soubor ADIVADLO z Havlíčkova Brodu.
Představení „Osamělé večery Dory N.“ vzniklo při příležitosti
150. výročí úmrtí slavné spisovatelky Boženy Němcové. Její dcera Theodora je vlastně jejím nejméně známým dítětem. Dora s matkou žila až do její smrti, byla tedy nejbližším svědkem jejího života a mnoha problémů, které ho provázely. U Dory skončila také
velká část rodinné korespondence, dopisů Boženy Němcové, jejích
zápisků a dalších cenných dokumentů. Dora žila až do své smrti
velmi osaměle, a to jak kvůli svému zdravotnímu handicapu (kvůli
nemoci z dětství měla silně zjizvenou tvář), tak díky své samotářské povaze. Působila jako učitelka v Jičíně, mezi žáky ani mezi učiteli však nebyla oblíbená. Lidí se stranila, až teprve v r. 1912, k 50.
výročí úmrtí Boženy Němcové, poskytla první větší rozhovor svému jičínskému kolegovi profesoru Lelkovi. Ten jej pak zpracoval
jako Dořiny vzpomínky na matku.

A právě v této situaci začíná monodrama „Osamělé večery Dory
N.“, jednak jako scénická montáž dopisů, zápisků a ukázek z díla
Boženy Němcové, ale také jako psychologická studie staré ženy,
která celý svůj život prožila „ve stínu“ slavné matky a musí se
vyrovnávat s různými traumaty, která jí toto soužití kdysi přineslo.
Představení se bude konat již 19. listopadu od 19:00 v divadelním sále ledečského hradu.
Vstupné na divadelní představení činí 90 Kč. Držitelé permanentek divadla Mimochodem a žáci dramatického oboru ZUŠ
Ledeč mají vstup na všechny akce zdarma. Rezervace vstupenek
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.
Rovněž připomínáme možnost zakoupení permanentky 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-

LEDNEM ZAČÍNÁ XXV. ROČNÍK LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE
Využijte nabídky, která vám zaručuje, že vám LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ 2017 bude pravidelně dodáván až do domu. Cena
pro ledečské předplatitele je 120,- Kč na rok, pro „přespolní“ je to 250,- Kč (přes zvýšené poštovné je loňská cena zachována).
Ve volném prodeji přijde jedno číslo zpravodaje na 10,- Kč. Přejeme vám mnoho hezkých chvil nad stránkami našeho měsíčníku, který rokem 2017 vstupuje už do svého XXV. ročníku. Věříme, že spolu s vašimi náměty a příspěvky budete i jeho spolutvůrci. Nezapomeňte na oblíbenou společenskou kroniku a podejte včas oznámení o blahopřání či vzpomínce na své blízké,
poslední strana LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE je pro tyto zprávy vyhrazena a čtenáři velmi oblíbená. Předplatné si můžete
zajistit na Informačním centru v Ledči n. S. (Husovo nám. 60). Nezapomeňte na možnost DÁRKOVÉHO POUKAZU na předplatné zpravodaje 2017, který vaši blízcí jistě ocení a vám usnadní výběr vánočního dárku. Kontakt na tel.: 569 721 471 nebo
na e-mailu ic@ledecns.cz.
Redakce Ledečského zpravodaje

PŘEDPLATNÉ RADNIČNÍCH NOVIN JAKO DÁREK
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PŘIJĎTE K NÁM
NA NÁVŠTĚVU
Pozvání na návštěvu dostávají lidé často, ale pozvání na návštěvu, na které si namalujete židli, se tak často neopakuje. Tento originální nápad dostali pracovníci Domova Háj v Ledči nad
Sázavou a k pozvání na návštěvu připojili dovětek Přijďte se
k nám posadit. Akce se uskutečnila v prvním říjnovém týdnu
a zúčastnilo se jí na padesát zájemců. Nejkrásněji namalovanou židli se slunečnicemi měli podle poroty uživatelé Centra sociálních
služeb Petrklíč.
Do Domova Háj přijeli na návštěvu
uživatelé Domova ze Zboží, Domova
Jeřabina, Sociálního centra Světlá nad
Sázavou, Centra sociálních služeb
Barborka a Centra sociálních služeb
Petrklíč. Domácí organizaci zastupovala skupina uživatelů Domova Háj a
Komunitního bydlení ve Světlé nad
Sázavou.
Každá skupina dostala k dispozici
jednu dřevěnou židli, která byla pro
všechny stejně natřená na žlutou barvu a soutěžní družstva měla za úkol
tuto židli libovolným způsobem namalovat. „Porota neměla vůbec lehkou úlohu, protože každá židle byla
něčím zajímavá a originální. Hodnotil se celkový dojem, výtvarné zpracování a originalita výtvoru,“ prozradila Táňa Křížová z odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Kraje Vysočina.
Na prvním místě skončila židlička namalovaná uživateli Centra sociálních služeb Petrklíč, kteří ji pomalovali slunečnicemi. Druhé místo získal Domov Jeřabina se svojí židlí
s vtipně nakreslenou kočkou ze všech stran. Uživatelé komunitního bydlení Háj obsadili třetí příčku s domečky, do kterých
se budou za pár let stěhovat všichni obyvatelé Domova Háj
v rámci procesu transformace sociálních služeb Kraje Vysočina.
Originální nápad měli také uživatelé Sociálního centra ve
Světlé nad Sázavou, kteří na svoji židličku namalovali hru Člověče nezlob se i s nápisem Člověče, nezlob se, my Tě taky
nezlobíme. Židličku z Domova ve Zboží ozdobil krásný šnek,
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z Centra Barborka to bylo sluníčko a domácí z Domova Háj namalovali povedeného anděla.
Všechny výtvory si je možné prohlédnout v kavárně Kovárna
v Ledči nad Sázavou. Následně poputují na Krajský úřad Kraje Vysočina v Jihlavě, kde se v příštím roce uskuteční výstava
s názvem Přijďte k nám na návštěvu.
Celý den se v Domově Háj konal den
otevřených dveří a všichni návštěvníci si
mohli prohlédnout celý domov i s přilehlým venkovním areálem. Opékaly se buřty, hrálo se na kytaru, vydlabávaly se podzimní dýně, a o zábavu tak bylo postaráno
po celý den. Všem pracovníkům organizace patří velký dík za skvělou přípravu
celého dne.
Přijďte k nám na návštěvu je název
dlouhodobého projektu, který zahrnuje řadu mezigeneračních setkání a aktivit uživatelů zařízení sociálních služeb,
dětí z dětských domovů a škol. Celý projekt vyvrcholí v květnu příštího roku stejnojmennou výstavou, která se uskuteční
v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.
Mgr. Táňa Křížová, odbor sociálních
věcí Kraje VysočinaVelké poděkování
všem, kteří přijali naše pozvání a svým
úsilím vytvořili z obyčejných starých
dřevěných židliček téměř umělecká díla,
která v současné době obdivují návštěvníci Kavárny Kovárna v Ledči nad Sázavou. Vážíme si podpory všech, kteří nám
pro příjemný průběh celého dne přispěli ﬁnančně, materiálně či
chutným občerstvením.
Jsme rádi, že naši společnou snahu přišli podpořit i zástupci měst Ledče a Světlé nad Sázavou: Zdeněk Tůma, Jan Tourek
a Josef Hnik. Těší nás, že den otevřených dveří v Domově Háj
využil i starosta obce Vilémovice Václav Vacek.
Zvláštní poděkování patří paní Táně Křížové, která se jako
zástupkyně Odboru sociálních věcí Kraje Vysočina ujala čestného předsednictví hodnotící komise, vyhlásila výsledky a byla
všem po celý den příjemnou společností. Těšíme se na další
podobná tradiční setkání.
Dana Pajerová, ředitelka Domova Háj

P OZ VÁ NKA
Ve dnech 15. a 16. 12. 2016 (9 – 16 hodin) se v prostorách
bývalého MÚ – Husovo náměstí č. p. 16 - uskuteční již

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK VÝROBKŮ
KLIENTŮ DOMOVA HÁJ
Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že z dílen Domova Háj si
odnesete drobné dárky, které potěší Vás i Vaše blízké.
Bude připraveno i drobné pohoštění.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ŽIDLI, KTERÁ ROZZÁŘÍ KRAJSKÝ
ÚŘAD, NAMALOVAL PETRKLÍČ
„Přijďte se k nám posadit.“ Takové jméno nesla podzimní
akce Domova Háj v Ledči nad Sázavou, na níž zavítali také
senioři z ledečského Centra sociálních služeb Petrklíč při
Oblastní charitě Havlíčkův Brod. A právě oni se stali, se špetkou nadsázky řečeno, hlavními hvězdami dne, neboť se jim
podařilo namalovat nejkrásnější židli. Až vítězné slunečnice
potěší oči návštěvníků ledečské kavárny, budou zdobit budovu
Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Jak vysvětlila pracovnice ledečského Petrklíče Pavlína Ulrichová, setkání v Domově Háj se uskutečnilo 5. října v rámci
Týdne sociálních služeb. Hlavní program se pak tematicky odvíjel od názvu akce. Vždyť návštěvu musí každý správný hostitel
dobře usadit. „Do Domova Háj dorazilo sedm družstev z Vysočiny. Jednalo se o lidi s mentálním a zdravotním postižením, od
nás a ze Světlé nad Sázavou se zúčastnili senioři. Každé družstvo
dostalo židli natřenou na žluto, barvičky a také vlastní místnost,
aby od sebe výtvarníci neopisovali. Pak už jen malovali podle
vlastní fantazie,“ usmála se Pavlína Ulrichová.
Centrum sociálních služeb Petrklíč reprezentoval tým ve
složení Jaroslava Sázavská, Zdeňka Gramerová, Božena Šteche-

rová a Jan Cihlář. Samozřejmě nechyběla ani fanouškovská
základna, kterou tvořili pánové František Panský a Bohuslav
Pospíšil. „Naši klienti si jako hlavní motiv zvolili slunečnici.
Když měli všichni hotovo, přišla porota, která hodnotila nejen
celkový vzhled, tak i nápad a kreativitu. Přitom porotci nevěděli, kdo je autorem té dané židle. Nakonec se shodli na tom, že se
jim nejvíce líbí naše slunečnice,“ vylíčila Ulrichová.
Malované židle nedělaly radost „jen“ v Domově Háj,
v budoucnu budou ještě zkrášlovat prostory ledečské Kavárny
Kovárna. Poté je čeká cesta až na KÚ Kraje Vysočina.
Pavlína Ulrichová také upozornila na důležitý rozměr, který
říjnové setkání přineslo všem zúčastněným zařízením a jejich
klientům. „Bylo velmi příjemné, že jsme se všichni potkali,
že jsme se navzájem poznali a společně se pobavili jak během
malování židlí, tak i při opékání špekáčků, zpívání s kytarou či
při prohlídce zázemí Domova Háj a nahlédnutí do jeho činnosti. Moc se nám celý den líbil,“ pochvalovala si vydařenou akci
pracovnice Petrklíče.
Aneta Slavíková, PR

Vítězný tým: zleva a odshora: František Panský, Jan Cihlář, Bohuslav Pospíšil, Jaroslava Sázavská, Zdeňka Gramerová a Božena Štecherová
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ZDAŘILÁ CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
Základní organizace Českého
svazu chovatelů Ledeč nad Sázavou uspořádala ve spolupráci s Okr.
organizací Havlíčkův Brod ve
dnech 8.–9. října Krajskou soutěžní výstavu Kraje Vysočina. Výstava se konala v chovatelském areálu
v Pivovarské ulici. Součástí výstavy
byla i speciální výstava klubu chovatelů drůbeže Barneveldek. Této
náročné chovatelské akci předcházela dlouhodobá příprava, jak po
stránce organizační, tak i pracovní. Jak rozsáhlá to byla akce, svědčí i počty vystavených zvířat. Bylo
vystaveno 572 králíků, 159 voliér
hrabavé a vodní drůbeže, 119 voliér okrasných a užitkových holubů.
Svá zvířata v Ledči předvedli nejen
chovatelé ze všech okresů Kraje Vysočina, ale i z ostatních
regionů ČR, dokonce jsme na naší výstavě přivítali dva chovatele, přátele ze Slovenska, až z dalekých Košic. V době
vlastních příprav výstavy nám bohužel nepřálo počasí,
naštěstí v pátek při posuzování se počasí umoudřilo, nepršelo ani v sobotu, jen v neděli nás trochu zaskočila polední
přeháňka. Velký počet přihlášených zvířat si vyžádal i větší počet posuzovatelů (rozhodčích), bylo jich plných 21. To,
že byla v Ledči vystavena opravdu kvalitní zvířata, dokazuje vysoký počet udělených cen a pohárů, kterých bylo uděleno 85, navíc ještě Ceny starosty města Ledeč nad Sázavou.
Vyjmenovávat všechny úspěšné chovatele nelze, to by bylo
zdlouhavé a zabralo by to spousty místa. Tak uvedu jen ty,
kteří získali Ceny starosty města. V odbornosti králíků byl
nejlepším vyhlášen př. Jindřich Šíp ml., v odbornosti holubů př. Partl Lukáš z okresu JI, v odbornosti drůbeže př. Šíp
Jindřich st. z Chotěboře. Nejlepším MCH naší výstavy se
stal př. Franc Matyáš z okresu ZR, Cenu starosty pro nejlepšího chovatele ledečské organizace získal př. Ing. Jiří Bouma z Kozlova za husu českou chocholatou. Z ledečských
chovatelů získal Čestnou cenu ještě př. Oldřich Rod a zároveň titul Šampiona za vítězného holuba výstavy, v odboru
králíků získal titul Šampiona př. Vlasta Novák (ZO Kolín),
v odboru drůbeže vyhrál př. Kosík Milan za Českou slepici
zlatě kropenatou. V Krajské soutěži je vždy nejvíce sledováno pořadí okresů.
Letošní pořadí okresů je následující:
Králíci: 1. HB, 2. ZR, 3. TR, 4. JI, 5. PE
Holubi: 1. PE, 2. HB, 3. JI, 4. ZR, 5. TR
Drůbež: 1. HB, 2. TR, 3. PE, 4. JI, 5. ZR
Celkové pořadí okresů: 1. HB, 2. PE, 3. TR, 4. ZR, 5. JI
Jak je patrné, výstava skončila velkým úspěchem chovatelů z okresu HB, kteří jsou v této soutěži v posledních
letech velmi úspěšní a letošní vítězství bylo velmi přesvědčivé a s velkým náskokem. Úspěšným chovatelům z našeho
okresu patří poděkování za výbornou reprezentaci okresu.
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Vyhlášení výsledků Krajské
výstavy proběhlo v neděli odpoledne za účasti radního Kraje Vysočiny Zdeňka Chláda, starosty Města Ledeč nad Sázavou Ing. Zdeňka
Tůmy, místostarosty Ing. Jana Drápely, MVDr. Pavla Vrbky, předsedy OO ČSCH Havlíčkův Brod Ing.
Jana Boumy, předsedy ZO Ledeč
nad Sázavou Zdeňka Panského.
Výstava to byla opravdu rozsáhlá a zařadila se mezi největší výstavy pořádané v letošním roce na
území ČR a byla zástupci zúčastněných okresů velmi kladně hodnocena. Výstavu navštívilo více než 800
platících návštěvníků, děti do 15 let
a sponzoři měli volný vstup. V pátek
přijaly naše pozvání děti z ledečských MŠ a ZŠ. Tím se snažíme propagovat naši zájmovou činnost i mezi dětmi a mládeží. Dá se tedy odhadnout,
že naši výstavu zhlédlo okolo 1500 návštěvníků. Někteří
z nich vážili cestu i ze vzdálených míst ČR, dokonce jsme
uvítali i několik návštěvníků ze zahraničí. Jenom zájemců o tuto významnou akci je mezi ledečskou veřejností stále méně.
Obohacením výstavy je i bohatá chovatelská tombola,
stánek s chutným občerstvením, v sobotu pak i koncert malé
lidové hudby.
Závěrem nemohu jinak, než poděkovat všem, kteří se na
zdaru této mimořádné společenské a chovatelské akce podíleli. Především Kraji Vysočina, Městu Ledeč nad Sázavou, přátelům ze ZO Chotěboř, Leština u Světlé, Havlíčkův
Brod, Habry a Vepříkov za zapůjčení výstavních klecí i za
pomoc při zajištění výstavy. Dále děkujeme žákům a vedení České zemědělské akademie z Humpolce, také oni nám
významně pomohli při zajištění výstavy, dík patří i sponzorům, posuzovatelům i všem zúčastněným vystavovatelům.
Poděkování patří i SDH Hněvkovice, ti se postarali o výborné občerstvení na výstavišti. Všichni jmenovaní se podíleli
na úspěšném zvládnutí této významné chovatelské akce. Jsme přesvědčeni, že výstava byla obohacením společenského
života v našem krásném městě.
Nakonec jsem si nechal poděkování členům ZO Ledeč
nad Sázavou. Ti měli na zdaru výstavy největší podíl, jak po
stránce pracovní, tak i organizační. Především ti starší (mladí členové ZO pracovně trochu zklamali). Je nutné si uvědomit, že na výstavišti strávili 3 týdny při namáhavé práci,
často ve špatných klimatických podmínkách. Proto ledečští chovatelé přijměte poděkování za poctivou práci a za velkou obětavost.
Příští výstava je plánována v termínu 7. – 8. října 2017.
Pro radost, krásu a užitek!
Jaroslav Kafka
ZO Ledeč nad Sázavou

DÍKY, MATEŘSKÁ ŠKOLKO V KOŽLÍ…
Zdá se to být jako včera, když jsme sem vedli naše malá
děťátka poprvé a měli obavy, zda to všichni zúčastnění zvládnou, ale báli jsme se zbytečně. Tým, který v koželské školce
pracuje, je skvěle sehraný a vytváří přesně takovou atmosféru, kterou si každý rodič pro své děti přeje. Paní učitelky Janina
Rajdlová, Zdenina Vojířová a Janina Vopálenská dokáží vyřešit každý problém, pofoukat každou bolístku, pomazlit a také
trošku zvýšit hlas, když je třeba. Vladěnka Šafaříková zajistí
spokojený spánek a to, že postýlka je vždy na tom místě, kde
si kdo přeje. Alenka Dittrichová a Zdenina Sekotová usmaží
řízky na výlet jako nic. Aby toho nebylo málo, je tady odbornice přes angličtinu Monča Váňová a logopedka Lenka Ochová. Tým naprosto skvěle doplňuje externí spolupracovník –
náš Hugo (Jan Kotek), což je specialista na „blbnutí“ s dětmi.

Člověk, který toho pro ty naše prcky dělá opravdu moc, a my
pořád nevíme, jak mu za to dostatečně poděkovat. Stal se součástí našich domácností, aniž by o tom věděl a dárky od něj mají čestné místo v každém pokojíčku. Výletů, které pro děti za ty
roky zařídil, je nepočítaně a jeden lepší než druhý. Pokaždé to
byl zážitek, o kterém děti ještě dlouho vyprávěly. Jestli někdy
někdo v jejich očích předčil Spidermana, tak je to právě Hugo. Každoročně probíhá v jeho režii i vyhazování předškoláků ze školky, což je akce propracovaná do posledního detailu
a pokaždé překvapí. Díky za vše, Hugo ….
„Řekněte, kdo by do takové školky nechtěl chodit … a my jsme moc rádi, že právě naše děti měly to štěstí. Ještě jednou velké díky vám všem.“
Rodiče
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BĚH ŠEPTOUCHOVEM SE BLÍŽÍ K ŠEDESÁTCE
Lyžařský klub Ledeč n. S. a Středisko volného času Ledeč n. S. uspořádaly v sobotu 15. října 2016 už 57. ročník
BĚHU ŠEPTOUCHOVEM.
Vítěz kategorie muži a vítězka kategorie ženy obdrželi Cenu starosty
města. Závod mužů a žen je zařazen do
série závodů o Pohár Melechova. Ženy
běžely 2000 m a cenu získala Křikavová Alena (čas 08:26,32) z klubu
AZ TÝM Světlá n. S. Muži měli trať
dlouhou 8000 m a z ceny se radoval
Edlman Martin (čas 27:40,35), závodící za SK Slavia Praha. Závody, jako
každoročně, se daří připravit s cenami
pro první tři místa v každé kategorii,
za vydatné pomoci sponzorů z Ledče
n. S. Počasí závodníkům v letošním
roce velice přálo a atmosféra byla jako
vždy příjemná. V překrásném prostředí lesoparku Šeptouchova, za chvílemi
i slunečného počasí, se závodu zúčastnilo 143 startujících a mnoho rodičů
malých závodníků i dalších příznivců
tohoto populárního běhu. Úplnou výsledkovou listinu a fotograﬁe z letošního závodu najdete na webových
stránkách SVČ Ledeč (www.svcledec.cz). Všem závodníkům děkujeme
za účast a dosažené výsledky a věříme,
že se ještě ve větším počtu setkáme
zase příští rok.

Zleva minižákyně – číslo 90 vítězka kategorie Švorcová Adéla.

HAN
Foto Marcela Paška
Hlavní závod mužů – s číslem 25 vítěz kategorie Edlman Martin.

Předání cen starostou města Ing. Tůmou Marku Chotkovi minižáci.

CHCETE PROVOZOVAT
HOSPODU?
Obecní úřad v Chřenovicích
nabízí k výhodnému pronájmu
místní pohostinství.
Bližší informace získáte
na telefonu: 724 175 627.
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O MOTOKROSOVÝCH NADĚJÍCH
O ledečské motokrosové trati se toho poslední dobou napsalo snad už dost, tak bych chtěl přispět s optimističtějším námětem –
o úspěchu ledečských motokrosařů, respektive o úspěchu dvou členů AMK Ledeč n. S. Členové AMK Ledeč n. S. - Ludvík Gabko a Miloš
Vágner, měli povedenou sezonu a dobře reprezentovali mateřský oddíl i město Ledeč n. S. Jeden ze závodů letošního seriálu se měl odjet
v červnu i na ledečské motokrosové trati, k čemuž ze známých důvodu nemohlo dojít – škoda, mohli se zde našim domácím divákům a příznivcům představit nejen skvělí „domácí“ jezdci. Tak si je představme alespoň na stránkách zpravodaje s nadějí, že už v příštích sezonách
je uvidíme už přímo v závodech, nejlépe na těch domácích.

LUDVÍK GABKO (*1992)

MILOŠ VÁGNER (*1994)

bydliště Služátky u Světlé, člen AMK Ledeč. S motokrosem začal ve 12 letech, kam ho přivedl jeho otec. Brzy jel svůj první závod
krajského přeboru v Třemošnici. Od té doby se pravidelně zúčastňuje různých závodů a od 17 let i závodů na republikové úrovni.
Mezi jeho největší dosavadní úspěchy patří v r. 2012 – 8. místo
v Inter MČR Ledeč n. Sáz, 2013 – 17. místo v Inter MČR Třemošnice, 2014 – 20. místo v Inter MČR Ledeč n. S., 2016 – 1. místo
krajského přeboru Vysočiny – Motolevel MX Cup v kategorii MX1
licence. Kromě motokrosu, který zabírá v jeho volném čase čelné
místo, se věnuje i dalším sportům, jako je jízda na kole a kondiční
běh. V zimě je to hlavně plavání, posilovna a ﬂorbal. V plánování
další motokrosové sezony v roce 2017 převládá zájem zúčastnit se
kompletního seriálu Mezinárodního mistrovsví ČR a samozřejmě
pokračování i v závodech na krajské úrovni.

bydliště Kouty u Ledče, člen AMK Ledeč. K motokrosu se dostal také na popud svého otce, a to v r. 2006, bylo mu 12. let (relativně pozdní věk, dnes jezdí pětiletí kluci). V roce 2006 odjel i svůj
první závod, a to ve Štokách u H. Brodu. Na těchto hobby závodech
získal v r. 2007 i svůj první věnec. Od r. 2006 se pravidelně účastní
hobby závodů a o dva roky později i krajských přeborů. Postupem
času tyto závody na krajské úrovni převažují. Na ledečské motokrosové trati odjel i první závody MČR.
Největší úspěchy – r. 2012 – 18. místo v Inter MČR Ledeč,
v letech. 2009/14 celkové umístění na stupních vítězů v seriálu závodů o pohár města Kostěnic, r. 2016 – 2. místo krajského přeboru
Vysočiny – Motolevel MX Cup v kategorii MX1 hobby.
Miluje fotbal a jízdu na kole, v zimě hokej a snowboard. Jako nesportovnímu koníčku se věnuje rybolovu. Motokrosovou budoucnost vidí v účasti kompletního seriálu krajských přeborů, ale i další
závody na krajské i hobby úrovni.

Mládí a chuť oběma závodníkům nechybí, nějaký ten šrám se snadno vyhojí. Jedinou překážkou pro příští sezonu mohou být ﬁnance,
to může ovlivnit výběr a kvalitu závodů.
Uchovat si zdraví je moc důležité. Povídat by o tom mohl další výborný jezdec, reprezentující také AMK Ledeč – Tomáš Urban, který
musel velice slušně rozjetou sezonu předčasně ukončit, právě kvůli zranění. Přejeme mu brzké uzdravení. Poděkování na tomto místě patří
za vstřícnost a tréninkové podmínky i ledečskému AMK.
Miloš Vágner starší

TENISOVÝ DOROST V SOUTĚŽI 2016
Tenisový dorost sehrál svá mistrovská
utkání v měsících květnu a červnu. Čekaly nás tři domácí a čtyři venkovní zápasy.
První „mač“ jsme odehráli doma s H. Brodem porážkou 4:5, dále následovaly zápasy: venku na 1. Východočeské Tenisové
Pardubice – prohra 2:7, v domácím utkání
s Holicemi jsme vybojovali první výhru
6:3, stejně skončil i zápas v Chrudimi.
S družstvem Energetiku Chvaletice jsme
zvítězili 8:1, v Poličce proti zdejšímu „béčku“ jsme vyhráli 9:0, a poslední utkání bylo
sehráno v Hlinsku, bohužel prohrou 0:9.
Za celkovým 4. místem v Pardubické
krajské soutěži stál tým ve složení Tomáš
Vrbka, Vojtěch Kroutil, Josef Kovář, Tomáš Fanta, Petr Hořejš, Jakub Holoubek,
Nikola Křištová, Natálie Palánová, Vendula Kroutilová a Tereza Pešková.
Vojtěch Kroutil, TKL

PRODÁM
prostorný byt 4+1
v osobním vlastnictví v Ledči
nad Sázavou. Byt se nachází
v cihlovém domě v 3.NP bez
výtahu na jižním svahu pod
sídlištěm Stínadla. Součástí
bytu je prostorná lodžie s
úžasným výhledem na celé
město. Celková plocha bytu je
cca 115 m2. Jedinečná šance
získat krásné bydlení v Ledči
nad Sázavou!
Více informací na
tel.: 602 296 818.
Možnost prohlídky bytu dle
předchozí domluvy.
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VZPOMÍNKY

Dne 12. listopadu letošního roku uplyne jeden smutný rok od úmrtí
pana BOHUSLAVA JANEČKA z Obrvaně. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
spolu s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodívá,
teď klidným spánkem odpočívá.

Dne 6. listopadu 2016 uplynuly již dva roky,
kdy náš drahý tatínek, pan VÁCLAV JANÁK
z Ledče n. S., odešel mezi anděly.
S láskou vzpomínají manželka Marie, dcera Romana
a synové Pavel a Vašek s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří svými hlasy ve volbách do Zastupitelstva Kraje Vysočina přispěli ke zvolení čtyř
kandidátů tohoto hnutí. Věřím, že všichni zvolení kandidáti budou hájit i naše zájmy a usilovat o to, aby život na Vysočině
byl pro nás všechny životem příjemným. Samozřejmě, že i já děkuji všem, kteří mi svými preferenčními hlasy vyjádřili svoji
podporu.
Za „Starosty pro Vysočinu“ Zdeněk Tůma

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané Ledečska, děkuji Vám za Vaši podporu mé osoby i naší SNS PRO Vysočinu v krajských volbách 2016.
Josef Hnik

SÁZAVOU ZNĚLY
HELIGONKY
V sobotu 1. října se konalo v sále Hotelu Sázava pro
milovníky heligonek 1. Posezení s heligonkami. Milovníci těchto hudebních nástrojů si užili hezké odpoledne.
J. Sladkovský

Dne 29. března letošního roku uplyne rok plný
smutku a vzpomínek, kdy nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan FRANTIŠEK BRZOŇ z Kožlí.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Chybíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách jsi stále
s námi.

S láskou – manželka a dcery s rodinami.

Dne 31. března 2016 uplyne deset smutných
let, kdy nás, bez slůvka rozloučení, navždy
opustila naše drahá manželka, maminka, babička a prababička, paní BOŽENA BLAŽKOVÁ
z Horní Paseky.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manžel Josef, dcera a syn s rodinami
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