PROSINEC
2016
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 12 * ROČNÍK XXIV * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE

(UPRAVENO PRO POTŘEBY ZPRAVODAJE)

V minulém měsíci jednala Rada města ve dnech
7. a 21. listopadu a z projednaných bodů vybíráme pro
potřeby Ledečského zpravodaje následující:
– Schválení pokračování výměny oken na budově polikliniky ﬁrmou ATOS
– Schválení smlouvy o výpůjčce deﬁbrilátoru v budově
zimního stadionu
– Pronájem nové pračky určené pro Fotbalový klub Kovoﬁniš Ledeč
– Schválení zveřejnění záměru pronájmu jednotlivých
prostor v budově polikliniky vzhledem k plánovaným
změnám nájemních smluv
– Schválení zveřejnění záměru pronájmu pozemků
ve Sluneční zátoce.

–
–
–
–
–
–

Zastupitelstvo města na své schůzi
28. listopadu projednalo následující body:
Schválení nové vyhlášky o platbě odpadů
Vyhodnocení společnosti ČEZ jako nejvýhodnějšího
dodavatele elektřiny pro Město Ledeč
Navýšení počtu rezidentních karet pro parkování na
Husově náměstí na počet 30 ks
Úplatný převod pozemku parkánu hradu z města na
Hrad s.r.o.
Schválení koncepce opravy střechy zimního stadionu
Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu relaxačního centra

Další termín jednání Zastupitelstva města je plánován
na 19. 12. 2016
Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na
městském webu www.ledecns.cz
-jd-

POŘÁDÁNÍ TRHŮ NA V LEDČI NAD SÁZAVOU
V Ledči nad Sázavou se již několik
roků pravidelně od března do prosince konají na Husově náměstí každé
první úterý v měsíci prodejní trhy.
Ne všichni občané však s konáním
těchto trhů souhlasí a to se týče hlavně nabízeného sortimentu. V brzké
době před námi stojí rozhodnutí, zda
trhy v této podobě povolit i pro příští rok nebo zda jednat o přijatelnější
formě nabízených služeb. Jelikož

jsou pro nás názory občanů při rozhodování důležité, rádi bychom vás
touto formou požádali o zaslání vašich názorů, podnětů a připomínek
k pořádání pravidelných trhů na
Husově náměstí. Dále by nás zajímal i názor na možné rozšíření prodejních akcí i mimo pravidelné trhy,
a to ve formě stánků s ovocem a zelinou, květinami, řemeslnými výrobky, občerstvením apod., na Husově

náměstí. Vaše názory a připomínky
lze zaslat písemnou korespondencí,
emailem nebo sdělovat telefonicky
či osobně přímo na oddělení majetku
a investic MÚ Ledeč nad Sázavou
nejpozději do 31. 12. 2016.
Kontaktní osoby: Bc. Jana Merunková, email: jana.merunkova@
ledecns.cz, tel.:
Bc. Petra Kalenská, email: petra.
kalenska@seznam.cz, tel.:

JÍZDA SKONČILA
PONIČENÉ HERNÍ PRVKY NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
Jak jsme již na našich webových stránkách informovali
v článku ze dne 16. srpna 2016, na několik dětských hřišť
ve městě byly doplněny nové herní prvky. Nyní se bohužel
ukázalo, že ne všichni uživatelé se k těmto herním prvkům
správně chovají. Na dětském hřišti Stínadla byla již jen
po několika týdnech provozu poničena nově nainstalovaná

lanová dráha (sedátko bylo zcela utrženo) a nové pískoviště s vestavěným oplocením je pokresleno hanlivými nápisy. Chtěli bychom tímto naše spoluobčany požádat, aby se
k novým herním prvkům (a nejen k nim) chovali tak, aby
nemalé investované ﬁnanční prostředky nepřišly vniveč.
-OdMI-

TRADIČNÍ PRODEJ
VÁNOČNÍCH KAPRŮ

ZUBNÍ POHOTOVOST
PROSINEC 2016

RYBÁRNA V BARBORCE V LEDČI NAD SÁZAVOU

10. − 11. 12.

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

tel. 569 424 499

17. – 18. 12.

Dr. Maštálka Vojtěch, Habrecká 450, Ledeč n/S.

tel. 721 132 134

zajištěno odborné zabití,
vykuchání a zpracování ryb.

24. – 26. 12.

Dr. Surzyk Valentyn, Dobrovského 2023, Havl. Brod

tel. 777 505 212

v prodeji také pstruh, štika, candát, amur

31. 12. – 1. 1.

Dr. Ander Jozef, nám.
T.G.M. 323, Chotěboř

tel. 569 623 980

Dne 20.−23. 12. 2016
v době od 8.30 do 16.30 hod.
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Sobota, neděle, svátek 9:00−12:00 hod.

Přání vám všem!
Mějte prosím radost ze života s každým slunným dnem,
stálý úsměv na tváři beze smutku v očích,
pevné mravní zásady s pevným krokem a bystrou myslí,
nová krásná poznání života a dobrých lidí,
na mysli stále svůj domov, rodinu, původ a vlast,
zdar a úspěch na každém kroku,
jen dobré výsledky ve chvílích životních bouří,
dostatek sil k překonání všech problémů,
v myšlenkách jasný pohled na budoucí dny a čas!
Spokojené Vánoce a vše dobré do nového roku přeje
Hana Horáková, místostarostka

SOUHRN NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OPRAV
A INVESTIC ZA ROK 2016
V průběhu roku 2016 byly realizovány různé opravy
a investice týkající se zvelebování městského majetku.
Do poloviny listopadu 2016 se v rámci rozpočtu jednalo
o celkovou částku cca 12 930 000,- Kč (zahrnuje zaplacené faktury k 20. 11. 2016, termín dokončení některých
akcí je do 31. 12. 2016, tudíž nejsou zatím vyfakturovány

Název akce

celé smluvní částky). V následující tabulce uvádíme souhrn nejvýznamnějších akcí, včetně vynaložených ﬁnančních prostředků (ceny včetně DPH). Mimo tyto akce
samozřejmě probíhaly i další drobné opravy týkající se
budov v majetku města a chodníků a komunikací v Ledči
nad Sázavou i jeho místních částech.
-OdMI-

Skutečné náklady

Rekonstrukce komunikace Hradní
Zateplení střechy MŠ Stínadla
Rekonstrukce komunikace ke Stínadlům
Oprava opěrné zdi NH
Poliklinika – výměna oken, oprava WC, výmalba

1 369 777,- Kč
553 672,- Kč
6 296 409,- Kč
206 000,- Kč
287 240,- Kč okna
146 708,- Kč výmalba
162 670,- Kč rekonstrukce WC
325 307,- Kč – II. etapa oken
Opravy a rekonstrukce dětských hřišť
350 000,- Kč (veřejná hřiště)
136 754,- Kč (MŠ 28. října)
Oprav chodníku před vstupem ZŠ Nádražní
286 470,- Kč
Rekonstrukce WC ZŠ Nádražní
592 779,- Kč
Oprava fasády MÚ
899 858,- Kč
Rekonstrukce morového sloupu
820 985,- Kč
Velkokuchyňské vybavení ŠJ
2 269 900,- Kč mycí linka + stavební práce
43 126,- Kč vzduchotechnika
Parkovací plocha u DPS
70 000,- Kč
Oprava otoček na Zoufalce
382 230,- Kč
Parkoviště u Hradu
1 480 516,- Kč
Vybudování zastávky Habrek
102 869,- Kč
Oprava míst k sezení na tribuně LS
306 979,- Kč
Pořízení klimatizace – smuteční obřadní síň
117 000,- Kč
Nová krytina ploché střechy (atrium) - smuteční obřadní síň
287 109,- Kč
Oprava komunikace Hutní
583 429,- Kč
Pořízení nového osobní auta pro DPS
295 292,- Kč
Pořízení nové vánoční výzdoby
141 370,- Kč
Celkové náklady

18 514 449,- Kč
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NA RADNICI BYLI POPRVÉ
První listopadovou sobotu jsme na ledečské radnici přivítali naše nové spoluobčany. Setkání organizuje komise
pro občanské záležitosti, jmenovitě pan Marek Kroutil
– člen ZM a sehraná parta − J. Hoskovcová, J. Fotrová,
M. Bělohradská, L. Smítková. Slavnost doplnily děti
z MŠ Stínadla pod vedením paní učitelky M. Machové.
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Fotograﬁe pořídil pan V. Komárek. Nebylo to letošní poslední „vítání“, ale o tom se dozvíme až příští rok, vlastně
už za měsíc. A koho že jsme zapsali do slavnostní listiny?
Viz snímky v pořadí: Antonín Boček, Johana Moravcová,
Nikola Viktorová, Marek a Anežka Jelínkovi, Vojtěch Beránek, David Černý a Izabela Janáková
-ls-

ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LISTOPAD 2015
Zjištění pachatele vloupání
do rekr. chalupy v Chotěměřicích – dne 6. 11. 2016
v 20:30 hodin byl v obci Dolní Město společnou hlídkou
OOP Světlá n/S. a PS Ledeč
n/S. zadržen 29-letý muž
z okresu Brno-venkov, který
se zde vloupal do rodinného
domu. Prověřováním další trestné činnosti podezřelého bylo zjištěno, že se jedná o vícekrát soudně trestaného recidivistu, který se dopouští majetkové trestné
činnosti, kdy mimo jiné se doznal i k vloupání do rekr.
chalupy v obci Hněvkovice, část Chotěměřice v měsíci říjnu 2016, tento případ byl publikován v minulém
čísle zpravodaje. Zadržený recidivista byl ve lhůtě 48
hodin od zadržení postaven ve zrychleném zkráceném
řízení před samosoudce Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, kde byl uznán vinným ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody, za což byl
odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
v trvání 7 měsíců a po jeho vykonání má dále zákaz
pobytu na území okresu Havlíčkův Brod na dobu 3 let.
Od soudu tedy tak rovnou putoval policejní eskortou
do vazební věznice v Brně.
POŠKOZENÍ PENUMATIK U OSOBNÍHO VOZIDLA − dne 19. 11. 2016 bylo na služebnu Policejní
stanice v Ledči nad Sázavou nahlášeno poškození pneumatik u zaparkovaného vozidla Fiat, zaparkovaného
na volném prostranství před rodinným domem v obci

Hněvkovice. Provedeným ohledáním poškozeného vozidla bylo zjištěno, že neznámý pachatel v nočních hodinách z 18. 11. na 19. 11. 2016 poškodil 4 ks pneumatik neznámým ostrým předmětem tak, že tyto propíchl
z boku, dále poškodil poškrábáním kapotu vozidla.
Tímto jednáním způsobil škodu nepřevyšující částku
5.000,- Kč. Další okolnosti případu jsou předmětem
šetření policie.
Policisté PS Ledeč n/S. se dále v období od 1. 9. 2016 do
současné doby ve zvýšené míře zaměřují na dodržování dopravního značení na sídlišti Stínadla, ul. Marie
Majerové, prostoru Husova náměstí, jakož i v dalších
lokalitách města, kdy za toto období již bylo řešeno 25
případu porušení dopravního značení, přestupky se
po zadokumentování odevzdávají k dalšímu projednání správnímu orgánu. V této činnosti bude policie
nadále pokračovat, aby se předešlo poškozování veřejné zeleně, vybudované nové infrastruktury v prostorách sídlišť, jakož i za účelem řádného dodržování
dopravního značení v teritoriu města Ledeč n. S.
Vzhledem k tomu, že nastává adventní čas symbolizující
příchod Vánoc a blížící se konec roku 2016, tak bych rád
touto cestou za kolektiv Policie ČR Obvodní Oddělení
Světlá n. S. a Policejní stanice Ledeč n. S. popřál všem
spoluobčanům klidné a pohodové Vánoce se svými nejbližšími a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2017.
npor. Josef Daněk DiS.,
zástupce ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.
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HASIŠKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE
VYSOČINA STANICE LEDEČ N. S.
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU
Konec roku se blíží na požární
stanici stejně rychle jako všude jinde
a je tedy zapotřebí všechny povinnosti a závazky splnit. Krom běžných výjezdů jsme provedli i tři prověřovací cvičení, která
jsme měli splnit. Na prvním cvičení 11. 11. byla prověřena
i jednotka dobrovolných hasičů z Ledče nad Sázavou. Šlo
o simulovaný požár infra-sauny v centru Háta v Barborce. Cvičením jsme se zaměřili na požární zásah v budově
a vyhledávání osob. Druhé cvičení na sebe nenechalo dlouho čekat. 15. 11. požár manipulátoru u bioplynové stanice
prověřil akceschopnost a dojezdové časy jednotek Číhošť,
Leština u Světlé a HZS Ledeč nad Sázavou. Poslední prověrka byla situována na požár v oblasti dětského tábora
v Slunečné zátoce, z důvodu ověření přístupnosti a stavu
nástupních ploch pro techniku mimo sezónu.
Po prvním výjezdu – planém poplachu u Hněvkovic,
zahájila jednotka statistiku hned 25. 10. transportem pacienta v Hněvkovicích. V řadě případů jsme byli vyzváni
k technické pomoci a to otevření bytu či domu. Bohužel
se ve dvou případech jednalo o nález zesnulé osoby. Nejvážnější z dopravních nehod se odehrála 5. 11. na obchvatu Golčova Jeníkova. Nehoda jednoho osobního vozidla
mimo komunikaci si vyžádala jedno zranění. Zde jsme
zasahovali s dobrovolnými hasiči z Golčova Jeníkova.

Od posledního požáru rodinného domu v Hněvkovicích
jsme vyjížděli na ten tento typ události pouze jednou, a to
k požáru zemědělského objektu v Zahájí. Na vině bylo
vyústění komína pod trámovou konstrukci.
S již začatou topnou sezónou se každoročně setkáváme
s několika požáry sazí v komíně. Je na místě připomenout, že u topidla na pevné palivo o výkonu do 50 kW je
povinné čištění spalinové cesty 3x ročně a jednou ročně
je zapotřebí kontrola této spalinové cesty tak, jak říká vyhláška č. 34/2016 Sb.

Dovolte mi závěrem, abych vám jménem Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina popřál hezké a klidné
Vánoce bez stresu a shonu.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

DĚTSKÝ HASIČSKÝ KROUŽEK
Sbor dobrovolných hasičů v Hradci ve spolupráci
s ostatními sbory pořádá vzdělávací aktivitu pro vaše
děti, kde se budou pomalu seznamovat s prací integrovaného záchranného systému. Děti budou seznámeny
s hasičskou technikou, základní zdravovědou, spoluprací
v kolektivu s novými lidmi a mnohé jiné…
Nebude to však jen o sezení v jedné místnosti, povídání a čtení. V plánu jsou výlety, exkurze, ale především názorné ukázky s technikou a jinými pomůckami,
při kterých si je budou moci vaše děti za odborného
dozoru vyzkoušet. Budeme se snažit, aby vaše děti
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měly pohyb, vzdělání a ne jen virtuální realitu. Kroužek bude vždy za dozoru minimálně tří školených lidí
a to každé pondělí v lichém týdnu od 13. 2. 2017, a to
od 16:00 do 18:00. Platí pro děti od 10 let do 18 let (dle
dohody lze zařadit jiný věk). Pro děti bude připravena
menší svačinka, spousta zábavy a informací. Pro rodiče zájemců bude v neděli 8. ledna 2017 informační
schůze, kde si povíme více. Nová hasičská zbrojnice
v Hradci od 17:00 hodin.
Kontakt: Radek Pavelka, 736 254 790, hradecsdh@seznam.cz, starosta SDH Hradec

36. ROČNÍK LEDEČSKÉHO SLAVÍČKA O CENU STAROSTY
V tomto podzimním čase se dne 15.
11. 2016 v sále gymnázia v Ledči nad
Sázavou konalo postupové kolo pěvecké
soutěže Ledečský slavíček. Sešlo se na
37 soutěžících, kteří byli rozděleni podle věku do tří kategorií. Na vše dohlížela
milá porota ve složení: paní Tůmová D.,
paní Pecho S. a paní Fialová O.
Soutěžící přišlo podpořit asi 90 diváků,
zejména rodičů, prarodičů a spolužáků.
V průběhu soutěže vystoupila dvakrát taneční skupina Baby dance, pod vedením
Anety Šťastné – choreograﬁe Lesní království a Zima už je tu. Atmosféra byla
báječná, a tak všichni soutěžící i diváci
strávili příjemné odpoledne.

Výsledky první kategorie:
1. místo – Nová Tereza, 2. místo –
Žáčková Alexandra, 3. Místo – Zichová
Tereza
Výsledky druhé kategorie:
1. místo – Ochová Alena, 1. místo – Sedláčková Aneta, 2. místo – Odvárková Tereza, 3. místo – Pavelková Anna Marie
Výsledky třetí kategorie:
1. místo – Vacková Anežka, 2. místo –
Scholze Vojta
Ceny předával místostarosta Ing. Jan
Drápela. Vítězové jednotlivých kategorií
postupují do krajského kola v Jihlavě.
Děkujeme všem účinkujícím za účast a za
rok se těšíme na další kolo naší pěvecké
soutěže.
Marcela Mainerová, SVČ Ledeč

SVČ POŘÁDALO KRAJSKÉ KOLO V DESKOVÝCH HRÁCH 2016
11. listopadu se sjelo do Střediska volného času v Ledči 25 dětí, které postoupily
z oblastních kol. Zde probíhal již 8. ročník v deskových hrách Quoridor, Quatro
a Rummikub. Patnáct nejlepších hráčů pojede 26. listopadu do Prahy na republikové
ﬁnále a budou reprezentovat Kraj Vysočina
na MČR v deskových hrách. VÝSLEDKY:
QUORIDOR: I. KAT.: 1. Sadílek Robert
(Ledeč), 2. Hamerník Miloslav (Chotěboř),
3. Hořejš Tomáš (Ledeč); II. KAT.: 1. Janák Daniel (Světlá), 2. Proněk Petr (Světlá); III. KAT.: 1. Hemerka Vítek (Ledeč)
QUATRO: I. KAT.: 1. Kolář Robin
(Světlá), 2. Burián Filip (Hněvkovice), 3.
Bašta Josef (Světlá); II. KAT.: 1. Proněk

Petr (Světlá), 2. Janák Daniel (Světlá);
III. KAT.: 1. Vacek Lukáš (Světlá)
RUMMIKUB: I. KAT.: 1. Proňková
Kristýna (Světlá), 2. Vykusová Anežka
(Světlá), 3. Hamerník Miloslav (Chotěboř);
II. KAT.: 1. Hudíková Zuzana (Světlá), 2.
Zástěrová Jaroslava (Světlá), 3. Vykusová
Karolína (Světlá); III. KAT.: 1. Franclová
Natálie (Pardubice), 2. Hudíková Lucie
(Světlá), 3. Dobrá Monika (Světlá)
Na Mistrovství ČR v deskových hrách
postupují z každé kategorie hráči, kteří
se umístili na prvním a druhém místě,
kde se poměří se svými protihráči ze
všech krajů.
Fotky najdete na www.svcledec.cz

Aneta Šťastná–SVČ Ledeč

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-

PODĚKOVÁNÍ.

V sobotu 5. listopadu jsme se s rodinou
zúčastnili „Uspávání strašidel“ na hradě.
Děkujeme za krásný zážitek a příjemné
odpoledne, hlavně maminkám z ledečského
centra Ledňáček, které nám všem vykouzlily
příjemnou atmosféru a zařídily pro všechny
občerstvení. Moc jsme si to užili a již se
těšíme na příští rok.
Karbanová Miluše
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VYDAŘENÉ DOSTAVENÍČKO V PETRKLÍČI
PŘIPOMÍNALA OSVÍCENÁ TERASA
Centrum sociálních služeb
Petrklíč v Ledči se na letošní
svátek sv. Martina náležitě připravilo. V jedné ze služeb OCH
H. Brod se totiž v pondělí 7.
listopadu vyráběly lampiony,
které ozdobily terasu stacionáře. Do tvoření se s nadšením
pustili nejen klienti Petrklíče a ledečské Sociálně terapeutické dílny, ale také další hosté, kteří si příjemné odpolední
dostaveníčko nenechali ujít.
I když tvoření lampionů bylo pomyslnou třešničkou na
dortu pondělního setkání, návštěvníky, mezi nimiž byli
i představitelé Města Ledeč nad Sázavou či ledečského
Domova Háj, čekaly ještě další aktivity. Hned u vchodu do centra jejich pohledu nemohla uniknout prodejní
výstava výrobků klientů stacionáře, chráněného bydlení
a Sociálně terapeutické dílny. K vidění i ke koupi tu byly
například kapsáře, ozdobené krabičky, věnce, korálkové
ozdoby, náušnice, polštářky a další drobnosti.
Setkání odstartovali ve společenské místnosti Petrklíče
muzikanti z Tanečního orchestru mladých při Základní
umělecké škole v Ledči nad Sázavou, kteří publikum
svou hudbou provázeli zhruba hodinu a za své vystoupení
sklidili zasloužené ovace. Někteří neodolali a dokonce si
i s chutí zatančili. Ještě před hlavní částí koncertu se však
přítomným představily pracovnice služeb při OCH HB,

aby nastínily, s čím vším dokážou pomoci. Promluvila
i ředitelka OCH HB Bc. Anna Blažková, která zmínila,
že letos si OCH HB připomíná už 25 let své existence.
Po koncertu patřil parket mladým tanečnicím z ledečského Střediska volného času. Diváci s pusami od ucha
k uchu tleskali do rytmu a nestačili se divit, jak jsou děvčata šikovná. Kdo měl zájem, mohl zavítat do tvořivé
dílny plné lampionů. Jiní zase využili příležitosti a oslovili vedoucí Centra sociálních služeb Petrklíč Terezii
Veletovou s prosbou o komentovanou prohlídku Petrklíče. „Musím říct, že jsme byli velmi potěšeni tak hojnou
účastí a zájmem o naše služby. Všem, kteří se podíleli
na organizaci setkání, moc děkuji. Děkuji i muzikantům
a tanečníkům za to, že nám odpoledne zpříjemnili svým
vystoupením. A v neposlední řadě děkuji všem, kteří se
za námi přišli podívat,“ usmála se Terezie Veletová.
A jelikož se pomalu ale jistě blíží vánoční svátky
a s nimi i konec roku, rádi bychom čtenářům Ledečského zpravodaje jménem Centra sociálních služeb Petrklíč,
ale i jménem všech služeb při Oblastní charitě Havlíčkův
Brod působících v Ledči nad Sázavou popřáli požehnané Vánoce plné krásných a pohodových chvil s vašimi
nejbližšími, poklidný konec roku 2016 a šťastný vstup do
nadcházejícího roku 2017. Náš velký dík patří všem, kteří
činnost našich služeb podporovali a podporují, všem našim příznivcům a sponzorům. Děkujeme za vše!
Aneta Slavíková

PŘEJEME VŠEM KLIENTŮM PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY A JEJICH RODINÁM
krásné a klidné Vánoce, pevné zdraví a dobrou náladu po celý rok 2017.
Děkujeme vám všem, kteří jste s námi v uplynulém roce spolupracovali – pečujícím rodinám, lékařům a jejich zdravotním sestřičkám, sestřičkám z domácích péčí, lékárnicím,
pracovníkům městského úřadu, kolektivům ve všech vývařovnách, pracovníkům v ledečských obchodech a všem dalším, kteří nás podporujete a pomáháte nám tak v naší
práci. Děkujeme a těšíme se na další setkávání v novém roce!
Kolektiv pečovatelské služby
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O ŽIVOTĚ V BARBORCE

Zvuk sirén a výstražné houkání hasičských vozů
vyvolává v lidech úzkost a obavy. Jeden listopadový den se rozezněly městem a v Centru denních
služeb Barborka zaznívalo opakovaně hrůzostrašné
volání: „Hoří, všichni ven!“ Naštěstí šlo o předem
domluvené prověřovací cvičení a nehrozilo žádné
riziko požáru. Nic netušící klienti i zaměstnanci byli evakuováni z budovy. Někteří svižně, jiní
se s ledovým klidem pečlivě oblékli a odebrali se
z prostor únikovým východem ven. Tam poslouchali houkání hasičských aut, která během několika minut od tísňového zavolání přijela. Pozorovali jsme
práci profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří si
počínali jako při opravdovém požáru, až jsme projevili obavu, že uvedené hořící místo opravdu zaplaví
vodou. To se samozřejmě nestalo a jsme rádi za tuto
zkušenost, byť nebyla situace vyhrocena stresem
z ohně a kouře, přece jen malinká nervozita panovala. Hasiči prověřili prostory, zaznamenali změny
v záznamech, které měli k dispozici a i pro nás to
byl užitečný program, za který děkujeme jednotkám
a veliteli stanice Janu Šimanovskému.
O několik málo dní později jsme využili teplého
počasí a vydali jsme se do nedaleké obce na krátký
pobyt v záchranné stanici Pavlov. Čekala nás tam

prohlídka stanice, zábava a především obohacující přednáška ředitele stanice Ing. Zbyška Karaﬁáta „Ze života netopýrů“. Zpestřením byla netopýří
samička, kterou jsme mohli beze strachu pohladit
a nakrmit červíky.
V pondělí, před první adventní nedělí, jsme v Barborce uspořádali vánoční výstavu. Děkujeme všem,
kdo jste nás přišli podpořit a vánočně se naladit.
Bylo vás hodně a těší nás to. Milá je spolupráce
se základní školou a družinou, na návštěvu přijeli
například i klienti z neziskové organizace Helpicon z Čáslavi a také senátor RNDr. Miloš Vystrčil.
Poseděl mezi námi, se zaujetím poslouchal naše
příběhy a zajímal se o chod zařízení. Panovala sváteční nálada, ještě jednou děkujeme vám, kteří nás
navštěvujete pravidelně, i vám, kdo jste byli v CDS
Barborka poprvé. Dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací této výstavy a především klientům
a zaměstnancům, již se podíleli na tvorbě výrobků,
kterých byl nespočet. Snad vás potěšily a udělaly
radost třeba i vašim blízkým, jako drobný dárek.
Centrum denních služeb Barborka vám přeje příjemné vánoční svátky, zdraví, lásku, štěstí a spokojenost v roce 2017.
Lada Nováková, CDS Barborka

Děkujem Vám za projevenou důvěru v uplynulém
roce a do nového roku 2017 Vám přejeme hodně
zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Současně se těšíme na další společnou spolupráci.
Kolektiv pracovníků firmy
mbcomp Martin Bezouška
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OSLAVA 70. VÝROČÍ VZNIKU LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA
Krátce před počátkem klidného adventního času prožívalo ledečské gymnázium naopak čas neobyčejně hektický. V pátek 25. a v sobotu 26. listopadu totiž proběhl
tradiční Den otevřených dveří − tentokrát navíc spojený
s oslavami 70. výročí vzniku gymnázia.
Vzhledem k významu celé akce žilo gymnázium přípravami již od počátku tohoto školního roku. A tak během několika týdnů vznikly: program oslav, almanach,
výzdoba školy i nejrůznější propagační materiály.
PRŮBĚH PŘÍPRAV
Škola po několik týdnů svou výzdobou připomínala
výročí a datum oslav. Každá třída gymnázia se pod vedením profesorky výtvarné výchovy S. Mrázkové zapojila
do tvorby výtvarných prací, které zdobily interiér i exteriér budovy a připomínaly významné výročí, minulost
gymnázia i současné dění.
Důležitou připomínkou jubilea je almanach, do kterého
přispělo mnoho bývalých studentů, většina z těch, které
profesoři J. Foller a L. Trtíková oslovili. Autoři příspěvků jsou různého věku a profesí a jejich vzpomínky a postřehy přibližují pestrý život gymnázia lépe než statistiky
a výroční zprávy. Fotograﬁe tvořící obrazovou přílohu almanachu ukazují současnou podobu školy a její možnosti, a tak dokumentují výraznou proměnu, kterou škola za
posledních osm let prošla. Nedílnou součástí almanachu
je multimediální CD obsahující videoprocházku školou
(průvodci jsou Katka Lebedová a Vítek Šťastný) a seznamy všech absolventů po jednotlivých třídách od počátku
gymnázia v roce 1946 i přehledy současných studentů.
K seznamu každé třídy je připojena nejméně jedna fotograﬁe (ročníková, tablo apod.), což se podařilo jednak
díky velkému úsilí profesorek Y. Bartákové a J. Vrbkové,
které tyto obrazové materiály posháněly, a jednak díky
vstřícnosti a ochotě absolventů, kteří jim tyto fotograﬁe
zapůjčili. Vznikl tak unikátní přehled, v němž je každý
absolvent našeho gymnázia zachycen nejen jmenovitě,
ale i obrazově. Další přehled, který vytvořil profesor J.
Šťastný, zahrnuje všechny pedagogické pracovníky a ředitele školy za celou dobu existence gymnázia.
Při příležitosti oslav vznikl také model budovy gymnázia. Papírová skládačka zachycuje všechny detaily secesní budovy a konečný model je velmi pěkný, jeho sestavení však předpokládá hodně trpělivosti a šikovnosti.
Výjimečná podoba průčelí budovy gymnázia se objevila
i na připínací placce, dalším upomínkovém předmětu
k letošnímu výročí.
JAK JSME SLAVILI
Škola byla otevřena pro návštěvníky od pátečního dopoledne a od této doby byli profesoři a především studenti
a studentky sexty a 2. B připraveni provázet návštěvníky
školou, upozornit na její přednosti a vybavenost a poskytnout jakékoli informace. První oﬁciální akcí bylo setkání
významných hostů z Ledče nad Sázavou, ostatních škol
regionu, sociálních partnerů školy a představitelů kraje
s vedením školy. I tito hosté ocenili vybavenost a výjimečnost naší školy.
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Dalším bodem pátečního programu bylo přivítání návštěvníků ředitelkou školy a Dlouhé pásmo krátkých ﬁlmů. Tak byl nazván program, který vybral a sestavil profesor J. Foller a který byl složený z ﬁlmových příspěvků,
které se buď týkaly našich významných absolventů, nebo
se absolventi přímo podíleli na jejich vytvoření. Vidu
Gunaratna, jeden z bývalých studentů, dokonce svůj ﬁlm
Amanitas osobně uvedl. Toto pásmo se opakovalo ještě
v pátek večer a v sobotu. Technickou stránku pátečního
a sobotního provozu sálu zajistil student A. Prchal z 2.
ročníku SOŠ.
Nejvýznamnější částí sobotního doprovodného programu byl odpolední koncert, který se díky organizačnímu
přispění profesorů J. Follera a M. Smejkala uskutečnil
v multifunkčním sále školy a v němž měli jednotlivá hudební vystoupení současní studenti a studentky gymnázia. Dále se představila v krátkém divadelní etudě Lucie
Hrochová, bývalá studentka gymnázia, nyní posluchačka
JAMU a členka Bruranteatru Brno. Následovalo vystoupení dívčí kapely F. I. P. a tanečního orchestru TOM. Publikum v sále ocenilo každé vystoupení potleskem, který
dotvářel příjemnou atmosféru hudebního odpoledne.
Na sobotní podvečer bylo ještě připraveno setkání bývalých i současných pedagogů a pracovníků gymnázia,
které bylo příjemné pro všechny zúčastněné, z nichž
mnozí se dlouho neviděli, a zábavné díky vzpomínkám
na nejrůznější historky ze školního života.
Po celou sobotu proudili celou školou návštěvníci jak
z řad bývalých absolventů, tak i z řad veřejnosti − prostě
přivítali jsme všechny, které zajímalo, jak škola vypadá,
jaké zázemí studentům a profesorům poskytuje a jak si
užívá svoje sedmdesáté narozeniny. Mnozí absolventi
se rozhodli projít si budovu gymnázia bez doprovodu,
protože byli přesvědčeni, že mají školu v dobré paměti,
a zjišťovali, že prostorová dispozice budovy je možná to
jediné, co se v naší škole nezměnilo. Především ti, kteří
školu již dlouho nenavštívili, byli překvapeni, jak příjemně působí její barevnost a výzdoba, jaká je technická i jiná
vybavenost učeben a jak výjimečné je naše gymnázium
nejen nově vybavenými laboratořemi, knihovnou apod.,
ale především díky multifunkčnímu sálu a hvězdárně.
VYDAŘENÉ NAROZENINY
Ohlasy návštěvníků po dobu oslav byly veskrze pozitivní (tedy až na povzdechy některých starších absolventů, že původní zábradlí u schodiště bylo hezčí) a jsme
rádi, že se s námi o ně podělili. Samozřejmě je vždy co
zlepšovat, proto byla letos opravena fasáda na průčelí budovy a příští rok budou opravy pokračovat v další části.
A dosavadní vývoj dává dobrý předpoklad, že se ani do
budoucna škola nespokojí s dosaženými cíli.
Ledečské gymnázium oslavilo sedmdesáté narozeniny ve skvělé kondici − jako moderní škola, která nabízí
svým studentům vynikající podmínky ke studiu. Škola,
která i po sedmdesáti letech má v regionu své nezastupitelné místo a na kterou jsou její pedagogové i studenti
právem hrdí.
Lenka Trtíková

OSLAVY 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA
A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY – PODĚKOVÁNÍ
V pátek 25. listopadu a v sobotu 26. listopadu probíhaly
na Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole
dny otevřených dveří a oslavy 70. výročí založení ledečského gymnázia (1946).
V pátek na gymnáziu proběhlo k 70. výročí založení gymnázia přátelské setkání s prohlídkou školy zástupců místních
i regionálních institucí, škol, ﬁrem a dalších vzácných hostů
s vedením školy. Velmi děkuji všem za účast a podporu škole. Po oba dny se průběžně v budově střídaly početné davy
absolventů i nových zájemců o studium. Dny otevřených
dveří probíhaly také na pracovišti odborné školy v Koželské
ulici, kde zároveň probíhal školní veletrh ﬁktivních ﬁrem
a na pracovišti školních dílen v Poštovní ulici, kde se zájemci mohli seznámit s našimi řemesly. Pedagogové spolu
se studenty si připravili velmi bohatý program a věřím, že
všichni mohli být spokojeni. Děkuji všem svým pedagogům,

studentům a dalším zaměstnancům školy za odpovědný přístup k přípravám programu včetně podkladů k almanachu
s DVD, za vydařený průběh oslav a dnů otevřených dveří.
Velmi si vážím této práce, která podporuje propagaci školy.
Děkuji všem absolventům, bývalým pedagogům, bývalým
zaměstnancům a dalším hostům, kteří si udělali čas a přišli
se do školy podívat, popovídat si a zavzpomínat. Pro zájemce, kterým nevyhovoval uvedený termín, nabízíme prohlídku školy kdykoli po domluvě. Dále je možné si koupit
na gymnáziu almanach, který byl vydán k 70. výročí založení gymnázia. Videozáznam z oslav gymnázia a fotograﬁe
z dnů otevřených dveří budou po zpracování k dispozici na
stránkách školy www.gvi.cz. Závěrem velmi děkuji všem,
kteří přispěli do almanachu, podíleli se na hlavním programu gymnázia a sponzorům za dary na tyto aktivity.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

ŠKOLNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM
Dne 25. – 26. listopadu 2016 proběhl na Gymnáziu,
Střední odborné škole a Vyšší odborné škole v Ledči nad
Sázavou školní veletrh ﬁktivních ﬁrem. Své výrobky
a služby nabízely dvě ﬁktivní ﬁrmy. Cake factory, s. r.
o. se zabývá výrobou svatebních, narozeninových a dětských dortů. Impilo, s. r. o. nabízí služby v okruhu domácí
ﬁtness. Fiktivně prodávají např. švihadla, činky, proteiny,
bandáže a další předměty. Po celé dva dny navštěvovali
veletrh uchazeči o vzdělání na naší škole a v pátečních dopoledních hodinách si přišli aktivně zaobchodovat i žáci
8. a 9. ročníků ZŠ v Ledči nad Sázavou.
Z našeho pohledu byl veletrh velice úspěšný. Všichni
jsme aktivně obchodovali a prezentovali svoji ﬁrmu. Doufáme, že zákazníci byli spokojeni.
Studentky třídy 3. I z fiktivní firmy Cake factory, s. r. o.

Naše ﬁktivní ﬁrmy jsou zapojeny do systému ﬁktivních ﬁrem organizovaných Centrem ﬁktivních ﬁrem ČR, který provozuje Národní ústav pro vzdělávání. Centrum ﬁktivních ﬁrem
zajišťuje činnost ﬁnančního a živnostenského úřadu a správy
sociálního zabezpečení. Při centru pracuje také ﬁktivní zdravotní pojišťovna, banka nebo informační centrum. Založení
ﬁktivní ﬁrmy se řídí platnými právními předpisy. Vše probíhá
tak, jak by mělo − živnostenské listy jsou vydávány, povinné odvody placeny, platební příkazy zadávány, faktury vystavovány, účty vedeny, mzdy vypláceny. Praktické znalosti
a dovednosti studenti využijí při zakládání vlastní ﬁrmy nebo
v zaměstnání. Fiktivní ﬁrmy pracují pod odborným vedením
učitelky Ing. Soni Poupětové. Od prosince začne intenzivní
příprava na Mezinárodní veletrh ﬁktivních ﬁrem v Praze, kde
si vyzkouší obchodování i se zahraničními zákazníky.
Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání
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VÁNOČNÍ ZROZENÍ
Mílovými kroky se blíží den, kdy oslavíme zázrak narození. Dítěte i naděje. Začátek cesty, která vede od prvního dětského pláče
k dospělosti, k službě a oběti. Doplníme-li ale stáří a odchod ze světa, je to i možný obraz lidského života. Slavíme událost, která nám
přinesla svobodu. Můžeme si vybrat cestu, svátky nám ji nabízejí,
aby ta poslední otázka, která čeká na každého: „Co jsem udělal, aby
bylo na světě o něco lépe?“ nebyla jen prázdným plácnutím do vody.
Cesta, kterou nám vánoční příběh nabízí, není snadná. Je ale doplněna milosrdenstvím a pochopením našich nedokonalostí. Můžeme
bloudit, dělat chyby, vracet se, ublížit druhým i sobě, ale vánoční
naděje na nás stále trpělivě čeká. Dostali jsme také veliký dar, který nám na naší cestě neuvěřitelně pomáhá. Máme schopnost dávat
a přijímat lásku.
Přeji nám všem, abychom lásku během slavnostního večera pocítili a mohli z ní čerpat i v dalším období.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
13. 12. v 18.00 Biblická hodina (vede P. ThDr. Bárta, děkan)
15. 12. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na
faře)
16. 12. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání
dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství
mladých)
18. 12. ve 14.00 Koncert Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby (ve
farním kostele, sbor Gaudeamus)

24. 12. ve 24.00 Půlnoční mše svatá se zpěvy koled
25. 12. v 15.00 Vánoční koncert (ve farním kostele, vystoupí na
něm Veronika Hofmanová − klarinet, Jana Kopicová − hoboj,
Anna Zlatová − klavír, Tomáš Stýblo − ﬂétna.)
28. 12. ve 14.00 Vánoční setkání farníků − seniorů na faře
2. 1. −10. 1. Tříkrálová sbírka (pro CHARITU)
7. 1. 2017 v 15.00 Tříkrálový průvod, aneb kam nás dovedla Betlémská hvězda (průvod půjde z Husova náměstí ke kostelu)
8. 1. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útulném
prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. Po promluvě
se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. Organizuje Mgr.
Jana Sklenářová).
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
25. 12. Slavnost Narození Páně
26. 12. Sv. Štěpána (spolupracovník apoštolů ukamenovaný v Jeruzalémě v roce 36)
27. 12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty
30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže (za jeho vedení začala stavba baziliky
sv. Petra ve Vatikánu)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

DIVADLO MIMOCHODEM MĚLO LETOS NAPILNO
Letošní rok se pomalu chýlí ke konci a my se prostřednictvím
listopadového představení rozloučili s letošní divadelní sezónou.
V jejím průběhu jsme pro vás pořádali řadu kulturních akcí, uváděli
námi nastudované komedie, zvali hostující soubory a na oplátku
jsme se svými hrami cestovali po republice a reprezentovali naše
krásné město.
Letošní program byl opravdu nabitý. Brněnské divadlo PoPUD
nám díky hře Ovce v mém domě předvedlo hravý pohled na bláznivé scénky francouzského fraškáře Pierra Henryho Camiho. S jihlavským souborem De Facto Mimo jsme se zúčastnili netradiční psychoterapie a zjistili jsme, že Žijí mezi námi. Ostřílený SemTamFór
ze Slavičína nám ve své komedii Homeless ukázal, že rozdíly mezi
příslušníky různých společenských vrstev lze celkem snadno setřít,
protože šaty dělají člověka. Děti si přišly na své díky Čučudějským
pohádkám z vesnice domorodých indiánů, se kterými k nám zavítalo karlovarské Déčko. Originální pojetí slavného muzikálu pro dvě
harmoniky a triangl jsme si mohli poslechnout díky Slávku Brabcovi
a Petře Ochové. Se svou další ztřeštěnou autorskou komedií Queensland přijelo z Pardubic vynikající Divadlo tří, aby s námi vyřešilo
záhadnou vraždu zámožné majitelky honosného sídla na britském
venkově. Soubor Mrsťa Prsťa z Kouřimi nás během představení Sbal
Špita a vypadni naučil, jak by se měla (či spíše neměla) vykrádat

banka a díky havlíčkobrodskému Adivadlu jsme díky Osamělým večerům Dory N. nakoukli do soukromého života známé spisovatelky
Boženy Němcové. Výsledky každoročního hlasování o Hosta roku
zveřejníme při příležitosti zahájení příští sezóny v březnu.
My sami jsme letošní sezónu otevřeli stále žádaným Blbcem k večeři, v němž exceluje skvělý Roman Machala, a v létě jsme s obrovským ohlasem od více než 700 diváků uvedli muzikál Cikáni jdou
do nebe s živou hudbou, pěveckými čísly a vlastní choreograﬁí. Se
svými hrami jsme pak reprezentovali Ledeč v Třebíči, v Havlíčkově
Brodě, v Habrech, ve Zruči nad Sázavou a v Praze. Na své si přišli
i milovníci hudby díky uvolněnému písničkářskému večeru s nadaným Ráďou Vaněčkem a zapomenout nesmíme ani na rockový festival Mimofest, který jsme letos na hradě pořádali již posedmé.
Děkujeme vám za přízeň, kterou nám projevujete svými ohlasy
a neustále narůstající návštěvností, která nás nesmírně těší. Nástin
příští sezóny přineseme v dalších číslech Ledečského zpravodaje.
Ještě stále si můžete objednat přenosnou permanentku, která vám
zajistí bezplatný vstup na všechna námi pořádaná představení
v roce 2017 a která může být skvělým dárkem pod stromečkem.
Na shledání v příštím roce se těší a klidné prožití vánočních svátků vám přeje vaše divadlo Mimochodem.
-jn-

VÁNOČNÍ KONCERT
Pořádá Římskokatolická farnost v Ledči nad Sázavou
Kostel sv. Petra a Pavla, neděle 25. 12. 2016 v 15 hodin
Účinkují: Veronika Hofmanová, Jana Kopicová, Anna Zlatová, Tomáš Stýblo.
Pořadatelé vás srdečně zvou na sváteční setkání.
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OPRAVA FASÁDY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Od září letošního roku začala ﬁrma Atos Ledeč nad Sázavou,
s.r.o., která vyhrála výběrové řízení, s opravou fasády severní
části městského úřadu. Práce byly dne 21. 11. 2016 dokončeny a dílo předáno, avšak s několika vadami, které bude nutné,
vzhledem k nepříznivých klimatickým podmínkám typickým
pro toto roční období, odstranit až na jaře příštího roku. Jedná
se zejména o nátěr římsy, opravy nátěru fasády, který nepůsobí
jednotně a je třeba ho barevně sjednotit a také další drobnější
závady, které jsou součástí předávacího protokolu. Realizační
ﬁrma vidí hlavní příčinu závad v tom, že realizace probíhala za
nepříznivých klimatických podmínek.

Oprava fasády měla původně proběhnout v průběhu prázdnin, bohužel jednání o opravě a vydání závazného stanoviska
orgánu památkové péče bylo komplikované a kladné rozhodnutí bylo vydáno až v rámci odvolacího řízení v průběhu srpna,
kdy bylo možno teprve zahájit výběrové řízení na dodavatele
stavby.
Věříme, že realizační ﬁrma dostojí svým závazkům a vytknuté závady budou na jaře příštího roku bezchybně opraveny.
-OdMI-

JAN BEER PROVOZOVAL KOLONIÁL V LEDČI N. SÁZAVOU
Bylo to v západní části náměstí
(mohu sdělit, že vedle je penzion
pana Mendla). Znal jsem ho jako
kluk a vím, že bydlel tamtéž, měl
ženu a dvě dcery. Bohužel za války
se jejich osud naplnil, když museli do transportu. Bezesporu jejich
putování spolu s dalšími židovskými spoluobčany skončilo tragicky
na území dnešního Běloruska. Ale
k Ledči. V obchodě býval většinou
sám, někdy mu vypomáhala jeho
paní. Osobně se pamatuji, že jsem
tam chodíval pro „táﬂičku“ čokolády

v ceně 1 Kč. Jeho dvě dcery, spolu se
dvěma dcerami MUDr. Josefa Lustiga a dvěma chlapci − Pavlem Reichem a Miroslavem Bauerem (můj
spolužák z obecné školy) − patřili
k dětským obětem holocaustu. Jak
jsem kdesi četl, starší Beerova dcera
byla s dalšími děvčaty členkou klubu

ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ
VE VILE MARKÉTĚ
Srdečně vás zveme na přátelská posezení
o sobotách a nedělích adventního času 2016.
Atmosféru vánočně vyzdobených prostor
restaurace, kde si můžete v bezprostřední
blízkosti dřevěného betlému i vánočního
stromku, objednat nápoje, které vám zpříjemní
chvíle rozjímání před letošními Vánocemi. Vaše
prokřehlé ruce zahřeje a vzduch provoní káva,
punč, grog i svařené víno.

Mladého hlasatele a scházely se,
i když to nacisté zakazovali. Samozřejmě, že nejdříve se musel obchod
uzavřít (podobně jako jiné). Po odchodu našich židovských spoluobčanů se „arizovalo“, tedy dosazeni byli
čeští obchodníci. Na místě J. Beera
byl v obchodu Hygin Hlídek s manželkou, na něž se také pamatuji. Čas
letí a v roce 2017 si připomeneme
neskutečných 75 let od těchto tragických událostí protektorátních let.
Dr. M. Vostatek

Obec Pavlov vás srdečně zve na setkání

U PAVLOVSKÉHO BETLÉMU
23. prosince 2016 od 18 hodin

Setkání uvede starosta
obce, hostem je dr. Jan
Bárta, koledy zazpívá
Sdružení zpěváků z Pavlova
a Vilémovic
U stromečku vás pohostíme svařeným vínem,
grogem i kávou a v pavlovské hospůdce si můžete
dopřát i gulášek
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ÚDRŽBA POZEMKŮ A SOUSEDSKÉ VZTAHY
Sousedské vztahy jsou někdy složité. Padá vám ze
stromů od sousedů listí na zahradu? Vadí vám jeho
vzrostlé keře, které stíní zahrádce, která je nedaleko
od společného plotu (rozhrady)? Bojíte se, že velké
stromy při silných poryvech spadnou na váš dům?
Vadí nám sousedova nepokosená zahrada? Jakým
způsobem tyto neshody řeší legislativa? Vůbec není
pravdou, že si na svém pozemku můžeme dělat to, co
se nám zlíbí. Na spoustu těchto otázek nám dokáže
odpovědět Občanský zákoník (zák.č. 89/2012 Sb.),
který upravuje oblast sousedský práv v ustanoveních
§ 1013-1023 NOZ. Tato úprava se vztahuje výslovně
k vlastnictví pozemku.
Pro stromy v blízkosti společných hranic pozemků
různých vlastníků platí zvláštní režim, kdy upravuje
problematiku:
● odstranění přesahujících větví a kořenů sousedním vlastníkem. Soused musí souseda nejprve
vyzvat, aby přerůstající části odstranil, teprve pokud tak neučiní, má vlastník sousedního pozemků
právo odstranit převisy a porosty sám. To však jen
v případě, že sousedův strom skutečně vadí (např.
stíní do oken). Soused může dokonce požadovat,
má-li pro to vážný důvod, zasáhnout preventivně
a požadovat odstranění stromu.
● omezení výsadby stromů u hranice pozemků. Některé stromy mohou představovat pro sousední nemovitost potencionální nebezpečí. „Nestanoví-li jiný
právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí
něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle
plné výšky 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5
m.“ Toto nelze použít, jeli na sousedním pozemku
les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu.
Pro vše co může rušit a vadit platí:
● sousedská práva, která omezují výkon individuálních
vlastnických práv. Vlastník se zdrží všeho, co působí,
že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín,

hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají
na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře
nepřiměřené
místním
poměrům a podstatně
omezují obvyklé užívání
pozemku. Může se například jednat i o vnikání
zvířat na cizí pozemek.
Speciálním zákonem je
pak například upraven
chov zvířat a pěstování
rostlin.
● u spadaného listí ze stromů platí − v míře nepřiměřené místním poměrům
a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
● plody spadané ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku.
● nesekaná tráva a plevel po celý rok – pozemek je
třeba udržovat v takovém stavu, aby nedocházelo k obtěžování majitelů sousedních pozemků (viz
výše − imise). Dále zde platí, že majitel zapleveleného pozemku má povinnost odstraňovat plevely, což
je stanoveno v zákoně o rostlinolékařské péči (§ 3
zákona č. 326/2004 Sb.). Za neudržování pozemků
může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit pokutu.
Abychom se vyvarovali případným nepříjemnostem,
musíme své pozemky udržovat v řádném stavu, nesmíme v žádném případě nad míru přiměřenou závažně
rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy,
jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo
poškodit. Ten kdo je rušen, se může u soudu domáhat
zákazu činnosti, která jej obtěžuje. Je-li žaloba důvodná,
soud nařídí sousedovi, aby se zdržel protiprávních zásahů do žalobcova vlastnictví.
-odbor výstavby a životního prostředí-

PRODEJ KAPRŮ

NA LEDEČSKÉM NÁMĚSTÍ
Firma BO FISH zahajuje prodej vánočních kaprů

20. prosince 2016, do vyprodání zásob
Zakoupené ryby vám odborně připravíme.
Přejeme vám hezké Vánoce a šťastný nový
rok 2017

14

PRONÁJEM PRODEJNY
Obec Kozlov nabízí k pronájmu prostor prodejny
potravin, která se nachází na návsi v Kozlově.
Prodejní plocha se skladem má rozměr 98,49
m2. Bližší informace podá případným zájemcům
starosta obce Kozlov na telefonu: 603 571 855.

Josef Borovký, starosta obce Kozlov

PRONÁJEM
Pronajmu obchodní prostory
o rozloze 113 m2 v Ledči
nad Sázavou (nám. Svobody).
Výhodná poloha v centru města.
Kontaktní telefon 739 539 281.

KARATISTÉ NA VÍTĚZNÉ VLNĚ
a prohrával 1:0. Přidal, byl hodně aktivní a v poslední
sekundě základního času, krásně zasáhl soupeře úderem
na hlavu a bylo vyrovnáno. V prodloužení se už skóre neměnilo a tak o vítězi rozhodovali rozhodčí, rozhodli bohužel ve prospěch našeho soupeře. V kategorii žáků nad
35 kg nastoupil T. Sarangerel. Ve čtvrtﬁnále na něho čekal
skoro o dvě hlavy vyšší soupeř z Olomouce. Výšková převaha a více zkušeností se projevily hlavně v úvodu zápasu.
V polovině jsme prohrávali už 0:4, pak soupeř trochu polevil a druhá polovina byla zcela v naší režii. Bohužel T.
Sarangerel stihl pouze snížit na konečných 3:4.
Listopadové soutěžení jsme uzavřeli v sobotu 26. v Brně-Žebětíně na Poháru Brněnského Draka. Turnaj pořádala jiná asociace než ty předešlé, takže jsme se mohli
těšit na jiné soupeře, disciplíny a také trochu jiná pravidla. Turnaje se zúčastnilo téměř 170 závodníků z České
a Slovenské republiky. V kategorii nejmladší žáci vybojoval senzační druhé místo Š. Sláma. V kategorii začátečníků velice pěkně zacvičil J. Stáníček a získal také
druhé místo. Pak už se na nás ale lepila smůla. Velice
těžké losy, drobná zaváhání a nepřízeň rozhodčích. To
vše mělo za následek, že A. Nečil, T. Sarangerel, E. Dolanová a D. Hanek skončili ve čtvrtﬁnále. Následovala
soutěž kata družstev, kde jsme měli zastoupení ve všech
žákovských kategoriích. Mezi nejmladšími žáky si trio
D. Hanek, Š. Sláma a T. Dobšovič počínalo velice dobře
a v konečném součtu jim bronz utekl jen o jednu desetinu. Obdobně dopadlo družstvo starších žáků E. Dolanová, A. Nečil a T. Sarangerel, kteří postupovali ze semiﬁnálové skupiny z druhého místa. Bohužel ﬁnále jim úplně
nevyšlo a skončili třetí o dvě desetiny za třetím týmem
z Brna. Náladu jsme si spravili u družstva mladších žáků.
Trojice K. Kopic, A. Nečil a A. Somerauer předvedla
dokonalou souhru a všechna ostatní družstva nechali daleko za sebou
a zaslouženě získali zlato. Už byla
před námi pouze disciplína kumite.
Zde si nejlépe v kategorii mladších
žáků bez rozdílu hmotnosti vedl A.
Nečil. Po řadě vydařených zápasů
se dostal až do ﬁnále, kde bohužel
jednou zaváhal, což ho stálo zlatou
medaili. Z ostatních závodníků stojí
za zmínku výkon E. Dolanové, která
skončila na čtvrtém místě.
Všichni členové oddílu udělali
veliký kus práce a výsledky na soutěžích tomu odpovídají. Po slabé
loňské sezoně je v Ledči opět výběr,
který se může měřit se silnými a bohatými oddíly z velkých měst.
Velké poděkování patří trenérům
a všem, kteří se podílejí na organizaci tréninků a výjezdům na závody.
Horní řada zleva: Tomáš Blažek a Jana Kovaříková (trenéři), Prostřední
Speciální poděkování paří ZŠ a Měsřada zleva: Adam Somerauer, Kristián Kopic, Terri Sarangerel, Eliška
tu Ledeč nad Sázavou.
Dolanová, Spodní řada zleva: Tomáš Dobšovič, Šimon Sláma, Daniel
Lukáš Havel
Hanek, Nikolas a Lukáš Havlovi, Antonín Nečil, Jan Stáníček

V průběhu září a října se karatisté z oddílu ZŠ Ledeč
tvrdě připravovali na listopad, v kterém je čekaly hned tři
obtížné turnaje. Příprava se vyplatila.
První listopadovou sobotu je čekala mezioddílovka
v Blansku, které se zúčastnilo skoro 80 závodníků z devíti oddílů. Zde se soutěžilo pouze v disciplíně kata jednotlivců. Soutěž byla rozdělena podle barev pásků, nikoli
podle věku (což je obvyklejší). Naši se ale nenechali zaskočit ani dvakrát staršími soupeři a ve svých kategoriích
dominovali. Mezi žlutými pásky nenašel přemožitele K.
Kopic a zaslouženě získal zlato. V kategorii oranžových
si první místo vybojoval T. Sarangerel a třetí místo přidal
A. Nečil. E. Dolanová, J. Stáníček a A. Somerauer předvedli solidní výkony, ale na medaile to nestačilo.
O 14 dní později vyrazil stejný výběr na Grand Prix
Brno. Zde nás čekala už trošku těžší prověrka. Turnaje
s účastnilo více než 140 závodníků z Čech, Moravy a Polska. Soutěžilo se podle trochu jiných pravidel a bylo to
znát. E. Dolanová v Kata žačky trošku smolně prohrála
hned první zápas, v repasáži pak zabrala a čtyři výhry
v řadě ji vynesly až na konečné čtvrté místo. K. Kopic nenavázal na úspěch, začal třemi vítězstvími, ale pak přišlo
zaváhání a prohra ve čtvrtﬁnále. V Kata starších žáků jsme
měli hned dva zástupce. A. Nečil a T. Sarangerel procházeli soutěží bez zaváhání a po čtyřech výhrách v řadě se
střetli v semiﬁnále, které lépe zvládl T. Sarangerel a postoupil do ﬁnále, v kterém bohužel nestačil na závodníka
z Ostravy a skončil na druhém místě. A. Nečil předvedl
v zápase o třetí místo velmi pěkný výkon, ale na závodníka z Jihlavy to bohužel těsně nestačilo. Následovala soutěž kumite. V kategorii mladších žáků do 35 kg nastoupil
K. Kopic. V souboji o semiﬁnále narazil na Polského závodníka a hned na začátku zápasu inkasoval úder na tělo
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HISTORIE BETLÉMŮ A RADOST PANA PLEVY
Z JEJICH RENOVACE
Tu scénu zná snad každý − věřící i ti, kteří bibli nikdy nedrželi v rukou. Marie, Josef, Ježíšek, Tři králové,
pastýři obklopení zvířaty. Chvíli, kdy se ve městě Betlém podle pověsti narodil Ježíšek, zobrazují lidé od roku
1223. První betlém sestavil svatý František z Assisi. Přivedl osla, vola, dovezl seno a s dobrovolníky sehrál scénu, která měla v lidech vyvolat větší zájem o křesťanství.
Více se znázorňování Ježíšova zrození rozšířilo až v 15.
století. V Českých zemích se první betlém objevil v roce
1560. Sestavili ho jezuité v kostele sv. Klimenta v Praze.
Později však byl vnímán jako zvyk, který k nám jezuité
zavlekli, a proto byl odsuzován. Josef II. sestavování betlémů přímo zakázal. Lidem se však betlémy líbily a stala
se z nich tradice. Vyřezávali si vlastní ﬁgurky, tvořili složitější a složitější sestavy. Kromě Svaté rodiny, Tří králů,
pastýřů, kteří přinášejí dary, a zvířat do nich tvůrci začali
zasazovat i další biblické postavy nebo ﬁgurky znázorňující konkrétní lidi z jejich vesnic.
Z historie jsme se dostali až do současnosti. Lidé dosud
tvoří betlémy ze všeho možného, bohatě zdobené i prostě
jednoduché. Ale jsou i takoví, kteří renovují ty staré, byť
by to byly jen trosky někdejší slávy. Mezi takové patří
i umělecký truhlář, pan Josef Pleva z Ledče n. S. Připomeňme si, co všechno se mu z té vánoční krásy dostalo
do rukou.
Vánoce si uchovaly i v dnešní uspěchané době své podmanivé kouzlo. K nim nerozlučně patří i betlémy. Jsou
různé oblasti, kde jejich výroba a stavění má dlouholetou
tradici. Na ni se snaží navázat i ledečský umělecký truhlář, pan Josef Pleva.
V letošním roce dokončil stavbu dalšího z řady betlémů, které zhotovil nebo zrestauroval jak pro soukromé zájemce a sběratele, ale především pro farní kostely
v širokém okolí Ledče n. S. Opravil také betlém z roku
1903 od pražského řezbáře F. V. Buka, který každoročně můžete spatřit o Vánocích v ledečském kostele svatého Petra a Pavla. Nejdále putoval betlém pro farnost
až k Tanvaldu, do Jizerských hor. „Betlém, který jsem
zhotovil v tomto roce pro soukromého majitele je svými
rozměry − délkou 3 m a výškou 1 m největší, jež jsem
doposud vytvořil“, říká Josef Pleva.
Betlémské stavby, Svatá rodina, Tři králové a daráčci s ovečkami jsou původní a pocházejí z několika
betlémů. Nejstarší je datován z roku 1888 a zhotovil
ho Johan Willem, další je z roku 1934 od Hanse Zechy
a třetí z roku 1938, zde je autor neznámý. Letopočty

a nápisy byly objeveny na jednotlivých dílech při jejich restaurování. Ostatní části, včetně vymodelovaných skalních útvarů a skříní, ve kterých je betlém
umístěn, již zhotovil sám autor. Betlém je rozdělen do
tří částí: město − Svatá rodina − venkov. Celý betlém
je osvětlen a část venkov je pohyblivá. Pasáček pase
ovečky, u mlýna se točí dřevěné mlýnské kolo, selka se
sedlákem řežou dřevo, havíř dobývá uhlí, kovář kove
podkovy, v dáli se otáčí větrný mlýn. Celý tento složitý mechanismus mistr vymyslel a na realizaci betléma
odpracoval přes šest set hodin. Tento ojedinělý betlém
v době vánočního času jistě potěší malé i velké diváky
a připomene poetickou atmosféru Vánoc.
Dílnou pana Plevy prošla i řada starožitného nábytku
a historických předmětů, včetně kostelních artefaktů.
Mnoho věcí tak zachránil před zkázou pro příští generace.

CO VŠECHNO LZE JEŠTĚ ČESKY VYJÁDŘIT
SLOVEM BETLÉM
Rodiště Kristovo dalo češtině synonymum jesliček,
odkud je jen krok ke rčení mít doma betlém, mnoho
dětí, ale i nepořádek čili cirkus. Udělat někomu z kače
betlém je totéž co z rypáku pugét, totiž ztropiti mu na
nose velký nepořádek. Zahrát / skoulet betlém značí
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pak ušít boudu, přelstít, oklamat. Betlém může být též
synonymem argotického dětince nebo domova mládeže, to jest ženského pohlaví. Narození Páně vděčíme
i za přirovnání stát jako hovado u jeslí, nečinně a zpravidla přitrouble.

NA SNÍMCÍCH NAHOŘE JE VELKÝ BETLÉM, KTERÝ LETOS PROŠEL DÍLNOU PANA PLEVY. POCHVALOVAL SI, ŽE TO BYLA PRÁCE VELMI ZAJÍMAVÁ.
NA DOLNÍCH SNÍMCÍCH JSOU FRAGMENTY Z BETLÉMU, KTERÝ JE KAŽDOROČNĚ O VÁNOCÍCH
VYSTAVEN V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA
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LEDEČAČKA ZÍSKALA VÝZNAMNOU FUNKCI
V EVROPSKÉ HÁZENÉ − COURT OF HANDBAL PRO IBINKU
S velkou hrdostí sledovali ledečští házenkáři výsledky
voleb do předsednictva Evropské házenkářské federace
(EHF), v rámci kongresu, který se uskutečnil v polovině listopadu v rakouském St. Wolfgangu. Členka našeho
oddílu, LIBĚNA ŠRÁMKOVÁ (roz. Vondráčková), totiž kandidovala a byla i úspěšně zvolena do tzv. Court of
handball, čili komise, která rozhoduje o trestech. Česká
házená tak po dlouhé době dosáhla významného diplomatického úspěchu a silného mandátu v EHF. Liběna, která
ještě do nedávna hrála házenou aktivně za Ledeč, se nyní

v Praze věnuje právničině a to hlavně se sportovní specializací. Stala se z ní významná odbornice, aktivní nejen
v exekutivě české házené, ale je uznávaná i v jiných sportovních odvětvích. Nezapomíná však ani na „svůj zřejmě
dobrý oddíl“ a aktivně se zapojuje do činnosti ledečské
házené a pomáhá nám s transformací stanov.
Ibinko, jsme na tebe pyšní, blahopřejeme a držíme
palce v náročné funkci. Až přiletíš do Ledče, budeš to
mít drahé ;-)
Za ledečskou házenou Honza Drápela

HÁZENKÁŘI PO PODZIMU NA 2. MÍSTĚ
Ledečští házenkáři, hrající společnou regionální soutěž, se
po poslední domácí výhře nad Kutnou Horou 29:20 umístili
na 2. místě podzimní části tabulky. Prodloužili tak domácí
neporazitelnost, kterou budeme chtít na jaře udržet.
Výhra nad Kutnou Horou se nerodila vůbec lehce,
i když výsledek vypadá jednoznačně. Ještě ve 20. minutě
prvního poločasu vedli hosté 7:8. Naštěstí v poslední desetiminutovce zavřel Jirka Zahradník bránu a následnými
šesti brankami v řadě končil poločas výsledkem 13:8. Začátek druhé půlky začal také dobře, kdy jsme v 10. minutě
odskočili na rozdíl 9 branek a už to vypadalo, že je hotovo. Ovšem jako v každém utkání jsme si vybrali několik
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minut bez gólu a toho Kutná Hora využila ke snížení výsledku na 20:16. Domácí time-out pomohl uklidnit hráče
a nastartoval znovu „brankostroj“. Po dalších 3 minutách
jsme měli zpátky sedmi brankový náskok a zápas dohrávali v klidu. Konečný výsledek tedy 29:20 pro Ledeč.
-zj-

ROZHOVOR S PATRIKEM HRABANĚM, EXTRALIGOVÝM
JUNIOREM, ODCHOVANCEM HC LEDEČ NAD SÁZAVOU
Ahoj Patriku, je to správně, že ty jsi
vlastně prvním odchovancem ledečského hokeje, který startuje v extralize?
No, jsem asi první odchovanec HC
Ledeč a ledečského zimáku. Nejdřív
to byla extraliga mladšího dorostu,
pak staršího dorostu a teď juniorů.
Rád bych se ale dostal dál, třeba do
dospělé extraligy nebo do zahraničí.
Pokud si to dobře vybavuji, byl první
rodilý Ledečák, který hrál extraligu,
Mojmír Musil, ročník 1974, který se
v Ledči narodil, ale s hokejem začínal
v Plzni. Druhým je Antonín Dušek
(1986), který se narodil v Ledči, ale
hokej začal hrát za Světlou a pak šel
přes Brod do Liberce.
A nesmíš zapomenout na naše holky, které sice nehrají Extraligu, ale
už nakoukly do dívčí repre, jako je
Monika Sobotková, Viki Chladová,
Adriana Dubová, a Jarka Krejčí. Ale
i kluky zde vychováváme skvěle,
vždyť Kuba Krajíček reprezentoval
v Kanadě, tři naši kluci byli předloni
ve Finsku a letos jsou ve Výběru Vysočiny − Vrána, Prchal a Pešek. A to
není málo.
Jak ses k hokeji dostal a jaké máš
další plány?
Tak my jsme taková sportovní
rodina a na zimáku skoro bydlíme.
Táta trénuje, brácha hraje za ledečské A-čko a mamka je tu také často.
Jako malý jsem moc rád chodíval
hrát s bráchou a s rodiči na rybník
nebo řeku. A když se tu v roce 2004
postavil zimní stadion, neváhal jsem,
a šel to zkusit. Ze začátku to bylo
těžké, ale tak to má asi každý. Já
měl vždycky tu výhodu, že za mnou
kdykoli stáli skvělí rodiče, kteří mě
ve všem podpořili. Brácha je odmalička strašně šikovný s hokejkou,
takže jsme u babičky hráli na dvoře
a já se od něj snažil vždycky co nejvíc pochytit. Z Ledče jsem šel do 8.
třídy v Brodě, kde jsem trénoval pod
Alešem Kraučukem, a z části sezóny

i Tomášem Mariškou. Na konci sezóny pro mě byl největší zážitek, když
mě trenéři mladšího dorostu, Milan
Kraučuk a Richard Cachnín, vybrali na zápas do Liberce. Na to utkání
vzpomínám vždycky strašně rád.
Pak jsem si prošel extraligovým
mladším a starším dorostem a odešel jsem do Jihlavy. Před sezónou se
tátovi ozývali ještě trenéři z Liberce,
kde jsme byli s klukama z Brodu na
zkoušce, Třince a Karlových Varů,
kde jsme byli s Lukášem Beranem
na schůzce. Jihlavu jsem zvolil, protože jednání trenérů a realizačního
týmu v Dukle mi bylo moc příjemné,
a také letos maturuji, jsem na škole
v Havlíčkově Brodě a přestupovat
v maturitním ročníku by bylo příliš
náročné. Takže bydlím v Jihlavě na
internátu a dojíždím do školy každý
den. A další plány? Teď si musím dát
do pořádku tu nohu a pak se uvidí.
Vidím nohu v sádře? Co se stalo?
Blokoval jsem 5 minut před koncem zápasu střelu soupeře a tak blbě
mě treﬁl mezi brusli a chránič, až mi
přerazil lýtkovou kost. Takže mám
teď na 3 týdny sádru a pak uvidíme,
jak se bude dařit rekonvalescence.
Počkej, tobě přestřelil soupeř kost
pukem?
No, asi jo, takovou pecku jsem
ještě nedostal. Byla to strašná rána.
Poměrně to zabolelo (směje se), nemohl jsem se na tu nohu postavit.

Na rentgenu doktor viděl zlomeninu
a už to bylo v sádře. Teď už to nebolí. Nejradši bych ji rozstřihl a šel na
led. Začínám mít z té absence ledu
absťák.
Takže máš vlastně nucenou dovolenou?
Chci ty tři týdny využít na studium
a přípravu k maturitě a chci také hodně zapracovat na své angličtině. Chci
si pak podat přihlášku na vysokou
v nějakém hokejovém městě, abych
se mohl poprat o místo v sestavě nějakého extraligového týmu a také se
pokusím ucházet o hokejové stipendium do USA.
To zní zajímavě, co je hokejové
stipendium a jak se k němu může
kluk z Ledče dostat?
Nejprve se musíš co nejdříve začít
učit hrát hokej, abys byl co nejlepší.
Potom stačí dodělat s co nejlepším
prospěchem střední školu a složit přijímačky na vysokou v USA.
Testy jsou tam centralizované, na
všechny školy stejné a ty nejlepší univerzity si vybírají studenty
s nejlepším prospěchem ze střední
a nejlepšími výsledky v těchto přijímačkách. Současně se v USA hraje
několik samostatných hokejových
soutěží mezi univerzitami a ty chtějí
vyhrávat. Pokud tedy splníš studijní předpoklady na tu kterou školu,
tak máš možnost se ucházet o místo
v sestavě jejich týmu. Univerzitní
koučové mají pak od vedení univerzity k dispozici určitý objem stipendijních prostředků, které používají
k náboru talentů. Když se ti podaří
některého z nich zaujmout, můžeš
dostat i stipendium na celé studium.
Tak děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů a těšíme se na
tvoje další úspěchy.
I já děkuji, budu se snažit udělat
Ledči jméno, třeba i ve světě.
Jan Malík

PŘEDVÁNOČNÍ CVIČENÍ AEROBIKU A FIT DANCE
TJ Kovoﬁniš, oddíl ASPV zve všechny nadšené
ženy a dívky během vánočního shonu na relaxaci,
cvičení aerobiku, stepaerobiku, posilování, Fit Dance
a protažení celého těla dne 15. 12. 2016 do tělocvičny
v Nádražní ulici. Cvičení začíná od 19 hod. do 21 hod.

a předcvičovat bude Štěpánka, Eva a Petra. Jednotná
cena za celé cvičení je 70 Kč, bez rezervace. Kontaktní osoba: Horná Eva, tel. 732 949 414. Vybavení s sebou: cvičební podložka (karimatka, ručník), sportovní
obuv, pití, dobrá nálada.
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VZPOMÍNKA
Dne 31. prosince letošního roku
uplyne 17 let od úmrtí milovaného
syna, bratra a švagra, pana VLASTIMILA CIHLÁŘE z Prosíček.
Dne 5. února 2017 si připomeneme 15. výročí úmrtí drahého
manžela, tatínka a dědečka, pana
JOSEFA CIHLÁŘE z Prosíček.

Ten ještě nezemřel, kterého pochovali, ale ten je
vpravdě mrtev, kdo byl zapomenut.

Už deset let jen vzpomínáme! Na podzim
roku 2006 zemřeli oba naši milovaní rodiče – paní MILOSLAVA DVOŘÁKOVÁ
(82 let) a pan BŘETISLA DVOŘÁK
(86 let) z Kožlí.
Naše poděkování patří nejen rodičům, ale
také vám všem, kteří zavzpomínáte spolu
s námi.
S láskou a úctou dcera a syn s rodinami

S úctou a láskou stále vzpomínají manželka a maminka,
Jiří, Naďa a Věra s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům,
známým a veřejnosti, všem těm,
kteří se přišli naposledy rozloučit
s panem VÁCLAVEM
KOLOVRATNÍKEM z Ledče
nad Sázavou.
Naše poděkování patří za slova
účasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli v tak hojném
počtu naposledy rozloučit s panem
JOSEFEM VELETOU z Habreku. Děkujeme za projevenou
soustrast a květinové dary.
Zarmoucená rodina

Prostřednictvím Ledečského
zpravodaje děkujeme všem, kteří
se přišli rozloučit dne 22. listopadu 2016 s panem
JOSEFEM CIHLÁŘEM
z Ledče n. S. Poděkování patří i za
projevenou soustrast a květinové
dary.
Manželka s rodinou

BLAHOPŘÁNÍ
Přejeme skvělé ženě – paní MARII KAŇKOVSKÉ ke krásným kulatým narozeninám vše nejlepší, zdraví,
radost ze života a neutuchající elán. Zároveň tímto i děkujeme za obětavou, příkladnou péči o sokolovnu.
Členové TJ Sokol Ledeč n. S.

VÁNOČNÍ ČAS − DOBA ZAMYŠLENÍ, LÁSKY I POKORY
Předvánoční schůzka oldskautů se konala na připomenutí blížícího se času zamyšlení a spojila nás vzpomínkami na ztráty
a nálezy jak v letošním, tak i dřívějších letech. Tak, jak je život
přinesl a nás poznamenal, mnohému naučil − anebo poučil.
Ani nemůže být jinak, a tak znovu, jako každoročně, jsme
se na schůzce sešli z různých koutů země, dávní známí, bratři
a sestry i vzdálení − od Kutné Hory, z Kolína, Prahy, Pardubic,
Liberce a Kouřimi, Libice nad Cidlinou... a přece všichni kouskem svého srdce „Ledečáci“. Spojovalo nás a zůstalo zapsané,
aby se vynořilo při pohledu do tváří těch, co se letos na předvánoční schůzce sešli.
Dýchne to na nás, mnohé připomene − hezké či smutné, zapomenuté oživí. A my si také společně připomenuli, když odezněla slova i melodie skautské hymny na přivítanou. Jakoby ten
i s dalšími, co s námi dnes již nejsou.

Jsou Vánoce, čas zamyšlení. Nepatřila slova bratra Dona-Vopěnky, který již není mezi námi, ale přesto nám zanechal odkaz:
„Kdykoliv se tady sejdete, budu tu s vámi.“
A my tomu teď, víc než dřív, rozumíme. Jistě tím nemyslel
jenom nás, členy ledečského klubu oldskautů, ale i další, celé
město Ledeč i se svými obyvateli, kam a ke kterým se vracel
často a rád. Jako domů. Tak nám to připomíná ta jeho věta, zajisté upřímně myšlená i cítěná, hodná čestného občana.
Někteří z nás si donesli uchované památky, jiní živé vzpomínky. I vlajky, které je provázely, v době „nepohody“ dobře
uchované. Pod nimi vyrůstali mladí, pod ně se vracejí.
Vánoce jsou takový čas, co je zase spojí, ač nikdy se necítili být
rozděleni. Až se rozezní vánoční písničky u Melechovského ohně od
„nebeského táboráku“, až uslyší svá jména nezapomenutelných.
Oldskauti Ledeč nad Sázavou – Sonny, foto F. Kupr
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