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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST LEDEN 2017

Rada města na své schůzi dne 12. prosince projednala 
mimo jiné následující body:
•	 Schválení zhotovení městského územního plánu Ing. Ža-

ludou 
•	 Schválení balíku smluv k prodloužení nájmu v bytech 

vlastněných městem 
•	 Schválení dodatků smluv s dopravci ICOM, ARRIVA, 

ČSAD Benešov o prodloužení služby k zajištění ostatní 
dopravní obslužnost na rok 2017

Druhá prosincová schůze Rady města byla mimořádně 
svolána ještě na 29. 12., kde bylo projednáno:
•	 Schválení dodatku ke smlouvě o dodávce tepla na rok 

2017 s firmou ATOS s.r.o.
•	 Schválení smlouvy k zabezpečení kabelového signálu 

pro Dům s pečovatelskou službou 
•	 Zrušení starých a schválení nových smluv na nájem ne-

bytových prostor v budově Polikliniky
•	 Schválení výpovědi z nájmu prostor na poliklinice panu 

B. S., z důvodu hrubého porušení smluvních podmínek

Zastupitelstvo se naposledy v tomto  roce sešlo 19. 12. 
a projednalo následující body:
•	 Schválení rozpočtového provizoria na rok 2017  
•	 Schválení rozpočtového výhledu na rok 2017-2021
•	 Projednání nabídky k případnému odkoupení pozemků 

v areálu Na Pláckách. Vedení města bylo pověřeno dal-
ším jednáním s majitelem

•	 Schválení směny pozemků mezi Městem a firmou Ko-
vofiniš za účelem získání dalších pozemků pro výstavbu 
rodinných domků v lokalitě Na Pláckách 

•	 Schválení Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu plat-
né od 30. 12. 2016

•	 Seznámení s výsledky kontroly Kontrolního výboru 
•	 Schválení návrhu zadání Územního plánu města
Další termíny jednání Zastupitelstva města jsou plánovány 
na 18. ledna (mimořádně středa) a na 27. února.
Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva 
města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na městském 
webu www.ledecns.cz 

-JD-

K 1. LEDNU 2017 JE NÁS 5049 
 z toho 2478 mužů a 2571 žen

(před rokem, tedy leden 2016, 5107 obyvatel, z toho 2517 mužů a 2590 žen)

STATISTIKA OBYVATEL LEDČE NAD SÁZAVOU

POČET OBYVATEL PODLE ČÁSTI OBCE:
Ledeč nad Sázavou  4192   2049 muži 2143 ženy
Horní Ledeč      539     271 muži   268 ženy
Habrek       194        95 muži     99 ženy
Obrvaň         82       38 muži     44 ženy
Souboř         42       25 muži     17 ženy

Průměrný věk: 46 let, nejstarší občan: 95 let, 
nejstarší občanka: 98 let

NEJČASTĚJŠÍ JMÉNA:
Marie – 275 Josef – 178 Jiří – 174 
Jana – 163 Jaroslav – 145 Jan – 134

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMENÍ:
Janák – Janáková  57
Novák – Nováková 53
Doležal – Doležalová 45
Krajíček – Krajíčková 37
Prchal – Prchalová  37
Rajdl – Rajdlová  32

Počet sňatků: 28, počet úmrtí: 75, počet narození: 43 – z toho: chlapců – 22
Pro potřeby zpravodaje zpracovali: I. Kalivodová, Ing. M. Ptáčník

7. – 8. 1. Dr. Beránková,  
Dobrovského 20236, H. Brod Tel.: 569 426 109

14. – 15. 1. Dr. Staňková,  
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 108

21. – 22. 1. Dr. Palánová,  
Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 103

28. – 29. 1. Dr. Kotrbová, 
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 422 741

4. – 5. 2 Dr. Denby,  
Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 107

11. – 12. 2. Dr. Laštovičková,  
Kalinovo náb. 605, H. Brod Tel.: 569 425 751Vánoční výzdoba si zasloužila obdiv a pochvalu občanů, 

především vánoční strom  a svítící fontána.
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PŘÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA DO NOVÉHO ROKU 2017
Vážení a milí spoluobčané,
je tomu jen pár týdnů, kdy jsem vám u našeho krásného vá-
nočního stromu přál hezké prožití vánočních svátků a nyní 
přicházíme celé vedení města s přáním znovu, protože mi-
lých a upřímných přání a vůbec přání všeho dobrého není 
v životě nikdy dost. Naše přání je určeno nejen všem oby-
vatelům Ledče nad Sázavou a přilehlých obcí, ale je také 
určeno každému čtenáři, který tyto řádky bude číst. Často 
si v těchto dnech pokládáme otázku, zda právě uplynulý rok 
splnil beze zbytku to, co jsme od něj očekávali. Než jej však 
začneme hodnotit, je nezbytné, aby si každý položil sám 
sobě otázku, zda jsme i my sami udělali vše, co jsme udělat 
měli a mohli, aby svět kolem nás byl lepší a přívětivější. 
Mnohdy totiž při takovémto bilancování docela dobře víme, 
co měl či neměl udělat ten či onen, ale na to, co jsme měli 
udělat především my, zapomínáme. 

Přichází tedy další rok – kolikátý už??? Na tuto otázku 
máme každý jinou odpověď. Naše přání je o tom, že nebu-
deme počítat, kolikátý že nový rok přichází, ale o tom, že 
si řekneme: „Ten příští rok bude určitě lepší, než ten uply-
nulý!“ A že tomu budeme věřit a že pro to uděláme vše, 
co bude v našich silách, i když nám často připadá, že rok 
od roku musíme těch sil vynakládat víc a víc. Čím více sil 
musíme vynaložit, tím více „klacků nám život hází pod 
nohy“.

Prosím, nenechte se otrávit a znechutit těmi, kteří ty klac-
ky házejí, nenechte si brát iluze, nenechte si vnucovat špat-
nou a pesimistickou náladu, nenechte se manipulovat rádo-
by přáteli a vůbec – nenechte se ovlivňovat proti své vůli. 
Víme, že je to těžké, ale buďte pevní ve svých názorech, 
věřte v lepší budoucnost, žijte milými a něžnými okamžiky 
svého života, žijte pro své děti, přátele a kamarády. Najděte 
si ve svém okolí ty, kteří vám vždy podají pomocnou ruku, 
když vám bude nejhůře – a těch si važte nade vše!

Není účelem novoročního pozdravu vyjmenovávat pri-
ority pro následující období, ty si nakonec každý z vás 
může průběžně přečíst ať už v Ledečském zpravodaji, nebo 
na webových stránkách Města. Konec každého uplynulého 
roku je však i malou zastávkou v životě každého z nás. Je 
časem menšího či většího bilancování a i časem stanovení 
určitých předsevzetí do dalšího období. Pro někoho men-
ších, ale o to reálnějších, pro jiného větších, s jejichž usku-
tečněním to nemusí být snadné. Na konci by však vždy mělo 
zaznít, že jsme udělali všechno pro splnění těchto předse-
vzetí. 

Stejně jako v minulém roce chtěli bychom se s vámi v tyto 
první dny nového roku krátce ohlédnout za uplynulým ro-
kem a nahlédnout do nového.

Největší investič-
ní akce uplynulého 
roku (rekonstrukce 
ulice Ke Stínadlům) 
je zmíněna na jiném 
místě tohoto čísla 
LZ, ale samozřejmě 
se pracovalo na mno-
ha dalších akcích, 
které již nejsou tolik 
vidět, ale které byly 
celkem přehledně 
uvedeny v listopado-
vém vydání Ledeč-
ského zpravodaje.

Do roku 2017 
vstupuje Město Le-
deč n. S. s rozpoč-
tovým provizoriem, 
které bylo přijato 
v závěru minulého roku. Věříme však, že zastupitelstvo 
bude při svém jednání v počátku tohoto roku stejně věcné 
a konstruktivní jako v roce 2016 a že rozpočet na letošní rok 
2017 včetně plánovaných investičních akcí schválí na svém 
jednání již v polovině ledna. 

Není možné na tomto malém prostoru vyjmenovat 
všechno to, co nás čeká v nadcházejícím roce. I proto, že 
o mnohém ještě nevíme, neboť řada akcí závisí na získání 
finančních prostředků z dnes třeba ještě nezveřejněných do-
tačních titulů. Některým vynuceným investicím, jako např. 
opravě střechy na zimním stadionu, se však v tomto roce 
určitě nevyhneme. Společně s vámi však pevně doufáme, že 
rok 2017 bude k našemu Městu přívětivý a všichni budeme 
svědky jeho dalšího rozvoje. K tomu, aby byl život v našem 
městě příjemný, budou směřovat všechna naše rozhodnutí. 

I my bychom se tedy rádi připojili k řadě těch, kteří vám 
přejí hodně štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti v novém 
roce 2017.

Závěrem nám dovolte poděkovat vám všem, kteří jste 
v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvo-
ji našeho Města. Děkujeme také vám, ochotným a oběta-
vým lidem, kteří jste ochotni přiložit ruku k dílu a pomoci. 
Do nového roku vám, vážení občané, přejeme i dostatek op-
timismu a spokojený život v naší obci. Prožijme tento, ale 
i další roky u nás ve Městě jen a jen v samé radosti.

Zdeněk Tůma – starosta Města 
Hana Horáková – místostarostka Města

Jan Drápela – místostarosta Města 

MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU
Počet uchazečů o zaměstnání – 157, z toho žen – 100

Podíl nezaměstnaných osob – 4,6 %, volná pracovní místa – 43

SITUACE NA TRHU PRÁCE NA KONCI ROKU 2016 

REGION SVĚTLÁ N. S. 
– počet uchazečů o zaměstnání – 635
– z toho žen – 375
– podíl nezaměstnaných osob – 4,7 %
– volná pracovní místa 113

Okres Havlíčkův Brod
– počet uchazečů o zaměstnání – 2580
– z toho žen – 1527
– podíl nezaměstnaných osob – 4,2 %
– volná pracovní místa 949

Zdroj: Mgr. Jitka Navrátilová, ÚP Havlíčkův Brod
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ABY ČLOVĚK DŮSTOJNĚ ŽIL A NEBYL SÁM,
VÝBĚR FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO SLADKOVSKÉHO

k příspěvku Marie Králové na straně 5
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ 
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI 

ZA MĚSÍC PROSINEC 2016
NEPOVEDENÝ INTER-
NETOVÝ NÁKUP – dne 
8. prosince bylo na služeb-
nu Policejní stanice v Led-
či nad Sázavou nahlášeno 
podezření na podvodné 
jednání na českém inzert-
ním portále, kdy poškoze-
ný muž z Ledečska odpo-
věděl na inzerát nabízející 
k prodeji CD přehrávač, 

kdy se jednalo o prodejce z Malajsie, kdy koupě zboží 
měla být realizována prostřednictvím společnosti Promi-
se Partnership schipping And Mover Logistic zprostřed-
kovávající prodej a dopravu zboží, přičemž poškozený 
uhradil částku 700 dolarů na účet banky sídlící v Malajsii 
a následně této společnosti na stejný účet zaslal další fi-
nanční prostředky na z důvodu zadržení zásilky v Turec-
ku, kdy ho k tomuto vyzvala společnost zprostředková-
vající prodej. Poškozený svoji zásilku do současné doby 
neobdržel, i když za tuto již zaplatil více jak 23.000,- Kč 
a internetový portál přepravní společnosti zatím zanikl. 
Policie vede ve věci prověřování pro podezření ze spá-
chání přečinu podvod, za který v případě zjištění pa-
chatele, kdy v tomto případě je to velice nereálné, hrozí 
v případě uznání viny trest odnětí svobody až na 2 roky. 
V souvislosti s tímto případem apeluji na všechny spo-
luobčany, aby jakékoliv nákupy přes internet od za-
hraničních prodejců velice zvážili, především placení 
zboží před dodáním, zda podstoupit takovéto riziko, 

kdy v případě nedodání zboží je možnost navrácení 
finančních prostředků velice mizivá!!

DRAHÉ ZAPOMENUTÍ – dne 13. 12. 2016 na Policejní 
stanici v Ledči nad Sázavou nahlásil 55-letý muž, že téhož 
dne v době od 15:00 hodin do 16:30 hodin v obci Kou-
ty, na lavičce před místní prodejnou, při uzamykání dveří, 
zapomněl položenou koženkovou peněženku černé barvy, 
ve které byla uložena finanční hotovost ve výši 20.050,- 
Kč a platebními kartami. Následně, když to doma zjistil 
a vrátil se zpět na místo, peněženka zde již nebyla. Poli-
cejním orgánem byly ve věci zahájeny úkony tr. řízení pro 
podezření ze spáchání přečinu zatajení věci dle § 219 odst. 
1) tr. zákoníku, kdy v případě zjištění pachatele tomuto 
hrozí trest odnětí svobody na 1 rok nebo zákaz činnosti. 

Dne 4. 12. 2016 v 19:05 hod. byl policejní hlídkou v Led-
či nad Sázavou vypátrán uprchlý chovanec ze školského 
zařízení DÚM Lublaňská, Praha 2, ze kterého utekl dne  
1. 12. 2016. Po provedení předepsaných úkonů na PS Le-
deč nad Sázavou byl následně eskortován policejní hlíd-
kou zpět do diagnostického ústavu.

Policisty PS Ledeč n/S. bylo dále v období od 23. 11. 
do 21. 12. 2016 řešeno celkem 14 případů porušení do-
pravního značení v ul. Stínadla, M. Majerové a v pro-
storu Husova náměstí, kdy přestupky po zadokumen-
tování byly odevzdány k dalšímu projednání správní-
mu orgánu. 

npor. Josef Daněk, DiS.
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n/S.

OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ LEDEČSKÝCH SENIORŮ 
V ROCE 2016

Výbor organizace v minulém 
roce připravil pro své členy 
tyto aktivity: návštěvu 
divadelního představení, vítání 
jara, jednodenní zájezdy, 
rekondiční pobyt, opékání 
špekáčků, týdenní pobytový 
a poznávací zájezd na Šumavu, 

setkání ke Dni seniorů a v adventním čase „Posezení při 
svíčkách“. Členové mohli využít jedenkrát ročně zdarma 
služby právní porady, nezapomínali jsme na naše jubilanty. 
Tuto činnost můžeme provádět jen díky finanční podpoře 
z Městského úřadu Ledeč nad Sázavou – obcí Kozlov, 
Hněvkovic a Hradce. Tímto bychom všem rádi poděkovali 
za jejich vstřícnost.  

Marie Králová

KADEŘNICTVÍ JEANE, DÁMSKÉ –  PÁNSKÉ – DĚTSKÉ
Husovo nám. 62, Ledeč n. S. (vedle zlatnictví v 1. patře) 

Kompletní kadeřnické služby: účesy, ombré, brazilský keratin 

Pracovní doba: sudý týden 8 – 14 hod. (PO – PÁ)

                           lichý týden 15 – 18 hod. (PO – PÁ)

Informace a objednávky na telefonu: 607 460 270, e-mail: lidaholoubkova@email.cz,

Fb. Kadeřnictví Jeane-Lída Holoubková   
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HASIŠKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA  
STANICE LEDEČ N. S.

ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Vážení čtenáři,
nebudu předjímat hodnocení letošní-
ho roku, jelikož v době uzávěrky Le-
dečského zpravodaje nás čeká ještě 
poslední týden roku 2016. Už nyní 
víme, že letošní rok bude srovnatel-
ný s rokem 2015.

V prvém sledu velmi rád připome-
nu setkání bývalých a současných pří-
slušníků stanice, které proběhlo 25. 
listopadu v prostorách hotelu Sázava. 

Večerem, který moderovala tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina 
kpt. Petra Musilová, jsme si s přítomnými hosty připomněli zrod 
a činnost požární stanice v uplynulých čtyřiceti letech.

Poslednímu měsíci vévodily dopravní nehody. Jedna z prv-
ních si vyžádala naši pomoc 28. 11., sjeté vozidlo v řece Sázavě 
a jeho vytažení zabralo hasičům necelou hodinu práce. Neho-
dy celkově vedly pomyslné prvenství v posledním měsíci. Ať 
29. 11. nehoda vozidla u Habrů, vozidlo havarované ve stromě 
u obce Pavlov 1. prosince a tak dále, až po poslední vážnou 
dopravní nehodu nad Ledčí 25. 12. Většinou se jednalo o drob-
nější nehody způsobené povětrnostními podmínkami a také 
alkoholem. Jediným požárem byly zaměstnány profesionální 
jednotky stanice Ledeč n. S., Světlá n. S. a jednotky obcí Kouty, 
Kožlí, Hněvkovice a Ledeč n. S. 22. prosince požárem sklep-
ních prostor v Koutech. 

Vyjma výjezdů je toto období zaměřeno na odbornou přípra-
vu členů výjezdových jednotek a přípravě osnov na jarní ob-
dobí.
ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

KINO V JIHLAVĚ
Svátečně začal pro žáky nižšího gymnázia 
předvánoční týden. Návštěva kina je pro 
dnešní mladou generaci opravdu událostí 
na rozdíl od dob, kdy kina byla v každém 
městečku. A tak žáci sekundy, tercie a kvarty 
vyrazili v pondělí 19. prosince do Jihlavy, 
kde v kině Cine Star zhlédli film Fantastic 
Beasts and Where to Find Them (Fantastická 
zvířata a kde je najít).
Film byl v anglickém znění s titulky, a tak 
si všech 88 účastníků z řad studentů mohlo 
ověřit, nakolik jsou jim znalosti získané 
ve škole platné. Podle jejich kladných 
reakcí bylo vidět, že si film i celý zájezd 
opravdu užili. To platilo i pro následnou 
návštěvu City Parku, kam se také všichni 
těšili. Spokojeni mohli být i všichni čtyři 
vyučující, kteří své studenty doprovázeli.
Pro výuku cizích jazyků je vhodné využívat 
nejrůznější metody, hlavně ty, které jsou 
motivační. A tím filmy určitě jsou i v době, 
kdy lze obrovské množství filmů sledovat 
v počítači nebo v notebooku. Filmové 
představení v kině s kvalitním obrazem 
i zvukem však zůstává událostí.
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POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2017

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydalo dne 
28. 11. 2016 Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč 
n. S. č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek platí: 
a) fyzická osoba, 

1) která má v obci trvalý pobyt,
2) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizin-

ců na území České republiky povolen trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců 
na území České republiky pobývá na území České 
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4) které byla udělena mezinárodní ochrana podle 
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu ci-
zinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur-
čenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou 
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, 
bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek 
platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném 
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo 
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických 
osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jméno, 
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za kte-
ré poplatek platí. 

VELMI PODSTATNOU ZMĚNOU JE JEDNORÁ-
ZOVÉ PLACENÍ POPLATKU:
1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozdě-

ji do 31. března příslušného kalendářního roku. 
Poplatek je možné uhradit složenkou na poště, 

bezhotovostním pře-
vodem na účet 19-
2429521/0100 nebo 
hotově a to složením 
do pokladny města 
Ledeč nad Sázavou.  
Pro jednoznačnou 
identifi kaci poplatní-
ka je vždy, při jaké-
koliv způsobu platby, nutné uvést variabilní  sym-
bol (číslo pohledávky), který je počítačově vygene-
rován a bude uveden na zaslané složence.

2) Pokud nebude poplatek zaplacen v termínu, pak po-
platníkovi vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení 
za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním 
dnem následujícím po dni splatnosti až do dne plat-
by včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně 
výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, 
zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první 
den příslušného kalendářního pololetí. Pokud je pro 
uhrazení poplatku stanoven náhradní den splatnos-
ti, běží úrok z prodlení počínaje pátým pracovním 
dnem následujícím po původním dni jeho splatnosti.

3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnos-
ti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpoz-
ději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, 
ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději 
však do konce příslušného kalendářního roku.

Nejpodstatnější ovšem je, že sazba poplatku 500 Kč/
osoba/rok zůstala fakticky stejná i pro rok 2017, do-
šlo tedy k minimálnímu nárůstu ceny o 8 Kč/osoba/
rok oproti roku 2016, což je nejen v podmínkách Kraje 
Vysočina unikátní. Všechna okolní města platí poplatek 
ve výši minimálně 600 Kč/osoba/rok. Více podrobností 
naleznete ve výše uvedené vyhlášce.

Ing. Břetislav Dvořák vedoucí odboru OVŽP

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou dne 5. září 
2016 schválilo pořizovatele územního plánu města 
Ledeč nad Sázavou, a to Městský úřad Světlá nad Sá-
zavou, odbor stavebního úřadu a územního plánování, 
náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, který 
byl požádán o pořízení „Územního plánu města Le-
deč nad Sázavou“.  Tentýž den zastupitelstvo určilo 
zastupitele pro zpracování návrhu zadání územního 
plánu a to Ing. Zdeňka Tůmu, který bude spolupra-
covat s pořizovatelem územního plánu města Ledeč 
nad Sázavou. Pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem zpracoval návrh zadání územního plá-
nu. V návrhu zadání stanovil hlavní cíle a požadavky 
na zadání územního plánu. Zastupitelstvo města Le-

deč nad Sázavou dne 19. 12. 2016 schválilo „Zadání 
územního plánu Ledeč nad Sázavou“. 

Na základě výše uvedených faktů předkládáme for-
mulář pro občany, který naleznete na http://www.
ledecns.cz/cs/clanky/uzemni-plan-mesta-ledec-nad-
-sazavou.html, nebo fyzicky obdržíte na podatelně 
Městského úřadu v Ledči nad Sázavou, s jehož pomocí 
můžete žádat o změnu využití svých pozemků – zařa-
zení pozemků do územního plánu. Po vyplnění tohoto 
formuláře jej zašlete pořizovateli –  Městskému úřadu 
Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územ-
ního plánování, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad 
Sázavou.

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDEČ NAD SÁZAVOU
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Jedním z fenoménů našich měst a vesnic jsou morové, 
mariánské a trojiční sloupy. Rozlišovat mezi mariánský-
mi, morovými a trojičnými sloupy bývá někdy obtížné. 
Spousta z nich jsou například zároveň mariánské a mo-
rové. Ten náš, ledečský patří spíše mezi mariánské, které 
jsou spojeny s mariánským kultem a vznikaly až do kon-
ce 19. století, výjimečně i na začátku století minulého. 
Přesné datum vzniku ledečského mariánského sloupu 
vlastně ani neznáme. První písemná zmínka je z roku 

1836. Podle podání byla postavena za sebrané příspěvky 
Jakubem Teplým, někdy kolem roku 1770 (původně bylo 
zřejmě zapsáno 1750). Vychází se tak z doby, kdy sochař 
pracoval na ledečském kostele. Pávě roku 1836 došlo 
k první známé opravě – nátěru šedou olejovou barvou 
a částečným pozlacením. Roku 1908 proběhla další opra-
va, zejména schodiště (přibyla jedna vrstva). Immaculata 
(Panna Maria) a její čtyři souputníci (svatí – Václav, Flo-
rián, Vojtěch a Jan Nepomucký). Roku 1927 byl kolem 

sochy postaven kovový plot. Další oprava 
byla chystána už v roce 1967, ale došlo na ni 
až v roce 1988. Na to se řada z nás už pama-
tuje. Bohužel kvalitní oprava dlouho nevy-
držela a nebyl to hlavně čas, kdo ji poničil. 
Byli to především vandalové, kteří poměrně 
brzy rozebrali zlaté atributy světců. Budeme 
věřit, že zatím poslední oprava (viz příspě-
vek níže) bude mít delší trvání, že budeme 
k sousoší po další léta shlížet s obdivem a ne 
se sklopenými zraky a s nevyřčenou otázkou: 
„Kdo zase ukradl světcovi zlaté kopí? “

ok
Fotografie na protější straně jsou připomín-
kou toho, že sousoší zdobí ledečské náměstí 
už opravdu dlouho – hnedle 250 let. 

Jak jsme již naše čtenáře v letním zpravodaji informo-
vali, v roce 2016 proběhla 1. část plánované obnovy 11 
metrů vysokého Mariánského sloupu, který se nachá-
zí na východní části Husova náměstí. Sousoší pochází 
z roku 1770 a jeho autorem je mistr Jakub Teplý z Par-
dubic. Na žulovém čtyřhranném podstavci jsou uprostřed 
latinská chvalořečení Panně Marii a na čtyřech stranách 
stojí sochy českých patronů – sv. Václava, sv. Vojtěcha, 
sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Uprostřed se zvedá 
sloup s oblaky a andílky, který je ukončen sochou Pan-
ny Marie. Protože poslední restaurátorský zákrok byl 
proveden v roce 1988, bylo sousoší značně poškozeno, 
zaneseno sedimenty a žulové části sloupu, které budou 
předmětem druhé etapy restaurování, jsou téměř v hava-
rijním stavu. 

V rámci realizace I. etapy obnovy bylo provedeno 
restaurování vrcholové sochy Panny Marie, obláčkové-
ho sloupu s anděly, sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. 
Floriána, sv. Václava a sv. Vojtěcha. V rámci prací bylo 
provedeno předzpevnění povrchu (lokální zpevnění po-
škozených partií, konsolidace dochovaných fragmentů 
nátěrů), očištění soch a sloupu (očištění od biologické-
ho nárůstu, sádrovcových krust, prachových depozit), 
revize dochovaných sekundárních doplňků (postupné 
sejmutí tvarově a materiálově nevyhovujících mladších 
doplňků), zpevnění a injektování (zpevnění poškoze-
ných míst, injektování prasklin, konsolidace navět-
ralého povrchu), tmelení nedochovaných částí a de-
fektů (doplnění ve hmotě poškozených částí tmelem 
imitujícím vzhled, strukturu a barevnost originálu), 

závěrečná povrchová úprava (biocidní ošetření, hyd-
rofobizace horizontálních partií, celoplošné povrchové 
úpravy nátěrem vápenného charakteru v odstínu při-
pomínajícím kámen) a nakonec zhotovení chybějících 
kovových atributů soch dle dochovaných archivních 
podkladů (svatozář – 12 hvězd, svatozář 5 hvězd, 1x 
berla, 2x žerď + 2x hrot praporu, křížek) včetně zlacení 
plátkovým zlatem a jejich lehké upevnění tak, aby při 
poškození vandaly neutrpěly kamenné části originálu. 
Všechny práce byly provedeny v souladu s vydaným 
závazným stanoviskem orgánu památkové péče a prů-
běžně kontrolovány pracovníkem Národního památko-
vého ústavu v Telči. Práce na I. etapě byly dokončeny 
dne 9. 11. 2016.

Zahájení realizace II. etapy obnovy je plánováno 
na jaro roku 2017. Ve II. etapě bude řešeno restaurování 
všech žulových částí památky.

Veškeré práce provedl restaurátor p. Daniel Chadim, 
BcA, který byl vybrán na základě provedeného poptávko-
vého řízení. Celkové náklady obnovy činí 1 073 875,- Kč 
vč. DPH (I. etapa – 820 985,- Kč, II. etapa 252 890,- Kč). 
Na realizaci I. etapy obnovy této kulturní památky byla 
městu poskytnuta dotace z rozpočtu Kraje Vysočina 
ve výši 42 % z celkových uznatelných nákladů projek-
tu, na realizaci etapy druhé bude podána žádost o dotaci 
z rozpočtu Kraje Vysočina v roce příštím.

Žádáme občany města, aby se k této kulturní památ-
ce chovali zodpovědně a úmyslně ji nepoškozovali, aby 
mohla být zachována pro budoucí generace! 

-OdMI-

RESTAUROVÁNÍ A CELKOVÁ OBNOVA  
MARIÁNSKÉHO SLOUPU I. ETAPA
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Mezinárodní abilympiádu teprve podruhé hostila Ev-
ropa, kon krétně Francie, která v soutěžní přehlídce ne-
sportovních doved ností a schopností lidí s postiže ním pa-
tří k nováčkům. Akce se konala loni na jaře v malebném 
přístavním městě Bordeaux. Mezi pětatřiceti výpravami 
z nejrůznějších koutů světa byl i český tým. Prodloužil 
tak obdivuhodnou tradici: od roku 1991 Češi nechyběli 
na žád né mezinárodni abilympiádě. Ta kovou bilancí se 
nemůže pochlu bit žádná jiná evropská země. 

V ČESKÉM TÝMU NECHYBĚL ANI LEDEČÁK, 
PAN JAN WENEMOSER

Díky finanční podpoře Města Ledče n. S. a zastupitele 
města, RNDr. Pavla Policara, se tak mohl zúčastnit jedi-
nečné světové akce, a to v oboru fotografování.

O medaile bojovalo víc než 500 lidí s nejrůzněj ším 
zdravotním postižením a hendikepem. Ovšem osob 
s mentálním postižením mezi nimi bylo pramálo – opro-
ti naší abilympiádě, kde převládají. Hlavně v tvůrčích 
obo rech jako malování, recyklace odpadových materiá-
lů, aranžování květin či malba na hedvábí byly k vidě-
ní podivuhodné výkony, třeba malování ústy, důmyslné 
prokreslování květin na hedvábí nebo model Francie 
vytvoře ný z korkových zátek. 

Těžiště abilympijského soutěžení však spočívalo v ry-
ze profesních, dost náročných dovednostech jako kadeř-
nictví, výroba pánského saka, zubní technika, kompletní 

montáž cyklistického kola či výroba protéz nahrazujících 
končetinu. K vůbec nejobtížnějším patřila mechatronika 
nebo zahradní architektura.

Setkání přineslo kromě soutěžení i mnoho dalších zá-
žitků – z výletů, ochutnávky lahůdek i nová osobní přá-
telství. Na úplný konec úžasného dobrodružství, jímž 
dny v Bor deaux jistě byly nejen pro českou výpravu, se 
na nočním nebi nad blízkým jezerem nečekaně rozzářil 
ohňostroj. By la to působivá a dojemná tečka za událos-
tí, která bude ještě dlouho doznívat v srdcích účastníků. 
Za přízeň sponzorů děkuje Jan Wenemoser.
(Bylo použito zprávy M. Pelikána z Abilympijského 
zpravodaje). 

IX. ABILYMPIÁDA – VELKOLEPÁ PŘEHLÍDKA  
V BORDEAUX
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CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
NA STŘEDNÍ ŠKOLE V LEDČI 
NAD SÁZAVOU POKRAČUJÍ

V novém roce 2017 pokračujeme v nabídce kurzů pro 
dospělé, které v Ledči nad Sázavou pořádá Gymnázium, 
SOŠ a VOŠ. 

Daňová evidence pro podnikatele v rozsahu 24 hodin 
– 3 soboty 
V kurzu se budeme zabývat daňovou evidencí, bude 
vysvětlena možnost používání jednoduchého účetnictví. 
Důraz v celém kurzu je kladen na sestavení daňového 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Absolvent 
vyhotoví pokladní doklady a vydané faktury, zaeviduje 
výdaje a příjmy podnikatele v peněžním deníku. 

Anglický jazyk pro mírně pokročilé v rozsahu 35 
hodin
Od ledna 2017 bude pokračovat oblíbený kurz anglického 
jazyka. Kurz bude probíhat dvě soboty v měsíci od 8.00 
do 11.30 hodin. Kurz je určen mírně pokročilým 
začátečníkům. Důraz je kladen na porozumění 

mluvenému slovu v oblasti cestování, nakupování, 
služeb a práce. 

Rekvalifi kační kurz Základní aplikace na PC 
v rozsahu 50 hodin
Kurz je určen uchazečům o zaměstnání vedeným na úřadu 
práce, kteří získají dovednosti pro práci na počítači. 
Zahrnuje zpracování dokumentů v textovém procesoru 
MS Word a práci v tabulkovém procesoru MS Excel. 

Zpracování dokumentů v MS Word v rozsahu 21 hodin 
Kurz bude zaměřen na zpracování dokumentů v textovém 
procesoru MS Word pro začátečníky. Obsahem kurzu 
bude tvorba a úpravy textu, opravy chyb v dokumentech, 
příprava pro tisk, jednoduché tabulky a vkládání 
grafi ckých objektů. 

Tabulkový procesor MS Excel v rozsahu 21 hodin
Kurz bude zaměřen na vytváření tabulek v programu 
Excel, obsah je zaměřen na způsoby ovládání programu, 
vkládání a úpravy jednoduchých vzorců, pokročilé 
formátování buněk a oblastí buněk, přípravu pro tisk, 
vytváření, úpravy grafů a diagramů v Excelu.

Programování CNC strojů v rozsahu 35 hodin
Účastníci kurzu budou mít možnost se naučit základy 
programování v řídicím systému Heidenhain iTNC 530. 
Kurz bude probíhat v sobotu od 8 do 13 hodin.
Bližší informace získáte e-mailem rydlovav@gvi.cz 
nebo telefonicky 731 612 319.

Ing. Vlasta Rýdlová

EXKURZE DO TEREZÍNA

Loni na podzim se uskutečnila exkurze Gymnázia, 
SOŠ a VOŠ Ledeč do Památníku Terezín. Akce se 
zúčastnilo 40 studentů gymnázia a 40 studentů střední 
odborné školy.

Nejdříve se studenti seznámili s Malou pevností, 
získali informace o okolnostech jejího vzniku i názvu 
a o vývoji do 20. století.  Pak následovala prohlídka 
s odborným výkladem, který byl zaměřený především 
na dobu 2. světové války, kdy Malá pevnost fungovala 
jako věznice gestapa. Studenti mohli nahlédnout 
do různých prostor, ve kterých se odehrával život (či 
spíše živoření) uvězněných, byli poučeni o denním 
a pracovním režimu vězňů a dalších smutných 
okolnostech jejich pobytu v Malé pevnosti. Na závěr 
prohlídky studenti ještě zhlédli fi lm o propagandě 

nacistického režimu, který byl natočen v terezínském 
ghettu. 

Po prohlídce Malé pevnosti studenti gymnázia zamířili 
ještě do Terezína a seznámili se s tím, jak bylo v době druhé 
světové války uspořádáno terezínské ghetto. Získali tak 
alespoň jasnější představu, na jak malém prostoru žily tisíce 
lidí, a mohli ji srovnat s propagačním fi lmem, který viděli, či 
s literárními zpracováními, jež znají ze školy či vlastní četby.

Studentům střední odborné školy cestu zkomplikovaly 
dopravní potíže, ale i oni mohli v pozdním odpoledni 
Památník Terezín zhlédnout. Celá exkurze je významným 
obohacením výuky mnoha předmětů (dějepis, literatura, 
společenské vědy), ale i příspěvkem k všeobecnému 
rozhledu našich studentů. 

Lenka Trtíková
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Od ledna 2017 připravujeme zájmové kroužky pro 
žáky základních a středních škol, které budou probíhat 
dvakrát za měsíc.

Kroužek 3D modelování
Kroužek se bude konat v počítačové učebně střední 
školy v Koželské ulici. Účastníci se seznámí s prin-
cipy tvorby prostorových modelů. Vymodelují jed-
noduchý hlavolam a mechanickou hračku. Obě práce 
vytisknou na 3D tiskárně a sestaví.

Kroužek Hrátky s počítačem a robotem
Kroužek bude realizován v počítačové učebně 
střední školy v Koželské ulici. Účastníci se seznámí 
se základy návrhu a programování robotů. Pracovat 

budou se stavebnicemi LEGO NXT. Roboty navrh-
nou podle zadání, sestaví ze stavebnice a naprogra-
mují tak, aby reagovaly na podněty z okolí. Druhá 
část bude věnována práci s počítačem, především 
úpravě fotografií na počítači.

Kroužek Hrátky s plasty a kovy
Kroužek bude probíhat ve školních dílnách v Poštovní 
ulici. Účastníci si mohou ve volném čase vyzkoušet 
svoji zručnost při svařování plastů a sami si vyrobit 
různé výrobky z plastů a kovů.

Zájemci se mohou přihlásit e-mailem rydlovav@gvi.cz 
nebo telefonicky 731 612 319.

 Ing. Vlasta Rýdlová

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŽÁKY ZŠ A SŠ

V úterý 13. 12. 2016 žáci 3. a 4. ročníků SOŠ a stu-
denti 1. a 2. ročníků VOŠ vyrazili do Prahy, kde měli 
domluvenou prohlídku Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR.

Školní exkurze začala ráno v 7:30, kdy se měli 
všichni studenti sejít a společně nasednout do auto-
busu a vyrazit. Cesta autobusem do Prahy trvala při-
bližně hodinu a půl. Řidič zastavil nedaleko Poslanec-
ké sněmovny, kde se žáci rozdělili na dvě poloviny. 
Někteří šli s paní učitelkou Flekalovou na exkurzi, 
která začínala v 10 hodin. Druhá část žáků mezitím 
měla rozchod a šli se podívat po vánoční Praze a přišli 
na řadu ve 12 hodin, kdy s nimi na prohlídku šla paní 
učitelka Poupětová.

Prohlídka Poslanecké sněmovny začala pří-
chodem do jedné ze čtrnácti budov, kde nás paní 

průvodkyně informovala, kde co uvidíme a jak 
exkurze bude probíhat. Na začátku jsme se všich-
ni usadili v informačním středisku a dostali jsme 
základní informace. Dále byl puštěn krátký film 
o Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde byly 
další přínosné informace pro žáky. Poté jsme se 
přesunuli na prohlídku sněmovny. Nahlédli jsme 
do prostor Poslanecké sněmovny a na závěr pro-
hlídky jsme strávili několik minut na galerii urče-
né pro veřejnost.

Prohlídka byla zajímavá. Obohatili jsme si naše 
znalosti a také se podívali do prostor, které bychom, 
v rámci výletu do Prahy, normálně nenavštívili.

Veronika Hájková a Kateřina Moravcová  
studentky 2. ročníku VOŠ

EXKURZE DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

Dne 13. a 14. prosince 2016 probíhala 
ve školní jídelně Party se Zdravou 5, 
z programu Nadace Abert. Žáci niž-
šího gymnázia se seznámili se zása-
dami zdravého životního stylu a byli 
upozorněni na správný výběr potravin. 
Ve druhé části programu byli rozděleni 
do šesti skupin, ve kterých si připravili 
rychlé pohoštění ze studené kuchyně. 
Každá skupina měla jiné zadání, ale 
všichni se s  přípravou pokrmu vyrov-
nali na výbornou. Beseda měla upo-
zornit na správný výběr potravin a při-
pomenout základy zdravého životního 
stylu.
Vyrovnaná pestrá strava 5x denně 
a alespoň minimální fyzická aktivita.  

PARTY SE ZDRAVOU 5
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VŠEDNÍ DEN KONČÍ NEDĚLÍ
Prožili jsme nejkrásnější svátky, oslavili konec roku a znovu 
je tu leden, kterým začne další dobrodružství všedního 
dne. Jistě nás čeká mnoho dobrého i zlého tak, jak to patří 
k životu, ale i když to k životu patří, neumíme obojí příliš 
přijímat. Dobré si často neuvědomujeme, bereme ho jako 
samozřejmost, zlé vnímáme jako nespravedlnost, které je 
potřebné se vyhnout. Vánoční příběh nám vypráví o tom, 
jak lze obě síly mít v rovnováze, jak s nimi žít. Říká nám, že 
na to člověk sám nestačí, může ale přijmout pomoc, ukazuje 
nám, že je tu někdo, kdo se narodil pro druhé. Pokud pomoc 
přijmeme, začneme tušit smysl a směr naší cesty, uvidíme, 
že vede kupředu. Poselství Vánoc v lednu nekončí, je 
přítomné v nás. Připomínáme si ho každou neděli během 
bohoslužeb. Nejen že se modlíme, poklekáme a zpíváme, 
ale hlavně se zamýšlíme nad sebou, nad tím, kdo jsme, kam 
jdeme a kdo je nad námi. Podaří-li se nám to, vytvoříme si 
z neděle den opravdu sváteční.     
V roce 2017 nám všem přeji hodně opravdových svátků.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
13. 1., 27. 1., 10. 2. v 16.00 Spolčo na faře pro děti 
do dvanácti let (setkání dětí plné her a smíchu, program 
a dozor zajišťuje Společenství mladých) 
17. 1. v 18.00 Biblická hodina (vede P. ThDr.  Jan Bárta, 
děkan)

19. 1. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání 
na faře)
12. 2. 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 
28. 1. sv. Tomáš Akvinský (významný středověký učenec, 
jeho učení vychází z křesťanských zásad a dodnes inspiruje 
moderní filozofii)  
31. 1. si připomínáme světce Dona Bosca, kněze, který celý 
svůj život obětoval dětem, o které nikdo nestál. Dětem bez 
domova dokázal nabízet životní jistoty a naději, že i ony 
mají své místo na světě. 
2. 2. slavíme svátek Hromnic, Uvedení Páně do chrámu. Dříve 
tímto dnem končil čas Vánoc. Připomínáme si událost ze života 
Ježíše, kdy ho rodiče po čtyřiceti dnech od narození přinesli 
do jeruzalémského Chrámu, aby ho symbolicky odevzdali 
Bohu. Dnes je tento svátek spojený se svěcením svíček. Svíčka 
nám představuje dar světla, který jsme obdrželi.

Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil 
Mgr. Miroslav Sklenář

S loňským rokem jsme se rozloučili a po kratičké pře-
stávce, kterou jsme využili pro získání nových sil a čers-
tvé chuti do práce, začínáme pracovat na plánu letošních 
kulturních akcí. I letos vám totiž naservírujeme několik 
výživných porcí zábavy, protože proč měnit něco, co se 
dosud osvědčilo?

Opět se tedy můžete těšit na divadelní představení nejen 
z naší produkce, ale také v provedení našich četných hostů 
z celé republiky. Hosty si pečlivě vybíráme a zveme je vždy 
až na základě osobní zkušenosti. V rámci pátrání po kvalitní 
zábavě jsme procestovali snad už všechny kraje naší země, 
kde navštěvujeme představení podobně laděných souborů, 
a hodláme v tom pokračovat i nadále, abychom rozšiřovali 
obzory sobě i svému váženému publiku. Obdobně pak do-
mlouváme, kam se svými komediemi, o které je stále velký 
zájem, zavítáme my, abychom v blízkých i vzdálených měs-
tech předvedli, co jsme dali dohromady, a reprezentovali naši 
krásnou Ledeč.

Pokud zrovna nejsme na výjezdu či nepořádáme předsta-
vení na našem hradě, chystáme a domlouváme i jiné akce, 
například ty hudební. Milovníky hudby a uvolněné zábavy 
letos určitě nepřipravíme o další ročník již tradičního srpno-
vého Mimofestu, který se tentokrát ponese v duchu směsice 
rocku a folku. A samozřejmě že čas od času musíme v rámci 
zkoušek oprášit své aktivní kousky v repertoáru – aktivní 
hry totiž momentálně máme čtyři, takže je občas nutné si ty 
texty v hlavě uspořádat. Když už je řeč o tom repertoáru, že 
bychom letos přidali nějaký nový kousek?

Podrobnější nástin sezóny přineseme v příštím článku. 
Do té doby vám stále můžeme nabídnout permanentku, která 
vám zajistí bezplatný vstup na všechny akce pořádané diva-
dlem Mimochodem. Karta platí pro jednu osobu, ale je pře-
nosná. Více podrobností se dozvíte na e-mailu info@mimo-
chodem.com. Těšíme se na viděnou v roce 2017 a doufáme, 
že si ho společně s vámi užijeme ve zdraví a dobré náladě. 

-jn-

DIVADLO MIMOCHODEM PŘIPRAVUJE SEZÓNU 2017 

UPOZORNĚNÍ NA PROCES POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA
Upozorňujeme žadatele o poskytnutí dotace z rozpočtu Města na rok 2017, že se změnou zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke zrušení Směrnice č. 1/2011 pojedná-
vající o pravidlech poskytování dotací a bylo přistoupeno k řešení dotací na základě individuálních žádostí v průběhu 
každého roku, a to bez vyvěšení záměru s termínem pro podání žádostí. Žádost naleznete na webových stránkách města 
(www.ledecns.cz) v sekci dokumenty Odboru samosprávy.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy
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Ledečští hasiči během měsíce listopadu a prosince 
uspořádali sbírku hraček pro děti v Nemocnici v Havlíč-
kově Brodě. Hračky dárci odevzdávali na ledečskou ha-
sičskou stanici a sbírka byla dne 22. prosince 2016 ukon-
čena předáním hraček do nemocnice. Na sbírce se podí-
leli dobrovolní hasiči Ledeč nad Sázavou, Město Ledeč 
nad Sázavou a příslušníci Hasičského záchranného sbo-
ru Kraje Vysočina, zařazení k výkonu služby na stanici 
v Ledči. Všem účastníkům sbírky moc děkujeme! Pře-

dání se zúčastnili 
velitel dobrovolné 
jednotky Ledeč 
nad Sázavou Pa-
vel Pokorný, ve-
litel okrsku č. 17 
Václav Pokorný, 
člen výjezdové 
jednotky požár-
ní ochrany Le-
deč nad Sázavou 
Martin Hrinda 
a členka Sboru 
dobrovolných ha-

sičů Ledeč Hanka 
Hrubantová. Hrač-
ky převzali primářka oddělení MUDr. Mgr. Magdalena 
Chvílová Weberová a vrchní sestra Mgr. Jana Niederlová 
spolu s ostatními zaměstnanci Dětského oddělení ne-
mocnice. Některé dárky byly předány přímo hospitali-
zovaným dětem. 

-DH- 

HRAČKY PRO NEMOCNÉ DĚTI

V průběhu podzimu se hrály deskové hry ve všech 
českých krajích. Turnaje se konaly především ve stře-
discích volného času. Předkola se konala v Ledči n. S., 
Světlé n. S. a Chotěboři. Vítězové krajských kol 
postoupili do 10. ročníku na Mistrovství ČR v des-
kových hrách v Praze. Na finále 26. listopadu do-
razilo 130 hráčů z celé republiky, za Kraj Vysočinu 
hrálo 15 nejlepších hráčů. Soutěž byla rozdělena 
do několika kategorií ve hrách Quoridoru, Quat-
ru a Rummikubu. Hráči z Vysočiny získali mistrov-
ské tituly, dařilo se jim totiž ve všech hrách. Máme  
4 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili.

Hra Rummikub se umístila v I. kat. na 1. místě -  Kristý-
na Proňková, ZŠ Komenská Světlá n. S. a ve II. kategorii 
3. místo - Jaroslava Zástěrová, ZŠ Komenská Světlá n. S. 

a III. kategorii vybojovala 1. místo -  Natálie Franclová, 
Univerzita Pardubice. 

Ve hře  Quoridor se umístil v II. kat. na 2. místě - Daniel 
Janák, ZŠ Kom. Světlá n. S. 

Ve hře Quatro v I. kategorii získal 1. místo - Robin Ko-
lář, ZŠ Komenská Světlá n. S. ve II. kategorii 1. místo 
- získal Proněk Petr, ZŠ Komenská Světlá n. S. a ve III. 
kategorii se umístil 2. místo -  Lukáš Vacek, Světlá n. S. 

Vítězům se podařil historický rekord ve vyhraných 
medailích. Už se těšíme na příští rok, kdy mistrovství 
vstoupí do druhého desetiletí. Navíc v Rummikubu bu-
deme soutěžit o postup na mistrovství světa. Všem moc 
gratulujeme! Odkazy: http://svcledec.rajce.idnes.cz/ 
www.mcr-hry.cz

Aneta Šťastná - SVČ Ledeč

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
V DESKOVÝCH HRÁCH
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Že se ten čas nezastaví, 
Vánoce se znova slaví. 
Navzájem si budeme přát, 
štěstí, zdraví vinšovat.

Než cukroví dojíme, 
Nový rok hned slavíme. 
Poděkujem Pánu Bohu, 
ať se za rok sejdem znovu.

VÁNOCE V CENTRU

Ve většině domácností se od začátku prosince již vše 
točí kolem Vánoc, stejně je tomu i v Domově Háj. Kro-
mě toho, že společné prostory jsou už ozdobené vánoč-
ními řetězy, ozdobami a barevnými světýlky, tak na po-
kojích některých klientů byste již určitě našli i ozdobené 
vánoční stromky. Vánoce jsou pro naše klienty zkrátka 
významným svátkem. Řadu z nich zvou jejich příbuzní 
k sobě domů na vícedenní návštěvu. Co se týče nakupo-
vání dárků, tak vzhledem k omezení podstatné většiny 
klientů v nakládání s financemi je nakoupení dražšího 
dárku (např. rádia, televize) i při dostatku finančních 
prostředků, které mají na vkladní knížce, zdlouhavé, 
protože vše schvaluje soud. Trvá to tedy 2–3 měsíce, 
než se podaří požadovanou věc koupit. Možná i to je 
důvod, proč musí klienti se „svými“ pracovníky myslet 
na Vánoce již na konci září, aby vše zdárně proběhlo. 
Kromě nakupování dárků s Vánocemi souvisí i výroba 
vánočních výrobků, které se pak prezentují a prodávají 
na různých výstavách. Letos, stejně jako loni, jsme se 
zúčastnili trhů v Lučici, na Mikulášském dni ve Světlé 
a Barevných Vánoc v Jihlavě. Uspořádali jsme Vánoční 
jarmark v Ledči (za zapůjčení prostor děkujeme měst-

skému úřadu). 
Z mého pohledu 
je prosinec vy-
vrcholením více 
než čtvrtletního 
snažení klien-
tů i pracovníků. 
Na výstavách se 
prostřídali kli-
enti, kteří na vý-
robcích pracova-
li. Patří jim proto 
náš velký dík. 
Děkujeme také 
návštěvníkům, 
kteří si výrob-
ky koupili. A co 
teď, když už je 
po Vánocích a je 
nový rok? Ne-
zbývá nám než se znovu pevně zakousnout do transfor-
mace, protože i po letošním vyplnění dotazníků spoko-
jenosti klientů s kvalitou služby vyplývá, že by radši 
bydleli v menších skupinách. Někteří by chtěli nebo 
potřebovali „své“ pokoje, protože si nerozumí se spo-
lubydlícím nebo nemají dostatečné soukromí, jiní chtě-
jí bydlet v domečku. Doufáme tedy, že se v letošním 
roce posuneme zase o kus dál v procesu, který usiluje 
o dostupnost veřejných služeb pro naše klienty a také 
o dostupnost naší služby pro lidi s mentálním a kombi-
novaným postižením. 

Mgr. František Čapek, sociální pracovník

Všem klientům, zaměstnancům, přátelům a lidem dobré vůle přeje vše nej 
Míla Černocká (CDS Barborka)

Za všechny klienty a zaměstnance Centra denních služeb Barborka děkuji všem sponzorům, dobrovolníkům a přátelům 
za spolupráci v roce minulém a přeji dobré vkročení do roku 2017. Ať je pro vás tento rok plný pohody, zdraví, lásky 
a splněných přání.

Lada Nováková, CDS Barborka
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Škola nás naučila, jak spočítat rovnici, nebo jaké psát 
ve slově i/y, ale jak se stát dobrým rodičem, tomu se 
po vzoru své rodiny, svých přátel musíme učit každý 
sám. Samozřejmě, každý z nás chce pro své dítě to „nej-
lepší“. Někteří z nás víme, co to je, někteří si myslíme, 
že bychom dítě měli vychovávat tak, aby si na to při-
šlo samo, někteří z nás jsme v takové životní situaci, že 
ani nemáme prostor o tom moc přemýšlet. Podobně je to 
i s výběrem sportu pro naše ratolesti. 

V několika bodech budeme jako rodiče asi zajedno. 
V první řadě se o své dítě bojíme a nechceme, aby se 
mu něco stalo. Chceme, aby se dítě dobře učilo. A ne-
chceme, aby se potulovalo někde s nějakou partou, jejíž 
členy neznáme, nebo naopak známe až moc dobře. Bojí-
me se, aby se nedostalo do přímého kontaktu se sociálně 
nevhodným chováním, ať již v podobě vandalismu, kon-
zumace drog, nebo drobné kriminality. A asi se všichni 
se zděšením díváme na to, kolik času jsou děti schopny 
strávit pasivním hraním her na různých elektronických 
přístrojích. Proto každý rodič jednoho dne čelí otázkám: 
Chci, aby mé dítě organizovaně sportovalo? Kdy 
mám s výběrem sportu začít? Jak sport vybrat?

Na první otázku si můžeme odpovědět protiotázkou. 
Existuje nějaký důvod, proč nechci, aby mé dítě aktivně 
sportovalo? Pokud na tuto otázku nemám jasnou a jedno-
značnou odpověď, kterou si dovedu před sebou a svým dítě-
tem obhájit, měla by má odpověď na první otázku být ANO. 

Musíme si uvědomit, že doba, kdy děti venku volně 
pobíhaly a neustále společně hrály nějaké sportovní hry, 
již minula. Dnes se kamarádi jdou navštívit a hrají proti 
sobě hry na počítači. Dříve jsme na každém sídlišti slyše-
li dětský křik, dunění meruny, jak kluci hráli fotbal. Dnes 
tomu tak není, děti tráví mnoho času pasivní zábavou. 
Pohybová aktivita dětí se přesouvá do organizovaných 
zájmových a sportovních oddílů. 

Na druhou otázku je odpověď také poměrně snad-
ná. Čím dříve se dítě do organizované aktivity zapojí, tím 
přirozeněji si zvykne na to, že se takové aktivity účastní. 
Na druhou stranu je nutno říci, že nikdy není pozdě s něja-
kým sportem začít a existuje řada sportů, kde začátek v poz-
dějším věku nijak neomezí šance v tomto sportu uspět.

Odpověď na třetí otázku již není tak triviální a vy-
žaduje více pohledů. Je nutné si uvědomit, že sport musí 
dítě především bavit. Dítě by mělo být schopno se se 
svým sportem ztotožnit, mělo by se na něj těšit a v nej-
lepším případě se jím zabývat i mimo vyhrazené hodiny 

tréninků. Proto bych si jako rodič měl udělat dvě etapy 
analýz. První spočívá v tom, seznámit se s možnostmi, 
které jsou pro dítě v okolí mého bydliště k dispozici. 
Druhý aspekt jsou přirozené schopnosti mého dítěte. 

Rodiče by měli dát dítěti možnost se s konkrétním spor-
tem seznámit, vyzkoušet si ho. Jako rodič sami poznáte, 
zda se dítěti sport líbí, či nikoliv, případně se na místě 
můžete poradit s přítomnými trenéry. 

Příkladem v tomto směru je od minulé sezóny Čes-
ký svaz ledního hokeje, který pořádá dvakrát do roka 
v rámci své kampaně „pojď hrát hokej“ tzv. Týden 
s hokejem. Na zimních stadionech v celé ČR jsou dětem 
k dispozici trenéři, kustodi a další funkcionáři hokejo-
vých klubů, kteří seznámí rodiče se současným dětským 
hokejem, bezpečnostními opatřeními a výstrojí. Děti si 
mohou hravým způsobem hokej vyzkoušet, a pokud je 
bude bavit, přihlásit se do pravidelných tréninků.

Dne 25. ledna 2017 od 16,00 proběhne za podpory 
ČSLH tato akce i na zimním stadionu v Ledči nad Sá-
zavou. Zváni jsou všichni, kdo mají o hokej zájem, ale 
především děti ve věku 4–8 let se svými rodiči. Více in-
formací na www.pojdhrathokej.cz a na stránkách www.
hcledec.cz. Přihlášené děti, které se zúčastní náborové 
akce, obdrží jako dárek reprezentační dres se jménem. 
Přihlášky s uvedením jména a roku narození dítěte posí-
lejte mailem na david.prudek@hcledec.cz, nebo formou 
sms na 602 196 466.

V průběhu ledna dostane individuální pozvánku na ten-
to, případně jiný, termín 20 dětí, které mají pro bruslení 
a lední hokej mimořádné vlohy, talent a předpoklady. 
Tyto děti byly vybrány v rámci projektu bruslení HC Le-
deč pro školy a školky hlavním trenérem mládeže HC 
Ledeč, kterým je hokejová legenda a člen hokejové síně 
slávy, pan Milan Chalupa, dvojnásobný mistr světa, člen 
týmu Československa, který v roce 1976 získal stříbro 
na Kanadském poháru, majitel dvou stříbrných medailí 
z olympijských her a čtyřnásobný mistr republiky. Pan 
Chalupa byl do Ledče delegován v rámci projektu „Pro-
fesionální trenéři do malých klubů“, který pořádá a finan-
cuje již třetím rokem ČSLH.

Pokud jste o hokeji jako sportu pro svého syna nebo 
dceru neuvažovali, nebo si myslíte, že je to pro ně sport 
nevhodný, přijďte také. V nejhorším se vaše domněnka 
potvrdí, v lepším případě si vaše dítě najde sport, který 
si zamiluje. 

Jan Malík

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ SPORT PRO SVOJE DÍTĚ?

Vezměte své dítě
ve věku 4 – 8 let
25.1.2017, 16:00
na zimní stadion
v Ledči nad Sázavou

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

Dne 8. ledna tohoto roku oslavil 
své významné životní jubileum – 85 
let, pan FRANTIŠEK POKORNÝ 
z Ledče nad Sázavou. K tomuto 
výročí mu přejeme především pevné 
zdraví a ještě mnoho let v kruhu 
svých nejbližších.       

Děti a vnoučata

Děkujeme firmě Expert elektro, jmenovitě rodině 
BROžOVÝCH, za peněžitý dar pro naši dceru Terezu.

Rodina Fantova

BLAHOPŘÁNÍ PODĚKOVÁNÍ

OPRAVA ÚSEKU KOMUNIKACE  
V UL. KE STÍNADLŮM DOKONČENA

Již 22. prosince 2016 se podařilo předat 
a převzít ukončené práce v souvislosti s opravou 
úseku komunikace v ul. Ke Stínadlům. Bylo 
konstatováno, že dílo bylo provedeno v souladu 
se „Smlouvou o dílo“ a nevykazuje vady 
a nedodělky bránící v provozu. V rámci opravy 
komunikace došlo ve spolupráci se společností 
VaK HB a.s., k rekonstrukci vodovodu 
a kanalizace a následně ke kompletní opravě 
povrchu komunikace včetně přilehlých chodníků 
(viz foto). Tato rekonstrukce si vyžádala náklady 
ve výši 5 388 522,- Kč vč. DPH. Termín 
realizace tohoto projektu byl smluvně stanoven 
do 31. 12. 2016. Za dřívější předání silnice, 
navíc před obdobím svátečně naladěného závěru 
roku a prázdnin, patří poděkování dodavateli 
prací - firmě Porr a. s. z Prahy - která 
prováděla práce na základě výběrového řízení. 
Zkrácením termínu plánované opravy úseku 
komunikace v ul. Ke Stínadlům o devět dnů, 

hojně využívané nejen občany ze „sídliště“, 
bylo umožněno dříve zrušit znepříjemňující 
dopravní omezení, trvající více než tři měsíce. 
Při převzetí díla byl zároveň vypracován soupis 
nedodělků nebránících v užívání díla, které 
budou dodavatelem odstraněny v závislosti 
na klimatických podmínkách, nejpozději však 
do 30. dubna 2017. Jedná se např. o vyčištění 
a uvedení ploch využívaných v rámci stavby 
i samotné komunikace do původního stavu, 
terénní úpravy včetně založení trávníku, 
vyrovnání nerovností komunikace a zasypání 
spár, doplnění odpadkových košů. Záruka je 
smluvně ošetřena na 5 let od 22. 12. 2016. 
U dokončených prací na jaře 2017 se záruka 
posouvá o dobu do dokončení nedodělků.       
Všem občanům města, kterým výše popsaná 
oprava komunikace způsobila potíže, děkujeme 
za trpělivost.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy


