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ZPRÁVY Z RADNICE
V prvním měsíci nového roku se Rada města sešla na své
schůzi dne 9. ledna a na ní projednala mimo jiné následující
body:
• Schválení programu zastupitelstva dne 18. ledna 2017
• Schválení výpůjčky pozemků před budovou gymnázia
pro 2. etapu opravy fasády začínající 1. března
• Uložení úkolu vypracovat žádost o získání dotace na
2. etapu opravy morového sloupu a na žádost do programu EFEKT na výměnu svítidel veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo města se sešlo 18. ledna, mimořádně ve středu. Důvodem bylo zveřejnění rozpočtu na úřední desce zákonných 15 dní. Na tomto zastupitelstvu bylo projednáno:
• Schválení rozpočtu na rok 2017, včetně dotace 5,4 mil.
Kč na výkon státní správy
• Schválení poskytnutí příspěvků na činnost příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ, SVČ) v roce 2017

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
• Schválení dodatku smlouvy opravy ulice Ke Stínadlům,
která ponižuje celkovou cenu díla o 596 tis.
• Schválení změn odměn a příplatků neuvolněných zastupitelů
• Neschválení záměru podat občanskoprávní žalobu o náhradu škody ve věci terénních úprav skládky Rašovec,
na základě výzvy zastupitelům občana K.K.
• Neschválení odkoupení pozemků v lokalitě Na Pláckách
od soukromého vlastníka vzhledem k vysoké požadované ceně
Další termín jednání Zastupitelstva města je plánován
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-

OZNÁMENÍ PRO DRŽITELE PSŮ
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ledče
nad Sázavou č. 1/2016, o místním poplatku ze psů, došlo
k rozeslání poštovních poukázek pro uhrazení poplatku,
který je splatný nejpozději do 31. března 2017 a lze jej uhradit na poště, bankovním převodem nebo přímo na pokladně našeho MěÚ – Husovo náměstí č. 7 – II. patro. Úplné
znění vyhlášky se „Sazbou poplatku“ naleznete na webových stránkách města Ledeč nad Sázavou (www.ledecns.
cz) v sekci dokumenty Odboru samosprávy.
Vznikne-li poplatková povinnost za držení psa po uvedeném datu splatnosti, bude poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
Vyzýváme všechny držitele psů na území města Ledeč n. S.
a jeho místních částí, kteří doposud nesplnili svoji oznamovací povinnost o držení psa, aby tak učinili neprodleně. Dle
výše uvedené vyhlášky je oznamovací povinnost do deseti
dnů od vzniku poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa
tří měsíců nebo započetí držení psa staršího tří měsíců.  
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým
je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle
zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik

psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující
útulek zřízený obcí
pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis. Například zákon
o myslivosti, který
řeší v rámci využití honiteb vedení
evidence loveckých
psů používaných pro
honitbu, kteří na základě
složených
zkoušek mají vydán
průkaz loveckého psa. Pro osvobození od poplatku je nutné
v tomto případě městskému úřadu doložit „Potvrzení mysliveckého sdružení o využívání psa k výkonu práva myslivosti“.
Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

ZUBNÍ POHOTOVOST ÚNOR 2017
11. – 12. 2.

Dr. Laštovičková,
Kalinovo náb. 605, H. Brod

Tel.: 569 425 751

18. – 19. 2.

Dr. Landsmanová,
Hrnčířská 2925, H. Brod

Tel.: 569 428 238

25. – 26. 2.

Dr. Pexa, Zámecká 730,
Světlá n. Sáz.

Tel.: 569 477 191

4. – 5.3.

Dr. Ulybinová,
Husovo nám. 12, Ledeč n. Sáz.

Tel.: 569 722 318

11. – 12. 3.

Dr. Teclová,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 109

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

2

ZIMNÍ UDRŽOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

foto: plošina Jiří Sladkovský

Po několika letech i do našeho města dorazila zima
a přinesla s sebou sníh a náledí, tak jak to maloval Josef Lada. Někoho sníh potěšil, zejména naše malé občánky, městu ale přidělal starosti s úklidem chodníků
a komunikací. Na území města Ledeč n. S. se nachází
chodníky o celkové délce 23.237 m a ploše 42.762 m2,
komunikace v délce 29.608 m a ploše 157.641 m2.   Již
z této strohé statisticky doložené informace je zřejmé,
že není možné provést úklid sněhové kalamity okamžitě
na všech chodnících a komunikacích.
Všechny uvedené plochy jsou ve správě našeho města,
kdy povinnost zimní údržby komunikací a chodníků je
uložena zákonem. Úklid těchto ploch již po několik desetiletí zajišťují naše technické služby a není tomu jinak ani
letos. Mimo uvedené plochy existují další účelové přístupové komunikace v celkové délce cca 1.360 m a ploše
5.440 m2. Jedná se o komunikace, které se nalézají z velké části v okrajových lokalitách města a slouží většinou
jako přístupy k nově vybudovaným rodinným domům.
Samozřejmě i v těchto částech žijí lidé, naši spoluobčané,
kteří potřebují udržované komunikace. Na těchto cestách
je prováděna zimní údržba v omezené míře, tak aby byly
sjízdné.
Pro uklidnění nedočkavých majitelů nemovitostí, před
kterými ještě není, v případě sněhové kalamity, uklizen
přístupový chodník, uvádíme, že je zpracován harmono-

gram údržby komunikací, a to podle významu. Do prvního „sledu“ jsou zařazeny komunikace a chodníky,
které spojují části města s důležitými objekty: Husovo
náměstí, Mostecká, Náměstí Svobody, ulice Komenská,
Habrecká, Nádražní, Heroldovo nábřeží, Koželská, Tyršovo nábřeží, schody z Horní Ledče, přístup na Zoufalkou, Havlíčkova.
Do druhého pořadí důležitosti jsou zařazeny celé části města, které budou postupně uklízeny: nové sídliště,
staré sídliště, ulice Haškova, prostor pod ČSAD, Plácky,
Horní Ledeč, Zoufalka, ulice Údolní.
Harmonogram je koordinován s realizační firmou. Je
pochopitelné, že každý majitel své nemovitosti ji považuje za nejdůležitější místo na světě a požaduje neprodlené uklizení sněhu před svým domem. Komunikace
jsou rozděleny podle dopravního významu do určitých
kategorií a tomu odpovídají i příslušné časové úseky při
úklidu sněhové nadílky. Stejně lze přistupovat i k úklidu
chodníků, kdy realizační firma v případě sněhové kalamity musí nasadit veškerou techniku na preferované tratě, pak může dojít k situaci, že nebude v silách úklidové
firmy zajistit „včas“ schůdnost chodníků s menším dopravním významem.  Zimní údržba nese značné finanční
náklady, jen od počátku roku do 16. 1. 2017 bylo vynaloženo již více než 400 tis. Kč.		
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru VŽP

JAK JE MOŽNÉ UHRADIT POPLATEK ZA ODPADY
Vážení občané, každý poplatník v těchto dnech dostává do své poštovní schránky složenku, na které je uvedena
částka, která je vyměřena na základě platné Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 4/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. O výši poplatku a znění vyhlášky jste byli již informováni v minulém čísle zpravodaje.
Znovu si dovolujeme upozornit na skutečnost, že PROSTŘEDNICTVÍM SIPO NENÍ MOŹNÉ V ROCE 2017
POPLATEK UHRADIT!
Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31. března 2017. Poplatek je možné uhradit složenkou na poště, bezhotovostním převodem na účet 19-2429521/0100 nebo hotově a to složením do pokladny města Ledeč nad Sázavou.
Pro jednoznačnou identifikaci poplatníka je vždy, při jakémkoliv způsobu platby, nutné uvést variabilní symbol
(číslo pohledávky), který je počítačově vygenerován a je uveden na zaslané složence. V případě změny plátce
nebo počtu členů domácnosti v rámci trvalého pobytu na území města Ledeč nad Sázavou žádáme o neprodlené
nahlášení této skutečnosti na oddělení ŽP MěÚ v Ledči nad Sázavou, III. patro, dveře č. 307, p. Jana Fotrová,
tel.: 569 729 532, 731 156 913.          
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI
ZA MĚSÍC LEDEN 2017
FYZICKÉ NAPADENÍ –
dne 2. ledna 2017 byly policejním orgánem PS v Ledči
nad Sázavou dle § 158/3
tr. řádu, zahájeny úkony tr.
řízení ve věci podezření ze
spáchání přečinů výtržnictví
a pokusu ublížení na zdraví,
ze kterého jsou podezřelí
2 muži ve věku 35 let, kteří dne 7. 12. 2016, po předchozím požívání alkoholických
nápojů, měli vzájemný slovní konflikt na náměstí Svobody
a v ul. Komenského v Ledči n/S., který následně přerostl
ve vzájemné fyzické napadení ranami pěstí do oblasti hlavy jakož i dalších částí těla, v důsledků kterých oba utrpěli
drobné oděrky a podlitiny, které si vyžádali lékařské ošetření v nemocnici Havlíčkův Brod. Věc bude policejním orgánem zpracována ve zkráceném přípravném řízení a následně
spisový materiál předložen na Okresní státní zastupitelství
Havlíčkův Brod k dalšímu rozhodnutí, v případě uznání
viny před soudem hrozí oběma pachatelům trest odnětí svobody až na 2 roky.
NAPADENÍ PSEM – dne 5. ledna 2017 byly policejním
orgánem PS v Ledči nad Sázavou dle § 158/3 tr. řádu, zahájeny úkony tr. řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, ze kterého je podezřelý
71-letý muž z obce Kožlí, který si dne 7. 12. 2016 řádně

nezabezpečil na svém pozemku v uvedené obci psa (kříženec plemene německý ovčák a kokršpaněl), který volně
pobíhal po dvoře v době, kdy poštovní doručovatelka prováděla doručování korespondence do jeho poštovní schránky na otevřených vratech a pes ji následně kousl do levého
stehna nohy, kde jí způsobil tržnou hlubokou ránu o velikosti 2x2 cm, kdy poškozená byla ihned převezena k dalšímu
ošetření do nemocnice v Havlíčkově Brodě, kde byla následně poškozené vystavena pracovní neschopnost v trvání
30 dnů, po tuto dobu poškozená postupovala opakované vyčištění rány a převazy, dále musela udržovat klidový režim
s minimálním pohybem bez možností vycházek. Věc byla
policejním orgánem zpracována ve zkráceném přípravném
řízení a následně spisový materiál předložen na Okresní
státní zastupitelství Havlíčkův Brod k dalšímu rozhodnutí,
v případě uznání viny před soudem hrozí pachateli trest odnětí svobody až na 1 rok nebo zákaz činnosti.
Dne 24. ledna 2017 v 04:53 hod. byl policejní hlídkou
v Ledči nad Sázavou vypátrán uprchlý chovanec ze školského zařízení DÚM Lublaňská, Praha 2., ze kterého utekl dne
21. 1. 2017. Po provedení neodkladných úkonů na PS Ledeč
nad Sázavou byl následně předán pracovníkům diagnostického ústavu.  
npor. Josef Daněk, DiS.,
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n/S., Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

ŽIJE A PRACUJE MEZI NÁMI
V průběhu měsíce listopadu 2016 na základě zpracovaného
projektu „Úprava zpevněných ploch“ provedly TS Ledeč n.
Sáz. vybudování nového chodníku a přístupové cesty do našeho bytového domu 28. října 548-550. Na této akci se financováním podílelo naše SVJ částkou 244.311 Kč a Město Ledeč
částkou 75.000 Kč.
Celá tato akce, která probíhala ve ztížených pracovních
podmínkách (současná výstavba silnice na Sibiř) byla v závěru měsíce listopadu úspěšně ke spokojenosti všech majitelů výše uvedených bytů dokončena. Chtěl bych poděkovat
Městu Ledeč za finanční pomoc a fi TS Ledeč n.S. za dobře
odvedenou práci.
Zvláštní poděkování však patří člověku, který žije a pracuje
mezi námi. Je to pracovník TS Ledeč n. S. pan Jaroslav Těšínský. Při jeho prováděné práci jsem postupně poznal člověka,
kterého jsem potom potkával téměř každý jeho pracovní den.
Člověka, který v naprostém klidu a rutině prováděl každý pracovní úkon, od odkrytí zeminy, položení základu, dlažby, vyměření, začištění omítek balkonů, usazení ventilátoru do zdi
a další práce dle projektu. I jeho kolegové díky jeho zručnosti
pracovali v pohodě a žádným způsobem nenarušovali pohyb
obyvatel domu a to zejména v době, kdy byla současně prováděna výstavba silnice na Sibiř. Zde vznikaly někdy i složité
a vyhrocené situace obyvatel okolních domů, kteří se složitým způsobem dostávali ze svých bytů na polikliniku, do města, na poštu apod. Nehledě na pohyb vozidel. Toto je však
na samostatný článek, ale máme to za sebou a vzniklá nová

komunikace bude zřejmě patřit k těm pěkným, které snad dále
v Ledči budou budovány.
Pan Jaroslav Těšínský však přes všechny tyto složitosti
pracoval tak, jak mi dříve narození pamatujeme. Řemeslnicky odborně, klidně, s přehledem, pečlivě a tak, že jeho každý
pracovní úkon bez závad navazoval na sebe. Výsledkem byla
dobře odvedená práce, ze které máme všichni radost. Jeho přístup a výkon působil pochopitelně kladně na celou partu TS,
která společně s ním tuto akci zajišťovala. Zejména dneska,
v někdy hektické a zbytečně uchvátané době, je radost mít takového člověka, řemeslnicky zručného, skromného a slušného ve svém týmu. Přál bych si, aby si toto uvědomilo i vedení
firmy TS Ledeč, které tento pracovník dělá tak dobrou vizitku
a reklamu.
Někdy si myslím, že i ostatní firmy si postupně přestávají
vážit takových řemeslnicky zručných lidí a řeší to zejména
v době nedostatku pracovních míst systémem kus za kus!
Věřím však, že přijde (a možná již přichází) doba, kdy tací
Jaroslavové, o kterém píši, zase budou jako dříve chloubou
každé firmy, budeme si jich vážit, více využívat, patřičně odměňovat, ale hlavně je dále hledat, vychovávat a zaměstnávat.
Závěrem přeji panu Jaroslavu Těšínskému a to nejen v tomto novém roce 2017 pevné zdraví, optimismus, štěstí a další řady spokojených zákazníků, jak tomu bylo u nás, kterým
bude odvádět tak dobře vykonanou práci, jakou odvedl pro
naše SVJ.
Předseda SVJ Karel Hruša
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HASIŠKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ N. S.
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Nový rok z pohledu požární
ochrany v Ledči nad Sázavou.
Silvestrovská noc se neobešla bez zásahu hasičů. Nedošlo
k žádnému požáru ve spojitosti s oslavami nového roku. Ve  
3:29 1. ledna byl první letošní
výjezd na drobnou dopravní nehodu jednoho osobního vozidla
u Kamenné Lhoty. Dále 1. ledna vyjížděla jednotka do rodinného domu v Ledči nad
Sázavou na kontrolu plynového topidla po údajném výbuchu. Na místě nebylo zjištěno žádné zahoření a dále
se spolupracovalo s pracovníky plynárny na zjištění pro-

blému úniku plynu. Měření koncentrace úniku zemního
plynu u rodinného domu, bylo důvodem k výjezdu také
21. ledna v Leštině u Světlé. V celkovém souhrnu jsme
vyjížděli k dvacítce událostí. Řada z nich byla v souvislosti s klimatickými podmínkami. Při čtyřech dopravních
nehodách došlo ke zranění čtyř osob. Jediným požárem v tomto období bylo zahoření v komínovém tělese v Hněvkovicích 17. ledna. Před příjezdem jednotky
majitel velmi správně vybral topeniště kamen a následně
došlo k pozvolnému vyhoření sazí. Naše jednotka už jen
provedla kontrolu komína a jeho okolí termokamerou.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

ČINNOST MĚSTSKÉ KNIHOVNY V ROCE 2016
Děkujeme všem návštěvníkům, že v minulém roce využili některou ze služeb naší knihovny. Během roku se
zaregistrovalo 879 čtenářů, kteří si půjčili 65 429 knih, časopisů nebo CD. Někteří využili ostatní služby např.
kopírování nebo internet. Jako každý rok jsme pořádali besedy pro mateřské a základní školy. Tradicí je přespávání
v knihovně při Noci s Andersenem a pasování prvňáčků na čtenáře. Mrzí nás pokles návštěvnosti v dětském
oddělení, bohužel se jedná v současné době o problém většiny knihoven. Na druhou stranu jsme zaznamenali nárůst
výpůjček v oddělení pro dospělé, což nás velmi těší.
Budeme se snažit, aby ve všech odděleních knihovny byli naši uživatelé co nejspokojenější, a přejeme jim plno
krásných a pohodových chvil, ke kterým jim určitě přispěje i četba zajímavých knih.
knihovnice

6

ZÁPIS Z VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY
SDH LEDEČ NAD SÁZAVOU 13. ledna 2017
Jednání proběhlo na ledečské hasičské stanici. Jednání
vedl starosta sboru Mgr. Daniel Horký. V úvodu přivítal přítomné členy a hosty. Za HZD se jednání zúčastnili
mjr. Ing. Zdeněk Šach, ppor. Jan Šimanovský, za Město
starosta Ing. Zdeněk Tůma, Ing. Jan Drápela a Ing. Hana
Horáková. Za okrsek starosta Josef Borovský a velitel
Václav Pokorný, za zasloužilé hasiče Josef Cihlář.
Po úvodu následovalo přednesení zprávy o činnosti
SDH v roce 2016. Připomenuta byla proběhlá odborná
příprava. Proběhl IMZ velitelů, školení preventistů, strojníků, nositelů dýchací techniky a i odbornosti hasič 3. a 2.
stupně. Koncem roku proběhlo školení v první pomoci
od Zdravotnické záchranné služby. Během roku byla příležitost znalosti ověřit a prakticky vyzkoušet při cvičeních
jak v ohňovém kontejneru v Havlíčkově Brodě, tak při
cvičení s povodňovými vaky v Ledči, ve Pstruhárnách při
cvičení záchytu nebezpečné látky na vodním toku, při nácviku dálkové dopravy vody v Prosíčkách a Stvořidlech,
anebo v Barborce v Petrklíči. Strojníci pravidelně jezdili povinné kondiční jízdy a obsluha motorových pil odpracovala předepsané hodiny, zejména při pomoci městu
s kácením obecních dřevin. Dále byla zmíněna soutěžní
činnost a sport. Vzpomenuta byla soutěž v Pavlově, soutěž
HZS ve vyprošťování v červnu, kde se sbor podílel na zajištění akce jako technická četa, obdobně jako na soutěži
v TFA, kde však ledečští dobrovolní hasiči soutěžili. Soutěž v TFA i vyprošťování pořádal HZS a to v souvislosti
s oslavami 40 let HZS v Ledči. Ty vyvrcholily společenským večerem na hotelu Sázava. V příspěvku byl představen nový člen sboru Filip Šimůnek a ještě jednou jménem
sboru pogratulováno Štěpánovi Polákovi k narození syna
Lukáše.
Zmíněn byl i pozitivní vývoj v oblasti spolkové činnosti.
Přítomní byli informováni o výletech do Lešan na tankový
den, na den pozemního vojska Bahna, a například do Zbirohu na expozici HZS. V té souvislosti bylo zmíněno, že
sbor však není jen sám pro sebe i v případě, že zrovna
nezasahuje na mimořádné události. Koncem roku byla již
podruhé uspořádána sbírka hraček pro děti, které tráví vánoční svátky v havlíčkobrodské nemocnici. Akci finančně

podpořilo město a velice se podařila. Tento
předloňský
projekt
velitele Pavla Pokorného má tedy ambice
se stát novou tradicí.
Příspěvek byl uzavřen přehledem zásahové činnosti. Poplach byl vyhlášen
mnohokrát, jednotka
tvořila buď zálohu
na stanici, anebo zasahovala. K nasazení
jednotky došlo při
přívalových deštích v květnu, při požáru pole u Světlé,
u požáru domu v Dolním Městě, u požáru vozidla u Jedlé,
na Stínadlech, u požáru domu v Hněvkovicích, u požáru
stodoly v Zaháji a kotelny v Koutech.
Následně byl přednesen a schválen plán práce na rok
2017, složení výjezdové jednotky a proběhlo ocenění
členů. Martin Prášek byl oceněn stužkou za 10 let práce ve sboru, Miroslav Doležal a Tomáš Krejčík převzali
čestné uznání. Starosta města převzal medaili HZS Kraje
Vysočina a Liboru Hartovi, jako jednomu ze zakládajících
členů ledečské profesionální požární ochrany, byla předána pamětní sekyrka.
V diskuzi Ing. Tůma poděkoval za práci pro město,
stejně jako členka sboru a místostarostka Ing. Horáková.
Mjr. Šach informoval o statistice roku 2016 z pohledu
HZS. Starosta okrsku Borovský informoval o aktualitách
z okrsku. Ppor. Šimanovský navázal z pohledu velitele
stanice. ZH Cihlář přispěl za aktiv zasloužilých hasičů.
Za odbornou radu velitelů o aktuálním dění informoval
velitel Pokorný. V další diskuzi byla konkretizována a doplňována otevřená témata. Následovalo hlasování, kde
byla zpráva o činnosti, plán práce, složení výjezdové jednotky a příspěvky hostů schváleny.
Následovala večeře a volná zábava.            
Dan Horký, foto na str. 6
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ZAPOMENUTÉ KOUSKY
Divadlo Mimochodem nezahálí a pilně pro vás připravuje
zábavu na celou sezónu 2017, která potrvá od března do listopadu letošního roku. Doufáme, že se s vámi všemi budeme
setkávat tradičně každou čtvrtou sobotu v měsíci, kdy budete
moct zhlédnout divadelní představení ať už z portfolia domácího souboru Mimochodem, anebo některého z našich četných
hostů. Ty pro vás vybíráme osobně na základě výjezdů po celé
republice, přičemž klíčové kritérium pro pozvání do Ledče
spočívá v tom, jestli se naše výprava shodne na tom, že dané
představení chce vidět znovu a jestli je podle nás vhodné pro
naše kulturychtivé publikum.
Mnoho souborů a představení naším drsným sítem neprojde, protože se pro vás snažíme vybírat ty nejlepší kousky.
A když už se bavíme o drsném sítu, možná bychom mohli
přiznat, že stejně přísné měřítko používáme i tehdy, když jde
o výběr hry, kterou nastudujeme v rámci vlastní produkce.
Řada z vás nejspíš viděla komedie a muzikály, které jsme
za víc než deset let svého působení nastudovali, ale přitom se
najde i pár scénářů, které jsme rozezkoušeli, ale k jejich uvedení nakonec nikdy nedošlo – většinou proto, že jsme se nedokázali smysluplným způsobem oprostit od dobře známého
zpracování profesionálních souborů a nechtěli jsme je pouze

bezmyšlenkovitě kopírovat. Mezi taková díla patří třeba Sluha dvou pánů, Charleyova teta či Někdo to rád horké. Nikdy
neříkej nikdy, a tak ani my neříkáme, že se k těmto světoznámým klasikám nikdy v budoucnu nevrátíme, ale prozatím se
budeme držet při zemi.
Letos tedy navážeme na osvědčenou tradici, která spočívá
ve zvaní zajímavých hostů z celé republiky a reprezentaci našeho města prostřednictvím výjezdů s našimi hrami do blízkých i dalekých měst. Samozřejmě nezapomeneme potěšit
i domácí publikum reprízami osvědčených a stále žádaných
komedií, které se nacházejí v našem repertoáru, a rádi bychom
vám letos představili i nějakou tu novinku.
Podrobnější informace o jednotlivých představeních vám
budeme přinášet na stránkách tohoto zpravodaje, na našich
webových stránkách, na plakátech ve městě i na našem Facebooku. A ještě před začátkem sezóny bychom vám rádi nabídli stále atraktivní permanentku divadla Mimochodem na rok
2017. Tato přenosná karta zajistí jedné osobě vstup zdarma
na všechny divadelní a hudební akce, které budeme letos pořádat. Více informací získáte na adrese info@mimochodem.com
či na čísle 775 646 629. Těšíme se s vámi na viděnou.
-JN-

NOVINKY Z TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
NA STŘEDNÍ ŠKOLE V LEDČI N. S.
Žáci mohou v průběhu studia učebních nebo studijních
oborů získat celou řadu odborných certifikátů, svářecí průkaz, školní stipendium, zaměřit se na svařování plastů,
na programování CNC, absolvovat praxi u regionálních firem nebo v zahraničí. Odborný výcvik učebních oborů se
z části realizuje na pracovištích regionálních firem. Pokud se
žáci podílí ve školních dílnách na doplňkové činnosti školy,
dostávají za tuto činnost odměny. Žáci strojírenských oborů
si prakticky ověřují výsledky své práce z programovacích
stanic HEIDENHAIN na školním frézovacím centru CNC.
Rozšiřujeme programování CNC strojů o programy FANUC
a SIEMENS SINUMERIK. Svařovna plastů je vybavena
moderními svařovacími přístroji, gravírovacím strojem s počítačem, 3D tiskárnou atd. Se společností DTS-Praha, a. s.
spolupracujeme při aplikaci moderní CAM výuky v softwaru
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InventorCAM, který je žákům plně k dispozici v odborné
učebně školy. Začínáme realizovat nový projekt „Postav si
svůj CNC stroj“ se společností Kovofiniš, s. r. o. Ledeč nad
Sázavou. Nově připravujeme zaměření na galvanotechniku ve spolupráci s firmou LACUM GALMA a. s. Humpolec a s Českou společností pro povrchové úpravy. Odborníci
z regionálních firem pravidelně prezentují na odborných přednáškách žákům nové technologie a výrobní programy firem.
Žáci během školního roku navštíví tyto firmy v rámci odborných exkurzí. Některé firmy např. Wikov Sázavan, s. r. o.,
Zruč nad Sázavou, Mubea Dolní Kralovice atd. poskytují žákům firemní stipendia pro vybrané učební nebo studijní obory.
Absolventi nachází bezproblémové uplatnění na trhu práce.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

SLOVO HEJTMANA
Zima na Vysočině může být okouzlující – zvláště když je
počasí příznivé. Sportování, turistika i kultura – to jsou naše
možnosti pro tento čas. Konec loňského a začátek tohoto roku
konečně přály i milovníkům bílé stopy, sníh napadal a udržel
se po dlouhé týdny. Místní i návštěvníci si mohli užívat stovky
kilometrů upravených běžeckých tras poskytujících nádherný
výhled do kraje, náročná stoupání i svištící sjezdy. To vše
nám nabídlo mnoho míst na celé Vysočině. Jejím lyžařským
centrem je pak jednoznačně Vysočina Arena u Nového Města
na Moravě. Znovu se mi potvrdila správnost rozhodnutí o její
výstavbě, je hojně navštěvována turisty i aktivními sportovci.
Mimo vrcholné sportovní akce si ji mohou všichni vyzkoušet
přímo na tratích profesionálních biatlonistů a běžkařů, v létě
zase na trasách pro kola všeho druhu.
Před Vánocemi jsme si užili skvělý zážitek, kdy se Vysočina úspěšně představila světové špičce biatlonu a jejich
prostřednictvím celému světu. A opět jsem osobně slyšel
z mnoha úst i zahraničních účastníků jen chválu. Na organizátory, na prostředí, na více než 120 tisíc nadšených diváků.
A mnoho z nich se k nám jistě vrátí i při jiných příležitostech,
aby objevili další neméně krásné kouty našeho kraje. Lepší
propagaci našeho regionu si snad ani nedovedu představit.
A to nás ještě čeká ve Vysočina Areně začátkem února otevřené juniorské mistrovství Evropy v biatlonu, v květnu pak
Světový pohár horských kol. Ostatně i když nás neobklopují
Alpy, na kopcích Vysočiny najdou lyžaři dobré podmínky
rovněž pro sjezdové lyžování. Provozovatelé zdejších mnoha sjezdovek umí připravit příjemné prostředí po celou dobu

přijatelného počasí.
Rozvoji cestovního ruchu na Vysočině by měly
pomoci i v poslední době
vznikající oblastní destinační společnosti, jejichž
úkolem má být mimo jiné
vytváření produktů cestovního ruchu na svém území.
Organizace tohoto typu
fungují již na Žďársku,
Třebíčsku, nejnověji se
rodí organizace na Pelhřimovsku. Doufám, že ve spolupráci
s naší organizací Vysočina Tourism pomohou ještě více využít
potenciál naší krásné Vysočiny.
V zimních měsících je kromě sportů na sněhu správný čas
i k návštěvě kulturních zařízení. Na Vysočině k tomu máme
spoustu příležitostí, ať už jde o výstavy, koncerty, či památky. Kromě tradičních třešťských betlémů zaznamenala v této
sezóně v čase adventním velký ohlas příležitostná velká výstava betlémů ze sbírek jihlavského Muzea Vysočiny v Telči. Užijte si tedy i v dalších měsících krás přírodních, ale
i našich památek architektonických nebo těch ve výstavních
prostorách našich muzeí a galerií.
Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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Na úvod mi dovolte, abych pro vaši představu o naší obci uvedl pár čísel. Rozložení obyvatelstva je následující.
Dospělí 285, muži 152, ženy 133, děti 15-18 let 8, děti do 15 let 43, celkem 336
Počty obyvatel v jednotlivých osadách:

Jmenovité složení zastupitelstva:

Číhošť

162

Jaroslav Tvrdík, starosta

Jiří Cihlář

Hlohov

43

Milan Čepek, místostarosta

Jiří Novák

Hroznětín

38

Vladimír Kotěra

Jiří Cihlář ml.

Tunochody

67

Jiří Prášek

František Bareš

Zdeslavice

26

Jaroslav Urban

Největší investiční a neinvestiční akce:
V roce 2015: oprava kanalizace v Číhošti, zahájení stavby vodovodu do Tunochod, opravy komunikací
v majetku obce
V roce 2016: dokončení vodovodu v Tunochodech,
úprava fotbalového hřiště v Číhošti, úprava parku v Číhošti, oprava chodníků v Číhošti, oprava střechy na stodole v Číhošti
Na rok 2017: oprava střechy na budově OÚ, odbahnění a oprava hráze na rybníku Krčmář, oprava chodníků
v Tunochodech
ČÍHOŠŤSKÉ SPOLKY
Sbor dobrovolných hasičů v Číhošti se v roce 2015
účastnil mnoha výjezdů. Počátkem roku zasahovali místní
hasiči u spadlého stromu přes komunikaci u nedaleké obce
Prosíčka. Dále bylo podniknuto mnoho výjezdů v letních
měsících k požárům různého rozsahu, např. požár kravína v Kynicích, požáry pole, lesa a strnišť. Členové sboru
se dále podílejí na různých akcích. Jako každý rok uspořádali maškarní průvod, zapojili se do organizace pálení
čarodějnic, předvedli techniku u příležitosti dětského dne
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a pomohli se zaléváním nedávno vysazených stromků
u obecního rybníku Kacíř. Významnou měrou se členové sboru podíleli na organizaci a řízení dopravy při mši,
kterou sloužil kardinál Duka dne 22. 2. 2015 a následně
12. 7. 2015 při akci spojené s ukládáním ostatků Pátera
Josefa Toufara v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti. Dále se sbor účastní okrskových soutěží. 8. května
2015 obsadilo družstvo místních dobrovolných hasičů 5.
místo v soutěži pořádané v Kozlově. Dále se sbor pyšní renovovanou koňskou stříkačkou, kterou předvedl již
podruhé v Kolíně na Dnu záchranářů a také na hasičské
soutěži ve Veltrubech a v Kynicích.
Sbor dobrovolných hasičů v roce 2016
23. 1. maškarní průvod - 17 masek, večer zábava, 30. 4.
Čarodějnice, 8. 5. Kolín - Den záchranářů - koňská stříkačka, 4. 6. okrsková soutěž v Pavlově - 1. a 2. místo.
Brigády ve prospěch obce v průběhu celého roku, letos
nebyl žádný výjezd k požáru, 1 člen - Jaroslav Chudoba
ml. se zúčastnil soutěže Železný hasič v Ledči, 15. 11. námětové cvičení - v areálu Zemědělského družstva Číhošť.
Pokračování příště.
Jaroslav Tvrdík, starosta obce

JAK JSME NA TOM PO ROCE 2016
S POČTEM ÚVĚRŮ A PŮJČEK
Naše město evidovalo začátkem roku 2017, na základě
smluv o splácení, dva úvěry a dvě půjčky z FRB.
V souvislosti s výstavbou zimního stadionu je to úvěr
z roku 2004 na 12 mil. Kč od České spořitelny a.s., který bude splácen do roku 2024. V současné době zbývá
splatit 4 905 000,40 Kč + úroky (jejich výše je čtvrtletně upřesňována podle PRIBOR). Měsíční splátka činí
55.000,- Kč.
Následně splácíme dvě půjčky z námi vytvořeného
Fondu rozvoje bydlení a splátky včetně úroků jsou příjmem našeho rozpočtu.
První byla ve výši 744.700,- Kč + 46.195,10 Kč úroky
a byla určena na výměnu oken v Domě s pečovatelskou
službou. Z této půjčky zbývá uhradit ještě 208.706,- Kč
včetně úroků. Tato částka bude splacena do dvou let, tedy
v roce 2018. Měsíční splátka činí 10.984,70 Kč.

Druhá půjčka byla ve výši 283.509,35 Kč + úroky
ve výši 22.320,- Kč a týká se mimořádné opravy poškozené střechy DPS. Nyní zbývá uhradit 92.119,35 Kč, a to
do roku 2019. Měsíční splátka činí 5.310,- Kč.
V pořadí posledním ze splácených úvěrů byl úvěr ze
14. 5. 2014 ve výši 2 500 000,- Kč od Komerční banky a.s. na zateplení obvodového pláště mateřských škol
Stínadla a Družstevní. Zde zbývalo uhradit 2 000 008,Kč s dobou splácení do roku 2024. Na základě dobrého hospodářského výsledku v roce 2016 došlo v lednu
2017 na základě připraveného podkladu pro Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ke schválení předčasného
splacení tohoto úvěru, což přineslo v předpokládaných
výdajích na splácení úvěru úsporu 82 tis. Kč.    
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

ÚSMĚVY

ZDEŇKA TROŠKY
Ve čtvrtek 2. března 2017 se koná od 19 hodin v sále sokolovny
v Ledči představení Z. Trošky s písničkami S. Klímové. Vstupenky
jsou v předprodeji od 6. února v informačním centru, cena vstupenky
je 200 Kč.

NOVÝ
KATALOG
SLUŽEB
V Turistickém informačním
centru v Ledči je k zakoupení
katalog služeb ledečských firem
a institucí pro roky 2017/18.
Abecedně řazené informace
vám poslouží pro rychlou orientaci a snadné vyhledávání
požadovaných kontaktů. Zveřejněné informace jsou použity
se souhlasem (nesouhlasem)
místních firem a institucí. Cena
za výtisk formátu A5 je 20 Kč.
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O PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA
Nechci se vracet k příběhu Vánoc. Jejich čas zase přijde, naváží nitku k provazu života, aby nám napověděly
něco o nás, času a cestě. Vzpomenu ale jednu tradici našeho města - Živý Betlém. Již mnoho let v době tříkrálové připraví skupina lidí kolem fary divadelní představení.
V čisté podobě biblického příběhu a lidových tradic se tak
Ledeč rozloučí s Vánocemi. Za mnoho let doznalo představení mnoho změn a letos poprvé šel průvod za Třemi
králi z náměstí ke kostelu. Sluší se připomenout, že akce
se pokaždé připravuje několik měsíců a dobrovolně se
na ní podílí na padesát lidí. Od malého Ježíška, kterého
letos s citem zahrál půlroční Štěpánek, přes herce mladé
i starší, pořadatele, zvukaře, lidi, kteří postaví kulisy, vaří
nápoje, připravují občerstvení, chystají kostýmy, shání
koně a zvířata ke chlévu. To všechno se děje dobrovolně,
bez nároku na honorář, jen s nadšením a dobrou náladou.
Živému společenství se proto každoročně daří (i navzdory počasí) vyvolat laskavou radost. Děkujeme za podporu
a účast.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
10. 2., 10. 3. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti
let (setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)
12. 2., 12. 3. 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
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krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k bohoslužbě
probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).
16. 2. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře)
26. 2. Dětský karneval ve 14.30 v sokolovně (taneční rej,
soutěže, tombola. Pro malé i větší děti.)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI
11. 2. Panny Marie Lurdské (Tohoto dne roku 1858 spatřila prostá dívka Bernadetta v jeskyni u Lurd Pannu Marii).
14. 2. Sv. Valentin (Ve třetím století našeho letopočtu
se podle legend biskup Valentin zapsal do srdcí lidí svou
schopností pomáhat trpícím. Podle legendy také oddával
zamilované dvojice proti vůli císaře. Kvůli milosrdenství
a pochopení, které měl pro zamilované, se stal symbolem
věrné lásky.)
22. 2. Svátek stolce sv. Petra (Upozorňuje nás na přímé spojení dnešní církve s apoštolem Petrem, kterého Ježíš Kristus určil jako svého zástupce na zemi. Věříme, že
i dnešní papežové jsou pokračovateli apoštolů).
1. 3. Popeleční středa (Tento den kněz na znamení pokory
udělá věřícím křížek popelem na čelo. Popel je znamením
pomíjivosti. Popeleční středou začíná doba postní, období
příprav na Velikonoce).
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

TŘÍKRÁLOVÉ KORUNY NASADILI NA HLAVY
V PETRKLÍČI I SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ
Tříkrálová sbírka nadchla i školáky z 5.C ZŠ Ledeč, kteří
se vydali na koledu se zaměstnanci tamního centra sociálních služeb Petrklíč při OCH H. Brod v prvním lednovém
týdnu.
Pracovníci stacionáře i chráněného bydlení Petrklíč si
z tříkrálového koledování odnesli příjemný pocit. „Navštívili jsme firmy na náměstí, v Haškově ulici a v nejbližším okolí. Neminuli jsme ani polikliniku či městský úřad.
Musím říct, že nás vítali velice vstřícně, lidé byli rádi, že
mohou prostřednictvím sbírky pomoci potřebným a i koledníčci byli z netradičního zážitku nadšení,“ zhodnotila
sociální pracovnice CSS Petrklíč Bc. Ivana Tomanová.
I vedoucí Sociálně-terapeutické dílny Jana Koubková
mluvila o příjemných chvílích. „Koledovali jsme v Pivovarské ulici, kde sídlíme, dále v Zahrádecké a také v ulici
Ke Křížům. Nevynechali jsme ani dům s pečovatelskou
službou. Tam nás každý rok očekávají a z naší přítomnosti
mají obrovskou radost,“ prozradila Jana Koubková.
Tříkrálovou sbírku přece jen malinko poznamenalo mrazivé počasí společně s bohatou sněhovou nadílkou. „Původně jsme plánovali, že do ulic vyrazíme i s našimi klienty.
Jenže kvůli sněhu a mrazu se nám to trošku zkomplikovalo,
neboť někteří by se venku na vozíku jen těžko pohybovali.
A některé jsme hlavně ve středu vzhledem k situaci na silnicích nemohli u nich doma ani vyzvednout,“ vysvětlila
Ivana Tomanová z Petrklíče.
Také klienti Sociálně-terapeutické dílny se museli počasí
přizpůsobit. „Ke koledě si přidali jen ti, kterým to zdraví
dovolilo. Pořádně jsme se oblékli, takže jsme mrazy přečkali v pořádku,“ usmála se Jana Koubková.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v Česku. Pořádá ji Charita ČR, na jednotlivých místech republiky ji pak organizují místní Charity. Jednou z nich je právě
i OCH H. Brod. Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2017 opět
pomůže především lidem z regionu, kteří se ocitli v těžké

životní situaci. „Letos tyto peníze přispějí na rozšíření
nabídky půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek v H. Brodě a v Humpolci. Dále podpoří poskytování různých druhů terapií, jako je například canisterapie
či hippoterapie, jež jsou pro zdraví našich klientů velmi
cenné. Například canisterapii se psy v současnosti jednou
měsíčně využívají tělesně či mentálně postižení klienti
z našeho CDS Petrklíč v Ledči. Canisterapii, hippoterapii
s koňmi nebo plavání realizujeme také s klienty Střediska
rané péče, kde odborně pomáháme rodinám, jejichž malým
dětem hrozí komplikovaný vývoj,“ přiblížila koordinátorka
Tříkrálové sbírky za OCH HB Bc. Jana Dománková.
Patnáct procent z výtěžku Tříkrálové sbírky 2017 pak
podpoří charitní projekty na diecézní úrovni, deset procent
pomůže v zahraničí, pět procent podpoří celostátní charitní
projekty a pět procent poputuje na režii sbírky. Děkujeme
všem, kteří se aktivně podíleli na hladkém průběhu Tříkrálové sbírky 2017, a také všem, firmám i jednotlivcům, kteří
svým příspěvkem pomohli lidem v těžké životní situaci.
Aneta Slavíková, PR
Vybíralo se v obci

Výtěžek v Kč

Vilémovice

9 699,-

Ostrov

6 329,-

Hradec

5 792,-

Prosíčka, Nezdín

6 617,-

Kouty

6 751,-

Ledeč n. S. – Husovo nám., MÚ

10 696,-

Ledeč n. S. – poliklinika,
Poštovní ul., finanční úřad

2 962,-

Ledeč n. S. – Haškova ulice, Watek

1 924,-

Ledeč n. S. – pečovatelský dům,
ul. Pivovarská, Ke Křížům,  firmy,
ul. Zahrádecká - část

8 189,-

Ledeč n. S., Horní - Slunečná,
Zoufalka I, II, III, Partizánská

3 898,-

Ledeč n. S. – kostel sv. Petra
a Pavla, živý betlém

9 022,-

Hněvkovice

8 866,-

Hněvkovice

4 070,-

Celkový výtěžek za Ledeč nad Sázavou a okolí v roce
2017 činí  84 815 Kč
Za pomoc s organizací sbírky v Ledči nad Sázavou
a okolí velice děkujeme ledečské farnosti. Náš velký
dík patří také všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří vyrazili do ulic.
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ZIMNÍ OBDOBÍ V BARBORCE
I zimní období je pro
nás plné aktivit a nemyslím jen typické hrátky
ve sněhu, kterého si
všichni užívají plnými
doušky. Dny v CDS
Barborka jsou naplněny
prací. Od začátku roku
skládáme krabičky pro
jednu firmu, po delší
odmlce jsme začali pracovat s šamotovou hlínou. A protože nás tato
činnost opravdu baví,
zapomínáme na čas
oběda a tvoříme a tvoříme. Pro změnu někdy vyměníme práci
v zařízení za trénink bowlingu, abychom
se jednou za čas pokusili obstát v turnaji
tohoto sportu například proti Domovu Háj,
jako se tak stalo v měsíci lednu. Tuto akci
chceme opakovat.
Za vzdálenějšími zážitky jsme se vypravili do Čáslavi, kde jsme si společně s organizací Helpicon užívali vodních radovánek
v bazénu. Dalším zážitkem byla interaktivní
výstava ve Světlé nad Sázavou. Až na šedesáti exponátech jsme mohli vyzkoušet své
znalosti, šikovnost a spoustu zajímavostí. Takové výlety jsou téměř vždy spojené
s obědem v restauraci v navštíveném městě.
Překvapením pro naše centrum byl jeden
náš kamarád, který projevil zájem, pořídil
si u nás voucher, kterým si zajistil den mezi
námi. Mohl si vybrat, zda chce být v roli pozorovatele, zaměstnance či klienta. Jeho přáním bylo, aby se tu
den odreagoval a odpočinul si od svých pracovních povinností. To se zcela určitě zdařilo. Dopolední cvičení
muzikoterapie a bubnování ho přímo nadchlo a i pro
ostatní zúčastněné byla tato hodinka velmi příjemná.
Někteří klienti centra o svého nově získaného kamaráda
pečovali, jiní z toho měli velkou legraci. Byl to zábavný
a opravdu odpočinkový den, ale přesto se stihla i naplánovaná práce.
V budově, kde sídlíme my, je i Potravinová banka
Vysočina a Prádelna Barborka. Tyto organizace v současné době upoutávají pozornost médií, která jsou pro
nás vzácnou návštěvou. Přijedou mílí lidé, kteří natočí
reportáž a potom si s námi dlouze a velmi příjemně povídají. Nedávno jsme měli čest přivítat ČT1 a televizi
Barrandov.
Máme rádi i kulturní život, proto se jako každý rok
vypravíme na představení divadelního spolku Lucerna
ve Vilémovicích. Jsme vděčnými diváky a tentokrát se
chystáme na komedii připravovanou ochotníky na březen tohoto roku „Jo, není to jednoduché“. Moc se těšíme.
Lada Nováková, CDS Barborka
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VÍTĚZSTVÍ LEDEČSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
V KRAJI VYSOČINA

Gymnázium a střední odborná škola v Ledči nad Sázavou se zapojila na podzim roku 2016 do krajské soutěže
KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET. Jedná se o celorepublikovou soutěž s tematikou internetové bezpečnosti,
která probíhá v 11 krajích ČR a slouží jako nástroj prevence rizikového chování na internetu. Koordinátorem
soutěže na naší škole byl předseda předmětové komise
IVT Ing. Jan Roubíček.
Jaké nástrahy čekají na studenty na internetu? Jak se
na internetu chovat a čeho se vyvarovat? Studenti absolvovali osm e-learningových lekcí s tematikou bezpečného internetu, na ně pak navazoval on-line Kvíz, který
prověřil jejich znalosti. Vítězem Soutěžního kvízu se stal
DAVID KVÁŠ z druhého ročníku gymnázia. Úspěšní řešitelé kvízu postoupili do dalšího kola obtížnosti Kvízu
Plus. Pro postup do krajského kola byl rozhodující i co
nejkratší čas 100% úspěšných řešitelů. Druhým nejúspěšnějším řešitelem v Kraji Vysočina ze 4000 zapojených žáků a studentů byl Šimon Vaněk z oktávy, který
změřil své síly v sídle krajského úřadu s dalšími úspěšnými řešiteli.
Vyhlášení vítězů soutěží k elektronické bezpečnosti
proběhlo v pátek 27. ledna 2017 na Krajském úřadě Kraje
Vysočina za účasti ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího

Běhounka a zástupce sponzorů soutěže. Hlavním partnerem projektu je společnost Microsoft. Vítězové převzali
diplomy a ceny. Ve znalostním Kvízu Plus se ve finále
umístil ŠIMON VANĚK na 5. místě.
V průběhu soutěže byly také hodnoceny školy, které
měly v kvízech nejvyšší počet úspěšných řešitelů připadající na počet žáků ve škole. První místo vybojovalo Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná
škola v Ledči n. S. Ředitelka školy Mgr. Ivana Vitisková
a zástupkyně ředitelky pro vzdělávání Ing. Vlasta Rýdlová převzaly z rukou ministryně školství diplom a finanční dar v hodnotě 20 000 Kč.
Doufáme, že soutěž zvýšila informovanost o rizicích
internetu a přispěla k bezpečnějšímu chování našich studentů v kybersvětě.
Další úspěch slavila naše škola v SOUTĚŽI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. Tereza Jenková ze třetího
ročníku oboru informační technologie se umístila v prvním kole v rámci Kraje Vysočina na druhém místě. Slavnostní předání diplomu a drobných věcných cen proběhlo
v pondělí 30. ledna 2017 v prostorách střední odborné
školy.
Děkujeme všem zapojeným žákům a úspěšným řešitelům blahopřejeme.
Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání
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LYŽOVÁNÍ NÁS BAVÍ!

Počátek ledna je na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad
Sázavou již tradičně ve znamení lyžařských kurzů pro žáky
sekundy a pro žáky kvinty a prvních ročníků gymnázia
a střední odborné školy. Jaké jsou letošní dojmy a postřehy,
můžete posoudit zde.
TÝDEN V HARRACHOVĚ UTEKL JAKO VODA.
Dopoledne i odpoledne trávili žáci kvinty a 1.B na svahu,
kde se výrazně zdokonalili ve svém lyžařském umění. Výjimkou byla „odpočinková“ středa. Uvozovky jsou na místě, protože běžky byly pro většinu zúčastněných novou zkušeností. Odpolední vycházka k Mumlavskému vodopádu
byla pro nás také zážitkem.
Pro volný čas jsme mohli plně využít zázemí hotelu.
Relaxační centrum (vířivka a sauna) nezahálelo. Oblibě se
těšil i kulečník a stolní tenis. Také stolní společenské hry
se dostaly ke slovu. Vědomostní i karetní spojovaly žáky
i učitele. Stranou nezůstalo ani společné zpívání při kytaře
a harmonice - v Harrachově i v autobuse.
Výhodou byla i poloha našeho hotelu nedaleko od centra
Harrachova. A tak si některé mlsné jazyky mohly odběhnout pro nějakou dobrůtku do blízké samoobsluhy.
Trochu nás vyděsil orkán „Egon“, který vtrhl do Česka
a přinesl silné sněžení a větrné počasí. Ale i s tím jsme se
dokázali vyrovnat. Páteční běžkařský závod si užili nejen
vítězové – Miloš a Adéla, ale asi všichni zúčastnění.
A pak už nás čekalo jen (nepopulární) balení, uklízení a příprava na cestu domů. Naštěstí pátek vyvrcholil
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tanečním večerem, kdy jsme mohli zhlédnout schopnosti,
které se kvintáni i prváci naučili v nedávných tanečních.
Sobotní cesta domů byla také malým dobrodružstvím,
protože se znovu rozpadalo a cestáři v našem regionu
všechno hned nestihli. Ale hned po poledni jsme zdárně
dorazili. Na náš lyžařský kurz budeme určitě vzpomínat.
Dík patří také kolegům – Mgr. Kopřivové za lví podíl při
přípravě a organizaci kurzu i Ing. Skalické a Mgr. Královi
za jejich podíl na zdárném průběhu kurzu a za vytvoření
příjemné atmosféry.
ThMgr. Jiří Foller – třídní učitel kvinty a 1.B
LYŽOVÁNÍ NÁS BAVÍ!
Skvělý týden na horách tentokrát zažila třída sekunda.
Ve dnech 15.–21. ledna 2017 proběhl lyžařský výcvikový
kurz v Prkenném Dole u Žacléře, a to již po čtrnácté. Letošní zima se konečně vydařila, a tak nám dopřála hojnost jak
sjezdování, tak běžkování.
A co jsme zažili kromě lyžování, lyžování a zase lyžování? Třeba večerní lyžování. No a někteří z nás také okusili
Snow Tubing, vyhřívali se v sauně, pořádně se „vylouhovali“ ve vířivce, vyřádili na diskotéce či vyběhli kopcem
Střízlivákem. Ani o večerní program jsme nebyli ochuzeni.
A tak jsme se mimo jiné dozvěděli, jak správně namazat
lyže a starat se o ně, vyslechli jsme přednášku pana Mirka
Drahozala o první pomoci nebo trochu pronikli do tajů práce horské služby.
Celý týden nám utekl jako voda a nejedenkrát jsme slyšeli přání, abychom si ten náš výlet trochu prodloužili, že se
nám zpátky do školy vlastně vůbec nechce. Ale protože čas
nezastavíme, vrátili jsme se v sobotu zase zpátky do Ledče
všichni zdraví, a co se týče lyžování i šikovnější. A doufejme, že po tak krásném týdnu se budeme zase odpočatí
věnovat školním povinnostem!
Mgr. Klára Dudáková, foto na protější straně

POTĚŠTE DUŠI – NOVÁ PRODEJNA „POD MOSTEM“

V samotném centru města najdete novou prodejnu
s dárky. Pro staromilce a milovníky nostalgie jako stvořené. Starobylý nábytek a police plné drobností – keramika, prostírání, sošky a vůbec drobnosti, kterými potěšíte sebe i své blízké. Prodejna je vlastně jen o patro níž,
než je oblíbená (věčně otevřená) prodejna s dárkovými

předměty a trafikou Věry Kunáškové v Mostecké ulici.
Tady si nově můžete koupit řezané květiny.
Máte už dost mrazivých lednových dnů? Vejděte
do nového krámku pod mostem a rázem roztajete a docela jistě si odnesete i malé potěšení.
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V našem domově bylo koncem roku docela živo. Začátkem prosince se naši klienti převlékli do kostýmů čertů, Mikuláše a anděla a jako každoročně roznesli ostatním klientům našeho domova i nemocným pacientům
sousední LDN čertovské a mikulášské balíčky. V rámci
mikulášského dne jsme se též zúčastnili Vánočních trhů
na Náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou. U stánku jsme po celý den nabízeli výrobky z naší tvorby. Poté
jsme se podívali na vystoupení pěveckých souborů ze ZŠ
Lánecká a pouličních umělců a úderem 18. hodiny byl
program zakončen slavnostním rozsvícením vánočního
stromečku.
V prosinci jsme se zúčastnili dvou prodejních výstav: v budově bývalého Městského úřadu v Ledči nad
Sázavou a tradiční předvánoční akce Barevné Vánoce na Krajském úřadě v Jihlavě. Klienti zde pomáhali
s prodejem, a měli tak možnost popovídat si se svými
známými nebo poznat nové lidi. Věříme, že se výrobky
líbily, a nakupujícím dělají radost. V čase adventu jsme
nasáli vánoční atmosféru na Michalově statku v Pohledi,
kde jsme nahlédli do života selského lidu o vánočních
svátcích za časů našich praprarodičů v 17. až 19. století.
Ve špejcharu jsme se podívali na vystoupení světelského
folklórního souboru Škubánek s vánočním programem.
Čas mezi svátky nám zpříjemnil filmový herec a člen
Dejvického divadla Hynek Čermák. Prohlédl si domov
a poté následovala beseda. Klienty zajímaly například
různé momenty ze zákulisí natáčení nebo si společně
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popovídali o tom, že role herce ve filmu není nic jednoduchého. Atmosféra byla naprosto skvělá a neformální
a už teď se v domově těšíme na další podobná setkání.
Po Novém roce jsme navštívili hokejový zápas krajské
ligy ve Světlé nad Sázavou, spolu s přáteli ze světelského
komunitního bydlení jsme se jeli podívat na Tříkrálový
průvod do Ledče nad Sázavou nebo se zúčastnili tradičního turnaje o putovní pohár ve stolním tenise ve Vilémovicích.                          
Karel Borek, DiS., pracovník aktivizace Domova Háj

UTKÁNÍ HÁZENKÁŘSKÝCH HVĚZDIČEK VE ZRUČI
V sobotu 17. prosince 2016 si výběr z našeho týmu
minižactva užil odpoledne ve Zruči. Vyrazili jsme už
po desáté dopoledne vlakem, po poledni jsme začali
hrát turnaj, který byl uspořádán v rámci Utkání hvězd
první ligy. Motivace byla veliká, postup do finále znamenal hrát poslední zápas v mezičase mezi zápasy
žen a mužů. A povedlo se! Postoupili jsme do finále
a porazili havlíčkobrodské kluky. Plné hlediště fandilo
a my sehráli zápas, na který jen tak nezapomeneme.
Nejenom, že jsme porazili družstvo, které jsme ještě neporazili, ale hlavně jsme zažili atmosféru plnou
emocí. Byl to nezapomenutelný zážitek. Fandila nám
celá hala a my to zvládli! Celé družstvo si zaslouží
velkou pochvalu. Na hřišti byla k vidění dobrá obrana,
rychlý přechod do útoku a výborný výkon brankářů.
Do Ledče jsme se po zápase mužů dopravili opět vlakem. Prošli jsme si vánočně noční Zruč a vyrazili směr

domov. Bylo to nezapomenutelné házenkářské předvánoční odpoledne.
-ZJ-

LEDNOVÉ TURNAJE MLADŠÍCH ŽÁKŮ
První sobotu v roce 2017 jsme s kluky odcestovali
do Zruče nad Sázavou. Zde naše mladší žáky čekal jedinečný zážitek. Kromě zápasů, které ukázaly naší poprázdninovou nepřipravenost, mohli kluci zhlédnout zápasy tří
extraligových týmů; Plzně, Nového Veselí a Jičína. Nejdříve jsme sehráli zápas se Zručí, kterou jsme, sic s malými
problémy, ale přece, porazili. Následně jsme zhlédli zápas
Veselí-Jičín, který skončil výhrou Jičína. Po něm jsme se
utkali s Kutnou Horou, kdy jsme, i přes problém ze začátku,
bez problému vyhráli. S naší hrou na tomto turnaji jsem byl
celkem spokojený, ale myslím, že máme na mnohem víc.
Další turnaj, který jsme s kluky navštívili, byl dvoudenní v Novém Veselí. Zde jsme se utkali v průběhu

soboty a neděle s našimi soupeři ze skupiny (Dukla
Praha, Olomouc, Nové Veselí, Šťáhlavy a Telnice) a následně o umístění se Žďárem. Ve skupině jsme všechny
zápasy prohráli, ale to v celkem vyrovnaných zápasech
(až na Olomouc, která byla o několik tříd výš, než my).
Zápas se Žďárem jsme vyhráli o sedm branek a umístili
se tak na jedenáctém místě. Ze soboty na neděli jsme
přespali ve třídě na Základní škole v Novém Veselí. Kluci si to parádně užili a doufáme, že podobných turnajů
bude jen přibývat; příště snad jen s více výhrami. Velké
poděkování patří oddílu Nového Veselí za skvělou organizaci.
-ZJ-

IV. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE V KOPANÉ 2016
Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč nad Sázavou uspořádal
18. prosince, za spolupráce Města Ledeč již IV. ročník Vánočního turnaje starší přípravky.
Turnaj se hrál za účasti šesti družstev z Habrů, Golčova
Jeníkova, Ždírce, Lípy, Močovic a domácího mužstva. Turnaj se vydařil a všem účastníkům se líbil.
Zvítězili hráči Habrů před Golčovým Jeníkovem, Lípou,
Ždírcem, Ledčí a Močovicemi. Nejlepší střelec turnaje byl
hráč Milan Lang z Habrů.

CHCETE STAVĚT?

Specializuji se na komplexní inženýrskou
stavební činnost
Zajištění stavby od „A“ do „Z“
studie – projekt – povolení –
stavba – kolaudace
25 let praxe – Kontakt na tel.: 602 222 122

Mužstva obdržena diplomy a vánoční nadílku sladkostí a ovoce. První tři mužstva jako cenu dostala fotbalové
míče. Nejlepší hráči z každého mužstva byli odměněni medailí. Pro nejlepšího střelce turnaje a nejlepšího brankáře
byly připraveny diplomy.
-VN-

ČERSTVÉ MLÉKO
Nabízíme:
* dovoz čerstvého kravského mléka až do domu
* prodej jatečních prasat z vlastního chovu
s možností porážky
* prodej obilovin
* prodej konzumních brambor
Bližší informace na telefonu: 607 635 850
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V Z P O M Í NKA

B LA H OP Ř Á N Í
V lednu tohoto roku oslavila své
výjimečné životní jubileum naše maminka a babička,
paní JIŘINA URBANOVÁ z Bohumilic. K tomuto jubileu přejeme naší
mamince především pevné zdraví
a hodně dobré pohody do dalších let
života.
Za lásku a péči děkují Marie,
Jiřina a Věra s rodinami

Již 5 let nám chybí náš dobrý
a obětavý manžel, tatínek a dědeček,
pan LADISLAV PÍŠKA z Hradce.
Dne 9. února 2017 si připomeneme toto smutné výročí. Všem, kteří si
vzpomenou s námi, děkujeme.
S úctou a láskou stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

V Z P O M Í NKA

V únoru letošního roku uplynou již čtyři smutné roky
od chvíle, kdy nás opustili dva nerozluční kamarádi –
ROMAN JANDÁČEK z Ledče a MARTIN KYSELA
z Habreku.
Čas běží, ale bolest stejná zůstává… Vzpomínejte s námi
všichni, kteří jste je měli rádi.
S láskou a každodenní vzpomínkou
rodiny Jandáčkova a Kyselova

Dne 13. února letošního roku si připomínáme první výročí úmrtí pana JANA FULÍNA z Habreku.
Zároveň si 14. února 2017 vzpomínáme už 21. výročí
úmrtí paní MILOSLAVY FULÍNOVÉ z Habreku.
S láskou a úctou vzpomíná rodina

„…NE C H Ť A N I JE D N A Z ÁPAL KA NE P ŘI J DE NAZ M AR“
Pravidelně, již padesát let, chodí oldskauti na vánoční výpravu
na Melechov. Na letošní rok připadala již padesátá výprava bez
ohledu na počasí či podmínky a bylo tomu tak i letos. Zažili jsme
za ta léta všelijaké nástrahy počasí, od krásných, slunečných dnů
i bez sněhu, ale i déšť nebo bouřka nás dokonce zastihla.
Již několik dnů předem napadlo sněhu a na kopcích zavanul
ostrý mrazivý vítr. Dokonce jsme již zvažovali, že svoji jubilejní padesátou vánoční výpravu na Melechov odložíme. Až
na poslední chvíli jsme přece jen rozhodli, že se nedáme odradit. Signál byl vyslán až den před termínem – večer před osmou
hodinou došlo na konečné rozhodnutí: jde se!  Vzdor tomu, že
někteří to již vzdali, jiní připraveni.
Bylo to rozhodnutí přece jen na poslední chvíli. Přesto nás
přišlo patnáct a sešli jsme se u ohně z různých míst. Přišli – přijeli – z Kolína, Ledče i Světlé, dokonce až z Městce Králové.
Pro někoho bylo to rozhodnutí přece jen poněkud náhlé, ten
večer před určeným datem na první lednovou sobotu.
Největší skupina přišla od Smrčné a Trpišovic a přece ještě

stačili s ostatními utvořit kruh kolem připraveného ohniště a stali se
tak včas i svědky zapálení ohně jedinou zápalkou. Jako bychom zaslechli nabádavý hlas Londonův:
„ . . .   na zdraví toho, který je dnes
na osamělé stezce, nechť mu zásoby
vystačí, nechť jeho psi vydrží dlouhý
pochod, nechť ani jedna zápalka nepřijde nazmar“ (Jack London – Rolf
zálesák).
Když se již oheň rozhořel vysokým čistým plamenem, zazněla ta slova na jubilejní výpravě snad proto vůbec poprvé a připomenul je vedoucí ledečského klubu oldskautů. Snad čekal
i na to, zda se mu i tentokrát opět jako již dříve podaří, co si sám
uložil i ostatním, kdo se toho obřadu zapálení ohně bude chtít
ujmout. Že nikdo, zůstalo tedy opět na něm. U šálku horkého
čaje ze Sonnyho kotlíku již obsluhoval bratr Bill ze Světlé s kolínskou sestrou Smíškem. Mravenec, rovněž
z Kolína, se postaral o dokumentaci, zvláště
společnou fotografii. Nechyběl ani, jako při
jiných příležitostech, Gilwellský kruh, došlo
i na pár písniček. Neodradil nás ani mráz, vítr
a sníh, kterého bylo opravdu hodně, ani to, že
studánka u křížku byla i letos bez vody, Byli
jsme na to už předem připraveni.
Výpravu jsme ukončili úklidem ohniště
a rozcházíme se s přáním, aby ta jubilejní,
padesátá, nebyla poslední.                                      
Sonny OS 037, foto F. Kupr – Mravenec
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