ČERVEN
2017
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 6 * ROČNÍK XXV * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V předešlém měsíci zasedala Rada města v termínech 5. a 29.
května. Z projednaných a schválených bodů obou jednání
vybíráme pro potřeby zpravodaje následující:
• Výběr dodavatele zakázky Výměna střešní krytiny
Zimního stadionu - firmu Obchodní a realitní kancelář 1.
Českomoravská Pelhřimov.
• Schválení zadávací dokumentace na výběr zhotovitele
investiční akce „Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům - II.
etapa“ zpracovanou firmou Stavona Jihlava a jmenováním
členů výběrové komise
• Jmenování konkurzní komise pro výběr uchazeče na pozici
ředitele základní školy
• Schválení dodavatele investiční akce Plynofikace MŠ
Družstevní – firma ATOS
• Přijmutí dotací z Kraje Vysočina na:
– Akceschopnost JPO		
30.000 Kč
– Zkvalitnění služeb TIC		
39.500 Kč

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
–
–
–
•

Oprava Morového sloupu II. etapa 50 % max. 126.445 Kč
Kompostéry			
42,6 % max. 59.971 Kč
Oprava Hřiště pro všechny		
40 % max. 28.760 Kč
Vyhodnocení výběrového řízení na Projektovou dokumentaci
investiční akce Oprava kabin letního stadionu a jmenování
zpracovatele firmu ATING

Zastupitelstvo města se sešlo na své schůzi 15. května
a projednalo mj. tyto body:
• Schválení smlouvy na zakázku Výměna střešní krytiny ZS
(viz RM)
• Pověření vedení města jednat s TJ Sokol o případném
převodu sokolovny do majetku města
Další termín jednání Zastupitelstva města je plánováno
na 19. června.
Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva
města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos
lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz

SITUACE NA TRHU PRÁCE PO TŘETINĚ ROKU 2017
MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU (údaj v závorce je k 1. 1. 2017)
Počet uchazečů o zaměstnání – 139 (157), z toho žen – 82 (100)

Podíl nezam. osob – 4,1 (4,6) %, volná pracovní místa
– 39 (43).

REGION SVĚTLÁ N. S.
– počet uchazečů o zaměst. – 536 (635)
– z toho žen – 297 (375)
– podíl nezam. osob – 4,1 (4,7) %
– volná pracovní místa 100 (113)

Okres Havlíčkův Brod
– počet uchazečů o zaměst. – 2140 (2580)
– z toho žen – 1236 (1527)
– podíl nezaměst. osob – 3,4 (4,2) %
– volná pracovní místa 1097 (949)
Mgr. Jitka Navrátilová, ÚP Havlíčkův Brod

NOVÉ ZÁBRADLÍ U PARKOVIŠTĚ V ULICI HRADNÍ
V ulici Hradní u nově vybudovaného parkoviště u ledečského hradu bylo v měsíci květnu dokončeno a nainstalováno nové kované zábradlí (pozinkované s černým
nátěrem). Práce provedl umělecký kovář Bohumil Hrubeš z Ateliéru kovu a uměleckého kovářství v Červené
Řečici a náklady na výrobu a instalaci činily 92 000,- Kč
včetně DPH. Provedení bylo zvoleno tak, aby dokreslovalo ráz hlavního přístupu hradu a korespondovalo se
závazným stanoviskem Národního památkového ústavu v Telči. Jak se to podařilo, posuďte sami buď přímo
na místě anebo alespoň na přiložené fotografii.

INFORMACE PRO OBČANY
Pracoviště VZP ČR je z technických
důvodů do konce června 2017 dočasně
přestěhováno do prostor budovy

Městského úřadu v Ledči n. S.,
Husovo náměstí 7, III. patro,
kancelář č. 313.
Otevírací doba zůstává beze změny.

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN 2017
Dr. Novotná,
Bechyňovo nám. 2,
Přibyslav
Dr. Němcevová,
17. – 18. 6.
Nám. T.G.M. 35, G. Jeníkov
Dr. Pulman,
24. – 25. 6.
Česká Bělá 122
Dr. Stratilová,
1. 7. – 2. 7.
Havlíčkova 848, Chotěboř
Dr. Chládek,
5. – 6. 7.
Humpolecká 244, H. Brod
Dr. Chládek,
8. – 9. 7.
Humpolecká 244, H. Brod
10. – 11.6.

Tel.: 607 966 550
Tel.: 569 442 394
Tel.: 603 989 746
Tel.: 569 623 880
Tel.: 569 426 110
Tel.: 569 426 110

Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.
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S OUHRNNÁ INFORMACE O PRŮBĚHU OPRAV A INVESTIC
SCHVÁLENÝCH V ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2017
• V průběhu prázdnin by měly začít práce související
s opravou komunikace Ke Stínadlům II. etapa. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele
a samotné rozhodnutí o výběru by mělo schválit Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 19. 6. 2017.
• V průběhu prázdnin je také plánována oprava topení
a rozvodů vody v Mateřské škole Stínadla a dále plynofikace objektu Mateřské školy na Pláckách, kterou
by na základě výběrového řízení měla provádět firma
ATOS s.r.o. Ledeč nad Sázavou.
• Je hotová projektová dokumentace na Spolkový dům
v Habreku, kterou zpracoval Ing. Menoušek a nyní
probíhá příprava na výběr dodavatele stavby.
• Zpracovává se projektová dokumentace na opravu
kabin v areálu letního stadionu, která by měla být
hotova do konce července, a následně by mělo být
zahájeno výběrové řízení na dodavatele.

V polovině června začnou práce na opravě Morového sloupu – II. etapa, kterou bude v rámci smlouvy
o dílo z loňského roku provádět BcA. Daniel Chadim.
• Zpracovává se PD na opravu „tobogánu“ k hradu,
kde by měla být provedena generální oprava z důvodu špatné statiky. Oprava se komplikuje hlavně
z důvodu nevyhovujícího sklonu dle současných
norem a umístěním v rámci památkové zóny. Město
činí všechny dostupné kroky, aby oprava byla hotova
do konce roku.
• Je vypsáno výběrové řízení na výměnu všech doposud nevyměněných oken na poliklinice. Termín výměny je plánován na období 07-10/2017.
• Průběžně jsou ještě zajišťovány drobné opravy chodníků a komunikací na území města i místních částí.
•

Ilustrační foto studie nových kabin na letním stadionu.

DÍLČÍ STATISTIKA LEDEČSKÉHO OBYVATELSTVA
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen

muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy

přistěhovalí
3
9
0
1
2
4
0
1
2
2

odstěhovalí
5
7
4
2
2
2
0
7
4
7

narození
4
1
3
1
3
1
2
0
0
1

zemřelí

celkem

4
0
3
2
3
3
0
2
0
1

-2
3
-4
-2
0
0
2
-8
-2
-5

stav
5054
5048
5048
5042
5035
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ZAHÁJENÍ PRACÍ NA OPRAVĚ STŘECHY
ZIMNÍHO STADIONU

V souvislosti s plánovanou opravou střechy na zimním stadionu bylo v měsíci dubnu na základě zpracované projektové dokumentace projekční kanceláří Ating
– Ing. Jaroslav Bělohradský, zahájeno poptávkové řízení
na výběr dodavatele stavebních prací. 17. května 2017
byla podepsána smlouva o dílo s vybraným dodavatelem
– společností Obchodní a realitní kancelář 1. Českomoravská Pelhřimov, s. r. o., která podala nabídku ekonomicky nejvýhodnější a to s nabídkovou cenou ve výši
5 165 146,- Kč + DPH ve výši 1 084 680,- Kč a zárukou
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za dílo jako celek v délce 120 měsíců. Zároveň s podpisem smlouvy bylo předáno staveniště a samotné práce
byly zahájeny 22. května 2017. V současné době probíhá
odstranění parotěsné fólie včetně tepelné izolace. Jak je
patrné z přiložené fotodokumentace, oprava byla skutečně nezbytná. Dokončení prací a předání hotového díla je
smluvně stanoveno na 18. srpen 2017 a to i s ohledem
na zahájení hokejové sezóny. O průběhu dalších prací budeme naše čtenáře dále informovat. Ilustrační snímek je
z roku 2004, kdy se stavba haly zvedala k nebi.

ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI
ZA MĚSÍC KVĚTEN 2017
VÝTRŽNOSTI NA UBYTOVNĚ – dne 24. 4. 2017 byly policejním orgánem PS v Ledči nad Sázavou dle § 158/3 tr. řádu zahájeny
úkony tr. řízení ve věci podezření
ze spáchání přečinu výtržnictví
a pokusu porušování domovní
svobody, ze kterého jsou podezřelí
nejméně 2 muži z vícečlenné skupinky podnapilých osob, kteří se
téhož dne krátce po půlnoci po předchozím bujarém požívání alkoholických nápojů pokusili vniknout na uzamčený
pokoj v ubytovně v ul. Na Rámech v Ledči n/S., v úmyslu
fyzicky napadnout zde ubytovaného 46letého muže, kdy při
tomto rozbili vchodové dveře a dveře na vlastní pokoj, čímž
způsobili škodu nejméně ve výši 3000,- Kč, jednání zanechali až poté, co poškozený celou věc oznámil telefonicky
na policii, a z místa následně utekli. Míra zavinění jednotlivých osob je předmětem prováděného šetření a v případě
uznání viny před soudem těmto hrozí trest odnětí svobody
v délce až 3 roky.
POŠKOZENÍ ZAPARKOVANÝCH VOZIDEL – Dne
7. 5. 2017 byly policejním orgánem PS v Ledči nad Sázavou
dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony tr. řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, kterého se dopustil NP tím, že v době od 17:00 hodin dne 6. 5. do 09:15
hodin dne 7. 5. 2017 v ulici Zdeňka Fibicha v Ledči nad Sázavou ulámal pravá zpětná zrcátka u tří zde zaparkovaných
osobních automobilů Škoda Octavia, VW Golf Variant a Ford
Galaxy, čímž poškozeným majitelům osobních vozidel způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 15 000,- Kč. V případě

zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody
až na 1 rok nebo zákaz činnosti.
KRÁDEŽ PRŮMYSLOVÉHO VYSAVAČE NA STAVBĚ
KRAVÍNA – dne 12. 5. 2017 byly policejním orgánem PS
v Ledči nad Sázavou dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony tr. řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil NP tím, že v době od 28. 4. do 9. 5. 2017 odcizil z technologické místnosti na stavbě mléčné farmy v areálu zemědělského
družstva v obci Hněvkovice průmyslový vysavač zn. NILFISK
RNE 229 tmavě zelené barvy, čímž poškozené organizaci, která
provádí stavbu, způsobil škodu v celkové hodnotě 25 000,- Kč.
V případě zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí
svobody až na 2 roky nebo zákaz činnost.
KRÁDEŽ ZBOŽÍ V OBCHODĚ – dne 13. 5. 2017 byly
policejním orgánem PS v Ledči nad Sázavou dle § 158/3 tr.
řádu zahájeny úkony tr. řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustili dva muži dosud nezjištěné totožnosti, kteří téhož dne v době od 08:26 do 08:36
hodin v prodejně Billa v Ledči nad Sázavou se zde pohybovali s nákupním vozíkem po prodejně, kdy zboží z regálu drogerie a z regálu masných výrobků naložili do vozíku
a poté opustili prodejnu příchozími dveřmi, aniž by prošli
přes pokladny, kdy při tomto jednání jsou zachyceni na záznamu z bezpečnostních kamer prodejny, čímž tak odcizili
zboží v hodnotě 7552,- Kč. V případě zjištění totožnosti obou
pachatelů těmto u soudu hrozí trest odnětí svobody až na
2 roky nebo zákaz činnost.
npor. Josef Daněk, DiS.
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n/S.
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou
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HASIŠKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA, STANICE LEDEČ

ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Měsíc květen je pro hasiče
na Ledečsku obdobím nárůstu
výjezdů. Sice můžeme hovořit
v uvozovkách o jenom třech požárech a jedné dopravní nehodě,
zato zásahů technického charakteru výrazně vzrostlo.
Vážná dopravní nehoda se
stala za obcí Hněvkovice. Střet
dvou osobních vozidel si vyžádal
dvě zranění.
Přívalový déšť 14. května zaměstnal nejen jednotku profesionálních, ale i dobrovolných hasičů. Na území města zasahovala u řady událostí jednotka z Ledče
dobrovolná a profesionální a jednotka z Kožlí. Všech-

ny jednotky se významně podílely na odčerpávání vody
a bahna. Největší škody jsme zaznamenali ve výrobní firmě v Podolí. Krom čerpání vody došlo i k požáru v obci
Habrek, úderem blesku do stodoly došlo k požáru střešní
konstrukce. Dále v měsíci květnu začaly výjezdy na nebezpečný hmyz, který někoho bezprostředně ohrožuje.
Pětkrát nás zaměstnaly popadané či nakloněné stromy
na vozovku a otevření bytů pro Policii, nebo Záchrannou
službu.
6. května uspořádali hasiči v Chotěboři soutěž o železného hasiče, kde jsme i my změřili síly na náměstí, kde
měli připravenou těžkou dráhu s figurínou, hadicemi, bariérou a pneumatikou.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

CVIČENÍ V DÁLKOVÉ DOPRAVĚ VODY

V sobotu dne 20. května 2017 byl velitelem ledečského sboru dobrovolných hasičů Pavlem Pokorným
a starostou okrsku č. 17 Josefem Borovským uspořádán nácvik dálkové dopravy vody. Stříkačky na deseti
stanovištích dopravovaly vodu na vzdálenost přibližně jednoho kilometru s asi dvacetimetrovým stoupáním mezi rybníkem v Hradci a Ostrovem, kolem tzv.
Kamenného stáda. Na konci dopravního vedení byly
utvořeny v lese dva útočné proudy s dostatečným tlakem a dostatkem hasební vody. Během odpoledního
zaměstnání byla procvičena synchronizace operací
a funkčnost a tedy akceschopnost věcných prostředků, zejména stříkaček a hadic. Zjištěné dílčí závady
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na technice jsou cenným signálem o možných slabinách při ostrém zásahu. Součástí cvičení bylo školení v první pomoci, které provedla posádka Zdravotnické záchranné služby. Zaměstnání bylo ukončeno
debriefingem s občerstvením na hasičské zbrojnici
v Hradci. Děkujeme výjezdové skupině výjezdové
základny Ledeč nad Sázavou Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina za prezentaci základů první pomoci pro jednotky, které se cvičení zúčastnily.
Cvičení se zúčastnily jednotky Hradec, Ledeč nad Sázavou, Pavlov, Prosíčka, Číhošť, Chřenovice, Jedlá,
Bělá, Kozlov, Vrbka a sbor Habrek.
-DH-

BEZ DŮVĚRY VE SMYSL A KVALITU SLUŽBY STACIONÁŘE,
JAKÝM JE PETRKLÍČ, BYCH SVOU PRÁCI DĚLAT NEMOHLA
Letos je tomu již patnáct
let od doby, kdy do denního stacionáře Petrklíč
v Ledči při Oblastní charitě H. Brod vstoupili první
klienti s tělesným, mentálním či kombinovaným
postižením. K jeho bohaté
historii patří i stěhování
do nových, současných
prostor v ulici Barborka či
přejmenování na Centrum
sociálních služeb Petrklíč spojené s rozšířením
klientské základny o seniory. Terezie Veletová působí
v Petrklíči jako vedoucí necelé dva roky, ale poznala jej
už mnohem dříve – právě na jeho začátku, kdy ve stacionáři pracovala jako dobrovolnice.
Jak vzpomínáte na otevírání stacionáře a na vaše
dobrovolnictví?
Bylo to hrozně hezké období a samotné otevírání bylo
moc příjemné. Ráda vzpomínám na rodiče dětí a mladých lidí s hendikepem, kteří vznik Petrklíče vlastně
iniciovali. Já jsem tenkrát byla na nějaký čas nezaměstnaná, a tak jsem se rozhodla být dobrovolníkem. Podílela jsem se hlavně na realizaci různých aktivizačních
činností pro klienty. Pak jsem dostala pracovní nabídku
a do Petrklíče jsem se opět vrátila až před dvěma lety
jako vedoucí.
Kde jste pracovala před tím, než jste nastoupila
do Petrklíče?
Působila jsem v Domově Háj u Ledče, což je pobytová služba pro lidi s postižením. O místu v Petrklíči jsem
se dozvěděla od známých, kteří v Charitě už pracovali
a byli v ní spokojení. Já jsem tehdy ještě dokončovala studia a tato nabídka mě lákala možností profesního
a osobního růstu.
Jak služba denního stacionáře Petrklíč funguje?
Přiblížím to na denním režimu. Ráno přijdou pracovníci do stacionáře a připraví prostory i pomůcky na program, který jsme si s každým klientem s předstihem
naplánovali. Dva pracovníci pak vyrážejí se svozovým
autem pro klienty domů, aby je k nám přivezli. Nejdříve svážíme skupinku klientů s postižením, poté seniory.
Jak jsem zmínila, každý klient má domluvený svůj individuální program. Někdo potřebuje celkovou pomoc
s hygienou, další se zrovna zaměřuje na procvičování
chůze či motoriky, jiní se věnují rukodělným činnostem.
Dále například cvičíme i paměť. S mladšími klienty se
pak učíme barvy, tvary, písmenka a podobně. Nabízíme také takzvané fakultativní služby, k nimž patří velmi
oblíbená canisterapie a masáže se cvičením. Po skončení denního programu pak klienty zase odvážíme zpět
domů. Každý z nich má přitom individuální plán – někdo u nás tráví každý den, někdo službu potřebuje třeba
dvakrát v týdnu.

Terezii Veletovou (vpravo) nejvíc těší spokojenost klientů
a jejich rodin. Na snímku tvoří s dlouholetou klientkou
Simonou.

Kolik v současné době máte pracovníků a klientů?
Stacionář má nyní pětadvacet klientů a deset pracovníků.
V čem podle vašich zkušeností Petrklíč rodinám pomáhá nejvíce?
Především v tom, že příbuzní, kteří pečují o svého blízkého s hendikepem, se mohou chvíli soustředit
i na další členy rodiny a také sami na sebe. Péče o člověka s postižením je velmi fyzicky i psychicky náročná
a všichni naši klienti mají ještě sourozence, kterým se
rodiče chtějí věnovat. Nehledě na fakt, že rodiče mají
další povinnosti, na které si musí najít čas. Musí chodit
do zaměstnání. Po tu dobu, po kterou je jejich blízký
u nás, si tak mohou leccos zařídit. Důležité je také to,
že vědí, že se u nás jejich dětem dostane odborné péče
od kvalifikovaných pracovníků a že se u nás v milé partě lidí cítí dobře.
Čím vás osobně práce v Petrklíči naplňuje?
Práce spojená s vedením stacionáře je hlavně za stolem u počítače, což mě někdy mrzí, protože bych si přála být víc v kontaktu s klienty. Ale velice mě naplňuje,
když vidím spokojené klienty. Mezi jejich rodinami
a pracovníky už mnohdy panuje přátelství, a to mě moc
těší. Musím říct, že smyslu služby stacionáře pevně věřím a přála bych lidem, kterým by mohla hodně pomoci, aby ji našli. Bez tohoto přesvědčení bych svou práci
dělat nemohla.
Centrum sociálních služeb Petrklíč je denní stacionář
pro lidi, kteří z důvodu zdravotního postižení či vyššího
věku potřebují pomoc druhých. Kvalifikovaní pracovníci pomáhají klientům s péčí o vlastní osobu, hygienou
či s obstaráváním osobních záležitostí. Rovněž pro ně
připravují vzdělávací, výchovné, sociálně-terapeutické
a aktivizační činnosti a zprostředkovávají jim společenský kontakt. Klienti také využívají nabídku canisterapie
i masáží a cvičení. Služba je poskytována každý pracovní den od 7 do 16 hodin. Klienty svážíme z Ledče nad
Sázavou a okolí do 40 kilometrů.
Web: www.hb.charita.cz. Najdete nás i na Facebooku.
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HÁTA ŠEPTOUCHOVSKÁ

Jednoho dne před námi bylo setkání s rodiči a kamarády s názvem „Vítání jara“. Dlouho jsme se na tuto
akci připravovali, ale ono ráno nás překvapila sněhová
nadílka. Tak jsme to pojmuli také jako loučení se zimou
a v rytmu hudební skupiny Coutry gang v čele s Pavlem
Policarem jsme se snažili přivolat teplejší roční období.
Snad jsme to pojistili i lidovkami, kterým velel pan Milan Svoboda. Do kola jsme vzali i čarodějnici s dobrovolnými hasiči, pro které jsme tuto dámu vyráběli k příležitosti pálení čarodějnic. Sešlo se nás hodně a bylo to
velmi příjemné.
Jednou z dalších významných akcí bylo oceňování
dobrovolníků, kteří pomáhají v sociálních službách. Již

druhý ročník s názvem Cena Háty Šeptouchovské proběhl na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou. Úvodní slovo si vzala paní ředitelka společnosti Háta, o. p. s. Iveta
Vrbová, dále byli představeni nominovaní dobrovolníci
a osobně jim předali ocenění se slovy díků pan starosta
Ledče nad Sázavou Zdeněk Tůma, dále náměstek hejtmana Mgr. Pavel Franěk a vedoucí odboru sociálních
věcí JUDr. Věra Švarcová z Krajského úřadu Jihlava.
Setkání při této příležitosti bylo velmi srdečné. I touto
cestou chceme poděkovat všem, kteří se věnují dobrovolnické činnosti a ve svém vytíženém čase dokáží pomáhat
druhým. 		
Lada Nováková, CDS Barborka

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA NAVŠTÍVILA HÁTU V LEDČI
Obecně prospěšná společnost Háta vznikla v roce
2013, její ředitelkou je paní Mgr. Iveta Vrbová. Háta,
o.p.s. poskytuje služby nejen v oblasti péče, sociální,
integrační a výchovně vzdělávací, ale máme za cíl nalézt
porozumění, podporu, radu a zázemí nejen lidem se
zdravotním postižením.
V pátek 5. května 2017 ve společnosti Háta,
o.p.s. - ve středisku Centra denní služeb Barborka
a Potravinové bance Vysočina jsme dnes přivítali
zaměstnance Vyšší odborné školy sociální Olomouc
CARITAS. Sedmnáctičlenný tým pedagogického sboru
včele s panem ředitelem Mgr. Martinem Bednářem,
Ph.D. dorazil v ranních hodinách. Poté, co se seznámili
s prostředím Centra denních služeb, Potravinové banky
a sociálního podniku Pradlenka Barborka se s nadšením
a chutí všichni zapojili do práce!
Nápad uspořádat toto setkání a zároveň nabídnutí
pomocné ruky vzešlo od pana ředitele Vyšší odborné
školy CARITAS Olomouc Mgr. Martina Bednáře, Ph.D.,
který Hátu, o.p.s. navštívil již v minulém roce. „Mám
radost, jak se to tu rozrůstá a vyvíjí. Za ten rok je tu vidět
obrovský kus práce a posun kupředu“, řekl po příjezdu
pan Bednář.
„Pomáhat jsme se rozhodli letos poprvé…“
Se zaměstnanci jezdíme ven pravidelně – Řešíme
pracovní záležitosti. Letos jsme si řekli, že spojíme
příjemné s užitečným a pomůžeme. „Myslím, že to bylo
přijato kladně“, dodává ředitel vzhledem ke kolegům.
Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci z CARITAS
Olomouc si pobyt v Ledči nad Sázavou užívali: „Moc
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se mi tady líbí, ještě jsem v takovém zařízení nebyl. Je
to příjemné vykročení ze stereotypu. A hlavně, člověk
za sebou vidí výsledky své práce.“ Řekl pan farář ze
Svatého kopečku, který na škole působí jako duchovní.
„Libí se nám tady, je to strašně velký barák, obdivujeme,
jak to zvládáte všechno obhospodařit“, říká učitelka Práva.
„Cílem této návštěvy bylo seznámení se s činností
neziskových organizací a vyzkoušet si práci jejich
zaměstnanců. Pana ředitele VOŠ CARITAS, společně
s paní ředitelkou Háty, o.p.s. a předsedou Potravinové
banky Vysočina, z.s. přijal na radnici i ledečský
starosta pan Ing. Tůma, který ocenil práci zaměstnanců
v sociálních službách“, doplnil Bc. Miroslav Krajcigr.
„Děkujeme moc všem zúčastněným za jejich ochotu
pomáhat! Vážíme si vás a děkujeme! Věříme, že toto
vzájemné setkání nebylo poslední“. Rozloučila se
s návštěvou Mgr. Iveta Vrbová, ředitelka Háta, o.p.s.
Václav Beránek, DiS. - PR

JSOU VÝROČÍ KULATÁ I POLOKULATÁ
V proudu času si připomínáme různé události. Některé
se zapíší do podvědomí silněji, jiné se propadají do dějin
téměř bez povšimnutí. Zkusme tedy připomenout třeba
události, od kterých nás dělí celých sedmdesát let. Zdá se
vám to moc? Z níže uvedeného textu poznáte, že místa,
kterých se dějinné události týkají, možná míjíte denně.
Řady těch, kteří by události z těchto let mohli pamatovat, řídnou. Sedmdesátku v tomto roce oslaví 81 našich
spoluobčanů (42 mužů) a těch, kteří jsou ještě starší, je
na 830 (340 mužů). Minule jsme se věnovali výstavbě,
ale hlavně památníku pod Šeptouchovem.
Také stavba textilní továrny v našem městě byla v létě
povolena a jako vhodné pozemky byla vyhlédnuta pole
po pravé straně silnice vedoucí do Bohumilic, zatímco
pozemky po levé straně této silnice by v budoucnu mohly
sloužit na výstavbu obytných domků patřících k textilce.
Velká většina těchto pozemků patří statkáři Rudolfu Pejcharovi z Podolí (obec Bohumilice). Bylo s ním proto
zahájeno jednání o prodeji těchto pozemků. Pejchar však
prodej odmítl a žádal výměnu za celý statek, a to někde
na ledečském okrese. Komise rady MNV snažila se tuto
výměnu zajistiti, ale nepodařilo se jí opatřiti takový statek, jehož výměna by byla přijata. (Teprve později – v r.
1948, když bylo statkáři Pejcharovi sděleno, že by v případě neshody mohla být půda vyvlastněna, přistoupil

tento na částečný odprodej pozemků). – Ve snaze zajistiti
našemu městu co nejrychleji průmysl, bylo MNV rozhodnuto, že kromě pozemků poskytne město na výstavbu
textilky ještě 50 m3 kulatiny, 450 m3 lomového kamene
a ještě několik jiných výhod. „Textilka“ se nakonec proměnila na strojírenský podnik, který v dalších desetiletích přinesl Ledči nebývalý rozvoj.
Protože jedním z nosných témat tohoto zpravodaje
jsou maturity, připomeňme, co se psalo v kronice před
sledovanými sedmdesáti lety.
Podobným způsobem mělo být rozšířeno i gymnázium, neboť toto má při 8 třídách (6+2 pobočky) nedostatek místa. (Pro nedostatek místností, zvl. pro kabinety, musely býti některé sbírky umístěny po chodbách,
v místnostech v podkroví a na galerii v sále). Bylo by
to velmi dobře možné, kdyby bylo možno ihned vystěhovati nájemníky, čímž by se celý zadní trakt uvolnil
pro adaptační práce. – Nedostatek vhodných bytů však
jejich přestěhování znemožnil. – Ostatně budova gymnázia na náměstí má být jen provizoriem, neboť mají
být vypracovány plány na stavbu nové budovy, která
má být na pozemcích mezi starou silnicí na Dolní Kralovice a Šeptouchovem (č.k. 1883, 1884, 1885, 1887,
1889 a 1908/8).
ok

OPRAVA HRADNÍHO MOSTU

V květnu se na hradním mostě objevilo lešení,
v těchto komplikovaných prostorách jistě složitá záležitost. Bude to jistě technicky i historicky významný
zásah do této památky. Most je totiž pozdně klasicistní stavba z roku 1838 o pěti okrouhlých obloucích,
který překlenul hluboký hradní příkop, prokopaný
na východní straně při stavbě hradu. Délka mostu
je 53 metrů a v nejvyšším bodě je 13 metrů vysoký.

Šířka vozovky 3,85 m umožňovala průjezd i velkým
kočárům a ještě dnes tu mohou projet nákladní auta.
Pod vozovkou je vedeno i potrubí, kterým je do hradu přiváděna voda. Stavební památka už opravu nutně potřebuje, aby byl zajištěn bezproblémový vjezd
do hradu a nám návštěvníkům byly zachovány krásné
a neobvyklé výhledy.
ok
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LEDEČSKÝ TANEČNÍ POHÁR

Dne 29. dubna 2017 Středisko volného času Ledeč
nad Sázavou za finanční podpory Města Ledeč nad
Sázavou pořádalo v ledečské sokolovně již jubilejní
15. ročník Ledečského tanečního poháru. O soutěž byl
opět velký zájem. Zastoupeno bylo 26 organizací ze
všech koutů naší republiky. Tanečníků byla přihlášená necelá tisícovka a připočteme-li doprovod a diváky, tak se celkový počet blížil dvěma tisícům. Porota
měla nelehký úkol z vystoupení ve čtyřech kategoriích
vybrat ty nejlepší. I ledečští tanečníci ze zájmových
útvarů SVČ Ledeč se neztratili. Mezi nejmladšími
se na prvním a druhém místě v kategorii show dance umístily skupiny Baby Dance pod vedením Anety Šťastné. V kategorii moderní tanec skupina Sweet
Diamond pod vedením Ziny Smolarové obsadila stří-

brnou příčku. Skupina Mini Diamond také pod vedením Ziny Smolarové získala v moderním tanci ve své
věkové kategorii třetí místo. A naši nejstarší přidali
ještě jedno druhé a třetí místo. Byly to skupiny Lady
Diamond a Leader Diamond pod vedením Ivany Machové. Soutěž zahajoval místostarosta města Ing. Jan
Drápela a předávání cen vítězům se zhostila místostarostka Ledče Ing. Hana Horáková.
Atmosféra byla báječná a všichni jsme si tento den
užili. Další ročník této akce je úspěšně za námi a nezbývá než se vrhnout do přípravy dalšího již šestnáctého ročníku. Fotky z akce a výsledkové listiny naleznete na www.svcledec.cz.
Za pořadatele Mgr. Bc. Ivana Svobodová –
pedagog volného času SVČ Ledeč

LETNÍ DĚTSKÝ
TÁBOR
V LEDČI N. S.
(TÁBOR ŘLP)

HLEDÁ

na termín 15. – 29. 7. 2017
pomocnou sílu do kuchyně/
uklízečku společných
prostor, starší 18 let.
Informace na
tel.: 606 790 340
nebo krabec@ans.cz

PRODÁM

byt 3+1 (75 m2) v Ledči n. S.,
na sídlišti Stínadla.
Možnost garáže a zahrádky.
Bližší informace na telefonu:
728 720 523.

10

JEANSOVA HYPOTÉZA O VZNIKU
SLUNEČNÍ SOUSTAVY...

... a jak se týká Ledče? Musím to vzít postupně. James
H. Jeans (1877–1946) byl anglický fyzik, matematik
a astronom. Jeho teorie o vzniku sluneční soustavy se
nepotvrdila. Jednalo se o „slapovou“ hypotézu, kdy byla
vytržena obrovská hmota „proudnicového“ tvaru. Právě
seřazení planet podle velikosti odpovídalo uvedenému
tvaru. Byla i teorie Piere S. de Laplace (1749–1827).
Jmenovaný byl francouzský učenec, astronom a matematik. Spolu s německým Im. Kantem vytvořili hypotézu
vzniku sluneční soustavy z rotující mlhoviny. Už tehdy
byla zastaralá.
Tolik úvodem. Teď si představte, že ve 40. letech minulého století jsme se o těchto záležitostech učili na ledečské měšťance. Přírodopis a chemii tam tehdy učil
vynikající pedagog Bohumil Novotný a právě on nám
o uvedeném říkal. Protože učil i kreslení, pak namaloval
školní obraz s těmito náměty. Bylo by výborné, kdyby
se někdo ze školy v Komenského ulici ozval, jestli v kabinetu tyto obrazy dosud jsou. Nemůže být sporu o tom,
že za válečných let to byla témata nadmíru přitažlivá. Já
si to pamatuji dodnes. Postupně se dostávám k dalšímu
jménu uvedené doby. Dr. Hubert Slouka (1903–1973),
český astronom a popularizátor vědy. Ve vzpomínané
době byl velice populární a především i jeho publikace. Podílel se na mnohých astronomických aktivitách.
S ním i jeho žák dr. Zdeněk Kopal (1914–1993) se jako

pozdější emigrant stal uznávanou vědeckou kapacitou.
Dokonce v roce 1914 se objevil na české poštovní známce. Jak je vidět, narazil jsem na moji oblíbenou disciplínu
filatelii. A budu pokračovat. Kdysi jsem na jakési burze
narazil na obálky prošlé poštou a adresované na Huberta
Slouku. Když už jako penzista jsem se probíral svými „poklady“, našel jsem dopis z roku 1926 z Anglie. Na rubu
dopisu byl reliéf pozoruhodné pečeti: Royal Astronomical Society 1820, dále v latině Quicquid mitet mutantur
a dále jakási konstrukce určená bezesporu k pozorování
kosmu. Sluší se přeložit: Královská astronomická společnost 1820. V latině: Cokoliv sdělené nechť je zaznamenáno. Na přední straně dopisu je vedle adresy Dr. Slouky
v Praze červenou tužkou napsané Jeans, dále R. 19. VI.
26 a „couvajíc“ měsíc. Dvě anglické známky jsou oraženy
DORKING...SURREY 1.15 PM 16. AP. 26 (15 hod. odp.)
16. 4. 1926. Na rubu je slabě tužkou koncipována odpověď v angličtině. Dá se podle řady markantů konstatovat,
že dopis odesílal přímo již vzpomínaný James H. Jeans.
A co říci závěrem? Záležitost s hodinami ledečského
učitele Bohumila Novotného se po téměř 80 letech dostala do zajímavých souvislostí. A to šlo o měšťanku, učitele
na malém městě a na druhé straně profesora na Princetonu, později v Cambridge. Domnívám se, to jistě stojí
za pozornost.
RNDr. Miroslav Vostatek

KOMINICTVÍ
URBAN A SYN

nabízí stavby nových
systémových komínů, montáže
nerezových komínů, vložkování
komínových průduchů pro tuhá
paliva i plyn. Rekonstrukce
nadstřešních částí komínových
těles, dopojení spotřebičů
kouřovody, roční servis a čištění
komínů, vše kvalitně a se
zárukou. Kontakt na telefon:
776 666 014.
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ODPUŠTĚNÍ. V nejdůležitější křesťanské modlitbě se
praví „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkům.“ Máme tedy stanovenou povinnost všechno zlo
druhým bezpodmínečně odpustit? A je toho vůbec člověk
schopen? Někdy ano, v některých případech to zdaleka není
snadné a jasné. Co když někdo páchá zlo dál? A musím si
všechno nechat líbit?
Odpuštění není jen osobní záležitost poškozeného,
předcházet by mu mělo uvědomění si viny ze strany pachatele,
jeho snaha to špatné nějak napravit a přijmout trest. Pokud se
tak nestane? Měl bych se modlit za obrácení viníka, mohu mu
za sebe odpustit, abych se zbavil nenávisti a hořkosti v srdci, ale
zároveň mohu požadovat výše uvedené. Ostatně je to i v zájmu
toho, kdo zlo páchá. Světská spravedlnost má svůj význam.
Jasně nastavená hranice může pachatele varovat a zamezit jeho
dalšímu pádu. Může jít o rozcestí mezi pýchou a pokorou, mezi
zlem a Bohem. Nezištné odpuštění nám pomáhá zůstat na té
správné straně.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
15. 6. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
spojené s modlitbami za děti a rodiny)
30. 6. ve 14.00 Spolčo na faře pro děti do třinácti let „Rozloučení
se školním rokem“ (setkání dětí plné her a smíchu, program
a dozor zajišťuje Společenství mladých)

11. 6. v 9.00 při slavnostní mši svaté děti přijmou první svaté
přijímání
18. 6. v 9.00 slavnostní mše svatá s eucharistickým průvodem
v okolí kostela a fary. Součástí průvodu budou modlitby
u čtyř venkovních oltářů.
25. 6. slavnostní poutní mše svatá ke svatému Petru a Pavlu
24. 6. ve 13.00 poutní mše svatá ke svatému Janu Křtiteli
v Sačanech
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek
v 19.00
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
15. 6. Sv. Vít (kníže Václav s jeho jménem spojil hlavní chrám
v Praze, jeho památku ctil i císař a král Karel IV.)
24. 6. Slavnost narození sv. Jana Křtitele (prorok, který
připravoval lidi na příchod Ježíše a pokřtil ho v řece
Jordánu.
29. 6. Sv. Petr a Pavel (těmto dvěma apoštolům je zasvěcený
chrám v Ledči).
4. 7. Sv. Prokop (pokračoval v díle věrozvěstů, prosazoval
slovanskou liturgii. Založil Sázavský klášter.)
5. 7. Sv. Cyril a sv. Metoděj (šiřitelé víry a slovanského jazyka
v našich zemích).
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

SLOVO HEJTMANA
V dnešní době se stále více objevuje neporozumění
a dokonce i nenávist mezi národy, etniky nebo jen různě
smýšlejícími lidmi. Přitom přátelské vztahy snad stále
vnímáme jako jednu z největších hodnot v našem životě.
Existují v nejrůznější podobě mezi jednotlivci i skupinami
lidí.
Takovým příkladem mezinárodních dobrých vztahů je
partnerství Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Právě před deseti lety byla zahájena naše meziregionální
spolupráce. Navázali jsme tak na dobré jméno Československa
z doby, kdy byla tato oblast součástí naší tzv. první republiky.
Spolupráce byla zahájena v době, kdy byl hejtmanem
Miloš Vystrčil, a už tehdy byla podporována také ostatními
zastupitelskými kluby. Po změně vedení krajské reprezentace
jsme ve spolupráci pokračovali s podporou všech stran.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o spolupráci mezi Krajem
Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny a založili jsme
Dobročinný fond ViZa (ViZa znamená zkratku obou regionů
Vysočina-Zakarpatí – ukrajinsky Visočina) pro podporu
konkrétních projektů.
S pomocí společného fondu se za deset let spolupráce
realizovalo více než 150 nejrůznějších projektů. Byly to
především opravy škol, sociálních a kulturních zařízení
(často navazující na stavby československé první republiky),
ale také partnerské návštěvy, společné kulturní akce. Říká
se, že „v nouzi poznáš přítele“. V loňském roce prošly přes
území Zakarpatí velké bouřky s abnormálním krupobitím,
silným orkánem a povodněmi. Důsledkem toho bylo v oblasti
poškozeno více než 7 tisíc obytných domů a 39 objektů státní
sféry (ochrany zdraví, kultury, vzdělávacích organizací,
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vodního hospodářství) a narušena dodávka elektřiny obcím.
Považovali jsme za přirozené pomoci.
Zakarpatí je v evropském měřítku spíše chudší, ale krásná
země s hrdým přátelským obyvatelstvem. V letošním květnu
navštívila delegace krajského zastupitelstva místa, kde se
na Západní Ukrajině realizovaly konkrétní projekty naší
spolupráce. Byla to jen kapka z toho množství, ale všude
jsme se setkali s nefalšovanou upřímností a vděčností.
V Koločavě nás přivítal samotný Nikola Šuhaj. Tedy jeho
současná podoba. Děti v opravených školách nám zazpívaly
české písně a přednesly naše básničky, protože v několika
školách se dokonce učí česky. Často šlo o školy, které před
lety postavili Čechoslováci. Některé dodnes nesou jméno
T. G. Masaryka. Všechna setkání byla milá a dojemná. Ty
vztahy ostatně vznikají a prohlubují se i na neoficiálních
úrovních. Právě za našeho pobytu jsme se setkali s mladými
lidmi z občanské společnosti „Přes hranice“ z Jihlavy, kteří
přijeli na Zakarpatí se svou nezištnou pomocí.
V sídle zakarpatské vlády v Užhorodě jsme byli nakonec
svědky velkolepého kulturního programu na počest
desetiletého výročí plodné spolupráce, které si naši přátelé
z dalekého a přece blízkého východu opravdu velmi váží. Já
jsem zase rád, že se na této bohulibé činnosti shodneme se
všemi stranami naší krajské reprezentace. Bez jinde častých
stranických půtek a prosazování osobních zájmů. Jak se nám
to koneckonců na Vysočině často daří i v jiných oblastech.
A snad není nutno připomínat, jak je v dnešním bolavém
světě potřebné a důležité vzájemné poznání, pochopení
a tolerance.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ VE SVAŘOVÁNÍ

Mezinárodní a národní soutěž žáků středních odborných
škol ve svařování Zlatý pohár Linde 2017 proběhla
25.–26. dubna 2017 ve Frýdku-Místku. Mladí svářeči
z České republiky, Slovenska, Ukrajiny a Německa
změřili své dovednosti ve svařování obalenou elektrodou,
plamenem, tavící se elektrodou a netavící se elektrodou
v inertním plynu. Účastníci z České republiky museli
navíc prokázat i své znalosti v teoretické části soutěže.
Odborným garantem soutěže byla Česká svářečská

společnost ANB. Soutěž provázela řada doprovodných
akcí z oblasti odborných přednášek, prezentací firem
a zajímavých exkurzí, které by žáci jinak neviděli.
Naši střední odbornou školu reprezentovali dva
žáci třetího ročníku učebního oboru strojní mechanik.
Petr Kroupa, který soutěžil v metodě 135 svařování
v ochranné atmosféře CO2 a umístil se v mezinárodní
soutěži na 2. místě. Dalším žákem byl Martin Havelka,
který soutěžil v metodě 141 svařování elektrickým
obloukem netavící se elektrodou v inertním plynu
a umístil se v národní soutěži na 3. místě a v mezinárodní
soutěži na 6. místě. Vzhledem k počtu účastníků a velmi
silné konkurenci si žáci naší školy vedli velmi úspěšně.
Vítězové si odnesli velmi kvalitní a hodnotné ceny
od partnerských společností v čele s generálním partnerem
Linde Gas a. s. Soutěži předcházela průběžná teoretická
a praktická příprava, která probíhala ve školních dílnách
a ve spolupráci s firmou Kovofiniš s.r.o.
Ledeč nad Sázavou, které tímto také
děkujeme za spolupráci.
Petr Kroupa a Martin Havelka byli
společně s dalšími úspěšnými žáky
středních škol Kraje Vysočina přijati
radní Kraje Vysočina pro oblast školství,
mládeže a sportu Ing. Janou Fialovou.
Blahopřejeme k dosažení výborných
výsledků a přejeme hodně dalších úspěchů
v pracovním i soukromém životě a zároveň
děkujeme za vzornou reprezentaci naší
Střední odborné školy v Ledči nad
Sázavou.
Josef Vitiska, vedoucí učitel praxe
a odborného výcviku, Gymnázium,
SOŠ a VOŠ Ledeč n. S.

MLADÝ TVORCA 2017 V NITŘE
Po roce se opět naše škola Gymnázium, SOŠ a VOŠ
Ledeč nad Sázavou zúčastnila přehlídky středních
odborných škol z celého Slovenska Mladý tvorca
2017 v Nitře, která je součástí Veletrhu práce JOBEXPO 2017. Cílem výstavy je podpořit středoškolské
odborné vzdělávání, propojit podnikatelské prostředí
s trhem práce, motivovat žáky a podpořit jejich zájem
o budoucí kvalitní a kreativní vzdělávání. Kraj Vysočina
s devíti vybranými středními školami představoval
„to nejlepší“. Za tuto prezentaci získal Kraj Vysočina
titul nejlepší expozice, který je poděkováním
pořadatelů za dlouhodobou spolupráci Kraje Vysočina
s partnerským Nitranským samosprávným krajem.
Významným přínosem je sblížení vysočinských škol
se slovenskými. Na veletrhu jsme zahájili jednání
s partnerskou školou SOŠ polytechnickou v Nitře,
která má podobné maturitní a učební obory jako naše
střední škola. Mezi stěžejní obory nitranské školy
patří mechanik strojů a zařízení, programování CNC

strojů v programovacích jazycích Heidenhain a Fanuc,
obráběč kovů.
Ve středu 26. dubna studenti přijížděli a připravovali
v rámci expozice Kraje Vysočina svoje stánky. Ve čtvrtek
proběhlo slavnostní zahájení za přítomnosti ministra
práce a sociálních věcí, zástupců ministerstva průmyslu
a Nitranského samosprávného kraje. Naše škola vzbudila
velkou pozornost gravírováním jmen na lžičky a štítky
na gravírovacím stroji EGX – 350, který se používá
ve výuce technických oborů. Gravírování je technologie,
která nahrazuje ruční rytí a umožňuje studentům vytvářet
nápisy, ornamenty a štítky na různé materiály – plasty,
dřevo, sklo a kovy. Na gravírovacím stroji můžeme
vyrábět jmenovky, štítky, značení ke klíčům, na poháry,
dárky a další. Student naší školy Tomáš Novák se
měl co ohánět, aby stihl pokrýt všechny požadavky
na gravírování. Přehlídka byla slavnostně ukončena
v pátek 28. dubna 2017.
Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání
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MATURITNÍ ZKOUŠKY
V LEDČI NAD SÁZAVOU
Maturitní zkoušky v letošním školním roce začínaly
pro studenty maturitních ročníků písemnou prací z českého jazyka (sloh) 11. dubna 2017. Zkoušky pokračovaly pro studenty odborné školy oborů Strojírenství,
Informační technologie a Podnikání 26. – 27. dubna
praktickou profilovou zkouškou z odborných předmětů
v odborných učebnách. Ve studijním oboru strojírenství
byla zkouška zaměřena na výpočty a grafické zpracování
technické dokumentace, ve studijním oboru informační
technologie studenti řešili úlohy informačních technologií, zejména z elektronické prezentace, databází a počítačové grafiky. Součástí byla i část ekonomická, která se
zaměřovala na zaúčtování účetních případů do deníku,
výpočet mzdy, odpisů a kalkulace, v dálkovém oboru
podnikání byla zkouška zaměřena na ekonomickou část.
Od 2. do 4. května 26 studentů gymnázia a 26 studentů
odborné školy v denní i v dálkové formě skládalo státní
společnou část maturitní zkoušky formou didaktických
testů a písemných prací z českého, anglického a ruského
jazyka a z matematiky. Ve dnech 16. – 19. května probíhaly ústní maturitní zkoušky před zkušebními maturitními komisemi. Studenti gymnázia skládali ústní profilo-

vou zkoušku ze tří předmětů – cizí jazyky, přírodovědné
nebo humanitní předměty. Celkem 13 studentů gymnázia
nahradilo zkoušku z anglického jazyka platnou mezinárodní zkouškou FCE nebo PET. Slavnostního zahájení se
tradičně zúčastnil i zástupce města v Ledči nad Sázavou
starosta Ing. Zdeněk Tůma. Zkoušky se konaly v příjemné a přátelské atmosféře, o kterou se zasloužili členové maturitních komisí i maturanti. Studenti přistoupili
k vykonání maturitní zkoušky velmi zodpovědně, což
se projevilo na jejich výborných výsledcích. Ve čtvrtek
25. května 2017 byla premiérově v salónku ledečského
hradu v Ledči nad Sázavou za účasti představitelů města,
rodičů a hostů slavnostně předána vysvědčení o maturitní
zkoušce absolventům maturitních oborů.
Touto cestou děkuji svým kolegům za výbornou přípravu studentů ke zkouškám.
Všem absolventům přejeme hodně dalších studijních,
pracovních i soukromých úspěchů a děkujeme majitelům
ledečského hradu za umožnění předávat maturitní vysvědčení v krásných historických prostorách.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

BLOKUS-TRIGON A UBONGO
V letošním školním
roce se v březnu a dubnu konaly dvě soutěže
ve společenských hrách.
Nejprve se utkaly týmy
jednotlivých tříd v Blokusu a pak i jednotlivci
v Ubongu.
7. ročník turnaje v Blokusu byl poznamenán
absencemi některých týmů vyšších ročníků, a tak první
místo starší kategorie nečekaně obsadila děvčata ze sexty ve složení: Nikola Hořejšová, Monika Ryšavá, Lucie
Nulíčková a Terezie Schusterová.
V mladší kategorii stanuli na stupni nejvyšším zástupci
kvarty: Martin Karel, Bohuslav Žáček a Kateřina Hönigerová posílení Karlem Hönigerem, hráčem primy.
Druhá hra Ubongo měla letos premiéru. Soutěžili jednotlivci v kategorii: mladší dívky a starší dívky, mladší
chlapci a starší chlapci. Celkem se do hry zapojilo 90
žáků z gymnázia a SOŠ. Každý měl během 10 minut

složit deset kartiček Ubonga (pět se třemi dílky a pět se
čtyřmi dílky). Nejlepší hráli ještě druhé kolo a pak podle
součtu časů se utvořilo pořadí.
Kategorii nižší gymnázium – dívky vyhrála Katka Hönigerová z kvarty, která se stala i absolutní vítězkou z celé
školy. V druhém kole složila předepsané tvary za neuvěřitelných 2,56 minut. Na dalších místech se umístily Veronika Veselá z tercie a Veronika Roučková ze sekundy.
V kategorii nižší gymnázium – chlapci zvítězil Matyas
Fišer ze sekundy, druhý byl František Flekal a třetí Karel
Höniger oba z primy.
Na vyšším gymnáziu a SOŠ měl z chlapců nejlepší čas
maturant z oktávy Milan Tvrdík, dále Ondřej Holoubek
ze sexty a Vít Hemerka z 1SM. Z dívek byly nejrychlejší
Tereza Vacková s Kateřinou Lebedovou ze sexty a Kristýna Skalická z 3I.
Putovní poháry za Blokus, hlavolamy za Ubongo, diplomy a sladké odměny vítězům předala paní ředitelka
Mgr. Ivana Vitisková 19. dubna 2017 v sále školy.
RNDr. Yvetta Bartáková – organizátorka soutěže

BITVA O NOTORBURG
22. 7. 2017 od 13.00 hodin

na louce pod Sechovem u Ledče n. S.
BITVA, lidová řemesla, dobové tržiště, krčmy a občerstvení, soutěže pro děti i dospělé,
vodní osvěžení pro divákya hlavně bohatý program. Více na plakátech.
www.notorixdenatur.info
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KVĚTNOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 20. května 2017 se konalo v obřadní síni
Městského úřadu v Ledči nad Sázavou další slavnostní
vítání nových občánků města. Celkem bylo přivítáno
sedm občánků, a to Sofie Petrusová, Jan Smutný, Matyáš
Fialka, Veronika Kadlecová, Viktorie Vojířová, Ondřej
Jelínek a Tomáš Pospíšil. Všem přítomným zarecitovaly
děti z mateřské školy. Nové občánky přivítal pan Marek

Kroutil, člen ZM a paní Jana Fotrová, členka Komise pro
občanské záležitosti. Hudební doprovod zajistila paní
Jiřina Hoskovcová a naše nové občánky během celého
vítání fotografoval pan Vladimír Komárek (viz protější
strana). Další vítání nových občánků města se uskuteční
již v červnu.
L.S.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘIJALA VŠECHNY
K zápisu přišlo celkem 67 dětí, z toho 63 splnilo kritéria správního řízení.
Čtyři děti nesplnily požadavky kritérií - věk (narozené v lednu, únoru a březnu 2015).
Téměř všem rodičům i ze spádových obcí bylo vyhověno.
Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ

JARNÍ AKCE V DOMOVĚ HÁJ
Pro obyvatele našeho domova jsou
jarní měsíce tradičně obdobím plným
zajímavých aktivit.
Začátkem dubna se
zúčastnili naši stolní tenisté Jarního
turnaje ve stolním tenise pro sportovce s hendikepem
v Novém Bydžově, odkud přivezli dvě bronzová umístění. Poté se dvacítka našich klientů vydala do Vilémovic na divadelní komedii „Jo, není to jednoduché“, která
byla plná konverzačního humoru a vtipných scén. V dubnu se ještě uživatelé zapojili do akcí „Čistá řeka Sázava“ a „Čistá Vysočina“. Uklidili levý břeh řeky Sázavy
mezi Ledčí nad Sázavou a Sluneční zátokou a dále okolí
pozemní komunikace vedoucí k Háji. Tradicí je prodej
vlastních výrobků v rámci velikonočního jarmarku. Kromě brigády, zahradních prací a několika výletů navštěvovali svoje příbuzné ve východních Čechách.
Klienti světelského komunitního bydlení završili
oblíbenou plesovou sezónu tradičním velikonočním
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hokejovým plesem. Jsme rádi, že členové Fan Clubu
HC Světlá nad Sázavou srdečně berou klienty mezi
sebe. Díky tomu, že už začalo krásné skoro letní počasí, vyrážejí světelští klienti každé 3 týdny na výlet
pěšky nebo vlakem za památkami, či pěší turistikou.
Na tyto výlety rádi přivítají každého, kdo by se k nim
chtěl připojit. Pokud byste rádi vyrazili na výlet společně s nimi, kontaktujte pracovníky komunitního bydlení.
Na Krajském úřadě v Jihlavě se 3. května uskutečnila
prezentace krajských organizací poskytujících sociální
služby i setkání jejich obyvatel a zaměstnanců s názvem Srdce na dlani 2017. Klienti komunitního bydlení
navázali na podzimní akci „Přijďte se k nám posadit“
a malované židle použili jako kulisu pro scénku s názvem „Domku, domečku, kdo v tobě bydlí“. V té s humorem představili budoucí stěhování ostatních klientů
do nových domků postavených v rámci transformace
domova. Tuto scénku potom prodloužili a vystoupili
s ní též o 14 dní později na krajské soutěžní přehlídce dramatické tvorby Nitrianský Oskar ve slovenských
Kozárovcích.
Karel Borek DiS., aktivizační pracovník Domova Háj
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TURNAJ V PLZNI LETOS SE TŘEMI TÝMY

V květnu jsme se, jako každoročně, vypravili
s ledečskými házenkářskými nadějemi do Plzně
na Memoriál Karla Šulce. Letos jsme měli zastoupení
ve třech kategoriích – nejmladší přípravky, mini 6+1
a mladších žákyň.
Nejmladší kategorie předvedla vyrovnané zápasy,
kde holky ukázaly, co všechno se za rok naučily. A je
potřeba je pochválit, protože všechny zápasy byly pro
nás zakončeny vítězstvím. Ačkoliv se v této kategorii
výsledky nezapočítávaly, my víme, že holky bojovaly,
střílely a bránily a to vše přineslo vítězné ovoce. Kromě
utkání na hřišti si tato kategorie vyzkoušela jaké to je být
poprvé na velkém turnaji. A zdálo se, že si užily házenou
i doprovodný program.
Kategorie mini 6+1 odjížděla na turnaj sbírat herní
zkušenosti. Systém 6+1 hrály holky de facto poprvé a bylo
to proti vyhranějším soupeřům vidět. Nicméně i v tomto
případě je potřeba chválit, protože v základní skupině
nešlo úplně o výsledek, ale o uposlechnutí trenérských
rad a naučení se rozestavení na hřišti, obranného

postavení a zažití si pravidel šestkové házené. V této
kategorii musíme vyzdvihnout vzrůstající herní tendenci.
Zápas od zápasu byly holky vyhranější a na hřišti se jim
začínalo dařit. V druhé části turnaje sehrály zápasy, které
byly napínavé a plné bojovnosti. A o tom to celé je. I tato
kategorie si z „plna hrdla“ užívala doprovodný program
a věříme, že parta, kterou holky mají, bude stále pevnější.
Kategorie mladších žaček naopak přijela na turnaj
využít své nabyté zkušenosti z celé sezóny a zahrát si
konečně se stejně starými, jelikož v sezóně hrají proti
starším žačkám. Na turnaji holky předvedly, že házenou
hrát umí a mají ji rády. Po těsných výsledcích ve skupině
nás umístění poslalo do středu výsledkového pole. Už to
vypadalo, že ukořistíme individuální ocenění v podobě
nejlepší střelkyně. Bohužel jedno špatné došlápnutí
nám i tento plán zhatilo. Takže jedinou věcnou cenou
byla sádra na pravé noze. Zranění nás sice stálo lepší
umístění, ale to na prvním místě nebylo. Důležité jsou
pro nás nabyté zkušenosti a parádní víkend plný zážitků.
Lenka Pešková

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH NABÍZÍ

japonské javory, rhododendrony, okrasné keře, jehličnany, skalničky, trvalky, okrasné trávy, zeminu,
kanadské i kamčatské borůvky, brusinky, muchovníky, kustovnici, maliníky, ostružiníky,
malinoostružiníky, rostliny na kmínku, popínavé rostliny.
Prodejní doba v červnu: Po – so: 8 – 12 hod. Ovocná a růžová školka Šťastných
Hněvkovice - Nová Ves 2, 584 01 Ledeč n. S. tel.: 604 360 546, 604 408 336, www.skolka-stastny.cz

KADEŘNICTVÍ JEANE,

INTERNET
až

100 Mbit/s
bez limitů a FUP

za

250 Kč
měsíčně vč. DPH

MÍSTNÍ SERVISNÍ TÝM A RYCHLÁ PODPORA
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DÁMSKÉ - PÁNSKÉ DĚTSKÉ
Husovo nám. 62, Ledeč n. S.
(vedle zlatnictví v 1. patře)
Kompletní kadeřnické služby
Pracovní doba:
PO – ÚT 8 – 15 hod.
ST, ČT, PÁ – dle telefonické
objednávky
Telefon: 607 460 270,
Fb. Kadeřnictví Jeane-Lída
Holoubková

MOTOKROS – DOMÁCÍ BORCI SE VYTÁHLI
Po téměř roční pauze se první májovou neděli, 7.
května 2017, uskutečnily u nás v Ledči motokrosové
závody SMS Pardubice. Počasí nám vyšlo naprosto
skvělé a hojná účast 161 jezdců slibovala zajímavé
závody, a to se také potvrdilo. A tak 570 platících
diváků, kteří přišli, a to nás velice potěšilo, mělo na co
koukat. Plné rošty na startu s hojnou účastí našich
místních borců nám udělaly radost. O to více, že se
naši neztratili. Nejvíce se zadařilo Radimu Doležalovi
ve Veteránech, který má zlatou, ale blahopřejeme

i dalším - Ludvíku Gabkovi v Open za 4. místo, Josefu
Vorlickému v Hobby Open za 9. místo a Martinu
Závrskému za 7. místo ve třídě 80 ccm. V závodním
poli se neztratili ani ostatní domácí – Pospíšil,
Urban a Bareš. Jménem ledečského Automotoklubu
děkujeme celému organizačnímu týmu a zvláštní
poděkování patří městu Ledeč n. S. za dlouholetou
podporu motokrosového sportu. Nezbývá nám, než se
těšit na další super závody.
Za AMK Ledeč Martina Bělohradská, Petr Vaněk

Doležal Radim - celkově 1. místo ve VETERÁN I. (AMK
Ledeč n. S.)

Start MX2/OPEN

Kosmák David - celkově 2. místo v OPEN (Team Max 2)

Pád MX2/OPEN

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
V MOSTECKÉ ULICI
Firma JATKA PERKNOV s.r.o. nabízí čerstvé a kvalitní
maso z českých chovů (vepřové, hovězí), nabídka uzeniny
a masných výrobků. Denně u nás najdete i něco teplého
a dobrého do vašeho bříška. Naše výrobky (uzené kýty,
selata, apod.) si můžete také s předstihem objednat, a to
na telefonu 774 816 614. Provozní doba: PO 7 – 14, ÚT až
PÁ 7 – 17, SO 7 – 11 hodin.
Těšíme se na vás!

POZVÁNKA NA DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
O PUTOVNÍ POHÁR

V HRADCI
17. června 2017 – 7 hodin.
Každý účastník si odnese cenu,
občerstvení zajištěno!
Informace u pana P. Pokorného
na tel.: 732 199 118
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P OD Ě KOVÁ N Í
Téměř po 20 letech jsem se vrátila do nemocnice v Háji u Ledče n. S., ale tentokrát jako pacient.
Dříve jsem tu téměř 38 let pracovala. Byla jsem však
velmi mile překvapena a to nejen výzdobou prostor,
vybavením, výbornou stravou, čistotou a hlavně péčí.
I přes zoufalý nedostatek zdravotního personálu v celém našem zdravotnictví, nevyjímaje Háje, byl všechen personál velice příjemný a ochotný. Byla jsem
léčena nejen léky, ale i trpělivostí, se kterou se mi při
rozcvičování věnovali. Jen zlí jazykové mohou svými
pomluvami této nemocnici škodit. Já byla spokojená
a chtěla bych touto cestou všem, kteří se o mne starali, ať pan primář, paní MUDr. Natálie Rubanová,
vrchní sestra a veškerý ostatní personál, moc a moc
poděkovat.
S úctou bývalá zaměstnankyně M. N.

V Z P O M Í NKA
Dne 13. června letošního roku by
oslavil své 70. narozeniny
pan FRANTIŠEK NOVÁK z Ostrova. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
S úctou a láskou stále vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.
Dne 19. června uplyne jeden smutný rok od úmrtí
pana JIŘÍHO LINKA z Ledče
n. S. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.
Vzpomínají manželka, synové Jiří
a Zdeněk s rodinami.

BOJIŠŤSKÝ OPEN AIR – 15. ČERVENCE 2017
SDH BOJIŠTĚ vás zve na skvělou zábavu s kapelami:

KOCZKOPES, VOLANT, CIVILNÍ OBRANA,
PIRATES OF PUBS, LOS CHRUPEROS

Těšíme se od 15:00 na setkání a jedinečnou party v Bojiš�!

KAŽDÝ VČELAŘ MŮŽE MÍT SVOJI VČELÍ MATKU
V sobotu 20. května 2017 proběhlo přátelské setkání včelařů z Ledče nad Sázavou
a Hněvkovic na včelnici přítele Jiřího Vítů v Hněvkovicích.
Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 30 včelařů a bylo dohodnuto na základě
vzájemné dlouhodobé spolupráce mezi organizacemi. Na tomto setkání proběhl
kurz chovu včelích matek, aby včelaři viděli, že i u malochovatele lze chovat včelí
matky a každý včelař si mohl pro svoji potřebu matky chovat. Kurz chovu vedl
MUDr. František Dudek se svým vnukem a každý si mohl zkusit přelarvovat larvičky
do umělých matečníků a dostalo se jim i odborné rady, jak postupovat, aby se včelí
matky zdárně podařilo vychovat. Toto setkání bylo uspořádáno také pro to, že v době
zhoršující se nákazové situace u včel mohl každý chovatel udělat oddělek ze svých včel a nemusel
rozšiřovat včelstva neznámými roji.
Dá se říci, že toto setkání bylo velmi příjemné a užitečné, i když byla obava, aby nezačalo pršet
a teplota vzduchu oproti předchozímu dni klesla o 15 °C. Za tuto příjemnou atmosféru se zasloužil
dr. Dudek a také malé občerstvení, které se podávalo. Za úspěch tohoto setkání patří poděkování Jiřímu
Vítů, který setkání umožnil na své včelnici v lese za Hněvkovicemi, samozřejmě dr. Dudkovi, který se
svým vnukem setkání odborně vedl, a všem, kteří se o zdar akce zasloužili.
Včelařské setkání ocenil i člen republikového výboru Českého svazu včelařů Ing. Oldřich Doležal,
který byl přítomen a řekl, že si lze přát, aby bylo více takto aktivních organizací, které organizují takováto
setkání na podporu včelařství.
Jan Veleta, př. ZO Hněvkovice, Josef Bouma, př. ZO Ledeč n. S., foto Pavel Pešek
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