ZÁŘÍ
2017

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 9 * ROČNÍK XXV * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
V minulém měsíci se Rada města sešla ve dnech 14. a 28. srpna. Z projednaných bodů vybíráme následující podstatné:
• Jmenování komise pro výběr dodavatele investiční akce „Zateplení SVČ Barborka“
• Výběr dodavatele investiční akce „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Nádražní“ - ﬁrma ATOS
• Změny v nájmech jednotlivých osob v souvislosti s vystěhováním domu č.p. 77
Neplánovaná schůze zastupitelů proběhla 14. srpna, na jednání bylo řešeno:
• Schválení Smlouvy o dílo k realizaci stavby „Spolkový dům Habrek“ ﬁrmou ATOS Ledeč n.S.
• Schválení záměr prodeje budovy bývalé ZUŠ a SVČ v ulici Mizerov
• Schválení záměru prodeje domu č.p. 46 v lokalitě Hrnčíře (vedle Billy) na základě podmínek schválených zastupitelstvem
Další termín veřejné schůze Zastupitelstva města je plánován na 18. září
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

OZNÁMENÍ OBČANŮM – DOPRAVÍ OMEZENÍ
V souvislosti s realizací akce „II/150 Ledeč n. S. – zkapacitnění komunikace“ (komunikace pod viaduktem ve směru na Světlou n. S.)
V souvislosti s plánovaným rozšířením komunikace č. II/150
pod viaduktem ve směru na Světlou nad Sázavou bychom chtěli
informovat o dopravním omezení – úplné uzavírce v tomto místě,
a to v termínu od 28. 8. 2017 do 31. 10. 2017 (vyznačené objízdné trasy viz obrázek).
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy náhradní
autobusové dopravy je navržena obousměrně takto:
z Ledče nad Sázavou po silnici č. II/150 až po křižovatku se
silnicí č. III/01832, dál po ní přes Ostrov a Pavlov až do Opatovic
po křižovatku se silnicí č. III/34731, dál po ní přes Vlkanov ve
směru Číhošť až po křižovatku se silnicí č. II/130, zde vlevo po
ní přes Hradec až do Ledče nad Sázavou.
Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny je navržena obousměrně takto:
z Ledče nad Sázavou po silnici č. II/150 až do Světlé nad Sázavou po křižovatku se silnicí č. II/347, dál po ní přes Josefodol,
Kunemil, Bačkov až před Habry po křižovatku se silnicí č. II/346, dál po ní ve směru na Leštinu u Světlé přes Štěpánov až po
křižovatku v Leštině u Světlé se silnicí č. II/130, zde vlevo a dál po ní přes Kynice a Hradec.
Pro případné dokončovací práce může být termín uzavírky prodloužen do 17. 11. 2017, kdy se bude jednat už jen o částečnou
uzavírku.

POPTÁVKA „VÁNOČNÍ STROM“
Vážení občané, máme tu konec letních prázdnin, vánoční svátky jsou ještě v nedohlednu, ale v souvislosti se včasným
zajištěním vánoční výzdoby vás prosíme o případnou nabídku vánočního stromu na ledečské náměstí. Poražení a odvoz by
zařídilo Město Ledeč n. S., po Vánocích si dárce může vzít strom ke zpracování dřeva zpět.
Požadované parametry jsou: pravidelný habitus, výška cca 10–12 m.
Případné nabídky přijímá oddělení majetku a investic MÚ Ledeč nad Sázavou.
Kontaktní osoby: Mgr. Jana Hospodková, tel.: 569 729 522, 730 803 435, email: jana.hospodkova@ledecns.cz
a Bc. Petra Kalenská, tel.: 569 729 527, 608 229 293, email: petra.kalenska@ledecns.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180,- Kč/ ks.

Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.
9. – 10. 9.

Dr. Šťastná
Habrecká 450, Ledeč n/S.

tel. 569 721 509

Prodej 9. ŘÍJNA 2017

16. – 17. 9.

Dr. Nováčková
Dobrovského 2023, H. Brod

tel. 569 424 211

Ledeč nad Sázavou – u vlak. nádraží – 11.35 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.

23. – 24. 9.

Dr. Niklová
Dobrovského 2023, H. Brod

tel. 569 435 040

28. 9.
30. 9. – 1. 10.

Dr. Čurda
Dobrovského 2023, H. Brod

tel. 569 426 102

Dr. Veletová
Habrecká 450, Ledeč n/S.

tel. 569 721 509

Informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ 2017

7. – 8. 10.

NOVÝ SPOLKOVÝ DŮM
Vyroste na louce mezi obcí Habrek – Obrvaň tak, jak bylo schváleno na posledním ZM v srpnu tohoto roku. Bude to zázemí,
které bude sloužit spolkům přilehlých obcí, vč. samotné Ledče n. S., k pořádání tanečních zábav malého rozsahu pro dospělé
i děti, nebude chybět ani venkovní posezení a dětské hřiště, atd. Názory zastupitelů města se na tuto realizaci rozcházejí, ne všichni
ji podporují, ale věříme, že je to správný krok. Podívejme se do okolních vesnic, jaká tam mají vybavení, která zpříjemňují společenský život obyvatel venkova. A to nejdůležitější nakonec, město udělá maximum pro to, aby nezůstalo jen u slibu a aby se to do
dvou let zrealizovalo.
Ing. Hana Horáková
Výkresová dokumentace – Ing. Jaroslav Menoušek

DOKONČENÍ PRACÍ NA OPRAVĚ STŘECHY
ZIMNÍHO STADIONU
Jak jsme již naše čtenáře informovali společnost Obchodní
a realitní kancelář 1. Českomoravská Pelhřimov, s. r. o. zahájila 22. května 2017 práce týkající se opravy střechy zimního
stadionu. Nejprve byla odstraněna parotěsná fólie včetně tepelné izolace, následně byla provedena montáž nově navržených
přídavných vaznic střechy a zavařeny všechny patky. Všechny
tyto práce probíhaly uvnitř haly pod stávajícím trapézovým
plechem. Dalším krokem byla postupná výměna střešního pláště a nátěry vnitřních konstrukcí. Původní smluvní termín dokončení prací byl 18. 8. 2017. Zastupitelstvem města byl dne
14. 8. 2017 schválen dodatek smlouvy s realizační ﬁrmou, jehož předmětem je mimo jiné i prodloužení termínu dokončení prací do 15. 9. 2017. Tento dodatek však neohrozí zahájení

hokejové sezóny. Termín byl prodloužen hlavně z důvodu dokončovacích prací vně zimního stadionu. Zahájení hokejové sezóny je plánováno na 1. září 2017, kdy ledová plocha bude již
využívána hokejovým klubem i ostatními hokejovými mužstvy.
První veřejné bruslení je plánováno na 6. září 2017. V souvislosti se zimním stadionem je také nutné zmínit, že ﬁrma TS
Ledeč nad Sázavou, s. r. o. před zahájením sezóny ještě stihla provést nátěr povrchu pod ledovou plochou. O kvalitní led
v nadcházející nové sezóně by se měla postarat nová elektrická
akumulační rolba na úpravu ledu typu WM Mammoth electro,
pořízená v letošním roce. Věříme, že provedené opravy a nová
rolba přispějí ke spokojenosti a kvalitním sportovním zážitkům
všech uživatelů zimního stadionu.

NÁMĚSTÍ NA HRADĚ?
Kdo neviděl, neuvěří! Pokolikáté už ﬁlmaři změnili nádvoří
ledečského hradu, už ani nespočítáme. Každopádně je to proměna úžasná, zdejší nádvoří se proměnilo na středověké náměstíčko i s kašnou uprostřed, museli jste na ni poklepat, abyste
se přesvědčili, že není kamenná. Kulisy se ﬁlmařům opravdu
povedly, tak uvidíme, jakou oblibu získá celá nová pohádky
Čertí brko – ale až za rok.
ok
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ZAČAL ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V ZŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU
Letní prázdniny jsou přes toužebná přání mnoha žáků
i jejich učitelů minulostí. Zůstaly krásné zážitky a vzpomínky, ale na druhé straně je tu příslib zase něčeho nového, neznámého. Určitě v největším očekávání významných životních změn je 78 našich nejmenších, kteří 4. září
poprvé usedli do školních lavic. Do světa školních povinností, znalostí, dovedností i her je začnou zasvěcovat
především třídní učitelky Mgr. Dagmar Důbravná (I.A),
Mgr. Monika Veselá (I.B), Mgr. Soňa Pecho (I.C) a ve
speciálním oboru Mgr. Zdena Culková a Mgr. Petr Hořejš. S výukou jim pomohou asistentky Petra Tesárková,
Gabriela Zelená, Ilona Pekárková, Monika Nekolová
a Zdena Zlatová. K významným změnám došlo i v pedagogickém sboru na 2. stupni, kdy řady učitelů doplnily
Kateřina Šovanová, Mgr. Petra Štěpánková (obě anglický jazyk), po 8 letech se na výpomoc „vrací“ Mgr. Jaroslav Kosprd (fyzika) a od 1. srpna 2017 byla statutární
zástupkyní a zástupkyní pro 2. stupeň jmenována stávající ředitelka Mgr. Petra Vágnerová. V současnosti tak
v naší škole pracuje 41 učitelů, 15 asistentů pedagoga
a vychovatelek školní družiny a 19 nepedagogických zaměstnanců.
V loňském školním roce se bývalému vedení školy
společně s Městem Ledeč nad Sázavou opět podařilo realizovat několik významných akcí ke zlepšení vybavení

a stavu objektů v areálu školy – dovybavení odborných
učeben přírodopisu a chemie novými světly, dataprojektory a tabulemi, úprava hlavního vchodu do školní jídelny,
přenesení a rekonstrukce hlavního rozvaděče ve školní jídelně, oprava žaluzií v budově v Komenské ulici a vytvoření relaxační místnosti pro žáky se speciﬁckými vzdělávacími potřebami v budově v Nádražní ulici. I v loňském
školním roce se naši žáci účastnili turnajů v miniházené,
bruslařského výcviku a hodin pohybu navíc pod vedením
zkušených trenérů z oddílů HC a Házená Ledeč nad Sázavou. Nadále se žáci aktivně zapojovali do mezinárodního
programu „GLOBE“, který podporuje zájem žáků o přírodní vědy, a hnutí Stonožka „Na vlastních nohou“.
Na všechny výše uvedené akce a činnosti, kvalitní práci bývalého vedení školy i výbornou spolupráci se zřizovatelem Městem Ledeč nad Sázavou se budeme snažit
navázat i v novém školním roce. Již teď připravujeme
rekonstrukce do konce roku 2017 a investiční akce v roce
2018.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem současným i bývalým pedagogickým a nepedagogickým zaměstnancům
naší školy za dobře odvedenou práci v uplynulém školním roce a popřát jim i všem našim žákům a rodičům
úspěšný školní rok 2017/2018.

Mgr. JAROSLAV ŠŤASTNÝ je od srpna letošního
roku novým ředitelem zdejší základní školy. Je ledečský
rodák s kantorským rodokmenem. Po absolvování ledečského gymnázia studoval na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Studia velmi úspěšně završil
v roce 1990. Co se týká školství, zůstal věrný Ledči. Až
do letošních letních prázdnin vyučoval na místní střední škole matematiku a zeměpis. Pan ředitel letos dosáhl na abrahámoviny, před čtvrtstoletím založil rodinu

a odstěhoval se do nedaleké Kamenné Lhoty. Společně
s manželkou vychovali dceru a syna.
Vzdělání, praxe a láska ke „kantořině“ – to všechno
jsou devizy, které panu Jaroslavu Šťastnému dávají ty
nejlepší předpoklady, aby byl úspěšný i ve vedení Základní školy v Ledči n. S. Po jeho boku stojí zkušení pedagogové, kteří mu jistě budou v nelehké práci pomáhat.
K jeho další kariéře mu přejeme hodně zdraví i zdaru.

Jaroslav Šťastný, ředitel školy

ok

5

ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC SRPEN 2017
FYZICKÉ NAPADENÍ V OB-CI
JEDLÁ – dne 23. 7. 2017 byly policejním orgánem PS v Ledči nad
Sázavou dle § 158/3 tr. řádu, zahájeny úkony tr. řízení ve věci podezření ze spáchání přečinů ublížení
na zdraví a výtržnictví, ze kterých
je podezřelý 21-letý mladík z Ledče
n/S., který téhož dne v době kolem
00:30 hodin v obci Jedlá, v podnapilém stavu, kdy měl v dechu nejméně
2,48 ‰ alkoholu, na veřejném prostranství nedaleko kulturního
domu, kde se konala soukromá oslava narozenin, fyzicky napadl údery pěstí do obličeje 29-letého podnapilého muže z obce Okrouhlice, kterému způsobil mnohačetné drobné tržné rány, otřes mozku, kdy poškozený byl z místa převezen vozidlem
ZZS k dalšímu ošetření do nemocnice Havl. Brod. Pachatel byl
na místě policejní hlídkou zajištěn a eskortován k vystřízlivění
na PZS Jihlava. Podezřelému v případě uznání viny před soudem hrozí trest odnětí svobody v trvání až 3 roky.
POŠKOZENÍ BANKOMATŮ – dne 14. 8. 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 dosud nezjištěný pachatel tím, že v době od 17:00 hodin dne 13. 8. do v 09:00 hodin
dne 14. 8. 2017, v prostoru Husova náměstní v Ledči n/S., poškodil nezjištěným předmětem výdejní závory přihrádky na hotovost u bankomatu Komerční banky a.s. a bankomatu České
spořitelny a.s., kdy v důsledku tohoto poškození byly oba bankomaty na několik hodin vyřazeny z provozu. Uvedeným jednáním způsobil bankovním ústavům majetkovou škodu ve výši
nejméně 10.000,- Kč. Další okolnosti případu jsou v prověřování Policie ČR. V případě zjištění pachatele tomuto hrozí trest
odnětí svobody až na 1 rok nebo zákaz činnosti.
NEPLNÍ SI ULOŽENOU VYŽIVOVACÍ POVINNOST
– Dne 27. 8. 2017 byly policejním orgánem PS v Ledči nad
Sázavou dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony tr. řízení ve věci
podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy, ze
kterého je podezřelý 50-letý otec, který si v období od srpna
2016 do srpna 2017 neplní soudem stanovenou vyživovací povinnost ke svojí zletilé studující dceři, v částce 700,- Kč, kdy
za uvedené období dluží k rukám 21-leté dcery z Ledče n/S.
částku 9.100,- Kč. Zapomětlivému otci tak v případě uznání viny před soudem hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.
npor. Josef Daněk DiS., zást. ved. OO Světlá n/S.
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Prázdniny jsou u konce a profesionální hasiči se ohlíží za uplynulými dvěma měsíci. Červenec začal sérií výjezdů na popadané stromy na komunikaci.
Hned v prvním týdnu jsme zasahovali
u dvou dopravních nehod, z nichž nehoda 6. 7. na obchvatu Golčova Jeníkova si vyžádala tři vážná
zranění. Zde nám velmi pomáhají dobrovolní kolegové z G. Jeníkova. 12. 7. jsem s vedením ﬁrmy SCHÄFER-SUDEX s.r.o.
připravil cvičení zaměřené na požár ﬁltrační jednotky, která
v minulosti několikrát vyhořela. Na cvičení jsme prověřili připravenost zaměstnanců na možný požár, přístupové cesty ve ﬁrmě a zkouška to byla jak pro profesionální hasiče, tak i dobrovolné hasiče z Ledče a Kožlí.
Celkově se celé léto odehrávalo v duchu technických pomocí. Větší část pokrývá likvidace nebezpečného hmyzu (vosy, sršně), výjimkou není ani odchyt hada v Habrku. V srpnu
byly zásahy opět u dvou nehod, a co se požárů týče, se léto
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v dobrém slova smyslu vydařilo. Celkem pět požárů na Ledečsku a všechny velmi malého rozsahu a s minimálními škodami. Prázdniny prakticky uzavíráme cvičením ve sluneční zátoce
24. srpna. Simulovaný požár na ošetřovně letního tábora. Cvičením si děti v táboře vyzkoušely evakuaci, personál ohlášení
požáru na tísňovou linku. Profesionální hasiči z Ledče, dobrovolní hasiči z Ledče a Kožlí cvičili zásah v reálných podmínkách tábora včetně vyhledávání osob a jejich ošetření. Za poskytnutí možnosti cvičení majitelům děkujeme.
16. září již podruhé hasiči změří svoje síly na hasičské stanici v Ledči. Soutěž o Železného hasiče Ledče nad Sázavou začne
v 9:30. Jednotliví hasiči z celého okolí budou měřit sílu v těžkých silových disciplínách – transport ﬁguríny, zdolávání překážek, údery palicí a to vše v dýchacím přístroji. Veřejnost je
samozřejmě zvána.
ppor. Jan Šimanovský
velitel požární stanice Ledeč n. S.
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PROJEKT „S HÁTOU DO PRÁCE“
JIŽ ZMĚNIL ŽIVOT TŘEM LIDEM, DALŠÍ JE BUDOU
NÁSLEDOVAT

Projekt Evropského sociálního fondu „S Hátou do práce“ se
zaměřuje na osoby s mentálním postižením, které mají zájem
zapojit se do běžného společenského života právě tím, že budou
pracovat. V jejich snaze jim aktuálně pomáhá obecně prospěšná
společnost Háta. Již se podařilo pomoci najít zaměstnání třem
účastníkům tohoto projektu.
Spolupracujícími organizacemi, které se nebály a daly tak
možnost lidem, ne zcela v nejlepší kondici, zapojit se do koloběhu pracovního života, tak jak jej zná většina z nás, je ﬁrma AKROBRAB, s. r. o., která provozuje Prádelnu Barborku,
a dále Potravinová banka Vysočina. Je jasné, že zapracování
těchto lidí a vytvoření pracovního stereotypu trvá déle než
u běžné populace. Na druhou stranu jsou ale tito lidé vděční za
možnost pracovat a dělají maximum, aby nezklamali své zaměstnavatele, své blízké, ale i sebe.

Velký dík proto patří již zmiňovaným ﬁrmám AKROBRAB,
s. r. o. a Potravinové bance Vysočina, které tyto pracovní příležitosti poskytly. Dva zaměstnanci pracují na pozici závozníka,
jeden na pozici skladníka. Jak vidíte, jedná se o běžné profese,
které může vykonávat prakticky kdokoli. Dalšími organizacemi, které přislíbily účast v projektu, jsou Městský úřad Ledeč,
Hotel Sázava a COOP družstvo HB.
Je možné, že se s nabídkou našeho projektu zastavíme právě
ve vaší ﬁrmě. Prosíme, neodmítejte nás, alespoň nás vyslechněte. Projekt není pro vás – potencionální zaměstnavatele – nijak
zavazující. Jediné, co můžete získat, je motivovaný a ﬁnančně
výhodný pracovník.
Bc. Eva Moravcová Urbanová
koordinátorka projektu

V BARBORCE SE NENUDÍME
Léto se s námi loučí, my si ale připomínáme krásné dny,
kdy jsme se osvěžovali v bazénu, navštěvovali uživatele centra
v rodinách a účastnili se výletů za poznáním zajímavých míst
z našeho okolí.
Jedním z nich byla soukromá exkurze zámku ve Vilémovicích. Majitel Ing. Klabík nám umožnil vstup do těchto prostor
a sám starosta obce Václav Vacek nás provázel. Oběma pánům

děkujeme. Pan starosta nás dovedl do zámeckého parku k nejstaršímu stromu Evropy. Tis červený je přihlášen do soutěže
o strom roku, proto i my jsme jej podpořili svými podpisy.
Dny, kdy trávíme čas v centru, začala většina uživatelů využívat k přípravám na výstavu, která se uskuteční před adventním
obdobím. Jiní pomáhají v sociálním bazaru vybalovat zboží
a těší se na každého váženého zákazníka, aby pomohli nabídnout žádané zboží.
Aktivit máme nepřeberné množství, fotograﬁe některých
z nich můžete vidět na stránkách fb: Centrum denních služeb
Barborka.
Lada Nováková, CDS Barborka
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PETRKLÍČ BYL O PRÁZDNINÁCH NABITÝ ÚSMĚVY
A ČERSTVOU ENERGIÍ
Plno práce, ale i smíchu a dovádění si užívali klienti i pracovníci ledečského Centra sociálních služeb Petrklíč o letních
prázdninách. Nebývalo to tak vždy, dříve byl Petrklíč více propojen se zvláštní školou, a tak i o prázdninách, stejně jako školská zařízení, na několik týdnů zavřel.
Nyní se ještě více snaží vyjít vstříc rodinám uživatelů. „Ne
všichni rodiče mají možnost být celé prázdniny se svými dětmi
doma, a tak je tomu i v rodinách našich uživatelů. Proto naše
zařízení funguje i o letních prázdninách, kdy jeho služby využívají nejen známé tváře, ale i rodiče a děti třeba z okolí Pelhřimova,“ vysvětlila vedoucí Centra sociálních služeb Petrklíč Bc.
Terezie Veletová. Podotkla, že díky tomu zažívají ve stacionáři
nejen více práce, ale hlavně více smíchu a radosti.
A čemu se pracovníci společně s klienty věnovali? „Jelikož
jsou prázdniny považovány za čas odpočinku, tak i naši klienti

Petrklíč na procházce v „domácí“ Ledči nad Sázavou
(Foto: archiv OCH HB)

hlavně odpočívali. Chodili jsme s nimi na procházky, koupali
se v bazénu a díky krásnému počasí jsme mohli využívat naši
pěknou zahradu a terasu,“ prozradila vedoucí Petrklíče.
Stacionář byl například také hostem letošního festivalu Sázavafest ve Světlé nad Sázavou, kam přivezl k prodeji výrobky
ze svých dílniček. „Ve stánku Oblastní charity Havlíčkův Brod
jsme jako jedna z jejích služeb měli možnost prodávat některé
naše výrobky, které tvoříme společně s klienty v rámci aktivizační činnosti. Bylo velmi příjemné na vlastní oči vidět, že je
o charitní výrobky mezi lidmi zájem, a ještě hezčí bylo zjištění,
že si řada lidí nekupuje takové výrobky, v uvozovkách pouze,
ze solidarity, ale hlavně proto, že se jim opravdu líbí a že je
využijí,“ vylíčila Terezie Veletová, která na Sázavafestu patřila
přímo k „prodejcům“ charitních drobností.

Oblastní charita Havlíčkův Brod vyrazila i s výrobky Petrklíče na Sázavafest do Světlé nad Sázavou. Na snímku je za „pultem“ (zleva) zástupkyně ředitelky organizace Jana Dománková, která právě ukazuje
šperky z Petrklíče, společně s vedoucí stacionáře Terezií Veletovou.
(Foto: OCH HB/Aneta Slavíková)

BLEŠÁK BEZPENĚZ III
30. ZÁŘÍ 2017 OD 14.00 HODIN
HOTEL SÁZAVA LEDEČ N. S.
Máte doma nepoužívané věci, které mohou někomu udělat radost?
Nevhodné dárky, přečtené knihy, pěstitelské či chovatelské přebytky, domácí
spotřebiče, hračky, co nepotřebujete, oblečení, co nenosíte … ?
Přineste je na Sázavu. Odnést si můžete, co se vám hodí.
Vstupenkou na akci je příspěvek do našeho Blešáku.
Věci můžete donést na Sázavu v pátek 29. 9. mezi 17.30-20.00 hodinou
nebo v sobotu od 12.00 po celou dobu akce. Blešák bude doplňován průběžně.

Věci, co si neodnesete, poputují k lidem, kteří je potřebují.
+ novinka TRŽIŠTĚ, kde budete moci koupit, směnit nebo po dohodě s námi
i prodat výpěstky, výrobky, kulinářské dobroty …
Zájemci o účast na tržišti, hlaste se nám na: email@bezpenez.info
Všichni jste srdečně zváni.

BEZPENĚZ.info – pošli to dál

www.bezpenez.info
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ČÁST I. Hněvkovice leží 7 km západně od Ledče nad Sázavou,
na samém rozhraní Kraje Vysočina a Středočeského kraje. Katastr obce se rozkládá v krásné přírodě na ostrohu mezi řekou
Sázavou a švihovskou vodní nádrží na řece Želivce.
Kromě samotných Hněvkovic patří k obci ještě osady Budeč, Habrovčice, Chotěměřice, Nová Ves, Velká Paseka, Štičí
a Zahájí. Celá obec v současnosti čítá 560 obyvatel a toto číslo
utěšeně roste. Před 12 lety totiž zastupitelstvo obce rozhodlo
při změně územního plánu o vyčlenění místa pro nové parcely. V I. etapě obec připravila 12 stavebních parcel, po prodeji
těchto pozemků ke stavbě bylo přistoupeno k přípravě dalších
12 parcel a protože zájem o bydlení v Hněvkovicích je značný, v současné době je před dokončením zasíťování dalších 10
parcel. Místa pro nové domy se podařilo vybrat tak, že přirozeně dotváří a uzavírají současný intravilán Hněvkovic. Díky
stavebnímu rozvoji a mladým rodinám je současný věkový
průměr obyvatelstva 41 let. Připomeňme, že nejstarším žijícím
občanem je Emilie Vosyková.
Zastupitelstvo obce je devítičlenné, funkci starosty vykonává
již jedenáctým rokem Václav Šťastný, místostarostou je Pavel
Pešek, členy zastupitelstva jsou Jiří Fialka, Roman Malý, Josef
Rajdl, Pavel Sechovec, Jiří Šťastný, Petr Tesárek a Jiří Těšínský. O chod úřadu se stará paní Jitka Rajdlová.
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Kromě nových stavebních parcel realizovaných v II. a III.
etapě je zatím největší investicí v tomto volebním období rekonstrukce obecní silnice v obytné zóně Hněvkovic v délce 400
metrů včetně obou chodníků. Investice si vyžádá náklad 3,6
mil. Kč, z toho téměř milion korun pokryjí dotace z programu
Rozvoje venkova poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR. Podobně značné ﬁnance si vyžádaly i postupné opravy
ostatních místních komunikací.
Z dalších investičních akcí připomeňme stavební úpravy
v mateřské a základní škole. Po vybudování nových sociálních
a hygienických prostor v mateřské škole se zásadní rekonstrukce dočkala po 45 letech budova základní školy. Po výměně oken, zateplení i nové fasádě byly nově vybudovány šatny
a sociální zařízení. Modernizace školních budov si celkem vyžádala 3,4 mil. Kč.
Značným způsobem byla zrekonstruována budova OÚ (sociální zařízení, prostory a zařízení obecní restaurace včetně vybudování nového pódia pro vystupování účinkujících). Poslední investicí do budovy OÚ bude její zateplení včetně výměny
oken, též za přispění dotačního titulu.
Pokračování příště.
Pavel Pešek

ZÁŘÍ 1938 - MOBILIZACE
Poštou prošlá dopisnice s námětem
Ledeč nad Sázavou i razítkem dokumentuje tuto historickou událost. Adresátem byl vojín Václav Mojžíš ve Zdobnici v Orlických horách. Povolávací
rozkaz ho tam poslal s pěším plukem
č. 30. Nutno dodat, že šlo o vojenský
útvar v míru sídlící ve Vysokém Mýtě.
Jak se tam Václav dostal až z Pavlovic
u Vlastějovic, to je zajímavé. Marie
Mojžíšová psala lístek 29. 9. 1938. Odpovídala manželovi na jím poslané dva
lístky a ve sdělení se zrcadlí tehdejší
doba i politická situace. Muži narukovali a hospodářství se vším všudy měly
na starost ženy a příbuzní. A bylo toho
hodně. Sklidili 110 pytlů brambor (před
rokem jich bylo více), teď se chystá přeorávat, ale v okolí stůně dobytek. Neví
se, jak to bude. Navíc se telila jalovice
a bylo to moc komplikované a špatné.
Naštěstí pomohli sousedé Proněk s Musilem. Na samotnou ženu s dětmi bylo
starostí víc než dost. Ale podobných
případů bylo mnoho.
Marie Mojžíšová dostala lístek ještě
v září. Mobilizovaná armáda byla v terénu, vytvářela nové útvary, zaujímala
obranné pozice a kroky k obraně proti
napadení. Jaké to tedy bylo s již vzpomenutým Václavem? Jeho pluk č. 30
byl jednou z vojenských součástí tzv.
Hraniční oblasti 35, která měla krycí
název VÍTĚZSLAV. Jejím úkolem byla
obrana hraničního úseku od Náchoda ke
Králíkám. Velitelství bylo ve Vamberku,
velitel gen. Karel Kutlvašr pocházel od
Havlíčkova Brodu (tam také studoval),
v roce 1945 byl velitelem pražského

povstání. Po válce byl vězněn. Orlické
hory byly tehdy mohutným obranným
valem, kde se nalézala kvanta nově postavených pevností, které byly obsazeny jednotkami hraničářského pluku 19
ze Žamberka aj. Celkem sloužilo u HO
35 přes 20 tisíc vojáků. Již vzpomínaný
pěší pluk „Aloise Jiráska“ č. 30 zaujal
stanoviště u Zdobnice a okolí. Už čtvrtý
den dosáhl válečných počtů. Jeho velitelem byl gen. Ing. Bohumil Závada.
Za okupace byl členem ilegální vojenské organizace, byl zatčen gestapem,
vězněn mj. i v Pardubicích. Později byl
souzen a popraven. Doma měl ženu a tři
malá děvčátka.
V uvedené době armáda budovala i
síť polních pošt, které sloužily vojákům

mj. i při styku s domovem. Jejich činnost
začala 1. října 1938 (ale jen málokde),
později to už bylo lepší. Paradoxně tento den už začala okupace pohraničních
území německou brannou mocí. Vojáci
byli informováni o tom, že musejí korespondovat pouze prostřednictvím polní
pošty. Dá se konstatovat, že voj. Mojžíš
byl nachystán a měl lístky nachystány
a použil služeb civilní pošty. Uvedená
adresa by později cenzurou neprošla.
Tolik k jedné události roku 1938,
vojákovi, který narukoval, i jeho ženě,
dále pak místech, kde sloužil a bvl nasazen. Materiálů a faktů o této konkrétní záležitosti jsou spousty, ale stručné
podání bylo nezbytné.
RNDr. Miroslav Vostatek

RODAČKA Z LEDČE NA CESTĚ KOLEM SVĚTA
Už je tomu 15 měsíců od chvíle, kdy jsme s mou drahou polovičkou Fandou Nyklem opustili naši rodnou hroudu. Brázdíme teď svět na našem železném oři, staré motorce Bramboře
(rozuměj BMW R 1150 GS). Za tu dobu jsme již stihli projet
23 zemí, ujeli jsme více než 70 000 km a spálili asi 4200 litrů
benzínu.

Aktuálně se vám hlásíme z Paraguaye, srdce Jižní Ameriky.
Návštěva téhle země původně vůbec nebyla v plánu. Jenže, jak
už to tak v životě bývá, člověk míní a život mění. Kvůli velkému zdržení v Severní Americe jsme na jižní polokouli přijeli v období jejich zimy. Počasí na jihu Argentiny nám brání
pokračovat k vytyčenému cíli, městečku Ushuaia v Patagonii.
A tak to bereme oklikou. V nejbližší době máme namířeno na
jih Brazílie a do Uruguaye. Poté už opět nabereme původní
kurz a vydáme se probádat Ohňovou zemi.
Původní plán byl cestovat po dobu jednoho roku. Už teď je
ovšem víc než jasné, že tento plán selhal. Hrubý odhad je, že
bychom se mohli objevit zpátky v Česku někdy během dvou
až tří měsíců. Rádi se pak s vámi potkáme na některé z našich přednášek. Do té doby nás můžete sledovat na našem
blogu www.wayaway.cz anebo na Facebookové stránce www.
facebook.com/wayawayCZ.
Z Paraguaye vás zdraví Kateřina Kadlusová
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BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ Zažitá, ale mylná představa o cestě Tam je tato: křesťané dodržují různá
pravidla, modlí se, chodí do kostela, řídí se desaterem, konají dobré skutky a litují těch zlých. Pokud
toto splní, čeká je posmrtný život v Ráji – Božím
království. Tečka. Dodržím pravidla, splním úkoly
a získám odměnu. Jak srozumitelné! Takovouhle
cestu nám ale křesťanství nenabízí. Do svého života
máme opravdu včlenit vše, o čem jsem psal v první
větě, máme se snažit dle toho žít. Ale důvod není
ten, abychom za zásluhu získali jízdenku někam
výš. Všechny zásady a pravidla nám pomáhají nalézt ve spleti všemožných cest a pěšin smysluplný
směr. A cíl cesty? Je to opravdu Boží království. Budujeme ho ale již během našeho života. Je to místo
nebo stav, kde platí pravidla a jistoty a lidé se projevují tím, co je v nich dobré. V sobě takové místo
každý máme. Vždycky se projevuje láskou. Díky ní
cítíme radost a stáváme se - již během života - součástí Božího království.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
Výuka náboženství na základních a středních školách začíná v září, bližší informace a přihlášky na
faře.
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17. 9. v 9.00 Mše svatá pro děti (slouží kaplan pro
mládež P. Palušák)
14. 9. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti
(setkání v kostele)
23. 9. ve 14.00 Svatováclavské setkání farníků (posezení na farní zahradě, hudební produkce)
19. 9. v 19.00 Biblická hodina na faře (vede děkan
P. Bárta)
7. 10. Pouť k Panně Marii Fatimské do Koclířova
u Svitav (sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimně)
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
15. 9. Pannu Marii Bolestnou (vzpomínáme na bolest, kterou Maria vytrpěla jako matka Ježíšova)
16. 9. Sv. Ludmilu, mučednici (babička sv. Václava,
vychovala ho).
21. 9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty (apoštol,
který provázel Ježíše, dle tradice autor evangelia)
28. 9. Sv. Václava, mučedníka, patrona českého národa
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

KLIENTI DOMOVA HÁJ NA SÁZAVAFESTU
Jménem klientů Domova Háj děkujeme pořádající agentuře Sázavafestu za příležitost
navštívit již tradiční hudební festival v příjemném prostředí zámeckého lesoparku ve Světlé
nad Sázavou. Téměř tři desítky klientů našeho domova pro
osoby s mentálním postižením využily nabídnuté podpory formou volného vstupu včetně občerstvení a získaly tak jednu ze
vzácných možností pobavit se společně s ostatními návštěvníky

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

v běžné společnosti. Řada z nich si naživo připomněla zejména písně Václava Neckáře i dalších interpretů, vypila letní drink
pod širým nebem a zakusila tak pro ostatní všední pocit být
obyčejným spokojeným člověkem. Obzvláště klienti světelského komunitního bydlení, kteří to měli na festival opravdu kousek, využili k návštěvě různých vystoupení dle svého výběru
snad všechny dny. Klienti organizace o zdařilé akci dosud mluví, pobrukují si známé melodie a těší se na další ročník. Ještě
jednou velké poděkování všem, kteří jim tyto nyní již vzpomínky umožnili.
Za organizaci Domova Háj
Ing. Dana Pajerová, ředitelka

VODOVODY A KANALIZACE H. BROD, A. S.

NABÍZÍ ZAMĚSTNÁNÍ
PRO PROVOZ V LEDČI NA POZICI

PROVOZNÍ DĚLNÍK VODOVODŮ
Kvaliﬁkační předpoklad: vyučen v oboru instalatér
nebo elektromontér nebo SŠ technického směru,
řidičský průkaz B, C, T, praxe v oboru vítána.
Nabízíme: zaměstnání na hlavní pracovní poměr,
zaměstnanecké beneﬁty.
Zájemci se mohou přihlásit: p. Bartušek,
mobil 603 500 070 nebo na e-mail vakhb@vakhb.cz.
Hrubá měsíční mzda (vč. prémií) 26 000,- Kč až 30 000,- Kč.

AUTOŠKOLA NIX
LEDEČ NAD SÁZAVOU
VÍCE INFORMACÍ NA TEL. 603 77 8 8 46
NEBO NA WWW.AUTOSKOLANIX.CZ
Příprava uchazečů o řidičské oprávnění na osobní automobil
Přezkoušení na vrácení řidičského průkazu
Kondiční jízdy
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DVĚ POZORUHODNÉ KNIHY O NAŠEM KRAJI
Rádi bychom vám představili dvě
knižní novinky, na jejichž vzniku se podílel Nezávislý podmelechovský spolek
a které se dotýkají minulosti i přítomnosti našeho domovského kraje.
Tou první publikací je Návrat P. Josefa
Toufara po 65 letech do Číhoště (ve fotograﬁi a textech). Vypráví jedinečný příběh, který se sice odehrál v komunistické
minulosti, ale jeho pokračování a doslovování se odehrává v naší současnosti.
Dokumentárně reportážní snímky českého fotografa Petra Neuberta a řady dalších se potkávají s texty, které odkazují k místní historii, dramatickému osudu
vysočinského faráře Josefa Toufara i k
jeho nadějeplnému návratu po 65 letech
od násilné smrti. Návratu na Vysočinu,
odkud byl v lednu 1950 za tmy unesen
příslušníky komunistické Státní bezpečnosti, brutálně mučen a zavražděn. Dokumentární fotograﬁe s doprovodnými
texty nás autenticky informují o dějích,
u kterých nemohla být široká veřejnost
přímo přítomna: o exhumaci na ďáblickém hřbitově v listopadu 2014, o antropologickém výzkumu ostatků, výrobě
kovové schrány na ostatky mučedníka
či budování hrobu v číhošťském kostele.
A především zpravují o radostné třídenní slavnosti v Číhošti 10.–12. července
2015, při které byl umučený a zneuctěný P. Toufar slavnostně pohřben, za účasti představitelů církevního a veřejného
života a za mnohatisícové účasti poutníků, jako člověk a kněz. Snímky vyprávějí
o slavnosti neotřelým a velice plastickým způsobem. Skrze ně se znovu můžeme vrátit k těmto výjimečným chvílím.
Kniha obsahuje texty, promluvy, reﬂexe
a úvahy Miloše Doležala, kardinála Dominika Duky, královehradeckého biskupa
Jana Vokála, historika P. Tomáše Petráčka, archeologa NPÚ Praha Jana Havrdy,
bývalého pražského primátora Tomáše

Hudečka, pražské radní Evy Vorlíčkové,
ředitele kanceláře pražského primátora
Ondřeje Boháče, praneteře P. Toufara Jitky Cvetlerové a řady dalších.
PESTRÁ KRONIKA
Druhou knižní novinkou je soubor
více než osmi desítek textů z pera básníka, dokumentaristy a publicisty Miloše Doležala, který pod názvem ZA vydalo nakladatelství Torst ve spolupráci
s Nezávislým podmelechovským spolkem. V českém kulturně-literárním prostoru je tvorba Miloše Doležala, v níž se
soustavně věnuje životním osudům postav známých, ale především těch neprávem opomíjených, výjimečná. Mezi
těmi, o kterých Doležal ve svých vzpomínkových textech promlouvá, jsou příslušníci prvních linií protinacistického
a protikomunistického odboje, perzekvovaní zemědělci, stejně jako umlčovaní umělci, spisovatelé a básníci, kteří na
sobě nesli úděl, pod kterým nejen že neklesli, ale zachovali si morální integritu a žitým příkladem posilovali své okolí. Základnou tvorby Miloše Doležala

je precizní znalost jednotlivých osudů,
které přibližuje, dny trávené ve společnosti pamětníků, postupné zaznamenávání vzpomínek a poznávání domovského prostoru, výchovy, rodinných tradic
i krajiny, která jejich životy spoluutvářela.
V souboru nazvaném „Za“ se vydává nejen po stopách velkých hrdinů; se stejnou
pozorností připomíná i přátele ze svého
domovského kraje Vysočiny, především
z Ledečska. V knize se tak můžete setkat
například s Ledečáky Zdeňkem Vorlíčkem, Augustinem Heroutem, Josefem
Karlem, Zahrádečáky Františkem Bělohradským, Josefem Říhou, Josefem Rýdlem, Olinou Pejškovou, Číhošťáky Marií Trtíkovou, Marií Pospíšilovou, Janem
Zmrhalem a mnoha dalšími. Kniha ZA je
ve svém celku pestrou a vnitřně pevnou
i soudržnou kronikou českého 20. století.
Obě knihy je možné koupit skrze naše
stránky www.podmelechovsky-spolek.
cz nebo ve vybraných knihkupectvích.
Jan Kárník, předseda NPS
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HÁZENKÁŘI STARTUJÍ NOVOU SEZÓNU
Máme po prázdninách a startujeme novou sezónu. Poslední srpnový týden proběhl již druhý ročník Házenkářského
campu. Členové jednotlivých týmů měli camp dobrovolně
povinný ☺ a zároveň byl otevřený všem, kteří se chtějí hýbat a mají zájem o sport. Letos se kempu zúčastnilo téměř
70 dětí, které byly rozděleny do jednotlivých skupin podle
výkonnosti, věku a kategorií. Kromě fyzické přípravy jsme
se zaměřili na herní prvky mini a šestkové házené – obrana, útok a souhra. Doprovodný program pro (ne)házenkáře připravilo Středisko volného času Ledeč a jsme moc rádi,
že naše spolupráce pokračuje a daří se nám naplňovat naše
společné cíle.
Velkou radost v nadcházející sezóně nám udělaly dvě nové
kategorie – mladší žákyně a starší žáci. Věříme, že nyní holky a kluci zúročí vše, co se naučili v mini házené a mladších
kategoriích. Zároveň věříme, že se rozšíří řady nejmladších
házenkářů, tak aby byla zachována kontinuita do starších kategorií. Nábor v prvních a druhých třídách proběhne v průběhu září na základní škole, už teď se na děti těšíme. Přijďte za
námi kdykoliv, jsme na všechny připraveni ☺.

Sezóna bude velmi nabitá, rozlosování všech kategorií podzimní části (viz tabulka), předpokládáme, že nás přijdou podpořit nejen hráči, rodiče, prarodiče a sourozenci, ale
že dorazí podpořit všichni, kdo mají házenou rádi. Obzvláště družstvo mužů a starších dorostenců by si podporu z hlediště zasloužilo.
V tomto školním roce bude opět probíhat školní liga, i letos se ligy zúčastní základní škola z Ledče a blízkého okolí. Věříme, že si turnaje děti užijí, tak jako loni. Nejde pouze
o to ukázat dětem, jak bezvadný sport házená je, ale především ukázat, že sport jako takový je super zábava. Kromě
školní ligy se budou naši trenéři podílet na projektu Hodiny
pohybu navíc v ledečské základní škole. Pokud bude trvat zájem dětí o tyto hodiny tělocviku, budeme se snažit, aby si děti
odnesly nové sportovní zkušenosti a hlavně dobrou náladu.
Na novou sezónu se těšíme i na děti. Rodiče a všechny přátele házené rádi uvidíme na trénincích, zápasech a turnajích.
Přijďte nás podpořit kdykoliv, s kýmkoliv a kdekoliv.
Házené zdar!

Rozlosování házené podzim 2017
Ne 24.9.

9:00

Ml. žáci

Soutěžní turnaj

So 30.9.

13:00

St. dorostenci

Ledeč – Kutná Hora

So 30.9.

15:30

Muži

Ledeč - Mělník

So 14.10.

13:00

St. dorostenci

Ledeč – Pardubice

Ne 15.10.

8:00

St. žačky

Soutěžní turnaj

Ne 15.10.

15:00

St. žáci

Soutěžní turnaj

So 21.10.

13:00

St. dorostenci

Ledeč – Náchod

So 21.10.

15:30

Muži

Ledeč – Chodov B

So 4.11.

13:00

St. dorostenci

Ledeč – Liberec

So 4.11.

15:30

Muži

Ledeč – Kolín

Ne 5.11.

9:00

Ml. žačky

Soutěžní turnaj
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Lenka Pešková

SALON FREESTYLE
Hálkova 325, Ledeč n. S.
(pod poliklinikou)

Oznamuje otevření od
4. září 2017
MASÁŽE – KATEŘINA BĚLECKÁ

Tel.: 775 167 996
A rozšíření pracovní doby
KADEŘNICTVÍ
KATEŘINA CHUDOBOVÁ

Tel.: 604 625 177
(každé pondělí po tel. dohodě
i pánské a dětské střihy)

LEDEČ OPĚT TENISOVÁ
Poslední prázdninový víkend proběhl již
20. ročník tenisového turnaje mládeže (dorost) LEDEČSKÝ ZÁMEK. Zúčastnilo se
ho 16 děvčat a 16 chlapců. Že je náš turnaj
vyhledáván a má vždy vysokou úroveň, svědčí fakt, z jakých dálek a s jakým umístěním
v celostátním žebříčku jsou. Přijeli k nám
tenisté(ky) z Brna, Otrokovic, Zlína, Kladna, Liberce, Prahy a nejvíc z Jihlavy. V ČR
žebříčku měli nejlepší postavení na 64., 102.,
113., 129., 137. místě. Mezi děvčaty obhájila
loňské vítězství v turnaji Štorková z Hlinska,
když porazila Pečenkovou ze Skutče. Obě
pak spolu zvítězily ve čtyřhře. Naše Vendula
Kroutilová a Tereza Pešková na své soupeřky
přes velkou snahu nestačily. V kategorii chlapců nám udělal velikou radost náš odchovanec
(ještě žák) David Palán, hrající za TK Spartak Jihlava, který celý turnaj vyhrál. Ve ﬁnále
porazil o tři roky staršího dorostence Vojtěcha
Koukala ze stejného oddílu. Z pěti domácích

hráčů uspěli Jakub Holoubek s Janem Čápem,
kteří skončili v semiﬁnále ve čtyřhře. Oba dny
se velice vydařily díky vynikajícím výkonům
tenistů, hezkému počasí a také bezproblémové organizaci, na které se podílel léta sehraný
kolektiv. Dík patří hlavnímu rozhodčímu Jirkovi Víškovi za Světlé, celé rodině Kroutilových, MUDr. Lucii Bartákové, MUDr. P. Jaremenkovi a dalším pomocníkům. Nesmím ale
zapomenout poděkovat nejen jménem pořadatelů, ale také rodičů i samých mladých aktérů
všem sponzorům, díky nimž jsme mohli těm
úspěšným předat hodnotné ceny. Každý, i ten
méně úspěšný hráč, si odvezl třeba jen upomínkový dárek na Ledeč. Takže děkuji paní
Věře Kunáškové, Městu Ledeč n/S., K+K autodoprava, OZ Cemper, MUDr. Vyroubalovi
a také Envicomp s.r.o, který byl naším sponzorem nepřetržitých 20 let.
Josef Hnik

CVIČ EN Í AEROBIKU
TJ Kovoﬁniš, oddíl ASPV s cvičitelkou Evou Hornou zve všechny nadšené ženy a dívky
na cvičení aerobiku, stepaerobiku, posilování a protažení od 2. 10. 2017 do tělocvičny
Základní školy v Nádražní ulici s vchodem od řeky Sázavy. Cvičení probíhá: pondělí v době
od 20 hod. do 21 hod. a ve čtvrtek v době od 19 hod. do 20 hod. Cena: 300 – 400 Kč/pololetí.
Vybavení s sebou: cvičební podložka (karimatka, ručník), sportovní obuv, pití, dobrá nálada.
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První dva zářijové víkendy budou v ATOS aréně patřit hokejovému Poháru Josefa Vašíčka. Turnaj, který pořádá místní hokejový klub a město Ledeč nad Sázavou, bude mít v letošním
roce již 6. pokračování. Za tu dobu si vydobyl punc jednoho
z nejprestižnějších žákovských turnajů v ČR a i v letošním roce
byla startovní místa obsazena během několika dní po oﬁciálním vyhlášení na konci května. Ba letošní ročník bude dokonce
mezinárodní. Jedním z účastníků bude maďarský tým Dunaújvárosi Acélbikák HK z Budapešti. O účast byl zájem i u našich
východních sousedů – zájem měla trenčínská Dukla, ale z přihlášených týmů účast nikdo neodřekl a tak zůstali těsně před
branami v pozici 1. náhradníka.
O putovní křišťálový pohár se jmény všech vítězů budou
bojovat nejprve mladší žáci o víkendu 2.-3. září 2017 a o týden později je napodobí 9.-10. září starší žáci. V obou těchto

kategoriích má domácí Ledeč svá mužstva, která se pokusí konečně prolomit dosavadní statistiky a získat pohár pro pořádající město.
V kategorii mladších žáků budou kromě domácího mužstva startovat HC Slavia Praha, HC Orli Znojmo, Dunaújvárosi
Acélbikák HK, Střelci Jindřichův Hradec a Orlíci Uničov, kteří
budou asi jedním z favoritů. V kategorii starších žáků bude favoritem tým z Brumova Bylnice. Souboje s nimi svedou mužstva HC Slavia Praha, HC Skuteč, Orlíci Uničov a domácí Ledeč.
Kdo bude letos předvádět nejlepší hokej, kdo si odveze křišťálový pohár s podobiznou Pepy Vašíčka? Rozhodne se mezi
mantinely. Přijďte podpořit naše hráče, případně sledujte výsledkový servis na www.hcledec.cz.
MALÍK

HOKEJOVÝ SVÁTEK V LEDČI NAD SÁZAVOU
V neděli 24. září 2017 se koná od 15:00 akce v rámci týdne hokeje, která je určena dětem od 4 do 6 let a jejich rodičům. Zváni
jsou všichni, kdo si chtějí hokej vyzkoušet, poznat jeho atmosféru.
Minulá akce, která proběhla v lednu tohoto roku, se velice vydařila. Akce se zúčastnilo 33 dětí ve věku od 3 do 8 let, z nichž
bylo pět dívek. Sedm dětí bylo narozeno v roce 2010, sedm v roce 2011, osm v roce 2012 a šest v roce 2013. Tři z těchto dětí byly
vybaveny přímo na místě hokejovou výzbrojí a staly se členy týmu přípravky, další minimálně čtyři přislíbily nástup na následujícím tréninku.
Pro rodiče s dětmi byl uspořádán vzorový zápas v minihokeji, kde byla rodičům dokladována bezkontaktnost hry, role rozhodčího a vysvětleno skupinové letmé střídání. Na další části ledové plochy byly předváděny některé prvky naší školičky bruslení, práce s nejmenšími dětmi a případná možnost zapojení rodičů.
Po skončení této části se všechny děti zapojily do zábavných her na ledě a to jak s hokejkami, tak bez nich. Vyzkoušely si dle své
výkonnosti odpovídající překážky a cviky s nimi, kontakt s pukem a střelu na branku.
Rodičům, kterých bylo přes třicet, byl představen klub, hokej jako bezpečná a zábavná hra, vhodnost a nevhodnost různých typů
bruslí, helem a rukavic pro začínající bruslaře, ﬁnanční nenáročnost hokeje vč. podpory ze strany klubu a ČSLH. Po zodpovězení
všech dotazů proběhlo za hlasité produkce písně „Pojďme hrát hokej“ závěrečné skupinové foceními dětí na ledě.
Těší se na vás tým trenérů a funkcionářů HC Ledeč pod vedením hlavního trenéra mládeže, hokejové legendy, Milana Chalupy.
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BRUSLENÍ PRO NAŠE NEJMENŠÍ – DOKONČENÍ Z MINULÉHO ZPRAVODAJE
OTÁZKY PRO PŘEDSEDU HC LEDEČ. Od
paní Markéty Černé, která je hlavním organizátorem projektu, jsme zjišťovali, jak akce probíhá?
Akce je určená dětem z prvních a druhých
tříd základních škol a pro předškolní děti mateřských škol s tím, že je možné zapojit děti
i mladší, pokud jsou schopny program absolvovat a dojde k dohodě mezi klubem, školkou a rodičem. Bruslení probíhá v dopoledních hodinách
v úterý a ve středu a to vždy jednou za čtrnáct
dnů. Projekt je zahájen počátkem října a končí
v průběhu března. Školáci mají spojené dvě hodiny tělocviku, které jim umožní dopravit se na
stadion, absolvovat lekci bruslení a vrátit se do
školy. Děti z ledečské školy na stadion docházejí za doprovodu svých učitelek a to vždy všechny třídy jednoho ročníku společně. Děti ze Zruče jsou dopravovány autobusem.
Letos plánujeme zapojit i školku a školu
z Dolních Kralovic, kde bychom předpokládali
podobný způsob dopravy jako v případě Zruče
a školy a školky z Vlastějovic, Hněvkovic a Kožlí, kde jsou časy koncipovány tak, aby bylo
možné využít linkovou dopravu. Děti z ledečských školek v minulé sezóně sváželi na stadion instruktoři. Vzhledem k očekávanému nárůstu zájmu ze strany předškoláků se budeme snažit
tuto dopravu organizovat jinak, ale to je ještě
v jednání.
Ověřená kapacita počtu na jedné lekci je sedmdesát dětí. Zpravidla je na ledě přítomen jeden instruktor na 10–15 bruslařů. S rostoucími
schopnostmi dětí stoupá i jejich samostatnost
a schopnost plnit náročnější úkoly a tak může
počet instruktorů mírně klesat. Jsme vděčni za
každou pomocnou ruku, která pomůže před zahájením lekce s oblékáním dětí a zavazováním
bruslí.

Povinnou výbavou jsou brusle, nejlépe klasické kanady, nebo krasobruslařské brusle, tedy
šněrovací. Brusle na přezky nedovolují dítěti správné držení kotníků, dítě se učí brusli pomaleji a může za ostatními zaostávat. Povinná je
helma, nejlépe hokejová, ale přípustné jsou i lyžařské nebo cyklistické. Dále pak pevnější nepromokavé rukavice. Oblečení by mělo být teplé a dobře odvádět pot od těla, ale současně by
dítěti mělo umožňovat veškerý pohyb.
U pana M. Chalupy, který je metodikem projektu a v Ledči působí jako oblastní trenér ČSLH,
jsme hledali informace o náplni programu.
Když začneme od těch nejmenších, kteří
jsou ještě na úplném začátku, zahájíme přípravu v šatně, kde se učíme na bruslích chodit. Tuto
dovednost pak přeneseme na led, kde se učíme
chodit na bruslích s oporou. Mám raději, když se
děti drží mantinelu, než když používají mobilní
opory (chodítka, hrazdičky). Jakmile jsou schopny na bruslích na ledě chodit, což trvá v průměru
¼ obvodu stadionu, jdeme na led. Učíme se na
led spadnout, válet se na něm a hlavně se z něj
zase zvednout.
Jakmile umíme vstávat, vložíme zábavná cvičení na chůzi po ledě, následně zkusíme první
skluz. Ne všechny děti se na ledě pohybují se
stejnou jistotou, proto v dalších lekcích děti rozdělujeme podle výkonnosti a těm nejslabším se
věnujeme individuálně.
Jakmile děti začnou skutečně bruslit, upevňujeme tuto dovednost pomocí řady zábavných
her. Bruslení musí děti především bavit. A také
strašně rády závodí.
Pokud s námi projdou děti všechny tři ročníky kurzu, od školky do druhé třídy, měly by se
v průměru naučit běžnému občanskému bruslení. Tedy jízdě vpřed, vzad, brzdění, překládání
vpřed, ti lepší vzad. Pro vyšší úroveň bruslení 30

lekcí nestačí. Pokud se dítě chce v bruslení rozvíjet více, máme k dispozici v odpoledních hodinách školičku bruslení, která probíhá zpravidla
jednou týdně, tedy až 30 lekcí ročně. Dále jsou
k dispozici tréninky hokejistů a krasobruslařek,
které se konají 3x týdně, tedy až 90 lekcí ročně.
Zda a jak mám své dítě do projektu zapojit,
jsme diskutovali s Davidem Průdkem, který zastřešuje v rámci HC tento projekt jako celek.
Projekt je vhodný pro všechny děti ve věku
od 4 do 8 let, s výjimkou těch, komu by dětský
lékař účast nedoporučil. Zdraví dítěte je vždy
a všude na prvním místě. Velice rádi na našich
kurzech uvítáme všechny děti, které se bojí, kterým se bruslit nechce, které bez maminky nikam
nepůjdou, které pláčou, i takové, které se vztekají. Za uplynulé tři roky jsme nenašli zatím takového výtržníka, kterého bychom z bruslení
vyloučili, ani takovou princeznu, která by si vybrečela, že bruslit nebude.
Přihlášení do projektu probíhá prostřednictvím školy a školky. V počátku roku by se měl
v každé škole a školce účastnit třídní schůzky jeden z našich instruktorů, který projekt rodičům
představí a zodpoví případné dotazy. Informace
naleznou rodiče rovněž na stránkách HC Ledeč
pod záložkami Krasobruslení / Bruslení pro školy a školky.
Dovolte mi, abych poděkoval touto cestou
všem trenérům a instruktorům HC Ledeč za jejich účast na dopoledních lekcích, všem učitelkám, které děti na bruslení doprovázejí, všem
rodičům, kteří nám pomáhají zavazovat brusle,
a také vedení škol a radnic, které v tomto projektu spolupracují. V neposlední řadě pracovníkům
zimního stadionu, kteří nám připravují led a zajistí dětem čisté a vytopené šatny.

-dp-
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VZPOMÍNKY
Žádný čas není dost dlouhý, aby nám dal zapomenout na 12. září 2016, kdy z naší rodiny
po těžké nemoci odešel manžel, tatínek, dědeček,pan JOSEF FORST z Ledče nad Sázavou.
Žije dál v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a dcery s rodinami.

Kdo Tě znal – vzpomene,
kdo Tě měl rád – nezapomene.
Dne 24. srpna 2017 uplynulo 15 let od úmrtí
manžela a tatínka,
pana JOSEFA MARŠOUNA z Ledče nad Sázavou.
S láskou a každodenní vzpomínkou manželka a dcery

11. září 2017 to budou již dva roky, co nás navždy opustila
naše báječná paní doktorka JULIE LÁCHOVÁ.
Zastavte se, prosím, na krátkou chvíli v tento den a uctěte její
památku krátkou vzpomínkou na ni. Jistě i vám byla záchranou v nelehkých situacích, kdy stonalo vaše dítko a vy jste si
nevěděli rady. Ona byla tou, která nám byla na blízku, když
naše dítka vyrůstala z miminek v předškoláčky a z předškoláků v náctileté a nejednoho také v dospěláka. Posíláme jí tiché, ale velké díky.
Rodiče i malí pacienti.

S láskou a úctou vzpomínáme na naši drahou
maminku, paní MUDr. JULII LÁCHOVOU,
která nás opustila dne 11. září 2015. Její laskavost a obětavost zůstává navždy vepsána v našich srdcích.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi…
Děkujeme, dcera Marcela a syn Martin rodinami

Na konci srpna, 27. 8., letošního roku
jsme si připomněli už 16. výročí úmrtí pana FRANTIŠKA URBANA z Bohumilic.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme prostřednictvím Ledečského zpravodaje všem, kteří nám projevili soustrast
a doprovodili květinovými dary
pana JIŘÍHO SOUČKA z Ledče n. S. na jeho
poslední cestě.
Zarmoucené rodiny Součkových
PODĚKOVÁNÍ
V úterý 1. srpna 2017 jsme se naposledy rozloučili s naší
maminkou, paní MARIÍ CUDLÍNOVOU z Obrvaně.
Dovolte nám, abychom prostřednictvím Ledečského zpravodaje poděkovali všem, kteří nám přišli projevit soustrast
a přinesli květinové dary. Rovněž bychom rádi poděkovali
za milá slova panu ThDr. Janu Bártovi, Pohřební službě pana
Jiřího Petruse a všem, kteří se na důstojném obřadu podíleli.

HLEDÁM
Štíhlá pohodářka, 63 let, hledá pohodového partnera (60 – 65
let) na hezký podzim života. Kontakt na telefon 607 689 834.
Zn. Nekuřák, abstinent.
KOUPÍM
knihu Františka Poulíčka Z pamětí šafranické borovice.
Ráda využiju příležitosti si knihu alespoň zapůjčit.
Kontakt na telefon 725 413 499.

POŽEHNANÝ ČAS POUTÍ
Jaký to nádherný svět, vidím modrou oblohu, bílé mraky mezi korunami stromů, jasný,
požehnaný den… takhle nějak to zpívá Louis
Armstrong ve své proslulé písni o báječném
světě. Stejný pocit mohli mít všichni účastníci, rovněž proslulé, poutě U studánky na Horní
Pasece, která vždy láme prázdninové měsíce.
Noční déšť sice mnohé poutníky vystrašil, ale
v čase konání mše svaté už zase svítilo letní
slunce. Modlitba nebo jen jedinečnost chvíle
a magické místo v lese s pramenem vody,

který má už svůj staletý příběh, to všechno
ve stejný čas spojovalo věřící i nevěřící v tuto
první srpnovou neděli.
Samozřejmě se taková lidská setkání neobejdou také bez „světských“ radovánek. Naštěstí tu nebyla všemi směry rotující a řvoucí
pouťová monstra, ale ve stáncích si každý
našel svůj malý dárek nebo jen drobnost pro
vzpomínku. Na své si přijdou i ti, kterým na
pasece vyhládlo, a něco málo truňku se najde
i pro přátelská přiťuknutí kamarádů a přátel.

Organizátorům pasecké poutě patří poděkování.
Voda je tu prý zázračná, ale na všechna
lidská trápení přeci jen není, a tak se opět stalo, že na letošní pouť ke studánce už někteří
příbuzní a přátelé nedorazili a už nepřijdou
nikdy. Ke svátečním chvílím se tak přidaly
vzpomínky na ty, kteří chyběli. Věra, Pepík,
Blažena, Karel…
ok
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