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2017
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 11 * ROČNÍK XXV * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V měsíci říjnu se rada města sešla hned 3x a na svých schůzích
projednala mimo jiné tyto podstatné body:
• Schválení dotace 295.000 Kč z Kraje Vysočina na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017
• Schválení koupě 2 ks stavebních buněk jako provizorních kabin
po dobu přestavby kabin letního stadionu
• Schválení smlouvy o opravě lávky pod hradem s firmou Kovofiniš s.r.o
• Schválení finančních příspěvků z prostředků rady města:
- Tenisový klub – 47.000 Kč oprava oplocení areálu
- Panu P. V. – 10.000 Kč vydání CD skupiny Ultima
Zastupitelstvo města se sešlo na schůzi dne 30. října a řešilo
mimo jiné body:
• Prodej domku č.p. 46 (vedle Billy) a schválení smlouvy o prodeji
• Schválení víceprací na opravě komunikace Ke Stínadlům a opravě morového sloupu
• Schválení výměny pozemků v areálu Podolí mezi Městem a firmou Kovofiniš
• Přijetí daru od Kraje Vysočina – pozemek v ulici Habrecká
za účelem plánované výstavby chodníku

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
• Schválení zřízení služebnosti – překopu chodníku pro plánovanou rekonstrukci kabin letního stadionu
Zastupitelé se sešli i na neveřejné pracovní schůzce věnované koncepci veřejného osvětlení. Další termíny veřejných schůzí zastupitelstva města jsou plánovány na 27. 11, 18. 12. a 10. 1. 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
ADVENTNÍ KONCERT JEŠTĚ PŘED ZAPÁLENÍM
STROMKU
Město Ledeč n. S., společně s římsko-katolickou farností pořádá
adventní koncert žesťového orchestru Brasstet. Jedná se o seskupení mladých profesionálních hudebníků, které přiveze nejznámější skladby baroka a i vánoční koledy. To vše v netradiční úpravě pro soprán a žestě, které v duchovním prostoru s výbornými
akustickými vlastnostmi navodí báječnou atmosféru blížících se
Vánoc (viz strana 20).
Kostel sv. Petra a Pavla, neděle 26. 11. ve 14 h.
Vstupné 100 Kč, děti a studenti zdarma.

PŘEDPLATNÉ RADNIČNÍCH NOVIN JAKO DÁREK
Využijte nabídky, která vám zaručuje, že vám LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ 2018 bude pravidelně dodáván až do domu. Cena pro ledečské předplatitele je 120,- Kč na rok, pro „přespolní“
je to 250,- Kč (doručeno poštou). Ve volném prodeji přijde jedno číslo zpravodaje na 10,- Kč.
Přejeme vám mnoho hezkých chvil nad stránkami našeho měsíčníku, který rokem 2018 vstupuje do svého 26. ročníku. Věříme, že spolu s vašimi náměty a příspěvky budete i jeho spolutvůrci.
Nezapomeňte na společenskou kroniku a podejte včas oznámení o blahopřání či vzpomínce
na své blízké, poslední strana LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE je pro tyto zprávy vyhrazena
a čtenáři velmi oblíbená. Předplatné si můžete zajistit na Informačním centru v Ledči n. S.
(Husovo nám. 60). Nezapomeňte na možnost DÁRKOVÉHO POUKAZU na předplatné zpravodaje 2018, který vaši blízcí jistě ocení a vám usnadní výběr vánočního dárku. Kontakt na tel.:
569 721 471 nebo na e-mailu ic@ledecns.cz  	
Redakce Ledečského zpravodaje
LEDNEM 2018 VSTUPUJE LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ DO 26. ROČNÍKU

HLEDÁTE VHODNÝ DÁREK K VÁNOCŮM?
KUPTE VSTUPENKU NA DIVADLO!
Vybrat správný vánoční dárek není vůbec lehké, proto jsme si pro Vás připravili typ na vhodný dárek pro Vaše blízké
a přátele. V Turistickém informačním
centru v Ledči budou již od listopadu
v předprodeji vstupenky na divadelní
představení Tři bratři v nesnázích aneb
podivná rodinka, které se koná 6. února 2018 od 19 hod. v sále gymnázia.
V hlavních rolích se představí Martin
Zounar, Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková a další.

P RO S BA
Základ ní š koly Ledeč n. S. pr o c hy s t an é v ý s t av y

„ 50. vý ro č í z a lo ž e n í Z Š v N á d r a žní ulici“
a „ R N D r. Ed u a rd D o u b e k “
h ledá k z apůjč ení dobové m at er i á l y
a fot ograf ie t ý k ají c í s e t ěc ht o v ý s t av.
( pr os í m e do 30. 11. 2017) .
Víc e infor m ací : Z. Ur banová, P. Vág n e rová
– te l. č. 561 116 530. Děkuj em e z a s p o l u p rá c i .
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ZUBNÍ POHOTOVOST LISTOPAD 2017
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
11.–12. 11. Dr. Jáchym, Lánecká 970, Světlá n. S.
17.–19. 11. Dr. Vosiková, Lánecká 970, Světlá n.S.
Dr. Pospíšilová, Koželská 222,
25.–26. 11.
Ledeč n. S.
2.–3. 12.
Dr. Kříž, Plovárenská 482, H. Brod
Dr. Kociánová, Kalinovo náb.605,
9.–10. 12.
H. Brod

tel. 569 452 569
tel. 606 136 302
tel. 776 100 171
tel. 569 426 104
tel. 569 424 499

NOVÝ MAJITEL

Novým majitelem nemovitosti na přiložené fotografii se stala
společnost UBYTOVNY CZ s.r.o., IČ05470269. Tato společnost
se zabývá rekonstrukcemi nemovitostí a nabídkou krátkodobého
ubytování. V současné době prochází uvedený objekt v Ledči nad
Sázavou rekonstrukcí, která by měla být ukončena v lednu 2018.

Poté bude objekt provozován za účelem krátkodobého ubytování
zaměstnancům firem působících v Ledči n. S. a jejím okolí, případně i jako turistická ubytovna.
Ing. Hana. Horáková

LETNÍ VÝLETY PODÉL SÁZAVY
Již třetí sezonu jsme měli nejen my z Ledče n. S., ale i návštěvníci našeho města a vlastně i celého posázavského regionu, možnost
využít k procházkám i sportovnímu vyžití upravenou silnici Z. M.
Kuděje. I přes původní obavy se zde při ohleduplnosti řidičů, ale
i pěších návštěvníků a sportovců vcelku daří udržet bezproblémové
soužití obou skupin. A tak nezbývá než věřit, že i v dalších letech

přiláká mnoho z vás, kteří se přijdou jednak potěšit zdejším krásným
přírodním zákoutím nebo využít svůj volný čas k různým sportovním
aktivitám. Je jen třeba mít však vždy na paměti, že se zde čas od času
objeví motorové vozidlo. A tyto situace pak vyžadují zvýšenou pozornost jak řidičů, tak cyklistů i pěších návštěvníků.

-zt-

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE UL. „NA VINICI“
V měsíci říjnu byla provedena oprava části místní komunikace
ulice Havlíčkova tzv. Na Vinici. V rámci prací bylo provedeno odstranění živičného krytu frézováním, byl proveden spojovací živičný
postřik ze silniční emulze a položen asfaltový beton (ložní a obrusná vrstva). Nový povrch investovalo z části město (380 479 Kč vč.
DPH) a z části VaK Havlíčkův Brod, a. s., kdy tato investice byla

vyvolána právě VaKem, který v této části komunikace prováděl rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Dále zde byly z části osazeny
nové obrubníky a tyto práce provedly TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o.
Věříme, že opravená komunikace přispěje ke spokojenosti obyvatel
této lokality a ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
-OdMI-
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ
ČINNOSTI ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2017
NEBEZPEČNÉ
PRONÁSLEDOVÁNÍ – Dne 6. října
2017 byly policejním orgánem PS
v Ledči nad Sázavou dle § 158/3
tr. řádu, zahájeny úkony tr. řízení
ve věci podezření ze spáchání přečinu nebezpečné pronásledování,
ze kterého je podezřelý 67-letý
důchodce – cizí státní příslušník,
dlouhodobě žijící v ČR, který
po několik měsíců slovně, písemně i jinak neustále obtěžuje své sousedy, kdy v poslední době
dochází ke stupňování jeho výhrůžek směřujících proti životu
a zdraví, čímž poškozené omezuje v jejich obvyklém způsobu
života, kteří se obávají vycházet ven z domu jakož i se volně
pohybovat po svém pozemku sousedství domu podezřelého,
kdy toto jednání v nich vzbuzuje důvodnou obavu o jejich život
a zdraví. Podezřelému v případě uznání viny před soudem hrozí
trest odnětí svobody v trvání až 1 rok nebo zákaz činnosti, jakož
i případně uložení omezujícího opatření.
NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR ELEKTŘINY – dne 17. října
2017 bylo policejním orgánem PS v Ledči nad Sázavou zahájeno šetření ve věci neoprávněného odběru elektrické energie,
ze kterého je podezřelý 67-letý důchodce z Hněvkovic, kterému v důsledku neplacení předepsaných záloh na elektřinu byl

pracovníky externí firmy společnosti ČEZ v měsíci srpnu odpojen elektroměr a přerušena dodávka el. energie. Podezřelý
následně v blíže nezjištěné době od 15. srpna 2017 odstranil
nezjištěným způsobem plomby krycí desky a elektroměru
a poté znovu tento připojil k el. síti a opět odebíral el. energii.
Způsobená škoda dodatečně vyčíslena poškozenou společností
ČEZ Distribuce a.s. a následně bude rozhodnuto o přesném stanovení právní kvalifikace.
ÚSPĚŠNÁ PÁTRACÍ AKCE PO POHŘEŠOVANÉ
OSOBĚ – Dne 18. října 2017 v odpoledních hodinách přijala
hlídka PS Ledeč n./S. hlášení od kolegů z PČR ÚO Kutná Hora
ve věci pohřešování 43-letého mentálně postiženého muže, který se ztratil svým příbuzným v lese nedaleko obce Třebětín.
V rámci vyhlášené pátrací akce, které se účastnilo 40 příslušníků PČR ÚO Kutná Hora a dalších složek IZS byla v rámci místa
pohřešování, kdy toto bylo na hranicích Kraje Vysočina a Středočeského kraje, přizvána k probíhající pátrací akci i hlídka
PS Ledeč n/S., která vypátrala pohřešovaného muže v lesním
porostu v místech zv. Hluboko mezi obcemi Hostkovice a Hlohov. Hlídka pohřešovaného mentálně postiženého muže, který
byl v dobré zdravotní kondici bez viditelných zranění, předala
následně kolegům z PČR ÚO Kutná Hora.
npor. Josef Daněk, DiS.
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n/S.
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

OPRAVA KOMUNIKACE UL. KE STÍNADLŮM II. ETAPA
– DOKONČENÍ PRACÍ
Jak jsme již naše čtenáře několikrát informovali, v měsíci
červnu byly zahájeny stavební práce na akci „Oprava komunikace ulice Ke Stínadlům II. etapa“, které provedlo Sdružení
dodavatelů EVOS - HYDRO + SWIETELSKY – Ledeč nad
Sázavou. Oprava se týkala úseku ul. Ke Stínadlům od křižovatky s ul. Marie Majerové až do zatáčky nad garážemi.
I. etapa, tzn. oprava úseku komunikace ul. Ke Stínadlům
od budovy polikliniky ke křižovatce s ul. Marie Majerové,
byla dokončena v loňském roce. V letošním roce byla opět
provedena rekonstrukce vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace (investorem těchto prací byl VaK Havlíčkův Brod,
a. s.) a dále rekonstrukce místních komunikací, úprava povrchů stávajících chodníků, výstavba nových parkovišť (dílčích
ploch) jako doplnění stávajících parkovišť, doplnění chodníku
(novostavba) u vjezdu do MŠ (investorem těchto prací bylo
město). Provedenými úpravami došlo mj. k výstavbě devatenácti nových parkovacích míst. Dále bylo upraveno parkování

před mateřskou školou tak, aby byl zajištěn průjezd vozidel
v souladu s pravidly silničního provozu. Celkové náklady
na část investovanou městem činily 5 733 593 Kč vč. DPH.
U vjezdu do MŠ bylo navíc provedeno nové oplocení včetně
tarasu pod ním, tyto práce provedly TS Ledeč nad Sázavou, s.
r. o. a náklady činily 169 698 Kč vč. DPH. Termín dokončení
prací na II. etapě byl smluvně stanoven ke dni 31. 10. 2017,
kdy bylo dílo předáno s drobnými nedodělky, jejichž odstranění bude dodavatelem provedeno do 10. 11. 2017, s ohledem
na vývoj počasí. Nedodělky související s osetím travnatých
ploch budou odstraněny na jaře příštího roku. Věříme, že dopravní omezení, která v souvislosti s realizací této akce obyvatelům předmětné lokality vznikla, jsou nyní vykompenzována
navýšením parkovacích míst (omezení divokého parkování
a s tím související devastace zeleně), zvýšením bezpečnosti
silničního provozu na opravených komunikacích a celkovým
zvýšením spokojenosti obyvatel této lokality.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ZÁSAHY POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Měsíc říjen je u konce,
nás nyní čeká pravidelné
ohlédnutí za naší činností,
aby občané věděli, jak si
stojí ledečští profesionální hasiči.
Zřejmě díky dobré prevenci nebylo třeba vyjíždět k jedinému požáru,
nejvíce k tomu přispělo
počasí. Teploty již jsou
nižší a rizikové práce
v zemědělství jsou již hotové. Naproti tomu přibylo dopravních nehod. Sedmkrát jsme vyjížděli na nehody
ať malých následků, až po nehody s těžkými zraněními,
napříč celým hasebním obvodem. Zbytek výjezdů jsou
již tradičně technické pomoci. Výrazně se zapsal silný
vítr, který nás zaměstnával od 5. října večer až do 6. října
do oběda.
Často jste potkávali hasičská vozidla v Nádražní ulici.
Tam jsme totiž připravili výcvik s nornými stěnami. Zaměřili jsme se na únik ropných látek do životního prostředí, zejména na vodní hladinu. Výcvikem jsme školili
také profesionální kolegy z celého okresu a postupně ze
všech směn. Takže jsme u zimního stadionu cvičili tři
dopoledne. Věřím, že to bylo pro všechny kolegy přínosem, neboť norné stěny máme jen v Ledči a Havlíčkově
Brodě.
VĚTRNÁ SMRŠŤ Vážení čtenáři, v krátkosti doplníme náš příspěvek o zásahové činnosti při větrné kalamitě
z neděle a pondělí 29.–30. října v našem obvodu.
Již v neděli od ranních hodin naši hasiči vyjížděli
na popadané stromy na silnicích. Jak ubíhal čas, vítr zesiloval a největší poryvy větru přišly v poledne a ve dvě
hodiny odpoledne. Dále nám foukalo až do ranních hodin. Samozřejmě jsme tento obrovský nárůst událostí nebyli schopni pokrýt sami a tak do terénu vyrazily
prakticky všechny jednotky v našem hasebním obvodu.
Jedna z největších potíží, se kterou jsme se potýkali, byl
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výpadek mobilních operátorů a výpadky na přehlcené tísňové lince. Pokud bych chtěl jednotky jmenovat:
Bojiště, Kožlí, Leština u Světlé, Jedlá, Ledeč, Golčův
Jeníkov, Číhošť, Kozlov, Hněvkovice a dokonce i menší
jednotky. Konkrétní jednotky musely pracovat samostatně, s vypadávajícím spojením. Ještě dnes (31.) dopisujeme události a není známý přesný počet, a stále sčítáme.
Dnes ráno uveřejnila tisková mluvčí počet zásahů na vysočině přes 700. Mimo nespočtu popadaných stromů
se v řadě případů řešily uvolněné střešní krytiny, které
bezprostředně ohrožovaly okolí. S výpadky proudu se
celé Ledečsko potýká i v pondělí. Požáry pod vysokým
napětím, popadané kabely na vozovce a budovách byli
taktéž mezi výjezdy jednotek na Ledečsku. Máme řady
žádostí o zapůjčení elektrocentrály. Samozřejmě nedokážeme pokrýt tak velké území naší technikou a i celý
okres, Kraj Vysočina a celá republika řeší stejný problém. Elektrocentrálami hasičský záchranný sbor disponuje. Na vše používáme jednoduchý klíč. Např. naše
elektrocentrály zabezpečují chod nemocnice a budov
a provozů, kde výpadek ohrožuje životy a zdraví občanů. Technologie na dodávku pitné vody apod. Elektrikáři pracují veškerými prostředky na obnovení dodávek
elektřiny. S výjezdy bychom se dostali až k číslu přesahujícímu stovku jenom na Ledečsku.
Abychom nepěli jenom chválu. Takové množství
událostí s sebou nese i řadu nepříjemných věcí, kdy se
občané nejsou schopni dovolat na tísňové linky, na naši
stanici, panu starostovi apod. Věřte, že hasiči zasahovali s vypětím všech sil do ranních hodin v silném větru, v dešti a pod naklánějícími se stromy. A operátoři
na tísňových číslech byli tak zahlceni, že nebylo možné
zvládnout takové množství bez úhony. Bohudíky nedošlo k žádnému zranění a jsou u hasičů pouze dvě lehká
zranění v rámci republiky. Všem zúčastněným jednotkám tímto děkuji a děkuji občanům za trpělivost, když
na jednotky hasičů museli opravdu čekat, protože jejich
událost byla několikátá v pořadí.   
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč n. S.

ZRUČSKÁ MATEŘINKA SPOLEČNĚ S DĚTMI
A RODIČI PODPOŘILA LEDEČSKÝ PETRKLÍČ
Dárek k letošním patnáctým narozeninám dostalo ledečské Centrum sociálních služeb Petrklíč při Oblastní charitě Havlíčkův Brod také od dětí a jejich rodičů
z Mateřské školy Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou. Mateřinka se totiž rozhodla uspořádat výstavu a zároveň
burzu výtvarných prací svých žáčků, přičemž výtěžek
ve výši 4500 korun věnovala právě Petrklíči na nákup
pomůcek, které stacionář využije při aktivitách směřujících k udržení a rozvoji schopností i dovedností svých
uživatelů.
Pracovnicím Petrklíče padl do oka zejména masážní
přístroj na nohy a ztuhlé svaly. „Tato pomůcka pomáhá
jak našim uživatelům s postižením, tak i seniorům. Je
totiž důležité vést je k procvičování různých částí těla
s ohledem na jejich zdravotní stav, s nímž souvisí i nutné protažení svalů,“ uvedla vedoucí Centra sociálních
služeb Petrklíč Bc. Terezie Veletová. Výtěžek z prodeje
originálních uměleckých děl přispěl i na nákup dalších
drobností určených zejména k nácviku a rozvoji jemné motoriky. Patří k nim například dřevěná edukační
skládanka, motorický padák či šroubovací mozaika.
Finanční dar převzala přímo v mateřské škole společně s vedoucí Petrklíče také ředitelka Oblastní charity

Havlíčkův Brod Bc. Anna Blažková, a to z rukou ředitelky mateřské školy Mgr. Jarmily Chalupové. „Podpora ze strany zručské školky nás velice potěšila. Líbil
se nám i celý nápad s tvořením, výstavou a následnou
burzou. Osazenstvu mateřinky moc děkujeme nejen
za samotný dar, ale také za to, že děti seznamuje se skutečností, že mezi námi jsou lidé, kteří se ve svém životě
musí potýkat se zdravotním hendikepem, ale přitom
mohou v rámci svých možností žít naplno,“ poděkovala
Anna Blažková.
Jak informovala Jarmila Chalupová, prvním krokem
k podpoře ledečského stacionáře bylo uspořádání jarní
výstavy v prostorách pošty na náměstí Míru. „Dalším
krokem bylo tvoření dětí v jednotlivých třídách a dále
uspořádání společných tvoření dětí a jejich rodičů. Poté
jsme díla mezi rodiči dražili. S pomocí se nám nabídla
také maminka jednoho z dětí, která zajistila dílničku
s keramickou hlínou,“ prozradila ředitelka Mateřské
školy Na Pohoří. Gratulanti jako bonus ke slovům díků
dostali z dílny Petrklíče originální malované krabičky
na drobnosti, přičemž stacionář si ze Zruče ještě odvezl
krásné památeční obrázky od dětí.

Finanční dar pro Centrum sociálních služeb Petrklíč převzaly přímo v Mateřské škole Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou z rukou
ředitelky Jarmily Chalupové ředitelka havlíčkobrodské Charity Anna Blažková a vedoucí stacionáře Terezie Veletová.
(Foto: OCH HB/Aneta Slavíková)
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BARBORKA V BARVÁCH PODZIMU

Barevná paleta podzimní přírody nás inspirovala a jeden týden jsme ze svých šatníků kombinovali oblečení
v domluvených barvách. Potěšilo nás, že nikdo nezapomněl a Centrum denních služeb Barborka se každý den
rozzářilo v určené barvě. S tím bylo spojené vyprávění
a tvoření zajímavých děl.
Slunečné počasí lákalo k výletům. Nejvzdálenější cesta za poznáním byla vlakem do Olomouce, dále na brněnské výstaviště, kde probíhala výstava kompenzačních
pomůcek s ukázkami výrobků jiných center a chráněných
dílen. Také jsme měli možnost být diváky na evropském
šampionátu v jezdeckém areálu Zduchovice. Představili
se nám nádherní koně plemena Appaloosa a soutěžní ježdění ve stylu western.
Naopak jiný den navštívili naše zařízení vzácní hosté z ledečské radnice: Ing. Zdeněk Tůma, Ing. Hana
Horáková, senátor Ing. Jaromír Strnad a starosta Josef

Borovský. Prohlédli si využívané prostory a zajímali se
o potřeby klientů a lidí s postižením u nás zaměstnaných.
Každý měsíc informujeme, co se uskutečnilo v minulém období, nyní vás srdečně zveme na vánoční výstavu
Centra denních služeb Barborka.
Ve čtvrtek 23. a pátek 24. listopadu od 9:00 do 17:00
hod se jako každý rok rozezní písničky, které adventně
naladí a doufáme, že výrobky, které jsme připravili, vás
potěší.
Ve středu 29. listopadu se slavnostně otevírají zrekonstruované prostory, rozšiřující možnosti seberealizace
klientů CDS Barborka a dalších v klubu Háta. Zahájení,
na které vás taktéž zveme, je ve 13:00 hod. Součástí slavnostního otevírání je od 14:00 hod. vernisáž pana Pavla
Nováka, který s námi roky spolupracuje jako dobrovolník, a tím začíná výstava výrobků ze šamotové hlíny.
Lada Nováková, CDS Barborka

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU

23. A 24. LISTOPADU A V DRUHÉM TERMÍNU,
29. LISTOPADU, SE SLAVNOSTNĚ OTEVÍRAJÍ ZREKONSTRUOVANÉ PROSTORY KLUBU HÁTA.
ZVEME VÁS NA VERNISÁŽ PAVLA NOVÁKA S VÝROBKY ZE ŠAMOTOVÉ HLÍNY,
KTERÁ JE JEDNÍM Z BODŮ ODPOLEDNÍHO PROGRAMU.

PRONAJMU

KOUPÍM

jednu místnost – 17 m v Ledči n. S.,
na Husově náměstí 13, 1. patro.
Vhodné na kancelář, kosmetiku atp.
Telefon 728 608 903.

poštovní známky, staré dopisní obálky se
známkami, pohledy a všechny hračky
do roku 1985. Tel.: 773 505 063
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ZA LEPŠÍM DOMOVEM
Miroslav Kain (31) a Lenka Králová (43) žijí v Domově
Háj u Ledče nad Sázavou. Domov poskytuje péči zhruba
70 lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
Příští rok čeká Mirka a Lenku velká změna. V rámci
procesu transformace se budou stěhovat do malého
domku v nedaleké Světlé nad Sázavou. Oba se moc těší.
Znamená to pro ně mnohem větší samostatnost, ale také
zodpovědnost.
Uvařit, umýt nádobí, vyprat, vyžehlit, vyluxovat …
běžné činnosti, které zdravá většinová populace zvládá.
Pro klienty pobytových sociálních služeb to ale taková
samozřejmost není. Třeba už jen proto, že život v ústavu
něco takového dříve vůbec neumožňoval. Naštěstí velké
domy se širokými chodbami, připomínající nemocnici,
se už pomalu stávají minulostí.
„Přemýšleli jsme, jak klientům přechod z ústavu
do komunitního bydlení co nejvíce usnadnit. Taková
změna, byť k lepšímu, je pro ně velmi náročná.
Zjistili jsme, že je možnost požádat si prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost o dotaci na pořízení
domácích spotřebičů. S žádostí jsme uspěli,“ popisuje
projektová manažerka Pavlína Dvořáková.
Od letošního roku se tak Mirek s Lenkou spolu
s dalšími klienty seznamují s tím, jak funguje pračka,
sušička, sušák, žehlička, žehlicí prkno, vysavač, sporák
s troubou, myčka, mikrovlnka a ruční mixér. „Každý
klient má vytvořený individuální plán a trénuje podle
svých schopností a možností,“ vysvětluje projektová
manažerka. Tím, že si mohou klienti všechno vyzkoušet
dopředu před samotným stěhováním, jsou mnohem
klidnější.

Mirek rád vaří, stejně jako Lenka. Možná zrovna
společná láska k jídlu je dala dohromady. „Luxování
a žehlení mě už ale tolik nebaví,“ přiznává Lenka.
Možnost připravit si jídlo, na které má člověk zrovna
chuť, je pro klienty asi nejlákavější. „Někteří byli ale
trochu překvapení, když zjistili, že to ale také znamená
umýt použité nádobí, což už tak příjemná činnost není,“
dodává s úsměvem Pavlína Dvořáková.
Bydlení v rodinném domku v městské zástavbě přinese
klientům řadu dalších pozitiv: kontakt s okolím, se
sousedy, možnost si kdykoliv nakoupit, blízkost služeb…
Domov Háj se nachází zhruba pět kilometrů za městem,
uprostřed lesa, zcela obklopen vysokými stromy.  Je tu
božský klid, autobus sem zajíždí jednou denně. Lidem
zvyklým na ruch velkoměsta to určitě přijde jako skvělé
místo pro odpočinek. Pro život to ale už taková idylka
není. „Někteří klienti ten klid vnímají opravdu špatně.
Chybí jim společnost, přijdou si izolovaní,“ podotýká
metodik Domova Háj František Čapek. A právě to je
cílem transformace – aby lidé s postižením mohli žít život
co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků.
Mirek s Lenkou už odpočítávají dny
do stěhování. Finišují také stavební práce –
domek je nutné uzpůsobit jejich obyvatelům
a vytvořit zázemí pro pracovníky, kteří je
budou podporovat. O jejich pomoc totiž klienti
stěhováním nepřijdou. Kromě Mirka a Lenky
budou v domku bydlet další čtyři klienti.
Jedno komunitní bydlení ve Světlé nad
Sázavou již funguje, žije v něm šest lidí.
Postupně přibude dalších deset domácností
v celkem pěti městech na Havlíčkobrodsku.
Proces transformace skončí v roce 2020 –
a nemocniční chodby Domova Háj už zůstanou
prázdné.
Mgr. Adéla Pobořilová,
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Klienti DOMOVA HÁJ vás srdečně zvou na tradiční vánoční jarmark ve dnech:
čtvrtek 30. 11. 2017 od 9 do 16:30 hod. a pátek 1. 12. od 9 do 16 hodin.
Tradičně v budově Městského úřadu, Husovo náměstí 16, Ledeč nad Sázavou.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM – PARKOVÁNÍ NA CHODNÍCÍCH
V ROZPORU S PLATNOU LEGISLATIVOU
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás tímto upozornit na bohužel stále častější parkování na chodnících v některých ulicích ve městě, jako například
v ulici Zdeňka Fibicha na „starém“ sídlišti nebo v ul.
Ke Stínadlům nad poliklinikou, viz fotodokumentace
v závěru tohoto článku. Není-li na chodníku vyznačeno stání vozidel se značením dopravní značkou podélné nebo příčné stání na chodníku a přesto na něm
parkujete, vystavujete se postihu (podle zákona č.
361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích
nebo podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích). Na chodníku se prostě parkovat nesmí. Tato

situace často ztěžuje užívání chodníku ze strany chodců a nejvíce tato skutečnost pak trápí osoby tlačící
kočárek, popř. osoby, které se pohybují na invalidním
vozíku. Zároveň může dojít i k poškození dláždění
chodníku. Proto žádáme občany, kteří svá vozidla takto parkují, aby dodržovali pravidla silničního provozu
a správně parkovali a tím se vyhnuli zbytečným sankcím. Chápeme, že vzhledem k množství vozidel není
situace stran parkování ideální, ale přesto věříme, že je
vždy možné vhodné parkovací místo nalézt, i když ne
vždy v optimální vzdálenosti.
-OdMI-

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ AKCE „II/150
LEDEČ N. S. – ZKAPACITNĚNÍ KOMUNIKACE“ (KOMUNIKACE POD VIADUKTEM
VE SMĚRU NA SVĚTLOU NAD SÁZAVOU) – PRODLOUŽENÍ ÚPLNÉ UZAVÍRKY
V souvislosti s pracemi, probíhajícími na rozšíření komunikace č. II/150 pod viaduktem ve směru
na Světlou nad Sázavou, bychom chtěli informovat o prodloužení dopravního omezení – úplné
uzavírce v tomto místě a to do 18. 11. 2017.
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.
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STARÝ LEDEČSKÝ HŘBITOV
Stojí tam zídka ovinutá bezem,
kamenné schody do nebe
a anděl oněmělý krásou...

Pokora větší než pokleknutí,
čerstvé jsou slzy shledání.

II. část. Na křižovatce cest stojí vysoký litinový kříž
s Kristem na kamenném podstavci. Na spodní části je
deska, připomínající, že zde jsou uloženy ostatky děkana Studeneckého (1821–1902). Opodál je pohřben Karel
Schmidt (1870–1951), byl ministerským radou a lovčím
prezidenta T. G. Masaryka. Další náhrobek nám připomíná, že zde odpočívá Jan Hintnaus (1882–1940), majitel obchodu se železářstvím na náměstí. Pochována je
zde i rodina Šebových. Ferdinand Šeba (1850–1923) byl
barvířem a spoluzakladatelem ledečského Sokola. S ním
zde odpočívá i jeho syn, Jan Šeba (1886–1953), slavný
rodák, legionář a spolupracovník T. G. Masaryka a M.
R. Štefánika a vyslanec Československé republiky. Dalším obchodníkem se železářským zbožím na náměstí byl
Rudolf Havel (1888–1973) a vedle jeho hrobu odpočívá
rodina Reitmayerova.
Antonín Reitmayer (1857–1940) byl řídícím učitelem
v Pavlově, zakladatelem hasičské župy ledečské (Raitmayerovy). Tato župa sdružovala v roce 1937 třicet pět
hasičských sborů z celého Ledečska. S ním zde leží jeho
syn Antonín (1885–1950), dlouholetý ředitel měšťanské
školy v Ledči n. S. a jeho dcera Jindřiška (1887–1967),
řídící učitelka dívčí školy.
Nelze nevzpomenout hereckých úspěchů slavné ledečské ochotnice Boženy Baklové (1886–1965) a jejího
muže Vojtěcha. S oběma je spjata historie ochotnického
divadla ve městě. Blízko tohoto hrobu jsou pochováni Uhlířovi a Dymákovi, jejichž potomci pečou dodnes
kvalitní chléb i pečivo. V prostřední řadě přijdeme k hrobu známého ledečského fotografa a redaktora Miroslava
Reichmanna (1938–1986). Deska na novogotickém sloupu nám připomíná, že zde byl pochován ledečský děkan
P. Josef Pacák (†1862). Na vedlejším sloupu si přečteme, že zde odpočívá skelmistr a statkář z Pavlova Jan
Vágner (1811–1879). Vedle bývalé márnice je pochován tragicky zemřelý nadporučík Rudé armády Leonid
Nikolajevič Zelencev. Tragicky zahynul při chytání ryb
granátem v Podhájí v roce 1945. Vzpomínkou na mlynáře je hrob Františka Seidla (1814–1896). Byl mlynářem
ve spodním ledečském mlýně. Dalším děkanem, který zde odpočívá, je P. František Vodiček (1821–1894).
Převážnou část života zasvětil duchovní práci ve městě.
Prvním ledečským lékařem byl MUDr. Maxmilián Růžička (1814–1890). Za svoji práci byl vyznamenán mnoha řády a vyznamenáními. Ve stejném hrobě je pochován i jeho příbuzný, vrchní lesní rada. Vladimír Hořejší
(1856–1938), dlouholetý ředitel velkostatku Ledeč-Vrbice. Nad oběma ční jeden z nejlepších pomníků na hřbitově od Stanislava Suchardy. O kousek dál naproti je hrob
továrníka Antonína Vorlíčka (1893–1971), majitele dvou
továren na obuv a jeho tchána, ševče, Stanislava Littmana
(1864–1950). Vedle je hrob ředitele školy a dlouholetého
ledečského starosty Emila Čecha (1885–1949). Byl sta-

rostou v letech 1931–
1940 a 1945–1948.
Opodál najdeme hrob
obětavého
učitele
a dlouholetého kustoda muzea v Ledči. Eduarda Doubka
(1897–1967) a jeho
syna. RNDr. Eduarda
Doubka (1922–1994), profesora na ledečském gymnáziu
a autora několika historických knih. Byl též příznivcem
sportu, turistiky a ochotnického divadla. Za zmínku stojí
i hrob rodiny Richarda Prokeše (1878–1943). On a jeho
syn Oldřich (1911–1980), který zde také odpočívá, byli
ledečskými kominíky. Spodní řadu otevírá hrob rodiny
Hruškových. Josef Hruška (1900–1971) byl vynikajícím hercem ochotnického divadla a příznivcem Sokola.
Ve vedlejším hrobě odpočívá ředitel nadačního velkostatku Ledeč-Vrbice, italský legionář Jan Žák a jeho snacha,
dlouholetá ředitelka městské knihovny v Ledči, Věra
Žáková (1922–1994). Opodál odpočívá Alois Škarvada
(1867–1941), dědeček současného titulárního biskupa
litomyšlského a generálního vikáře pražského ThDr. Jaroslava Škarvadv. Naproti je hrob Čeňka Františka Císaře (1885–1945), továrníka, a jeho bratrů, spolumajitelů
skláren. Hrob Františka Fiedlcra (1913–1991), redaktora
a ledečského literáta. Další hrob patří P. Josefu Hokemu
(1873–1940), konsistornímu radovi a biskupskému notá
ři. Opodál odpočívá známý ledečský bohém, ochotnický
herec a sportovní činitel. Jaroslav Minařík (1905–1957).
Jan Vostatek (1863–1949), majitel první ledečské tiskárny v Hrnčířích. V hrobě leží i jeho příbuzný, bývalý
tajemník městského úřadu. František Katzer, spoluzakladatel parku na Šeptouchově a dlouholetý kronikář města.
Josef Bašta (1882–1945), ledečský obchodník a starosta města Ledeč n. S. v letech 1930-31 a 1940-45. Jan
Rutter (1886–1922), hodinář na náměstí, zaváděl i různé
technické novinky. Poprvé zhotovil hromosvod na věž
kostela sv. Václava v Chřenovicích. Jeho syn, Jan Ruller
(1905–1968) byl velkým přítelem spisovatele Z. M. Kuděje. Odpočívá zde i hostinský Josef Škvor (1879–1946).
Měl hospodu u nádraží v Lipové ulici. Největší vojenskou hodnost mezi ležícími na hřbitově má plukovník
Zdeněk Vltavský (1894–1963), ruský legionář, vojenský
atašé v Paříži a Londýně, velitel tankových vojsk v Milovicích. Tento rok zde bylo pohřbeno i tělo Josefa Macháčka (1945–1997), hospodského, fotografa a redaktora.
Tak se uzavírá malý výčet známých občanů odpočívajících na tomto hřbitově. Možná budou někteří chybět, upadli v zapomnění nebo nejsou vyznačeni na ná
hrobcích. Návštěvník hřbitova si bude moci udělat alespoň malou představu o lidech, kteří zde odpočívají.                                             
Volně zpracováno podle podkladů Františka Plevy.
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KULISY ZÁZRAKŮ
V září jsem psal o tom, že za pomoci zázraků života můžeme
budovat boží království zde na zemi. Jde o život v nesobecké lásce. Dostali jsme mnoho darů, které nám takový život
umožňují: máme to, co nazýváme srdcem, máme city, touhy
a mnohé další. Máme ale také zemi a přírodu. Každého z nás
někdy zasáhlo nádherné tajemství věčnosti – někoho pod
širým nekonečným nebem a hvězdami, jiného na osamělé
mořské pláži, či na tichých horských hřebenech. Podobné
tajemství také zažíváme ruku v ruce s někým, koho milujeme. Je to nepochopitelné, ale víme, že dobré. Dary nám
pomáhají nebloudit při hledání velké, tajemné a nádherné
krajiny. Abychom ji nalézali, musíme ji zároveň i vytvářet.
Jen na naší svobodné vůli a odvaze záleží, zda se rozhodneme poodhrnovat oponu věčnosti.   
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
V listopadu proběhne „Prodej křesťanských knih v kostele“.
Termín uvedeme na stránkách farnosti.
16. 11. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
na faře)
21. 11. Biblická hodina (vede děkan ThDr. J Bárta)
24. 11. v 15.00 Spolčo na faře pro školní děti. Vede paní M.
Přádová

24. 11. v 15.00 Spolčo na faře pro děti do šesti let. Vede paní
J. Sklenářová
3. 12. v 9.00 v kostele Mše svatá pro děti (za doprovodu
kytar slouží kaplan pro mládež páter Palušák)
3. 12. Setkání dětí se sv. Mikulášem (v 10.00 na faře, navštíví nás Mikuláš, anděl a čerti. Děti obdrží drobnou
nadílku.)
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
11. 11. Sv. Martin (Martin byl původně voják, vyslyšel povolání ke službě druhým, dal se pokřtít, stal se biskupem
a pro své bližní vykonal mnoho dobrého)
13. 11. Sv. Anežka Česká (princezna, která obětovala svůj
život chudým a nemocným)
30. 11. Sv. Ondřej, apoštol (průvodce a následovník Ježíše
Krista)
6. 12. Sv. Mikuláš, biskup (velký zastánce nevinných a trpících)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2017 - POTRAVINOVÁ BANKA
VYSOČINA HLEDÁ DOBROVOLNÍKY DO OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ
V LEDČI N. S., SVĚTLÉ N. S. A H. BRODU!
Druhá sobota v listopadu bude patřit Národní potravinové sbírce – 11. listopad 2017 mezi 8. a 20. hodinou, to je
čas, kdy budou moci lidé po celé zemi zakoupit ve více jak
600 prodejnách trvanlivé potraviny a drogerii a darovat je
prostřednictvím neziskových organizací lidem, které jsou
ve složité životní situaci – lidé bez domova, senioři, matky
s dětmi, handicapovaní lidé a podobně.
Potravinová sbírka by se nedala uskutečnit jak bez dárců, tak bez dobrovolníků, kteří v jednotlivých obchodech
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koordinují sběr trvanlivých potravin od nakupujících, kteří se rozhodnou pomoci. V neposlední řadě také poskytují
informace o sbírce potravin, rozdávají informační letáčky
a odpovídají na případné dotazy. Potravinová banka Vysočina hledá dobrovolníky do obchodních řetězců: Billa – Ledeč
nad Sázavou; Penny – Světlá nad Sázavou; Kaufland a Billa
– Havlíčkův Brod.
„Naléhavě prosíme všechny, kteří jsou z okolí těchto měst,
nebo v nich bydlí, mají chuť a zájem se stát dobrovolníky,
aby se nám ozvali na e-mail potravinovabankavysocina@
seznam.cz , nebo na telefon: +420 730 177 731“, apeluje
za Potravinovou banku Eva Šilhanová.
V rámci 5. ročníku Národní potravinové sbírky bude mít
Potravinová banka Vysočina pod záštitou 32 obchodů v 19
městech převážně na Vysočině a ve Středočeském kraji. Darované potraviny zůstanou na pobočce Potravinové banky
v Ledči nad Sázavou, nebo přímo v některé neziskové organizaci v Kraji Vysočina – pomůžete někomu přímo ve svém
okolí.
V roce 2016 měla Potravinová banka Vysočina pod záštitou 22 obchodů a vybrala potraviny v celkovém množství
12 620 kg.
Záštitu nad touto akcí převzaly: Byznys pro společnost,
Armáda spásy, Naděje, Charita České republiky a Česká federace potravinových bank.
Václav Beránek, DiS., PR

S NÁMI NA VYSOKOU ŠKOLU = GYMNÁZIUM LEDEČ N. S.
S NÁMI PRÁCI NAJDETE = ODBORNÁ ŠKOLA LEDEČ N. S.

Nabízíme žákům základních škol gymnaziální nebo
střední odborné vzdělávání a absolventům středních škol
vyšší odborné vzdělávání.
Gymnaziální vzdělávání je osmileté a čtyřleté, připravujeme žáky ke studiu na vysokých školách. V průběhu
studia se zaměřujeme na pestré aktivity a projekty, které
vhodně doplňují a rozšiřují znalosti a dovednosti studentů. Absolventi gymnaziálního vzdělávání jsou velmi
úspěšní na vysokých školách.
V odborném vzdělávání se specializujeme na strojírenství, informační technologie a ekonomiku. Nabízíme obory čtyřleté s maturitní zkouškou v denní formě
– Strojírenství (zaměření 3D modelování), Informační
technologie (zaměření reklama a webdesign), Mechanik
seřizovač (zaměření CNC stroje s možností získat současně i výuční list Obráběč kovů), v dálkové formě nabízíme vzdělávací program Podnikání. Dále lze na naší
škole studovat tříleté učební obory s výučním listem –
Strojní mechanik, Nástrojař, Obráběč kovů a Informatika
ve skladování (Operátor/ka skladu). Absolventi mají velmi dobré uplatnění na trhu práce. Absolventi maturitních
oborů mohou dále na naší vyšší odborné škole studovat
tříletý vzdělávací program Ekonomika a management
podniku s právem absolventů užívat titul DiS. V rámci
Centra celoživotního učení nabízíme v odpoledních hodinách nebo o sobotách jazykové kurzy, odborné ekonomické kurzy, informační technologie a rekvalifikační
kurzy zaměřené na oblast strojírenství.
Ve škole z cizích jazyků vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Své znalosti si studenti zdokonalují při odborných jazykových exkurzích
v Německu, Rakousku, Anglii, Švýcarsku, Rusku atd.,
na odborných praxích u zaměstnavatelů v ČR a v zahraničí. Každoročně pořádáme v sále školy projekt Den
jazyků, kde studenti prezentují jednotlivé cizí jazyky
a prezentují informace a zážitky z jazykových pobytů
ostatním studentům školy.
Naši studenti se každoročně umísťují na předních místech v krajských i celostátních soutěžích a olympiádách.
Patříme mezi školy s vysokou úspěšností studentů u maturitní zkoušky.
Nabízíme velmi dobré materiální vybavení a nová
odborná pracoviště. Studentům jsou k dispozici laboratoře chemie, fyziky, biologie a odborné učebny jazyků, automatizace, programování, učebny informačních

technologií, učebna CAD/CAM, fiktivní firma pro
podnikání, svářečská škola, CNC centrum. Pro výuku využíváme vlastní multifunkční sál, moderní sportovní halu, FIT centrum a hřiště s umělým povrchem.
Na gymnáziu jsme otevřeli další laboratoř analytické
chemie pro výuku laboratorních prací, laboratoř pro
výuku fyziky „Hvězdárnu“, čtenářskou dílnu pro rozvoj čtenářské gramotnosti a připravujeme novou laboratoř biologie s živými exponáty. V prostorách školních dílen jsme vybudovali dílnu pro svařování plastů
včetně 3D tisku a rozšířili jsme výuku programování
CNC strojů o další systémy - Heidenhein, Fanuc, Siemens–Sinumerik.
Jsme zapojeni v mnoha projektech, které pomáhají studentům rozvíjet požadované kompetence a zlepšují materiální zázemí školy. Mezi nejvýznamnější školní projekty
odborné školy patří nový projekt „Postav si CNC stroj“,
který realizujeme za finanční podpory firmy Kovofiniš,
s. r. o. Ledeč nad Sázavou. Zapojením do projektu s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze jsme od letošního školního roku počínaje prvním ročníkem umožnili
studentům studijního oboru Mechanik seřizovač získat
i výuční list Obráběč kovů po třetím ročníku studia.
Kraj Vysočina a některé regionální firmy vyplácí ve vybraných strojírenských oborech studentům motivační
a prospěchová stipendia. Studentům, kteří se ve školních
dílnách podílejí na produktivní práci, vyplácíme odměny. Úzce spolupracujeme se zaměstnavateli v regionu,
do výuky promítáme poznatky z nejnovějších technologií, abychom vzdělávali vysoce kvalifikované odborníky, kteří na trhu již delší dobu chybí. Studenti učebních
oborů mají možnost ve třetím ročníku realizovat odborný
výcvik na pracovištích firem. Postupně budujeme centrum strojírenského vzdělávání v regionu.
Děkujeme firmě Kovofiniš, s. r. o. Ledeč nad Sázavou
za dlouhodobou finanční podporu našeho vzdělávání.
Zejména za kompletní realizaci nového otevírání kopule
školní hvězdárny, elektrického otáčení celé kopule školní
hvězdárny a za investici do projektu Postav si CNC stroj.
Velmi si této podpory vážíme.
Zveme všechny zájemce o studium a širokou veřejnost
na tradiční dny otevřených dveří školy (součástí budou
i přijímací zkoušky nanečisto), které se konají v pátek
24. 11. 2017 od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu 25. 11.
2017 od 9:00 do 12:00 hodin.
V pátek 24. 11. 2017 bude zároveň probíhat projekt
„Den firem“ na SOŠ a VOŠ v Koželské ulici. Regionální
firmy budou představovat své výrobní programy a nabídky pracovních uplatnění.
Podrobnější informace najdete na webových stránkách
školy www.gvi.cz nebo vám budou poskytnuty přímo
na ředitelství školy, kde lze dohodnout návštěvu školy
i mimo dny otevřených dveří.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka
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ŠKOLA HROU NA LEDEČSKÉM NÁMĚSTÍ
Po roce se v pátek 22. září 2017 konala na náměstí
v Ledči nad Sázavou prezentace ledečské střední školy. Projekt, který má velkou podporu Kraje Vysočina,
měl v letošním roce podtitul „Škola hrou“. Do přípravy aktivit se zapojili vybraní žáci a učitelé naší školy.
Během pěkného a zábavného dne jsme chtěli veřejnost
seznámit s tím, jaké technologie a co vše se na naší
škole učí.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet ohýbání háčků
na košíčky, výrobu závitu, seznámili se s gravírováním, 3D tiskem a s programovací stanicí pro CNC
stroje. Na 3D tiskárně jsme tiskli sponky, záložky
a 3D zvířátka. V letošním roce jsme ze školních dílen přivezli ohýbačku, na níž si návštěvníci vytvořili z plechu krabičku, kterou si mohli odnést domů.
Nová soutěž pro žáky ověřující jejich šikovnost
spočívala v rychlosti zašroubování různých šroubů
do podložky se závity. Velký úspěch mělo robotické
rameno, které přenášelo krabičku. Nově jsme zařadili aktivitu „Pyrotechnik“, kterou vyrobil a naprogramoval žák 3. ročníku informačních technologií
Adam Prchal. Jedná se o simulátor k zneškodnění
bomby. Velkou pozornost opět vyvolali roboti Lego
NXT, které sestavují a programují naši žáci. Kdo
měl zájem, mohl si odnést originální placku s logem naší školy nebo si obrázek sám namalovat.
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Svoje znalosti si návštěvníci mohli ověřovat i při
vědomostních soutěžích. Úspěch měla „poznávačka“ zvířat žijících v ČR. Dále byly připraveny také
křížovky a obrázkové pexeso, doplněné slovíčky
z ruského jazyka. Z oblasti společenských věd jsme
si připravili kvíz na přiřazování práv a povinností
občanů. Pro nejmenší jsme nachystali vymalování
obrázků se strojírenskou tématikou, skládání obrázků a překážkovou dráhu, na které si děti vyzkoušely
svoji mrštnost a obratnost. Větším dětem jsme překážkovou dráhu ztížili nutností udržet pingpongový
míček na polévkové lžíci.
V průběhu dne naši prezentaci navštívili malí žáčci
z mateřských škol Plácky a 28. října. Poté je vystřídali
žáci druhého stupně základní školy, kteří si vyzkoušeli
svoje vědomosti, ale i manuální zručnost při šroubování, ohýbání.
Po celou dobu prezentace moderátor pan Hruša
komentoval jednotlivé činnosti, zpíval a pouštěl doprovodnou hudbu. Akce se i přes drobnou přeháňku
kolem druhé hodiny velmi vydařila. Účastníci si mohli odnést drobné dárky a ceny ze soutěží. Poděkování
patří všem kolegům a žákům, kteří zábavný den připravili, ale také našim kuchařkám, které všem upekly
dobrý perník.
Ing. Vlasta Rýdlová

ŽÁCI LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA V PETROHRADĚ
Tak už to přišlo, je to tu, naše velká cesta do neznáma.
Tedy ne do úplného neznáma, cíl naší cesty jsme znali
– Hlavní město bílých nocí nebo také Benátky severu,
a nebo jednoduše Petrohrad.
Vyráželi jsme směr Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko
a samozřejmě Rusko. Naše první zastávka byla v Marijampoli, zde se nacházel nádherný parčík, jenž jsme navštívili a relaxovali jsme po úmorné cestě autobusem.
Druhý den ráno nás čekal přejezd do Rigy a návštěva
lázeňského městečka Jurmala. Zde jsme se po promenádě prošli až k moři a ti odvážnější z nás okusili chlad
Severního moře na vlastní kůži. Po příjezdu do Rigy jsme
si prohlédli historické centrum hlavního města Lotyšska
a následovně jsme se ubytovali, abychom nabrali síly
na další cestu.
V sobotu nás čekal průjezd Estonskem a přejezd přes
ruské hranice. V neděli jsme se seznámili s naší ruskou
průvodkyní Lenou a vydali jsme se na prohlídku Piskarevského hřbitova, kde jsme uctili památku padlých během blokády Leningradu. Pak přišla velice dlouho očekávána návštěva Ermitáže. Zdejší sbírky jsou převelice
zajímavé a poutavé. Na konci dne jsme dostali rozchod
po Něvském prospektu, kde jsme nakupovali ve velkém
suvenýry.
Další den jsme měli velice nabitý program. Nejprve
jsme se šli podívat na sochu Měděného jezdce, která je
věnovaná ruskému caru Petru I. – zakladateli Petrohradu. Přestože socha není z mědi, je z bronzu, je známá
pod tímto názvem díky A. S. Puškinovi a jeho oslavné básni. Potom jsme navštívili chrám sv. Izáka a ještě

Jekatěrinburg, kde se mnoho děvčat vtělilo do role princezen. V noci jsme měli naplánovanou prohlídku města,
bylo to něco nádherného. A navíc jsme viděli 3 mosty, jak
se otevírají, aby do města mohly vplout velké lodi. S úžasem jsme koukali na to, jak je někdo schopný vymyslet
a sestrojit něco takového.
Předposlední den našeho pobytu v Petrohradě nás čekala návštěva křižníku Aurory a Petropavlovské pevnosti. Pevnost nás uchvátila nejen svými širokými zdmi, ale
také svými funkcemi – bylo zde vězení a výstřely z děla
určovaly hodiny, ohlašovaly povodně a další události.
Poslední den v Petrohradu jsme navštívili Petrodvorec
– park fontán a potom jsme přejeli do Pskova. V tomto
starobylém ruském městě, bylo založeno už v 9. století,
jsme navštívili Kreml a kostel pravoslavné víry, kde jsme
zažili i bohoslužbu.
Poslední den zájezdu jsme projížděli přes hranice Ruska a jeli jsme směr Vilnius, kde jsme měli naplánovanou
prohlídku historického centra města. Následoval přejezd
na vodní hrad Trakai. A pak už jen dlouhá, předlouhá cesta domů.
Do ČR jsme dorazili časně ráno. Všichni jsme se navzájem rozloučili a spěchali do svých domovů a pelíšků,
abychom se dospali po náročné cestě.
Tento výlet byl pro nás velkým zážitkem, je zajímavé
dostat se na místa, o kterých jsme si říkali ve škole, a vidět opravdu ve skutečnosti všechno to, co jsme doposud
viděli jen na fotografiích.     
Barbora Ledvinková,
žákyně 2. ročníku ledečského gymnázia

Spolek Přátelé Zahrádky,
Národní památkový ústav
a skupina Diogenes z Čechtic zvou na

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT

Zahrádka – kostel sv. Víta
sobota 9. 12. 2017 od 17 hodin
koledy, spirituály, vánoční písně, duchovní i světské písně
www.zahradka.euweb.cz
vstupné dobrovolné

KOUPÍM
knihu Františka Poulíčka
Z pamětí šafranické borovice.
Ráda využiju příležitosti si knihu
alespoň zapůjčit.
Kontakt na tel. 725 413 499.
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OKRESNÍ VÝSTAVA LEDEČ NAD SÁZAVOU
Český svaz chovatelů, ZO Ledeč nad Sázavou
uspořádala ve dnech 7.–8. října Okresní výstavu
králíků, holubů a drůbeže v chovatelském areálu
v Pivovarské ulici. Součástí výstavy byla i tradiční
expozice chovatelů drůbeže Barneveldek.
Vystaveno bylo 353 králíků různých plemen
a barevných rázů. O dobré kvalitě vystavených králíků
svědčí 19 udělených čestných cen. V odboru drůbeže
bylo vystaveno 80 voliér hrabavé a vodní drůbeže,
navíc ještě 27 prodejných kohoutů. Na drůbež bylo
uděleno celkem 17 čestných cen.
V odboru holubů bylo vystaveno 27 voliér okrasných
a užitkových holubů, uděleno 6 čestných cen. U holubů
bylo letos obeslání proti rokům minulým poněkud slabší.
V pátek se uskutečnilo posouzení vystavených
zvířat posuzovateli Svazu chovatelů, proti jejich
práci nebylo žádných připomínek, svojí práci odvedli
opravdu zodpovědně.
Při ledečské výstavě se také již tradičně soutěží
o Ceny starosty města. Pan starosta města Ing. Zdeněk
Tůma též naši výstavu navštívil a se zájmem si ji
prohlédl a ocenil práci ledečských chovatelů.
Vlastní vyhodnocení výsledků výstavy a předání
cen se uskutečnilo v sobotu dopoledne za účasti
místostarostky města Ledeč paní Ing. Hany Horákové,
předsedy okresní organizace ČSCH pana Ing. Jana
Boumy a předsedy základní organizace Ledeč n. S.
Zdeňka Panského.
Mezi chovateli králíků získal Cenu starosty pan
Zdeněk Brabec za 3 čestné ceny na králíky Vídeňské
v modré, šedé a modrošedé. Pan Brabec je předsedou
ZO Vlkaneč.
Mezi drůbežáři byl vyhodnocen předseda pan Horák
Miroslav ze ZO Znojmo, získal také 3 čestné ceny
za Australku, zdrobnělou Barneveldku dvojlemovanou
a zdrobnělou Velsumku rezavě koroptví. V této
kategorii vystavil velmi pěknou drůbež také
Ing. Pavel Vejsada ze základní organizace Havlíčkův

HOBBY ZOO LEDEČ
OZNAMUJE ZÁKAZNÍKŮM,
že prodej RYBÁŘSKÝCH POTŘEB je
nepřerušen! Jsou zde velké slevy
na komisní výprodej po bývalém majiteli
a nové zboží je stále za rozumné ceny
doplňováno. Čtvrtky pouze odpolední
prodej od 13 hod.
Informace na telefon 603 572 399.
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Brod. V odboru holubů zvítězil letos pan Oldřich
Rod, za velmi pěkné Slezské barevnohlávky modré.
Předseda Rod je člen ZO Ledeč nad Sázavou. Značnou
pozornost přítomných si zasloužilo vyhlášení nejlepší
mladé chovatelky výstavy. Pro rok 2017 se jí stala
mladá chovatelka Kmochová Jiřina ze ZO Staňkovice,
okres Kutná Hora, za králíky činčily velké. Velkou
soupeřkou jí ovšem byla naše mladá chovatelka
Natálka Ehrlerová, její Hermelínci modroocí byli
opravdu pěkní.
Hlavní cenu výstavy, Cenu starosty města letos
získal př. Kadleček Josef za Husu českou a Husu
labutí. Vyhlášení mělo slavnostní ráz a bylo pozorně
sledováno přítomnou chovatelskou veřejností.
Co ještě k výstavě dodat? Jako již tradičně
v posledních letech nám opět nepřálo počasí,
snad i proto byla nižší návštěvnost, necelých 600
návštěvníků, děti do pěti let měly vstup volný, stejně
jako sponzoři. V pátek přijaly naše pozvání děti ze
ZŠ a MŠ a se zájmem si výstavu prohlédly, snad i to
trochu přispělo k propagaci chovatelství v Ledči.
Zajištěna byla i chovatelská tombola, stánek s chutným
občerstvením a v sobotu koncert malé lidové hudby.
Závěrem jsem si nechal poděkování. Patří všem,
kteří přispěli ke zdaru ledečské chovatelské výstavy,
tedy Kraji Vysočina, městu Ledeč n. S., ledečským
chovatelům za obětavou práci v nepříznivých
podmínkách, SDH Hněvkovice za zajištění
občerstvení, hudbě pana Jirky, všem sponzorům,
vystavovatelům, posuzovatelům, žákům Zemědělské
akademie v Humpolci za pomoc při posuzování,
přátelům ze Slovenska a Německa, kteří u nás
vystavovali a naši výstavu navštívili. Již nyní přijměte
naše pozvání na příští výstavu, plánujeme ji na dny
6.–7. října 2018. Chovu zdar!
Autorkou fotografií na protější straně je Eva
Blažková (Alíkova podejna.cz)
Jaroslav Kafka, ZO Ledeč nad Sázavou

POSLEDNÍ LEČ
MYSLIVECKÝ SPOLEK V PAVLOVĚ VÁS
ZVE NA TRADIČNÍ POSLEDNÍ LEČ.
USKUTEČNÍ SE V SOBOTU
25. LISTOPADU 2017 OD 20 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ V PAVLOVĚ.
K TANCI A POSLECHU HRAJE
HUDEBNÍ SKUPINA SAFYR.
ZVEME VÁS NA PŘÍJEMNOU ZÁBAVU.

TENISOVÝ CAMP 2017
Jako každoročně, tak i letos se na našich dvorcích uskutečnil tenisový týden, jakožto soustředění před nadcháze-

jícím republikovým turnajem našich dorostenců. 21.–25.
srpna se odehrálo několik desítek zápasů, najelo kilometrů
na kole a odházelo koulí na bowlingu. Během toho se probrala i taktika a rozebraly zápasy z jarní části
mistrovských utkání naší soutěže.
Natěšeně jsme vyhlíželi přicházející víkend, kdy proběhne 20. ročník
„Ledečského zámku“. O tom jsme
již informovali v předminulém čísle
Ledečského zpravodaje. Nezbývá
než poděkovat všem účastníkům
campu za poctivě odvedenou práci,
nyní již začíná zimní tenisová příprava v hale.
MK, TKL
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TŘETÍ ROČNÍK ŠKOLNÍ LIGY

Se zahájením školního roku byl zahájen i třetí ročník školní ligy v miniházené pro první stupeň základních škol. Jsme upřímně rádi, že kromě ZŠ Ledeč nad
Sázavou se turnaje účastní i školy z blízkého okolí –
z Kožlí, Hněvkovic a Dolních Kralovic. Jsme si podpory ze strany škol vědomi a tímto za ní děkujeme.
Jsme rádi, že můžeme podporovat sportování dětí napříč ledečského regionu. Víme, že to není jednoduché ani automatické a my, Ledečská házená uděláme
všechno pro to, aby se dětem na každém kole ligy
líbilo. Samozřejmě pokud potom zavítají na trénink,
případně jako fanoušci na zápas budeme jenom rádi.
Nicméně nám organizátorům udělá radost, pokud
děti zavítají na jakýkoliv jiný sport .
První kolo ligy bylo opět plné velkých sportovních výkonů, emocí a samozřejmě gólů. Prvňáč-

ci si poprvé vyzkoušeli chuť turnaje. Vzhledem
k tomu, že se hraje ve skupinách 1.-3. třída a 4.-5.
třída, tak právě prvňáčci si chuť vítězství vychutnají většinou až v dalších kolech, ale vězte, že i tak
si umí turnaj užít. Radost z gólu se nedá ani slovy
popsat. V obou kategoriích na tomto turnaji zvítězila družstva ZŠ Ledeč n.S. Pokud vám to vyjde,
přijďte se příště podívat. Další turnaj bude před
Vánoci dne 13. prosince 
Kromě školní ligy Ledečská házená pořádala
sportovní den pro nejmenší děti z ledečské základní školy a i v tomto roce bude organizátorem
Hodiny pohybu navíc ve školní družině. Za všechny organizátory jsme rádi, že spolupráce funguje
a věříme, že se bude prohlubovat.  
-LP-

MILOŠ DOLEŽAL:
JÍZDA NA SKLE OCHCANOU STRÁNÍ
Básník, rozhlasový redaktor a dokumentarista Miloš Doležal (nar. 1970) se v útlé knížce s podtitulem
„střepy a střepiny z městečka 70. a 80. let v Československé socialistické republice“ vrací do svého dětství na Vysočině a v cyklu miniatur, zápisků,
tragikomických historek a drobných příběhů zaznamenává reálsocialismus v schizofrenických disproporcích, absurditě a banalitě. Normalizace učinila
z figur figurky, starý svět dožívá kdesi na okraji, kariéristé se chopí příležitostí, výklad dějin je ve škole
lživě překroucen a nad náměstím se vznáší hvězda, srp a kladivo. V Doslovu píše básník a esejista
Josef Koutvor: „Společnost 70. a 80. let se vznáší
v patafyzickém vzduchoprázdnu, není usazená, a celek nepůsobí nijak malebně. Každodennost socíku
byla tragikomická, groteskní, byla zkrátka k smíchu
i k pláči. Doležalovy zápisky jsou expresivní, jakoby
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rychle vystřižené z reality a připíchnuté na nástěnku. Asi ne náhodou se jedná o univerzální dobovou
formu široce rozšířené a často povinné ´lidové publicistiky´. Také Miloš Doležal pracuje s normalizační nástěnkou po svém, vystřihuje obrázky a historky a řadí je s odstupem do správných souvislostí,
aby vynikla jejich absurdita a banalita. Vzpomínky
na klukovská léta, jaké se obvykle píší, by asi vypadaly jinak. Shromážděný syrový materiál zápisků má
sice povahu nesentimentálního dokumentu, zároveň
ale nezapírá svého autora – budoucího básníka
a patriota Vysočiny. Zápisky Miloše Doležala jsou
vklíněny mezi jeho literární tvorbu, sbírky básní
a rozhlasovou publicistiku. Tvoří svorník, bez něhož
by nedržela klenba. Jsou ohlédnutím na cestě, jistou
bilancí i sdělením, aby se nezapomínalo.“
Jan Kárník

BĚH ŠEPTOUCHOVEM PO OSMAPADESÁTÉ

Příprava ke startu kategorie Předškolní chlapci roč. 2012 a ml.
Startovní číslo 85, vítěz této kategorie – Tomáš Hrubý, Zruč
nad Sázavou.

Start kategorie starší žákyně roč. 2004–2005. Vítězka s číslem
79 Kovačičová Barbora AC Čáslav. Startovní číslo 77 Sochůrková Lucie Házená Ledeč, která získala 2. místo.

Lyžařský klub Ledeč n. S. a Středisko volného času Ledeč
n. S., uspořádali v sobotu 14. října 2017 58. ročník Běhu Šeptouchovem.
Vítěz kategorie muži a vítězka kategorie ženy obdrželi cenu
starosty města.
Závod mužů a žen je zařazen do série závodů o Pohár Melechova. Ženy běžely 2000 m a cenu získala Nováková Lada (čas
07:05,58) z klubu AK Olymp Brno. Muži měli trať dlouhou
8000 m a z ceny se radoval Edlman Tomáš (čas 26:28,70) závodící za SK Slávia Praha. Jeho bratr a zároveň dvojče Martin,
který minulý ročník vyhrál, skončil tentokrát na druhém místě.

Závody jako každoročně se daří připravit s cenami pro první tři
místa v každé kategorii za vydatné pomoci sponzorů z Ledče n.
S. Počasí závodníkům v letošním roce velice přálo a atmosféra byla jako vždy příjemná. V překrásném prostředí lesoparku,
za chvílemi i slunečného počasí se závodu zúčastnilo 129 startujících a mnoho rodičů malých závodníků a dalších diváků.
Úplnou výsledkovou listinu a fotografie z letošního závodu najdete na www stránkách SVČ Ledeč (www.svcledec.cz). Všem
závodníkům děkujeme za účast a dosažené výsledky a věříme,
že se ještě ve větším počtu setkáme příští rok.
HAN

Ledečský slavíček – 37. ROČNÍK – 21. 11. 2017
Hudebně soutěžní přehlídka za podpory města Ledeč n. S.
O cenu starosty města Ledče nad Sázavou
Bližší informace najdete na www.svcledec.cz

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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BLAHOPŘÁNÍ

VZPOM ÍNKA

V pondělí 9. října oslavil krásné 90. narozeniny
Ing. KAREL EISELT, jeden ze zakládajících členů ledečského
Automotoklubu. Automotoklub touto cestou oslavenci přeje do dalších
let hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti. Zároveň mu děkujeme
za obětavou práci, odvedenou na poli zdejšího motokrosového sportu.

Žádný čas není dost dlouhý, aby nám dal zapomenout
na 24. říjen 2016, kdy z naší rodiny po těžké nemoci odešel
manžel, tatínek a dědeček, pan JOSEF VELETA z Habreku.
Žije dál v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka,
syn Tomáš a Josef s rodinou.

Mgr. Petr Vaněk, předseda ledečského AMK
V neděli 29. října oslavil krásné 70. narozeniny
JARDA DOLEŽAL, matador československého
motokrosu a dlouholetý legendární místostarosta
v našem městě. Byl to Jarda, který v nelehkých porevolučních letech dokázal navázat na impozantní
tradici ledečského motokrosu a v Ledči vybudovat
významné centrum českého motokrosu. Jako místostarosta jednal s každým férově, čemuž ho naučil právě vrcholový
sport. Pro město, jako komunální politik, udělal nejvíc v jeho porevoluční historii. Jardovi přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Mgr. Petr Vaněk, předseda AMK Ledeč a zastupitel za ČSSD

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším milovaným manželem, tatínkem,
dědou a pradědou,
panem JOSEFEM TVRDÍKEM z Bělé.
Navždy nás opustil dne 29. září letošního roku,
ve věku 91 let.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary při
posledním rozloučení s naším drahým zesnulým.
Manželka Marie, dcera Ludmila, vnoučata a pravnoučata

VZPOM ÍNKA
Dne 5. listopadu letošního roku si připomínáme páté výročí úmrtí našeho milovaného
manžela a tatínka,
pana FRANTIŠKA HOLOUBKA z Jedlé.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku spolu s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

V životě jsou chvíle, kdy Vám někdo tam
moc chybí, že byste ho chtěli vyjmout ze svých
snů a skutečně obejmout.
Dne 6. listopadu 2017 uplynou 3 smutné roky,
kdy náš drahý tatínek, pan VÁCLAV JANÁK
z Ledče nad Sázavou odešel mezi anděly.
S láskou vzpomínají manželka Marie
a děti Václav, Pavel a Romana s rodinami.

Dne 12. listopadu letošního roku uplynuly
dva smutné roky od úmrtí
pana BOHUSLAVA JANEČKA z Obrvaně.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu
s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 9. prosince letošního roku uplyne už
deset smutných let, kdy nás navždy opustil
pan JIŘÍ ŠÍMA z Ledče nad Sázavou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu
s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají maminka,
manželka a ostatní příbuzní.
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