PROSINEC
2017
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 12 * ROČNÍK XXV * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE

(upraveno pro potřeby zpravodaje)

V minulém měsíci se rada města sešla ve dnech 13. a 20. listopadu a na svých schůzích projednala mimo jiné tyto podstatné
body:
• Schválení dodavatele investiční akce „Stavební úpravy sportovního areálu“ ﬁrmu UNIMONT a to na základě doporučení
komise dotace 295.000 Kč z Kraje Vysočina na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017
• Schválení ﬁnančních příspěvků z prostředků rady města:
– CDS Barborka – 10.000 Kč – Galavečer
– Panu M. T. – 4.000 Kč pronájem sokolovny na sportovní
akci Christmas Cup
• Schválení programu řádného zastupitelstva dne 27. 11.
• Přijmutí dotace ve výši 125.000 Kč na poskytování služeb
veřejného zájmu
• Schválení pronájmu části Husova náměstí pro pravidelné
trhy v roce 2018
• Schválení příplatku ve výši 637.093 Kč pro TS Ledeč pro obnovu osvětlovací soustavy

Další termíny veřejných schůzí zastupitelstva města jsou plánovány na 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
-jd-

PRODEJ KAPRŮ
NA LEDEČSKÉM NÁMĚSTÍ

TRADIČNÍ PRODEJ
VÁNOČNÍCH KAPRŮ

Firma BIO FISH zahajuje prodej
vánočních kaprů

RYBÁRNA V BARBORCE V LEDČI NAD SÁZAVOU

21. prosince 2017,
do vyprodání zásob
Zakoupené ryby vám odborně připravíme.
Přejeme vám hezké Vánoce a šťastný nový rok 2018.

Zastupitelstvo města se sešlo na schůzi dne 27. listopadu
a z jeho jednání vybíráme:
• Odložení nákupu nemovitost čp. 96 – prádelna na sídlišti
a jmenování vyjednávací komise v této záležitosti
• Uzavření smlouvy o dílo s ﬁrmou UNIMONT J.C.K. na rekonstrukci sportovního areálu „Letní stadion“
• Schválení výměny pozemků v areálu Podolí mezi Městem
a ﬁrmou Kovoﬁniš (záměr schválen na minulém zasedání)
• Schválení ﬁnančního příspěvku 120.000 Kč Lyžařskému klubu na nákup sněžného skútru
• Zrušení prodeje domku čp. 46 (vedle Billy)

DNE 20.–23. 12. 2017,
V DOBĚ OD 8.30–16.30 HOD.
ODBORNÉ ZPRACOVÁNÍ ZAKOUPENÝCH RYB

JE ZAJIŠTĚNO!
V PRODEJI TAKÉ PSTRUH, ŠTIKA, CANDÁT,
OKOUN, AMUR, TOLSTOLOBIK

MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU OZNAMUJE
vyhlášení výběrového řízení na pozici

vedoucí odboru stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí
Místo výkonu práce: Městský úřad Zruč n. S., Zámek 1, nástup: 1. 3. 2018
Jmenování do funkce vedoucího s účinností: 1. 6. 2018
Termín podání přihlášky: 31. 1. 2018 do 11:00 hodin
Kontaktní osoba pro poskytování informací k výběrovému řízení:
Bc. Kristýna Jirkovská, telefon: 327 532 814, e-mail: jirkovska@mesto-zruc.cz
Kontaktní osoba pro poskytování informací k pracovní náplni:
Ing. Milan Růžička, telefon: 327 531 175, e-mail: ruzicka@mesto-zruc.cz
Požadavky na uchazeče, náplň práce a více informací: www.mesto-zruc.cz,
Ludmila Vlková, kancelář starosty

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

ZUBNÍ POHOTOVOST PROSINEC 2017
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Zahrádka, kostel sv. Víta, 12. prosince 2017 od 17 h
Koledy, spirituály, vánoční písně duchovní i světské

OZ NÁ M EN Í
Zubní ordinace MUDr. Evy Cyrusové se bude během ledna 2018 stěhovat na novou adresu: Havlíčkova 2235, Havlíčkův Brod (5 minut chůze od nynější ordinace směrem
k Nemocnici). Ověřte si, prosím, před vaší návštěvou, zda
již k tomuto došlo.
EC
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9.–10. 12.

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

tel. 569 424 499

16.–17. 12.

Dr. Longin, Husova 3622, H. Brod

tel. 776 116 125

23.–24. 12.

Dr. Ciubrei, Habrecká 450,
Ledeč n. Sáz.

tel. 569 721 553

25.–26. 12.

Dr. Surzhyk, Dobrovského 2023,
H. Brod

tel. 777 505 212

30.–31. 12.

Dr. Neubauerová, Doležálkova 673,
H. Brod

tel. 569 623 900

Vážení spoluobčané,
ve chvílích, kdy budete číst tyto řádky, máme za sebou už hnedle polovinu adventu.
Vyzdobili jsme město a s vaší hojnou účastí rozsvítili vánoční strom.
Minuly i tradiční rozpustilejší časy adventu – Barborky, sv. Mikuláš se svou nebeskou i pekelnou
suitou a řečeno sportovní terminologií, blížíme se do ﬁ nále.
Vánoční svátky jsou pro nás opředeny kouzlem a náladou vzájemné vstřícnosti a lidské blízkosti,
jsou výrazem lásky a přátelství. Jsou tak snad jedinými svátky v roce, kdy jsme ochotni
zapomenout na všední shon a nalézt si čas na ohlédnutí.
V této souvislosti nás potěší vaše podněty ke vzájemné spolupráci.
Dovolte, abychom Vám popřáli radostné a pohodové Vánoce.
Do nového roku 2018 pevné zdraví a štěstí.

Ing. Zdeněk Tůma, starosta města, Ing. Hana Horáková, místostarostka,
Ing. Jan Drápela, místostarosta.

OPRAVA CHODNÍKU OD LÁVKY U STADIONU
VE SMĚRU KE KOVOFINIŠI
V měsíci listopadu byly dokončeny práce na opravě chodníku
v ul. Podolí v úseku od lávky u zimního stadionu k ﬁrmě Kovoﬁniš. V rámci prací byl položen nový povrch ze zámkové dlažby a osazeny nové obruby. Dále bude instalováno nové ocelové
zábradlí (předpoklad – do konce roku 2017), po dobu jeho absence budou v tomto úseku umístěny provizorní zábrany. Práce

provedla ﬁrma UNIMONT J. C. K. s. r. o. a celkové náklady činily 602 641 Kč vč. DPH. Oprava další části chodníku od
lávky ve směru do centra města bude realizována v závislosti
na ﬁnančních prostředcích města (předpoklad rok 2018). Věříme, že provedené opravy přispějí k větší bezpečnosti chodců
a zkvalitnění veřejného prostoru ve městě.

V PAVLOVĚ U STROMKU
Obec Pavlov Vás z ve na setkání u ručně v yřezávaného betlému. Dne 23. prosince 2017 od 18:0 0 hod.
Slav nost ní večer uvede st arost a obce a jako host promluví ledečsk ý fará ř Dr. Jan Bár t a.
Koledy zaz pívá sd r u žení z pěvák ů obce Vilémovic a Pavlova.
Zdar ma je př ipravené sva řené ví no, g rog, káva, neal ko nápoje a g ulášek.
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V ŘÍJNU GRATULOVALI Z 28. ŘÍJNA
V obřadní síni městského úřadu se v sobotu
28. října 2017 konalo další slavnostní vítání nových
občánků. Mezi občany Ledče nad Sázavou byli
přivítáni – Markéta Hořejšová, Natálie Brýdlová,
Marie Lebedová a Adam Kroužek, Petr Miláček,
Kryštof Olišar, Viktor Svoboda, Matyáš Krček.
S velmi pěkným kulturním programem vystoupily
děti z Mateřské školy 28. října.
-ls-
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LISTOPAD 2017
VÝTRŽNOST V BARU – dne
9. 11. 2017 v době od 18:30 hodin do
18:50 hodin v Happy baru v Ledči
nad Sázavou, Husovo náměstí, došlo
k vzájemnému slovnímu a fyzickému
konﬂiktu mezi podnapilým 22-letým
cizím státním příslušníkem, kterému
bylo dech. zkouškou naměřeno 2,22
‰ alkoholu v dechu, fyzicky napadl
podnapilého poškozeného 33-letého
muže, který nadýchal 2,62 ‰ alkoholu v dechu, kterého strhl na zem
a několikrát jej udeřil pěstí do hlavy, kdy došlo k hematomům v oblasti obličeje a dalšímu dosud přesně nezjištěnému zranění hlavy,
které si vyžádalo převoz RZS do Nemocnice v Havlíčkově Brodě
a jeho hospitalizaci do 10. 11. 2017. Dále strčením povalil na zem
poškozenou 66-letou ženu, která byla v době napadení pod vlivem
alkoholu s hodnotou 1,23 ‰ alkoholu v dechu, která upadla na
zem, přičemž došlo k zhmoždění a mohutnému hematomu levého
lokte a zlomenině horní části holenní kosti, kdy způsobená zranění si rovněž vyžádala ošetření na Úrazové ambulanci v Nemocnici
Havlíčkův Brod a dále v době, kdy poškozená ležela na zemi, otevřel
jí zip u levé kapsy mikiny a z této odcizil poškozené bankovku v nominální hodnotě 1000,-Kč. V případě uznání viny před soudem pro

spáchání přečinů ublížení na zdraví, výtržnictví a krádeže mu tak
hrozí trest odnětí svobody v trvání až 3 roky.
POŠKOZENÍ VOZIDLA – vdobě od 12:00 hod. dne 10. 11.
2017 do 12:00 hod. dne 12. 11. 2017 v místě vlakového nádraží, ul.
Nádražní v Ledči n. S. poškodil neznámý pachatel házením nalezených kamenů osobní motorové vozidlo VOLKSWAGEN CADDY
2K rz. 5J88555 tím, že způsobil prasknutí čelního skla vozidla v místě
pravého dolního rohu a dále několik promáčklin na kapotě motoru
a k poškození svrchního laku. Na vozidle tak způsobil škodu ve výši
nejméně 25.000,- Kč. Před soudem pro podezření ze spáchání přečinu
poškození cizí věci pachateli hrozí v případě uznání viny před soudem trest odnětí svobody až na 1 rok nebo zákaz činnosti.
Vzhledem k tomu, že nastává adventní čas symbolizující příchod
vánoc a blížící se konec roku 2017, bude policie provádět zvýšený výkon s dohledem nad bezpečností občanů, veřejného pořádku, předcházení případné kriminalitě v místech s větší koncentrací osob, jako
jsou nákupní centra, vánoční trhy, větší společenské akce apod.
Touto cestou bych za kolektiv Policie ČR, Obvodní oddělení
Světlá nad Sázavou a Policejní stanice Ledeč nad Sázavou popřál
všem spoluobčanům klidné a pohodové vánoce se svými nejbližšími a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2018.
npor. Josef Daněk, DiS.
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n/S.
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
V minulém vydání jsem pravidelný
příspěvek doplňoval, díky panu redaktorovi, o článek s větrnou smrští a spojenými komplikacemi. Dnes při psaní článku
je vítr prakticky 3 týdny pryč a my ho stále máme ještě v živé paměti. Dobrovolní
kolegové ještě dnes po chvílích doplňují
povinné zprávy o zásazích a nosí je k nám
na stanici. Konečné číslo počtu výjezdů
hasičů se v Kraji Vysočina vyšplhalo na
1399. Tolikrát dobrovolní a profesionální
hasiči vyjeli během dvou dní. Pár dní se
mnozí v okolí potýkali s výpadky el. energie. Jak jsem již psal v předchozím článku, není v našich silách při tak
masivním výpadku vypomoci s energií všem. Nyní si dovolím říct, že
je místo pro nás všechny zhodnotit poznatky a neduhy po bouři a podle
toho adekvátně provést opatření pro příští roky. Jako my posilujeme
technologie a zařízení, které nás zklamaly, by měli občané uvažovat

o zálohování energií svými prostředky. Berte to prosím jako radu a doporučení. Vím, že existují zdroje k čerpadlům topení v řádu pár tisíc,
které oběhové čerpadlo udrží v chodu desítky hodin, popř. malé elektrocentrály uspokojí potřeby mrazáků, světla, čerpadel ve studni a dalších
potřebných zařízení. Zde už je investice větší, ale když si vzpomenu,
někteří by za zdroj při výpadku dali cokoliv.
Od té doby jsme řešili řadu zásahů. Jediný požár vznikl 4. 11. v Kobylí hlavě. Na skladu obilí chytila střecha. Sedm jednotek, které vyrazily na místo, požár velmi rychle zlikvidovaly a tím došlo k minimální škodě a uchránění celé budovy. Dopravní nehody si nás vyžádaly
čtyřikrát. Z toho dvakrát 23. 11. díky ranní námraze silnic. 6. 11. jsme
zasahovali na sídlišti zde v Ledči, stavební ﬁrma provádějící výkopové práce překopnula plynové potrubí. Naši hasiči trubku s unikajícím
plynem zaškrtila a vyčkala na místě do příjezdu plynařů.
Závěrem bych rád všem jménem hasičů v Ledči nad Sázavou všem
popřál hezké a hlavně klidné svátky v dnešním světě shonu. A abyste
naši pomoc nejen v době svátků co nejméně potřebovaly.
ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč n. S.
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EDUARD DOUBEK – 95. VÝROČÍ NAROZENÍ

Jelikož se sluší alespoň občas si připomenout každého
člověka, obzvlášť takového, který vykonal mnoho dobrého, záslužného a užitečného ve svém životě nejen pro
své blízké a známé, ale i pro spoustu dalších osob, i pro
svůj kraj a město, ve kterém se narodil, rozhodla jsem se
napsat pár řádků o svém otci.
Letos 1. prosince 2017 by se totiž můj otec
RNDr. PhDr. Eduard Doubek dožil 95 let. Zemřel ale
bohužel ve stejném roce, kdy se konečně dočkal vnuka,

tedy na podzim roku 1994 v necelých 72 letech.
Mnoho lidí z Ledče a okolí ho zná především jako středoškolského kantora, který zároveň přes 30 let vedl na
škole dramatický a turistický kroužek, na které jeho bývalí žáci často vzpomínají. Ostatně i já sama jsem v nich
řadu let pomáhala a mohu říci, že i pro mne to byla příjemná a zábavná činnost, která zpestřovala má studentská léta. Sportovně založení občané Ledče si jistě pamatují na otcovu práci v tělovýchovné organizaci v Ledči n.
S. O sportu neúnavně psal i do řady novin. Méně lidí už
zná jeho další literární práci, které se věnoval celý život
– psal články o významných osobnostech, historických
událostech, zeměpisných zajímavostech, atd.
Z vydaných knih asi nejvíce zaujaly jeho sbírky pověstí
z Ledče a celého širokého kraje kolem města, které začal
sepisovat podle vyprávění nejstarších občanů Ledečska
už ve svém mládí (Na Sázavě – 1. vydání 1960, 2. vydání
1971). Třetí vydání vyšlo právě letos ve spolupráci s nakladatelstvím Triton. Jde o výbor pověstí starších, doplněný o zcela nové, které v době normalizace psal tzv. „do
šuplíku“, protože poté, co musel opustit svou milovanou
školu, nemohl ani vydávat další napsané práce.
Nová doba ho zastihla už v důchodovém věku, přesto
se po rehabilitaci ještě vrátil do školství i ke všem dalším
činnostem. Působil opět na gymnáziu v Ledči jako učitel
a pár let i jako ředitel. Poslední rok chtěl vypomáhat ještě
jako zástupce ředitele, ale již jen započal, protože náhlé
úmrtí přerušilo jeho celoživotní práci.
A tak nakonec zůstala nedokončena i plánovaná práce o historii města Ledče, ke které celá léta psal články
a shromažďoval poznámky.
Eva Maredová, rozená Doubková.
Viz informace k výstavě na základní škole
(poznámka redakce).

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 proběhlo okrskové kolo
tradičního turnaje ﬂorbalu starších žáků mezi školami
našeho mikroregionu. Turnaje se zúčastnili hráči ZŠ Ledeč n. S., ZŠ Světlá n. S. Lánecká, Gymnázium Ledeč
n. S., ZŠ Dolní Kralovice a ZŠ Lípa. Žáci ledečské ZŠ
bez problémů postoupili z 1. místa do okresního kola

v Havlíčkově Brodě, které se konalo v pondělí 20. listopadu. Zde v konkurenci ostatních postupujících se naši
ﬂorbalisté umístili na skvělém 3. místě, po těsné porážce
s žáky brodské ZŠ Nuselská v semiﬁnále.
Jan Čáp, vyučující tělesné výchovy ZŠ
Ledeč nad Sázavou

6

37. ROČNÍK LEDEČSKÉHO SLAVÍČKA
O CENU STAROSTY MĚSTA LEDČE
V tomto podzimním čase se dne
21. listopadu 2017 v sále gymnázia v Ledči nad Sázavou konalo
postupové kolo pěvecké soutěže
Ledečský slavíček. Sešlo se na 35
soutěžících, kteří byli rozděleni
podle věku do tří kategorií. Na vše
dohlížela milá porota ve složení:
paní Tůmová D., paní Pecho S.
a paní Fialová O.
Soutěžící přišlo podpořit asi 90
diváků, zejména rodičů, prarodičů a spolužáků. V průběhu soutěže vystoupila taneční skupina Smile dance, pod vedením Anety Šťastné - choreograﬁe Show. Atmosféra byla báječná, a tak
všichni soutěžící i diváci strávili příjemné odpoledne.

Výsledky první kategorie:
1. místo – Stiborová Jana, 2. místo – Růžičková Viktorie, 3.
místo – Ochová Barbora. Foto č. 1
Výsledky druhé kategorie:
1. místo – Nová Tereza, 2. místo – Žáčková Alexandra, 3. místo
– Ochová Alena. Foto č. 2
Výsledky třetí kategorie:
1. místo – Černá Zuzana, 2. místo – Urbánková Marta
Ceny starosty města předával pan starosta Ing. Zdeněk Tůma.
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do krajského kola
v Jihlavě, které se koná 25. listopadu v Hotelu Gustav Mahler.
Děkujeme všem účinkujícím za účast a za rok se těšíme na další
kolo naší pěvecké soutěže.
Marcela Mainerová, SVČ Ledeč

POŠKOZENÁ STŘECHA NA BUDOVĚ ZŠ
V KOMENSKÉHO ULICI
Říjnová vichřice Herwart zanechala své stopy také na střeše budovy ZŠ v Komenského ulici. Dnes již
prakticky nepoužívaný typ tašek společně s potřebou vysokozdvižné plošiny, která není v potřebné délce (asi
21 m) k dispozici v Ledči nad Sázavou, ani v blízkém okolí, způsobily,
že oprava byla provedena odbornou
ﬁrmou až na konci listopadu.
Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel
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TISKOVÁ ZPRÁVA
K VIDITELNOSTI CHODCŮ NA VYSOČINĚ
Mgr. Veronika Vošická Buráňová
Krajský koordinátor BESIP

Blíží se nám období adventu a jen
málo lidí z nás si umí
představit, že by tento krásný čas roku
trávilo na nemocničním lůžku. Přesto se
každý den vystavují
desítky chodců velkému riziku, když opouští své domovy bez reﬂexních prvků.
Používání tzv. reﬂexního materiálu je od začátku
roku 2016 povinné pro všechny chodce mimo obce
a města. Mnoho testů však prokazuje velký význam
nošení podobných materiálu právě i v centrech měst,
kdy na sebe chodci mohou ještě více upozornit řidiče,
kteří jedou za snížené viditelnosti, ale zároveň jejich
zrak oslňují světla pouličních lam, reklamní poutače
i protijedoucí vozy.
Pokud se podíváme do celorepublikových statistik,
čísla hovoří rozhodně v neprospěch chodců. Za posledních deset let vyhasnul život 6 z 10 pěších účastníků silničního provozu právě za tmy a jen v letošním
roce vyhasnul na silnicích ČR život téměř 80. Mnohem více alarmující je však celkový počet dopravních

nehod právě s chodci, kterých bylo za prvních deset
měsíců roku 2017 rovných 2664. Právě zde je dobré si
uvědomit, že usmrcení chodci jsou jen špičkou ledovce zbylého počtu lidí zraněných, s lehkými i těžkými
následky na svém zdraví.
Celé kouzlo používání reﬂexní materiálů spočívám
v tom, že prodlužujete svoji viditelnost mnohonásobně víc než chodec v tmavém oblečení. Pokud se tedy
někdo dobrovolně vypraví do provozu v černé bundě,
je pro řidiče vidět zhruba na 10x kratší vzdálenost než
zodpovědný chodec s reﬂexní páskou.
Mít reﬂexní pásku však neznamená, že jsem dobře vidět. Mnohem víc je důležité, kam si tento prvek
umístíte. Velmi často se při preventivních akcích setkáváme s tím, že například ženy mají pásku na kabelce v místě, kde vlastně vůbec není vidět. Nejlepším
místem pro umístění je tedy noha v oblasti kotníku
a zápěstí. Obě části těla se hýbou a motoristy poutají.
Pokud ještě nevlastníte nějaký prvek z reﬂexního
materiálu, můžete jej získat na preventivních akcích,
nebo jej zakoupit na celé řadě míst. Investice v řádu
maximálně pár desítek korun se vyplatí víc než pokuta
2500 Kč a rozhodně víc než újma na zdraví, či životě.
Mgr. Veronika Vošická Buráňová, besip-kv@cspsd.cz

INFORMACE PRO VLASTNÍKY LESA
ZPRACOVÁNÍ POLOMŮ A VÝVRATŮ
Městský úřad, jako orgán státní správy lesů v souvislosti s nedávným silným větrem, který se přehnal
přes území našeho státu a napáchal značné škody na
lesních porostech, upozorňuje vlastníky lesů na povinnosti vyplývající z některých ustanovení zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „lesní zákon“) a vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa…:
• Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění
jejich následků.
• Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření
a přemnožení škodlivých organizmů.
• Veškeré polomy včetně vývratů a dříví atraktivního
pro rozvoj škůdců, vzniklé do 31. března, musí být
zpracovány nebo asanovány nejpozději do 31. května,
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v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do června
běžného roku.
Odbornou pomoc při hospodaření v lesích poskytuje
vlastníkům odborný lesní hospodář, se kterým je každý
vlastník povinen při hospodaření v lese spolupracovat.
Kontakt na příslušného odborného lesního hospodáře
může vlastník lesa získat na odboru životního prostředí
Městského úřadu Světlá nad Sázavou, Bc. Aleš Hroch,
tel. 569 496 643, email: hrocha@svetlans.cz.
Městský úřad Světlá nad Sázavou dále upozorňuje
na to, že jako příslušný orgán státní správy lesů uloží
pokutu tomu, kdo neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé. Těžbou nahodilou je těžba prováděna za účelem
zpracování stromů suchých, vyvrácených, poškozených nebo napadených škodlivými organismy.
Mgr. Jiří Semerád, vedoucí OŽP

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CHODNÍKU
V UL. HABRECKÁ
Město Ledeč nad Sázavou plánuje v roce 2018 realizovat
výstavbu nového chodníku a rekonstrukci stávajícího chodníku podél silnice č. II/339 – ul. Habrecká v úseku od budovy polikliniky ke křižovatce s ul. Na Sibiři. V rámci projektu
bude vybudován nový chodník v délce 143 m (včetně rekonstruovaného úseku, jehož délka bude 30 m) z povrchu ze
zámkové dlažby. Chodník bude řešen v souladu se zásadami
řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
(bezbariérový přístup, vodící linie, v místě snížených obrub
slepecké tvarovky), předpoklad zahájení prací – léto 2018.

Na realizaci tohoto projektu byla podána žádost o dotaci
v rámci 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „2.
výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – DOPRAVA“ VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“. Výše dotace je 95 %,
5 % je spoluﬁnancování žadatele a min. výše dotace 200 tis.
Kč, max. výše 1,5 mil. Kč. Realizace akce je plánována bez
ohledu na získání příspěvku z výše uvedeného dotačního
titulu.
-OdMI-

VÝSTAVA V BARBORCE
Podobná atmosféra zřejmě panuje obecně všude. Každý rok v létě si slibujeme, jak nenecháme řešení problémů
a úkolů na poslední chvíli, jak chceme prožívat prosinec
až svátečně pohodově… Opět se nám to nedaří, v Centru
denních služeb Barborka ﬁnišovala vánoční výstava. Klienti
natírali výrobky z papíru, květináče i plechovky, navlékali
korálky a spěchalo se, aby se vše zvládlo v termínu. To se
povedlo, výrobků bylo nespočet a na výstavu v Hátě přišlo
mnoho návštěvníků. Někteří i opakovaně s dalšími známými. Moc všem děkujeme za podporu a slova obdivu. Prezentovali jsme se i na Mikulášských trzích ve Světlé nad
Sázavou, kde panovala vánoční atmosféra, při které se na
chvilku na zmíněné stresy zapomnělo.
Po návratu do zařízení se nám připomněl shon a v tvořivé
dílně jsme se museli vrhnout na dokončovací práce barvení

hedvábí, které jsme připravovali na netradiční módní přehlídku. Ale o tom snad příště.
Věřte, že v Barborce se nenudíme. Dva roky spolupracujeme s ﬁrmou Bovys, s. r. o., skládáme pexesa nebo kompletujeme krabičky pro základní školy.
Na závěr roku v očekávanou pohodu věříme nejen při vánočním posezení klientů, rodin a přátel Barborky.
Všichni z Centra denních služeb Barborka přejí všem
krásné, klidné Vánoce, zdraví a pohodu v novém roce.
Lada Nováková, CDS Barborka

9

KAREL JIČÍNSKÝ
Byl úředníkem na ledečské poště a seděl u peněžní
přepážky. Pamatuji si na něj jako kluk, navíc chodil
kolem mého bydliště domů. Bydlel na konci Habrecké
ulice. Měl malé děti, snad dvě děvčata (?). Byl štíhlý, vlasy tmavé a kudrnaté. Jeho paní si už nepamatuji
vůbec. Znal jsem ho z dob přelomu 30. a 40. let. Po
válce už o něm nic nevím, nakonec z Ledče jsem šel
už v roce 1950. A aby výčet vzpomínek byl úplný, pak
vím, že fotografoval a byl ﬁlatelistou.
Jmenovaný se kupodivu zařadil mezi tvůrce krásných snímků města, ale patřil mezi vydavatele pohlednic. Bylo to vydání „vlastním nákladem“ u ﬁrmy Neotypie Vyškov. Přiznám se, že tento fakt mě překvapil,
když jsem to vyčetl v publikaci „Ledečsko na starých
pohlednicích“ od Milana Šustra (Naklad. Průžová Jitka TVÁŘ – 1914). Autor zveřejňuje pohlednici města, kterou pořídil a u níž je text s novoročním přáním.
Udává rok vydání asi 1940.
K. Jičínský si pohlednice pro svoji potřebu dělal
sám. Kupodivu zde publikované snímky jsem získal
už v Pardubicích. Autor sem psal svému kolegovi
a příteli Ladislavu Cibulkovi, který pracoval na zdejším Ředitelství pošt. S panem Cibulkou jsem se náhodou seznámil, protože jsme byli ﬁlatelisté. Po válce on
býval tady dokonce předsedou Klubu ﬁlatelistů. Kupodivu obdobnou funkci jsem po letech dělal i já.

Na snímcích Ledče je patrná citlivá kombinace „fotogenického“ města. Záběr Pickovy pily byl dělán v neděli, pila byla zavřená, turbína nešla a Sázava klidně
plynula. Dokonce jsem poznal pramici dr. Vaskivského, kterou jsme si jako hoši často půjčovali. Ještě před
několika lety jsem s jeho synem telefonicky hovořil,
dělal mj. lázeňského lékaře v Teplicích a žil v Bílině.
Tak tolik vzpomínky na časy dávno uplynulé.
RNDr. Miroslav Vostatek

VZPOMÍNKA
NA MUDr. MILOSLAVA VASKIVSKÉHO
Sluší se připomenout 5. výročí jeho úmrtí († květen 2013), odešel z tohoto světa po těžké nemoci,
jeho paní zemřela letos (2017). Prožil léta v Ledči
n. S., kde jeho otec byl veterinářem za války. Míla
jako chlapec chodil ve městě do školy (*1929). Vystudoval medicínu a pak pracoval jako lékař a primář v Bílině, později jako lázeňský lékař v Teplicích. Předpokládám, že jsou ještě pamětníci, kteří
tuto rodinu pamatují. Je potřebné si vzpomenout na
bývalé Ledečáky, které život zavál do jiných krajů.
Čest jejich památce! Dr. M. Vostatek

NOVÁ KNIHA MICHALA KAMPA MAPUJE KONEC
DUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NA HAVLÍČKOBRODSKU,
ZASTOUPENÉ JE TU I LEDEČSKO
Kniha obsahuje krátké shrnutí vývoje květnových
dní roku 1945 na Havlíčkobrodsku a celkem 627
dobových fotograﬁí. Obsah každé z nich autor podrobil pečlivé analýze a doplnil snímky odborným
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komentářem o zobrazených událostech, dobové technice či osobnostech.
Fotograﬁe jsou rozdělené do několika kapitol. Německý Brod a okolí, Kolem Golčova Jeníkova, Ždírecko a Chotěbořsko, Přibyslav a LEDEČSKO. „Nejde
o členění primárně zeměpisné, protože v různých částech okresu se vývoj povstání lišil a centry nejčastěji
bývala nejbližší města. Snímky jsou zároveň řazeny
chronologicky, aby dokázaly skrze své popisy vyprávět příběh povstání v dané oblasti. Čtenář se tak stane
pomyslným svědkem osvobození Německého Brodu, snah pohledských obyvatel bránit svou ves před
prchajícími Němci, přestřelky mezi Sověty a Němci
u Golčova Jeníkova, následků sovětského bombardování Ždírce a Krucemburku, masového projíždění
Němců Ledčí nad Sázavou a Přibyslaví a mnohých
dalších událostí,“ vysvětluje Michal Kamp.
Vydání knihy, která má 300 stran na křídovém papíře, podpořil Kraj Vysočina v rámci Edice Vysočiny. Publikaci vydalo Muzeum Vysočiny v H. Brodě.
Lze ji zakoupit v ledečském infocentru. Cena knihy
je 400 Kč.
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DÁRKY VÁNOČNÍ Malé děti se nadšeně těší na dárky a třeba i stromeček od Ježíška. Dospělí se zase těší na bezelstnou
radost dětí. Na dětech obdivují jejich víru v to, že Ježíšek bez
jakýchkoliv podmínek miluje děti, odpustí jim zlobení a splní
jejich přání. Společné těšení dětí a dospělých pak vytvoří vánoční atmosféru lásky a štěstí, kterou si každý, kdo ji prožil,
nese životem jako nejvzácnější čirý drahokam. Jednoduché
a prosté je tajemství Vánoc: dary lásky dáváme, dary lásky přijímáme, čím více, tím je vnitřní radost větší.
My dospělí jsme v přijímání darů života podobni dětem. Také
věříme, že tolik dobrých věcí je tu jen pro nás a nenapadá nás,
odkud se dary vlastně berou. Nemusíme luštit složité teologické
konstrukce, není nutné hledat za každou cenu racionální odpověď na tyto otázky. Úplně stačí to, když i bez porozumění na
sebe necháme působit některý z projevů Boží lásky. Právě Vánoce, ten dobrý tajemný čas, nám k tomu poskytuje tu nejlepší
příležitost.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
15. 12. v 15.00 Spolčo na faře pro děti od tří do šesti let a školní
děti
15. 12. ve 18.00 Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby (ve farním kostele, sbor Gaudeamus)

19. 12. v 18.00 Biblická hodina na faře (vede P. ThDr. Bárta,
děkan)
21. 12. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
na faře)
23. 12. od 14.00 do 16.00 příležitost ke svátosti smíření v kostele
24. 12. ve 24.00 Půlnoční mše svatá se zpěvy koled
25. 12. v 15.00 Vánoční koncert (ve farním kostele)
30. 12. 2017 ve 14.30 Živý Betlém aneb putování za Betlémskou hvězdou (na Husově náměstí)
2. 1.–10. 1. Tříkrálová sbírka (pro CHARITU)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
25.12. Slavnost Narození Páně
26. 12. Sv. Štěpána (spolupracovník apoštolů ukamenovaný
v Jeruzalémě v roce 36)
27. 12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty
31. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže (za jeho vedení začala stavba
baziliky sv. Petra ve Vatikánu)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

BETLÉMSKÉ SVĚTLO V LEDEČSKÉM HUSOVĚ SBORU
17. 12. – 3. adventní neděle – od 15 hodin v Husově sboru CČSH bohoslužba + rozdávání betlémského světla
31. 12. – Rozloučení se starým rokem 2017 od 15 hodin v Husově sboru CČSH bohoslužba + Vánoční koledy a koncert,
vstupné dobrovolné + něco dobrého z vašich vánočních stolů, coby koleda
7. 1. 2018 – Tříkrálová bohoslužba od 15 hodin taktéž v Husově sboru CČSH
Požehnaný čas v náruči Boží přeje za všechny husity farářka
Kamila Magdalena Lukasová, Církev československá husitská
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PLNOLETÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
KLEPE NA DVEŘE.
DÍKY VÝTĚZKU MŮŽE BÝT
POMOC V TERÉNU JEŠTĚ
ÚČINNĚJŠÍ
Největší dobrovolnická akce v republice oslaví
v příštím roce již osmnácté narozeniny. Je již samozřejmostí, že se do Tříkrálové sbírky zapojí také
Oblastní charita H. Brod, která pomáhá potřebným
v havlíčkobrodském okresu a na Humpolecku. Konkrétně v Ledči nad Sázavou a na území ledečské farnosti sbírku zaštiťuje Římskokatolická farnost Ledeč.
Tentokrát výtěžek v regionu podpoří bezodkladný nákup vozidel do sociálních služeb, jejichž pracovníci
poskytují péči o lidi v nouzi v jejich domovech.
Havlíčkobrodské charitě se podařilo získat ﬁnance
z Evropské unie na nákup šestnácti aut, jež bezpodmínečně potřebuje pro zajištění terénních služeb.
Dotace však nepokryje veškeré náklady na koupi,
pět procent z celkové částky musí organizace zaplatit v rámci spoluúčasti z vlastních zdrojů. „Vedle
toho musíme uhradit i takzvané neuznatelné náklady, s nimiž dotace nepočítá. Vzhledem k rozsahu zakázky musíme i přes štědrou ﬁnanční injekci z unie
vynaložit značný obnos, což je pro nás komplikované. Zároveň si ale uvědomujeme, že bez aut nemohou naše služby fungovat,“ vysvětlila zástupkyně
ředitelky Oblastní charity Havlíčkův Brod a zároveň
koordinátorka Tříkrálové sbírky v regionu Bc. Jana
Dománková.
Auta dennodenně potřebují pracovníci, kteří poskytují péči lidem v jejich domácím prostředí. Konkrétně se jedná o Charitní pečovatelskou službu
a Centrum osobní asistence pomáhající seniorům
a lidem s hendikepem, dále o Šipku – sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, Středisko rané
péče dojíždějící do rodin s dítětem s postižením či
po komplikovaném porodu nebo o Domácí hospicovou péči určenou pro ty, kteří si přejí umřít doma
mezi svými blízkými. „Terénní péče má nenahraditelné místo v síti sociálních služeb. Pomáhá jak
samotným klientům, již si nepřejí opustit domov,
pokud to jejich zdravotní stav nevyžaduje, tak i jejich rodinným příslušníkům, kteří vědí, že se jejich
blízkému dostává kvaliﬁkované péče v době, kdy
oni sami musí například do zaměstnání,“ podotkla
Jana Dománková.
Tříkrálová sbírka 2017 přinesla do kasiček Oblastní charity Havlíčkův Brod rekordní částku, a to
2 095 977 korun. Přímo v Ledči nad Sázavou lidé
přispěli částkou 36 691 korun, v rámci ledečské farnosti pak výtěžek činil 78 198 korun. „Velký dík patří

zejména Mgr. Janě Sklenářové z ledečské farnosti za
zajištění hladkého průběhu sbírky. Koledovat vyráží i naši zaměstnanci či klienti z ledečského Centra
sociálních služeb Petrklíč a z ledečské Sociálně terapeutické dílny, což si také zaslouží ocenění,“ uvedla
Jana Dománková.
Peníze pomohly opět hlavně lidem z regionu.
„Díky štědrým dárcům jsme mohli významně rozšířit nabídku naší Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v Havlíčkově Brodě a v Humpolci. Dále jsme podpořili poskytování různých druhů
terapií, které jsou mezi našimi klienty hojně vyhledávané. Mohu zmínit například odstartování masáží v Centru sociálních služeb Petrklíč, jež uživatelé
s hendikepem a senioři velmi uvítali,“ upřesnila koordinátorka.
Již osmnáctý ročník sbírky pořádá Charita Česká republika, přičemž v jednotlivých regionech ji zajišťují
místní charity – v případě havlíčkobrodského okresu
a Humpolecka jde právě o Oblastní charitu Havlíčkův
Brod. Celkem pětadevadesát procent z výtěžku putuje
na přímou pomoc lidem v nouzi, z toho se pětašedesát
procent vybrané částky vrací přímo Oblastní charitě
Havlíčkův Brod, patnáct procent využívá na pomoc
Diecézní katolická charita Hradec Králové, deset
procent pomáhá v zahraničí a pět procent přispívá na
podporu celostátních projektů. Zbylých pět procent
tvoří náklady spojené se sbírkou.
Za zmínku stojí také živý betlém pořádaný ledečskou farností. Nejde sice přímo o doprovodnou akci
Tříkrálové sbírky, nicméně zpravidla se koná kolem
svátku Tří králů a v rámci divadelní scénky nechybí
ani návštěva tří králů u malého Ježíška. „Letos se
živý betlém uskuteční 30. prosince od 14.30 hodin
na náměstí,“ upřesnila Jana Sklenářová z ledečské
farnosti.
Oblastní charita Havlíčkův Brod také hledá dobrovolníky, které by lákalo užít si Tříkrálovou sbírku
na vlastní kůži, respektive v kůži jednoho ze tří králů
nebo vedoucího skupinky. Vítáni jsou děti i dospělí
ze všech koutů havlíčkobrodského okresu a Humpolecka. Kdo by se chtěl pochlubit tím, že byl jedním z více než 50 000 tříkrálových koledníků v republice, nechť zkontaktuje koordinátorku Bc. Janu
Dománkovou na tel.: 731 604 757 nebo na e-mailu
domankova@charitahb.cz.
Aneta Slavíková, PR
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PROJEKTOVÉ DNY NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU
a olympiádách dosáhli naši žáci v minulosti mnoha
úspěchů, dokonce i na celostátní úrovni.
Při zpětné vazbě od našich absolventů se stále více
ukazuje, že jeden cizí jazyk je málo a že přísloví „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“ může platit např.
i při hledání pracovní příležitosti. Proto si den jazyků
každoročně připomínáme.
Na ledečském gymnáziu se každoročně uskuteční
několik dnů, v nichž žáci získávají nové poznatky
a dovednosti jinou formou, než jaká je obvyklá v tradičních vyučovacích hodinách. Letos na podzim se
projektové dny soustředily na jazyky a tvořivost.
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ (EDJ) se slaví 26.
září po celé Evropě od roku 2001. Obecné cíle jsou:
Upozornit veřejnost na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a interkulturního porozumění, podpora jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy
a podpora celoživotního jazykového vzdělávání.
Jako každý rok i letos proběhla řada aktivit organizovaných po celé Evropě. Podrobné informace jsou
k dispozici na webových stránkách Rady Evropy věnovaných Evropskému dni jazyků a http://edl.ecml.
at. V celé Evropě se zúčastnilo na tisíc škol, v kraji
Vysočina to vedle nás bylo Biskupské gymnázium
Nové Město n. M. a dvě akce proběhly na Pelhřimovsku.
DEN JAZYKŮ NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU
Den jazyků proběhl na naší škole v pondělí 25. října 2017. Už počtvrté jsme připravili představení v jazycích, které se na naší škole vyučují. Náš program
měl inspirovat a připomenout důležitost cizích jazyků. A také znalost a respekt k cizím kulturám. Proti
Evropskému dni jazyků šlo o posun téměř jednoho
měsíce, způsobený tím, že koncem září byla naše
škola v Rusku na poznávacím zájezdu.
Letos se znovu dostala ke slovu i latina. A právě
studentskou hymnu Gaudeamus igitur přednesli na
úvod programu studenti předmaturitního ročníku.
Další část programu patřila francouzštině. Binderya, která rok pobývala ve Švýcarsku, se zaměřila na
tuto zemi a diváky zaujala svými znalostmi hlavně
o školství této alpské země. Komentář četla Nikola.
Moderátorka – Míša Bělská ze 4. ročníku - bravurně zvládala celé téměř dvouhodinové vystoupení,
jednak uvádění programu, a pak také hlavní prezentaci, která představila zájezd studentů našeho gymnázia do Petrohradu.
JAZYKY NA NAŠÍ ŠKOLE
Výuce cizích jazyků na gymnáziu je dlouhá léta
věnován velký prostor. Vedle mateřského jazyka se
vyučuje angličtina, němčina, francouzština a ruština.
Opomenout nesmíme ani latinu. V různých soutěžích
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DEN POEZIE
Den poezie je celostátní akce, kterou koordinuje
Společnost poezie z.s. (www.denpoezie.cz), a každoročně se koná v mnoha městech celé České republiky
a již několik let je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Původním záměrem (když
před 19 lety festival začínal) bylo připomenutí dne
narození Karla Hynka Máchy, ale dne je Den poezie
slovy organizátorů:
„Festival otevřený všem, kteří chtějí po dobu více
jak dvou týdnů v listopadu oslavovat poezii způsobem, který si sami zvolí.“
LABYRINTEM UMĚNÍ
Naše gymnázium si pro Den poezie (již čtvrtý) zvolilo
čtvrtek 16. 11. a formu tvořivých dílen vedených učiteli
gymnázia. Motto tohoto ročníku: Labyrint světa jsme si
přizpůsobili a pozměnili na Labyrintem umění, protože
to více odpovídalo našemu širšímu pojetí projektu. Žáci
nižšího gymnázia mohli projevit svoji tvořivost nejen
v oblasti literární a jazykové, ale i výtvarné, hudební
či herecké. Každý tvůrce si tedy zkusil napsat limerick
(krátkou nonsensovou básničku) s tematikou britských
měst. V jiné dílně žáci odhalovali, co se skrývá pod novými názvy v přírodě, které vytvořil CH. Morgenstern
(pampevlk, vidamýžď), či sami v tomto duchu názvy vymýšleli. Výtvarné cítění pak každý využil v dílně, v níž
žáci pracovali s textem metodou tzv. blackout poetry.
Závěr tvořivého dopoledne se odehrál v multifunkčním
sále gymnázia, kde skupiny studentů předvedly předem
připravené ukázky tzv. scénického čtení.
Přestože někteří žáci možná na počátku pociťovali
ostych, u všech nakonec převážila fantazie a zábava.
Všechny tvůrčí počiny budou zhodnoceny a ty nejlepší zveřejníme na webových stránkách školy (www.
gvi.cz). Bezprostřední ohlas Dne poezie byl pozitivní
jak mezi žáky, tak učiteli. Těší nás to o to víc, že do
tohoto celostátního projektu jsme se zapojili jako jediná škola v Kraji Vysočina (v tomto kraji pořádají
Den poezie především knihovny a galerie).
Evropský den jazyků i Den poezie jsou dva příklady, které ukazují, že projektové dny jako jiné formy
práce jsou zajímavé a zábavné pro učitele i pro žáky
a mají své důležité místo v životě naší školy.
ThMgr. Jiří Foller, Mgr. Lenka Trtíková,
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

ŠKOLNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM
Ve dnech 24. – 25. 11. 2017 jsme my,
studenti 3. ročníku oboru informační
technologie - reklama a webdesign, prezentovali naši ﬁktivní ﬁrmu na školním
veletrhu ﬁktivních ﬁrem v rámci Dne
otevřených dveří Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč
nad Sázavou.
Od začátku školního roku jsme připravovali všechny náležitosti pro její založení a prezentaci. Jako první nás čekalo
zásadní rozhodnutí, a to vybrat oblast, ve
které budeme podnikat. Společně jsme
se dohodli na tom, že naším předmětem
podnikání bude prodej párků všech druhů
– kuřecích, hovězích, vepřových, rybích,
jeleních a srnčích. Ano, máme velmi
speciální druhy párků. Strávili jsme tak
několik hodin práce na tvorbě webových
stránek, letáků, katalogů a ostatních propagačních materiálů. Díky týmové spolupráci jsme byli schopni předvést naši
ﬁktivní ﬁrmu s názvem Happy Sausages, s. r. o. v plné kráse a podle našich

představ. V průběhu těchto dvou dnů náš stánek navštívila veřejnost a zájemci o studium informačních technologií i strojírenství, kteří nás hodnotili velmi kladně. I přes
počáteční obavy se vše vydařilo na jedničku a jsme moc rádi za možnost vyzkoušet si
komunikaci s veřejností a vyřizováním objednávek jako ve skutečné ﬁrmě.

Happy Sausages, s. r. o. (studenti 3. ročníku SOŠ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S.)

NOVÝ OBOR – INFORMATIKA VE SKLADOVÁNÍ
Na střední odborné škole v Ledči nad Sázavou nabízíme
pro školní rok 2017/2018 tříletý učební obor Informatika ve
skladování 66-53-H/01. Reagujeme na poptávku na pracovním
trhu. Absolventi, kteří ovládají informační technologie v různých oblastech skladování, naleznou uplatnění v logistických
a servisních centrech, v obchodě nebo ve výrobním podniku
jako zaměstnanci skladu, reklamačního oddělení, expedice.
Žáci v průběhu studia připravují zboží a materiál různého
sortimentu k expedici a k prodeji, vystavují doklady spojené
s prodejem a nákupem, odebírají a přijímají zboží nebo materiál, vyřizují reklamace, objednávky a poptávky. V 1. a 2.
ročníku probíhá výuka ve škole, žáci pracují v učebnách informačních technologií ve skladových programech. Od třetího

ročníku je výuka rozdělena do dvoutýdenního cyklu, týden
probíhá teoretická příprava ve škole, týden odborný výcvik,
který je realizován v podnicích na smluvních pracovištích školy. Žáci v průběhu studia získají osvědčení k obsluze jednoho
manipulačního prostředku používaného ve skladech. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z písemné části, praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní
zkoušky. Úspěšní absolventi získají výuční list a vysvědčení
o závěrečné zkoušce. Další informace o oboru včetně nabídky
pozdějšího pracovního uplatnění u konkrétních ﬁrem můžete
získat kdykoliv ve škole po telefonické domluvě (731 612 319)
nebo na www.gvi.cz.
Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání
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TULÁK KUDĚJ MÁ V LEDČI SVOU ULICI I NOVOU KNIHU
Pátek 17. listopadu byl opravdu
sváteční den, a to nejen podle červené barvy v kalendáři. Zatímco
v Praze se střídaly demonstrace
a politické střety, v Ledči se opravdu slavilo. V synagoze se sešli
přátelé rodiny Plevových, aby tu
pokřtili knihu ZDENĚK MATĚJ
KUDĚJ VĚČNÝ TULÁK. Její autorkou je Eva Nováková Plevová,
která vytrvale pokračuje v tradici
rodiny a navazuje na práci svého
otce, pana Františka Plevy. Bude
to mít těžké, František tu zanechal
pozoruhodné „sebrané“ dílo, které

jen těžko bude v dohledné době
překonáno. Počiny paní Novákové
Plevové jsou ale velmi sympatické
a musí potěšit každého ledečského
patriota. Na padesáti stranách najdete průřez spisovatelovým životem i řadu méně známých fotograﬁí
a dokumentů. Přestože Kudějovým
životním mottem bylo: Tulákův
domov je celý svět, měli jsme v Posázaví štěstí, že se na nějaký čas
zastavil právě tady. Eva Nováková
Plevová nám to připomněla. Knihu
si můžete zakoupit v ledečském infocentru za 160 Kč.
ok

Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
V předvánočním čase bychom rádi poděkovali
všem, se kterými spolupracujeme, za ochotu a vstřícnost: pečujícím rodinám, zdravotním sestřičkám z domácích péčí, lékařům a jejich sestřičkám, lékárnicím,
pracovníkům městského úřadu, kolektivům ve všech
vývařovnách, pracovníkům v ledečských obchodech,
zaměstnancům potravinové banky a všem dalším, kteří nás podporujete a pomáháte nám tak v naší práci.
Vám všem patří náš dík za podporu v uplynulém roce
a doufáme v další spolupráci v novém roce.
A protože se v současné době ve společnosti více
kritizuje, než chválí, každá pochvalná slova nás velmi
potěší a povzbudí do další činnosti. Dovolíme si proto

otisknout, s jejím souhlasem, poděkovaní od naší klientky, které jsme nedávno obdrželi a velmi si toho vážíme:
„Jsem velice spokojená s péčí a činností pečovatelské služby. Zvláště výborně hodnotím péči výborné
pečovatelky paní Tesárkové, která je velice ochotná,
pečlivá a poctivá. Výborně a ochotně vykonává veškerou činnost. Mnohokrát za služby děkuji a jsem velice
vděčná všem pracovníkům z pečovatelské služby za
vynikající činnost. Tisíceré díky. Jarošová Marie“
Vám všem přejeme krásné a klidné Vánoce a do nového roku vše dobré, zdraví, naději a optimismus!
Kolektiv pečovatelské služby.

PŘEDVÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ V KNIHOVNĚ
Ve středu 22. 11. 2017 proběhlo v knihovně další ,, vyráběcí“ odpoledne. Kvapem se blíží vánoční svátky, proto jsme tvořili vánoční hvězdy
z papíru. Potěšil nás velký zájem a je pěkné, že se zde setkaly všechny
věkové kategorie. Atmosféra byla jako vždy příjemná a každý si domů
odnesl vlastnoručně vyrobené vánoční dekorace. Děkujeme všem, kteří
do knihovny dorazili a těšíme se na příště. Další vyrábění bude v pondělí
11. 12. 2017 od 13 do 17 hodin.
Knihovnice
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POSLEDNÍ V ROCE 2017
Dne 11. 11. 2017 se uskutečnilo v tomto roce poslední vítání nových občánků města Ledeč nad Sázavou. Pozvání přijali rodiče, prarodiče a ostatní
příbuzní a přivítáni byli – Ema Trpišovská, Martin
Fotr, Adéla Hrabaňová, Lukáš Macharáček, Pavel
Boček, Jáchym Karel a Tadeáš Veselý. Během slavnostního obřadu vystoupily děti z MŠ Družstevní,
které zpříjemnily atmosféru svými básničkami.
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JEDNO PÁTEČNÍ ŘÍJNOVÉ ODPOLEDNE
OŽILA OBEC VILÉMOVICE A JEJÍ KULTURNÍ DŮM VÝZNAMNOU
UDÁLOSTÍ

Domov Háj zde pořádal „Přátelský
ples“, který byl především mimořádnou příležitostí k příjemnému setkání všech pozvaných milých hostů.
Společným tématem prolínajícím se
celým odpolednem bylo „Domov
a jeho hledání“, téma aktuální nejen pro naše klienty a vlastně věčné.
Akce se kromě obyvatelů Domova
Háj a jeho světelského domečku
zúčastnili také klienti z Centra sociálních služeb Světlá nad Sázavou,
z Domova ve Zboží, klienti z humpoleckých domečků Domova Jeřabina,
z ledečského Centra sociálních služeb Petrklíč a dobře se bavili i klienti
z Centra denních služeb Barborka
včetně svých rodinných příslušníků.
Odpolední přátelské setkání se
mohlo konat takto neformálně
v běžném prostředí díky vstřícnosti
vedení Obce Vilémovice, které nám
dlouhodobě velmi pomáhá při prosazování myšlenky normálního neústavního života ve všech oblastech
lidského života, zábavu nevyjímaje.
Starosta obce, pan Václav Vacek,
celou akci sám uvedl, všechny srdečně přivítal, kromě duší nakrmil

i trochu těla (chválu domácího prejtu slyším od návštěvníků i z jiných
organizací doposud) a v neposlední
řadě učinil i podobné pozvání na
příští rok – moc si toho vážíme.
Pozdravit návštěvníky a podpořit myšlenku projektu přijela i paní
poslankyně a náměstkyně hejtmana
Kraje Vysočina Jana Fišerová, pan
náměstek Úřadu vlády Petr Krčál,
paní místostarostka Ledče n. S.
Hana Horáková a starosta Světlé n.
S. pan Jan Tourek společně s paní
Jiřinou Roženskou, zastupující další světelskou organizaci Kytice. Na
kus řeči i tance se zastavil i starosta
Ledče pan Zdeněk Tůma. Potěšilo
nás, že jsme konečně „na oplátku“
mohli pohostit i členy vilémovického divadelního spolku Lucerna,
který klienty Domova Háj pravidelně zve na svá povedená ochotnická
představení. Pro všechny hrála oblíbená kapela SAFYR, a to dokonce
i písničky na přání, kterých nebylo
málo. Protože hledání domova bylo
všudypřítomné, nevypadla ani vystupující kapela z tématu a zahájila
písní „Holubí dům“. A konec? Jak
jinak než českou národní hymnou.
Poděkování patří i všem sponzorům a dárcům, jejichž příspěvky
umožnily zpestřit již tak bohaté občerstvení, tak především připravit
i řadu lákavých cen do tomboly. Ta
byla během chvíle vyprodaná a každého výherce mile překvapila.

O kulturní program se postarali
klienti Domova Háj se svou scénkou „Domku, domečku, kdo v tobě
bydlí?“, country tancem a pásmem
lidových písniček. Jsem přesvědčena, že nechybělo a nepřebývalo
opravdu nic a ačkoliv se jednalo
o pilotní mimoústavní projekt, rádi
ho budeme za rok opakovat.
Ještě jednou poděkování do Vilémovic – bylo nám u vás dobře!
Za Domov Háj přejeme našim
přátelům krásné vánoční
svátky a rok 2018 plný pohody,
radosti a příjemných pocitů
z každodenních maličkostí.
Dana Pajerová,
ředitelka organizace

Vážení spoluobčané,
jménem oddílu Rodiče a děti
při TJ SOKOL
Ledeč n. S. přejeme vám všem
krásné prožití adventního
času, plno dárků
pod stromečkem,
mnoho radosti a úsměvů
a hlavně to ničím
nenahraditelné pevné zdraví.
Ať i rokem 2018 vás provází
jen vše dobré.
RaD, cvičitelka Hana Horáková
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BILANCOVÁNÍ LEDEČSKÉHO AUTOMOTOKLUBU
Vážení a milí čtenáři Ledečského zpravodaje, obracím
se na vás s krátkou zprávou, ve které bych rád zhodnotil
aktivity ledečského Automotoklubu za poslední měsíce.
Jak dobře víte, před rokem a půl se jeden Pat a jeden Mat
velmi snažili, aby Automotoklub zadupali do země a přinejmenším se jim podařilo překazit loňské květnové závody. Nicméně pravda, ostatně jako vždy, vyšla najevo a
loňské podzimní závody jsme již absolvovali. Stejně jako
letošní. Zároveň se letos deﬁnitivně potvrdilo to, co každý soudný člověk dávno věděl, tedy že žádný, ale opravdu
žádný z tehdejších činovníků ledečského Automotoklubu
v souvislosti se skládkou na Rašovci nespáchal ani trestný čin, ani přestupek. Ale činnost Automotoklubu není jen
pořádání závodů pro jezdce a pro vás, diváky, ale i péče

o majetek, který nám svěřili naši předchůdci. A proto jsme
během letošního podzimu zrenovovali střechu na budově
Automotoklubu. Celkový náklad byl více než 200.000,- Kč
a výsledek si můžete prohlédnout na přiložených fotograﬁích. Opravu jsme samozřejmě provedli bez půjček a bez
dotací. Kéž by se takto ke svému majetku chovali i ostatní tělovýchovné organizace v Ledči. Inu, a v následujícím
roce bychom pro vás rádi odjeli jeden klasický motokros
a i divácky zajímavé čtyřkolky a sajdkáry. Závěrem bych
rád poděkoval městu Ledeč nad Sázavou, bez jehož vstřícnosti a podpory by jakékoliv závody byly stěží realizovatelné. Nakonec mi dovolte popřít vám krásné Vánoce a vše
dobré do nastávajícího roku 2018.
Mgr. Petr Vaněk, předseda AMK Ledeč nad Sázavou

ZÁVODNÍ TENISOVÁ SEZÓNA 2017
Dorost: Dorostenci TKL hrající Pardubickou krajskou soutěž „B“ začali
sezónu 30. dubna derby v Havlíčkově
Brodě. S domácí Jiskrou jsme jako
vždy drželi krok, ale nakonec jsme odjeli s porážkou 4:5. První domácí utkání jsme sehráli v neděli 7. května s týmem Holic. Hosté přijeli s oslabenou
sestavou a my jsme dokázali zvítězit
jasně 9:0. Další týden jsme měli volný los. 28. května jsme doma přivítali
Chrudim „B“. Ve vyrovnaném utkání
jsme byli šťastnější a brali jsme výhru
5:4. S družstvem Chvaletic jsme zvítězili bez problémů 8:1. 18. května k nám
zavítal Spartak Polička. Hosté potvrdili svoji suverenitu v soutěži a zvítězili
poměrem 6:3. V posledním zápase sezóny do Ledče přijel tým Hlinska, nad
kterým jsme zvítězili 7:2. S konečnou
bilancí 4 výher a 2 porážek skončil tým
ve složení Josef Kovář, Tomáš Vrbka,
Jan Čáp, Vojtěch Kroutil, Tomáš Fanta, Jakub Holoubek, Gabriela Fialová,
Vendula Kroutilová a Tereza Pešková
na 3. příčce.
Dospělí: Dospělí působí v 1. třídě „B“ Pardubické krajské soutěži.

V prvním mistrovském utkání, které se
konalo 29. dubna, jsme u nás přivítali
tým z Vysokého Mýta. Hosté ukázali
kvalitu a odvezli si výhru 7:2. K dalšímu zápasu jsme odcestovali na tradiční posázavské derby do Světlé n/S.
Bohužel, domácí překvapení nepřipustili a zvítězili taktéž 7:2. 20. května k nám přijela rezerva Chrudimi.
Zápas jsme zvládli a připsali si výhru
6:3. Následující týden jsme odjeli do
Rosic nad Labem. Sehráli jsme s domácími vyrovnanou partii, ale nakonec jsme si odvezli těsnou prohru 4:5.
V sobotu 10. června jsme odcestovali

ke známému rivalovi do Chvaletic.
Ani tentokrát jsme nedokázali protrhnout sérii porážek a prohráli jsme 3:6.
17. května k nám zavítali hráči Holic.
Zde jsme prohráli 4:5. K poslednímu
utkání jsme odjeli do Havlíčova Brodu. I zde jsme znovu smolně prohráli
4:5. Tým ve složení Martin Sýkora,
Michal Žofka, Josef Boudník, Jan Vrbka, Marek Kroutil, Josef Kovář, Jan
Čáp, Zuzana Uhrová, Lucie Bartáková
a Nikola Křištová si tak na své konto
připsal pouze 1 výhru a 6 porážek a se
skóre 25:38 skončil na 8. místě.
Marek Kroutil
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ODEŠEL KAREL RŮŽEK, VYNIKAJÍCÍ PEDAGOG
Dne 2. listopadu 2017 nás opustil dlouholetý učitel Základní umělecké školy v Ledči nad
Sázavou pan KAREL RŮŽEK.
S touto školou spojil většinu svého života
a výrazně se zasloužil o její povznesení. Byl
vynikajícím pedagogem, svým žákům věnoval
vždy mimořádnou péči. Za dobu svého působení vzešlo z jeho třídy mnoho kvalitních hudebníků působících na profesionální i regionální
úrovni. Jeho velkou zásluhou, celoživotní láskou i starostí byl dechový orchestr školy, který
v šedesátých letech založil a který dovedl až do
dnešních dní. Jeho rozvoji věnoval velké úsilí.

S jednotlivými žáky i orchestrem získal během své učitelské éry mnoho ocenění na nejvyšších domácích i mezinárodních soutěžích. Za
svoje mimořádné pedagogické úspěchy převzal
v Praze v roce 2007 z rukou náměstka ministryně školství Medaili druhého stupně MŠMT.
Působení pana učitele Karla Růžka v ledečské základní umělecké škole zanechává
v srdcích jeho žáků trvalé vzpomínky. Pro
nás, ostatní učitele školy, bylo ctí vedle něj
pracovat a učit se od něj. Nikdy nezapomeneme. Odešel moudrý, vzácný a dobrý člověk.
Za ZUŠ Ledeč n. S. Jana Laudátová

PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Radě města Ledče nad Sázavou a komisi pro občanské
záležitosti za přání k našemu životnímu jubileu. Pěkné poděkování
patří také paní Martě Vrzáčkové. Moc nás potěšila.
Všem upřímně děkují Jitka a Jiří Voplakalovi.

Děkuji prostřednictvím Ledečského zpravodaje všem těm milým
gratulantům, kteří mi v tak hojném počtu přišli popřát k významnému životnímu jubileu. Mé zvláštní poděkování patří mé rodině,
Městu Ledeč, Svazu důchodců v Ledči, jmenovitě Ing. Horákové
a manželům Choutkovým, samozřejmě mě potěšilo každé blahopřání. I já všem přeji dobré zdraví a hezký život, ale především děkuji
za hezké chvíle mých oslav.
Jaroslav Červenka, Ledeč n. S.

VZPOMÍNKA
Tolik bychom si přáli Tě tu mít
a obejmout, bohužel jsou tomu dlouhé dva roky,
co jsi nás opustil.
Vzpomeňte spolu s námi na pana
FRANTIŠKA POSPÍŠILA z Ledče n. S.,
který odešel v tichosti dne 7. prosince 2015.
S láskou a úctou stále a často vzpomínají
manželka Eva, dcery Gabriela a Katka
a ostatní příbuzní.

Dne 18. prosince 2017 uplyne první smutný
rok, kdy nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan ZENĚK BEZDĚK z Ledče.
S láskou stále vzpomínají manželka, dcera
a syn s rodinami. Prosíme, vzpomeňte s námi.

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal
zapomenout.
Dne 31. 12. uplyne 5 let, kdy nás nečekaně
opustila paní MILUŠE MAŠÍNOVÁ
z Ledče nad Sázavou.
S láskou a úctou vzpomíná rodina
a ostatní příbuzní.

Letos 17. prosince uplyne
13 smutných let od úmrtí
pana JAROSLAVA MORAVCE z Hradce.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou
spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Dne 31. prosince letošního roku uplyne 18 let od úmrtí
milovaného syna, bratra a švagra,
pana VLASTIMILA CIHLÁŘE z Prosíček.
Dne 5. února 2018 si připomeneme 16. výročí úmrtí
drahého manžela, tatínka a dědečka,
pana JOSEFA CIHLÁŘE z Prosíček.
S úctou a láskou stále vzpomínají manželka
a maminka, Jiří, Naďa a Věra s rodinami

KOUPÍM motocykl Simson do 3000 Kč.
Informace na telefon736 741 967

STOPY TĚŽBY STŘÍBRA
V HRNČÍŘÍCH
Někdy okolo roku 1752 byla u židovského hřbitova nadložní žíla, již
vysledována krátkou chodbicí – 8,5 m
dlouhou. Obrázek přibližuje tvar a krásu tohoto ručně sekaného, díla. Je to
doklad, že i v samotné Ledči se těžila
stříbrná ruda.
Ladislav Dlouhý
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