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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
V posledním měsíci roku 2017 se rada města sešla ve dnech 11.
a 18. prosince a na svých schůzích projednala mimo jiné tyto
podstatné body:
• Schválení programu řádného zastupitelstva dne 18. 12.
• Schválení pronájmu části náměstí na vánoční prodej ryb ﬁrmou Bio Fish
• Schválení vypůjčení městského kamerového systému Policií
ČR, která ho bude provozovat a využívat ke své práci
• Ukončení smlouvy o pronájmu tzv. loděnice s panem M. N.
a schválení nové nájemní smlouvy s paní J. H. a panem Z. T.
• Pronájem pozemku v ulici Z. M. Kuděje panu D. P.
Zastupitelstvo města se sešlo na své poslední schůzi dne 18.
prosince a projednalo mimo jiné tyto body:
• Schválení prodeje vily Mizerov č.p. 82 (bývalá ZUŠ)

• Schválení rozpočtových opatření
• Schválení rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2018
do doby schválení rozpočtu 2018
• Schválení nových odměn neuvolněným zastupitelům na základě nového nařízení vlády 318/2017 sb.
Zastupitelstvo města se sešlo i na svém pracovním jednání
dne 13. 12., kde se zabývalo přípravou rozpočtu města na rok
2018.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je plánována
na 15. ledna 2018.
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-

STATISTIKA OBYVATEL LEDČE NAD SÁZAVOU
K 1. LEDNU 2018 JE NÁS 4 996
z toho 2 459 mužů a 2 537 žen
(před rokem, tedy leden 2017, 5 049 obyvatel, z toho 2 478 mužů a 2 571 žen)

POČET OBYVATEL PODLE ČÁSTI OBCE:
Ledeč nad Sázavou
Horní Ledeč
Habrek
Obrvaň
Souboř

4 148
529
194
84
39

2 033 muži
268 muži
96 muži
40 muži
22 muži

2 115 ženy
261 ženy
100 ženy
44 ženy
17 ženy

Průměrný věk: 46,3 let, nejstarší občan: 96 let, nejstarší občanka: 99 let

Marie – 269

Josef – 174

NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMENÍ:
Janák – Janáková
59
Novák – Nováková
55
Doležal – Doležalová 45

NEJČASTĚJŠÍ JMÉNA:
Jiří – 168
Jana – 164

Krajíček – Krajíčková
Prchal – Prchalová
Rajdl – Rajdlová

38
37
32

Jaroslav – 138

Jan – 131

Počet sňatků: 20
Počet úmrtí: 57
Počet narození: 43 (chlapců – 29)
Ing. Ptáčník

PÍSKY • ŠTĚRKY • BRIKETY

ZUBNÍ POHOTOVOST LEDEN 2018
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.
6. – 7. 1.
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Tel.: 569 426 109

13. – 14. 1.

Dr. Ulybinová
Tel.: 569 722 318
Husovo náměstí 12, Ledeč n. S.

20. – 21. 1.

Dr. Richter
Jiráskova 669, Chotěboř

Tel.: 569 626 481

27. – 28. 1.

Dr. Palánová
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 103

Dr. Staňková
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 108

Dr. Denby
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 107

3. – 4. 2.

PALIVOVÉ DŘEVO

Dr. Beránková
Dobrovského 2023, H. Brod

10. – 11. 2.

HLEDÁTE DOBROU SLUŽBU PRO LEDEČ A OKOLÍ?
PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
V INTERIÉRU I EXTERIÉRU. DOHODA JISTÁ!
KONTAKT NA TELEFON: 777 584 665
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KRASOKROUŽEK SVČ NA ZÁVODECH
V sobotu 9. prosince 2017 se děvčata ze SVČ – krasokroužku Ledče nad Sázavou zúčastnila závodu Vánoční rolnička v Havlíčkově Brodě. Závodu se zúčastnilo 90 krasobruslařek z Vysočiny i z přilehlých krajů. Všechna naše děvčata byla na 1. místě, dostala
medaile a malé drobnosti. Jmenovitě: Bělohradská Barborka, Brabencová Anička, Hurychová Ivunka, Kopicová Soﬁnka, Kotěrová Barborka, Kotěrová Terezka, Vrkotová Anička, Vrkotová Terezka. Děkujeme SVČ za ﬁnanční příspěvek na startovné na závodech. Největší dík však patří paní Jarmile Palánové a také asistentkám Adéle Caskové a Natálii Palánové, které s děvčaty trénovaly každou volnou chvíli. Celému krasokroužku přejeme mnoho úspěchů i na dalších závodech. Další závod nás čeká 13. ledna
2018 v Poděbradech.
Rodiče všech zúčastněných děvčat

ŽIVÝ BETLÉM NETRADIČNĚ VE STARÉM ROCE
Tradiční akce Římskokatolické farnosti v Ledči, která se těší velké pozornosti veřejnosti, se tentokrát konala už na sklonku minulého roku. Biblické příběhy v „obrazech“ i tentokrát přilákaly množství návštěvníků. Impozantní příjezd Tří králů, jejich promluvy
i zpěv koledy vždy ozdobí sváteční dny v našem městě. Patří za to poděkování všem, kteří se na akci podílejí.
ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC PROSINEC 2017
PODVODNÉ ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
POSKYTNUTÝCH
BANKOVNÍ SPOLEČNOSTÍ –
dne 23. 11. 2017 oznámila na
PS Ledeč n./S. 22-letá žena, že
v přesně nezjištěné době počátkem měsíce listopadu 2016 bez
jejího vědomí převzala její 42letá matka listovní zásilku patřící její dceři, ve které byla umístěna úvěrová karta, kterou
bez jejího vědomí následně aktivovala 23.11. 2016 a vyčerpala z ní úvěrovou ﬁnanční částku 10.000,- Kč, kterou
následně použila pro vlastní potřebu a vypůjčené ﬁnanční
prostředky přestala v pravidelných splátkách hradit poškozené bankovní společnosti, čímž způsobila škodu své
dceři ke dni 20.11.2017 ve výši 9.232,29 Kč, kterou na
ní uplatňuje poškozená bankovní společnost. Vzhledem
k tomu, že k podvodnému čerpání ﬁnančních prostředků
došlo v Uničově, byl spisový materiál po zadokumentování dle místní a věcné příslušnosti postoupen na tamní
součást PČR. V případě uznání viny před soudem hrozí
nepoctivé matce trest odnětí svobody až na 2 roky nebo
zákaz činnosti.
POŠKOZENÍ ČIIDLA OTEVÍRÁNÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ – v době od 2.12. do 4.12.2017 poškodil

neznámý pachatel na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou nezjištěným způsobem vnější čidlo zn. HOTRON
HT100, umístěné nad automaticky posuvnými vstupními dveřmi do prodejny spol. JTX s.r.o., kdy tímto uvedené dveře vyřadil z provozu, čímž způsobil škodu ve
výši nejméně 10.000,- Kč. V případě zjištění pachatele
a uznání jeho viny před soudem tomuto ze spáchání přečinu poškození cizí věci hrozí trest odnětí svobody až na
1 rok nebo zákaz činnosti.
ŘÍDIL VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU dne 5.12.2017 ve večerních hodinách v prostoru Hrnčíře
v Ledči n/S. kontrolovala hlídka Policie ČR osobní vozidlo zn. Renault Laguna, kdy provedenou dechovou zkouškou přístrojem Dräger byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu řidiče 1,14 ‰, následnou zkouškou 1,12 ‰
alkoholu v dechu. Řidič se na výzvu policie následně
podrobil lékařskému vyšetření a odběru biologického
materiálu na zjištění přesné hladiny alkoholu v krvi. Na
místě mu byl zadržen řidičský průkaz, zakázána další jízda a ve věci dle § 158/3 tr. řádu byly zahájeny úkony tr.
řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky, kdy mu za toto hrozí trest odnětí
svobody až na 1 rok nebo zákaz činnosti.
npor. Josef Daněk, DiS.,
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n/S.,
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

VYJÁDŘENÍ K VÝTRŽNOSTEM HAPPY BAR VS. BURGER BAR U HAPPYHO
V policejních zprávách jste si v minulém čísle Ledečského zpravodaje mohli přečíst obsáhlou reportáž o výtržnostech v Happy baru. Podobné zprávy čtete na tomto místě poměrně často. Žádná z policií popisovaných událostí
se NIKDY nestala v mnou provozovaném Burger Baru, kterému se díky mé přezdívce říká U Happyho. Tyto výtržnosti se dějí v nonstop HERNA BARU na nábřeží u Billy, které se v Ledči říká ASTRA. Oﬁciálně se ale jmenuje Happy bar, a tak o ní je ze strany policie referováno. To, že díky známosti mé přezdívky a neznámosti oﬁciálního názvu herny ASTRA dochází k záměně, je pochopitelné, ale tato situace mě značně poškozuje.
Ujišťuji vás, že u mě v baru si vždy posedíte v příjemném a klidném prostředí a obdržíte šťavnatý hamburger
z kvalitních surovin.
Petr Šťastný - Burger bar U Happyho
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Vážení čtenáři, rok 2017 je nenávratně pryč. Dnes už se za ním můžeme jen v číslech ohlédnout. Prvně
zhodnotíme měsíc prosinec a závěrem se ohlédneme po celém roce.
Při psaní příspěvku 22. 12. doufám, že se součet výjezdů do konce roku nijak nezvýší
a svátky budou nejen u nás bez zásahu hasičů. Do této doby
jsme vyjížděli jen k jednomu požáru a tím bylo 10. 12. zahoření sazí v komíně v Pivovarské ulici. Velký nárůst byl
v dopravních nehodách a nejen kvůli sjízdnosti vozovek na
sněhu. Celkem tedy šest výjezdů zaměstnalo hasičský záchranný sbor stanice Ledeč nad Sázavou, z toho ve dvou
případech se jednalo o řidiče pod vlivem alkoholu. Velká
část technických pomocí se odehrávala v duchu popadaných

stromů přes komunikaci, většinou v důsledku větru, podmáčeného podloží a podobně. Ve dvou případech jsme pomáhali záchranné službě s transportem pacienta z nepřístupného terénu.
Pokud se podíváme na celý rok 2017 v číslech, zjistíme, že
profesionální hasiči v Ledči nad Sázavou vyjížděli k 241 události. Z této sumy patří požárům 21 výjezdů, 52 dopravním
nehodám a 168 technickým pomocím, do kterých řadíme popadané stromy, úniky plynu, otvírání bytů, odstraňovaní nebezpečného hmyzu, odchyt hadů a celá další škála nebezpečných stavů, ve kterých pomáháme občanům.
Pevně doufám, že naši občané budou i v roce 2018 potřebovat naši pomoc co nejméně a pokud ano, je tu pro vás připraveno 15 odborně školených hasičů zařazených do tří směn.
ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

TAKOVÝ ÚNOR UŽ VÍCKRÁT NEZAŽIJEŠ!
Specialita února letošního roku se už nikdy v našem životě nezopakuje, tento únor totiž bude mít 4 neděle, 4 pondělí, 4 úterý, 4 středy, 4 čtvrtky, 4 pátky a 4 soboty! Toto se stane jen jednou za 823 roků a nazývá se to PYTEL PENĚZ. Pověst a předpověď prý pochází z Číny a je nepochybně zajímavá. Kdyby takhle mohli uvažovat naši předkové (a mohli počítat se současným kalendářem), končilo by zrovna 12. století, na českém trůnu by byl kníže Jindřich Břetislav, první písemné zmínky
o Ledči, které se nám zachovají, vzniknou až za nějakých 50 let. Za to kostelíky v okolí (Pertoltice, Zahrádka, Chřenovice…)
a kláštery na Sázavě (Želiv, Sázava…) už slouží bohoslužbám.
Ať už je to s tou únorovou magií čísel jakkoliv, přejeme vám, aby se alespoň část té přízně přenesla i na vás. A nemusí to
být ten pověstný PYTEL PENĚZ!
ok
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SROZUMITELNÝ VÝKLAD PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Dne 16. října 2017
se do hlavní budovy
Domova Háj přišlo
podívat se svou paní
učitelkou a asistentkou pedagoga cca 40
žáků 8. tříd Základní
školy Komenského ze
Světlé nad Sázavou. Cílem jejich návštěvy bylo dozvědět
se informace o tom, jaké je pracovat v sociálních službách, jací jsou lidé, se kterými pracujeme, na jakých pozicích lze pracovat a co samotná práce s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením obnáší. Měli připravené
otázky, na které odpovídala ředitelka domova Ing. Dana
Pajerová, vedoucí přímé péče Marcela Dlouhá a sociální
pracovník Bc. Radek Kalfus. Mimo to se všichni zmínění pracovníci snažili o dobrou srozumitelnost probírané
problematiky pro žáky 8. tříd. Štěstí je, že díky trendům
v sociální práci, jako je humanizace, transformace a deinstitucionalizace, se nakonec bavíme o běžném způsobu života, který je srozumitelný i pro žáky základní školy. Při promítání audio-vizuální prezentace Domova Háj,
která je na našich webových stránkách, jsme se dostali
k faktu, že pobytovou službu poskytujeme i v rodinném
domě ve Světlé nad Sázavou, který většina žáků na plátně poznala. Jeden z nich řekl: „Já lidi, kteří tam bydlí, potkávám běžně, když jdu ze školy.“ Odtud jsme se dostali až k transformaci našeho domova. Překvapilo mě, že
další z žáků věděl, že cizí slovo transformace znamená
česky přeměnu. V našem případě je to přeměna způsobu
poskytování služby. Chvíli jsme si povídali o tom, do jakých měst se budeme rozšiřovat, až začaly padat obvyklé
otázky: „Kdo v domcích s klienty bude?“ „Nebudou tam
sami?“ „Mohou chodit samostatně ven?“ Naše odpovědi zněly jasně: „O klienty postaráno bude. Na každém
domku bude tolik pracovníků, aby v něm klienti dokázali
bez problému fungovat a podílet se na péči o sebe a svou
domácnost. Z počátku bude na domcích více pracovníků
a až budeme vědět, že klienti některé činnosti samostatně

zvládnou, počet pracovníků se bude snižovat. Cílem sociální služby totiž není dělat věci za klienty, ale pomoci
jim, aby to uměli pokud možno sami.“ „Klienti, kteří se
zvládnou bezpečně pohybovat v provozu ve městě, nejsou nijak omezeni v pohybu. Klienti, kteří to nezvládnou, potřebují asistenci pracovníka.“ Obě třídy musely
zanedlouho odejít na vlak, vysvětlili jsme si tedy vše, na
co nám čas stačil, a žáci si prohlédli část domova, včetně
pokojů některých klientů, kuchyňky, jídelny a obýváku.
Byli se podívat i na hřiště a užitkovou zahradu. Nabídli jsme, že pokud by měli ve třídách zájem o navazující diskuzi na téma práce v sociálních službách, můžou
se sociální pracovníci v ZŠ „zastavit na kus řeči“. Věříme, že po návštěvě našeho Domova budou žáky napadat
další otázky.
Teď již zcela na závěr článku chceme všem čtenářům
zpravodaje popřát krásný a pohodový rok 2018.
Mgr. František Čapek, metodik v Domově Háj

Firma KOVOMONT ZRUČ s.r.o.
Průmyslová 1017, 285 22 Zruč n. S.
PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCE NA PRACOVNÍ POZICI:

OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU
počet pracovních míst: 1
Požadavky: znalost čtení výkresové dokumentace, spolehlivost, pečlivost
Vzdělání: úplné střední odborné s vyučením i maturitou ve strojírenském oboru
Nabídka: zaměstnání ve stabilním prostředí malé ﬁrmy (25 pracovníků), zaměřené na
zakázkovou výrobu ve strojírenství, práce na moderních strojích, nadstandardní platové
ohodnocení v regionu, ﬁremní beneﬁty.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
Pracovní náplň: obsluha CNC ohraňovacího lisu a jeho údržba, ohraňování strojírenských
polotovarů a jejich kontrola kvality
Kontaktní osoba: Miroslav Trojan – vedoucí výroby, tel. 776 090 996
e-mail: trojan@kovomont-zruc.cz
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ZAJÍMAVOST ZE SLOVENSKA – POSTŘEH DR. VOSTATKA
Slovenská pošta vydala dopisnici s vytištěnou známkou připomínající památku padlých ve Velké válce 1914–1918.
Hodné pozornosti je téma na známce.
Je to rotunda, kde architekt Dušan Jurkovič zdůraznil tento smutný fakt. Nalézá se severně od Bardějova, ale už na
polské straně u obce Regietów. Opravdu
právě v těchto končinách probíhaly nelítostné boje hned z počátku konﬂiktu,
mnohé i na území Slovenska. Je možné,
že pro mnohé je tato skutečnost neznámá. Citovaný architekt Jurkovič zanechal svoji stopu i v Ledči nad Sázavou,
kde podle jeho návrhu postavil stavitel
Brož vilu. Právě zde trávil volné chvíle významný chirurg prof. MUDr. Arnold Jirásek.
RNDr. M. Vostatek

OMLUVA AUTOROVI I ČTENÁŘŮM

V minulém čísle Ledečského zpravodaje (prosinec 2017) jsme na straně 10 otiskli příspěvek dr. Vostatka o ledečském rodákovi Karlu Jičínském, jeho součásti měly být i fotograﬁe. Jenže ty se redakci, v návalu zpráv a událostí konce roku, jaksi vytratily.
Tak je tedy otiskujeme s malým zpožděním a dodatkem, že ani šikovnému fotografovi K. Jičínskému se zrovna nedařilo zachytit
Ledeč v bílém vánočním hávu. Povšimněte si, že ono je to s těmi zimními obrázky
našeho města dost složité. To jistě potvrdí i sběratelé pohlednic, že právě tyhle obrázky jsou dost vzácné. Doufejme, že tím
nepřivoláme nějaké přívaly sněhu, které
bychom kvůli romantickým záběrům asi
zrovna moc neocenili.
ok
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OHLÉDNUTÍ LEDEČSKÝCH SENIORŮ ZA ROKEM 2017
Rok 2017 uplynul tak rychle
jako voda v Sázavě a nám nezbývá, než si připomenout akce pořádané v tomto období. Výbor naší organizace připravoval program v rámci
svých možností ke spokojenosti našich členů s přihlédnutím k různorodému věkovému složení členské
základny. Hned na začátku roku se
uskutečnila návštěva divadelního
představení Rok na vsi v HD v Jihlavě. Dále to bylo oblíbené Vítání
jara s kulturním vystoupením žáků
umělecké školy a celoodpolední hudební produkcí. Této společenské
akci předcházela hodnotící výroční
členská schůze s volbou obměněného výboru.
V dubnu jsme navštívili květinářskou výstavu v Lysé nad Labem
a v květnu jsme přihlíželi přehlídce
letecké techniky a leteckému umění
v Čáslavi. Oblíbené opékání špekáčků v polovině června zakončilo celé
předprázdninové období.
První podzimní akcí byl pěkný zájezd na zámek Jemniště a okolí. Rovněž jsou členům poskytovány rady
a informace k wellness pobytu v Sezimově Ústí, o který je mimořádný
zájem.
Protože do konce roku zbývá již
méně času, započali jsme s přípravou

Dne seniorů a Vánočního posezení
při svíčkách. Akce se těší velkému
zájmu našich členů. Obě tato setkání
byla prostoupená sváteční náladou,
ke které přispělo v prvním odpoledni
vystoupení hudebního souboru ZUŠ
pod vedením p. Růžičky. Vánoční
posezení zahájili žáci ZUŠ a poté pozvala na taneční parket přítomné seniory hudební skupina SAFYR.
Posezení při svíčkách bylo příjemným zakončením letošního roku. Vánoční atmosféra přispěla k vzájemné
přátelské náladě a k sdílení svých
starostí i radostí.

Přejeme všem seniorům do nového roku hodně zdraví, vzájemné porozumění a opět se budeme těšit na
další společná setkání v roce 2018.
Ilustrační foto Jiřího Sladkovského ze zářijového zájezdu.
Za výbor Svazu seniorů v Ledči nad Sázavou,
Hana Matlachová, místopředsedkyně

OTÁZKA ZMĚN VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ JE STÁLE OTEVŘENÁ
K tomuto tématu jsme psali už v říjnovém vydání zpravodaje (strana 3). Velmi diskutabilní rozhodnutí jsou stále živá nejen u veřejnosti, ale zabývají se jimi stále starostové všech obcí, v tomto případě celého Mikroregionu
Ledečsko. V závěru loňského roku si na své pravidelné
zasedání pozvali i senátora Ing. Jaromíra Strnada, aby

svými poznatky a zkušenostmi pomohl řešit vzniklou situaci. I když jednání s Krajem Vysočina jistě budou složitá, věřme, že se podaří alespoň dílčí úpravy ke spokojenosti občanů. Budeme vás na stránkách Ledečského
zpravodaje informovat.
ok
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A N K E TA - V A Š E H L A S Y M O H O U P Ř I S P Ě T K E K O N E Č N É M U R O Z H O D N U T Í

VÝSTAVBA KRYTÉHO BAZÉNU
V LEDČI NAD SÁZAVOU
Vážení obyvatelé města Ledeč n. S., místních částí Habreku, Obrvaně a Souboře a celého mikroregionu Ledečsko. Jelikož město dlouhodobě uvažuje o výstavbě bazénu v Ledči nad Sázavou a nyní začíná podnikat přípravné
kroky k uskutečnění tohoto záměru do budoucna, tak bychom rádi znali váš názor na tuto plánovanou investici,
protože výstavba, provoz i údržba je hrazena z obecního
rozpočtu. Počáteční investice je odhadována na cca 80–
100 mil. Kč a následný provoz (odhad 2–3 mil. Kč) bude
také muset být dotován z rozpočtu města. Pokud by to

bylo možné, bude se město samozřejmě snažit využít dostupných dotačních programů.
Předmětem této ANKETY je tedy zjistit váš názor na
plánovanou investici a také názor, kde by měl být případně bazén umístěn a jak by měl být vybaven. V rámci
platného územního plánu a volných pozemků, které jsou
v majetku města, připadají v úvahu dvě varianty, kde by
mohl být bazén vybudován, každá má však svoje klady
a zápory, viz níže uvedené údaje.

Formulář ANKETY je možné vyzvednout na městském úřadě, IC nebo knihovně
v Ledči n. S., případně stáhnout na webových stránkách města.
Ing. Zdeněk Tůma, starosta města

STAŇTE SE I VY AKTIVNÍMI ÚČASTNÍKY DŮLEŽITÉHO ROZHODNUTÍ!
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PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OPRAV
A INVESTIC ZA ROK 2017
V průběhu roku 2017 byly realizovány různé opravy a investice týkající se městského majetku. Co se týče oprav městského majetku, tak
celková částka vynaložená na opravy ke konci
roku činila 21 338 649,- Kč. Finanční prostředky vynaložené na nové investiční akce se vyšplhaly na celkovou částku 12 295 970 Kč. V rámci rozpočtu roku 2017 byly schváleny i velké
investiční akce - Výstavba spolkového domu
v Habreku, Rekonstrukce kabin na letním stadionu a Zateplení objektu Barborky.

* opravy

Na tyto akce bylo třeba v průběhu roku zajistit projektovou dokumentaci, stavební povolení, výběrová řízení na dodavatele prací,
nebo pokud to bylo možné, podat žádost o dotaci. Všechny tyto procesy jsou administrativně
i časově náročné a tudíž tyto tři velké akce přechází realizačně do roku 2018, kdy by měly být
i dokončeny.
V následující tabulce uvádíme nejvýznamnějších oprav a investic včetně skutečně vynaložených nákladů.

** investice

Plán oprav a investic pro rok 2018 bude zveřejněn v únorovém zpravodaji.
-OdMI-
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ODPUŠTĚNÍ Před časem jsme vzpomínali na svatého Štěpána. Tento člověk, jak uvádí Bible, dokázal odpustit lidem,
kteří ho zabíjeli. Jistěže jejich strašný skutek neschvaloval, asi
se jich bál, možná je nenáviděl, ale tváří v tvář smrti se nechtěl
umazat nenávistí až za hrob. Modlil se za ně, za jejich obrácení
k dobru.
Většina z nás nečelí jako svatý Štěpán kamenujícím vrahům,
různé obtížné a tragické události se nám ale rozhodně nevyhýbají. Tíha vin vlastních i cizích na nás často doléhá jako mlýnský kámen. Zároveň nás ale celým životem provází možnost
odpustit těm, kteří se na nás provinili. Pokud to dokážeme, zbavíme se břemene nenávisti, půjde se nám lépe a lépe se také
vyrovnáme s vlastními vinami. Ty, kteří se na nás provinili, nemusíme milovat. Pokud jejich zlé skutky trvají, musíme se před
nimi i důsledně bránit, ale přiznejme i těm nejhorším možnost
prohlédnutí, uvědomění si vlastní viny.
Popravy Štěpána se spíše pasivně účastnil budoucí svatý Pavel. Možná Štěpánovo odpuštění zaneslo do jeho srdce první
pochybnosti a zmatek. Později Pavel obětoval celý život pro
druhé. Možná i na naše odpuštění čeká někde opodál člověk,
který toho může hodně vykonat.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
18. 1. v 17.00 h. Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
na faře)

21. 1. v 9.00 h. v kostele mše sv. (za doprovodu kytar slouží
kaplan pro mládež páter Palušák)
Biblická hodina (vede děkan ThDr. J. Bárta). Termín uvedeme
na stránkách farnosti.
Spolčo na faře pro školní děti. Vede paní M. Přádová. Termín
uvedeme na stránkách farnosti.
Spolčo na faře pro děti. Vede paní J. Sklenářová. Termín uvedeme na stránkách farnosti.
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
28. 1. sv. Tomáš Akvinský (významný středověký učenec, jeho
učení vychází z křesťanských zásad a dodnes inspiruje moderní ﬁlozoﬁi)
31. 1. si připomínáme světce Dona Bosca, kněze, který celý
svůj život obětoval dětem, o které nikdo nestál. Dětem bez
domova dokázal nabízet životní jistoty a naději, že i ony mají
své místo na světě.
2. 2. slavíme svátek Hromnic, Uvedení Páně do chrámu. Dříve tímto dnem končil čas Vánoc. Připomínáme si událost ze
života Ježíše, kdy ho rodiče po čtyřiceti dnech od narození
přinesli do jeruzalémského chrámu, aby ho symbolicky odevzdali Bohu. Dnes je tento svátek spojený se svěcením svíček. Svíčka nám představuje dar světla, který jsme obdrželi.
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

OHLASY NA FOTOGRAFIE
Nevšední kladné reakce přišly na fotograﬁe Ledče, pořízené před sedmdesáti lety
a otištěné v posledním čísle Ledečského
zpravodaje roku 2017. Čtenáři vyjadřovali
pochybnosti o sestavení panoramatu nebo
nacházeli dávno zapomenutá místa. Město
se prostě za těch sedm desítek let změnilo.
S radostí může redakce slíbit, že v záloze
jsou ještě další snímky, které by vás mohly potěšit. Možná i staří Ledečáci budou
chvilku pochybovat, kam že to jejich pohledy směřují. Tak buďte trpěliví a zachovejte přízeň našemu zpravodaji.
ok

SITUACE NA TRHU PRÁCE PO PRÁZDNINÁCH 2017
MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU (údaj v závorce je k 1. 5. 2017)
Počet uchazečů o zaměstnání – 108 (130), z toho žen – 62 (87)
Podíl nezam. osob – 3,2 (3,9) %, volná pracovní místa – 54 (43).
REGION SVĚTLÁ N. S.
- počet uchazečů o zaměst. – 462 (518)
- z toho žen – 259 (314)
- podíl nezam. osob – 3,6 (4,0) %
- volná pracovní místa 149 (123)

Okres Havlíčkův Brod
- počet uchazečů o zaměst. – 1743 (2014)
- z toho žen – 998 (1247)
- podíl nezaměst. osob – 2,8 (3,3) %
- volná pracovní místa 1429 (1254)

Zdroj: Mgr. Jitka Navrátilová, ÚP Havlíčkův Brod
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TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Jarmark se uskutečnil v prostorách školy v Nádražní ulici v úterý 12. prosince. Na jarmarku žáci školy spolu s učiteli prodávali
výrobky s vánoční tématikou. Na výrobě se v řadě případů podíleli také rodiče žáků. Zájem veřejnosti byl obrovský, chodby školy byly přeplněny nakupujícími rodiči, prarodiči, sourozenci a kamarády. Jarmark se vydařil a děkujeme všem, kteří ho navštívili,
a především těm, kteří se podíleli na jeho přípravě a realizaci.
Petra Vágnerová, zástupkyně ředitele

VÝSTAVY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE LEDEČ NAD SÁZAVOU
V druhé polovině prosince se uskutečnily na naší škole
v budově v Nádražní ulici výstavy „RNDr. Eduard Doubek“ a „50. výročí otevření Základní školy v Nádražní
ulici“. Obě výstavy byly zahájeny vernisáží 11. prosince za účasti zástupců vedení města, bývalých ředitelů
a bývalých i současných učitelů obou základních škol
a dalších pozvaných hostů. Výstavu k 95. výročí narození RNDr. Eduarda Doubka otevřela jeho dcera Ing. Eva
Maredová, která poskytla stěžejní materiály z otcovy pozůstalosti. Výstavy s velkým nasazením připravovali naši
žáci a učitelé, pro které byl největší odměnou obrovský
zájem a pozitivní ohlas přibližně 500 návštěvníků. Organizátoři výstavy děkují všem těm, kteří pomohli výstavy
uskutečnit poskytnutím svých soukromých dobových fotograﬁí a písemných materiálů.
Petra Vágnerová, zástupkyně ředitele
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ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
Od 5. září do 30. listopadu 2017 probíhala na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné soutěž pro studenty středních škol
z České a Slovenské republiky. Soutěžící si vybrali některé z pěti
vyhlášených témat z oblasti informatiky, cestovního ruchu, ﬁnancí, marketingu a ekonomiky, a toto téma poté zpracovali ve formě
eseje. Odborná porota složená z odborníků v dané oblasti vybrala
vítěze jednotlivých kategorií.
S tématem „Jaké budou trendy cestování v budoucnosti?“ se na
skvělém 2. místě umístil Adam Prchal z 3. ročníku naší střední odborné školy. Gratulujeme.
Ing. Jan Roubíček

JAZYKOVÁ EXKURZE DO DRÁŽĎAN
V úterý 12. prosince 2017 se 43 žáků a studentů
naší školy zúčastnilo každoročního prosincového
poznávacího zájezdu, tentokrát do Drážďan.
Na programu byla prohlídka města, nejznámějších
pamětihodností, jako jsou Zwinger, Frauenkirche,
Fürstenzuga návštěva proslulého vánočního trhu
Striezelmarkt na Altmarktu. Tam jsme obdivovali
krásné vánoční zboží, ochutnávali jsme speciality
a vstřebávali atmosféru Vánoc.
Zájezd se vydařil a všem zúčastněným se moc líbil.
Mgr. Václava Pajerová

VÁNOČNÍ ČAS NA SOŠ A VOŠ
V adventním čase se na SOŠ a VOŠ
v Ledči nad Sázavou konal „Den tradic“. Pro žáky a studenty bylo připraveno několik stanovišť pro plnění jednotlivých zadání a úkolů. Navštívili učebny
výpočetní techniky, kde si připravovali své vlastní PF, dále si mohli vytvořit
„elfí tanec“ se svými fotograﬁemi, či zkusit popisovat a hádat různá slova. Další
aktivitou bylo skládání obrazců z jednotlivých dílů, bez nápovědy, nebo s nápovědou, kterou museli najít v areálu školy. Paměť si vyzkoušeli při hře Brainbox,
hra s vánoční anglickou koledou byla další zastávka. Poslední zastávka patřila českým a moravským koledám, jejich vzniku
a interpretaci.
Poslední den letošního roku byl ve znamení sportovních aktivit, žáci si zahráli
futsal, ﬂorbal a přehazovanou.
Ing. Hana Volencová
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V DESKOVÝCH HRÁCH
HRÁČI Z VYSOČINY ZÍSKALI 2 ZLATÉ A 2 STŘÍBRNÉ
MEDAILE
V průběhu podzimu se hrály deskové hry ve všech českých krajích. Turnaje se konaly především ve střediscích
volného času. V Kraji Vysočina se konala předkola v Ledči
n. S., Světlé n. S., Chotěboři a Jihlavě. Vítězové postoupili
do krajského kola, které se uskutečnilo 10. listopadu u nás
ve Středisku volného času Ledeč nad Sázavou. V sobotu
25. listopadu 2017 proběhlo celostátní ﬁnále. Do Prahy na
11. ročník Mistrovství České republiky v deskových hrách odjelo 9 nejlepších hráčů za Kraj Vysočina. V letošním roce se
soutěžilo ve hrách Cortex a Rummikubu. Soutěž probíhala ve
třech kategoriích. Ve hře Cortex 1. kategorie získala Proňková

Kristýna, ZŠ Komenského, Světlá 1. místo a 2. místo obsadila Dovžanyová Magda, Gymnázium Chotěboř. V téže hře ve
2. kategorii obsadil 5. místo Hemerka Vít, Gymnázium SOŠ
Ledeč. Hráčům z Vysočiny se dařilo také ve hře Rummikub.
Ve 2. kategorii obsadila Tošková Viktorie, ZŠ Komenského,
Světlá 2. místo. Ve stejné kategorii obsadila Devlin Daniela,
ZŠ Lánecká, Světlá, 5. místo. Ve 3. kategorii 1. místo získala
hráčka SVČ Ledeč Natálie Franclová, která studuje na Univerzitě Pardubice.
Vítězka ﬁnále Natálie Franclová pojede reprezentovat ČR
a náš Kraj Vysočina, na mistrovství světa ve hře Rummikub
v listopadu 2018 do Jeruzaléma. Všem moc gratulujeme!
Aneta Šťastná - SVČ Ledeč

VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA
Vánoční čas se nese v duchu nejen pečení cukroví a zdobení
stromečků, ale i setkání s blízkými lidmi. Jedno takové setkání proběhlo v naší Mateřské škole v Kožlí, kde nás navštívily
babičky z Denního stacionáře ve Světlé nad Sázavou. Děti si
pro babičky připravily představení plné tanečků a básniček. Na
závěr jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy, které
navodily ten správný adventní čas.
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Příjemně strávené dopoledne bylo zakončeno předáním dárků, které děti samy vyrobily a na oplátku dostaly od babiček
ručně vyrobenou pandu, která se stala naším maskotem. Děkujeme všem a těšíme se na příští setkání.
Mateřská škola Kožlí

TANEČNÍ 2017 V LEDČI NAD SÁZAVOU

Závěrečným Věnečkem ukončili studenti z Ledče nad Sázavou a okolí v sobotu 2. prosince 2017 kurz tanečních. O tyto
podzimní taneční kurzy je již tradičně velký zájem. Za tři měsíce tak žáci proniknou do tajů základních tanečních kroků
a nebudou mít obavy vstoupit na parket svého prvního plesu.

Organizátorem je SVČ Ledeč nad Sázavou. Za všechny spokojené rodiče děkuji tanečním mistrům manželům Novákovým,
kteří kurz vedli, včetně jejich hudebního doprovodu. Na snímku absolventi tanečního kurzu v Ledči nad Sázavou.
Lenka Černá

KLASICKÉ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA MAJÍ V LEDČI TRADICI
K aktuálně skončenému kurzu tance a společenské výchovy a
také nadcházející společenské sezony (kde jsou ty časy, kdy se
v Ledči konaly během ledna i února každou sobotu plesy, s vrcholem populárních šibřinek), přidáváme jednu nostalgickou
vzpomínku. Takhle do „velké“ společnosti vstupovali mladí

lidé v roce 1973 (na hotelu Sázava) a v roce 1978 (sokolovna).
Uteklo to, že? Byla by ostuda nevzpomenout v této souvislosti
na manžele Blanku a Jiřího Holanovi ze Světlé n. S., kteří do
společnosti připravili celé generace dívek a chlapců.
ok
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DEN NA SÁZAVĚ
Prvně se Vám představíme a po té Vás pozdravíme.
Abyste to věděla, za kým jste k nám přijela.
Ve městě stojí kašnička a v ní čirá vodička.
Když se kolem rozhlédnete, radnici hned naleznete.
Hodný pán v ní panuje, že se Tůma jmenuje.
Nezjištně nám pomáhá a je s ním i zábava.
Starostu si necháme, bez něj my to nedáme.
Opodál je cestička do našeho centříčka.
Mírný je to kopeček, na něm stojí domeček.
Ten dům ale není malý, jsou již plné všechny haly.
Je to pro nás velká sláva, co se v domku odehrává.
Barborka se jmenuje, CDS tu pro nás je.
A tak pěkně bez okolků, máme dobrou ředitelku.
Iveta se jmenuje, díky ní to funguje.
Gábina se bez mála o výrobky postará.
Ta si najde inspiraci v internetu pro nás práci.
Najde si ho na nétě a výrobek je na světě.
Že Vás Lada oslovila, s Vámi akci připravila.
A po té nám sděluje, že Heidi Janků přijede.
To vám bylo radosti, že jste dobrák od kosti.
A tak dneska odpoledne adrenalin se nám zvedne.
Naše chvíle nastala a akce nám začala.
Zaměstnanci nelenili, oblečení připravili.
Kluci v bílých košilkách a hedvábných kravatách.
Holky v černém oblečení a šátkami ověnčení.
Nikdo z nás se nenadál, hostů byl plný sál.
Neměli jsme obavy, že nás Heidi pobaví.
Když zábava začala, slova se hned ujala.
První všechny uvítala a písničku zazpívala.
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A pak pěkně bez okolků, z lidovky nám hráli polku,
harmonika zazněla a to pěkně zvesela.
Že to byla pro nás šance, tančily se břišní tance.
Holky bříška ukázaly, chlapi ani nedutali.
A pak přišla na nás řada a začala promenáda.
Když nás Heidi volala, každá ruka tleskala,
každého z nás představila a byla k nám velmi milá.
A pak všichni, velcí, malí, před pódiem jsme již stáli. Společně si připili a po té jsme dražili.
Velkou radost měla Ála a s šátečkem tancovala.
Nad hlavou s ním mávala, až svůj šátek prodala.
A po té již za chvíli, kravaty se dražily.
Chvíli nastal velký prostor, první koupil náš pan
doktor.
Že je to náš kamarád, je to doktor od zvířat.
Velký úspěch ale měl z radnice pan velitel.
Pan Tůma se jmenuje, na radnici panuje.
A na akci za chviličku, naplnil nám pokladničku.
A co všechno kupoval, potom dětem daroval.
Pozveme ho příště zas, že starosta je to náš.
Pak vše Heidi ukončila i šátek si zakoupila,
Milušku si vybrala, aby jí ho prodala.
Přišla řada na hosta a promluvil starosta.
A byla to jenom chvilka, promluvila ředitelka.
A poté hned za chvíli, s Heidi jsme se loučili.
Byla krásně nastrojená a šátečkem ověnčená.
V ruce měla kytičku a zapěla písničku.
Naposledy bez mála, načančám nám zpívala.
Naše akce skončila a všem se moc líbila.
Míla Černocká, CDS Barborka

VÁNOCE V CENTRU
Že se ten čas nezastaví,
Vánoce se znova slaví.
Navzájem si budem přát,
štěstí, zdraví vinšovat.

Než cukroví dojíme,
Nový rok hned slavíme.
Poděkujem Pánu Bohu,
ať se za rok sejdem znovu.

Všem klientům, zaměstnancům, přátelům a lidem dobré vůle přeje vše nejlepší
Míla Černocká - CDS Barborka

PROJEKT S HÁTOU DO PRÁCE
Projekt S Hátou do práce, realizovaný obecně prospěšnou společností
Háta, vstupuje do roku 2018 s cílem
navázat na úspěchy roku loňského.
Projektu se již účastní 25 osob. Pro 11
osob se podařilo najít zaměstnání. Jde
o pozice závozníků v Prádelně Barborka provozované ﬁrmou AKROBRAB,
s.r.o., dále skladníků v Potravinové bance Vysočina. Jiné účastníky

zaměstnává společnost Háta, o.p.s.,
a to v Klubu KC Háta na pozicích
pomocných prací a obsluhy kavárny,
a také na montáži elektrosoučástek.
Dalším subjektem, který poskytl 2 pracovní místa, je Hotel Sázava.
V současné době probíhá aktivní
spolupráce s Domovem ve Zboží a s
Chráněným bydlením Domova Háj ve
Světlé n. S. ve spolupráci s Městským

úřadem Světlá n. S. Další hromadné
setkání nových účastníků projektu je
plánováno na začátek května 2018.
Všem účastníkům projektu, zaměstnavatelům a dalším spolupracujícím osobám přejeme v novém roce 2018 hodně zdraví, štěstí, pracovních i osobních
úspěchů a věříme v další dobrou spolupráci, která má smysl a dokáže alespoň trochu zlepšit lidské životy.
Zvláštní poděkování patří též paní
Peroutkové a Nechvátalové z MÚ Ledeč nad Sázavou, paní starostce Ladrové z OÚ Onomyšl a panu Františku
Čapkovi a jeho kolegům z Domova
Háj. Všem krásný a úspěšný rok 2018!
Tento projekt je ﬁnancován z Evropského sociální fondu: Operačního
programu Zaměstnanost: 1 Podpora
zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, evidovaného pod registračním
číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/00
04079.
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P OD ĚKOV Á N Í
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým
za účast a květinové dary na posledním rozloučení
s panem PAVLEM JINDŘICHOVSKÝM
z Pavlova.
Zarmoucená rodina

MATURITNÍ PLES
SOŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

4.1, 4.ST, 4.MS
2. února 2018 od 19:00 h.
SOKOLOVNA LEDEČ NAD SÁZAVOU
KAPELA IMPULS
VSTUPNÉ 220 Kč
Lístky v předprodeji na SOŠ Ledeč n. S.
– Mgr. Zelená

POD Ě KOV Á N Í
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se ve čtvrtek
7. prosince 2017 přišli naposledy rozloučit
s paní MARIÍ ZÍTKOVOU z Ledče nad Sázavou.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary při
posledním rozloučení v ledečském kostele sv. Petra a Pavla.
Přítel Josef a rodina zemřelé

STUDENTI GYMNÁZIA
LEDEČ NAD SÁZAVOU
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA JIŽ

66. MATURITNÍ PLES
9. února 2018 od 19:00 h.
KD OSTROV
HAVLÍČKŮV BROD
Více informací naleznete na www.gvi.cz

FOTBALISTÉ LEDČE DĚLAJÍ RADOST
NEJENOM SPORTOVNÍMI VÝSLEDKY
Klienti Domova Háj byli pozváni v sobotu 16. prosince 2017 na Christmas Cup (charitativní fotbalový turnaj)
pořádaný hráči FK Ledeč v ledečské sokolovně. Výtěžek z této dobročinné akce věnovali hráči právě našim
klientům, již vytvořili v Domově neoﬁciální fanclub ledečských fotbalistů. Hráči jim připravili zábavnou soutěž, kde si klienti mohli vyzkoušet obtížnost „fotbalového řemesla“. Klienty doprovázeli pracovníci v sociálních
službách J. Hoskovec, J. Cihlářová a podpořit je přijela
ředitelka Domova Háj Ing. Dana Pajerová. Ta na místě
poděkovala za velmi štědrý dar a za vše, co pro naše klienty fotbalisté dělají. Tento dar našim klientům – fanouškům umožní navštívit špičkové profesionální sportovní
utkání. Na tento výlet by s nimi jeli i hráči FK Ledeč.

Fotbalisté FK Ledeč jsou nejenom výbornými sportovci, ale hlavně skvělí mladí lidé s hlubokým a upřímným
sociálním cítěním. Mají také skvělé manželky, přítelkyně
a přátele, kteří je podporují a vytvářejí s nimi správnou
partu. To jsme opět poznali a pocítili tuto sobotu.
Děkujeme vám, fotbalisté Ledče, i celé vaší báječné
partě za to, že jste takoví, jací jste. Přejeme vám do nového roku zdraví a úspěchy v osobním životě, vítězství na
hřišti i pohodu v zaměstnání. To vše a ještě mnohem více
vám i celé partě.
Za sebe vám slibujeme, že budeme fandit ze všech sil.
Vaši fanoušci z Domova Háj
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