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ZPRÁVY Z RADNICE
Nově zvolená rada a zastupitelstvo již v minulém měsíci aktivně pracovaly. Rada města zasedala 12. listopadu
a projednala tyto vybrané body:
• Schválila program řádné schůze zastupitelstva města na
19. 11. 2018
• Schválila výběr ﬁrmy na organizaci výběrového řízení
Inženýrské činnosti v investiční akci ZTV Plácky II.
• Zřídila komisi rady města pro pronajímání bytu zvláštního určení
• Schválila složení komise pro občanské záležitosti
• Udělila pověření k oddávání a užívání závěsného odznaku
• Odložila rozhodnutí o pronájmu areálu loděnice
• Schválila vyvěšení záměru o pronájmu náměstí k tradičním trhům
• Schválila příspěvek ve výši 5000, dotace panu M.T. na
organizaci charitativního turnaje Christmas cup

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
Zastupitelé města se sešli dne 19. listopadu a z tohoto
jednání pro potřeby zpravodaje vybíráme pouze dva následující body:
• Schválení rozpočtových změn
• Vydání nové Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o odpadovém hospodářství
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je plánován na 19. prosince. Zastupitelé se plánují také sejít
na pracovní neveřejné schůzi, na které stanoví priority rozpočtu 2019 a investiční priority na celé volební období. 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-

Za několik okamžiků nastane adventní čas. Čas, kdy by se lidé měli alespoň na pár okamžiků zastavit,
navštívit nějaký vánoční koncert, zajít se podívat do kostela k jesličkám, ale hlavně,
sejít se se svou rodinou a strávit příjemné chvíle v kruhu rodiny nebo svých přátel.
Dovolte nám tedy popřát, aby se vám splnilo vše, co potřebujete, a když ne vše,
tak alespoň část z toho, co bylo vyjmenováno.
Klidné, pohodové a spokojené vánoční svátky a šťastný nový rok přejí
Zdeněk Tůma, starosta města, Hana Horáková a Michal Simandl, místostarostové

KATALOG JDE DO FINÁLE!
UŽ JSTE ZAREGISTROVÁNI?
Informační centrum v Ledči připravuje nové vydání KATALOGU SLUŽEB na období 2019–2020. Poplatek za zveřejnění inzerátu v katalogu činí
50 Kč. S vyplněným formulářem se prosím dostavte na Turistické informační
centrum. Formulář naleznete na www.ledecns.cz nebo na www.ledecsko.cz,
případně si ho můžete vyzvednout v TIC. V části katalogu bude možné zveřejnit i větší reklamu (1/2 formátu A5 za 500 Kč, celá strana A5 za 1000 Kč).
Pokud budete mít o reklamu zájem, je třeba připravit si návrh.
Zájemci o obě formy inzerce se musí přihlásit nejpozději do 30. 12. 2018
v TIC! Pozdě dodané podklady nebude možné již zveřejnit. Děkujeme za
pochopení.
Informace na telefonu 569 721 471 nebo 731 612 459, případně na emailu:
ic@ledecns.cz
ZUBNÍ POHOTOVOST PROSINEC 2018
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
Dr. Kříž,
Plovárenská 482, H. Brod
Dr. Kociánová,
15.–16. 12.
Kalinovo náb. 605, H. Brod
Dr. Surzhyk,
22.–23. 12.
U Trojice 4059, H. Brod
Dr. Ciubrei,
24.–26. 12.
Habrecká 450, Ledeč n. S.
29. 12.–1. 1.
NEOBSAZENO
8.–9. 12.

tel. 569 426 104
tel. 569 424 499
tel. 777 505 212
tel. 569 721 553

*termín 29. 12. – 1. 1. nemají na stránkách okresní nemocnice
Havl. Brod obsazený
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OPRAVA CHODNÍKU NA TYRŠOVĚ NÁBŘEŽÍ

V době uzávěrky Ledečského zpravodaje vrcholily dokončovací práce týkající se díla „Oprava chodníku Tyršovo
nábřeží v Ledči nad Sázavou II. etapa“. Zhotovitelem prací
byla na základě veřejné soutěže a uzavřené smlouvy o dílo
ﬁrma UNIMONT J.C.K. s.r.o. z Hradce. Předmětem díla
byla kompletní rekonstrukce chodníku, včetně konstrukčních vrstev, v délce 320 m, demontáž stávajícího nevyhovujícího zábradlí a dodávka a montáž nového pozinkovaného
zábradlí. Dle smlouvy o dílo činí cena za provedené práce
1 481 577,06 Kč včetně DPH.
Tato druhá etapa navázala na již opravenou část chodníku
od ﬁrmy Kovoﬁniš k lávce, která byla stejnou dodavatelskou

ﬁrmou provedena v minulém roce a to za částku 602 641,- Kč
včetně DPH.
Touto cestou bychom rádi poděkovali ﬁ rmě KOVOFINIŠ s.r.o., Mlýnská 137, Ledeč nad Sázavou, která na opravu chodníku přispěla darem ve výši 150.000,- Kč a ﬁ rmě
SCHÄFER-SUDEX s.r.o., Podolí 5, Ledeč, která na opravu
chodníku přispěla darem ve výši 50.000,- Kč. Věříme, že
nový chodník bude přínosem pro všechny zaměstnance
výše uvedených ﬁ rem i ostatní obyvatele či návštěvníky
města.
-OdMI-

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CHODNÍKU
V UL. HABRECKÁ
V srpnu 2018 byly zahájeny práce na akci „Výstavba
a rekonstrukce chodníku v ul. Habrecká, Ledeč nad Sázavou“. Jedná se o výstavbu nového chodníku podél silnice
č. II/339 – ul. Habrecká, v úseku od křižovatky s ul. 28.
října (od budovy polikliniky) ke křižovatce s ul. Na Sibiři. Projekt řešil provedení nového chodníku v délce 143 m
(včetně rekonstruovaného úseku, jehož délka je 30 m)
z povrchu ze zámkové dlažby. Nový chodník navazuje na
stávající chodník v ul. Na Sibiři. Realizace akce připadla
ﬁrmě TS Ledeč nad Sázavou s. r. o., která ve výběrovém
řízení na výběr dodavatele stavebních prací podala nabídku
ekonomicky nejvýhodnější a to s nabídkovou cenou ve výši
666 262, 30 Kč vč. DPH. Náklady na vypracování příslušné
projektové dokumentace činily 42 350 Kč vč. DPH. Práce

byly dokončeny v polovině listopadu. Na realizaci projektu
získalo město 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“ a to ze
strukturálního fondu ERDF výši 95 % celkových způsobilých výdajů projektu, zbývajících 5 % celkových způsobilých výdajů je hrazeno z rozpočtu města.
Touto cestou bychom rádi poděkovali za trpělivost obyvatelům přilehlých domů, kteří byli po dobu realizace stavby
omezeni v užívání svých nemovitostí.
-OdMI-

OD ŘÍJNA FUNGUJE
NOVÁ KNIHOBUDKA
Po dohodě s vedením ČD – a inspiraci na nádraží autobusů – jsem umístila
menší knihovnu do čekárny vlakového nádraží. Nejprve téměř prázdná polička se
časem plní knihami a časopisy, které se nabízejí ke zpříjemnění čekání nebo k odnesení domů. Každý pak může zase najít ve své domácí knihovně knihy, které již
může poskytnout na výměnu. Jestli tedy máte nějakou literaturu, kterou byste tam
rádi darovali, můžete buď přímo tam, nebo je možno nechat příspěvky v HOBBY
ZOO, klidně i na lavičce před obchodem.
Jana Prchalová
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OCENĚNÍ NEJEN ŽÁKŮ, ALE TENTOKRÁTE?
Ve středu 7. listopadu odpoledne přijalo vedení města v prostorách obřadní síně zástupce „starší“ generace, lidi nejen
z našeho města, ale i blízkého okolí. Pozvaní byli navrženi
spolky, organizacemi apod., za jejich dlouholetou aktivní činnost a práci s mládeží v různých zájmových činnostech. Jednotlivé kandidáty nominovali téměř ve všech případech stávající činovníci spolků, jako jsou automotoklub, hasiči, házená,
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hokej, chovatelé, kopaná, rybáři, skauti, sokol, tenis, včelaři,
atd. Oceněným byl předán pamětní list a drobné pozornosti,
které by jim měly připomenout nejen tento den, ale i 100 let
samostatného Československého státu. Měly by jim zůstat
jako vzpomínka a poděkování za jejich nezištnou a obětavou
práci.
Ing. H. Horáková, foto L. Nixbauerová

ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ
ČINNOSTI ZA MĚSÍC LISTOPAD 2018
ŘÍDILA VOZIDLO POD
VLIVEM ALKOHOLU –
dne 26. 10. 2018 v 15:00 hodin
v obci Habrek hlídka Policie
ČR kontrolovala osobní Peugeot 306, které řídila 54letá
žena, kdy provedenou dechovou zkouškou přístrojem
Dräger byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu řidičky
1,18 ‰; následnou zkouškou 1,13 ‰ a poslední 1,11 ‰
alkoholu v dechu. Tato na místě doznala, že před jízdou
vypila 2 piva 12° a pak chtěla odjet vyvenčit svého psa.
Řidičce byl na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Ve věci byly dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony tr. řízení pro podezření z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky a věc následně zpracována
ve zkráceném přípravném řízení. Podezřelé za tento čin
hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok nebo zákaz činnosti.
KRÁDEŽ ZBOŽÍ V OBCHODĚ BILLA – dne
27. 10. 2018 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu
zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil dosud nezjištěný pachatel téhož dne v době od 15:00 do 15:10 hod. v obchodě
Billa v Ledči n./S., kdy si zde naskládal po nákupního
košíku různé cukrovinky, kávu a další zboží a následně
„opomněl“ toto zboží řádně zaplatit u pokladny a místo
tohoto s plným nákupním košíkem vyjel vchodovými
dveřmi ven z obchodu, kde zboží rychle naházel do připraveného nastartovaného automobilu. Jak bylo zjištěno
šetřením policie, v obchodě měl další komplice - dvě
ženy, které se staraly o odvedení pozornosti personálu obchodu, u pokladny zaplatily pouze nealkoholické
pití v minimální hodnotě. Z místa pachatelé odjeli vozidlem Ford Ka černé barvy. V této věci by policie uvítala
případné jakékoliv poznatky od občanů zdržujících se
v době spáchání krádeže na parkovišti před obchodem
případně uvnitř v obchodu Billa. V případě zjištění pachatelů těmto hrozí za přečin krádež trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti, popř. propadnutí věci.
ŘÍDIL VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU
– dne 4. 11. 2018 v 22:00 hodin v obci Kouty hlídka
Policie ČR kontrolovala osobní Peugeot 306 Combi,
které řídil 20-letý mladík, kdy provedenou dechovou
zkouškou přístrojem Dräger byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu řidiče 1,89 ‰; následnou zkouškou 1,88
‰ alkoholu v dechu. Řidič na místě doznal, že před jízdou požil alkoholické nápoje. Na místě mu byl zadržen

řidičský průkaz a zakázána další jízda. Ve věci byly dle
§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony tr. řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a věc
následně zpracována ve zkráceném přípravném řízení.
Podezřelému za tento čin hrozí trest odnětí svobody až
na 1 rok nebo zákaz činnosti.
ŘÍDIL VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU –
další opilý řidič byl kontrolován dne 10. 11. 2018 v 18:10
hodin v ul. Nádražní v Ledči nad Sázavou hlídkou Policie ČR při řízení vozidla Renault Laguna, které řídil
45-letý muž – cizí státní příslušník, kdy provedenou
dechovou zkouškou přístrojem Dräger byla zjištěna
přítomnost alkoholu v dechu řidiče 2,22 ‰; následnou
zkouškou 2,11 ‰ alkoholu v dechu. Stejně jako v předchozích dvou případech řidič na místě doznal, že před
jízdou požil alkoholické nápoje. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Ve věci byly
dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony tr. řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky
a věc následně zpracována ve zkráceném přípravném
řízení. Podezřelému za tento čin hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok nebo zákaz činnosti.
VLOUPÁNÍ DO SKLEPNÍ KÓJE – dne 19. 11.
2018 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu
krádež, kterého se dopustil dosud nezjištěný pachatel
v době od 21:30 hod. dne 16. 11. 2018 do 06:30 hod. dne
19.11.2018, kdy nezjištěným způsobem vnikl do jedné
z bytových jednotek v ul. Zdeňka Fibicha, kde následně
v suterénu domu vypáčil uzamčenou petlici s visacím
zámkem na jedné sklepní kóji a odtud odcizil zabalenou
herní konzoli Playstation a nové chlapecké brusle, čímž
poškozené majitelce způsobil celkovou škodu ve výši
nejméně 7.000 Kč. V případě zjištění pachatele tomuto
hrozí za přečin krádež trest odnětí svobody až na 2 roky,
zákaz činnosti, popř. propadnutí věci.
Vzhledem k tomu, že se přiblížil adventní čas symbolizující příchod vánoc a blížící se konec roku 2018, bude
policie provádět opětovně zvýšený výkon s dohledem
nad bezpečností občanů, veřejného pořádku, předcházení případné kriminalitě, v místech s větší koncentrací
osob, nákupních center, vánočních trhů a větších společenských akcí.
Za kolektiv Policie ČR Obvodní oddělení Světlá n. S.
a Policejní stanice Ledeč n. S. bych popřál všem spoluobčanům klidné pohodové Vánoce se svými nejbližšími, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2019.
npor. Josef Daněk DiS., zást. vedoucího OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

PRONÁJEM RESTAURACE U MARTINA.
OD 1. 1. 2019 PRONAJMU RESTAURACI U MARTINA V LEDČI NAD SÁZAVOU, ULICE LIPOVÁ.

TEL.: 603 528 116
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA,
STANICE LEDEČ N. S.
Hned v den psaní minulého příspěvku
vyjížděli naši příslušníci k požáru rodinného domu v Chotěměřicích. S námi vyjížděly také dobrovolné jednotky z Hněvkovic,
Kožlí a Ledče nad Sázavou. Na místě bylo
zjištěno, že se jedná o požár kuchyňské
linky. Hasiči vniknuli do objektu v dýchacích přístrojích a pomocí hasicího přístroje
požár rychle lokalizovali a následně zlikvidovali. Na místě zasahovala také zdravotnická záchranná služba, která na místě

ošetřila tři osoby a jednu převážela na vyšetření do nemocnice. Osoby byly nadýchané splodinami hoření. Hned následující den 25. 10.
hasiči zasahovali u úniku plynu z překopnutého potrubí. Tyto zásahy
se objevují poměrně často, kdy bagr zavadí o plynovou trubku, ze
které následně uniká plyn. Hasiči většinou provedou zaškrcení trubky
pomocí rozpínáku a vyčkají příjezdu plynařů.
V noci z 29. na 30. 10. i Ledečsko zastihla větrná smršť a hasiči
v celém kraji se nezastavili. V hasebním obvodu Ledče se vyjíždělo
během dvou dní k osmnácti událostem spojeným s větrem a pádem
stromů přes komunikaci.
ppor. Jan Šimanovský

DOBROVOLNÍ HASIČI V LISTOPADU
V uplynulém období nedošlo k události, která by si vyžádala zásah jednotky dobrovolných hasičů z Ledče, ale nezaháleli. Kromě
zabezpečení asistence na ohňostroji a pomoci brněnským kolegům
při uspořádání soutěže ve člunkové štafetě 4x60 s překážkami pro hasičský dorost, žáky i přípravku proběhla oprava cisterny zásahového
vozidla, na které se postupem času projevily účinky koroze.
SPONZORSKÝ DAR OD SPOLEČNOSTI
SCHÄFER-SUDEX s.r.o.
Veškerý materiál, prostředky požární ochrany nevyjímaje, má
svoji životnost, během které lze spoléhat na požadované vlastnosti.

U osobních ochranných pomůcek je proto životnost zásadním parametrem. Na osobní ochranné pomůcky používané v požární ochraně
a záchranářství jsou kladeny vysoké nároky a s tím souvisí vysoká
pořizovací cena. Díky sponzorství společnosti Schäfer-Sudex s.r.o.
bylo možné pořídit pro ledečskou výjezdovou jednotku novou zásahovou přilbu se svítilnou. Jedná se o přilbu MSA Gallet F1XF a svítilnu Survival stream light v celkové hodnotě 9000 Kč.
Za podporu jednotky společnosti Schäfer-Sudex s.r.o. tímto děkujeme.
Mgr. D. Horký

KLÍČE NA NEDĚLI? NEBOJTE SE, JE TO JEN TIP NA DÁREK
Protože tipů na vánoční dárky není nikdy dost, přinášíme další divadelní komedii Klíče na neděli, kterou lze zakoupit jako dárkový
poukaz pro své blízké. Jsme přesvědčeni, že tímto dárkem rozhodně
nešlápnete vedle, děj se vrší trapasy a nedorozuměními. Na jednom
nepovedeném mejdanu vyjde najevo, že dva manželské páry trpí stereotypem, a tak se rozhodnou, že se prohodí, vymění si klíče od bytu,
a to je teprve začátek kolotoče potíží, který se poté rozjede. Přijďte se
podívat, jak to může dopadnout.
Divadlo se uskuteční v úterý 12. února 2019 od 19 hodin v sále
gymnázia. Těšit se můžete na Janu Šulcovou, Mahulenu Bočanovou,
Martina Sobotku, Olgu Želenskou a další herce. Vstupenky a dárkové poukazy jsou v prodeji v Turistickém informačním centru na
Husově náměstí 60.
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Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY…
Chtěli bychom upozornit především
seniory na nekalé obchodní praktiky
některých společností, ne nepodobných mediálně známým „šmejdům“.
V nedávné době jsme řešili případ
našeho uživatele, který uvěřil, že vyhrává velké peníze a stal se tak obětí
podvodného jednání. Vše začalo celostránkovou inzercí v časopise TV
Magazín, kde věštkyně slibuje velkou
výhru. Tento časopis kupuje mnoho
lidí, proto jsme se rozhodli na tuto věc
upozornit veřejnost. Věštkyně, poté,
co ji klient kontaktuje, si vyžádá ﬁnanční obnos, za který pošle zaručené
informace k výhře a věštbu. Asi není
náhodou, že ve stejném časovém období klienta kontaktovaly další dvě
společnosti, obě slibovaly velkou a již
zaručenou výhru notářem, kterou vám
vyplatí ihned poté, co si od nich objednáte výrobek za přemrštěnou cenu
(samozřejmě s dárkem zdarma). Toto
se opakuje zřejmě donekonečna. Bohužel klient, který žije osaměle, na
jejich hru přistoupil. Toto jednání, kterého se tyto společnosti dopouští, je
odporné a nemorální a je s podivem,
že je to v současné době ještě možné
a zřejmě nepostižitelné. Zarážející je,
že i v časopise přistoupí na inzerci takové činnosti.

Varujeme tak před podobnými praktikami především naše starší spoluobčany. Některým z vás se tento případ
může zdát úsměvný a nepochopíte,
jak se na toto může ještě někdo nachytat. Vězte však, že pokud žijete v osamění, zdravotní stav vám nedovolí již
vycházet ven a především nejste napojení na internet, může se vám snadno
něco podobného přihodit. Na podobné
atraktivní nabídky nereagujte a věřte,
že ani velká výhra nemusí štěstí přinést!
V listopadu měli pracovníci pečovatelské služby a kolegyně z městského
úřadu možnost účastnit se přednášky
na téma „První pomoc“. Pozvali jsme
Bc. Aleše Vosáhla, který zasvětil život práci v provozu záchranné služby,
a nyní se věnuje mj. lektorské činnosti.
Jeho přednášky jsou velmi praktické
a srozumitelné, jak sám lektor říká:
„nehledejte v tom žádnou vědu“. Pan
lektor umí informace předat ve srozumitelné formě, nechybí mu vtip a umí
i vážné situace příjemně odlehčit.
Z jeho přednášky, kde si můžete první
pomoc vyzkoušet na ﬁgurínách, odcházíte s pocitem, že teď víte jak na to,
a v tolik obávané životní situaci neselžete. Takže mu posíláme velké díky
a těšíme se na příští rok.

Přejeme všem pohodu v předvánočním čase, krásné Vánoce a pevné zdraví, štěstí a úspěchy do nového roku!
A již tradičně posíláme velké poděkování za spolupráci v roce 2018 všem,
kteří nám pomáhali a podporovali nás:
pečujícím rodinám, zdravotním sestrám z domácích péčí, lékařům a jejich sestřičkám, lékárnicím, pracovníkům městského úřadu, kolektivům
ve všech vývařovnách, pracovníkům
v ledečských obchodech, zaměstnancům potravinové banky a všem dobrým lidem!
Mgr. G. Brožová,
kolektiv pečovatelské služby

LIDÉ JSOU VDĚČNÍ, ŽE DÍKY SESTŘIČKÁM V DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI NEMUSÍ BÝT V NEMOCNICI,
ALE MOHOU ZŮSTAT DOMA
Zájem lidí o Charitní ošetřovatelskou službu při Oblastní
charitě Havlíčkův Brod stále roste. Za rok 2017 péčí tamních
zdravotních sestřiček prošlo kolem 760 lidí a předpoklad pro
rok 2018 je ještě vyšší. S tím souvisí i požadavek na posílení
pracovních týmů v rámci havlíčkobrodského okresu.
Charitní ošetřovatelská služba byla společně s Charitní
pečovatelskou službou prvním projektem havlíčkobrodské
charity. Zdravotní sestry dojíždějí přímo domů za pacienty,
kde je ošetřují přesně podle indikace jejich lékaře. Péči hradí za pacienta zdravotní pojišťovna. „Smyslem naší služby
je snaha zvládnout zdravotní stav klientů tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pro každého je
totiž důležité být doma. A většinou naši péči vyžadují starší
lidé, pro které je to ještě podstatnější,“ vysvětlila vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby Mgr. Veronika Kusínová.
Domácí péči mohou využívat lidé žijící na území havlíčkobrodského okresu. Sestry například podávají léky ve
všech formách včetně injekčních, zajišťují odběry krve
a ostatního biologického materiálu, kontrolují fyziologické funkce organismu a krevní tlak, sledují a kontrolují
stav diabetiků, usilují o prevenci a případně léčí dekubity,

pečují o onkologicky nemocné nebo o pacienty po amputacích a úrazech. Kvaliﬁkovaných zdravotních sestřiček není
nikdy dost, proto Charitní ošetřovatelská služba i Domácí
hospicová péče uvítají nové tváře na pracovní poměr nebo
dohodu hledající smysluplné uplatnění svých znalostí a dovedností.
Jak zmínila Veronika Kusínová, u sester v domácí péči
je samozřejmostí důraz na vzdělávání a také na spolupráci
s dalšími odbornými pracovišti v regionu. „V každodenní
praxi vidím, že sestra v domácí péči má větší možnost se
realizovat. V porovnání s nemocnicí mohu říct, že v domácí
péči je i více času na každého pacienta, za což jsou lidé a jejich rodiny velmi rádi a velmi vděční. Uvědomují si, že díky
našim sestřičkám nemusí trávit čas v nemocnici, pokud to
není nutné, ale že mohou zůstat doma, kde je snad každému
nejlépe,“ uvedla vrchní sestra.
Mgr. A. Slavíková
Zdravotní sestry v rámci havlíčkobrodské Charity působí
v Charitní ošetřovatelské službě, Domácí hospicové péči.
Více informací o obou službách vám rádi poskytne
Mgr. V. Kusínová, tel. 777 736 061, domacipece@charitahb.cz
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KLIENTI KOMUNITNÍHO BYDLENÍ VE SVĚTLÉ N. S.
SE AKTIVNĚ ZAPOJILI DO NÁRODNÍ
POTRAVINOVÉ SBÍRKY

V sobotu 6. listopadu 2018 se uskutečnil již šestý ročník Národní potravinové
sbírky, do kterého se aktivně zapojilo osm
klientů z komunitního bydlení ve Světlé
nad Sázavou, které je součástí Domova
Háj. Klienti, které oslovila ke spolupráci
koordinátorka dobrovolníků Dobrovolnického centra Fokusu Vysočina, se zapojili do třídění potravin v Penny Marketu
ve Světlé nad Sázavou. Potraviny včera
odpoledne putovaly do potravinových

bank, a následně budou rozděleny lidem,
kteří je potřebují.
Domov Háj má uzavřenu smlouvu
s Dobrovolnickým centrem Fokusu Vysočina, a snaží se i o „nové“ pojetí dobrovolnictví, v rámci kterého se dobrovolníci nevyhledávají pro klienty, ale naopak
z klientů se stávají dobrovolníci. Mezi klienty byl o zapojení se do Národní potravinové sbírky velký zájem, a zúčastnili se jí
dvě třetiny obyvatel komunitního bydlení
ve Světlé nad Sázavou.
Klienti, kteří se v rámci jednorázového dobrovolnictví do akce zapojili, měli
možnost navázat kontakt a komunikovat
s obyvateli místní komunity, a jejich účast
přispěla i k odstraňování předsudků veřejnosti vůči klientům.
Akce pomohla i v naplnění cíle „Zvýšit
zájem klientů o to, co jedí, a podílet se na

navrhování jídel dle zásad zdravého stravování při tvorbě jídelníčku na následující týden“, na který se již několik měsíců
v komunitním bydlení ve Světlé nad Sázavou zaměřují.
Mgr. Andrea Šeredová, sociální pracovnice

Klienti Domova Háj vás srdečně zvou na podzimní prodejní akce. Jejich činnost můžete podpořit ve středu 5. prosince u našeho stánku před budovou Informačního centra ve Světlé n. S. v rámci Mikulášského dne. V dalším týdnu
pořádáme tradiční vánoční jarmark, a to ve čtvrtek 13. 12. a v pátek 14. 12. 2018 v budově bývalého Městského
úřadu, na Husově náměstí 16 v Ledči n. S.
Těšíme se na setkání s vámi.

MY Z BARBORKY
Listopad je typický svou barevností, příroda převléká kabát a hraje nám podzimními barvičkami. A tak tomu bylo i u nás v Barborce.
Na jeden týden jsme se proměnili v podzimní listí a oblékli si oblečení a doplňky v barvách podzimu. V pondělí jsme začali žlutou, pokračovali přes oranžovou, zelenou, hnědou až k červenému pátku.
Celý týden jsme věnovali podzimnímu tvoření.
Jelikož přírodu máme moc rádi, vyráželi jsme společně na procházky za podzimním sluníčkem. Kdo uloví největší rybu? Na tuto
otázku jsme se pokusili najít opověď jedno listopadové dopoledne,
kdy jsme si vyzkoušeli, jak se chytají rybky. A abychom se po návratu z venku příjemně zahřáli, čeká na nás v centru již vyhřátá
vířivka, kde si užíváme odpočinek, teplíčko a pohodu.
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V listopadu u nás v prostorách Barborka-fé byla slavnostní vernisáží zahájena výstava tvorby AČV MEDIALOG a TS VEČERNICE. „Tvůrčí skupina Večernice je zcela mimořádná tím, že jde
o autory, kteří mají mentální handicap. Toto je však nevyčleňuje
z běžného vzdělávání v oblasti ﬁlmové a fotograﬁcké tvorby.“
Výstava je přístupná veřejnosti každý den od 8.00 do 15.00. Bude
ukončena slavnostní derniérou 10. 12. 2018, na kterou jste všichni srdečně zváni.
Informace o pořádaných aktivitách a o všem, co tato organizace zřizuje, lze sledovat na www.hata-ops.cz, FB: Centrum denních služeb Barborka, Háta obecně prospěšná společnost.
Kateřina Davidová, CDS Barborka

MC LEDŇÁČEK – 10. USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL

I přes nepřízeň počasí se 3. 11. 2018 na ledečském hradě 10. uspávání strašidel velmi vydařilo. Účastnilo se neuvěřitelných
320 dětí. Začínalo se u pokladny, kde děti
dostaly lístek na plnění úkolů. Po hradě
se nám schovávalo celkem 11 strašidel, 10
jich označeno a jedno neoznačené musely
děti najít samy. U strašidel se plnily různé
úkoly a splnění ji bylo zaznamenáno na lístek, který dostaly u pokladny. Děti i jejich
doprovod se mohl potkat s čerty, vodníky,
bílou paní, čarodějnicí, zatančit si s divoženkami, pomoci s lupem loupežníkům,
vykopat poklad s permoníky a dalšími.
Děti také měly možnost navštívit tvořivou
dílničku či si nechat namalovat obličej. Po
splnění úkolů se vracely nazpět do pokladny, kde si vylosovaly balíček s odměnou.
Odměnu tvořily sponzorské dary. Velice
musíme poděkovat panu Šímovi, který
nám propůjčil prostory na ledečském hradě, a také všem, kteří nám přispěli ﬁnančně

či věcným darem. Dále musíme poděkovat
žákům základní školy a gymnázia, kteří
účinkovali jako pohádkové postavy. Nesmíme zapomenout na Domov důchodců ve Světlé, kde nám zapůjčili kostýmy
a také na Markétu Pelikánovou, která nám
vytvořila letáčky a lístky na plnění úkolů.
V neposlední řadě patří dík maminkám
a babičkám, které nám napekly občerstvení pro děti a pomohly s průběhem akce.
Podpořili nás – Galatek, Unimont J.C.K.,
Ovoce, zelenina u Marušky, Cukrárna –
Jana Rajdlová, Elektro Expert, Papírnictví Kunášek, Cukrárna Čtyřlístek, Levné
knihy, Obuv Jana, Sázavanka, Kovoﬁniš
s.r.o., Květinka Štěpánková, Atos, Prima
Máma, Lionproducts, Datel, Coop diskont,
Květinářství Sedlákovi, Vinotéka Viktorie
a Cukrárna Nováková. A za rok se zase
těšíme na shledanou.
Miroslava Kadlecová
– koordinátorka MC Ledňáček
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
V OBÝVÁKU TIKALY HODINY, PAN MUSIL VZPOMÍNAL
Tentokrát se nám ozval náš pravidelný čtenář pan Ladislav MUSIL z Bělé. Zaujaly ho
vzpomínky pana Prchala z Jedlé (LZ září),
jednak se osobně znají, věkově blízcí a spojuje je příslušnost k jednomu kraji. Když
jsem pana Musila v Bělé navštívil, byl začátek října a hospodář byl v pilné práci. Trochu nedžentlmensky jsme se zachovali k jeho
ženě, která dál uklízela brambory ze zahradního políčka. Zatímco brambory hrčely přes
násypku do sklepa k uskladnění na zimu, my
jsme zasedli v parádním pokoji a pan Musil
vzpomínal. Zaujaly mě jeho vzpomínky z raného dětství a v jeho očích bylo vidět, že jsou
to zážitky stále živé, barevné a trvalé. Letadla
a stroje všeobecně musela být pro kluky 30.
let minulého století fascinující. Takže to byl
hned několikanásobný zážitek pro malého
Láďu, když ho jeho tatínek Arnošt vzal v srpnu 1938 na letecký den konaný na polích nad
Ledčí, vlastně u Hradce. Už jízda v sajdce policejního motocyklu Harley (přesně takový,
jaký je k vidění ve ﬁlmu Bylo nás pět) byla
jedinečná. Samotná akce byla plná lidí a pak
ten barevný prožitek – byla tu letadla v barvě červené, žluté i světle modré a létat s nimi
uměl i v té době velmi populární František
Novák. Jakoby toho nebylo pro venkovského
kluka málo, rozhazovaly se tu bonbóny! Neodolal nikdo a opatrně se pro ty zapadlé lezlo

i za vymezený prostor. Takhle ukořistěný poklad se ukládal hluboko do kapsy a dával za
odměnu, půlroční bráška ještě nemohl, ale
táta za tu jízdu v motorce jistě ano.
V paměti jedelských kluků bylo i místo,
kde v roce 1936 spadl anglický letoun, celá
léta se sem chodilo jako na výjimečné místo
a dlouho se tu i v širokém okolí nacházely
drobné stříbrné úlomky. To bylo ještě v časech, kdy si kantor mohl dovolit vzít děti na
vycházku do přírody, aby jim ukázal místopis, kytky, zvířata i místa nevšedních událostí. Jak se později ukázalo, zmeškané hodiny
počtů nebo krasopisu nikomu nechyběly, píše
naopak.
Když jsme se s panem Musilem loučili, svítilo sluníčko pozdního podzimního odpoledne, poslední barvou zdobilo jablíčka v bohaté
úrodě na zahradách, sem tam s žuchnutím
dopadl na zem vlašák a brambory s rachotem
padaly do bezpečí sklepa. Hospodář spěchal
s pomocí, ale nezapomněl připomenout, jakého mají v Bělé šikovného starostu a protože
bylo pár hodin do začátku komunálních voleb 2018, přál si pan Musil, aby občané panu
Pavlu Lhoťanovi zachovali přízeň (výsledky
ji jednoznačně potvrdily). Moje ruka se na
rozloučenou schovala v upracované dlani
hostitele.
ok

Na snímcích je pan Musil hned dvakrát, na skupinovém snímku sedí na klíně pana učitele (strýčka) a na druhém v čase našeho povídání. Pro zajímavost: na školním snímku je také ještě náš čtenář a přispívatel, pan Josef Prchal z Jedlé (horní řada, druhý zprava).
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Abych nezasvěceným připomněl dominantní vzpomínku pana Musila z Bělé na – LETECKÝ DEN na polích
u Hradce, připojuji článek dr. M. Vostatka, který už v jiné podobě na stránkách zpravodaje (tehdy Ledečských
novin) byl. Jestli to bylo dávno či nedávno, zkusím vám to přiblížit událostmi, které tehdy Ledčí běžely.
Firma Astra u autobusového nádraží zahájila provoz šitím pracovních oděvů, aktuální byla dostavba LDN
a ústavu pro mentálně postižené i čistička odpadních vod. Bylo rozhodnuto, že na autobusovém nádraží
bude čekárna a pořádek ve městě pomáhala řešit městská policie. Svou primici tu měl ledečský novokněz,
za školku se platilo 115 a za družinu (školní klub) 30 korun. V ledečském kině běžely americké trháky
Zabiják a Osobní strážce s Kevinem Costnerem. Tajenky se obyčejně píší na jinou stranu nebo alespoň
obráceně, já to sám nemám rád, tak to neudělám ani vám. Psal se rok 1993. Bylo to dávno? Tak pojďme
ještě dál, na hradecká pole před 80 lety.
ok

TAK SE PŘIDÁVÁM KE VZPOMÍNKÁM PANA MUSILA
a pokusím se je rozšířit, a aby záležitost měla svůj formát, je zapotřebí řadu věcí upřesnit. Předně civilním letectvím se v době
1. ČSR zabývala Masarykova
letecká liga (MLL). Bezesporu
podporovala letectví, budovala se
letiště, zkrátka jejím heslem bylo
VZDUCH JE NAŠE MOŘE. Jak
to bylo v Ledči? I zde byla pobočka MLL, která dokonce vlastnila hangár s kluzákem. Nadšenci upravili část tzv. Kamenného
stáda u Ostrova, kde pomocí gumového lana kluzák s pilotem
uváděli do letu. Popravdě to byly
jen jakési skoky. Jak mi kdysi
pamětník říkal, i to byly zážitky.
Ve městě tedy byla aktivní pobočka. Její činnost vyústila v konání dvou leteckých dnů v roce
1937 a 1938. Ty se uskutečnily
na polích u Hradce (pamatuji se,
že tam na západní straně staré

silnice od Ledče byla kaplička).
Kolik úsilí a kolik práce to dalo,
to už nikdo neprozradí. Určitě
však lze říct, že dnes vzhledem
k předpisům a administrativě už
by realizace nebyla možná. Na
pole se slétala různá letadla aeroklubů. Dodnes si pamatuji, že
civilní dvouplošníky byly snadno
rozeznatelné. Jejich dolní křídlo
bylo delší, nežli to horní. Opačně
to bylo u vojenských dvouplošníků.
K akci byly vydány plakáty, na
jejichž tisk se pamatuji. Podílel se
na nich i můj otec. Vlevo nahoře
byl modrý dolnoplošník podle
návrhu Karla Sladkovského. Ten
byl úředníkem okres¬ního úřadu
a byl výtvarně nadán (měli jsme
od něho olejomalbu ledečského
zámku). Tam byl popsán program
leteckého dne. Snad jen dodatek:
realizaci linorytu podle tohoto

návrhu provedl můj otec. Pamatuji se na to.
Ještě je třeba dodat, že příchodem okupantů v březnu 1939,
byla činnost MLL likvidována.
Kluzák zabralo německé letectvo, asi odvezlo do Německého
Brodu, kde s mnoha dalšími bylo
využíváno k výcviku pilotů. Ale
už žádná gumová lana, ale motorový naviják vynesl kluzák hodně
vysoko. Po čase zmizel i hangár
a válečné časy přinášely už jiné
události.
RNDr. M. Vostatek

V JEDLÉ ROSTE NOVÁ LÍPA
Dne 28. října 2018 v 11:00 hodin zasadili občané
Jedlé lípu ke 100. výročí založení vzniku Československé republiky. Lípa byla zasazena na místě, kde
rostla původní lípa Svobody, kterou zasadili naši
předci na počest vzniku Československé republiky, bohužel v roce 1942 musela být na příkaz úřadů pokácena. Zůstala zde Švehlova lípa, která byla
vysazena 5. května 1935 na počest významného
prvorepublikového politika Antonína Švehly. Nově
zasazené lípě všichni přejeme zdárný růst a pevně
věříme, že bude odkazem pro další generace.
Josef Prchal
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DOKONČENÍ RESTAUROVÁNÍ A OBNOVY POMNÍKU
MISTRA JANA HUSA

V polovině listopadu byly dokončeny práce na restaurování a obnově pomníku Mistra. J. Husa na náměstí. Jedná se
o monumentální pomník, který je tvořen nadživotní Husovou
ﬁgurou se vztaženýma rukama na mohutném hranolovém soklu, osazeném na třikrát odstupňovaném základě, který je dílem
Rudolfa Kabeše z roku 1926. Sokl i sochu pokrývala rozsáhlá
síť prasklin, z kterých „vytékaly“ cementové výkvěty. Povrch
plastiky byl z části degradovaný, s úbytkem původní modelace.
Na povrchu se dále ukládaly prachové depozity a tvořily se sádrovcové krusty. Socha byla napadena biologickým nárůstem,
tedy řasami, mechy a lišejníky. Restaurátorské práce provedl
BcA. Daniel Chadim, BcA. a MgA. Zdeněk Kovářík, stejně
jako při restaurování Mariánského sloupu v druhé části náměstí, které bylo dokončeno v loňském roce. Celkové náklady činily 233 818,- Kč vč. DPH a na realizaci obnovy této památky
byla městu poskytnuta dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ve
výši 116 909,- Kč.
- OdMI-

I NÁRODNÍ LISTY O TOM V ROCE 1926 PSALY
V souvislosti s opravou Husova pomníku přidávám i zprávu Ing. Václava Šedivého z Tábora i obrázek dobového článku
z citovaných Národních listů.
ok
RNDr. Abazid z Blatského muzea v Soběslavi během kompletace databáze Husových pomníků objevil, že pomník v Ledči
byl odhalen 16. května 1926. Napsal k tomu: „Datum odhalení
jsem převzal z práce Karla Čermáka: Karel ČERMÁK, Soupis
pomníků Mistra Jana Husa od r. 1915, Vlastivědný poutník:
Sborník pro Jičín a okolí, Praha, č. 7a a 7b, 2015, s. 7–67. V literatuře k Ledči (kterou jsem sám nestudoval) Čermák odkazuje na několik prací a článků v denním tisku, ale vzhledem k datu
vydání bude zpráva o odhalení pomníku jistě z Národních listů
č. 20 z 17. 5. 1926 (str. 2).“

TAKÉ LEDEČŠTÍ VČELAŘI
VZPOMÍNALI
NA STOLETÍ REPUBLIKY
PŘEPIS PROTOKOLU, NA OBRÁZKU ORIGINÁL
LISTINY
O valné hromadě Včelařského spolku pro Ledeč a okolí,
konané v neděli dne 24. listopadu 1918 ve 14 hod. v budově
měšťanské školy v Ledči.
Program: 1. Zahájení schůze, 2. Čtení a schválení protokolu,
3. Zprávy činovníků, 4. Volné návrhy.
Pan předseda zahajuje schůzi, vítá přítomné a vzpomíná
28. října letošního roku, onoho památného dne, kdy jsme
svrhli ze sebe 300leté potupné jho a vybudovali si svobodný
stát, republiku československou.
Vzpomíná úmrtí našeho dlouholetého člena a předsedy
spolku pana lesního Kaifra, jehož památku přítomní uctívají
povstáním.
Jednatel předčítá protokoly z minulé schůze a loňské valné hromady, které přítomnými byly po přečtení schváleny.
Jednatel podává ve stručné jednatelské zprávě obraz činnosti
v uplynulém roce. Zpráva pokladní: Spolek čítá 52 členy.
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ZASE VÁNOCE Spisovatel C. S. Lewis v prvním dílu Letopisů Narnie píše o strašném úkazu, který zlým kouzlem vyvolala Bílá čarodějnice. Způsobila, že v zemi jménem Narnie
byla pořád zima, ale nikdy Vánoce. Kouzlo ovšem nedokázala udržet na věky. Působením dobra a odvážných srdcí Vánoce nakonec nastaly a brzy začal znehybňující led roztávat. Vánoce totiž nelze trvale zrušit. Slavily se u nás za všech vlád a
režimů. Snahy nahradit je něčím jiným (třeba Dědou Mrázem)
vyzněly naprázdno a hloupě. Svátek narození božského dítěte
se totiž dotýká skrytých strun lidské duše. Dává nám důvod obdarovat blízké, šířit lásku a způsobovat radost. Je to svátek srdce, nikoliv rozumu. Štědrý den často pronikne i k lidem, kteří
ho slavit nechtěli. Pro navození sváteční atmosféry stačí málo.
Třeba jen zahlédnout sněhové vločky, zaslechnout tichou melodii, ucítit vůni nebo ocitnout se pod večerní oblohou. Ledy
v tu chvíli roztají, samota přestává bolet, protože člověk je náhle přirozenou součástí příběhu o lásce a naději, který stále trvá
a naše srdce mu rozumí.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
14. 12. ve 14.30 Spolčo na faře pro školní děti (zajišťuje
p. Přádová)
14. 12. v 15.30 Spolčo na faře pro děti od tří do šesti let (zajišťuje p. Sklenářová)
16. 12. v 9.00 v kostele mše svatá pro děti (za doprovodu kytar
slouží kaplan pro mládež páter Palušák)
20. 12. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
na faře)
22. 12. od 13 do 16 příležitost ke svátosti smíření v kostele

23. 12. v 17.00 Varhanní koncert (ve farním kostele, účinkuje
Alfred Habermann)
24. 12. ve 24.00 Půlnoční mše svatá se zpěvy koled
29. 12. ve 14.30 Živý Betlém aneb putování za Betlémskou
hvězdou (na Husově náměstí)
31. 12. v 15.00 Mše svatá s poděkováním za uplynulý rok
1. 1. 2019 v 9.00 a v 17.00 Slavnostní mše svatá
2. 1.-10. 1. 2019 Tříkrálová sbírka (pro CHARITU)
25. 12. 2018-27. 1. 2019 Prohlídka jesliček v kostele je možná
po každé mši svaté (dle rozpisu bohoslužeb)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
25. 12. Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční
26. 12. Sv. Štěpána (spolupracovník apoštolů ukamenovaný
v Jeruzalémě v roce 36), 2. svátek vánoční
27. 12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty
30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže (za jeho vedení začala stavba
baziliky sv. Petra ve Vatikánu)
6. 1. 2019 Slavnost Zjevení Páně - Tři králové
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

OBLÍBENÝ A HOJNĚ NAVŠTĚVOVANÝ ŽIVÝ BETLÉM
aneb PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOUHVĚZDOU BUDE NA
LEDEČSKÉM NÁMĚSTÍ 29. PROSINCE OD 14:30 h.

HAVLÍČKOBRODSKÁ CHARITA:
VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY POMŮŽE ZACHYTIT
LIDI V NOUZI A NAHRADIT BOURANÉ SVOZOVÉ AUTO
Se začátkem roku 2019 přijde čas také na již devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Největší dobrovolnické akci v republice patří termín mezi 1. a 14. lednem, přičemž na území
OCH H. Brod, tedy v okrese H. Brod, se bude koledovat hlavně od 4. do 6. ledna. Tři králové vyrazí do ulic, aby domácnostem v novém roce popřáli hodně zdraví a štěstí a zároveň
je požádali o příspěvek na pomoc lidem v nouzi žijícím v regionu.
A stejně jako v letech minulých i tentokrát havlíčkobrodská Charita už ví, jak vybrané peníze na svém území využije.
„Hlavní oblasti, které nás v současné době nejvíce tíží a s kterými nám darované ﬁnanční prostředky v rámci Tříkrálové
sbírky mohou pomoci, jsou dvě. Za prvé potřebujeme zainvestovat do rozvoje takzvané charitní záchranné sítě. Na tomto projektu pracujeme v koordinaci s dalšími charitami v Kraji
Vysočina. Stručně lze říct, že lidem, kteří jsou v tíživé životní
situaci a dostupné služby jim neumí pomoci, můžeme na základě přesně daných pravidel poskytnout například potraviny,
hygienu, ošacení nebo vybavení domácnosti s tím, že materiální pomoc vždy doplníme odborným sociálním poradenstvím
a podporou v řešení jejich problémů,“ nastínila ředitelka OCH
H. Brod Ing. Kateřina Svobodová.

Druhým důležitým záměrem využití výtěžku Tříkrálové
sbírky 2019 je nákup devítimístného svozového auta pro klienty ledečské Sociálně terapeutické dílny. Potřeba nového vozidla vzešla z nedávné dopravní nehody, při které na křižovatce řidič z vedlejší silnice narazil do charitního svozového auta
jedoucího po hlavní komunikaci. „Naštěstí se nikomu nic nestalo, dokonce u nehody nemusela zasahovat ani záchranná
zdravotní služba, za což jsme nesmírně rádi. Na druhé straně
jsme se bohužel dozvěděli, že naše svozové auto, se kterým
jsme každý pracovní den dováželi klienty s postižením do ledečské Sociálně terapeutické dílny, je neopravitelné,“ zmínila ředitelka.
Oblastní charita Havlíčkův Brod také hledá dobrovolníky,
které láká užít si Tříkrálovou sbírku jako jeden ze tří králů
nebo vedoucí tříkrálové skupinky. Vítáni jsou děti i dospělí ze všech koutů havlíčkobrodského okresu a Humpolecka. Stačí zkontaktovat koordinátorku Bc. Veroniku Pavlasovou na tel.: 731 604 743 nebo na e-mailu dobrovolnik@
charitahb.cz.
Mgr. Aneta Slavíková, PR
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ŠKOLNÍ VELETRH
FIKTIVNÍCH FIREM
Navštívili jste náš Veletrh ﬁktivních ﬁrem, který se konal ve dnech 23. – 24. 11. 2018 během Dne otevřených
dveří Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou? Pokud ano, setkali jste se
s námi, studenty 3. ročníku oboru Informační technologie
- reklama a webdesign, v naší ﬁktivní ﬁrmě, kterou jsme
prezentovali na školním veletrhu ﬁktivních ﬁrem.
Činnost naší ﬁktivní ﬁrmy jsme zahájili se vstupem do
3. ročníku. Nejprve jsme vybírali oblast, ve které chceme podnikat, a po vzájemné diskusi jsme se dohodli, že
předmětem naší činnosti bude prodej šťáv a džusů. Pak
už jsme se věnovali přípravě propagačních materiálů –
katalogů, letáků a webových stránek. Dále jsme se zaměřili na samotné založení naší ﬁrmy, rozdělení jednotlivých pracovních pozic, komunikaci s úřady sociálního
a zdravotního pojištění a také ﬁnančním úřadem. Všechno jsme zvládli a tak jsme mohli prezentovat naši ﬁrmu
s názvem AKIWI s. r. o. Během dne otevřených dveří navštívili naši ﬁrmu zájemci o studium, zástupci ﬁrem, kteří prezentovali své ﬁrmy na Dni ﬁrem a zájemci z řad
veřejnosti. V rámci prezentace jsme mohli nabídnout
hruškový a jablečný džus, který nám darovala ﬁrma Hotel Agnes, provozovatel Zelená Bohdaneč s. r. o., nebo
jednotlivé druhy šťáv z naší obchodní nabídky.
A jak se nám vše podařilo? Dle našeho názoru, i když
si uvědomujeme drobné chybičky, byla pro nás tato zkušenost přínosem, nahlédli jsme do oblasti podnikání a komunikovali se zákazníky.

AKIWI, s. r. o. (studenti 3. ročníku SOŠ, Gymnázium,
SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou)
Podnikatelské činnosti aneb začínáme podnikat v rámci ﬁktivní ﬁrmy
Podnikatelské činnosti je modul, který je na naší škole
vyučován ve 2. ročníku vyšší odborné školy oboru Ekonomika a management podniku. V rámci tohoto modulu
si upevňujeme znalosti získané při výuce modulů: Účetnictví, Právo, Management, Marketing, Aplikovaná výpočetní technika, Obchodní dokumentace atd. Podnikatelské činnosti nám poskytují možnost aktivně rozvíjet
své obchodní dovednosti a znalosti. Jedná se o vytvoření
virtuální společnosti, která je vedena, jako skutečně existující a vzniklá ﬁktivní ﬁrma a je zapojena do systému
ﬁktivních ﬁrem organizovaných Centrem ﬁktivních ﬁrem ČR, který provozuje Národní ústav pro vzdělávání.
Během Dne otevřených dveří jsme prezentovali naši
ﬁrmu GoldenCoast Photography, s. r. o., s předmětem
činnosti v oblasti fotograﬁckých služeb. Nabízeli jsme
možnost fotografování, následně jsme fotograﬁe vytiskli
a předali nebo odeslali na email. Během dne otevřených
dveří jsme si trénovali a rozvíjeli týmovou práci, přijímali jsme odpovědnost za provedení jednotlivých činností
a také jsme trénovali samostatnost.
Věříme, že jste s našimi fotograﬁemi pro vás byli spokojeni. Viz foto na protější straně.
GoldenCoast Photography, s. r. o.
(studenti 2. roč. VOŠ, GY, SOŠ a VOŠ Ledeč)

DEN FIREM - PODĚKOVÁNÍ
V pátek 23. listopadu 2018 se na střední odborné škole konal 2. ročník „Den ﬁrem“. Zástupci regionálních
ﬁrem prezentovali výrobní programy (formou propagačních materiálů i osobně), seznamovali uchazeče
o studium a jejich rodiče s nabídkami (např. stipendia,
praxe ve ﬁrmách) a nabízeli našim absolventům volná
pracovní místa.
Součástí akce byla prezentace školního projektu „Postav si CNC stroj“. Do ročního projektu byli zapojeni
žáci všech oborů odborné školy. Ze stavebnice sestavili funkční CNC stroj. V projektu se realizovala i výroba speciálního stolu pod stroj, který vyprojektovali žáci
maturitního oboru Strojírenství. Žáci učebních oborů stůl
ve školních dílnách podle výkresové dokumentace vyrobili. Žáci oboru Mechanik seřizovač se zaměřením na
CNC stroje stroj oživili speciálním programem a uvedli
ho do chodu. Na závěr žáci studijního oboru Informační
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technologie připravili pro projekt propagaci a prezentaci. Stavebnici Helago CNC - Unimat celokovová čtyřosá
turn/mill sestava a příslušenství - pětiosý řídicí systém,
Sandy box - CNC realtime v celkové částce 69 635,- Kč
pořídila žákům společnost Kovoﬁniš, s. r. o. Ledeč nad
Sázavou, které si tímto také dovolujeme poděkovat.
Děkuji za vzájemnou spolupráci společnostem - Kovoﬁniš, s. r. o. Ledeč nad Sázavou, Galatek, a. s. Ledeč nad
Sázavou, Ekol, s. r. o. Ledeč nad Sázavou, Wikov Sázavan, s. r. o. Zruč nad Sázavou, Bohemia Machine s. r. o.,
Světlá nad Sázavou, Spider Dvořák - svahové sekačky,
s. r. o. Havlíčkův Brod, Variel, a. s. Zruč nad Sázavou,
SCHÄFER-SUDEX s. r. o., Ledeč nad Sázavou, ASMO
Czech, s. r. o. Zruč nad Sázavou, Mubea, s. r. o. Dolní Královice, AR Kovo, s. r. o. Světlá nad Sázavou, Lacum-Galma, a. s. Humpolec.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

DEN POEZIE NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU
Ve dnech od 11. do 25. listopadu se v celé republice konal již
20. ročník festivalu Den poezie. Tento festival se koná na památku narození Karla Hynka Máchy (16. 11. 1810) a organizuje ho Společnost poezie, z.s. Po celé republice se konají desítky
pořadů ve školách, knihovnách, kulturních domech, kavárnách
apod. Ledečské gymnázium se do této akce zapojilo již popáté
a Den poezie jsme uspořádali ve středu 21. listopadu.
Projektový den byl určen žákům nižšího gymnázia, kteří se
rozdělili do skupin podle barev, které si vylosovali. Každá skupina pak během dopoledne prošla celkem pěti tvůrčími dílnami,
ve kterých byly připraveny aktivity zaměřené na fantazii, tvořivost a nápaditost. Jak už se stalo zvykem, tvůrčí aktivity se neodehrávaly jen na poli literárním, ale byly spojeny i s hudbou,
výtvarným uměním či cizími jazyky.
Tématem letošního ročníku bylo: Nebát se … a tomu odpovídaly i názvy jednotlivých dílen. V dílně nazvané Neboj se být
sám sebou dostali všichni stejný prozaický text a záleželo na

každém zvlášť, která slova z tohoto textu vyberou a jakou báseň
vytvoří. Pod názvem Neboj se protestovat se skrývaly tzv. protestsongy známých písničkářů (V. Vysockij, B. Dylan apod.),
s jejichž texty žáci pracovali. Dílna s názvem Neboj se fantazírovat vybízela děti k práci s mapou České republiky a zeměpisnými názvy. Pod názvem Neboj se tvořit se skrývala tvorba
obrazových básní a v dílně Neboj se hrát si si žáci hráli s doplňováním básnických textů.
Opět se ukázalo, že naši žáci oplývají nápaditostí a představivostí a bude obtížné vyhodnotit nejúspěšnější díla. Děkujeme
všem zúčastněným učitelům i žákům za jejich kreativní přístup
a nasazení, které vedly k tomu, že se letošní Den poezie opravdu vydařil.
Lenka Trtíková

ZAJÍMAVÝ UČEBNÍ OBOR - INFORMATIKA VE SKLADOVÁNÍ
Na střední odborné škole v Ledči nad Sázavou nabízíme ve
školním roce 2018/2019 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. Informace o oboru včetně nabídky pozdějšího pracovního
uplatnění u ﬁrem můžete získat ve škole po telefonické domluvě (731 612 319) nebo na www.gvi.cz.
Ing. Vlasta Rýdlová,
ZŘ pro vzdělávání, Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S.
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PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Je to jako včera, kdy naše družina Základní školy Ledeč
nad Sázavou přivítala nové prvňáčky, a přitom už máme
čtvrtletí za sebou. Prvňáčci si zvykli na režim školní družiny
a našli si nové kamarády. Ve všech odděleních se děti kromě
každodenního pohybu venku mohou věnovat nejrůznějším
zájmovým a odpočinkovým činnostem a minimálně jednou
za měsíc uspořádáme společnou akci pro všechna oddělení,
aby děti měly možnost se více navzájem poznat, zasoutěžit
si nebo se naučit něco nového. Právě k takovým společným
akcím letos patřily níže uvedené aktivity.
Ve čtvrtek 20. září proběhlo zábavné odpoledne na hřišti,
kde si děti na několika stanovištích vyzkoušely své schopnosti v nejrůznějších disciplínách. Následoval ovocně-zeleninový týden, ve kterém děti ovoce a zeleninu poznávaly
čichem, zrakem i chutí, malovaly a modelovaly a na závěr

jsme venku na zahradě společně namalovali velké obrazy
s oblíbeným ovocem a zeleninou.
V říjnu jsme zase využili možnosti prohlédnout si různá
domácí zvířata na výstavě chovatelů a vycházky do okolí
jsme si zpestřili tradiční hrou „šipkovaná“. V úterý 16. října k nám zavítal kouzelník, který všechny děti i jejich vychovatelky okouzlil svými triky. Poslední říjnový týden
jsme završili „bramboriádou“, rozumějte pásmem soutěží
s bramborami.
Listopad jsme zahájili výletem do plaveckého bazénu
v H. Brodě. V polovině listopadu nás čekala oblíbená soutěž
o nejšikovnější děvče a kluka a ještě před začátkem adventu
návštěva u ledečských profesionálních hasičů.
Jana Vilímovská, vychovatelka

NAŠI ŽÁCI VE FLORBALCUPU
V listopadových dnech proběhly již tradiční turnaje FLORBAL CUPU mladších a starších žáků škol Havlíčkobrodska. Okrsková kola se konala ve sportovní hale Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou za účasti pěti škol (domácího gymnázia, ZŠ Ledeč
n. S., ZŠ Golčův Jeníkov, ZŠ Lánecká Světlá n. S. a ZŠ Komenského Světlá n. S.). Nejlepší dvě mužstva postupovala do okresního kola v Havlíčkově Brodě.
Nejdříve odehráli své turnaje naši mladší žáci ve složení: David Zlata - Pavel Kafka, Tomáš Bárta, Adam Liška - Adam Císař,
Vilém Pešek, Tobiáš Křikava, Jan Vágner, David Šmejkal, Ondřej Bělohradský. V okrskovém kole se jim velmi dařilo, nestačili
pouze na silný tým ZŠ Golčův Jeníkov a do okresního kola v Havlíčkově Brodě postoupili z druhého místa. V Havlíčkově Brodě
se naši borci v silné konkurenci statečně drželi. Ve skupině sehráli vyrovnaný zápas s týmem Šlapanova, ale po prohře 1:5 ve skupině se ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod bojovali už jen o páté místo s Golčovým Jeníkovem. Teprve gól 2 minuty před koncem (na
2:3) je zařadil na 6. místo.
Starší žáci v sestavě Petr Tselych – Tomáš Jindra, Antonín Vrána, Jan Hoskovec - Matěj Vágner, Patrik Panský, David Machotka, Richard Pudil, Jan Holoubek a Vilém Pešek odehráli svůj turnaj na domácí půdě také se ctí. Sehráli vyrovnané bitvy s týmy ze
Světlé nad Sázavou a Golčova Jeníkova a skončili pouze o jeden gól pod postupovou příčkou na pěkném 3. místě.
Jan Čáp a Michal Simandl, učitelé tělesné výchovy ZŠ Ledeč n. S.
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38. ROČNÍK LEDEČSKÉHO SLAVÍČKA O CENU
STAROSTY LEDČE N. S.
V tomto podzimním čase se dne 6. 11. 2018 v sále gymnázia v Ledči nad Sázavou konalo postupové kolo pěvecké soutěže Ledečský slavíček. Sešlo se jen 26 soutěžících, kteří byli
rozděleni podle věku do tří kategorií. Nově přibila i kategorie
dua. Na vše dohlížela milá porota ve složení: Tůmová Dana
a Pecho Soňa.
Soutěžící přišlo podpořit hodně diváků, zejména rodičů, prarodičů a spolužáků. V průběhu soutěže vystoupila taneční skupina Lentilky, pod vedením Anety Šťastné - choreograﬁe Show.
Atmosféra byla báječná, a tak všichni soutěžící i diváci strávili
příjemné odpoledne.
Výsledky první kategorie:
1. místo – Pelikán Matěj, 2. místo – Ochová Barbora,
3. místo – Růžičková Viktorie
Duo: 1. místo – Policarová Anna, Roulová Rozálie
Výsledky druhé kategorie:
1. místo – Nová Tereza, 2. místo – Zichová Tereza,
3. místo – Hoskovcová Izabela
Duo: 1. místo - Nulíčková Josefína, Storožová Beáta
Výsledky třetí kategorie:
1. místo – Černá Zuzana, 2. místo – Holatová Anežka,
3. místo - Aronová Viktorie
Výsledky čtvrté kategorie:
Duo: 1. místo – Kroutilová Vendula, Kubíčková Viktorie
Ceny předával starosta Ing. Zdeněk Tůma. Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do krajského kola v Jihlavě, které se

konalo 24. 11. 2018 v ,,Hotelu Gustav Mahler“. Vítězka druhé kategorie Tereza Nová zvítězila i v krajském kole. Děkujeme všem účinkujícím za účast a za rok se těšíme na další kolo
naší pěvecké soutěže.
Marcela Mainerová - SVČ Ledeč

UMĚNÍ SE ODSTĚHOVALO DO HUMPOLCE
Dne 30. října 2018 jsme se s Multimediální tvorbou ze ZUŠ
Ledeč vydali do Humpolce do zóny pro umění 8smička, která se
nachází v areálu bývalé textilní továrny. Tato továrna, koncem
19. století specializována na výrobu hrubé tkaniny, byla po roce
1948 sloučena do podniku Sukno a bylo jí přiřazeno číslo 8. Odtud je tedy název. Továrna fungovala jako přádelna vlnařských závodů do roku 1989. Objekt pak chátral nebo byl dočasně využíván
k jiným účelům. 8smička zahájila provoz 18. dubna 2018.
My jme zavítali na návštěvu výstavy uměleckých párů s názvem Dvě nohy, čtyři ruce
a workshop s tím spojený. I my jsme vytvořili umělecké dvojice a kreslili postavy tak, že
jeden udělal hlavu, druhý tělo a první nohy. Vznikla tak vtipná stvoření. Po té jsme šli na
komentovanou prohlídku výstavy. Zhlédli jsme zde videoart, fotograﬁe, malby i kostýmy
molů, symbolizující minulost továrny. Nakonec jsme dotvořili naše kresby a představili
spolužákům.
8smička nabízí nejen výstavy, ale chystá se tu i stálá sbírka nejen textilního umění. Můžete zde příjemně posedět v kavárně nebo nakoupit uměleckou literaturu. Zároveň je zde
i místo pro promítání ﬁlmů a setkávání nejen umělců, semináře, workshopy. Každou sobotu se v areálu konají tvůrčí dílny s výtvarníky, které jsou ideálním výletem pro rodiny
s dětmi.
Václav Čapek, autor fotograﬁe: Lukáš Žentel

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁS ZVE…

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Ledečská ZUŠ se připojí k celostátní akci Česko zpívá koledy. Přijďte si s námi zazpívat, srdečně vás zveme
na nádvoří naší ZUŠ v Nádražní ulici ve středu 12. 12. 2018 v 18 hodin.

KONCERTY DECHOVÉHO ORCHESTRU
Zveme také na vánoční koncerty dechového orchestru, které se uskuteční 15. 12. ve 14 hod. v sále hotelu Sázava
a v 17 hod. v kulturním domě v Bojišti. Vstupné je dobrovolné.
-JL-
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NA SVATOMARTINSKOU HUSU SENIOŘI
Z PETRKLÍČE NEZAPOMENOU

Ještě před svátkem svatého Martina projevili senioři využívající služeb ledečského Petrklíče přání vyrazit společně
na výlet a jako zlatý hřeb pochutnat si na tradiční svatomartinské huse. Jejich nadšení bylo tak nakažlivé, že pracovnice jedné ze služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod na nic
nečekaly a zařídily klientům na 8. listopad společné posezení v Hospodě U Čerta v nedalekých Vilémovicích. Po vynikající hostině následovala procházka k památnému Vilémovickému tisu a po blízkém okolí.
Na první pohled obyčejné přání vzbudilo v seniorech
z Centra sociálních služeb Petrklíč vlnu nadšení. „Valná
část našich klientů není schopna se na podobný výlet vypravit samostatně. Některým v tom brání zdravotní stav,
jiní se bojí cestovat sami. U nás v Petrklíči mají jak fyzickou pomoc, tak i přátele a známé, se kterými rádi tráví čas,“
vysvětlila tamní sociální pracovnice Bc. Ivana Tomanová.
A jak dodala, když je motivací dobré jídlo, radost z plánování cesty je dvojnásobná. „O pečené husičce se mezi seniory mluvilo už dlouho před výletem. Vyprávěli si, kdo ji měl
naposledy a kdo ji jak připravoval. Bylo úžasné, jak se díky
kulinářskému tématu dokázali vzájemně nadchnout,“ usmála se Ivana Tomanová.

Personál Hospody U Čerta vyšel Petrklíči vstříc a pro třináctičlennou návštěvu nachystal polévku – masový vývar
s játrovou rýží – a samozřejmě toužebně očekávanou pečenou husu s knedlíky a se zelím. „Klienti si jídlo velmi pochvalovali, moc jim chutnalo. Byl to pro ně zážitek. Dámy
už takto složitý pokrm doma nepřipravují a pro pány je to
ještě složitější. Ve Vilémovicích pro ně bylo všechno nachystáno, a navíc si slavnostní jídlo mohli užít společně.
Hospodě U Čerta patří velké poděkování za to, že se o nás
tak královsky postarali,“ podotkla sociální pracovnice.
Po obědě ještě následovala návštěva Vilémovického tisu.
Někteří senioři si nenechali ujít příležitost a památný strom
objali. „Výlet se velmi vydařil, klienti o něm stále mluví
a rádi si prohlíží fotograﬁe, které jsme pořídili,“ zhodnotila
Ivana Tomanová. Dodala, že navíc už přemýšlí, kam se podívat při příští příležitosti.
Mgr. Aneta Slavíková

(Foto: Senioři z Centra sociálních služeb Petrklíč si pochutnávali na svatomartinské huse a objímali památný Vilémovický tis. Archiv OCH HB)

PODĚKOVÁNÍ
Z KLOKÁNKU
Děkuji jménem našeho Klokánku za krásnou
sbírku oděvů, hraček a her. Dárky byly doručeny z akce „Blešák bez peněz“ z Ledče n. S. Naše
děti i tety měly obrovskou radost. Děkuji všem,
kteří se na sbírce podíleli. Moc si vážíme, že na
nás i na takovou dálku myslíte a že vám není
lhostejný osud našich dětí. Bez tak potřebné pomoci bychom nemohli v Klokánku poskytovat
dětem vše a v takové kvalitě, v jaké se jim dostává naší péče. Děti přicházejí jen v tom, co mají
na sobě, bez školních potřeb a dalšího oblečení
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i obutí. Odcházejí s výbavou a hračkami a na jejich místo přijdou zase další, bez všeho. Máme
proto velkou spotřebu a náklady, o to víc si vážíme každé pomoci. Velký dík!
Lenka Beránková
a Iva Prudičová, ředitelka Klokánku Litoměřice

BLOKUS NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU

Ve dnech 12., 14. až 16. listopadu
se na našem gymnáziu uskutečnil turnaj v deskové hře BLOKUS, kterého
se zúčastnily čtyřčlenné týmy nižšího gymnázia 1.P. 2.S, 3.T a odpovídajících ročníků ZŠ Ledeč. BLOKUS je
společenská desková hra pro 4 hráče,
která je založená na pokládání hracích
dílků na hrací plochu tak, aby se dílky
stejné barvy dotýkaly pouze rohy. Hra
vyžaduje dobrou představivost a strategii, protože cílem každého hráče je,
aby položil do hracího pole co nejvíce
dílků a zároveň, aby ostatním hráčům
zabránil v pokládání jejich dílků.

Samotnému listopadovému klání
předcházela příprava jak na základní
škole, tak na gymnáziu. V pondělí se
utkaly týmy šestého ročníku ZŠ a primy a nejúspěšnější byly týmy PRIMA
2 a PRIMA 1.
Ve středu své síly změřila družstva
sedmých ročníků a sekundy, vítězem
se stal tým SEKUNDA 1 a druhý byl
tým SEKUNDA 2.
Pátek byl určen soutěžícím z osmých
tříd a z tercie a na první místo se probojovali žáci TERCIE 1 a druzí skončili žáci 8.B 1 ze základní školy. Všichni soutěžící byli na závěr odměnění

drobnými cenami a vítězná družstva
získala poháry.
Poděkování patří Městskému úřadu Ledeč nad Sázavou a vedení naší
školy za ceny, které věnovaly do soutěže, všem organizátorům z řad učitelů gymnázia, kteří soutěž připravili,
zorganizovali a osobně se zúčastnili.
V neposlední řadě všem žákům, kteří
se hry zúčastnili a snažili se získat pro
svůj tým nejmenší počet bodů.
Děkujeme všem za účast a těšíme se
na příští rok!
Organizátoři turnaje

HLEDÁTE DOBROU SLUŽBU PRO
LEDEČ A OKOLÍ?

PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ,
NATĚRAČSKÉ A LAKÝRNICKÉ
PRÁCE V INTERIÉRU
I EXTERIÉRU
DOHODA JISTÁ!
David BĚLOHRADSKÝ: 777 584 665

Hledá spolupracovníka,
kolegu, parťáka v jedné
osobě.
Požadujeme:
autorizaci v oboru pozemní stavby
znalost práce na PC – MS office
časovou flexibilitu
odpovědnost k práci
schopnost práce v týmu
řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
výborné platové ohodnocení, firemní benefity,
možnost seberealizace

Kontaktní osoba: A. Potocká 725 844 398
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LIDSKÉ TOUHY, RADOST A PŘÁNÍ RŮZNÉ JAZYKY NEROZDĚLUJÍ
ZRESTAUROVANÁ KRÁSA V TRUHLÁŘSKÉ DÍLNĚ PANA JOSEFA PLEVY
České Vánoce voní po dřevu. Šikovné ruce řezbářů
dlouhé měsíce před jejich příchodem připravují ﬁgurky zvířátek a postavičky lidí, oživující jesličkové výjevy a zalidňující složité krajiny betlémů, inspirované slovy novozákonního příběhu o narození zázračného dítěte.
Přestože se jesličky a betlémy v českých zemích zhotovovaly z nejrůznějších materiálů, dřevo bylo nejdostupnější, nejrozšířenější a nejoblíbenější. Na dřevěných betlémech pracovala často celá rodina. Rodiče společně
s dětmi tvořili ve volných chvílích vlastní fantaskní svět,
v němž se tváře sousedů a známých proměňovaly v obrazy svaté Rodiny, Tří králů, pastýřů a koledníků.
Nejstarší betlemáři nikdy skutečný Betlém nenavštívili
a vytvářeli půvabné krajiny, v nichž se pohádka snoubila s podobou míst, která důvěrně znali. Do českých zemí
pronikly první jesličky společně s jezuitským řádem
v 16. století z Itálie. Pražské jesličky vystavené v roce
1560 v jezuitském kostele sv. Klimenta na Starém Městě pražském byly nejen prvními jesličkami postavenými v Čechách, ale i prvními jesličkami ve střední Evropě
a v zemích ležících na sever od Dunaje. Do intimity rodinných vánočních oslav byly chrámové či kostelní jesličky zahnány josefínskými reformami, které je zakázaly
stavět v kostelech jako církve nedůstojné dětské hračky.
České domácnosti dlouho před vznikem tradice vánočního stromku získaly nejpůvabnější z vánočních zvyků
- výrobu a stavění velkých betlémů a skromnějších jesliček. Za otce vánočních jeslí je považován zakladatel
jednoho z nejznámějších středověkých mnišských řádů,
jáhen Giovanni Bernardone, známější jako František
z Assisi (1182-1226). O Vánocích roku 1223 postavil
v italském Grecciu v jeskynní kapli, sloužící mu za poustevnu, žlab, který naplnil slámou a přivedl k němu vola
a osla. Na žlabu, jenž se stal betlémskými jeslemi, sloužil
kněz půlnoční vánoční mši a sv. František četl evangelium o zrození Páně.
V současné době dokončuje pan Josef PLEVA opravu betlému pro farní kostel sv. Jiljí ve Vlašimi. Po dlouhých 82 letech (naposledy byl opravován v roce 1936) se
opět ukáže ve své kráse o letošních vánočních svátcích
ve zdejším kostele.
Betlém zrestauroval umělecký truhlář Josef Pleva v letech 2017-2018. Je to soukromý betlém, který patří od
roku 1947 rodině Plevových. Pan Josef k tomu poznamenává: „Nejstarší částí jsou polychromované ﬁgurky, které přivezli moji rodiče po druhé světové válce ze Šumavy,
z pohraniční vsi Včelná pod Boubínem. Jak mi otec říkal, tak z nějakého mlýna, kde je našel na půdě. Po válce a po odsunu Němců dával stát zdarma uvolněné domy
v pohraničí českým rodinám k osídlení. Otec s matkou
a ještě se strýcem se odjeli do pohraničí podívat, zda by
se případně někam neodstěhovali. Po příjezdu do Vimperku jim přidělili jako místo určení ves Včelnou, aby
si nějaký dům vybrali. Otec mi vyprávěl, jak byly domy
rozbité, okna vytlučená a lidé chodili dům od domu
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a rabovali, hledali zlato, obrazy a jiné cennosti. Moji rodiče prošli také několik domů, ale nelíbilo se jim tam,
a tak odjeli zpátky domů.“
Takové poznání a rozčarování poznalo jistě mnoho rodin. Pan Josef pokračuje v příběhu jednoho zapomenutého betléma. „Na jedné půdě našli rodiče pěkné betlémské ﬁgurky, a tak je vzali dětem na hraní. Doma se jim
to ale rozleželo v hlavě, ﬁgurky schovali a vždy na Vánoce jsme je stavěli na dřevěnou desku a obkládali sušeným mechem. Tak se dochovaly do dnešních dnů.“ Figurky dramaticky změnily prostředí, ale původní poslání
bylo zachováno a rozvíjeno – oslava Kristova zrození
v lidovém pojetí. Dětské ruce i ruce dospělých je laskaly a oprašovaly, aby je ve svátečních chvílích umístily na
čestné místo v rodině. Figurky jistě zaslechly mnohá přání, mnohé písně, a byť to bylo v odlišných jazycích, touhy, přání zůstaly a naplnění Otčenáše, které tu také jistě
zaznělo, je všude stejné.
Pan Josef Pleva k dalším osudům betléma ze Šumavy podotýká: „Neboť se zabývám opravami betlémů
a měl jsem další ﬁgurky z Králicka, rozhodl jsem se zhotovit skříň a do ní umístit celý betlém. Tak zabezpečím
jednotlivé ﬁgurky od poškození a poztrácení. Takto ukryté ve skříni přečkají ještě mnoho dalších let a o vánočních svátcích připomenou to, pro co byly, před více než
sto lety, zhotoveny. Pro radost, krásu a oslavu narození Páně.“
Panu Josefu Plevovi patří velké poděkování za dobrou
řemeslnou práci i zachování tradic, a to nejen ve vlastní rodině, díky jeho dovednosti jsou opravené „kousky“
v mnoha dalších rodinách a jak se zmiňujeme v úvodu,
může je posoudit i veřejnost. Konec konců do Vlašimi
to není tak daleko a v čase vánočním to může být hezký výlet i estetický a duchovní zážitek ve zdejším kostele. Možná se v dílně pana Plevy ukrývá ještě mnohý
poklad, zatím třeba jen v krabicích, který se pod jeho rukama promění a rozzáří. Rádi se na něj podíváme – rádi
se sem zase vrátíme!
Josef Pleva, ok.

UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ

Josef PLEVA
opravy nábytku
a starožitností
Jaroslava Haška 646
Ledeč nad Sázavou
Kontakt:
mob.: 608 936 886
e-mail: jpleva@tiscali.cz
www.plevarenovace.wbs.cz

VESELÉ DŘEVO PANA JOSEFA BLAŽKA ONĚMĚLO

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali rodině Němečkových z Vrbky,
která nám pro letošní advent
věnovala krásný smrček, který více jak 30 let zdobil jejich
zahradu a stejnou službu určitě odvede i na našem ledečském náměstí.
-OdMI-

Z šedých a mlhavých listopadových dnů přišla i smutná zpráva.
Na Horní Pasece zemřel pan JOSEF BLAŽEK. Široké veřejnosti byl známý především jako výborný muzikant i kapelník zdejší
populární dechovky. Své příjmení
naplňoval opravdu mírou velikou,
tedy i ono pověstné nomen omen
– jméno znamení. Blaženost a radost rozdával všude kolem sebe.
Svůj více jak osmdesátiletý život
naplnil tenhle vitální chlapík prací a muzikou. Těch muzikantských
historek a zážitků, které absolvoval po celém kraji, by bylo na knihu. Jeho „veselé dřevo“ či štěbenec
oněmělo! Všem okolo bude Pepík
moc chybět, ale také jeho pověstná slivovička, o kterou se rád a velkoryse podělil se všemi svými přáteli. Škoda, zrovna letos se urodilo

B L A H OP Ř Á N Í

tolik švestek, ale pan Blažek jistě
založil dobře. Možná se tomu bude
říkat smutný ročník, ale slivovice
to bude dozajista vynikající, plná
energie, kterou do ní pan Josef Blažek vložil. Čest jeho památce!
ok

P OD Ě KOVÁ N Í

Dne 21. listopadu oslavil náš tatínek, dědeček a pradědeček,
pan FRANTIŠEK PANSKÝ z Ledče n. S. krásné 90. narozeniny. My, tedy celá jeho rodina, mu proto touto cestou přejeme do dalších let pevné zdraví a ať ho nikdy neopouští jeho stále dobrá nálada. Máme Tě moc rádi, dědečku! Tak ještě
hodně ujitých kilometrů životem. My všichni.
Děkuji prostřednictvím Ledečského zpravodaje za gratulace
k mým narozeninám zástupcům MěÚv Ledči, zástupcům
DPS, Petrklíče i za všechna milá přání od kamarádů a známých z pečovatelského domova.
František Panský

Děkuji panu starostovi Tůmovi, paní místostarostce Horákové, paní Pospíšilové - ředitelce Pečovatelské služby v Ledči
a kolektivu, panu Kubátovi a všem přátelům a známým, kteří
mi přáli k výročí 100 let.
Ludmila Martínková

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří přišli 1. listopadu 2018 dát poslední sbohem
naší milované manželce, mamince, babičce
a prababičce, paní MILOSLAVĚ PANSKÉ.
Velmi si vážíme všech projevů soustrasti a
květinových darů.
Jménem zarmoucené rodiny manžel a děti s rodinami.
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VODNICKÉ ŠTĚSTÍ
– PŘEDVÁNOČNÍ POHÁDKA V SÁLE GYMNÁZIA
Byl jeden tuze zamilovaný vodník a jedna tuze zamilovaná víla. K tomu
ještě starý mlýn, malá tůň a na kopci zámek. A v tom zámku žije knížepán,
co by získal vílu rád. Naštěstí se světem toulá vysloužilý voják Jíra. Sílu
má za tři, odvahy plný pytel a dobrotisko, to on je, i když pod vousy si
občas brblá. Výpravná loutková pohádka o smutném vodníkovi a jeho
nešťastné lásce, která nakonec k naplnění dojde, se odehraje

v neděli 16. prosince 2018 od 14 hod. v sále gymnázia v Ledči.
Vstupné: 50 Kč dítě, 80 Kč dospělý, předprodej v TIC Ledeč, Husovo náměstí 60

Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem vás zvou na

BETLÉMSKÉ
SVĚTLO 2018
Pro sváteční chvíle si jej
můžete odnést z Husova sboru
v Ledči n. S., a to v době
22. a 23. prosince, 9–15 h.
K dispozici prozatímní
skleničky i pro náhodné
kolemjdoucí. Nechť vám
toto Betlémské světlo přinese
do vašich domovů vánoční
pohodu, štěstí a zdraví.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
SKUPINY DIOGENES Z ČECHTIC,
který se již pošesté uskuteční

v kostele sv. Víta v bývalém městečku Zahrádka u Ledče
SOBOTA 15. PROSINCE od 17 hodin
Na koncertě zazní koledy, spirituály a vánoční duchovní i světské písně.
Cesta z parkoviště ke kostelu bude osvětlena svíčkami. Upozorňujeme,
že kostel není vytápěn, proto doporučujeme teplé oblečení! Vstupné je
dobrovolné, výtěžek bude věnován na opravy kostela.
Srdečně zveme!

SADOVÉ ÚPRAVY PARKU U ŘEKY
V říjnu 2018 byl na území našeho města ukončen zajímavý projekt, vznikl nový park
u řeky. Návštěvník park může navštívit při své procházce, je umístěn pod ﬁnančním úřadem 0,3 km západně od centra našeho města a leží při výletní cestě, proti sokolovně.
Vznikl zde prostor, který bude sloužit pro aktivní odpočinek návštěvníků. Barevnost jak
během vegetace, tak na podzim zajistila výsadba Acer platanoides – javoru mléčného v kultivarech. Nově byla v rámci tohoto projektu vysazena alej z pěti TiIlia cordáta “Greenspire“
podél cesty v parku. Dále je zde vysázena zajímavá skladba vzrostlých stromů, kdy jejich
celkový počet je 20 kusů, a další keře. V tomto článku není možné detailně popisovat jednotlivá stanoviště a všechny přínosy parku, ty nakonec přesně ocení každý návštěvník sám.
V neposlední řadě zde budou na jaře 2019 instalovány 3 – 4 herní či cvičební prvky.
Všem návštěvníkům přejeme příjemný zážitek a dobrý pocit z návštěvy tohoto dosud
neobjeveného koutu našeho města.
Ing. Břetislav Dvořák – vedoucí odboru OVŽP

Prodejna HOBBY ZOO
v Ledči, Husovo nám. 141
bude mít od 1. ledna 2019

UPRAVENOU OTEVÍRACÍ DOBU
PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:
SO:

8,30 - 11,30
zavřeno
8,30 - 11,30
ZAVŘENO
8,30 - 11,30
8,30 - 11,30

12,30 - 16.30
13,00 - 16,30
12,30 - 16,30
12,30 - 16,30

Informace o prodeji a službách v jiných
termínech na tel. 603 572 399 Ing. Prchalová
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KOSMETIKA - MASÁŽE
EVA KRAMÁŘOVÁ
NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY

KOSMETIKA - masáže obličeje a dekoltu, čištění pleti,
líčení, barvení obočí a řas, depilace horního rtu.
MASÁŽE - zad, šíje, rukou, nohou, hrudníku, břicha.
Možnost zakoupení dárkových poukázek
- narozeniny, svátky, Vánoce.
Darujeme i poukázky do tomboly.

SALÓN FREESTYLE
HÁLKOVA 325, LEDEČ N. S.
Tel.: 731 315 003, 737 655 163

DO MAHLEROVY RODNÉ ZEMĚ
– EVELYNE BLOCH-DANO V LEDČI

Tolik očekávání, tolik zvědavosti, tolik příprav. Když píšete román, nejste povinni navštívit skutečná města, zejména dnes, když je
na internetu k dispozici tolik obrázků. Ale co lidský život, hlasy, vůně,
chutě, pocity, emoce? Procházet se
po ulicích, po dlážděném chodníku, být součástí davu na trhu, podívat se na zvonici kostela, vystoupat
po starých schodech, poslouchat
hudbu cizího jazyka, projít se po městských hradbách, obdivovat barvy podzimu a krásu krajiny, ohřát se v kavárně – nádherný zážitek. Přijela jsem do Jihlavy, abych lépe pochopila dětství
a mládí Gustava Mahlera. Díky Josefovi Poukarovi a Daně Poukarové to byl mnohem intenzivnější objev.
Několik dní poté, co jsme se vrátily do Francie, má sestra
i já si stále připomínáme to úžasné přijetí a laskavost každého
člověka, s nímž jsme se setkaly, srdečnost ve srovnání s chladem lidí ve Vídni, kde jsme byly bezprostředně předtím. Jistě
tomu tak bylo i před stoletím díky rozdílu mezi malým moravským městem a velkolepým hlavním městem říše. Jihlavské náměstí, jeho barevné domy, kašna, radnice, kostely, které musely vypadat téměř stejně. (Zapomeňme na škaredou budovu ve
středu!) Ve fantazii můžete sledovat vojenské kapely a slyšet
ozvěny první symfonie. Ve své mysli si představíte židovský
chrám zničený nacisty tak, jak je připomenut na pamětní desce.
Obdivujete impozantní sochu Gustava Mahlera, který tu stojí jako duchovní velikán. Dalším pocitem je všudypřítomnost
hudby ve městě. Mahler patří k tradici: kantor v synagoze, sbory, kterým naslouchal v kostelech, koncerty, lidové písně, ale
také slavní hudebníci jako Mozart nebo Beethoven na cestě do
Vídně, nebo později Dvořák a Smetana. Doufejme, že jednoho dne bude napsáno pár slov na hlavních místech, kde Gustav
Mahler žil, studoval a hrál.
Díky panu Jindřichu Navrátilovi jsme mohli vstoupit do
domu, kde Bernard Mahler s rodinou bydlel. Navštívili jsme
obchod, kde prodávali lihoviny, starodávné schody se zábradlím, sklep a dvůr, který Gustav viděl ze svého okna. V tomto
domě zemřel jeho milovaný bratr Ernst. Cítíš se jako bys skočil
do minulosti, najednou tak blízké. Slyšíš zvuky zvířat, které tak

obtěžovaly mladého Gustava, citlivého na zvuky každoden-ního života, hluk z palírny jeho otce a hlavně otcův hlas a hádky
s jeho ženou. V sousedním domě se nachází zajímavé muzeum,
které tyto dojmy doplňuje.
Ale nás čekají další schůzky. Po židovském hřbitově v Jihlavě, kam jsme vylezli přes oplocení, jsme navštívili hřbitov
v Humpolci s nezapomenutelným erudovaným výkladem pana
Vladimíra Staňka. Tento člověk, který se na vás dívá modrýma a pronikavýma očima, ví všechno o všech pohřbených na
tomto hřbitově. Ukázal nám nejen hroby příbuzných Gustava
Mahlera a Franze Kafky, ale i mnoha dalších lidí. Je to strážce
mrtvých nebo kouzelník, který křísí jejich jména, rodiny, příběhy a původ – jejich životy? Řekl nám, že Maria Freund, sestřenice Emila Freunda (Mahlerova přítele v Jihlavě a po celý
jeho další) nikdy neexistovala (pouze jako dítě). Tak je vymazán tragický příběh nešťastné dívky zamilované do Gustava,
která se vrhla do řeky poté, co ji donutili rodiče do svatby s jiným. Jsem zklamaná. Už jsem ji milovala. Malá část mého já
stále věří v legendu, i když vím, že pan Staněk samozřejmě
musí mít pravdu.
Na židovských hřbitovech udržovaných v dobrém stavu přežívá vzpomínka na ztracený svět. Moje sestra a já jsme byly
hluboce dojaté, zvláště v synagoze v Ledči s krásným stropem
a dřevěnou galerií. Ale sametová opona již neslouží ke své posvátné roli. Opravený chrám je jak svědectvím zničeného života, tak i znamením naděje. Mladá paní Lucie Nixbauerová nám
zde otevřela dveře a poskytla výklad. Nyní se zde konají koncerty, což je konec konců jiný způsob modlitby. Několik metrů odtud hrál malý Gustav ve věku čtyř let poprvé v životě na
klavír v domě matčiných rodičů. Všechno vede k hudbě s Mahlerem.
Skončíme na začátku: Kaliště a rodný dům. Starobylé fotograﬁe jsou v mé mysli hluboce uloženy. Dnes tu stojí pěkný
„penzion“. Vypadalo to tu pravděpodobně jinak. Ale to nevadí.
S trochou představivosti můžeme „vidět“ původní místo.
Musím spojit tyto obrázky a slova, vybrat z nich to nejpodstatnější ze své paměti a poznámek, abych napsala svůj román
co nejpravdivěji, abych přiblížila dobu narození a zrání génia
Gustava Mahlera. A pak samozřejmě návrat.
Evelyne Bloch-Dano
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VZPOMÍNKY
Dne 25. listopadu 2018 jsme
vzpomněli 80. výročí narození mého
manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka, pana
FRANTIŠKA BRZONĚ z Kožlí.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínáme.
S láskou manželka a dcery
s rodinami

Dne 1. prosince letošního roku jsme
si připomněli smutné výročí, jeden
rok ode dne, kdy nás opustila paní
MARIE ZÍTKOVÁ z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.
Přítel Josef a rodina

Jak těžké je hledat slova,
aby vyjádřila smutek náš,
vzpomínky vracejí se znova
a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíš,
vnoučata nepohladíš.
Jen vzpomínky na Tebe zůstaly nám..

Dne 2. prosince 2018 uplynul rok plný smutku
a vzpomínek, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček a kamarád, pan PAVEL JINDŘICHOVSKÝ
z Pavlova.

S láskou a úctou vzpomíná rodina

Dne 17. prosince 2018 uplyne první
rok od ztráty našeho milovaného
tatínka, dědečka a oblíbeného řidiče
autobusu,
pana MIROSLAVA MORAVCE.
Vzpomeňte na něj spolu s námi.
S láskou vzpomínají děti
s rodinami

Dne 31. prosince letošního roku
uplyne 19 let od úmrtí milovaného
syna, bratra a švagra,
pana VLASTIMILA CIHLÁŘE
z Prosíček.
Dne 5. února 2019 si připomeneme
17. 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

Čas plyne, bolest zůstává.
Co více můžeme Ti dát?
Jen kytičku a stále vzpomínat.
Dne 27. listopadu uplynulo dlouhých
40 let od úmrtí našeho drahého
tatínka a dědečka,
pana JOSEFA RITTENAUERA
z Ledče n. S. a dne 15. prosince to
bude rok, co nás navždy opustila naše
drahá maminka a babička, paní
BOŽENA RITTENAUEROVÁ
z Ledče.
Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte
jim tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají dcera Hana, syn
Pavel a vnoučata Tomáš s rodinou
a Hana s přítelem.

Dne 8. prosince 2018 uplyne již 33
let od doby, kdy nás navždy opustil
pan ZDENĚK PAAR, který působil
jako lesní technik v Bohdanči.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka Jaroslava
a dcery s rodinami

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti můžeme na hrob dát a stále vzpomínat.
Dne 17. prosince uplyne pět smutných let od úmrtí
paní MILOSLAVY KOVACSOVÉ z Hněvkovic.
Stále vzpomínají syn s rodinou, dcera, vnoučata Petr,
Martina, Renata, Iveta, Jana, bratr Fanouš
a sestra Anča.

Dne 18. prosince 2018 uplyne již
druhý rok ode dne, kdy nás navždy
v tichosti opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan ZDENĚK BEZDĚK z Ledče.
S láskou stále vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami

Čas plyne dál, jen vzpomínky
zůstávají.
Dne 21. prosince 2018 vzpomeneme
30. výročí úmrtí
pana BOHUMILA ŠIMKA
z Rejčkova u Ledče.
Dne 6. ledna 2019 pak vzpomeneme
jeho nedožitých 85 let.
Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami
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