Červenec
2019
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 7 * ROČNÍK XXVII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
Po uzávěrce červnového zpravodaje se konala rada
města 27. 5. 2019 a v červnu se rada města sešla
17. 6. 2019. Na svých jednáních rada města probrala
tyto podstatné body:
• Schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na realizaci akce
„Ledeč nad Sázavou, oprava střechy márnice na hřbitově kostela Nejsvětější Trojice“.
• Schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na ﬁnancování potřeb jednotky SDH, za účelem udržení a rozvoje její
akceschopnosti a to ve výši 30 000,- Kč.
• Schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na pořízení
nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany SDH Ledeč nad Sázavou ve výši
1/3 z celkových nákladů na projekt, nejvýše však
299 970,- Kč.
• Schválila prodloužení nájemních smluv k bytům
v Domě s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou.
• Schválila účetní závěrky městem zřízených příspěvkových organizací.
• Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok
2019 organizacím a spolkům v celkové výši 6000 Kč
(Linka bezpečí z.s. a Myslivecké sdružení Kožlí).
• Schválila uzavření Smlouvy o dílo na zpracování
energetického posudku a projektové dokumentace
v rámci přípravy realizace akce „Snížení en. náročnosti objektu sídla Pečovatelské služby s Ing. Zdeňkem Janýrem.

(upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zastupitelé města se sešli dne 24. 6. 2019 a z jednání
pro potřeby zpravodaje vybíráme:
• Schválení účetní závěrky Města Ledeč sestavené ke
dni 31. 12. 2018.
• Schválení závěrečného účtu Města Ledeč nad Sázavou za rok 2018 bez výhrad.
• Schválení příspěvkovým organizacím převedení
kladných hospodářských výsledků za rok 2018 do rezervních fondů těchto organizací.
• Vydání Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč
č. 2/2019, o nočním klidu.
• Schválení doﬁnancování nákladů akce „ZTV Plácky
II. etapa“ do plné výše (nad rámec poskytnuté dotace
ve výši 880 tis. Kč) z vlastních zdrojů tzn. z rozpočtu
Města Ledeč nad Sázavou pro rok 2019.
• Schválení záměru přijetí daru – stavba občanské vybavenosti č. p. 433 (sokolovna) od spolku TJ Sokol
Ledeč nad Sázavou, Městu Ledeč nad Sázavou.
• Bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Odborné učebny na ZŠ Ledeč nad Sázavou“.
• Schválení dodatků rámcových smluv s ﬁrmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. s účinností od 1. 7. 2019.
• Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků „ZTV
Plácky II. etapa“ v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je
naplánován na 22. července 2019.
Kompletní usnesení z jednání rady města a zastupitelstva města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na online přenos lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz
Mgr. Michal Simandl, místostarosta

KONČÍ FARMÁŘSKÉ TRHY V LEDČI NAD SÁZAVOU
Od června 2019 je ukončeno pořádání Farmářských
trhů v Ledči n. S. K tomuto kroku jsem přistoupila
po zralé úvaze a s ohledem na několik faktorů. Hlavním byla ekonomická nerentabilnost těchto akcí a bohužel v neposlední řadě také malá podpora ze strany

samotných trhovců. Děkuji všem, kteří měli o znovuoživení tradice Farmářských trhů zájem a podporovali ji
už jen tím, že se trhů účastnili coby zákazníci.
E. Blažková

KOMINICTVÍ

Zubní pohotovost červenec 2019

URBAN A SYN

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

nabízí stavby nových systémových komínů,
montáže nerezových komínů, vložkování
komínových průduchů pro tuhá paliva i plyn.
Rekonstrukce nadstřešních částí komínových
těles, dopojení spotřebičů kouřovody,
roční servis a čištění komínů, vše kvalitně
a se zárukou.
Kontakt na telefon: 776 666 014.

2

Dr. Stratilová Marie,
Havlíčkova 848, Chotěboř
Dr. Surzhyk Valentyn,
20.–21. 7.
U Trojice 4059, H. Brod
Dr. Szwaczyna Kazimír,
27.–28. 7.
Okrouhlice 186
Dr. Biesieda Ganna,
3.–4. 8.
U Trojice 4059, H. Brod
Dr. Němcevová Ivana,
10. – 11. 8.
T.G.M. 35, Golčův Jeníkov
13.–14. 7.

Tel.: 777 993 880
Tel.: 777 505 212
Tel.: 569 489 174
Tel.: 777 505 212
Tel.: 569 442 394

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH INVESTICÍCH A OPRAVÁCH
V únorovém zpravodaji jsme vás informovali o plánech
oprav a investic pro rok 2019 v rámci schváleného rozpočtu města.

Půl roku 2019 je za námi a proto nyní přinášíme stručnou
informaci, jak probíhají plánované opravy a nové investice
na území našeho města.

Investice

Smluvní cena včetně DPH

Zhotovitel prací

Termín realizace

Regenerace panelového sídliště,
Ledeč nad Sázavou, parkoviště Habrecká ul.

1 690560,- Kč

UNIMONT J.C.K. s.r.o.

15. 5. – 31. 8. 2019

ZTV Plácky II. etapa

9 732706,- Kč

UNIMONT J.C.K. s.r.o.

1. 3. – 30. 9. 2019

Základní škola v Ledči nad Sázavou
– oprava a stavební úpravy gastro provozu

5 228 559,- Kč

ATOS, spol. s.r.o.
Ledeč nad Sázavou

17. 6. – 06. 9. 2019

Stavební úpravy I.NP budovy ZUŠ čp. 231,
Ledeč nad Sázavou

1 697 206,- Kč

WANDEL CZECH s.r.o.

1. 6. – 13. 9. 2019

Oprava

Smluvní cena včetně DPH

Zhotovitel prací

Termín realizace

Oprava kanalizace Ledeč nad Sázavou
ZŠ Komenského

992 775,- Kč

UNIMONT J.C.K. s.r.o.

15. 3. – 30. 4. 2019

Oprava věžičky na Poliklinice

812 574,- Kč

WANDEL CZECH s.r.o.

1. 5. – 15. 7. 2019

Rekonstrukce střechy polikliniky

4 218 108,- Kč

Vít Slavík, Vlatějovice

1. 6. – 30. 11. 2020

V rámci rozpočtu pro rok 2019 se také počítalo s přístavbou zimního stadionu. Město má v současné chvíli hotovou
projektovou dokumentaci a zažádáno o stavební povolení.
V průběhu července by měla být vypsána veřejná soutěž,
na základě které bude vybrán zhotovitel stavby. Předpoklad zahájení prací je říjen 2019.
Dále byla v rámci rozpočtu města plánována investice
do klimatizace na zimním stadionu. Klimatizační jednotka
je již objednána u ﬁrmy MUNTERS a rozvody by měla
na základě schválené smlouvy zhotovit ﬁrma ASO s.r.o.
Celková cena za klimatizaci by měla být bezmála 1 mil.
Kč.

Co se týče oprav komunikací, máme v současné době
zpracovány projektové dokumentace na opravu komunikace Zahradní, kde město požádalo o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR (výsledek hodnocení žádostí zatím
není znám) a dále je zpracována projektová dokumentace
na opravu komunikace Hrnčíře, na jejímž základě je požádáno o stavební povolení.
Mimo výše uvedených oprav a investic samozřejmě probíhají i potřené drobné opravy majetku (komunikace, chodníky, nemovitosti atd.) a plánují se další opravy a investice,
které jsou ve stádiu poptávek na projektové dokumentace
pro další období.
-OdMI-

PRODEJ PARCEL PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ
PLÁCKY II. ETAPA
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24. června
2019 schválilo záměr prodeje 11 nových parcel v k.ú. Ledeč n. S. pro výstavbu rodinných domů včetně pravidel
pro jejich prodej. Zájemci mohou podávat žádosti o prodej
jednotlivých parcel v zákonné lhůtě (po dobu zveřejnění na
úřední desce) a o případném prodeji bude rozhodováno na
Zastupitelstvu města dne 22. 7. 2019.
Více informací naleznete na webových stránkách města, kde je v sekci dokumenty možné stáhnout i formulář
žádosti na prodej pozemku. Záměr je zveřejněn na úřední
desce města.
Případné informace k prodeji pozemků podají pracovníci
OdMI (Mgr. Jana Hospodková, tel.: 569 729 522 a Ing. Jakub Vacátko, tel.: 569 729 535).
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MEDARD PROSPAL SLAVNOSTNÍ LETNÍ DEN
– NIKDO NELITOVAL
Pořádat monstr akce na Medarda, je pro pořadatele vážně velká odvaha, ale co naplat, rytmus druhého červnového týdne je pro
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI už jednou vyčleněn a pranostikoví škádliči ani jiní svatí už do toho nevstupují. Medard měl letos možná
nějaké spády, soudě podle kalné řeky Sázavy, musel už předešlou
noc na jejím horním toku vyvádět. V Ledči však opět nepršelo,
a to ani na onu slavnostní sobotu 8. června. Medard někde pospával, obloha byla vymetená a sluníčko odpoledne vyrábělo už jen
letní teplotu. Pro přítomné se ta pánvička ledečského náměstí rozpalovala snad až moc. Ti, co si s sebou preventivně vzali parazol,
možná nejdřív vypadali jako blázni, ale nakonec se přeci jen hodil,
i když pro úplně jiný účel – ochránit hlavu před ostrým sluncem
a čerstvě natočené pivo uchovat alespoň chvilku tak, jak nám všem
chutná nejlépe – tedy studené a s šimravými bublinkami.
Začátek 7. MĚSTSKÝCH SLAVNOSTÍ V LEDČI tradičně
dobře a úspěšně obstarali všichni ze zdejší ZUŠky – frekventanti i pedagogové v jedné řadě. Za opravdový „odpal“ svátečního
odpoledne bych přeci jen považoval vystoupení orchestru ZUŠky,
vedeného panem Růžičkou. Klasický rokenrol nenechal v klidu
žádnou nohu, ani u těch, kteří tu už byli natěšení na následující
jihočeskou dechovku. Moc pěkně jim to hrálo. Tak snad jen škoda,
že trochu v ústraní zůstávají ti na pódiu u řeky, také jejich výkon
by si zasloužil pozornost auditoria na náměstí, ale i tam byla dobrá
nálada, vytleskávání i tanec před pódiem.

Seniorská očekávání od SLAVNOSTÍ nejspíš naplnila dechovka Libkovanka a nebyla to jen dobrá tradiční muzika, ale také pořádný spektákl. Osazenstvo kapely totiž nezvolilo žádné krojované vestičky, ale rovnou reﬂexní košilky, takže na náměstí nebyli
nejen k přeslechnutí, ale i k nepřehlédnutí. Milovníci dechovky tu
po dlouhé době slyšeli jméno i muziku, kdysi ikonického kapelníka Karla Polaty.
Tohle dění však nikterak nevábilo nejmenší návštěvníky. Jejich
pozornost upoutávaly atrakce plastových skluzavek, na které lezli s obdivuhodnou vytrvalostí a po svých polonahých prdelkách
zase v celých řetězech sjížděli.
Jejich dovádění nebyla ušetřena ani „jahodářka“ u kašny.
Moc kšeftů tu v tu dobu zrovna neměla, ale práce dost na to, aby
uchránila své létem vonící plody před partičkou dovádějící se,
stříkající a osvěžující vodou přímo v kašně.
Náměstí i přilehlé hospůdky se pomalu zaplňovaly rodinami,
partami přátel i bloudících individualistů. Tlak na zastíněná místa
i stánky s pivem se s blížícím podvečerem zvyšoval. Na pódiích se měnily žánry, vzduchem prostupovala vůně grilovaných
pochoutek, a to před návštěvníky byla ještě celá dlouhá noc LEDEČSKÝCH SLAVNOSTÍ. Každý účastník si ji mohl opravdu
do sytosti užít a na občas zlobivého Medarda si nikdo ani nevzpomněl.
ok

V SOBOTU 15. ČERVNA 2019 OPĚT OŽILA
SLUNEČNÍ ZÁTOKA
V ohybu řeky Sázavy, nedaleko Ledče, se sešli skauti, trampové a příznivci Jaroslava Foglara. Toto místo pořádání skautských táborů vedených Jaroslavem Foglarem je pro každého
skauta významná lokalita a od postavení Foglarova pomníku
v roce 1997 také vpravdě pietním místem, které bylo až do roku
2010 navštěvováno individuálně. V tom roce vzniklo „Sdružení
přátel Jaroslava Foglara“ a zahájilo propagaci tohoto jubilea, ale
nejen propagaci, nýbrž aktivní přípravu a organizaci setkání.
Ještě později, v roce 2006, vzniklo další seskupení „Old boys
Foglarovci“ a tito lidé se perfektně starají o přípravu, propagaci
a vlastní organizaci akce.
Za OBF je hlavní osoba M. Vraspír – Bobr a za skauty Slavomil Janov – Naschville. Na programu bývají různé sportovní aktivity, skautské burzy, dokonce už bylo na programu i divadlo.
Nesmíme také zapomenout na kreslíře, ilustrátora a multiinstrumentalistu Milana Tesleviče, který je autorem stálé expozice o J. Foglarovi v prostorách ledečského hradu. Expozice je

téměř dokončena a kdo využil pozvání Milana Tesleviče, mohl
vidět, jak se autor s problematikou vypořádal, dokonce myslel
i na děti, které se mohou volně pohybovat a hrát si v instalovaném skutečném tábořišti.
Letošní setkání skautů a přátel Jaroslava Foglara se opět vydařilo, přálo mimořádně i počasí a účastníkům nezbývá, než se těšit
na setkání příští, které se uskuteční v sobotu 20. červnce 2020.
František Kupr – Mravenec
Barevné foto z akce na protější str., text k čb foto: Jar. Novák –
Jaris, člen Old Boys Foglarovci a autor foto, Vl. Pechar – Pluto,
autor pomníku J. Foglara, manželé Menšíkovi, old skauti z Chotěboře, Marie Kuprová – Smíšek, OS z Ledče, bydlící v Kolíně,
J. Kopecký – Bill, Old skaut ze Světlé Zdena Šulová, Old skaut
ze Světlé, S. Kovařík – Sonny, V. Vinduška – Vindy, člen OS Ledeč, bydlící v Libici n. C., F. Kupr – Mravenec, člen OS Ledeč,
bydlící v Kolíně – autor příspěvku.
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVEN 2019
FYZICKÉ
NAPADENÍ
NA UBYTOVNĚ – dne
7. 6. 2019 byly policejním
orgánem dle § 158/3 tr. řádu
zahájeny úkony trestního
řízení ve věci spáchaných
přečinů porušování domovní svobody pokusu ublížení
na zdraví, ke kterým došlo
dne 31. 5. 2019 v době od 19:20 hod. do 19:25 hod.
na ubytovně v ul. Koželská v Ledči n/S., kdy 44letý
pachatel, cizí státní příslušník, vstoupil zadním neuzamčeným vchodem na ubytovnu, po schodech
vyšel do 1. patra ubytovny, kde prošel na konec
chodby, zde bez zaklepání a výzvy ke vstupu vnikl
do neuzamčeného pokoje, kde fyzicky napadl 38letého poškozeného, rovněž cizího státního příslušníka, který zde odpočíval na posteli a řval na něho,
že mu dluží peníze, kdy jej nejprve uchopil levou
rukou za rameno a pravou rukou jej opakovaně udeřil pěstí do levé tváře a nosu, poté jej opakovaně
udeřil pěstí do levého ramene a následně do levého
boku a žeber, čímž mu způsobil podlitiny na levém
rameni a v oblasti levého boku, v dalším napadání
bylo podezřelému zabráněno dalšími cizinci, kteří
přiběhli na pokoj a podezřelého vyvedli ven z ubytovny. Další okolnosti případu jsou v současné době
předmětem vyšetřování. Podezřelému u soudu hrozí
trest odnětí svobody v trvání až 3 roky.
VLOUPÁNÍ DO ŠATNÍ SKŘÍŇKY NA VOŠ
– dne 18. 6. 2019 byly policejním orgánem dle §
158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve
věci spáchaného přečinu krádež, kterého se dopustil
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dosud nezjištěný pachatel v době od 14:00 hod dne
17. 5. 2019 do 06:30 hod dne 17. 6. 2019 v areálu
dílen odborného výcviku - Gymnázium, SOŠ a VOŠ
v Ledči nad Sázavou, ul. Poštovní, kdy nezjištěným
způsobem překonal uzamčení vestavného nábytkového zámku Fab u šatní skříňky ve společné šatně
žáků, tuto otevřel a z horní police odcizil kovové
posuvné digitální měřítko 150 mm stříbrné barvy
nezj. zn. s velkým digitálním displejem a dále z dolní části skříně odcizil pánské tričko s kr. rukávem
červené barvy, vel. XL s logem školy Gymnázium,
SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou, čímž poškozenému
studentovi uvedené školy způsobil škodu v celkové
výši 1.667,- Kč. V případě zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody v trvání až
2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
ŘÍDIL VOZIDLO BEZ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ – dne 21. 6. 2019 v 10:35 hod. na Heroldově
nábřeží v Ledči nad Sázavou kontrolovala hlídka
Policie ČR osobní motorové vozidlo Seat Toledo
modré barvy, kdy provedenou lustrací v CRŘ bylo
zjištěno, že 32letý řidič uvedeného vozidla nikdy
nevlastnil řidičské oprávnění. V rámci dopravní
kontroly bylo dále zjištěno, že u vozidla je neplatná
technická kontrola a je provozováno po pozemních
komunikacích bez platného pojištění odpovědnosti
způsobené provozem vozidla. Po zadokumentování
bude věc oznámena k projednání správnímu orgánu
odboru dopravy MěÚ Světlá n/S., kdy řidiči hrozí
sankce 25.000,- Kč až 50.000,- Kč a zákaz činnosti
od jednoho roku do dvou let.
npor. Josef Daněk, DiS., zást. ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Konec června je před námi a v dnešním příspěvku budeme bilancovat události
z tohoto období.
Přestože je celý měsíc suchý, tak se
naše obavy z požárů nevyplnili. Aspoň ne
v hasebním obvodu stanice Ledeč nad Sázavou. Jediný požár byl u Obrvaně, kde se
přetrhlo vysoké napětí a od drátu na zemi
chytil porost. Druhý požár byl jen cvičný.
Jednalo se o cvičení v Mateřské škole 28.
října. Simulovaným požárem jsme prověřili chování personálu a dětí na danou
situaci. Informování o požáru všech zaměstnanců, a evakuace dětí.
Hasiči po příjezdu provedli průzkum objektu, vyvedení paní kuchařky a provedli hašení simulovaného požáru. U cvičení i požáru
v Obrvani jsme zasahovali s dobrovolnou jednotkou města Ledeč.
Chlapům patří dík.

Od požáru k dopravním nehodám. Při sepisování příspěvku vždy
otevřu zprávy o zásahu a nyní vedou výrazně dopravní nehody. 25.
května dopravní nehoda dvou osobních vozidel v Golčově Jeníkově.
Na mezikrajskou pomoc jsme vyjížděli 28. května k obci Machovice
u Pertoltic k nehodě osobního a nákladního vozu. Hrůzostrašně vypadající nehoda si vyžádala dvě zraněné osoby. 5. června jsme asistovali při vytažení dodávky z řeky Sázavy v Mlýnské ulici. Vozidlo hasiči
přitáhli k břehu a po té byla vyžádána odtahová služba s ramenem,
aby vozidlo z vody vyzdvihla. Přeci jen bychom vozidlo tažením přes
kamenný břeh mohli poničit. Nehod proběhlo ještě několik, ty střídaly technické pomoci.
Za zmínku ještě stojí preventivně výchovná činnost. Skoro denně
se u nás na stanici objeví skupinka dětí ze škol a školek, nejen z Ledče. Děti tráví poslední dny na výletech a tak se zastaví i u nás, aby se
něčemu přiučili.
ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice
Ledeč nad Sázavou

ČERVEN PROVĚŘIL LEDEČSKÉ DOBROVOLNÉ HASIČE
V MNOHA SMĚRECH

Na začátku, a to 2. června 2019 tradičně asistovali na ledečském
motocrossu, kde pravidelné kropení umožní lepší sjízdnost trati
a jezdci i diváci si celou akci mohou lépe vychutnat.
Další víkend se konala soutěž 17. okrsku v požárním sportu. Za jednotlivce na 100 m překážek nastoupili Pavel Pokorný, Štěpán Polák
a Martin Hrinda. V požárním útoku ledečské družstvo pro technickou
chybu při vytváření útočného vedení pokus nedokončilo úspěšně.
Při zahajovacím ceremoniálu byly předány odznaky odbornosti Hasič III. stupně Vítu Machotkovi, Tomášovi Pajerovi a Janě Doležalové.
V tento den probíhaly také současně i ledečské slavnosti, kde
jako každý rok zajišťovali ledečští dobrovolní hasiči požární dozor.
V dopoledních hodinách proběhlo stavění stanu, který zapůjčuje sbor
k dispozici na slavnosti jako zázemí pro vystupující. Po celý den nebyl zásah hasičů potřeba, až ve večerních hodinách byla poskytnuta
první pomoc u lehkého zranění. Vzhledem ke krásnému počasí a velké účasti se akce vydařila.
V neděli 9. června se konal Bojišťský železňák v disciplínách TFA,
kde za ledečské jednotlivce poměřili síly Dan Horký a Miroslav Doležal.
Ani třetí červnový víkend hasiči nezaháleli a účastnili se ukázkou
techniky a vybavení na Pohádkovém lese tety Radky, který se konal
v sobotu 15. června ve Vilémovicích. Kvůli vysokým teplotám proběhlo také kropení příjezdové komunikace.
Z výjezdů se jednotka Sboru dobrovolných hasičů Ledeč zúčastnila prověřovacího cvičení nahlášeného požáru v kotelně mateřské školy dne 18. června v ulici 28. října 498 v Ledči nad Sázavou. Následně

byl nahlášen požár pod stožárem s elektrickým napětím v Souboři
ze dne 21. června, kde vyjela jednotka spolu s cisternou nově i s dopravním automobilem Ford Transit, který sbor získal v měsíci květnu
díky dotaci Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky za přispění Kraje Vysočina
a města Ledeč.
V měsíci červnu také proběhlo dovybavení některých členů zásahovými oděvy a obuví, které jsou nezbytné pro jejich činnost a ochranu.
Jana Doležalová
NAROZENINY PO VZORU BRITSKÉ PANOVNICE
Ve stylu britské královské rodiny oslavili dva aktivní členové
zdejšího sboru dobrovolných hasičů svá životní jubilea. Ty pravé,
„matriční“, totiž proběhly už uprostřed zimy, ale protože letní čas je
pro setkání přátel příznivější (královna to chápe také pro poddané).
Protože jsou oba oslavenci mladí, můžeme ještě tato čísla prozrazovat. Tak tedy v letošním roce oslavil své čtyřicátiny letitý přispěvatel
Ledečského zpravodaje podplukovník Mgr. Daniel Horký. Přes služební úkoly, které vykonává po území celé republiky, zůstal věrným
Ledečákem a je zde již přes dvacet let aktivním hasičem. Narozeniny oslavil v hasičském kolektivu, s báječným výhledem na kultovní
hradby ledečského hradu, a to spolu s kolegyní – hasičkou, Janou
Doležalovou (po vzoru bulváru uvedeme sledované číslo do závorky
– 30). Také jméno paní Jany můžeme často číst pod příspěvky našeho
zpravodaje. Redakce se přidává ke gratulantům a oběma jubilantům
přeje pevné zdraví a nadále dobrou spolupráci.
ok
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SOUTĚŽ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HRADCI
Jako každý rok na přelomu měsíců květen a červen nastává
měření sil dobrovolných hasičů v požárním sportu. Bylo tomu
tak i v našem okrsku, č. 17, který zahrnuje 11 sborů obcí z pravého břehu řeky Sázavy v okolí Ledče. V letošním roce se tyto
sbory sjely 8. června do Hradce. Za slunného počasí se všechna
družstva dostavila včas na slavnostní zahájení a v pravé poledne mohla celá soutěž začít.

Nejprve byla na programu disciplína „100 metrů překážek“,
kde své síly změřilo celkem 39 soutěžících. Mezi nejrychlejší
patřil Martin Kučírek z Kozlova s časem 21,23 s, na druhém
místě Pavel Novák, také z Kozlova a na třetím místě Jaroslav Chudoba z Číhoště. Během této disciplíny jde především
o rychlost a přesnost závodníků, aby splnili úkoly a překonali
všechny překážky, které mají na trati připraveny.
Poté byl na programu samotný požární útok. Zde soutěžilo
sedmičlenné družstvo, jehož úkolem je v co nejkratším čase
s požární stříkačkou vytvořit sací, dopravní a útočné vedení,
kde pomocí proudnic zasáhnou terče umístěné na konci trati.
V tomto souboji nastoupilo celkem 26 družstev rozdělených
do pěti kategorií. Nejmladší družstvo nastoupilo z SDH Kozlov,
kde průměrný věk byl 5 let. Zaslouženě si tak ve své kategorii
odvezlo první místo za velkého potlesku diváků. U starších dětí
i dorostu byly výkony také odměněny velkým potleskem.
V kategorii žen byly nejúspěšnější ženy z Bělé s časem 30,35,
za nimi ženy z Hradce, Kozlova a Chřenovic. U mužů je v této
disciplíně vše o vteřinách, které rozhodují. Nejlépe provedený
útok měli borci z Číhoště, kde obsadili první i druhé místo s časem 28,03 a 29,26 vteřin, ale na celkové vedení jim to bohužel
nestačilo. Absolutními vítězi po součtu časů z útoku a překážek
se tak stali muži z Kozlova, na druhém místě závodníci Číhoště
a třetí se umístili domácí závodníci z Hradce.
Chtěl bych tímto poděkovat celému Sboru dobrovolných hasičů z Hradce a místnímu obecnímu úřadu za pomoc při organizování této události.
Radek Pavelka, starosta SDH Hradec

VÍTĚZSTVÍ V HRADCI SI CHŘENOVIČTÍ CENÍ
Mladí hasiči z Chřenovic se 8. června
zúčastnili Okrskové soutěže v požárním
útoku v Hradci. Podařilo se jim v kategorii dorostu opět obhájit 1. místo. Jménem
kolegů hasiček a hasičů z Chřenovic děkujeme za vzornou reprezentaci sboru
i samotné obce a samozřejmě jim k tomuto úspěchu blahopřejeme. Ať si hezky
užívají nadcházejících prázdnin a v klidu
se připravují na další hasičská klání.
Soňa Novotná a Pavel Novák,
vedoucí mladých hasičů
Horní řada zleva: Antonín Vrána,
Jan Hoskovec, Kateřina Nováková,
Tereza Malimánková a Daniel Karel.
Spodní řada zleva: Miroslav Sedláček
a Josef Sedláček
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GALAVEČER STAVBY VYSOČINY
Dne 10. června 2019 proběhl v sále gymnázia slavnostní
galavečer s vyhlášením výsledků 17. ročníku Stavby Vysočiny. Soutěž pořádá Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci
s krajskou reprezentací Svazu podnikatelů ve stavebnictví
a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina. Součástí bylo mimo
jiné i dekorování studentů, jejichž projekty na novou podobou Geisereiterovy vily v Ledči nad Sázavou nejvíce oslovily odbornou porotu (Studentský projekt). Vítězkou se stala
Michaela Boháčková ze Střední průmyslové školy stavební
Akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě. Stříbrná

medaile náleží Evě Floriánové a bronz Anetě Nováčkové, obě
ze Střední školy stavební v Třebíči.
V rámci galavečera bylo naše hostující město reprezentováno krátkým videem zpracovaným dětmi z televize Barborka
a se svým programem také vystoupilo několik žáků ledečské ZUŠ. Slavnostní večer byl ukončen rautem v restauraci
U Řeky.
Věříme, že projekty studentů budou představitelům města
inspirací v budoucích plánech rekonstrukce Geisereiterovy
vily, která by si razantní opravu zcela jistě zasloužila.
-OdMI-

MY Z BARBORKY
Náš Tom se vrhl do velké výzvy v podobě přípravy zeleninových salátů. Letní počasí přímo vybízí ke konzumaci lehkých
salátků, a tak se v centru nápad setkal s kladnými odezvami.
Výběr salátů, sepsání surovin, nákup, samotná příprava salátu
i následný úklid, to vše zahrnuje Tomova výzva. První volbou
byl zelný salát, následovaný zeleninovým salátem s ředkvičkami. Oba saláty byly hodnoceny jedničkou. K tomu úsměv
na tváři samotného Toma z vykonané práce prostě stojí za to!
Jakýpak salátek nás čeká příště?
Každý je vítěz, to bylo heslo sportovního dopoledne v Barborce. Slalom mezi kuželkami, hod létajícím talířem, trefa do
branky a spousta dalších soutěží byla k vidění. Po celé budově se ozývalo hlasité fandění a vítězné pokřiky. Po skončení
proběhlo vyhodnocení a předání cen všem zúčastněným. Jsme
super tým!

Sluneční paprsky přímo vybízí k výletům. V červnu naše kroky
zamířily směr Kačina, kde nás zaujala naučná stezka „Ze života
hmyzu“. Hmyzí exponáty ve velikosti až jednoho metru, broukoviště, hmyzí hotel a spoustu dalších hmyzích zajímavostí na nás
čekalo. Naše hudební a taneční skupina Barborka si zařádila na
přírodní dřevěné nástroje. Výlet to byl na jedničku. A kam pojedeme příště? Výběr byl jasný - Stvořidla. Mraky po ránu nás krapet
zaskočily, ale výlet jsme si nenechali vzít a vyrazili. Autobusem
do Vilémovic, odsud pěšky na Stvořidla. Tam už na nás čekal Petr
s kytarou a písně se nesly krajinou. Rozdělat ohýnek a už tu voní
opékané špekáčky. Těšíme na příští návštěvu posázavské přírody!
Informace o aktivitách, které tato organizace pořádá, lze sledovat na www.hata-ops.cz a na FB stránkách: www.facebook.
com/cdsbarborka/, www.facebook.com/hataops/.
Kateřina Davidová, CDS Barborka
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NERUŠIT. VLÁDNEME.
V pondělí, 15. dubna letošního roku, po skončení zastupitelstva města, byla na programu pracovní schůzka zastupitelů. Jedním z bodů této schůzky bylo podání informací
vedením města zastupitelům ohledně ledečských Technických služeb. Přítomný ředitel a jednatel Technických služeb,
pan Jaroslav Nekola se zeptal starosty města, Ing. Zdeňka Tůmy, zda může být přítomen tohoto jednání. Opakuji, ptal se ředitel a jednatel, jmenovaný městem. Starosta
města, Ing. Zdeněk Tůma, panu Nekolovi odpověděl, cituji
„Já myslím, že to není potřeba“. Vážení čtenáři, zažil jsem
už v politice leccos, ale tak bezbřehou aroganci moci jsem
věru ještě neviděl. A přitom už jsme, my všichni, více jak
čtyři roky, svědky situace, kdy město chce své Technické
služby nechat naprosto a cíleně vyhladovět. A přitom není
jasné, co město vůbec chce. Mimochodem víte, že odpad
nám vyváží Technické služby? Jestli, je ale vedení města
zničí, kdo ho bude vyvážet? A kolik pak budeme za odvoz
odpadu všichni platit? Ptejte se svého starosty a svých místostarostů, dokud je čas. Až budeme za odvoz odpadů platit
čtyřnásobek současné ceny, pak bude pozdě se ptát. To, že
Ledeč nad Sázavou letošní jaro připomíná množírnu klíšťat,
protože Technické služby nemají peníze na sekání trávy, vidíte sami. Zároveň víte, že údržbu města, včetně odklízení

sněhu, provádí také Technické služby. A letos byla sněhová
nadílka opravdu pořádná. Já sám jsem několikrát nevyjel
autem kopec mezi ulicemi Fučíkova a Wolkerova. Zkrátka
to nešlo. A obdobná situace byla na sídlišti, i na Zoufalce.
Neobviňuji Technické služby. S tím, jakou techniku mají
k dispozici, bez peněz na její opravu a s podlimitním stavem
personálu, situaci nakonec zvládli. Ale až budeme mít příští
zimu doma v horečkách dítě či tátu s mámou a sanitka nebude moci přijet, protože uvízla v prvním kopci, tak co budeme
dělat? Zatím se můžeme, jak jsem již uvedl, ptát. A ptejme
se všichni. Ptejme se pořád. Protože MY jsme Ledeč a jde
o NAŠI budoucnost. A abych nebyl obviňován ze zaujatosti, přikládám krátký přehled částek, které město Ledeč zaplatilo Technickým službám v letech 2011 až 2018: 2011 –
14,7 mil. Kč, 2012 – 15,6 mil. Kč, 2013 – 18,5 mil. Kč, 2014
– 18,8 mil. Kč, 2015 – 16,3 mil Kč, 2016 – 14 mil. Kč, 2017
– 13,7 mil. Kč, 2018 – 12,9 mil Kč. A víte, co je zajímavé?
Do roku 2014 jsme na radnici pociťovali dozvuky ﬁ nanční
krize a peníze od státu byly velmi, opravdu velmi omezené.
Tyto částky byly naprosto neporovnatelné s penězi, které má
město k dispozici dnes. A já se ptám – kde ty peníze mizí,
kde jsou? Pátrejte se mnou, já jsem už začal.
Mgr. Petr Vaněk, opoziční zastupitel města, ČSSD

POHLED Z DRUHÉ STRANY NA „NERUŠIT. VLÁDNEME.“
Nikdy jsme se nesnížili ke kritice předchozího vedení našeho města. Nebudeme tak činit ani nyní, ale musíme reagovat na populistické a nepravdivé informace, které vy, jako
občané našeho města dostáváte. Nemyslíme si a nejsme si
vědomi toho, že bychom někdy někoho nevyslechli, nekonali
v mezích zákona, byli neteční k Vašim potřebám a potřebám
města a už vůbec ne, že bychom jen tzv. slepě „vládli.“ Rádi
bychom všem v rozumné míře vyhověli, ale rozpočet je někdy neúprosný.
Není možné hodnotit výsledky hospodaření Technických
služeb (dále jen TS) tak, že se budu bavit jen o objemu prací, které jsou jim v průběhu roku zadávány. Ano, pokles je
z článku opozičního zastupitele patrný a neoddiskutovatelný.
Je to ale především způsobeno tím, že TS již pro „město“
neplní funkci mezičlánku, chcete-li prostředníka – překupníka, při zadávání velkých oprav nebo investičních akcí. Jen
jako příklad, nikdo z nás by si jejich služby nekoupil, když
by si chtěl doma postavit čističku odpadních vod, nebo na své
náklady vybudovat příjezdovou komunikaci apod. Právě toto
jsou realizace, kdy se město v současné době přímo obrací
na ﬁrmy, které se specializují na konkrétní činnosti např. ve
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stavebnictví, dodavatele speciálních technologií, ﬁrmy, které
disponují konkrétními kvaliﬁkovanými odborníky, odpovídající mechanizací a dlouholetými zkušenostmi. Ano, „opozice“
má jiný názor, ale já, jakožto starosta tohoto města, ale i paní
místostarostka, vč. předchozího pana místostarosty, jsme si
prošli dlouhou řadu let v podnikatelské sféře. Víme a známe
cenu vydělané koruny a také dobře víme, že za neodvedenou
práci nikdo zdravého rozumu nezaplatí.
Když to shrneme, tak naše TS obdržely za řádně odvedenou práci vždy to, co si oprávněně vyúčtovali. Ano, faktury
jsou kontrolovány nejen věcně, ale hlavně skutečně odvedená práce. Když nám pan jednatel TS sdělil, že jsou pro něj
zajímavější práce pro „cizí“, nikdy jsme mu je nezakazovali,
ba naopak, jen a jen on si rozhodl, co bude a co nebude dělat.
Není ale pak možné si celkovou režii TS navádět pouze do
nákladů prací pro město a tím ostatní ziskovost zkreslovat.
Stejně tak není možné vzít jiné práce a nedodržet termíny již
rozpracovaných zakázek pro město (jeden příklad za všechny – sečení trávy). Rovněž není možné se vymlouvat na personální obsazení a zajištění. Své pracovníky TS si vybíral
pouze a jen jednatel TS. Město mu je neurčovalo. I zde naše

zkušenosti z podnikatelské sféry jsou diametrálně odlišné.
Zdravá a funkční ﬁ rma, a tou by měla být i naše společnost
TS, musí pro své zakázky udělat maximum, tj. práci odvést
v požadovaném termínu, ceně a hlavně kvalitě. Objednatele
nezajímá, zda jsou činnosti prováděny vlastními pracovníky dodavatele, zda je má najaté jen na Dohodu o provedení
práce, na sezónní činnost apod., ale zajímá ho jen a jen výsledek.
Naše TS mají již řadu let stejné opakované činnosti, které
jsou za poslední roky rozděleny do několika středisek. Vedení TS může tedy minim. předpokládat a zná činnosti, které
by mělo pro město zajistit a se kterými se na ně obrátí. TS
by měly tedy včas reagovat na sezónní práce. Vše je opravdu
jen a jen o komunikaci a organizaci práce. A co se týká techniky, město může vynakládat ﬁ nanční prostředky jen takové, které získá, s jakými následně disponuje a které se jeví
jako potřebné. No a to, že někdy někdo nemohl někde s autem vyjet, je sice politování hodné a mrzuté, ale zimní plán
údržby, která v našem městě platí již několik volebních období a jasně říká, které komunikace mají prioritu atd. Zde se
musíme TS zastat, je to stejné jako u SÚS (Správa a údržba
silnic), kdy v danou chvíli jedním strojem mohou být jen na
jednom místě. Věříme, že se TS vždy snaží dle svých kapacitních možností. To jsme to opravdu všichni dopracovali
k tomu, že si třeba pro své pohodlí, komfort a jistotu sami
nemůžeme před svým domem sníh vyhrnout a třeba i tu trávu kolem plotu posekat? Těm, kteří nám v tomto pomáhají
o své vůli a nečekají na příjezd TS, alespoň touto cestou děkujeme.
Jsme město s nějakým rozpočtem, s ﬁ nancemi, které
chceme smysluplně využít a použít. Pro lepší názornost vám
níže vyjmenujeme činnosti, které TS pro město zajišťují. To,
že některé ztrátové činnosti převedeme nebo jsme již převedli přímo pod město, se nám jeví jako efektivní opatření,
přímá kontrola. Věříme, že si město zastoupené starostou,
vedoucími odborů či útvarů, jejich organizaci práce lépe naplánují. Opravdu si vážíme lidí, kteří pracují, je za nimi vidět
skutečně odvedený a kvalitní výsledek a kteří, když je třeba,

nesledují jen svoji osmihodinovou pracovní dobu. Víme, že
i takoví v TS jsou.
Udělejte si prosím sami svůj názor, všichni se dnes a denně
setkáváme ve městě s jejich činností, a pokud zpětně obdržíme
Vaše jakékoliv názory, připomínky a zkušenosti, budeme za
ně rádi. Zatím si stojíme za tím, že za odvedenou práci město
každému, vč. TS, vždy řádně zaplatilo a že má právo ba přímo povinnost nezanedbávat nic ani po stránce ekonomické,
tj. tu stále stejně skloňovanou „Péči řádného hospodáře“. Nemáme klapky na očích a tak porovnáváme ceny a konzultujeme obdobné problémy i s okolními městy. Dnešní TS se snaží
jednotlivé činnosti účetně sledovat po jednotlivých střediscích, vč. rozpočítané režie, tedy na středisko TS nepřiřazené,
středisko Zimní stadion, Veřejné osvětlení, Odpady, Zeleňtráva-ořezy stromů, Stavební práce pro město, Letní a zimní
úklid města, Ostatní práce a práce pro cizí. Před cca 2-3 lety
byla ještě střediska Prádelna, Letní stadion a Hřbitovy, která
byla z důvodů neefektivnosti a tvoření ztráty převedena přímo pod zaměstnance MÚ (zde město šetří minim. 21 % ze
mzdových nákladů). No a pokud v současné době jsou ztrátová střediska Zimní stadion, Stavební práce a Zeleň, tak přeci
i s tím je třeba něco dělat, ne jenom navyšovat sazby a zvyšovat fakturace. Chceme si to sami zajišťovat a lépe kontrolovat
a na druhou stranu dáváme TS prostor a volnost ke shánění
vlastních prací a činností, které, jak nám dokládají, jsou pro
ně výhodnější. Máme maximální snahu optimalizovat výdaje
spojené s bydlením, hezkostí města a zajištěním služeb našim
občanům. Žádný podnikatel nebude dlouhodobě vykonávat
činnosti, které mu nepřináší efekt a spokojenost. Je smutné,
že ani někteří zastupitelé to nevidí a nepodpoří. Ano, město
potřebuje TS ať ve formě s.r.o. nebo jako příspěvkovou organizaci apod., ale musí to být ekonomicky zdůvodnitelné.
Víme, že jsou práce, které umí, a všech pracovitých lidí si
vážíme. Při problematice TS je třeba hovořit nejen o „obratu“
společnosti, ale hlavně o konečném výsledku (viz přiložená
tabulka). Vždy je ale vše o dohodě „smluvních“ stran, vč. zastupitelů a vedení města.
Ing. Zdeněk Tůma, starosta Ledče n. S.

Výsledeky hospodaření běžného účetního období
(+ zisk /- ztráta) v tis. Kč, IČ 25281208
rok

výsledek(po úpravách)

rok

výsledek (po úpravách)

2003

. + 1355

2012

. +171

2004

. + 1150

2013

. +275

2005

. + 3 217

2014

. - 996

2006

. + 395

2015

. - 448

2007

. - 316

2016

. -2 070

2008

. + 444

2017

. -1 384

2009

. + 2 595

2018

. - 1 880

2010

. + 805

do 04/2019 bez korekcí

2011

. + 85

2019

. - 808

Poznámka:
Stávající 2 členové vedení Města byli zvoleni v 10/2014, členem Dozorčí rady od 27.01.2015. Podrobně lze vše dohledat na stránkách justice.cz.
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HAMERNÍK ŤAK ŠAVLÍ VOSTATKA
V tomto vydání zpravodaje už najdete jednu letitou fotku ze
školních let v Ledči n. S. Leckdo možná namítne, že připomínat školu o prázdninách je přeci jen trochu otravné, ale vzpomínky na tato léta nejsou ani tak o škole, spíše jako připomínka jmen i událostí, které procházely dějinami tohoto města.
Při těchto memoárech si jistě řada z vás vzpomene na časy,
které už zůstaly někde v pozadí. Pro mladší ročníky to může
být cenný zdroj informací i poznání časů, od kterýc h nás dělí
na osm desítek let.
Jméno ledečských Vostatků je z Ledečského zpravodaje známé už desítky let, a to hlavně díky Miroslavovi, který je věrným
spolupracovníkem redakce už od samého počátku vydávání
zpravodaje. Tentokrát se zapojuje také jeho mladší bratr Jiří,
s jehož vzpomínkami se budeme postupně seznamovat na příštích stránkách měsíčníku. Pana Jiřího Vostatka jsem požádal,
aby nám dal pro redakci nějakou „vizitku“ a on mi ochotně
vyhověl. Ne všechny události spojené s Ledčí přinesly Jiřímu
jen radost, ale hořkosti vytěsňuje mysli a stále někde v koutku
duše zůstává klukem od Sázavy, ze strání i ulic Ledče, sleduje
zdejší dění a pokud mu to zdraví a možnosti dovolí, rád se sem
vrací. Tak čtěte příběhy jednoho Ledečáka…
ok
Jmenuji se JIŘÍ VOSTATEK a jsem rodilý Ledečák. Světlo
světa jsem spatřil ve vilce, Na Žižkově, č.p. 379, v roce 1933.
A právě tady jsem se v poměrně krátké době proslavil. Z ulice můžete spatřit, že vilka má zajímavý architektonický prvek.
Tím je balkon, asi 5 metrů dlouhý, s kovovým zábradlím. Zajímavé je na něm to, že zábradlí má asi na čtvrtině výšku cca
jeden metr, na zbylé části sotva 50 cm. Když jsem dorostl do
věku 2 let, v nestřeženém okamžiku jsem se dostal na tento balkon. Se zvídavostí mně vlastní, jsem zkoumal, zda jsem vyšší
než to zmíněné zábradlí. Byl jsem vyšší! To potvrdil i lékař,
který mě po pádu z patra vyšetřil. Zjistil, že kromě nějaké té
boule a odřeniny jsem neutrpěl žádný vážný úraz. Tímto jsem
se proslavil v celé Ledči i okolí. Ještě ve věku 7 let jsem byl
dotazován – „to jsi ty, co jsi spadl z balkónu?“ Potěšen zájmem
o mou osobu jsem hrdě prohlašoval: „Ano, to jsem já!“ Leč,
všechna sláva, polní tráva.
V ledečském chudobinci bydlela osůbka, která byla známá
pod jménem princ Hamrník. Ani nevím, jaké bylo jeho pravé
jméno. Někteří ledečští „dobráci“ pro své „obveselení“ tomuto chudákovi namluvili, že je princ, že mají pro něho nevěstu,
princeznu Dišperandu. Ta prý po něm touží, a on se s ní ožení
a nastěhuje do zámku. Naučili ho životopis hodný královského
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dědice a na požádání (i malý peníz) ho odrecitoval. Navíc ho
vystrojili kabátcem od fraku, na kterém byla připevněna různá
vyznamenání a medaile, byl opásán a na boku nosil šavli se zlatými třapci. „Princ“ se občas stával terčem posměchu malých
nezbedů. Jednou „princi“ došla trpělivost, tasil šavli a jednoho
z posměváčků ťal – přímo do hlavy! Postiženým byl zase Vostatek! Na častou otázku: „To jsi byl ty, kterého sekl princ?“,
jsem s lítostí pravdivě odpovídal – „Ne to byl můj bratranec
Jan“. A tak jsem přišel o další porci slávy a už se jen těžko
dočkám, že na domě 379 v Ledči bude jednou pamětní deska
s textem: zde se narodil…
Můj školní život bude součástí příštích zpravodajů (budeteli mít dostatek trpělivosti). Pak už přišel „Vítězný únor“ a léta
padesátá. Ta popíši stručně: HOROR!
Téměř normální a průměrný život jsem prožil v letech 1962
až 1989. Oženil jsem se, přestěhoval do Prahy. Pracoval jako
ekonom ve veterinární službě. Zprvu na okrese Praha západ,
později na Ústředním státním veterinárním ústavu v Praze
Lysolajích. Při odchodu do důchodu, v roce 1993, jsem měl ze
socialismu zažito, že po ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele se musí k dalšímu nastoupit neprodleně, již další
den. Pro jistotu jsem proto poslední měsíc pracoval u stávajícího a současně na půl úvazku u nového. V důchodu jsem
vystřídal do roku 2014 několik zaměstnavatelů. Letos jsem
usoudil, že můj sluch se natolik oslabil, že nezbývá, než se
odebrat na „předčasný odpočinek“. Nicméně pracuji dále. Jen
vztah k „novému zaměstnavateli“ byl a je poněkud volnější.
Například na pokyn: „posekej trávník“ si dovoluji drze prohlásit – až si přečtu noviny. Nebo: „uvař guláš“ – trvám na
podmínce, že zaměstnavatel mi nebude mluvit do toho, kolik
dám cibule nebo papriky. Současně musím přiznat, že si to
nedovoluji příliš často.
Rodina. Mám dva syny, starší (*1964) po maturitě emigroval.
Vrátil se po roce 1990 s diplomem z University ve Washingtonu. Mladší (*1987) sice neemigroval, ale přerušil studium
a odletěl do Austrálie. Také se vrátil, dostudoval a několik let
pracoval. Letos dal výpověď a autem VW, které si sám upravil,
spolu s manželkou počátkem dubna na rok odcestovali. Cílem
je Mongolsko. Po kom ty děti jsou? Vnoučata: Matyáš (17 let)
studuje průmyslovku a vesluje (nebo naopak?). Letos se dopracoval do reprezentace. Vnučky jsou dvě – Klárka a Eliana. Ta
mladší, Elinka, právě letos oslavila své desáté výročí příletu do
naší rodiny. Z Konga! Zkrátka – normální rodina.
Jiří Vostatek

MÁTE JEŠTĚ NĚKDE PAMÁTNÍČEK ZE ŠKOLNÍCH LET?
Takový památník mě totiž nedávno upoutal. Ležel na stole,
spolu s hromádkou zažloutlých fotograﬁí. Tmavé desky i hřbet
jasně vypovídaly o tom, že tahle památeční knížka prošla mnoha
rukama a jistě také byla svědkem mnoha hodin vzpomínek na
uplynulá léta. Přes svou ošuntělost působil zvláštně křehce i tajemně zároveň. Při otevření se některé stránky nabízely samy,
zřejmě ty neoblíbenější a nejčastěji hledané. Za neumělým obrázkem a přáním z písmenek, která si jejich pisatel jen docela
nedávno osvojil, se nad památníčkem v mlhách rýsuje obrázek blonďaté kamarádky nebo střapatého kluka. Jiné ohmatané
stránky, které se samy nabízejí, jsou se stručným přáním „pro
svou žačku“, písmo už je uhlazené, energické. Tyhle řádky jsou
od učitelů a jejich adresátka je něžně hladí pohledem. Neumí
říct, který byl nejlepší, na všechno vzpomíná ráda a nakonec za
všechny alespoň pojmenuje pana učitele Karla Pospíšila.
A tohle vlastně byl motiv našeho setkání s dosud utajovanou
majitelkou památníčku. Škola, školáci z Ledče a okolí v letech
minulých. Dostal jsem dobrý tip, a teď už to jméno musím napsat, na paní Anežku Boumovou z Kozlova a na její poklady.
Paní Boumová i její rodina nás laskavě a přátelsky přijali. Do
oken bubnoval tolik potřebný déšť a nám to v útulném pokoji utíkalo nezvykle rychle. Paní Anežka byla zpočátku nejistá,
plachá a skromná, ale utříděných vzpomínek na školní léta má
spoustu. O publicitu vůbec nestojí a fotoaparát jsem musel rovnou schovat. Současná fotka prostě nebude, a tak jsem rád vzal
zavděk ty, které ležely vedle památníčku, a pořizoval je někdo
už v polovině minulého století na ledečských školách. Tak to
zveřejnění vzpomínek beru celé na sebe, paní Boumová mě
bude hubovat, ale snad mi nakonec odpustí a já nebudu muset
na svých procházkách přes Habrek či Kozlov chodit s helmou
na hlavě.
Na úvod jsme trochu pomluvili komfort dnešních školáků
a paní Boumová s úsměvem na tvář, ráda vzpomíná na společné pěší putování do školy z Habreku na náměstí v Ledči.
Děvčata se shlukla do klubíčka vždy jen v místě, kde míjela
„stínadelskou“ kapličku, ta byla příliš tajemná, až strašidelná.
Ale to byl jen malý kousek na těch jinak veselých cestách. Ani
po letech nekrabatí čelo nad putováním za vzděláním v mrazu,
sněhu nebo lijáku. A jak lákavě potom chutnaly ty školní svačiny! Domácí chleba se sádlem (v těch dobách nikoho nenapadlo
přemýšlet o éčkách nebo nutriční hodnotě) voněl na dálku
a není divu, že zavoněl i spolužačkám. Nejraději vzpomíná, jak

si s Janou Malimánkovou ty svačiny často vyměňovaly. Janě
byl milý její chleba, jí zas její houska, proč ne!
Paní Anežka byla také u dvou historických událostí, které
byly dost dramatické. Jedinkrát za naše setkání měla smutek
v očích. To když vzpomínala na konec války v pětačtyřicátém.
Tehdy hned na začátku května byli s bratrem na „májové“ v ledečském kostele, když se tu zničehožnic objevili zpanikaření
němečtí vojáci. Z důvodu zákazu shromažďování vyhnali věřící
z bohoslužby. Se starším bratrem se vyděšené desetileté děvčátko plížilo, za rachotu střelby z ledečského náměstí, podél Sázavy, přes lávku a údolím Ameriky – konečně do bezpečí, domů.
Druhou pamětihodnou událostí bylo, že se stala jednou
z prvních studentek nově vzniklého gymnázia v Ledči. Rodinné okolnosti ji však donutily školu opustit. Rychle se zapojila
do pomoci rodině a ani na tuto epizodu života nevzpomíná se
steskem.
To už školní léta pominula a život nabízel i jiné stránky žití.
Třeba venkovské tancovačky. I v té nejmenší vesnici v okolí
byla hospoda, kde se lidé rádi družili. To bylo ještě v dobách,
kdy muzikanti nepotřebovali aparaturu jak kravín, ale přišli
pěkně s trumpetou v podpaží a lidi se hned bavili. Kluci tu byli
také pěkní, a tak protancované noci i jejich drobná tajemství
rychle utíkaly.
Paní Anežka Boumová také moc ráda vzpomíná na rodinná
setkání, a to zejména při poutích a posvíceních. Pro každého
se i ve skromných podmínkách našla nějaká ta dobrota i místo
k uložení na noc. Lidé byli houževnatější, vždyť na každou takovou událost se šlapalo pěšky (možná někdy na kole). Zmínili
jsme poutě, ty byly také velmi oblíbené, zejména u studánek –
v Nezdíně i na Pasekách. Musím znovu připomenout, že z Habreku a pěšky!
Radost z příbuzenského setkávání naší hostitelce zůstala dodnes a vlastně byla součástí i posledních chvilek našeho
setkání. Májový déšť v tu středu nepřestával, smáčel šťavnatý
trávník i ulici. Paní Anežka se hned druhý den těšila na setkání
se svými sourozenci, tentokrát v Kutné Hoře a jedna změna tu
přeci jen bude – nepůjde tam pěšky. Tak ať si podobných sešlostí ještě hodně užijí.
Nezbývá než poděkovat za milou přízeň, laskavé vzpomínky, zapůjčené fotograﬁe a samozřejmě i památníček, se kterým
jsme naše dnešní povídání začali. Nepůjdete se také ohlédnou
po svém památníčku?
ok

◄ popisek k fotografii na protější straně
První shora: Štěpánek Jiří, Matlach Miloslav, Bulík ???, Jireš Jiří, Brzoň ???, Horák ???, Vopěnka Petr, Hradecký Antonín, Koubský
Josef
Druhá řada: Tvrdíková Libuše, Klečáková Marie, Jelínková ???, Mišoňová Jana, Bacíková Alena, Bártlová Dana, Nováková
Hana, Benešová Růžena, Kůrka Milan, Rada Josef
Třetí řada: Bártlová Lenka, Pavlíková Božena, Šebková Marie, Rajdlová Věra, Zelená Věra, Malimánková Jana, Kopecká Marta,
Švandová Anežka, Jelínková Helena, Kozlíková Alena, Pipková Zdena, Franclová Miroslava, Pospíšilová Marie
Sedící:
Pavelka Václav, Pavelka Jaroslav, Lazčenko ???, Vopěnka Antonín, Bacík ???, Reitmayer ???, Lažnovská Marie,
Váša Josef, Jiřeš Jiří, Kaňkovský ???
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BYLA TO VELKÁ SLÁVA I VELKÉ HORKO
ZAHRÁDECKÁ POUŤ PŘIZDOBENÁ 800. VÝROČÍM

Horké léto tentokrát nasadilo vysoké tempo, a to už vlastně celý letošní červen. Týden před oﬁciálním začátkem léta
to však už bylo peklo. Všichni, kteří v sobotu 15. června,
směřovali z parkoviště do lesního hvozdu, blíž k želivským
vodám, předpokládali, že před slunečním terorem tu, obklopeni omamnou vůní kvetoucího černého bezu, bude
vlídněji. Nic takového! Horký den a vysoká vlhkost hned
z každé košile udělaly nasáklý ručník. Z dlaní těch, kteří se
tu přátelsky zdravili, odskakovaly gejzíry kapek, jako by
účastníci slavné a tradiční poutě v Zahrádce právě vylézali
z vod blízké přehrady. Ještěže tu byl milosrdný stín vzrostlých korun stromů. Celé skupiny přátel a známých, kteří se
jinak léta neviděli, se sem s úlevou uchylovali.
Obdiv patří všem, kteří absolvovali slavnostní mši svatou ve zdejším kostele sv. Víta (jehož svátek připadl zrovna
na tento den), a to na straně těch, kteří stáli u oltáře nebo
těch, kteří se tísnili ve zbytku svatostánku. Bylo nabito
k prasknutí! V řadě celebrujících byla řada významných
hostů a za všechny jmenujme pomocného biskupa pražského, pana Václava Malého. Atmosféra byla plná vznešených přání a modliteb, které právě pan biskup dodal i krásný lidský rozměr. V závěru bohoslužby si totiž posteskl,
že by po celou dobu také chtěl takovou „ovívačku“, jakou
měl jeden ze zúčastněných ﬁlharmoniků, která svého oblíbence ovívala vějířem. Celý kostel zaburácel srdečným
smíchem a pouť mohla směřovat z duchovního rozměru
do toho světského, který k těmto poutním shromážděním rozhodně také patří. Pan biskup Malý už v „civilu“
a s uzlíčkem propoceného oděvu procházel prostranstvím
a zdravil se s poutníky.
Když už jsem obdivoval účastníky hodinové mše, nemohu vynechat ani hudebníky, kteří si vybrali místo na asi
největším slunečním oporu a ještě si podupávali do rytmu.
Muzika to byla hezká a mám ji rád, ale na to, abych odrazil
špičku nohy od země, jsem sílu už nenašel. O vytrvalosti dětí, které se vrhaly na malý řetízkový kolotoč, už ani
nemluvím. Jak je z obrázků patrné, každý si pouť užíval
a prožíval po svém. Odpočinek na posvátném místě s pohledem do modravých nebes, posilující párek s hořčicí a pivem, chuchvalec cukrové vaty, ti šťastnější si odsud odnesli
i první letošní houby – ten křenící se capart měl ale jistě
hlavně jinou radost, radost ze života s mámou a tátou.
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Jinak tu ale dozajista kazil věkový průměr, je to hlavně místo pietní a chodí se sem hlavně vzpomínat. To bylo
patrné hlavně u dokumentů, ať už v kostele nebo v terénu.
Šikovní a obětaví organizátoři si dávají hodně práce s tím,
aby Zahrádka byla pečlivě zdokumentována a připomínána. Jejich aktivita je opravdu pozoruhodná a stále inspirující. Teď mám na mysli hlavně poslední počin, a to sbírku na
nový zvon pro zdejší kostel. To se ještě na jaře zdálo jako
utopie, je vlastně hotová věc a nový zvon už docela brzy
i uslyšíme. Všichni pravověrní rodáci i ti, kteří k tomuto
místu našli svůj vztah, jistě přispěli i materiálně a mohou se
už v brzké době těšit na nový rozměr zdejších setkání. Jistě
se k tomu vrátíme i na stránkách našeho zpravodaje.
„Oživlé“ uličky z fotograﬁí dávno zborcených domů vyvolávaly množství vzpomínek i diskusí, zejména pak těch,
kteří tu kdysi žili, třeba parta kolem Pepíka Ocha, která si
tu dala dostaveníčko i jako bývali spolužáci. Fotograﬁí byla
spousta a není divu, že mnohá místa už se pomalu vytrácela v šedivých hlavách. A tak tu postávali a bylo-li zrovna
o co, tak se i opírali (nedivte se, také soustředění kloubních
náhrad tu bylo jistě dost veliké) a připomínali, za kterými
vraty stával žebřiňák či štěkal velký pes nebo v které kouty
zahrady kvetl šeřík.
Jen málokdo také mine zdejší hřbitov, vzpomenout na ty,
kteří už dávno odešli z tohoto břehu. Někteří se připomenou
v kulatém rámečku fotograﬁe, jiní ze zlatého zápisu na pomníku, jiní jen kamenným křížkem, nakloněným do větví
túje. Při všech těch vzpomínkách možná mnohým vytane na
mysli představa, jací tu asi byli Zahrádečáci před těmi 800
lety? Věděli, že jim vládne silný Přemyslovec král Otakar?
Že je to udatný bojovník, ale také obratný diplomat? Že třeba v sousedním Polsku řádí Mongolové, pro svoji ukrutnost
nazývaní Tataři (pekelníci)? Nejspíš ne. Žili v nádherném
kraji, ale pro kousek chleba tu bylo vždycky dost daleko.
Kdo by mohl předvídat, že tudy jednou projdou husité, že
bude nějaká Amerika, kam se bude i odtud jezdit lodí přes
nekonečné moře. Že jednou přijdou méně rozlehlé vody, ale
přesto takové, že městečko Zahrádka pokryjí.
Dnes už se ke kostelu sv. Víta nechodí oplakávat, chodí
se sem za laskavými vzpomínkami i pietou. Tak si počkáme, až nás zvon Josef zavolá a nemusí to být zase až o pouti na konci jara příštího roku.
ok
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Stalo se již tradicí, že v posledním školním týdnu jsou
do obřadní místnosti Městského úřadu v Ledči nad Sázavou pozváni žáci a studenti ledečských škol (ZŠ, ZUŠ
a Gymnázia, SOŠ a VOŠ ) a SVČ, aby z rukou starosty
a místostarostů převzali ocenění za výsledky, kterých
dosáhli v různých oborech lidské činnosti. Letos bylo
svými pedagogy navrženo 44 žáků a studentů, kterým byl předán děkovný list a poukazy na nákup v síti
obchodů Sportisimo v celkové hodnotě 16 400,- Kč.

Děkujeme všem pedagogům za předávání vědomostí
a znalostí jak humanitního a přírodovědného směru, odborného strojírenského zaměření, tak i v oboru umění,
hudby a sportu. Rovněž velký dík patří všem rodičům,
kteří vedou a podporují své děti ve vzdělávání a všech
mimoškolních zájmových činnostech. Všem oceněným
blahopřejeme a věříme, že své úspěchy zopakují i v roce
následujícím.
Zdeněk Tůma

L E T N Í K I NO
V L E DČ I N. S.
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ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO RODIČE S DĚTMI
Dne 2. června 2019 jsme pro malé i velké uspořádali Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi na ledečském hradě. Letos nám
vyšlo krásné počasí. Nabídka byla pestrá,
od tradičních soutěží pro děti, přes rodinnou soutěž Möllky. Nechyběla ani výtvarná
dílnička, a jelikož jsme byli na hradě, děti
si vyráběly strašidla. Malování na obličej
paní Zdeničky a Terezky je už naší tradicí, vždy se u nich tvoří nemalá fronta. Děti dostávaly u vstupu soutěžní kartu a za
splněné úkoly dostaly zaslouženě dárečky a pitíčko. Program

zpestřilo vystoupení tanečních kroužků SVČ Ledeč pod vedením Anety Šťastné – Baby I., Baby II. a Lentilky.
Na závěr celého odpoledne bylo vystoupení dua „Komedianti na káře“ a pro děti byl po představení připraven žonglérský
workshop. Užili jsme si hezké odpoledne plné soutěží, sladkostí a atrakcí.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s realizací akce a především našim sponzorům – ﬁrmám GALATEK a.s., SCHÄFER
– SUDEX s.r.o. a České průmyslové zdravotní pojišťovně. Těšíme se zase za rok!
Bc. Marcela Mainerová – pedagog volného času

KDO NENÍ VIDĚT, NEEXISTUJE
To platí i pro město Ledeč nad Sázavou.
A čím častěji je vidět, tím lépe. Pro většinu obyvatel, kteří v Ledči žijí. Kromě těch,
kterým vyhovuje klid maloměsta. A nejlépe jste vidět v televizi a opět nejlépe v České televizi. Tenhle trend plní TV Barborka,
televize Střediska volného času v Ledči
nad Sázavou. Vznikla v roce 2016 a tvoří ji členové kroužku

zájmového vzdělávání mediální výchova. Její štáb natáčí reportáže z akcí SVČ Ledeč a aktivit partnerských organizací a města. Reportáže můžete vidět na stránkách SVČ Ledeč, YuoTube
proﬁlu SVČ Ledeč a města Ledeč. Kroužek se schází jednou za
14 dní a jeho členové se postupně učí všechny tvůrčí televizní profese. V poslední době TV Barborka vysílá reportáže i ve
Zprávičkách ČT D. O tom, co se děje v Ledči a kam je dobře se
podívat, se tak dozví celá Česká republika.
OB, HAN

Fotografie ze zábavného odpoledne, viz text nahoře.
Foto: štáb TV Barborka zleva: Hutman Karina, Klečáková Eliška, Krupičková Ludmila, Drnovec Tomáš, Píšková Adéla
Foto dole: štáb TV Barborka zleva: Bíla Oldřich – vedoucí (mediální poradce), Píšková Adéla, Klečáková Eliška, Drnovec Tomáš,
Hutman Karina, Krupičková Ludmila, Hánečka Miroslav – sekretář
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SLAVNOSTNÍ ČAS MATURITNÍCH ZKOUŠEK

PUTOVÁNÍ ZA SOCHAMI
4. června vyrazili žáci speciálního
oboru ZŠ na výlet. A protože nejraději chodíme do přírody, rozhodli
jsme se tentokrát tuto naši zálibu
spojit s návštěvou zatopených žulových lomů nedaleko hradu Lipnice,
kde vznikla jakási umělecká galerie
v přírodě. Prošli jsme všechny parádní výtvory, které zde vytesal pan
sochař Radomír Dvořák. Začali jsme
„Hlavou XXII“ a postupně si prohlédli „Zlaté oči“, „Bretschneiderovo ucho“ a „Ústa pravdy“. I přes
velké teplo se nám lesem šlo krásně. Na závěr jsme stihli i „zmrzku“
a „limču“ a autobusem se bezpečně
vrátili do Ledče.
Jana Krajíčková,
speciální pedagog
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MATURITNÍ ZKOUŠKY, ABSOLUTORIA
A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2019 V LEDČI
Maturitní zkoušky v letošním školním roce začínaly pro studenty maturitních ročníků písemnou prací
z českého jazyka (sloh) 10. dubna 2019 a písemnou prací z cizích jazyků 11. dubna 2019. Zkoušky pokračovaly
pro studenty odborné školy oborů Strojírenství, Informační technologie a Mechanik seřizovač 25.–26. dubna
praktickou proﬁlovou zkouškou z odborných předmětů
v odborných učebnách. Ve studijním oboru strojírenství
byla zkouška zaměřena na výpočty a graﬁcké zpracování technické dokumentace, v oboru mechanik seřizovač studenti programovali v programovacích jazycích
Heidenhein a Fanuc, v oboru informační technologie
studenti řešili úlohy informačních technologií, zejména
elektronické prezentace, databáze a počítačovou graﬁku. Součástí byla i část ekonomická, která se zaměřovala na zaúčtování účetních případů do deníku, výpočet
mzdy, odpisů a kalkulace. Od 2. května do 6. května 32
studentů gymnázia a 19 studentů odborné školy skládalo státní společnou část maturitní zkoušky formou
didaktických testů z českého, anglického, ruského jazyka a z matematiky. Ve dnech 20.–24. května probíhaly
ústní maturitní zkoušky před zkušebními maturitními
komisemi. Slavnostního zahájení se tradičně zúčastnil
i starosta Ing. Zdeněk Tůma, zástupce města Ledeč nad
Sázavou. Studenti gymnázia skládali ústní proﬁlovou
zkoušku ze tří předmětů – cizí jazyky, přírodovědné
nebo humanitní předměty. Celkem 22 studentů gymnázia nahradilo proﬁlovou zkoušku z anglického jazyka
platnou mezinárodní zkouškou FCE nebo PET.
Ve středu 29. května 2019 byla v salónku ledečského hradu za účasti představitelů města, rodičů a hostů

slavnostně předána vysvědčení o maturitní zkoušce absolventům maturitních oborů.
ABSOLUTORIA studentů vyšší odborné školy vzdělávacího programu Ekonomika a management podniku
studijní skupiny 3.VE se zaměřením na ekonomiku se
konala 3. června 2019. Po tříletém studiu studenti přistoupili k absolutoriu, kde obhajovali své absolventské
práce, absolvovali zkoušku z cizího jazyka a zkoušku
z odborných ekonomických předmětů. Po úspěšném
složení všech zkoušek obdrželi absolventi své diplomy
a možnost užívat titul DiS.
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY. V pondělí 17. června
2019 se konaly na střední odborné škole ústní závěrečné
zkoušky v učebním oboru Strojní mechanik třídy 3.SM.
Po tříletém studiu žáci přistoupili k závěrečné zkoušce,
která se skládala z písemné zkoušky, praktické zkoušky
z odborného výcviku a ústní zkoušky. Zkoušky se skládají ve „státní“ formě dle jednotného zadání. Ústních
závěrečných zkoušek se jako každoročně zúčastnili
i odborníci z praxe (výrobní ředitel Kovoﬁ niš, s. r. o.
Ledeč nad Sázavou, generální ředitel Wikov Sázavan,
s. r. o. Zruč nad Sázavou). V úterý 18. června 2019 byly
na MěÚ v Ledči nad Sázavou slavnostně předány výuční listy absolventům učebního oboru strojní mechanik.
Touto cestou děkuji společnostem Kovoﬁ niš, s. r. o.
Ledeč nad Sázavou a Wikov Sázavan, s. r. o. Zruč n. S.
a Městu Ledeč nad Sázavou za dlouhodobou spolupráci
a podporu naší školy.
Všem absolventům přejeme hodně dalších studijních,
pracovních i soukromých úspěchů.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI VE TVORBĚ ČASOPISU
Binderiya Bujidmaa (2.B), Veronika Černá (6.S) a Eliška Velíšková (6.S)
se zúčastnily soutěže Spotřeba pro život pořádané společností dTest, která se
zaměřuje na ochranu spotřebitelů v České republice a zároveň vydává stejnojmenný měsíčník.
Soutěž byla vyhlášena pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České
republiky, Českého telekomunikačního úřadu a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA. Tento ročník byl již jedenáctým, kdy
žáci středních škol ve tříčlenném týmu mají za úkol vytvořit 16stránkové vzorové číslo spotřebitelského časopisu. Letošním nosným tématem soutěže se
stali „Spotřebitelé a poskytovatelé poštovních či přepravních služeb“.
Děvčata se zhostila úkolu na jedničku, a to nejen po obsahové stránce, ale
také si velmi dobře poradila s graﬁckým zpracováním časopisu, jak se můžete
přesvědčit na stránkách naší školy (www.gvi.cz), kde je časopis k nahlédnutí
v on-line verzi. Proto si v konkurenci několika dalších desítek časopisů zasloužila dělené 1.–2. místo. Dívky se mohou těšit na první cenu, kterou je
exkurze do největší české třídírny balíků a do specializovaného pracoviště pro
příjem tísňového volání. Gratulujeme!
Jana Flekalová
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SPOLUPRÁCE SE SLOVENSKOU ŠKOLOU
Naši školu navštívili 11.–12. června 2019 zástupci Střední
odborné školy technické z Komárna (Slovensko) v čele s ředitelem školy Ing. Elemírem Pálem. V úterý 11. června po přijetí
v ředitelně školy a seznámení se s vedoucími zaměstnanci školy
hosty také přivítal starosta města Ing. Z. Tůma na MěÚ v Ledči.
Zástupci slovenské školy si měli možnost prohlédnout ledečský
hrad, město Ledeč a podívali se do chráněné krajinné oblasti
Stvořidla. Ve středu probíhalo jednání o realizaci společných
projektů. Školy se dohodly na vzájemné spolupráci v oblasti
studijních/pracovních cest žáků a učitelů a v rámci projektu

Erasmus+ bude zapojena ještě jedna střední škola z Maďarska.
Projekty se budou realizovat od následujícího školního roku. Po
jednání jsme hostům ukázali budovy školy, seznámili jsme je se
strukturou našich oborů a měli možnost nahlédnout do výuky.
Velmi kladně nám hodnotili vybavení školy a vlídný přístup
zaměstnanců školy. Pro nás byly inspirující například informace o zkušenostech s duálním vzděláváním, které se v současné
době na Slovensku začíná realizovat. Věříme, že se spolupráce
bude nadále rozvíjet k oboustranné spokojenosti.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

S námi práci najdete
Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Ekonomika a management podniku
• Pomaturitní studium, denní forma.
• Absolvent tříletého studia získá vyšší odborné vzdělání a titul DiS
(diplomovaný specialista).
• Modulový a kreditní systém.
• Možnost ubytování.
Od 2. ročníku studia volba zaměření
• Ekonomika – uplatnění jako samostatný účetní, ﬁnanční analytik,
specialista marketingu.
• Strojírenství – uplatnění jako samostatný konstruktér, projektant,
technolog, obchodník.

Naši absolventi nekončí na úřadu práce.
• Práce ve ﬁktivní ﬁrmě s možností získání certiﬁkátu.
• Půlroční praxe ve ﬁrmách.
Termín odevzdání přihlášky

3. kolo do 23. 8. 2019
Bližší informace
www.gvi.cz
Mgr. Ivana Vitisková ředitelka školy
Ing. Vlasta Rýdlová zástupkyně ředitelky

569 430 500
731 612 316
731 612 319

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou
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CYRIL A METODĚJ – S VÍROU K POKROKU
Před pár dny jsme slavili svátek Cyrila a Metoděje. Znovu
jsme si vyslechli, co všechno Soluňští bratři vykonali a znamenají pro českou státnost. Není toho málo. Zavedli nové písmo pro domácí jazyk, čímž umožnili šíření vzdělanosti pro
všechny skupiny obyvatelstva. S pomocí panovníka zakládali
církevní instituce, které se staly přirozenými centry vědění,
kultury a duchovního života. Ruku v ruce s tím šel pokrok
v sociální a zdravotní oblasti. Výrazně se zlepšila péče o chudé, bezbranné a o lidi závislé na pomoci druhých. Oblasti pod
jejich vlivem začaly vzkvétat lidsky i hospodářsky. Idyla…
Dnes si neuvědomujeme, jaké oběti museli oba bratři přinést.
Opustili klidný a pohodlný život, vydali se na nebezpečnou
a vysilující cestu. Setkali se také s nepochopením a záští, která
provází každý velký úspěch. Byli ohrožováni na životě a Metoděj zažil i kruté vězení. Oba bratři ale cítili oporu v Bohu,
víra je vedla k obětování pro druhé. Bez nich a jim podobných bychom žili ve světě cizím k bolesti a utrpení, kde by
nejvyšším zákonem nebyla láska, ale „má dáti-dal“. I dnes se
objevují následovníci Cyrila a Metoděje. Za pomoci víry stále znovu ukazují cestu dobrého a laskavého pokroku. Slouží

tiše a obětavě lidem. Jednou je možná budeme oslavovat stejně
jako Soluňské bratry.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
18. 7. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti
4. 8. Horní Paseky – U studánky v 11.00 poutní mše svatá
4. 8. Kožlí v 11.00 poutní mše svatá
Jednodenní prázdninové akce pro děti (výlet, sport, tvořivá dílnička, kola…) a podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
25. 7. Sv. Jakuba, apoštola (Ježíšův učedník, popraven kvůli
víře. Dle tradice je pohřben v Santiagu de Compostella. Již od
středověku se pořádají k jeho hrobu pěší poutě).
27. 7. Sv. Gorazda (pocházel z Moravy, byl přímým následovníkem věrozvěstů)
4. 8. Sv. Jana Maria Vianneye (prostý člověk, který se stal knězem, nezištně sloužil druhým. Dnes je dáván za vzor kvůli své
obětavosti a odhodlání pracovat pro druhé)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář
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ABECEDA PENĚZ – VELKÝ TREZOR VŠECHNY UDIVIL
Třída 4. C v Ledči n. S. byla vybrána, aby vyzkoušela projekt České spořitelny „Abeceda peněz“. Děti nejprve absolvovaly interaktivní přednášku odbornic z České spořitelny a také navštívily místní
pobočku, kde si vyzkoušely práci s platební kartou a přístroji na počítání peněz. Největším zážitkem z tohoto dne byla pro všechny možnost zjistit, jak vypadá místní trezor. Po získání vstupních informací
si děti založily ﬁrmu s názvem „Přátelské céčko“. Společně plánovaly a vymýšlely produkty, které budou vyrábět a následně prodávat na
jarmarku, který se uskutečnil dne 24. května 2019.
Po dobu dvou měsíců děti (za vydatné pomoci rodičů, paní asistentky a paní učitelek) vyráběly nejrůznější výrobky jako např.
svíčky, lapače snů, různé druhy sirupů, jarní čaje z nasbíraných
bylinek, navlékaly náramky na paměťový drát, plnily namíchanou

směsí nahřívací polštářky, pekly slané a sladké dobroty, připravovaly chilli oleje, soli do koupele, kuchyňské soli a ještě mnoho
dalších. Nakonec vše vyvrcholilo již zmiňovaným jarmarkem. Byl
to pro všechny velmi náročný den, ale všichni odcházeli domů nadmíru spokojení. Většina výrobků byla prodána a výdělek také nebyl
úplně malý. Celá třída si tento projekt velice užila. Díky němu se
naučili lépe pochopit, jak fungují peníze a jak je důležité mít sehraný kolektiv.
Velmi děkujeme všem rodičům a sponzorům za pomoc při projektu. Velké poděkovaní patří také pracovníkům České spořitelny
a vedení školy za umožnění tohoto projektu.
K. Vondrová, asistentka pedagoga na1. st. ZŠ
a R. Melicharová, třídní učitelka

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
ANEB TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
… to byl název zábavného programu s diskotékou, který pro
školní družinu připravilo Divadlo Slunečnice na čtvrtek 20. června. Se školním rokem jsme se tedy rozloučili parádně, ale nenudili
jsme se ani v týdnech uplynulých. Ke konci května jsme se všichni
naučili, jak poskytnout základní první pomoc, což je znalost určitě
důležitá, i když by bylo nejlepší, aby ji nikdo z dětí celé prázdniny
nepotřeboval. 30. května se i naše družina připojila k oslavám Dne
dětí a uspořádali jsme soutěžní odpoledne na hřišti. Letos proběhlo
trochu netradičně – děti si za splněný úkol vydělaly „minci“ a za
tyto mince si ve stánku mohly koupit něco dobrého nebo pěkného.
V červnu jsme se učili poznávat rostliny naší přírody a svoje znalosti děti porovnaly v družinové „poznávačce“ rostlin. Na 6. června
byly připravené Hry bez hranic, oblíbená soutěž barevných družstev v tradičních i netradičních sportovních disciplínách. A i když
může vyhrát jenom jedno družstvo, myslím, že si akci užily všechny děti. Konec června patřil výletům i u nás v družině – děti z V.
a VI. oddělení se vypravily na výlet vlakem do Mrzkovic a pěšky se
prošly do Světlé nad Sázavou a děti z I. a III. oddělení prozkoumávaly okolí Ledče a vydaly se na cestu kolem Šeptouchova.

Do chvíle, kdy děti budou držet v ruce vysvědčení a rozutečou
se na prázdniny, zbývá jen pár dní. Přejeme dětem i jejich rodičům
nádherné prázdniny plné pohody, sluníčka a zábavy.
Jana Vilímovská a kolektiv vychovatelek ŠD

ARCHEOPARK VŠESTARY
V pondělí 3. června 2019 „naši šesťáci“ zavítali do období lovců mamutů a seznámili se s prvními zemědělci. V rámci dějepisné exkurze jsme navštívili archeopark, kde jsme se seznámili
s jednotlivými etapami pravěku (nálezy, zbraně, předměty denní
potřeby…), prohlédli si „pravěkou vesnici“ a vyzkoušeli si i hod
oštěpem, mletí mouky, broušení zbraní a práci na zahradě. Vydali jsme se po stopách našich předků, poznali a vyzkoušeli si na
vlastní kůži, jak se žilo v této době.
Alena Krupičková, Josef Pešek a Zdenka Urbanová, třídní učitelé
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GLOBE GAMES 2019 OČIMA ÚČASTNÍKA TOMÁŠE ARONA

Od čtvrtka 30. 5. do neděle 2. 6. jsme se zúčastnili
konference Globe Games v Kadani. Na konferenci jsme
jeli prezentovat dlouhodobý projekt „Život v našem arboretu“. V rámci projektu jsme sledovali po dobu roku
živočichy a rostliny žijící v našem arboretu. Naši školu
reprezentoval čtyřčlenný tým ve složení Matěj Vágner,
Tomáš Aron, Honza Vágner a Kuba Kalhotka.
Do Kadaně jsme cestovali vlakem. Ve čtvrtek odpoledne
proběhlo poznávání městské radnice, hradu a nábřeží Maxipsa Fíka. Dozvěděli jsme se, že z Kadaně pochází autor
této oblíbené dětské postavy a jeho příběhů Rudolf Čechura a do večerníčků ho namluvil další kadaňský rodák
Josef Dvořák. Po troše kultury nás organizátoři večer příjemně překvapili rautem ve formě švédských stolů a poté
následovalo slavnostní zahájení v kulturním domě Střelnice. Zatančili děti z mateřské školky a septimáni zdejšího
gymnázia. Celým večerem provázel Maxipes Fík, který
vše náležitě okořenil. Poté jsme se vydali na gymnázium,
kde jsme bydleli ve třídách se dvěma dalšími školami.
V pátek ráno nás u školy přivítalo vedení TEREZY společně s americkou ambasadorkou Kelly Adams-Smith.
Poté jsme se rozešli do tříd prezentovat své projekty. Na
konferenci jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, např. že ekologické mycí prostředky nejsou zas tak
šetrné k životnímu prostředí. O přestávce jsme vyplňovali

pracovní list, do kterého jsme hledali informace z plakátů,
které si každá škola vyrobila ke své prezentaci. Poté následoval oběd a exkurze do hnědouhelných dolů, kde jsme viděli kolesové rypadlo a potom samotný důl a trochu jsme
nahlédli do technologie dolování a zpracování elektrárenského (třetihorního) méně kvalitního uhlí. Po návratu následovala večeře a potom zajímavá přednáška o Blízkém
východě, kterou připravila paní, která ho procestovala.
V sobotu ráno po snídani jsme se vydali na terénní hru
kolem stolové hory Unhošť, kde jsme v týmech plnili úkoly na 13 stanovištích, mezi nimiž byla třeba i návštěva vysídlené vesnice. Z hory Unhošť se naskytovaly
opravdu působivé výhledy na okolní krajinu i města. Na
hoře samotné rostou i některé druhy vzácných rostlin. Po
terénní hře jsme se vydali zpět do Kadaně.
Odpoledne proběhlo slavnostní koulení zeměkoule
městem od gymnázia do františkánského kláštera, kde
proběhlo slavnostní zakončení Globe Games. Zde jsme
se mimo jiné dozvěděli, že Globe Games 2020 boudou ve
Zbirohu. Večer nás ještě čekal Culture evenig, kde byly
k vidění pokusy, které si připravily jak zahraniční, tak
tuzemské školy, ale i např. umělecká vystoupení a zvyky
z různých krajů. V neděli ráno jsme se unavení a plní nových zážitků vydali autobusem zpět do Ledče.
Tomáš Aron, 9. A

ÚSPĚŠNÍ MATEMATICI
V pondělí 27. května 2019 se dva nejúspěšnější řešitelé školního kola matematické Pythagoriády, Alexandra
Žáčková (5. C) a Henryk Grabowski (5. A), zúčastnili
okresního kola v kategorii určené pro žáky 5. ročníků.
Okresní kolo pořádalo AZ Centrum Havlíčkův Brod
a naši žáci se v konkurenci 21 dětí neztratili. Saša se
umístila na výborném děleném 3.–4. místě a Henryk na
8.–10. místě!
Havlíčkobrodské AZ Centrum bylo nedávno pořadatelem i okresního kola Matematické olympiády, ve kterém
byla z naší školy opět úspěšná Alexandra Žáčková (3.–4.
místo). Ostatní páťáci se ale také neztratili – Adéla Prchalová (9.–10. místo), Tomáš Krecl (13. místo) a Anička
Tejkalová (21.–25. místo).
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Chaloupková, učitelka 1. stupně ZŠ
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SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Konec školního roku se přiblížil, a tak
stejně jako vloni připravila Městská
knihovna v Ledči nad Sázavou pro prvňáčky slavnostní pasování na čtenáře.
Děti nejprve musely splnit spoustu úkolů a prokázat znalost čtení a psaní. Poté

za zvuku Janáčkových fanfár společně
složily slib a nastalo samotné pasování.
Ve jménu všech krásných pohádek, příběhů a básniček je paní královna povýšila do řádu rytířského a z knihovny už
odcházeli opravdoví čtenáři.

Spoustu krásných zážitků nad knížkami přejí svým prvňáčkům paní učitelky Marie Barešová, Soňa Nulíčková
a Jaroslava Prchalová.
Soňa Nulíčková,
třídní učitelka 1.B

JSOU ČASY HODNOCENÍ A SLAVNOSTÍ,
TEDY I – PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Tradičně v červnu proběhlo v knihovně pasování čtenářů,
kdy jsme postupně v knihovně přivítali žáky všech prvních
tříd. Nejdříve se děti losováním rozdělily do skupin a potom
plnily různé úkoly. Např. musely najít schovaná písmena
a složit z nich slova a napsat názvy tří rostlin. Po přečtení
pohádky z knihy Doktor Pacička musely děti odpovědět na
záludné dotazy, které je prověřily, zda při čtení dávaly pozor. Následovalo skládání puzzle a každá skupina musela
spočítat, kolik je na složeném obrázku zvířat, jakých apod.
Děti nám nejen splněním všech úkolů, ale i předčítáním na
závěr potvrdily, že se všechny potřebné dovednosti v první

třídě krásně naučily. Mohlo se přejít k slavnostnímu pasování. Nejdříve všichni dostali vytištěný slavnostní slib, který
jsme společně nahlas přečetli, poté zazněly slavnostní fanfáry a nastalo dlouho očekávané pasování.
Každý prvňáček byl pasován na čtenáře, dostal medaili
a malý dárek. Za ﬁnanční podporu velmi děkujeme společnosti Královská stezka o.p.s.
Věříme, že všichni budou naši knihovnu rádi a často navštěvovat a že z nich vyrostou naši věrní čtenáři.
Pavlína Nulíčková

DIVADLO NA HRADĚ V ZELENÉM
Koncem července na ledečský hrad zavítá armáda, ale
nebojte se, nejde o žádný vojenský vpád, nýbrž o skvělé divadlo, na které vás tímto srdečně zveme. Tentokrát přijede
oblíbený soubor SemTamFór ze Slavičína se svou letošní
premiérou Jak jsem vyhrál válku.
Jak jsem vyhrál válku je humoristický a satirický román
anglického spisovatele Patricka Ryana z roku 1963, podle
kterého byl později natočen i stejnojmenný ﬁlm z roku 1967.
Jde o ostře satirické protiválečné dílo, jehož hlavní postavou
je poručík Ernest Goodbody – nešikovný intelektuál, který
se shodou příznivých náhod stal důstojníkem britské armády a jako takový se ocitl uprostřed válečného dění postupně
hned na několika bojištích druhé světové války.
Dramatizace Ryanova románu je silnou a anglicky břitkou protiválečnou satirou, poukazující mj. i na nesmyslnost

vojenského drilu. Mladičký a naivní Goodbody během
vojenské služby plní doslovně a nadšeně vojenské zákony
i rozkazy, čímž je ovšem přivádí do absurdity a rozkládá
tím zevnitř britskou armádu. Nadřízení se jej snaží zbavit,
a tak jej „vykopávají“ stále výš. Hlavní postavu lze přirovnat k našemu vojáku Švejkovi nebo k oblíbenému seriálu
M.A.S.H. 4077.
Slavičínské divadlo SemTamFór už v Ledči patří ke stálým
a oblíbeným hostům, neboť sem v minulých letech zavítal
s úspěšnými komediemi jako třeba Elektrická sesle, Past na
osamělého muže a Ani o den dýl!. Na jejich nejnovější počin
se můžete přijít podívat v sobotu 27. července od 20:00 na
spodní nádvoří ledečského hradu. Rezervace můžete provádět klasicky na e-mailu rezervace@mimochodem.com nebo
telefonicky na čísle 775 646 629.
Josef Nádvorník
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ZA KULTUROU
– POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
 Ve dnech 5.–6. července se na louce u řeky Sázavy v ul. Z. M. Kuděje uskuteční již pátý ročník akce s vikingskou tématikou VIKINGOVÉ
U STAMFORDU. V pátek proběhne na louce
šermířský a lukostřelecký turnaj a v sobotu bitva,
už tradičně rozdělená na dvě části. Program bude
vždy od 14:00 do 18:00, sobotní bitvy ve 14:00
a v 17:00. Součástí akce je tržiště, dětské soutěže
a další doprovodný program. V pátek budou pořádány vyjížďky na vikingské lodi po řece Sázavě.
 Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o. vás srdečně zve
na hrad ve dnech 12.–14. července na šermířské
souboje JEZERNIČTÍ PÁNI NA LEDČI.
 Letos se již po šestnácté uskuteční akce s názvem KOLEM MELECHOVA, jedná se o amatérský cyklistický závod. Akce se koná v sobotu
13. července, start závodu je v 11:00 hod. v obci
Meziklasí (u Dolního Města), dojezd nejlepších
závodníků do cíle lze očekávat kolem 13:00 hod.
Trasa povede po komunikacích III. třídy, mezi
obcemi Meziklasí – Dolní Město – Rejčkov –
Kouty – Bojiště – Trpišovice – Meziklasí. Muže
čeká okruh dlouhý 67 km, pro ženy 58 km. Více
v přiloženém plakátě nebo www.melechov.cz.
 SDH Bojiště vás zve v sobotu 13. července na
BOJIŠŤSKÝ OPEN AIR. Začátek od 17:00. Těšit se můžete na kapely: ZakázanÝovoce, Psychohlína, Ultima, Novoveska, Koczkopes.
 Notorix Denatur vás srdečně zve na již XVI. ročník BITVY O NOTORBURG, která se uskuteční v sobotu 20. července v areálu na louce pod
Sechovem. Těšit se můžete na velkolepou bitvu,
na dětskou bitvu, kata, krčmy a občerstvení, soutěže pro děti i dospělé, žonglérské divadlo, lanolezce mezi stromy, historický kolotoč, hadího
muže, ohnivou show, ukázky dravců, bubeníky
a mnohé další. Začátek programu ve 13:00, bitva
propukne v 16:00 a kapely zahrají od 18:00.
 V sobotu 20. července se uskuteční na letním
stadionu DRAPÁK FEST. Začátek od 16:00.
 Obec Bělá vás zve v sobotu 20. července na
POUŤOVOU ZÁBAVU V TASICÍCH na hřišti. Hrají Jana a Ivan Váškovi. Zároveň proběhne
vysvěcení kříže u rybníka od 16:00 hod.
 Melechov z. s. vás zve na sportovní akci MALÝ
ŽELEZNÝ MUŽ MELECHOVA, která se uskuteční 27. července v Koutech u Ledče v restauraci Na Vršku. Prezentace bude od 8:30–9:30 hod.
a start od 10:30 hod. Více informací na stránce
www.melechov.cz.

 DS Mimochodem vás zve v sobotu 27. července
na divadelní představení JAK JSEM VYHRÁL
VÁLKU od divadelního spolku SemTamFór.
Akce se uskuteční na hradě v Ledči nad Sázavou. Více na www.mimochodem.com.
 Obec Bělá vás zve v sobotu 3. srpna na 17. ročník
FOTBALOVÉHO TURNAJE V TASICÍCH. Hraje VLASTA VAN MUSIC, začátek od 8:00 hod.
 Obec Kouty vás zve do Koutů u Ledče na
10. POKOUTNÍ FESTIVAL, který se uskuteční
v sobotu 17. srpna. Těšit se můžete na PRAGOUNION & LIVE BAND, XAVIER BAUMAXA,
MR. LOCO, TEEPEE, KOZCKOPES, LUCKY
NERO, GLAD FOR TODAY a další. Začátek od
16:00.
 Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o. vás srdečně zve
na hrad ve dnech 23.–25. srpna na šermířské
souboje JEZERNIČTÍ PÁNI NA LEDČI.
 Melechovský okruh a sraz ČS a NDR motocyklů
zve všechny vlastníky česko-slovenských a východoněmeckých motocyklů, ale též příznivce,
nadšence a diváky na další ročník motocyklové akce MELECHOVSKÝ OKRUH, který se
uskuteční v sobotu 24. srpna na letním stadionu v Ledči. Program: od 09:00–12:00 výstava
motocyklů na letním stadionu a náměstí; 12:00
start Melechovského okruhu. Dále vás čeká od
09:00–15:00 výstava nových motocyklů JAWA,
prodej motocyklových řetězů, prodej svíček
BRISK, prodej časopisu MOTOXPRESS a další. Více na www.melechovskyokruh.cz.
 Obec Hněvkovice vás zve na VIII. POUŤOVÉ SLAVNOSTI do Hněvkovic u Ledče, které se uskuteční v sobotu 24. srpna. Začátek od
13:00 hod. Přijďte prožít odpoledne plné zábavy,
hudby, dobrého jídla a pití. Více info na www.
hnevkovice.cz.
 Extreme Racing Team vás zve do Hněvkovic
u Ledče na FICHTL CUP, který se uskuteční
v sobotu 31. srpna. Prezentace od 10:00 12:00
a start ve 13:00 hod. Jede se za každého počasí a přilba je podmínkou! Přihlášky na tel.
605 935 951. Jsou to všechny stroje do 50 ccm,
kategorie ženy – domalep – moped – pařez – pionýr – moto 50 – speciál, okruh pro děti obsah
neomezeně, juniorky do 15 let, juniorky do 10
let, junioři do 15 let a junioři do 10 let.
6. srpna – PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí
Tereza Doležalová, Dana Sedláčková, DiS.
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ZELENÉ, BÍLÉ I ZLATÉ SE DOSTALO POŽEHNÁNÍ
ZE VŠECH STRAN, TAKÉ KOZLOVŠTÍ SE BUDOU
PYŠNIT NOVÝM ZNAKEM I PRAPOREM
Vážení čtenáři Ledečského zpravodaje, jak jistě všichni víte, současný zákon o obcích který je z roku 2000, vytvořil možnost pro města a obce, které nemají znak a prapor, požádat prostřednictvím podvýboru pro heraldiku
a vexilologii předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR o jejich udělení. Obecní symboly by, dle heraldických
pravidel, měly respektovat významný vztah znaku a praporu k obci. Měly by vycházet z geograﬁckého významu,
historie či současnosti obce. Právě pro současnost se naši
zastupitelé rozhodli.
Jsem, rád že i naše obec se zařadila mezi obce a města, kde už mají svůj vlastní obecní a graﬁcky vyjádřený
symbol. V našem okolí, jak jste si jistě už všimli, je takové symbolické vyjádření příslušnosti už docela běžné.
Tak jen připomeňme – Bělá, Jedlá, Chřenovice, Hradec,
Ostrov, Prosíčka, Číhošť… Naše obec v tomto směru trochu „podřimovala“, ale nebylo to zapříčiněno nicneděláním zastupitelů, ale jak jistě víte, dvě obce se integrovaly
k naší obci, a tak jsme čekali, jak všechna vyjednávání
dopadnou. Znak jsme nechtěli uspěchat, ale udělat ho
tak, aby splňoval požadavky všech případných pěti obcí,
což se nakonec docela dobře podařilo – to byla ona zmíněná realita současnosti.
Jak to začalo? 4. 11. 2016 rozhodlo zastupitelstvo o zadání studie na obecní znak a prapor. 8. ledna 2017 schválili zastupitelé podepsání smlouvy o vytvoření obecních
symbolů pro obec Kozlov s příslušnými zákonnými normami. Smlouva byla podepsána s Mgr. Janem Tejkalem
z Ostravy v celkové ceně 13 000 Kč a pan Tejkal vytvořil
celkem 16 návrhů. 22. května 2017 jsme vybrali variantu,
která nejvíce vyhovovala našim představám, a následně
jsme odeslali žádost do podvýboru pro heraldiku. Hned
na to byla přijata a čekalo se na projednání a schválení
v parlamentu. V květnu roku 2018 byl náš návrh schválen
a v červnu téhož roku jsme si s místostarostou Josefem
Boumou jeli do Prahy a z rukou pana Radka Vondráčka,
předsedy Poslanecké sněmovny jsme přebrali dekret, že
naše obec smí užívat znak a prapor s určenými znaky.
Něco o našem znaku a vlajce (v našem příspěvku používám i slovo prapor, to podle způsobu užití). V zeleném štítě vyniká kostelní věž Jana Křtitele, tedy kostela

v Sačanech, se střechou zakončenou lucernou a bání s makovicí i křížkem, provázenou čtyřmi vztyčenými zlatými lipovými listy do oblouku a ve věži vztyčený zelený
lipový list, takže máme pět listů, jako symbol pěti obcí.
Přebrání významného dekretu odstartovalo přípravy na
veřejné představení symbolů i jejich slavnostní požehnání. Především výroba znaku i praporu, celkové náklady na
ušití byly 30 000 Kč. Vyšití provedla ﬁrma Výšivky Jana
- pan Herman, ale to už byl podzim 2018, přišly volby
a nové složení zastupitelstva, a tak jsme tu naši parádu
pomalu směřovali na jarní počasí, tedy na volné prostranství, abychom se všichni na tu slávu mohli sejít.
Co se týče samotného svěcení obecních symbolů a oslav,
proběhly dne 18. května 2019, respektive začaly už den
předem, kdy nám naše ženy napekly výborné koláčky, aby
bylo, co k odpolední kávě zakousnout, za což jim byla
složena poklona nejenom moje, ale i mnoha ostatních návštěvníků. Za hojné účasti občanů a hostů obecní symboly
posvětil zdejší farář dr. Jan Bárta, dále se aktu účastnil senátor Ing. Jaromír Strnad, ředitel a.s. Vrcha Jaroslav Poborský, delegaci starostů z Chřenovic, Hradce a Prosíček
vedla místostarostka z Ledče, Ing. Hana Horáková.
Všem přítomným bych chtěl vyjádřit poděkování, že
našim novým znakům vzdali hold. Největší dík ale jistě
patří všem, kteří se na uskutečnění této myšlenky i jejího
slavnostního uvedení do života obce zasloužili. Věřím,
že tímto slavnostním aktem i poctivou přípravou jsme
zvýšili hrdost na naši obec i její prestiž v regionu.
Josef Borovský, starosta obce Kozlov
1

ThDr. Bárta, farář – při slavnostním svěcení našich
nových znaků, spolu se senátorem Ing. Strnadem
a místostarostkou Ledče Ing. Horákovou.
2, 3 Obecní prapor a znak, prapor v rukou místostarostky
Dany Kopecké a bývalého místostarosty Josefa Boumy
4 Obecní zastupitelé: starosta Josef Borovský, ing. Jiří
Bouma, Martin Tvrdík, Václav Malimánek, ing. Martina Edrová, místostarostka Dana Kopecká, Marie
Kučírková, Luboš Vavřička, na společném fotu zastupitelů chybí druhý místostarosta Josef Tvrdík, který
se oslav z rodinných důvodů nemohl účastnit.

JARNÍ OHLÉDNUTÍ Z KOŽLÍ,
tak nazvaly svůj příspěvek učitelky a děti z Mateřské
školy v Kožlí. Je pravda, že jaro bylo ještě před pár dny
a hned jsme všichni vstoupili do až do nezvykle horkého léta. Možná tomu pomohl i Mistr kouzel Pavel Kožíšek, který školu také mj. navštívil a děti výtečně pobavil.
Byla tu i řada jiných akcí a událostí. Jedno slunečné dopoledne v MŠ zpříjemnily odbornice na výcvik psů Eva,
Marcela a Iveta. Svým programem přiblížily dětem péči
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o psa, jeho základní výcvik, i několik prvků z agility. Pro
milou návštěvu z Denního stacionáře Světlá n. S. si děti
připravily program z písní, tanečků a divadelní pohádky. Myšlenky všech jsou už teď upřeny na jeden jediný
cíl – PRÁZDNINY. Ať jsou plné nejen sluníčka, ale také
mnoha hezkých zážitků, o kterých si zase v naší škole
budeme rádi povídat.
Jana Rajdlová, vedoucí učitelka MŠ Kožlí
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BEZLEPKOVÉ ODPOLEDNE V DOMOVĚ HÁJ
SI HOSTÉ UŽILI
V Domově Háj, jehož
cílovou skupinou jsou
osoby s mentálním a kombinovaným postižením, se
24. května 2019 od 14:00
hodin konala akce Bezlepkové odpoledne – Aneb
bavíme se zdravě!
Pro hosty, kterými byli mimo jiné rodinní příslušníci a opatrovníci, byl připraven bohatý program. Měli možnost ochutnat
některý z chodů, které se poslední měsíc klienti učili, za podpory pracovníků, připravit. Nabídka byla velmi pestrá – např.
řízek v kukuřičných lupíncích, banánovo-avokádové smoothie,
pečená jablka se zmrzlinou, zeleninové a ovocné saláty, nebo
bezlepkový dort. A v tajném hlasování poté určit svého favorita.
„Ráda i prozradím, že nejvíc mi chutnal bezlepkový dort,“ uvedla Helena z komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou. Na klienty, kteří připravovali oceněné pokrmy, čekalo nejen ocenění,
ale také zajímavé ceny, které jim předala s ředitelkou domova
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová.
Dále byly pro zájemce připraveny prezentace zaměřené
na proces transformace, a srovnání ústavních prvků a života

v komunitním bydlení, fotospot „Náš první rok života v komunitním bydlení ve Světlé nad Sázavou“, aktuální katalog výrobků, které klienti prezentovali např. na Prodejní velikonoční výstavě v Ledči nad Sázavou, na Světelských farmářských trzích,
nebo naposledy na Poutní slavnosti ve Vilémovicích minulou
sobotu. Hosté akce měli možnost si dále opéci vuřty a zazpívat
s doprovodem kytary. Již od 14:00 hodin byl také opakovaný
zájem o návštěvu dvou domů komunitního bydlení ve Světlé
nad Sázavou, ke které hosty akce klienti pozvali.
Domov Háj prochází procesem transformace pobytových
sociálních služeb. Důvodem k výše uvedenému procesu je
skutečnost, že pobytové služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením jsou poskytovány v nevyhovujících
prostorách budovy v Ledči nad Sázavou v části Háj, která se
nachází mimo běžnou zástavbu města v lese. Život v komunitním bydlení dává klientům zařízení daleko větší možnosti zapojení se do společnosti, a také kontaktu s rodinnými příslušníky
a přáteli. Další komunitní domky budou pro klienty postaveny,
resp. zrekonstruovány, nejen ve Světlé nad Sázavou, ale dalších
lokalitách – Ledči nad Sázavou, Chotěboři, Havlíčkově Brodě
a Golčově Jeníkově.
Andrea Šeredová

Vážení čtenáři, prostřednictvím tohoto příspěvku bych
vás chtěl informovat o současné situaci v oblasti transformace Domova Háj. Jak již z mnoha předešlých příspěvků víte,
Domov Háj má nyní dvě komunitní bydlení ve Světlé n. S.
Lidé, kteří v nich bydlí, se do komunity města začlenili bez
jakýchkoliv potíží. Kraj Vysočina v předešlých letech naplánoval stoprocentní transformaci našeho, ač v mnoha ohledech
humanizovaného, přesto ústavního zařízení. Bez přestěhování
se do menších bydlení by se nikdy nepovedlo v naší velké budově odstranit řadu „ústavních prvků“. Jmenujme např. dlouhé
chodby s řazením pokojů vedle sebe jako v nemocnici, nedostatek soukromí, umístění budovy v lese bez dostupné veřejné
dopravy, závislost obyvatel Domova na dopravě služebními
automobily za veřejnými službami či složité kolektivní soužití.
Důležitým faktem přitom je, že klienti, kterým je poskytována naše služba, se narodili v běžné společnosti, a z ní byli
různými způsoby vyloučeni. Naším cílem je revitalizovat naše
bytové podmínky pro poskytování důstojné pobytové služby,
naplnit práva lidí s postižením žít co nejvíce běžným životem

jako jejich vrstevníci a posunout naši službu blíž k žadatelům
o ni, kteří stále jsou součástí společnosti, a není důvod, aby
z ní byli vytrženi.
V lokalitách Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou již
proběhla výběrová řízení na dodavatele veřejných zakázek
– staveb čtyř domů pro bydlení a jednoho objektu kanceláří
a sociálně terapeutické dílny. Bourací a stavební práce započnou v průběhu léta. Současný harmonogram projektu popisuje dokončení staveb na podzim roku 2020. V té době již budou
objekty vybavovány nábytkem. Od 1. ledna 2021 by v nových
domech měly být lidem s handicapem poskytovány tři služby.
Ve třech komunitních bydleních (Ledeč, Světlá) bude poskytována služba Domov pro osoby se zdravotním postižením pro
celkem 18 klientů. V jednom domě (Ledeč) bude poskytováno
Chráněné bydlení pro celkem šest klientů. V objektu kanceláří
(Světlá) bude fungovat sociálně terapeutická dílna s okamžitou kapacitou osm lidí. Tato služba bude přístupná i novým
zájemcům z veřejnosti, stejně jako pobytové služby.
Věřte, že každý člověk chce být součástí společnosti.
Mgr. František Čapek
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MEMORIÁL ANTONÍNA CHAROUZE sn.
– 65 LET LEDEČSKÉHO MOTOKROSU
O první červnové neděli uspořádal ledečský Automotoklub druhý z letošních
motokrosových podniků na ledečském
závodišti. Závod jsme jeli jako třetí díl
seriálu krajského přeboru SMS Pardubice. Po chladném a deštivém květnu
jsme závod odjeli za téměř tropického
počasí, které přesto neodradilo na osm

set diváků. Všichni diváci mohli na perfektně upravené trati sledovat téměř 150
jezdců. Závod se naštěstí obešel bez vážnějších zranění a z domácích jsme mohli
na trati vidět Josefa Vorlického a Radima
Doležala, který ve své kategorii dokonce zvítězil. Závod jsme odjeli u příležitosti 65 let ledečského motokrosu, jako

Memoriál Antonína Charouze staršího.
Jménem ledečského Automotoklubu
děkujeme celému organizačnímu týmu
a zvláštní poděkování patří městu Ledeč
n. S. za dlouholetou podporu motokrosového sportu.
Mgr. Petr Vaněk, předseda výboru
AMK Ledeč nad Sázavou

SITUACE NA TRHU PRÁCE
V POLOVINĚ ROKU 2019
Město Ledeč nad Sázavou
(údaj v závorce je z počátku letošního roku)
počet uchazečů o zaměstnání – 101 (103), z toho žen – 50 (52)
podíl nezaměstnaných osob – 3,1 (3,0) %, volná pracovní
místa – 62 (55)
REGION SVĚTLÁ N. S.
– počet uchazečů o zaměst. – 384 (471) – z toho žen – 216 (256)
– podíl nezam. osob – 2,9 (3,6) %
– volná pracovní místa 144 (169)
OKRES HAVLÍČKŮV BROD
– počet uchazečů o zaměst. – 1283 (1587) – z toho žen – 756 (875)
– podíl nezaměst. osob – 1,9 (2,4) %
– volná pracovní místa 1415 (1483)
Zdroj: Mgr. Jitka Navrátilová, ÚP Havlíčkův Brod
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
Dne 4. července letošního roku uplynulo již
15 let, kdy nás navždy opustil
pan MARTIN FOTR z Ledče n. S.
Děkujeme všem, kteří mu spolu s námi věnují
tichou vzpomínku.
Manželka a dcery s rodinami

Dne 10. července 2019 uplyne 10 smutných
let od úmrtí paní OLGY RÝDLOVÉ z Ledče
n. S.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a úctou rodina Rýdlova

Dne 12. července letošního roku uplynuly tři
smutné roky od chvíle, kdy nás opustila naše
drahá maminka, paní MARIE PAJEROVÁ
z Dolního Města.
Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste ji znali
a měli rádi.
S láskou a každodenní vzpomínkou
dcery s rodinami.

Dne 20. července uplynou dva roky od úmrtí
naší drahé maminky,
paní JAROSLAVY LEBEDOVÉ z Prosíček
u Ledče n. S.
Věnujeme jí s láskou tichou vzpomínku, neboť
kdo byl milován, není zapomenut.
Vzpomíná rodina

Letos v červenci by oslavil neuvěřitelných sto let náš dědeček,
pan JOSEF FLEKAL ze Sychrova a zároveň si tímto připomínáme
i jeho manželku,
JIŘINKU FLEKALOVOU, se kterou prožil většinu svého života.
S láskou vzpomínají děti,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 31. července uplynou 3 roky od úmrtí
paní MUDr. EVY NÁPRAVNÍKOVÉ, zubařky z Ledče n. S.
S láskou a úctou za veškerou práci
a péči vzpomínají rodiny Pleskačova,
Mišoňova, Urbanova, Frydrychova,
Nápravníkova a ostatní příbuzní.

HUDBA SPOJUJE
SEŠLOST PRO LETNÍ VEČERY JAKO STVOŘENÁ
Z obyčejných setkání bývají neobyčejné příběhy. Tenhle začal před třemi lety a má romantický děj. Dobře se
vypráví, protože je plný písniček a dobré nálady. V SEŠLOSTI „u stolu“, kterou vám teď představujeme, se
daří country, folku i dalším hudebním stylům a slyšet

ji můžete v Ledči a okolí. Na to, jak to pestrému seskupení hraje, se můžete podívat na YouTube, jsou tam videoklipy Toronto a Prázdné nádraží. Příběh se plní stále
novými písničkami a kamarády. Přijďte na SEŠLOST
a můžete být jeho součástí.
OB
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