PROSINEC
2019

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 12 * ROČNÍK XXVII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
V listopadu roku 2019 se rada města sešla dne 18. listopadu. Na
svém jednání rada města probrala tyto podstatné body:
• Schválení ceny vstupného na představení Vánoční nocturno
(7. 12. 2019 v 17 hod.) a Liga proti nevěře (28. 1. 2020 v 19
hod.)
• Schválení přijetí „Darovací smlouvy - věcného daru od
SCHÄFER - SUDEX s.r.o.“ pro SDH Ledeč (pořízení tabletu Samsung Galaxy Tab A10.1, autopotahů a gumových autokoberců do výjezdového vozidla Ford a zastavovacího terče PROFI LED).
• Schválení dotace z rozpočtu města pro rok 2019 organizacím
a spolkům v celkové výši 13 000 Kč (podpora hokejové reprezentantky Adriany Dubové, Živý betlém, Christmas cup –
kopaná).
• Schválení prodloužení nájemních smluv v Domě s pečovatelskou službou.
• Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor –
v domě č.p. 555 v ulici Ke Stínadlům, v domě č.p. 450 ul.
Habrecká a v domě č.p. 16 na Husově náměstí.
• Schválení nových nájemních smluv k bytům zvláštního určením v DPS.
• Jmenování inventarizační komise Města Ledeč nad Sázavou.
• Schválení uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce
střediska osobní hygieny v sídle DPS“ se společností ATOS,
spol. s r. o.
• Schválení výpůjčky mobilního pódia s příslušenstvím Středisku volného času, v rámci akce „Rozsvícení vánočního
stromu“ dne 1. 12. 2019 a „Mikulášská nadílka“ na hradním
nádvoří ledečského hradu dne 5. 12. 2019.
• Bere na vědomí konání kulturní akce na Husově náměstí –
„Živý betlém aneb putování za betlémskou hvězdou“ pořádanou Římskokatolickou farností dne 28. 12. 2019.
• Bere na vědomí jmenování Marcely Končelové vedoucí ﬁnančního oddělení odboru samosprávy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou od 1. dubna 2020.
• Ruší s účinností od 1. 1. 2020 Požární hlídku Habrek (budou
součástí SDH Ledeč n. S.).

Zastupitelé města se sešli v měsíci listopadu dne 25. 11. 2019
a z tohoto jednání pro potřeby zpravodaje vybíráme:
• Vydání Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou
č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (cena poplatku činí nově 600 Kč /rok).
• Vydání Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou,
o místním poplatku z pobytu (stanovena cena 10 Kč / den).
• Vydání Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou,
o místním poplatku ze psů. (poplatek zůstává stejný).
• Schválení vrácení příplatku společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s. r. o., který byl poskytnut dne 20. 4. 2017 na nákup
„Ledové rolby WM Mammoth.
• Bere na vědomí Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na projekt „Pořízení služebních vozidel pro účely poskytování terénní pečovatelské služby“ ve výši 95 % způsobilých výdajů projektu tzn. částky ve výši 1 311 336,30 Kč
(zbývajících 5 % způsobilých výdajů bude hrazeno z rozpočtu města).
• Schválení souhlasu s prodejem částí pozemků v k. ú. Ledeč
nad Sázavou s tím, že po vypracování projektu intenziﬁkace
ČOV a příslušného geometrického plánu bude ZM předloženo ke schválení zveřejnění záměru prodeje této jednoznačně
vymezené části pozemku.
• Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
19. 9. 2019 na akci „Přístavba sportovního centra, Nádražní
1292, Ledeč nad Sázavou“ se společností WANDEL CZECH
s r.o., jehož předmětem je navýšení celkové ceny díla (z důvodu chybějícího skutečného stavu projektové dokumentace
na kanalizaci) o cca 65 tis. Kč.
• Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplánován na 18. prosince 2019.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU! Na divadelní komedii NA OSTRO
se můžeme těšit v bližším termínu a to 21. ÚNORA 2020
ve stejném čase od 19 hodin na stejném místě, v sále
Gymnázia Ledeč nad Sázavou. Děkujeme za pochopení.

ZUBNÍ POHOTOVOST PROSINEC 2019
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Kompletní usnesení z jednání rady města a zastupitelstva města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos lze
nalézt na městském webu www.ledecns.cz
Mgr. Michal Simandl, místostarosta

Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.
7. – 8. 12.

Dr. Lánová Milena
Na Rozcestí 82, Ždírec n/D.

Tel.: 569 694 639

14. – 15. 12.

Dr. Denby Štepánka
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 107

21. – 22. 12.

Dr. Ulybinová Kateřina
Hus. náměstí 12, Ledeč n/S.

Tel.: 569 722 318

24. 12.

Dr. Štrejbarová Radka
Masarykova 445, Telč

Tel.: 567 213 173

25. 12.

Dr. Šulc Milan
Vrchlického 2497/57, Jihlava

Tel.: 567 574 570

26. 12.

Dr. Hlávka Jindřich
nám. 9. května 675, Luka n/J.

Tel.: 567 219 588

28. 12.

Dr. Pollaková Silvia
Kamenice 405, Kamenice

Tel.: 567 273 380

29. 12.

Dr. Hrdinová Libuše
Havlíčkova 5623/34a, Jihlava

Tel.: 605 846 312

1. 1. 2020

Dr. Martinák Břetislav
Vrchlického 5282/50, Jihlava

Tel.: 567 331 666

RIZIKOVÉ OŘEZY A KÁCENÍ STROMŮ
Staré přísloví říkalo, že žádný strom neroste do nebe. Každý z nás si může toto sdělení vysvětlit několika způsoby, ale my se
v tomto článku budeme zabývat pouze dřevinami okolo stezky pro chodce, vedoucí z lokality Zoufalka.
Od začátku listopadu probíhalo v okolí této travnaté pěšiny rojení hasičů našeho města. Někteří zastavovali dopravu na přilehlé
komunikaci, jiní měli v rukou motorové pily, káceli suché stromy a ořezávali větve. Proč vlastně došlo k úpravám zeleně? Prvním
důvodem je bezpečnost našich občanů, kteří tudy procházeli, kdy suché a nemocné stromy mohly ohrozit jejich zdraví. Preventivně bylo tedy přistoupeno k pokácení a ořezání inkriminovaných dřevin. Druhým neméně podstatným důvodem je estetická úprava
příjezdu do našeho krásného města.
Proč práce prováděli naši hasiči? S HZS Ledeč máme navázanou dlouholetou velmi dobrou spolupráci, kterou každoročně využíváme při rizikovém kácení a ořezů stromů. Hasiči tak absolvují povinný výcvik a udělají zároveň zdarma velmi užitečnou práci
pro své spoluobčany. Beneﬁtů je několik, nesmíme zapomenout ani na palivové dřevo, které se postupně odváží na skládku Rašovec, kde bude použito na „pálení čarodějnic“. Vzkaz pro hasiče: „Hoši, děkujeme“!
Ing. Břetislav Dvořák, Vedoucí odboru OVŽP

UPOZORNĚNÍ – ÚPRAVY SVÁTEČNÍHO PROVOZU
Městský úřad bude UZAVŘEN 31. 12. 2019 Knihovna bude UZAVŘENA 27. a 31. 12. 2019
Informační centrum: 21. 12. 8:30 – 11:30 hod., 23. 12. 8:00 – 17:00 hod.
24. 12. – 26. 12. ZAVŘENO, 27. 12. 8:00 – 17:00 hod., 28. 12. – 5. 1. 2020 ZAVŘENO

POVINNÉ „ČIPOVÁNÍ“ PSŮ OD 1. 1. 2020!
Po 1. lednu 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Číslo mikročipu musí být tedy zaznamenáno v dokladu o očkování psa (očkovací průkaz, pas). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině, to znamená nejpozději v půl roce věku.
Mikročipem nemusí být označeni psi s čitelným tetováním, provedeným před 3. 7. 2011.
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

PROMRZLÁ MEGAHVĚZDA SE PROCHÁZELA PO LEDEČSKÉM HRADĚ
Pravda, od té doby Sázavou proteklo mnoho vody. Je to celých 20 let, kdy se na místním hradě natáčely části francouzského ﬁlmu Bídníci, jehož hlavním protagonistou byl hvězdný
Gerard Depardieu. Bylo před Vánocemi a počasí tomu odpovídalo – sníh i mráz doprovázely natáčení a herec si s gustem
oblékal přes dobový kostým teplou péřovou bundu. Ti, kteří se
s ním v těchto prostorách měli příležitost potkat, tvrdili, že přes
přísná pravidla kontaktu s veřejností byl velmi vlídný a přátelský. Dosvědčil to i Vidu Gunaratna, tehdy student gymnázia.
Utekla nejen zmíněná voda a ty dvě desítky let, ale také se
mnohé změnilo. Našemu hradu se za ta léta dostalo velké péče
a jeho vzhled se radikálně změnil k lepšímu. A tak nevím, jestli

je vůbec na místě malé politování nad tím, že už nebude tak
atraktivní pro ﬁlm. Ostatně zkušenosti z posledních let dokazují, že minimálně pro české ﬁlmové pohádky si genia loci stále zachovává.
A co samotná francouzská ﬁlmová hvězda? I tam se mnohé
z gruntu změnilo. Bojuje s nadváhou, před šesti lety přijal pan
Gerard ruské občanství (ty daně!) a chutná i obchoduje s tamním vínem. Mezi svátky na konci roku oslaví své 71. narozeniny. Tak blahopřejeme a děkujeme nejen za zápis do místní kroniky, za letmá přátelská setkání s místními lidmi i ten pel světa
velkého ﬁlmu, který zanechal ve zdech starobylého hradu a jistě si ho rádi připomeneme při zhlédnutí ﬁlmové klasiky.
ok
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Účastníci přednášky o genealogii.

Ing. R. Šemík z Prahy.
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O. Tyleček, hlavní přednáška.

Paní H. Vlasová mei posluchači.

I Z OBYČEJNÉHO PAPÍRU LZE VYČAROVAT
BIBLICKÝ OBRAZ VÁNOC
Tištěné jesličkové archy, říkáme jim také vystřihovací jesličkové archy, jsou upraveny tak, aby vytištěné ﬁgurky bylo možné vystřihnout, podle potřeby
podlepit ještě silnějším papírem a podle výrobcem
stanoveného schématu rozestavit do podoby betlému. Soudí se, že jejich vznik byl ve druhé polovině osmnáctého století a byl důsledkem přechodu
betlémů s přísně církevní podoby do měšťanských
a vesnických vrstev obyvatelstva. Protože řezbářská
produkce nebyla schopná uspokojit velký zájem, začaly se tisknout betlémské ﬁgurky strojově na papír
a byly tak za dostupný peníz k mání nejširší vrstvě zájemců. Po technické stránce bylo pro vznik tištěných
jesličkových archů v Čechách několik příznivých
okolností. Praha byla významným středoevropským
centrem tisku tzv. upomínkových obrázků, na jejichž
uvedení k nám měl významný podíl hrabě Špork
v Kuksu. Ten zaměstnával Johana Balzera (†1799)
a jeho bratra Gustava, který byl vynikající mědirytec a byl tvůrcem předlohy pro náš nejstarší jesličkový arch, který je ve sbírkách Strahovského kláštera. Je signován „G. Balzar“ a může pocházet z 20. let
devatenáctého století (1820 ). V polovině 19. století
byla Praha centrem tisku papírových betlémů a pražští tiskaři je prodávali nejen v celých Čechách a na
Moravě, ale i do Polska, Německa, po celém území
Rakousko-Uherska a dokonce i do Francie.
Ryze české jesličky namaloval Mikoláš Aleš. Jeho
betlém se skládal z 86 kolorovaných osob, zvířat,
stromů, keřů a květin. Aleš první „oblékl“ betlémské
postavy do lidových krojů ze všech českých a moravských oblastí. Jeho betlém také připomínal slavné
postavy českých dějin. Umělecká úroveň jesličkových archů lákala mnoho dalších českých a moravských umělců. Namátkou jmenujeme Josefa Ladu,
Marii Fišerovou-Kvěchovou, Cyrila Boudu, Karla Svolinského a další. Jedno asi zůstane jisté české

(moravské a slezské) ručně malované betlémy jsou
ve světové historii betlémů pojem.
Od počátku 20. let dvacátého století se prodávaly (nebo dávaly jako pozornost) v papírnictvích před
vánočními svátky rozkládací papírové tlačené betlémy. Zabíraly málo místa, snadno se stavěly a rychle
uklízely. Betlémská chýše obklopená palmami, v ní
Svatá rodina, klanící se Tři králové a pastýři s ovečkami. To vše je sestaveno tak, aby se po vytažení do
prostoru postavilo na své místo. Betlém na obrázku
pochází z ledečského papírnictví pana J. Laštovičky,
který měl svůj krámek v Čechově ulici. Tyto betlémy
byly hojně rozšířené a jistě v mnoha rodinách se ještě některé najdou.
Je tu čas vánoční, čas ozdobených stromečků, dárků
a také betlémů. Také v tomto roce opravil a zrestauroval umělecký truhlář pan JOSEF PLEVA dva betlémy pro soukromé majitele. Představujeme vám jeden
cenný betlém z dvacátých let minulého století. Není
to klasický dřevěný betlém, ale betlém, který má papírové, tlačené, ručně malované postavy, ovečky
i stromy. Ten na přání zákazníka umístil do dřevěné,
prosklené vitríny a byl osvětlen. Rukama pana Plevy
prošlo již přes dvě desítky různých betlémů, jak do
kostelů, tak soukromým majitelům. Patří mu poděkování za to, že zachraňuje pro další generace to, co by
jinak bylo nenávratně ztraceno.
Nejspíš letos u stromečku nebudete mít betlém tak
honosný, ale stále ještě máte čas pořídit si ten obyčejný, papírový. Udělá vám radost nejen jeho jednoduchá příprava, ale i obsah barevných obrázků sám.
Jak jsme se informovali v ledečských papírnictvích,
i tady je stále ještě k mání. Jen to nejspíš nebude prezent jako v časech pana Laštovičky. Ale kdo ví, třeba
už příští rok se může objevit nějaký zajímavý sběratelský „klenot“ v podobě razítka či známky.
jp, ok

RODOKMEN O TISÍCI HLAVÁCH
V polovině listopadu se sešli v Městské knihovně
v Ledči zájemci o rodopis neboli genealogii. Zájem byl
veliký a „posluchárna“ knihovny byla zaplněná. Ukázalo
se nakonec to, že řada z přítomných už patřila minimálně k těm „poučeným“ a těch, kteří přišli jen z letmého
zájmu, bylo minimum. Byli tu však i takoví borci, kteří mají svůj rodokmen na tisíci jménech. Každopádně se
všem dostalo fundovaného výkladu od Ing. Oldřicha Tylečka, Ing. Romana Šemíka (Praha) i paní Heleny Vlasové. Organizátorky z městské knihovny vše připravily důkladně a posluchači ocenili především tištěné podkladové

materiály od přednášejících, nebylo nikoho, kdo by je tu
zapomněl. Dvě hodiny utekly jako voda, a to se zdaleka nedostalo na spoustu dalších otázek. Možná proto se
přítomní rozhodli, že by si rozšířené téma poslechli rádi
znovu. O schůzce vás budeme informovat i na stránkách
Ledečského zpravodaje. Poděkování patří za organizaci
přednášky, ale hlavně všem přednášejícím, kteří s velkou
odborností a nezištně předávali své vědomosti, ke spokojenosti amatérských genealogů.
ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LISTOPAD 2019
VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍ
CHALUPY V HRADCI – dne 26. 10.
2019 byly policejním orgánem dle
§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchaných přečinů krádež a porušování domovní svobod, kdy NP v době od 06:30 hodin
dne 20.10.2019 do 19:30 hodin dne
26.10.2019 v obci Hradec nezjištěným
způsobem vnikl na oplocený pozemek
jedné z rekreačních chalup, kdy poté dosud nezjištěným předmětem vypáčil okno na WC, kdy poškodil okenní rám a rozbil
vnější skleněnou výplň a tímto oknem vnikl do rekreační chalupy, kterou následně celou prohledal, a z kuchyně a z kuchyně odcizil el. šlehač, el. kávovar, el. toustovač, proutěný košík,
el. rozdvojku, rychlovarnou konvici, 3 ks nůžek a dále z obývacího pokoje odcizil 5l kanystr s benzínem, ruční el. okružní
pilu, přímočarou pilu, vrtačku, z chodby odcizil 6 ks krabicového mléka, 8 ks lahvových piv, 5 ks vrtáků, svinovací metr, vylamovací nůž a z podkrovní místnosti odcizil vysokotlaký čistič, el. hoblík, el. vysavač a chalupu opustil oknem v kuchyni,
čímž způsobil poškozenému majiteli celkovou majetkovou škodu ve výši 5.314,- Kč. Šetření policie byl jako pachatel zjištěn
18-letý mladík z Ledče n./S., kterému bylo dne 19.11.2019 dle
§ 179b/3 tr. řádu sděleno podezření ze spáchání přečinů krádež
a porušování domovní svobody. Věc byla zpracována ve zkráceném přípravném řízení a předána k dalšímu rozhodnutí státnímu zástupci, kdy podezřelému hrozí v případě uznání viny
trest odnětí svody v trvání až 3 roky.
KRÁDEŽ ODLOŽENÝCH KRABIC SE SOUČÁSTKAMI
VE FIRMĚ EKOL – dne 11. 11. 2019 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci
spáchaného přečinu krádež, ke kterému došlo dne 6. 11. 2019
v době kolem 19:07 hodin v Ledči n./S., kdy v ulici Marie Majerové na parkovišti spol. Ekol na přesně nezjištěném místě pachatel překonal oplocení areálu parkoviště spol. Ekol, vnikl na
parkoviště a zde odcizil volně položené papírové krabice s materiálem, připravené k naložení do vozidla a to papírovou krabici s obsahem přesný redukční ventil, přesný manometr a upevňovací úhelník v celkové hodnotě 4.010,- Kč, dále papírovou
krabici s obsahem uzavírací klapka se šnekem a dva kusy manometr nerez s glycerinem v celkové hodnotě 6.473,- Kč a odloženou montérkovou bundu modré barvy s nápisem EKOL
v hodnotě 300,- Kč. Provedeným vytěžením zajištěného kamerového záznamu ﬁrmy bylo policisty zjištěno, že uvedeného činu se dopustil stejný 18-letý mladík, který se vloupal do
rekreační chalupy v Hradci. Věc byla zpracována opět ve zkráceném přípravném řízení a předána k dalšímu rozhodnutí státnímu zástupci, kdy podezřelému hrozí v případě uznání viny
trest odnětí svody v trvání až 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
KRÁDEŽ RŮZNÉHO NÁŘADÍ V NĚKOLIKA NEMOVITOSTECH V OBCI KAMENNÁ LHOTA - dne 15. 11. 2019
byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchaných přečinů krádež a porušování domovní svobod, kdy NP v době od 17:00 hodin dne
14.11.2019 do 07:00 hodin dne 15.11.2019, zřejmě však dne
14.11.2019 kolem 21:30 hodin nejprve vnikli otevřenou brankou na oplocený pozemek u několika rodinných domů v obci
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Kamenná Lhota, kde z prostor přístupné zahradní pergoly odcizili elektrickou vrtačku zn. Hilti v červeném kufru s vrtáky,
v hodnotě 8.000,-Kč, dále vnikl na nezjištěném místě na pozemek – zahradu dalšího sousedního domu, kde uvedenou vrtačku vyndal z kufru, který schoval pod hromadu vyrovnaných prken a s vrtačkou pokračoval až na dvorek uvedeného domu, kde
klíčem v zámku odemkl dveře vedoucí do dílny, tímto z dílny
pustil psa a v dílně odcizil motorovou pili zn. Solo 681 v hodnotě 17.000,- Kč, motorovou pilu zn. Stihl MS 170 v hodnotě
4.500,- Kč a elektrickou vrtačku zn. Hecht 1200 W nezjištěného vč. v hodnotě 2.500,- Kč, kdy následně elektrickou vrtačku
zn. Hilti ponechal na dvorku domu u plotu a motorovou pilu
zn. Solo 681 ponechal na zemi u plotu na sousedním pozemku, dále ve stejné době pachatel vnikl na uzavřený, ale neuzamčený oplocený pozemek dalšího majitele a zde z neuzamčené
stodoly odcizil motorovou pilu zn. Stihl MS 260 nezjištěného
vč. s lištou a řetězem v hodnotě 17.972,- Kč. Operativním šetřením detektivů kriminální policie byli jako pachatele zjištěni
19letý muž z okr. Benešov a 20letý muž z okr. K. Hora, z nichž
prvně jmenovaný pachatel již byl policií dopaden a je v současné době ve vězení, kterému se vyhýbal. Spisový materiál bude
po zadokumentování postoupen dle věcné příslušnosti k vedení
společného řízení Kriminální policii v Benešově, kde jsou pachatele stíháni pro další majetkovou trestnou činnost.
VLOUPÁNÍ DO STAVEBNÍCH BUNĚK NA ZÁVODIŠTI dne 20. 11. 2019 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu
zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchaného přečinu
krádež, kdy NP v Ledči n./S. v místech na kopci zvaném „Rašovec“, v prostoru motokrosové trati, v době od 15:00 hod dne
08. 11. 2019 do 16:30 hod dne 20.11.2019, kde se nachází rozmístěné stavební buňky, u jedné stavební buňky poškodil mříže umístěných na dveřích, které byly vysazené z pantů, avšak
k vniknutí dveřmi do buňky nedošlo, následně poškodil mříže
na okně buňky, kdy nezjištěným způsobem odstranil 2 visací
zámky, poté rozbil skleněné výplně okna tudy vnikl do buňky,
zde vše prohledal a z plechové přenosné kasičky odcizil drobné
mince v hodnotě 40,-Kč, dále u druhé stavební buňky nezjištěným způsobem odstranil visací zámek z mříží a takto se dostal
dovnitř buňky, kde vše prohledal a z lednice odcizil 2 lahvová
piva, dále u maringotky vypáčil plechovou skříň na nářadí, která se nachází ve spodní části maringotky, ze skříňky vyndal lopatu a s touto poškodil vstupní dveře u třetí stavební buňky, kdy
ve dveřích vytvořil otvor, kterým vnikl do buňky, zde vše prohledal, ale nic neodcizil. Dále z oploceného pozemku na Rašovci, kde se nachází železný kontejner, který slouží jako kiosek,
u tohoto nezjištěným způsobem odstranil dva visací zámky,
vnikl do kontejneru, ze kterého odcizil 4 ks 0,5 l lahví Rumu
Božkov a 2 ks 0,5 l lahví Slivovice, čímž poškozené společnosti
Automotoklub z.s. způsobil poškozením škodu ve výši 5.600,Kč a odcizením 1.700,-Kč.
PODVODNĚ SI NECHALA VYPLÁCET INVALIDNÍ DŮCHOD SVÉHO MANŽELA - dne 23.11.2019 bylo policejním
orgánem dle § 179b/3 tr. řádu sděleno podezření ze spáchání
přečinu podvod 46-leté ženě z Kamenné Lhoty, která v období od měsíce listopadu roku 2018 do června 2019 na základě
z falšovaného podpisu na žádosti o vydání průkazu příjemce
neoprávněně převzala na přepážkách České pošty s.p., důchody svého 49-letého manžela, který byl hospitalizován v nemocnici, po poslední valorizaci v částce 12.109,-Kč měsíčně

Pokračování ze str. 6

a celkem takto podvodně odebrala důchod svého manžela v součtu v částce nejméně 83.000,-Kč, kdy následně uvedené ﬁnanční prostředky použila pro vlastní potřebu a potřebu
své rodiny bez vědomí svého manžela. Věc byla zpracována ve
zkráceném přípravném řízení a předána k dalšímu rozhodnutí státnímu zástupci. U soudu jí hrozí trest odnětí svobody v trvání až 5 let.
V nadcházejícím období adventního času a blížícího se konce
roku 2019 bude Policie ČR provádět zvýšený výkon s dohledem

nad bezpečností občanů, veřejného pořádku, předcházení případné kriminalitě, v místech s větší koncentrací osob, nákupních center, vánočních trhů a větších společenských akcí. Za
kolektiv Policie ČR Obvodní Oddělení Světlá nad Sázavou
a Policejní stanice Ledeč nad Sázavou bych popřál všem spoluobčanům klidné pohodové Vánoce se svými nejbližšími a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020.
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
Profesionální hasiči v Ledči nezahálí ani v předvánočním čase. V listopadu zasahovali u 31
událostí, tedy denně. Narůstaly dopravní nehody napříč celým hasebním obvodem. Zasahovali
jsme u šesti dopravních nehod, které si vyžádaly naši práci a řadu zranění. Důvodem k výjezdům byl i první sníh, Pod jeho náporem se lámaly stromy a padaly na komunikace na celé Vysočině. Požár evidujeme pouze jeden, a to v G. Jeníkově, kde hořely trámy v rodinném domě.
Kromě dalších výjezdů to byla pomoc ZZS při transportu pacienta nebo úklid po dopravních
nehodách a další technické zásahy.
Rád bych popřál všem čtenářům zpravodaje a všem spoluobčanům klidné prožití vánočních
svátků, pokud možno bez našich výjezdů.
ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč n. S.

Předposlední měsíc v roce byl u ledečských dobrovolných hasičů převážně technický. Byla provedena údržba na cisternové stříkačce, kde byla opravena motorová brzda, výměna tlumičů a listových per na zadní nápravě. Kácení rizikových stromů v úseku
Zoufalka, pod tratí. Blahopřejeme rodičům Kršňákovým k narození syna Jindřicha na začátku října a přejeme mu za celý sbor ledečských hasičů pevné zdraví! Bohužel, kromě přivítání nového života jsme také jeden ztratili. Po těžké nemoci ve věku 57 let nás
navždy opustil kamarád, člen a bývalý příslušník HZS Kraje Vysočina, pan Luboš Pajer. Na vždy přátelského člověka vzpomínáme a zarmoucené rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Jana Doležalová

VÁNOCE, ČAS SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ - DOBROVOLNÍ HASIČI
Z LEDČE POŘÁDAJÍ SBÍRKU PRO RODINY S DĚTMI
Ledečští hasiči se stejně jako v uplynulých letech pokusí
zpříjemnit vánoční svátky těm, kteří procházejí těžkou životní situací a nemohou Vánoce trávit v pohodlí domova, se svými blízkými a v dostatku všeho potřebného. Tentokrát sbírkou
konkrétních věcí pomohou dětem z Charitních domovů H. Brod
a Humpolec a rodinám s dětmi, využívajícím Šipku - sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a Středisko rané péče
Havlíčkův Brod. Přispět můžete i vy!
„Na rozdíl od minulých let je letošní podpora potřebným více
konkrétní. Nejedná se o anonymní sbírku hraček, jak tomu bylo
doposud, ale dárci budou přesně vědět, komu konkrétní věcí
udělají radost a komu přesně pomůžou,“ svěřila koordinátorka
projektu Jana Doležalová ze Sboru dobrovolných hasičů Ledeč
s tím, že součástí projektu je představení a přiblížení existence
a činnosti tří sociálních služeb, které fungují pod OCH H. Brod
a pomocí potřebným se zabývají.
„Velmi si vážíme toho, že si ledečští hasiči vybrali naše služby a pomůžou rodinám s dětmi, které využívají hned několik
námi poskytovaných sociálních služeb. Vánoce jsou čas splněných přání, a některá z nich si děti za nezištné podpory dobrovolných hasičů z Ledče splní,“ děkuje Kateřina Svobodová, ředitelka OCH H. Brod.
CHARITNÍ DOMOVY H. Brod a Humpolec pomáhají rodičům samoživitelům a těhotným ženám v nepříznivé životní situaci, která je spojená se ztrátou bydlení. Tyto služby dárce žádají
o konkrétní věci, které pomůžou a udělají radost: vybavení do

školy na výtvarnou výchovu – tempery, štětce, pastelky, čtvrtky, barevné papíry a jiné, sportovní boty - kopačky vel. 35, výbavička na miminko vel. 68 (oblečení, hygiena, kosmetika,…),
baťůžek do školky, baťůžek pro 10letou slečnu do školy.
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA pro rodiny s dětmi
Šipka, která poskytuje odbornou podporu a pomoc rodinám
v nepříznivé životní situaci ocení: hygienické potřeby pro rodinu s dětmi, společenské hry (Double, Times Up,…), pastelky, papíry a jiné výtvarné potřeby, fotbalový míč, dětskou vkládačku.
STŘEDISKO RANÉ PÉČE H. Brod, které pomáhá rodinám
s postiženými anebo jinak znevýhodněnými dětmi se začleněním do školy a společnosti a s přijetím jejich rodinné situace,
využije a moc ocení pořízení elektronické tužky a doplňkové
aktivity k ní.
Pokud byste v seznamech našli věc, kterou byste rádi darovali, obraťte se s případnou nabídkou o pomoc a materiální podporu na koordinátorku ledečských hasičů Janu Doležalovou. „Jedině tak zajistíme, aby se některé dary nesešly dvakrát
a některé naopak nebyly opomenuty,“ doplnila Jana Doležalová
z SDH Ledeč nad Sázavou.
Kontaktní email pro možné dárce: projektvanoce2019@seznam.cz
Organizátor sbírky SDH Ledeč n. S., Jana Doležalová,
koordinátorka projektu Vánoce 2019
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MY Z BARBORKY
Listopad je typický svou barevností, příroda převléká kabát a hraje nám podzimními barvičkami. A tak tomu bylo i u nás v Barborce. Na jeden týden jsme se proměnili v podzimní listí a oblékli si oblečení a doplňky v barvách podzimu. V pondělí jsme začali
tmavě zelenou, pokračovali přes žlutou, oranžovou, červenou až k hnědému pátku. Celý týden jsme věnovali podzimnímu tvoření. V polovině měsíce přijel Martin na bílém koni, a tak jsme si o něm popovídali a své představy o něm přenesli na papír. Vznikly
velmi zajímavé obrázky, které zdobí naše centrum.
Máte doma oblečení, nábytek, nádobí, hračky aj., které už nevyužijete a je vám líto tyto věci vyhodit? K tomuto účelu slouží náš
Sociální bazar, kam můžete věci donést. Věci mohou udělat radost někomu dalšímu a úsměv na jejich tváři stojí za to!
Rychlým krokem se nám blíží Vánoce. Pokud chcete načerpat vánoční atmosféru, navštivte náš obchůdek Hátovinky. Čekají tu
na vás nejen vánoční dekorace, ale i spousta výrobků, které udělají radost v každém období. Obchůdek je otevřen PO – PÁ 9 – 16
hodin, SO 9 – 11 hodin. Informace o aktivitách lze sledovat na www.hata-ops.cz a na FB stránkách: www.facebook.com/cdsbarborka , www.facebook.com/hataops/, www.facebook.com/hatovinky/, www.facebook.com/socialnibazar/.
Mgr. Kateřina Davidová, CDS Barborka

CO JE TO NEFORMÁLNÍ PÉČE?
Vysvětlím na častých případech. Máme paní Janu, má úžasnou rodinu, práci, ráda jezdí na dovolenou a ještě jí občas pomáhá její
stará maminka s hlídáním dětí a v domácnosti. Vše je ideální, než se stane, že si maminka zlomí nohu, bohužel tak nešťastně, že už
se na nohy nikdy nepostaví. K tomu se ještě připojila stařecká demence a inkontinence. Po krátké době, kdy stará maminka leží v nemocnici, zazvoní paní Janě telefon. Volají z nemocnice, aby si maminku odvezli domu. A tím vše začíná, nebo končí? Paní Jana vůbec nepřemýšlí o tom, že by se neměla o maminku postarat. Copak ji může najednou odložit jako starou nepotřebnou věc? Je jasné, že
druhý den do práce paní Jana nemůže. Jak se domluví se zaměstnavatelem? Z jakých peněz budou žít? Jak zareagují ostatní členové
rodiny? Bude mít rodina v malém bytě soukromí? Pojede s rodinou ještě vůbec někdy na dovolenou? Bude mít paní Jana čas dojít si
třeba jen k lékaři nebo na nákup? Zvládne roli pečovatele? Paní Jana se svým příběhem určitě není sama. Máme tu rodinu paní Lucie
a Petra, kterým se narodila postižená dcera. Jak budou zvládat celoživotní péči?
Každý příběh je jiný, ale v jádru jsou stejné. Mluvíme o lidech, kteří se starají o osobu, která je závislá na jejich péči. Pečovatel často řeší zdraví, vyčerpání, vyhoření, ztrácí kontakt s okolím a občas si ani neví rady v jednání s úřady. Tato péče, obecně nazývaná jako
neformální, je bohužel velmi fyzicky i psychicky náročná, kde takřka není nárok na dovolenou. Žije se život pro druhého a tím tělo
strádá. Aby mohli pečovatelé správně fungovat pro ty, kteří je potřebují, musí se sami cítit dobře. Nedávno jsem slyšela jednu zajímavou myšlenku o lidech, kteří pečují. Oni sice nestaví velkolepé oslňující stavby, ale tiše staví chrám lidskosti, který je věčný a předává se dalším generacím. Stavby spadnou, ale lidskost zůstane i po naší smrti.
Pro neformální pečovatele doposud neexistovalo řešení, jak svoji situaci zlepšit, ale od září letošního roku má každý neformální pečovatel možnost zapojit se do programu podporovaného Evropskou unií, spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí a pod záštitou
Háty o. p. s. Projekt s názvem „Neformální péče s Hátou“ pomáhá pečovatelům a to tak, že mohou navštěvovat odborné semináře na
témata, která si sami vyberou. Nejčastěji je to řešení problémů v rodině, zdraví a sociální opora. Nedílnou součástí je individuální poradenství. Pečovatelé se spolu mohou setkávat ve skupinách a užít si víkendový pobyt, kde si mohou vzájemně předávat své zkušenosti. Jako podpora je k dispozici psycholog. Vzhledem k tomu, že pečovatel musí zajistit po dobu nepřítomnosti jinou osobu, která
péči zajistí, vyplácí se příspěvek na zajištění péče 150 Kč za hodinu.
Kontakt pro přihlášení je Červená Zuzana, DiS., Háta o. p. s., tel.: +420 730 149 366
email: neformalnipece@hata-ops.cz, Háta o. p. s., Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou.

TŘETÍ MÍSTO NA VYSOČINĚ JE ÚSPĚCH
Letošní ročník ankety Turistické informační centrum roku 2019 byl pro ledečské informační centrum úspěšný. Obsadili
jsme krásné 3. místo v Kraji Vysočina. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo 7. listopadu v Praze v rámci oslav 25. výročí
založení Asociace turistických informačních center ČR. Společně s asociací jsme také slavili 24. října. Na naše návštěvníky
v tento den čekaly drobné dárky a suvenýry, sladké překvapení a soutěž o vstupenky na různá představení. Toto datum si
budeme připomínat každý rok jako Den turistických informačních center. Říjen následujícího roku bude výjimečný hlavně
pro nás, protože oslavíme 20. výročí od založení Informačního centra v Ledči n. S. Děkujeme za vaši přízeň.
TIC
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PRODEJ POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH
DOMŮ V LOKALITĚ PLÁCKY – II. ETAPA
ZM na svém zasedání dne 22. 7. 2019 a v souladu s „Pravidly prodeje pozemků pro výstavbu 11 rodinných domů v lokalitě Plácky – II. etapa“ schválilo prodej osmi z těchto pozemků, prodej jednoho pozemku byl schválen ZM na zasedání dne 11. 9. 2019.
Zbývající dva volné pozemky jsou vyznačeny na přiložené mapce. Prodej těchto volných pozemků parc. č. 913/23 a 913/28, oba
v k. ú. Ledeč n. S., bude probíhat stejným způsobem jako v předcházejících kolech a to dle výše uvedených „Pravidel“, která jsou
k dispozici na webových stránkách města v sekci „Aktuality“, případně na oddělení majetku a investic MěÚ Ledeč n. S.

30. VÝROČÍ UDÁLOSTÍ 17. LISTOPADU 1989
JSME SI PŘIPOMNĚLI I V LEDČI
V pátek 15. listopadu od 17 hodin proběhlo v sále gymnázia představení Mé dětství v socialismu. Jednoduchá scéna s několika typickými prvky nás přenesla o 30 let zpět. Cvičky, tepláky
s vytahanou gumou a nechyběl ani karaﬁát v malé skleněné vázičce. Během hodinky nám účinkující, Věra Holá a Jiří Ressler, představili stejnojmennou knihu z roku 2014. Ztvárnili krátké scénky
vtipných, ale i dojemných příběhů, mrazivých vzpomínek na dobu, jež měla trvat na věčné časy.
Představení je součástí projektu LiStOVáNí, které svou živou akční formou dokazuje především
dnešní mladé generaci, že dnes, kdy je možné skoro všechno, pořád ještě není kniha pasé.
V rámci oslav také proběhl projektový den na ledečském gymnáziu. Učitelé chtěli zábavnou
formou studentům přiblížit dobu, kterou nezažili. Dali jim možnost některé věci prožít na vlastní
kůži. Udiveně koukali i na typické slovní výrazy jako mánička, vekslák, modráky, kaliopky, atd.
V Husově sboru byla společnou děkovnou bohoslužbou ve středu 20. listopadu završena vzpomínka 30 let svobody.
TIC

POŘÍZENÍ NOVÝCH VOZIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ
TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Na jaře letošního roku byla podána žádost o dotaci na pořízení dvou služebních vozidel pro účely poskytování terénní pečovatelské služby Pečovatelskou službou Ledeč nad Sázavou
a to v rámci 62. Výzvy IROP pro integrované projekty CLLD,
speciﬁcký cíl. 4. 1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, věcné zaměření: Sociální
infrastruktura. Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu, tzn. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které
jsme obdrželi 15. 11. 2019. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 380 354,- Kč a zahrnují předpokládané náklady na

pořízení dvou kusů vozidel s pohonem všech čtyř kol pro pečovatelskou službu ve výši 1 344 054,- Kč vč. DPH (cena stanovena na základě průzkumu trhu, který byl proveden před podáním žádosti o dotaci) a předpokládaných nákladů na organizaci
soutěže ve výši 36 300,- Kč. Celková výše dotace ze strukturálního fondu ERDF činí 95 % celkových způsobilých výdajů projektu, tzn. částku ve výši 1 311 336,30 Kč, zbývajících 5 %, tzn.
69 017,7 Kč, bude hrazeno z rozpočtu města. Předpokládané
ukončení soutěže na výběr dodavatele vozidel je plánováno na
leden 2020 a předpokládané dodání vozidel je v červnu 2020.
OdMI
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MC LEDŇÁČEK - 11. USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL

I přes nepřízeň počasí se 9. 11. 2019 na ledečském hradě
11. uspávání strašidel velmi vydařilo. Účastnilo se na 400 dětí
a spolu s rodiči na tisícovku návštěvníků. Začínalo se u pokladny, kde děti dostaly lístek na plnění úkolů. Po hradě se nám
schovávalo celkem 10 strašidel. U strašidel se plnily různé úkoly a jejich splnění bylo zaznamenáno na lístek, který dostaly
u pokladny. Děti i jejich doprovod se mohl potkat s vodníky,
čarodějem, běsy, bílou paní, čarodějnicí, peprníkem, zatančit
si s divoženkami, pomoci líným loupežníkům, navštívit peklo a permoníky. Děti také měly možnost navštívit tvořivou dílničku, nechat si namalovat obličej nebo si dát občerstvení. Po
splnění úkolů se vracely nazpět do pokladny, kde si vylosovaly balíček s odměnou. Odměnu tvořily sponzorské dary. Velice musíme poděkovat panu Šímovi a divadelní společnosti Mimochodem za propůjčení prostor na ledečském hradě. A také
všem, kteří nám přispěli ﬁnančně či věcným darem. Dále musíme poděkovat žákům základní školy a gymnázia, kteří účinkovali jako pohádkové postavy a tvořili společně s dětmi. Nesmíme zapomenout na Stacionář ve Světlé nad Sázavou, kde
nám vyrobili výrobky, které jsme použili při uspávání strašidel

a také na Janu Veselou, která nám ušila nádherná strašidýlka
do odměn pro děti a navíc nám pomohla s průběhem akce. Velké díky patří také paní Aleně Dobiášové, která nám ušila kostýmy pro vodníky a čaroděje. Dále paní Ireně Krátké za vytvoření klobouků pro bílé paní a kostýmu lesní ženy. V neposlední
řadě patří dík také maminkám a babičkám, které nám napekly
občerstvení pro děti, a také Janě Flekalové, která nám pomohla s průběhem akce. Podpořili nás – Česká podnikatelská zdravotní pojišťovna, Galatek, Unimont J.C.K., Ovoce, zelenina
u Marušky, Cukrárna – Jana Rajdlová, Papírnictví Kunášek, Cukrárna Čtyřlístek, Obuv Jana, Sázavanka, Atos, Prima
Máma, Lionproducts, Datel, Coop diskont, Květinářství Sedlákovi, Vinotéka Viktorie, Watek, Ekol, Papírnictví čtyřlístek,
Květinka u Jitky, Lékárna U zlatého hada, Infocentrum, Jana
Vávrová, Bernard a Cukrárna Jana Nováková. Omlouváme se
všem, kteří bydlí v blízkém okolí hradu za komplikace ohledně
parkování. A za rok se zase těšíme na shledanou.
Miroslava Kadlecová, Petra Hořejšová, Eva Chvátalová
– koordinátorky MC Ledňáček

VÁNOCE V PETRKLÍČI
Vánoce v Petrklíči slavíme pravidelně. V našem chráněném bydlení lidé tento svátek prožívají obvyklým způsobem
běžné domácnosti. Ozdobí si stromeček, napečou cukroví, nachystají slavnostní večeři a rozdají drobné dárky. Večer
sledují pohádky, poslouchají koledy a vzpomínají.
Oslava ve stacionáři je jiná. Lidé Štědrý večer tráví doma. Ve stacionáři proběhne jen předvánoční večírek. Lidé posedí u cukroví, kávy a čaje, vyslechnou koledy, popovídají si s přáteli. Panuje veselá a slavnostní nálada. Nakonec se
rozloučíme, popřejeme si vše dobré a těšíme se na setkání v příštím roce. Věříme, že fotograﬁe z našich vánočních aktivit vás příjemně naladí.
Mgr. Miroslav Sklenář, vedoucí Petrklíče, Ledeč n. S.
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TELEVIZNÍ ŠTÁB TV BARBORKA
ZE SVČ LEDEČ SE DNE 24. ŘÍJNA 2019 ZÚČASTNIL
SOUTĚŽE O CENU ZPRÁVIČEK
V budově České televize na Kavčích horách se už posedmé setkaly školní televizní štáby z celé republiky. Celodenního semináře Televize v televizi
se zúčastnilo osmdesát žáků základních
a středních škol. Kromě absolvování
praktických workshopů a přednášek soutěžily dětské televizní štáby také o Cenu
Zpráviček.
Letošním tématem setkání školních
televizí, které přijely do České televize z Jilemnice, Ledče nad Sázavou, Liberce, Prahy, Příbrami, Uherského Brodu a ze Zlína, bylo „Jak se dělá reportáž
se zaměřením na vedení rozhovoru“.
Účastníci mohli diskutovat s Martinem
Řezníčkem o práci reportéra v terénu, či
s Danem Stachem o přípravách na rozhovor. Zkušení novináři studentům nejen přednášeli, ale společně se Světlanou Witowskou vyhodnotili natočené
příspěvky, které žáci do soutěže o Cenu
Zpráviček poslali.
Štáby dostaly za úkol natočit reportáž
se zástupcem vedení školy v maximální délce tří minut. O vítězném příspěvku
pak hlasovali nejen profesionálové z České televize, ale i všichni mladí reportéři, kteří na seminář na Kavčí hory přijeli.

Cenu Zpráviček jsme nevyhráli, ale odměnou nám bylo setkání s moderátory,
návštěva velína a režie zpravodajství, kde
se v okamžiku naší návštěvy právě živě
vysílaly zprávy ČT v 17 hodin.
TV Barborka pracuje pravidelně teprve od roku 2016. Sleduje činnost v SVČ
Ledeč a natáčí dění ve městě. Kroužek
se schází jednou za 14 dní a vede ho externí vedoucí Mgr. Oldřich Bíla, který
dříve pracoval jako televizní redaktor.
V přípravě mu pomáhá ředitel SVČ Ledeč. Členové štábu se učí všechny tvůrčí

profese. Setkají se tak s prací redaktora,
kameramana, moderátora, režiséra nebo
střihače. Největším úspěchem TV Barborka je odvysílání natočených reportáží ve Zprávičkách ČT. Máme i svůj odkaz na webových stránkách města, SVČ
Ledeč a účet na You Tube. Pod tímto odkazem https://www.youtube.com/user/
svcledec najdete zveřejněné reportáže,
včetně té, se kterou jsme se zúčastnili
soutěže o Cenu Zpráviček.
HAN

Zleva: Ouřada Matyáš, Krupičková Ludmila, Daniel Stach, Hanzlík Oskar, Klečáková Eliška,
Drnovec Tomáš

JSOU UDÁLOSTI, NA KTERÉ SE JEN TAK NEZAPOMÍNÁ
Nemám na mysli jen ty významné rodinné, jako jsou svatby, narození potomků (někdy se dobře pamatují i následky oslav události), maturita… Chci zavzpomínat na slavnost, která se udála už před dvaceti lety, ale stála za to. Tehdy totiž slavila Základní škola v Komenského ulici 100 let své existence. Byl to celý sled slavnostních setkání i příležitostí, který vyvrcholil GALAKONCERTEM ve zdejší sokolovně. Byla to radostná a energií nabitá událost. Na základním školství v Ledči v té době nebyla ruka, která by
zahálela. Všichni bez rozdílu připravili slavnost důstojnou i báječnou, které si tak významné výročí zaslouží.
Uplynuly dvě desítky let, mezitím mileniálové odmaturovali, ti, kteří tu tehdy účinkovali jako žáci, dnes vodí své děti do stejné
školy. Vzpomenou někdy? Já rozhodně ano. Byla to báječná demonstrace společného úsilí i radosti a poděkování patří všem, kteří přispěli. Bylo jich opravdu hodně, ale já si dovolím vzpomenout alespoň na jednu organizátorku za všechny – byla jí paní učitelka Jitka Kroutilová.
Stoletá výročí jsou výjimečná, je to hnedle na pět generací. Tak raději nečekejme tak dlouho a udělejme si stejně primovou radost, jako byla v roce 1999 v základní škole v Ledči.
ok
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PARKOVACÍ KARTY PRO ROK 2020
PLACENÉ PARKOVIŠTĚ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ A V ULICI NÁDRAŽNÍ
Příjem žádostí o vydání parkovací karty na rok 2020, prostřednictvím které lze také hradit parkovné na placeném parkovišti na
Husově náměstí a v Nádražní ulici v Ledči, je zahájen.

CENA PARKOVACÍ KARTY JE 3000,- Kč/rok.
Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách města v sekci dokumenty, případně je k dispozici v tištěné podobě na
oddělení majetku a investic MěÚ Ledeč, III. patro, č. dveří 306. K žádosti je třeba doložit osvědčení o registraci vozidla (malý
TP). Písemné žádosti o vydání parkovací karty podávejte osobně na podatelně MěÚ Ledeč nebo na oddělení majetku a investic
MěÚ Ledeč, případně zasílejte poštou (včetně kopie malého TP) na adresu MěÚ Ledeč, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč. Na jednu
parkovací kartu lze uvést více registračních značek vozidel registrovaných na jednoho provozovatele. Vydání registrační karty
nezabezpečuje automaticky parkovací místo v příslušné zóně placeného stání. Od května 2018 jsou sjednoceny podmínky provozu
placeného parkoviště na Husově náměstí a v ulici Nádražní a platnost parkovacích karet je z Husova náměstí rozšířena i na ulici
Nádražní. Dále je parkovací lístek zakoupený v parkovacím automatu na Husově náměstí platný i na placeném parkovišti v ulici
Nádražní a parkovací lístek zakoupený v parkovacím automatu v ulici Nádražní bude platný i na placeném parkovišti na Husově
náměstí.
OdMI

SLOVO HEJTMANA K VEŘEJNÉ DOPRAVĚ VYSOČINY
Nechce se tomu věřit, ale je to dlouhých jedenáct let, kdy se na úrovni krajské samosprávy začalo diskutovat a rozhodovat o zavedení integrované veřejné dopravy, tedy o novém nastavení organizace dopravy autobusové i železniční, které nabídne lepší dopravní obsluhu, ale především efektivnější návaznost spojů zajišťovaných různými dopravci. Vysoký počet měst a obcí, absence
jednoho zásadního centra s přirozenou spádovostí a také speciﬁcké dopravní potřeby obyvatel Vysočiny nám nedovolily převzít
modely integrace ověřené v sousedních krajích. Jejich tzv. IDS by z uvedených důvodů nemohl u nás v regionu fungovat. Hledali
jsme proto vlastní řešení organizace veřejné dopravy. Uvědomujeme si, že každá změna, byť v dobrém provedena, vyvolává obavy
– obavy z neznámého, jiného, nezažitého. Ale věřte, že 15. 12. 2019, kdy dojde k pravidelné změně jízdních řádů, nenastane konec
světa. Jsme připraveni na kritiku nejhlasitějších odpůrců, ale je spravedlivé nový koncept pečlivě připravený týmem odborníků nechat ustálit a zažít. Pěkně postupně, neboť Veřejná doprava Vysočiny bude zaváděna etapově.
Souhlasím, že zavedení integrované Veřejné dopravy Vysočiny bude něco stát. Ale plníme slib z minulosti, kdy to byli právě cestující podpořeni politickými reprezentacemi, kteří po této změně volali, odvolávali se na praxi sousedních krajů a na úspory, především ty časové, které IDS přináší. Dali jsme se na vojnu, tak musíme bojovat. I proto děkuji všem cestujícím za důvěru, za pochopení a trpělivost.
S díky MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

ZASAĎ SI SVŮJ STROM!
Výsadba stromů významně přispívá k adaptaci na změnu klimatu, čistšímu ovzduší
a podporuje zadržování vody v krajině. Není nám lhostejné, jak rychle mizí stromy z okolí našich domů, kolem nás. Proto jsme se rozhodli k tomuto kroku taky přispět a přiložit
ruku k dílu. Nedílnou součástí akce byla příprava, která musela být předem domluvena.
Už víme, že strom nemůžeme vysadit, kde chceme, a jak chceme. Celou akci nám zaštítil pan Jiří Popela, vedoucí střediska lesní výroby Ledeč n. S. Sehnal potřebné sazenice,
ukázal nářadí, které je potřeba při sázení a nakonec ukázal správný postup sázení stromků.
Poté už děti byly nápomocné a akci bylo možno zdárně zrealizovat.
Věříme, že dítě neponičí strom, který vysadí, a možná ani žádný jiný. Pochopí, že stromy nerostou jen tak, ale že je někdo musel vysadit. Budou to „jejich“ stromy, se kterými
budou v obci vyrůstat.
Bc. Jana Vopálenská, učitelka MŠ Kožlí
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S HLASEM NOVÉHO ZVONU VSTŘÍC ADVENTU
V ZAHRÁDCE
V sobotu 26. října se podařilo završit projekt Spolku Přátelé Zahrádky iniciovaný paní Lenkou Lhotkovou, jehož cílem bylo navrátit zahrádeckému kostelu hlas. V 15:25 se poprvé rozezněl zvuk nového zvonu Josef, který byl pořízen
z darů veřejnosti, organizací i měst a obcí z okolí k 800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce a na paměť pátera
Josefa Toufara. Zvon pro Zahrádku odlil zvonař Petr Rudolf
Manoušek ve zvonárně v holandském Astenu.
Spolek Přátelé Zahrádky (SPZ) na tento den připravil slavnostní převoz zvonu z Ledče přes Kožlí a K. Lhotu do Zahrádky a ve spolupráci s ledečským děkanem ThDr.
J. Bártou svěcení zvonu královéhradeckým biskupem Mons.
J. Vokálem. Překládání zvonu z dodávkového automobilu
zvonařství na bryčku taženou koňmi bylo časově o něco náročnější, než organizátoři předpokládali, takže příjezd zvonu na ledečské náměstí se oproti plánu opozdil. Vůz se zvonem tažený dvojspřežím a doprovázený druhým vozem
s kostýmovanými postavami přijel za hlaholu zvonů děkanského kostela sv. Petra a Pavla asi v 9:20. Příjezd zvonu
v mlhavém ránu očekávala velká skupina ledečských obyvatel. Po krátké fanfáře hudebníků, kteří zvon také doprovázeli, poděkovali organizátoři obyvatelům Ledče za podporu
při sbírce na zvon a pozvali je na odpolední program v Zahrádce spojený se svěcením a zavěšením zvonu.
Při odjezdu z náměstí se k průvodu spontánně připojil
cyklista se státní vlajkou, který jel před povozy až do Zahrádky. Konvoj se zvonem zastavil v Ledči ještě jednou Na
Pláckách, kde už v té době ranní mlhu prozařovalo slunce,
které pak slavnost provázelo až do večera. Tato část města

vznikla v 70. letech minulého století jako náhradní výstavba, do které přesídlila velká část obyvatel Zahrádky, zejména těch, kteří pracovali v tehdejším n.p. Kovoﬁniš.
Zvon pak symbolicky projel částí Zahrádecké ulice a po
krátké zastávce v Kožlí se mu slavnostního uvítání dostalo v K. Lhotě. Zde k jeho poctě nastoupili členové místního
Sboru dobrovolných hasičů se svou technikou a rozvinutou
zástavou. Na každé zastávce pozdravoval nový zvon také
hlas zvonu místního. Povozy přijely k zahrádeckému kostelu sv. Víta krátce po tři čtvrtě na dvanáct špalírem členů hasičských sborů z Píště, Rejčkova a Kamenné Lhoty. Ti pak
zvon sejmuli z bryčky a stáli u něj čestnou stráž jak v průběhu jeho vystavení před kostelem, tak při následném svěcení.
Vyzvednutí zvonu do věže pod dohledem zvonařského mistra P. R. Manouška uskutečnili členové HZS Kraje Vysočina s využitím výškové techniky Hasičské záchranné služby
Správy železniční dopravní cesty.
Program obohatila přednáška P. R. Manouška o výrobě
zvonů a po mši svaté ještě krásné beneﬁční vystoupení pěveckého sboru Dech z Vlašimi. Zvon bude nyní z věže zahrádeckého kostela do údolí Želivky pravidelně ohlašovat
poledne a klekání a zvonit při bohoslužbách a kulturních akcích konaných v Zahrádce. Členové Spolku Přátelé Zahrádky děkují všem, kteří na nový zvon ﬁnančně přispěli, pomohli s organizací a zajištěním jeho slavnostního převozu
a zavěšení, i těm, kteří se této události v průběhu dne zúčastnili a bez jejichž zájmu by projekt nemohl dojít svého
naplnění!

Hlas nového zvonu si můžete přijít poslechnout na některý z adventních koncertů, které v kostele sv. Víta v Zahrádce proběhnou. V sobotu 14. prosince od 17 hodin vystoupí skupina Diogenes
z Čechtic. Jejich pásmo koled, spirituálů a vánočních duchovních i světských písní již několik let zahrádecký kostel vždy zcela zaplní.
V neděli 22. prosince také od 17 hodin zazní v kostele v Zahrádce Česká mše vánoční „Hej mistře“ J. J. Ryby, kterou na podporu oprav kostela beneﬁčně provede Podblanický smíšený sbor a orchestr vedený panem Jiřím Volkem. Cesta z parkoviště ke kostelu bude osvětlena svíčkami. Je dobré
pamatovat na teplé oblečení, neboť kostel není vytápěn.
Ing. Jan Čihák
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NÁMĚSTÍM ZNĚL KLAPOT KOPYT I TELEGRAFU
S potěšením zjišťují, že se nám na naše ledečské reminiscence, otiskované ve zpravodaji a sahající často desítky let do minulosti, stále častěji naši čtenáři ozývají. Někteří jen tak, jiní
nemají odvahu své vzpomínky zapsat nebo je publikovat. Naštěstí jsou i ti, kteří své bohatě zachované vzpomínky dokáží dovedně i vtipně sepsat. Následující vyprávění se dotýká ledečské pošty, a to až do časů, kdy tato instituce sídlila na náměstí
(v sousedství dnešní KB). Až dojemně tu z písmen i fotograﬁí
dostaneme obrázek o módě, dramatických osudech lidí i dynamickém a překotném rozvoji techniky. Naší pravidelné čtenářce a autorce článku děkuji za milé povídání. Po pár minutách
jsem měl pocit, že se známe spoustu let, dovedli jsme se smát
i dojímat nad hromádkou zažloutlých fotograﬁí. Však jsme se
také museli sejít opakovaně a doufám, že zdaleka ne naposled.
A jsem rád, že mám přislíbeno i písemné pokračování a rád se
s vámi o něj podělím. Tak, paní Alenko, hodně zdraví, inspirace
i chuti k zápisu vzácných vzpomínek. ok

Za Rakousko-Uherska a ještě i v první republice se poštovní
zásilky dovážely a rozvážely koňmi. Poštovní úřady se zřizovaly tam, kde se koně mohli přepřáhnout a vozkové odpočinout.
V Ledči tato sběrna byla na náměstí čp. 67 (bývalé statky). Byl
zde později i telegraf. Byl to kotouč na podstavci s tlačítkem na
spouštění a otáčení kola, které bylo obtočeno papírovým pruhem, na kterém se vymačkávaly čárky a tečky, což byla zpráva
v Morseově abecedě, kterou musela přijímající osoba přepsat
na telegrafní blanket a dát doručit adresátovi. Morseova abeceda byla schválena k mezinárodnímu použití kongresem v Petrohradě už roku 1875. První žena ve státní službě na této poště
pracovala Tonička Vosyková ze Souboře. Vychodila dvouletku ve Vrbce, měšťanku v Ledči a školu v Kutné Hoře, kterou
potřebovala k vykonávané státní službě. Na kurzy francouzštiny, která byla k poštovní přepravě nezbytná, dojížděla do Pardubic, kde bylo ředitelství pošt. Její otec byl krejčí, vyučený
ve Vídni. Její tři sestry byly služka v Praze, dělnice na statku

Tonička Vosyková u staré pošty.

Bratr Toničky Vosykové Jeník.

Dům U Dymáků, kde bydleli manželé Uhlířovi.

Manželé Uhlířovi.
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a švadlena. Bratr byl vyučený švec. Doma neměl práci, tak pracoval v Praze u stavební ﬁrmy. Otec musel v 1. světové válce
na vojnu i s chlapcem, kterého měli na vychování. Bojovali na
italské frontě, otec se vrátil, ale bratr Jeník padl. Z Kutné Hory
chodila 1x za měsíc navštívit domov pěšky a i její otec přišel
s rancem buchet několikrát také po svých. Žádné dopravní spojení ještě nebylo.
Stará pošta sloužila až do r. 1933, kdy byla zprovozněna pošta v nové budově, kde je dodnes. Tam byla i telefonní ústředna s jedním pracovním stolem (multiplem), kde byla napojena
ﬁrma Vo-Ko, kartáčovna, lékaři Kremla, Kos, Šmejkal (bydlící
v této budově) a pak i porodní asistentka paní Šulcová. Telefon
se zaváděl tak, že se stavěly sloupy s natahovanými dráty, které přenášely lidský hlas. Jako děti jsme mačkaly ucho na sloup,
ale bylo slyšet jen hučení. Později se kopaly tunely pro kabely i podmořské do jiných zemí. Neuměl si nikdo představit, že
se jednou bude domlouvat bez jakýchkoliv vodičů s celým světem. Dnešní generace jak starých, mladých i těch nejmladších
si neumí život bez mobilů představit.
První použivatelé telefonu museli zatočit klikou, které první
aparáty měly, na poště spadla klapka, spojovatelka se spojovací šňůrou spojila s účastníkem, který byl pod touto klapkou veden, a protilehlým koncem šňůry ho spojila s tím, koho si žádal. Každá dvojice šňůr měla ve stole kolíček k napojení a jako
relé k vyzvánění. Používal se zde ještě i starý telegraf na Morseovku. Později se telegramy přijímaly telefonicky, než byl zaveden dálnopis.
Jak přibývalo telefonních účastníků, musel být i nový pracovní stůl. Už nebyl s klapkami, ale s červenými a bílými žárovičkami, které se rozsvítily, když volající zvedl telefon.
Druhou ženou ještě na staré poště byla slečna Julie Rajdlová
z Horní Ledče a později i Anička Zpěváčková z Kamenice nad
Labem. Jelikož se na nové poště držely v telefonní ústředně
i noční služby, byla Tonička ubytována u manželů Uhlířových
v Mlýnské ulici. Anička Zpěváčková měla pokoj ve vile u pana
Ing. Fišera. Prý tam jezdíval Jaroušek z Prahy, který s nimi byl

v příbuzenském vztahu (údajně Jaroslav Foglar). Nemám to
ale ověřeno. Tyto slečny, jakož i tehdejší učitelky, musely být
svobodné, jinak s nimi byla státní služba ukončena. Tonička se
vdala ve svých 32 letech, Julinka se z nešťastné lásky v řece Sázavě utopila a Anička se vdala až po své padesátce, to už zákon
o „svobodných“ neplatil.
Jak přibývalo telefonních účastníků, tak přibývalo i zaměstnanců. Byly to většinou ženy. Malé ústředny objednávaly hovory u těch větších obvodových a tak jeden telefonický hovor spojovalo i několik spojovatelek. Největší křižovatka světa byla
meziměstská a mezinárodní telefonická ústředna v Praze na Žižkově. Každým dnem spojila až na 35 000 tuzemských a téměř
700 zahraničních hovorů. Než byla vybudována nová Ústřední
telekomunikační budova (ÚTB) v Olšanské ulici v Praze, spojovalo ve staré budově v jednom sále v dopolední směně ve
třech řadách pracovních stolů 70 spojovatelek. Ještě tam bylo
pracoviště ohlašovny, kde se hovory zaznamenávaly podle pořadí: bleskové, státně pilné, pilné a obyčejné. Přednost ovšem
měly hovory urgentní, kde šlo o život nebo jinou katastrofu.
Když byla v roce 1974 otevřena nová budova, kterou zde postavila švédská ﬁrma Ericsson, bylo snadnější volání jak v tuzemsku, tak do celého světa. Kabelové ústředny se rušily a volajícím stačilo vytočit 01, 02, 08, mimopražským 0102, 0101
…. Většina území byla zautomatizována a tak si mohli telefonní účastníci vytáčet svůj protějšek sami. Každý kraj i obvod měl
svou volačku. Ústředna na ÚTB končila v roce 1996, kdy většina území byla pokryta mobilním signálem. Dnešní uživatelé mobilních telefonů si neumí představit, co nervování tehdejší telefonování obnášelo. Dnes ťuknou dvakrát na mobil a jsou,
kde chtějí. Telegraf není potřebný, pošlou si SMS. Chtěla bych
vidět za 100 let, jak to tu bude s přibývající automatizací a robotizací vypadat.

Telegrafní ústředna Praha 1974.

Telefonní ústředna v Ledči, paní Tonička Kozlíková (Vosyková).

Alena Vosmíková

ŘÍDÍCÍ UČITEL BÍLA
Jak už bratr psal, bydleli jsme v Ledči n. S. na Žižkově. Sousedil s námi dům pana řídícího učitele Ticháčka. Byl to menší pán,
prošedivělá hlava a s nemocnou manželkou, která oslepla. Z dnešního hlediska se domnívám, že to bylo následkem diabetes. Měl
několik dětí, už dospělých. Jedna z dcer byla provdána v Němčicích nedaleko Dolních Královic, za koho jiného, než tamního řídícího učitele Bílu. Už tehdy měl auto a pamatuji se, že jsem se s ním svezl. I na jeho syna si pamatuji, byl asi o 2 roky starší. Pan
Bíla měl také nějakou významnou funkci u tehdejších hasičů. Rovněž i na tu jeho uniformu si pamatuji. Za okupace byla řada
hasičských funkcionářů zatknuta a stalo se, že jako vězeň byl pan Bíla v Terezíně. Jednou paní Bílová hovořila s panem Sobkem
a líčila, jak je její muž vězněn a že občas může napsat. Stěžoval si prý, že má problémy se zuby, mohou mu zaslat i balíček a v něm
sušené ovoce. Poslouchal jsem tehdy něco o pánovi, kterého jsem jako kluk znal. Když přišel roku 1945, pan Bíla se vrátil. Dodnes
mi vrtá hlavou, jakou to funkci u hasičů zastával, že musel být zatčen? Nenašel jsem nikde nic, ani v LZ nikdy o něm zmínka nebyla. Jistě v Ledči budou hasiči o něm něco znát a vědět. Je stále potřeba na tyto statečné lidi vzpomínat a vyzdvihnout jejich podíl
na domácím odboji. Proto aspoň tato stručná zpráva.
RNDr. Miroslav Vostatek
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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK
Dne 15. října 2019 byl schválen zákon č. 278/2019 Sb.,
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této
situace došlo v souladu s tímto novým zákonem k vypracování obecně závazných vyhlášek „o místním poplatku
z pobytu“ a „o místním poplatku ze psů“ s platností od
1. ledna 2020.
Důvodem pro vydání těchto obecně závazných vyhlášek je hlavně.
1. U místního poplatku z pobytu:
• Přejmenování poplatku „z ubytovací kapacity“ na
„z pobytu“.
• Změna výše max. sazby ze současných 6 Kč na 21 Kč
pro rok 2020; dále informace v novém zákonu, že od
roku 2021 bude max. výše poplatku činit 50 Kč.
• Na zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 25. 11. 2019 byla sazba poplatku z pobytu
stanovena ve výši 10 Kč v předchozí vyhlášce č.
4/2011bylo 4 Kč.
2. U místního poplatku ze psů:

• Z velké části se mění okruh osob, na které dopadá
snížená zákonná sazba, a to ve výši max. 200 Kč
s tím, že je upravena pouze pro osoby starší 65 let.
• U druhého a každého dalšího psa může sazba poplatku činit až o 50 % více než činí horní hranice poplatku základní či snížené sazby, nelze stanovit od výše
poplatku stanoveného obecně závaznou vyhláškou.
Což znamená u základního poplatku sazba max.
2 250 Kč a u snížené max. 300 Kč.
• Nově dochází k osvobození všech osob, které provozují útulek pro zvířata a ne jen pro zřízené obcí.
• Na zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou
dne 25. 11. 2019 byla ponechána sazba poplatku ze
psů ve stejné výši jako v předchozích letech (v souladu se stávající platnou vyhláškou číslo 1/2016).
Úplné znění vyhlášek se „Sazbou poplatku“ naleznete
na webových stránkách města Ledeč nad Sázavou (www.
ledecns.cz) v sekci „Úřední deska“ a MěÚ – dokumenty
– „Vyhlášky a směrnice“.
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

SEPAROVANÉ ODPADY A JEJICH VYUŽITÍ
Asi nikdo z nás nepochybuje o tom, že třídit odpady se
vyplatí a to nejen z důvodu, že našemu městu to přináší
nemalé ﬁnanční prostředky, každoročně více než 500 tis.
Kč obdrží naše město od ﬁrmy Ekokom.
Jak to funguje v Ledči n. S.? Celoročně třídíme plast,
papír, sklo, biologicky rozložitelné komunální odpady
(BRKO), použité oblečení, použité elektrospotřebiče, nebezpečné odpady a jedlé oleje. Nejen dle našeho názoru,
ale i názoru příslušných kontrolních orgánů máme dostatečný počet sběrných kontejnerů, které jsou rozmístěny
po celé aglomeraci pravidelně. Co nepatří do sběrných
nádob, mohou naši občané bezplatně odložit na sběrném
dvoře a to 6 dní v týdnu.
Po přečtení prvních dvou odstavců může pozorný čtenář nabýt dojmu, že na území našeho města panují idylické poměry anebo, že se pisatel chlubí. Ani jedno není
pravda a to z několika důvodů! Velmi často se stává, že

občané do barevných a textem označených kontejnerů
vhazují předměty a věci, které tam absolutně nepatří. Vrcholem pak je, když v separovaném sběru skončí uhynulá
zvířata (kočky, králíci, atd.) a nepořádek na komunikaci
před sběrným dvorem. Pak znečištěný obsah celého kontejneru bohužel skončí v komunálním odpadu, pokud jej
pracovníci svozové ﬁrmy nedokáží částečně separovat.
Někteří občané upozorňují na to, že obsah separačních
nádob je sesypáván při svozu do jednoho sběrného vozu.
Ano, skutečně se tak děje. Společně dochází k vývozu
pouze u komodit, které jsou společně dovezeny na třídící linku, kde je možné jejich bezproblémové následné
roztřídění.
Vás, kterým záleží na budoucnosti našich dětí, čistotě
našeho města, vyzýváme k tomu, abyste lépe a více separovali.
Ing. Břetislav Dvořák, Vedoucí odboru OVŽP

PRODEJNA CHOVATELSKÝCH POTŘEB U ALÍKA SE NERUŠÍ,
zůstává na adrese: Husovo nám. 54, Ledeč n. S., tel. 732 944 675. Od 1. 12.
2019 dochází k rozšíření provozovny o nové prostory na adresu: Pivovarská
703 v Ledči, tel. 797 600 257 (bývalá prodejna spol. Cerea). V těchto nových, rozšířených prostorách budeme pokračovat v nabídce sortimentu pro
psy, kočky, exoty a tuto nabídku rozšiřovat. Postupem máme v plánu rozšířit
nabídku o produkty zaměřené na hospodářská zvířata a potřeby týkající se
a související s prací na farmách a hospodářstvích. Veškeré změny a přesuny nám zaberou čas, proto prosíme o shovívavosti a pochopení. Budeme
se snažit vše zorganizovat tak, aby nebyl narušen váš komfort, spokojenost
a nadcházející změny neměly dopad na kvalitu našich služeb.
Děkujeme a těšíme se na vás! Tým prodejny chovatelských potřeb U Alíka.
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JEDNODUCHÝ SVÁTEK. Slavný svátek vánoční provází
v lidovém podání mnoho zvyků a rituálů, které se dotýkají nejdůležitějších lidských tajemství. Často se jednalo o předpovědi
budoucnosti. Lidé vycítili přelomovou důležitost svátku. Jeho
opravdový význam přesahoval myšlení a zkušenost, proto mu
přikládali magické významy. Hozený střevíc ukázal, zda se dívka v příštím roce vdá, hvězdička v jablku věštila dlouhý život,
skořápky ořechů se zapálenými svícemi předpověděly, kdo zemře, roztavené olovo napovědělo budoucí události.
Vánoční svátek i dnes působí tajemně a magicky, skutečnost
je ale prostá a jednoduchá. Tajemství Vánoc je dáno jejich obsahem. 24. prosince slavíme narození děťátka, které je naším
pohledem do budoucnosti. V širších souvislostech slavíme také
rozhodnutí ženy mít dítě, rozhodnutí muže dítě vychovávat
a rozhodnutí obou vytvořit rodinu. Slavíme tedy rozhodnutí,
oddanost, zodpovědnost a naději pro budoucnost. Jedním slovem lásku. Slůvko jednoduché, všem známé, a přece tak tajemné. Jednoduché a tajemné jako Vánoce.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
15. 12. v 9.00 v kostele Mše svatá pro děti (za doprovodu kytar
slouží kaplan páter Palušák)
19. 12. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
na faře)

LEDEČ NAD SÁZAVOU
HUSŮV SBOR
Koželská 1308
Tel.: 736 265 817
frantisektichy@email.cz

21. 12. v 17.00 Vánoční koncert skupiny Le.Ffa.Tha (ve farním
kostele účinkují: B. Wolfová, A. Radilová, Ant. Radilová)
24. 12. ve 24.00 Půlnoční mše svatá – se zpěvy České mše vánoční J. J. Ryby
25. 12. v 9.00 mše svatá – se zpěvy České mše vánoční J. J. Ryby
28. 12. ve 14.30 Živý Betlém aneb putování za Betlémskou
hvězdou (na Husově náměstí)
31. 12. v 15.00 Mše svatá s poděkováním za uplynulý rok
1. 1. 2020 v 9.00 a v 17.00 Slavnostní mše svatá
4. 1.–10. 1. Tříkrálová sbírka (pro CHARITU)
25. 12. 2019–19. 1. 2020 Prohlídka jesliček v kostele je možná
po každé mši svaté (dle rozpisu bohoslužeb)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
25. 12. Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční
26. 12. Sv. Štěpána (ukamenovaný v Jeruzalémě v roce 36),
2. svátek vánoční
27. 12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty
30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže (za jeho vedení začala stavba
baziliky sv. Petra ve Vatikánu)
6. 1. 2020 Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

PROGRAM V ADVENTU 2019
11. 12. 17 h. ADVENT VE SVĚTLE BIBLICKÝCH PROROCTVÍ
přednáška s obrázky – F. Tichý
18. 12. 17 h. ADVENTNÍ ZTIŠENÍ
meditace se zpěvem
25. 12. 14 h. VÁNOČNÍ SONGOVÁ BOHOSLUŽBA
STÁLÉ AKCE:
Středa 17 h. CHVILKA NAD BIBLÍ

VÁNOČNÍ KONCERTY DECHOVÉHO ORCHESTRU
Srdečně zveme ledečskou veřejnost na Vánoční koncerty dechového orchestru, konají se
v sobotu 14. prosince, a to od 14 hod v Hotelu
Sázava a od 17 hod v Kulturním domě v Bojišti.

Dechový orchestr ZUŠ Ledeč n. S. zahraje
také 15. prosince od 15 hod v kinosále ve Světlé
n. S.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Oddíl č. 130, Pathﬁnder, vám ve spolupráci
s místním sborem Církve Adventistů sedmého dne i letos veze Betlémské světlo. Světlo
povezeme 21. 12. 2019 vlakem č. 14868 ze
Světlé nad Sázavou: Odjezd ze Světlé 10:05,
10:28 na zastávce Horní Ledeč, 10:31 na nádraží Ledeč. Poté bude k dispozici 22.–23.

12. 2019 od 12:00 do 16:00 v Husově sboru
v Ledči n. S.
Více informací o Betlémském světlu najdete na www.betlemskesvetlo.cz
Michaela Glöcknerová,
oddíl č.130, Pathfinder
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KURZY PRO DOSPĚLÉ NA STŘEDNÍ
ŠKOLE V LEDČI NAD SÁZAVOU
V novém roce 2020 pokračujeme v nabídce kurzů pro dospělé,
které v Ledči pořádá Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola.

programování v řídicím systému Heidenhain iTNC 530. Kurz
bude probíhat v sobotu od 8 do 13 hodin v učebně programování v Poštovní ulici.

ANGLICKÝ JAZYK PRO ZAČÁTEČNÍKY
V ROZSAHU 35 HODIN
Od ledna 2020 nabízíme kurz anglického jazyka. Kurz bude
probíhat dvě soboty v měsíci od 8.00 do 11.30 hodin. Kurz je
určen začátečníkům. Důraz je kladen na porozumění mluvenému slovu v oblasti cestování, nakupování, služeb a práce.

ÚČETNICTVÍ A APCCC LIKACE NA PC
V ROZSAHU 80 HODIN
Kurz Účetnictví a aplikace na PC se uskuteční pro přihlášení minimálně 6 účastníků. Kurz se bude konat podle zájmu v sobotu od 8.00 hodin nebo v pátek od 15.00 hodin.
Rozsah kurzu je 80 hodin. V kurzu se zabýváme vedením
účetnictví, vyhotovováním dokladů, sestavováním účetních
výkazů – rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Důraz je kladen
na pochopení a zaúčtování účetních případů na jednotlivé
účty podle účtového rozvrhu. Závěrem se účetnictví vybraných účetních jednotek zpracovává na počítači v účetním
software Pohoda.

ANGLICKÝ JAZYK PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
V ROZSAHU 35 HODIN
Od ledna 2020 nabízíme kurz anglického jazyka. Kurz bude
probíhat dvě soboty v měsíci od 8.00 do 11.30 hodin. Kurz je
určen mírně pokročilým účastníkům. Důraz je kladen na porozumění mluvenému slovu v oblasti cestování, nakupování,
služeb a práce.
PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ
V ROZSAHU 35 HODIN
Od 18. ledna 2020 nabízíme kurz Programování CNC strojů. Účastníci kurzu budou mít možnost naučit se základy

Kurzy budou zahájeny až po přihlášení minimálního počtu
účastníků. Bližší informace získáte e-mailem rydlovav@gvi.cz
nebo telefonicky 731 612 319.
Ing. Vlasta Rýdlová

MLADÝ TVORCA 2019 V NITŘE
V letošním roce se zástupci Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč představili
na stánku Kraje Vysočina na přehlídce
středních škol ve slovenské Nitře. Kraj
Vysočina je partnerským krajem nitranského samosprávného kraje a pravidelně
se účastní národního veletrhu vzdělávání na Slovensku. Slavnostní zahájení
za přítomnosti ministryně školství SR,

zástupců ministerstva průmyslu SR a Nitranského samosprávného kraje proběhlo
5. listopadu 2019.
Naše škola zaujala návštěvníky veletrhu
gravírováním na gravírovacím stroji EGX
– 350, který se používá ve výuce technických oborů. Práci s gravírovacím strojem
prezentoval Bartoloměj Pacal, student
4. ročníku oboru mechanik seřizovač.

V průběhu veletrhu proběhla jednání se
zástupci partnerské Střední odborné školy
technické z Komárna (Slovensko), kteří
také na přehlídce vystavovali. Prezentace
školy zaujala i na letošním ročníku a zařadili jsme se mezi vybrané vystavující
střední školy z Kraje Vysočina.
Ing. Vlasta Rýdlová,
ZŘ pro vzdělávání

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia v Ledči nad Sázavou zve všechny, kteří se po Vánocích
rádi projdou okolím Ledče,

NA 2. POCHOD KRAJEM POVĚSTÍ EDUARDA DOUBKA
v délce 11 nebo 16,5 kilometrů, který se uskuteční

V SOBOTU 28. PROSINCE 2019.
Opusťte gauč, televizi, pohádky a cukroví a pojďte se s námi provětrat. Registrace je na
Gymnáziu v Ledči, Husovo náměstí 1 v době od 8 do 10 hodin. Registrační poplatek:
30,- Kč. Podrobnosti najdete na www.gvi.cz.
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LISTOVÁNÍ: MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU
Dne 15. 11. 2019 proběhlo v gymnáziu tematické čtení na téma
Mé dětství v socialismu. Představení bylo pojato jako soubor
krátkých povídek z memoárů a vzpomínek dnešních už dospěláků. Při příležitosti 30. výročí listopadu 1989 si mnozí připomněli
(nebo v mém případě poznali), jak komunistickou dobu prožívali
děti a dospívající.
Celé představení trvalo dle popisu 55 minut, ale mně to rozhodně přišlo méně. Uteklo to tak rychle! Vůbec by mi nevadilo,
kdyby byly přehrány ještě tak dvě či tři povídky.
Ostatním aspektům se snad nedalo nic vyčíst – kulisy byly velice
autentické, stejně jako oděv samotných herců. Ne, nežertuji, naopak
si myslím, že obyčejný závěs, stůl a židle, váza a okrasná květina
udělaly větší dojem než nějaké jiné překombinované kulisy. Jen ten
plastový karaﬁát mě trochu zklamal. Ale nu což, je pravda, že živý
se v půlce listopadu neshání zrovna nejlépe. Samotný výkon herců
byl velmi dobrý. Bavila jsem se reakcemi i napodobeninami osob
podle jejich věku nebo profese. Například slovenský voják se samopalem při výpravě za toaletním papírem byl velmi přesvědčivý.
Energie, která z herců přímo čišela, mě hned vtáhla do děje.
Samotný příběh byl prostě bomba, jestli to mohu podat takto. Na toto přirovnání si vzpomenu hned při první scéně, kdy se

matka dívala z okna na tanky, plakala a malý chlapec se přikradl
podívat, co se děje. Hned jak zmerčil obrovité stroje, nadšeně
zvolal: „Bomba!“. To si vysloužilo polovičatý úsměv většiny diváků a vyprsknutí smíchu ze zadní řady. Trochu černého humoru
nikdy nikoho nezabilo, ne?
Kromě povídky s tanky a výletem na okraj Prahy, které okamžitě prolomilo ledy mezi jevištěm a publikem, jsem se pobavila
třeba i nad poetickým vyjádřením školní jídelny nebo co-mohlobýt-skutečností-ale-naštěstí-není příběhem se sociální sítí Mladý
soudruh. Je to možná i tím, že jsem si to mohla lépe vybavit, když
s oběma tématy mám nemalé zkušenosti.
Listování na téma socialismu se mi velmi líbilo, bylo poutavé
a atmosféra, kterou vytvořilo, byla jedinečná. My studenti jsme
se dozvěděli nové poznatky zábavnou formou a dospělí si zavzpomínali na jejich raná léta. Až krapet neuvěřitelné představení
bylo podáno s nadsázkou a špetkou černého humoru, bez kterého
by se tato doba snad ani nedala popsat.
Nyní už jen můžeme doufat, že nás jakási kontrarevoluce nevrátí zpět do dob komunismu a místo problémů s globálním oteplováním se nebude řešit nedostatek toaletního papíru…
Veronika Černá (7.S)

PROJEKTOVÝ RETRO DEN – OSLAVY 30 LET SVOBODY
NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU
Pamatujete si ještě reklamy s panem Vajíčkem? Dovedli byste
si dnes uvázat pionýrský šátek? Nemáte někde na půdě schovanou holubici míru? Nosili jste mrkváče? A poslouchali jste zakázané kapely? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, pojďte
s námi zavzpomínat! Protože i žáci a učitelé z gymnázia a střední
odborné školy se přenesli v čase a 12. listopadu 2019 prožili retro
den nabitý vzdělávacími aktivitami.
Projektový den probíhal pod vedením Mgr. Lenky Trtíkové
a byli do něj zapojeni žáci nižšího i vyššího gymnázia a také žáci
prvních a druhých ročníků střední odborné školy. My učitelé jsme
si zvolili poněkud nelehký úkol – přiblížit žákům dobu, kterou
nezažili, a to navíc zábavnou formou. Dali jsme tedy dohromady
devět různých aktivit, připravili prostory pro netradiční výuku na
stanovištích, tematicky vyzdobili školu a plni odhodlání jsme se
pustili do práce. Jak se zakrátko ukázalo, takový projekt byl potřeba, neboť vyšlo najevo, že žáci sice mají obecný historický
přehled, ale o některých událostech z minulosti mají zkreslené
představy. Již teď vám ale mohu prozradit, že projektový den splnil svůj účel a žáci si mnoho věcí ujasnili.
Začali jsme promítáním dokumentárního ﬁlmu (Z deníku Ivany A.) v sále gymnázia a pak jsme se všichni, podle předem daného harmonogramu, rozeběhli na svá stanoviště. Žáci pracovali

samostatně i v týmech, celý den se přesouvali z jednoho stanoviště na druhé. Za splněné úkoly dostávali céčka, symbol generace
Husákových dětí. Vyzkoušeli si činnosti, které sice dříve byly
běžnou součástí života, pro naše studenty byly ale zcela nové.
Jako učitelé jsme se proto v průběhu dne setkávali s nevěřícnými
pohledy a zvědavými otázkami.
V rámci aktivit žáci navštívili socialistický obchod a seznámili se
s tehdejší nabídkou potravin a spotřebního zboží, vytvářeli reklamní plakáty pro pana Vajíčka, vyráběli mávátka do prvomájového
průvodu nebo psali korespondenční lístky svým babičkám. Ve hře
„Jak se cestovalo za totality“ se snažili dostat přes hranice, nutno
dodat, že po cestě na ně čekalo mnoho nástrah a ti méně šťastní byli
zadrženi na hranicích. Také se jako ministři zahraničních věcí projeli metrem a obdivovali tuto stavbu československo-sovětského
přátelství. Poslechli si zakázané kapely nebo se seznámili s politiky, vůdčími osobnostmi, symboly a hesly Sametové revoluce.
Naším cílem nebylo žákům předat hotová stanoviska, ale dát
jim možnost některé věci prožít „na vlastní kůži“ a udělat si na
historii vlastní názor. Myslím si, že většina si odnesla nejen náhrdelníky z céček, ale uvědomění si, že svoboda není samozřejmost
a že je třeba si jí vážit.
Za všechny zapojené učitele – Mgr. Adéla Protivínská

19

LEDEČŠTÍ GYMNAZISTÉ V LEGIOVLAKU
Ledečští gymnazisté, konkrétně studenti kvarty
a dějepisného semináře, využili výjimečné příležitosti
a navštívili 5. a 8. listopadu Legiovlak, který byl ve
dnech 5.–10. 11. umístěn na nádraží ve Světlé nad Sázavou. Legiovlak je replikou legionářského vojenského ešalonu z let 1918–1920, s nímž se čeští legionáři
přesouvali bojem s bolševiky přes Rusko po Transibiřské magistrále. Legiovlak letos putuje Českou republikou a v některých nádražích je pak vystaven pro
veřejnost.
Studenti nejdříve zhlédli dvacetiminutový ﬁlm
o osudech a působení českých legionářů v Rusku,
v němž byly použity také autentické dobové záběry.
Přestože kvartáni toto téma v září probírali v hodinách
dějepisu, dozvěděli se další zajímavé podrobnosti. Po
ﬁlmové projekci následovala komentovaná prohlídka
jednotlivých vagónů Legiovlaku. Málokdo ze studentů
si asi uměl představit, co všechno vlak musel legionářům poskytovat, aby mohli tolik měsíců putovat Sibiří. Kromě obytného vagónu velkou pozornost vzbudil

kovářský vagón se všemi (i velmi těžkými) nástroji
potřebnými ke kovářskému řemeslu. S velkým zájmem se setkaly také zdravotní a poštovní vagón či
vagón zvaný těpluška. V každém vagónu byly vystaveny i další předměty, jež byly nedílnou součástí legionářského života, např. různé zbraně, nádoby, nářadí.
Pozornosti neunikly především uniformy, které měly
oblečené průvodci Legiovlakem a na nichž ukazovali
jednotlivé součásti typického legionářského oblečení.
V závěru jsme dostali materiály, které podávaly
další informace a především odkaz na stránky www.
krevlegionare.cz, na nichž každý může zjistit, zda
jeho předci byli v československých legiích. Kvartán
Jaroslav Tutka tímto způsobem přímo v Legiovlaku
za pomoci lektora získal podrobnosti o působení svého prapradědečka v legiích. I přes chladné a větrné
počasí a výhrady k rychlé mluvě lektora byla exkurze
v tomto pojízdném muzeu vítaným a velmi poučným
doplněním dějepisné výuky.
Lenka Trtíková

ANGLICKÝ KONVERZAČNÍ KURZ
S RODILÝMI MLUVČÍMI NA II. STUPNI ZŠ
Již po čtvrté se na naší škole konal intenzivní anglický konverzační kurz. Letos jej vedli lektoři Jolynn
z Kalifornie a Jean Paul z Británie. O kurz byl veliký
zájem. Účastnilo se ho téměř 80 žáků 2. stupně. Cílem
kurzu bylo odbourat strach z mluvení v angličtině. Během různých zábavných her a konverzačních aktivit si
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žáci procvičili nejen mluvené slovo, ale zopakovali si
také gramatiku a rozšířili si slovní zásobu. Mnozí byli
udiveni, co vše si pamatují a jak skvěle dokáží komunikovat. Věřím, že je tento kurz namotivoval k prohlubování znalostí anglického jazyka.
Petra Štěpánková, učitelka anglického jazyka

JAK SI V DRUŽINĚ UŽÍVÁME PODZIM
Se začátkem školního roku jsme v družině přivítali nové
prvňáčky a letos jich bylo dokonce tolik, že naplnili dvě celá
oddělení. První týdny děti poznávaly nové prostředí i kamarády a hned 18. září si užily společné družinové akce, a to
zábavného odpoledne na hřišti, kde pro ně bylo připraveno
dvanáct soutěžních disciplín.
K podzimu patří sklizeň ovoce a zeleniny, a proto jsme v družině třetí týden v září věnovali právě těmto dobrotám. Děti se
učily ovoce a zeleninu poznávat, malovat nebo modelovat a nechyběla ani oblíbená ochutnávka. Na konci září nás navštívilo
divadlo Kos s úsměvnou, ale i poučnou pohádkou „Léčímrád“,
která děti opravdu zaujala, a ještě dlouho si o ní povídaly.
Začátek října byl ve znamení zvířat, ať už to bylo připomenutí Mezinárodního dne zvířat nebo návštěva výstavy

chovatelů. Na 18. 10. jsme pro děti připravili druhou celodružinovou akci – Bramboriádu. Byly to soutěže, ve kterých hlavní roli hrály brambory. Děti si vyzkoušely vyrobit
z brambor veselé skřítky, tisknout bramborovými razítky
a některé poprvé v životě ochutnaly brambory vařené ve
slupce. Před podzimními prázdninami jsme stihli ještě výlet
pro prvňáčky do bazénu v H. Brodě.
V listopadu jsme navštívili místní profesionální hasiče,
díky příznivému počasí jsme se pořádně vyřádili na hřišti
a při poznávání blízkého okolí školy, a zabavili jsme se soutěží „O nejšikovnějšího kluka (holku)“.
Jana Vilímovská,
vychovatelka ŠD ZŠ Ledeč n. S.

NAŠI ŽÁCI VE FLORBALCUPU
V listopadových dnech proběhly
již tradiční turnaje FLORBAL CUPU
mladších a starších žáků škol Havlíčkobrodska. Okrsková kola se konala ve
sportovní hale Gymnázia, SOŠ a VOŠ
Ledeč za účasti pěti škol (domácího
gymnázia, ZŠ Ledeč n. S., ZŠ Golčův
Jeníkov, ZŠ Lánecká Světlá n. S. a ZŠ
Komenská Světlá n. S.) Nejlepší dvě
mužstva postupovala do okresního
kola v H. Brodě.
Nejdříve odehráli turnaj naši mladší
žáci ve složení: Lukáš Kalina, Marin
Kříž – Adam Somerauer, Pavel Kluch,
Roman Čmedla, Lukáš Mindl – Henryk Gragowski, Jíří Frantl, Madla
Chladova, Samuel Pyš, William Vilk,
Mikuláš Hort. V okrskovém kole sehráli vyrovnané utkání s ledečským
gymnáziem (3:3). Ve druhém utkání
nestačili na tým ZŠ Komenského ze
Světlé n. S. Skončili tedy na 3. nepostupovém místě ve skupině. Naši starší žáci v sestavě Antonín Vrána, Jan
Hoskovec, David Machotka, Richard

Pudil a Vilém Pešek odehráli svůj turnaj na domácí půdě také se ctí. Sehráli vyrovnané bitvy s týmy ze Světlé,
G. Jeníkova a Gymnázia, SOŠ a VOŠ

Ledeč a skončili pouze o skóre na
4. místě.
Jan Čáp, Michal Simandl,
učitelé tělesné výchovy ZŠ Ledeč n. S.
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KLIENTI DOMOVA HÁJ SE AKTIVNĚ ZAPOJILI
DO SBÍRKY POTRAVIN

Klienti Domova Háj – především z komunitního bydlení ve Světlé n. S. projevili
i tentokrát zájem zúčastnit se aktivně v roli
dobrovolníků Národní sbírky potravin,
která se včera konala po celé ČR. Klienti se akce účastnili již poněkolikáté. Bylo
jich jedenáct, takže si mezi sebou rozdělili časové úseky, kdy v Penny Marketu ve

Světlé budou, a podařilo se jim pokrýt
celou dobu trvání sbírky. Jak uvedla jedna ze zákaznic, která jim věnovala jídlo
a drogerii „Smysluplná akce, dobrovolníci byli moc milí a vděční.“
Klienti domova se účastní v roli dobrovolníků pravidelně nejen Národní sbírky
potravin, ale také Čisté Vysočiny. Kromě
jednorázových akcí dva klienti z komunitního bydlení ve Světlé jednají v současné
době s koordinátorkou Dobrovolnického
centra Fokusu Vysočina o možnosti pravidelné dobrovolnické činnosti na oddělení dlouhodobě nemocných v Nemocnici
v Humpolci.
Domov Háj je také přijímající organizací dobrovolníků. Jeden z nich například
s klientem z komunitního bydlení ve Světlé

Protože tipů na vánoční dárky není nikdy dost, přinášíme
další divadelní komedii,
tentokrát s detektivní zápletkou,
.
Slavná komedie Zdeňka Podskalského, ve které kdysi excelovali Vlastimil Brodský, Jana Brejchová a Jiřina Jirásková, ožívá v nové verzi s Ivo Šmoldasem, Michaelou Kuklovou a Veronikou Arichteva v režii Bisera Arichteva. Představení
se uskuteční v úterý 28. ledna 2020 od 19:00 hod. v sále Gymnázia Ledeč.
Vstupenky a dárkové poukazy budou v předprodeji od 12. prosince v Turistickém informačním centru nebo na http://rezervace.ledecns.cz.
TIC

LIGA PROTI NEVĚŘE
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jezdí na fotbalové zápasy do H. Brodu. Výkon dobrovolnické činnosti je tedy možný
nejen v sídle organizace u Ledče n. S., ale
i v lokalitách, kde jsou již postaveny domy,
do kterých se klienti stěhují.
Domov Háj prochází procesem transformace. Dvanáct klientů domova již žije
ve dvou rodinných domech ve Světlé, kde
se staví ještě další dva domy. Dále budou
domy v následujících lokalitách – Ledeč,
H. Brod, Chotěboř a G. Jeníkov. Na život
v domech se klienti v současné době připravují. Intenzivní individuální práci s nimi
umožňují i jednotlivé klíčové aktivity projektu „Na cestě“, který organizace od 1. 9.
2019 realizuje.
Mgr. Andrea Šeredová, pracovnice pro
komunikaci s veřejností Domova Háj, p.o.

ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
• Město Ledeč nad Sázavou společně s Davidem Plevou Vás zvou na VÁNOČNÍ NOKTURNO, které
se koná v sobotu 7. prosince od 17:00 hod. v kostele
sv. Petra a Pavla v Ledči. Zazní známé sklady od
Dvořáka, Purcella, Petrova a mnoha jiných autorů
v podání souboru Virtuosi di Praga s Oldřichem
Vlčkem. Předprodej vstupenek probíhá v Turistickém informační centru na Husově náměstí.
• Základní umělecká škola Vás srdečně zve na
ADVENTNÍ KONCERTY, které se uskuteční
8. prosince v sále gymnázia od 15:00 a 17:00 hod.
Účinkují pěvecké sbory, instrumentální soubory školy a žáci tanečního oboru. Ke vstupence na
koncerty je nutná místenka, kterou lze vyzvednout
v kanceláři ZUŠ.
• I v letošním roce Vás zve Základní umělecká škola
Ledeč na celostátní akci ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, která se uskuteční na nádvoří ZUŠ v Nádražní
ulici, dne 11. prosince od 18:00 hod. Společně si
zazpíváme koledy a vánoční písničky a prožijeme
příjemný adventní čas.
• Senioři České republiky, z. s., MO Ledeč zvou své
členy do sokolovny na tradiční PŘEDVÁNOČNÍ
POSEZENÍ PŘI SVÍČKÁCH, které se uskuteční
ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 14:00. Jste srdečně
zváni.
• Spolek Přátelé Zahrádky, Národní památkový
ústav a skupina Diogenes z Čechtic zvou do kostela sv. Víta v Zahrádce na PŘEDVÁNOČNÍ
KONCERT, který se koná v sobotu 14. prosince
od 17:00 hod. Těšit se můžete na koledy, spirituály,
vánoční písně duchovní i světské písně. Vstupné
dobrovolné.
• Základní umělecká škola Ledeč Vás zve na VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU, který se koná v sobotu 14. prosince a v neděli 15. prosince. V sobotu se koná koncert v Hotelu
Sázava od 14:00 hod. a od 17:00 hod. v Kulturním
domě v Bojišti, v neděli pak od 15:00 hod. v divadelním sále ve Světlé nad Sázavou. Těšit se můžete
na soubor sestavený z dechových orchestrů ZUŠ
Světlá a ZUŠ Ledeč.
• Hrad Ledeč nad Sázavou Vás srdečně zve na
ADVENTNÍ JARMARK, který se uskuteční
15. prosince od 10:00 do16:00 hod. Těšit se můžete
na vystoupení dětí z mateřské školy v Ledči, skupiny Ars Camerata, dechového dua či ﬂašinetáře
pana Martina Štěpánka. Sváteční atmosféru doplní prodej drobných výrobků a pochutin spojených
s časem adventu.
• Římskokatolická farnost v Ledči pořádá 22. prosince VÁNOČNÍ KONCERT skupiny Le.FfA.
ThA., který se uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla
od 14:00 hod.

• Všechny srdečně zveme 24. prosince na ČESKOU
MŠI VÁNOČNÍ od J. J. Ryby, která bude součástí
tradiční půlnoční mše svaté v ledečském kostele
sv. Petra a Pavla. Začátek bude přesně o půlnoci,
a poté i 25. prosince od 9:00 hodin. Mše se uskuteční pod taktovkou Petry Špačkové zahraje Josef
Rajdl, Karel Malimánek, David Pleva, zazpívají
Václav Poukar, nebude chybět ani Pavel Vančura
s neopakovatelným basem a další.
• Sdružení rodičů a přátel Gymnázia v Ledči zve
všechny, kteří se po Vánocích rádi projdou okolím Ledče, na 2. POCHOD KRAJEM POVĚSTÍ EDUARDA DOUBKA, který se uskuteční
v sobotu 28. prosince. Délky tratí jsou 11 km nebo
16,5 km. Registrace v budově Gymnázia v Ledči
v době od 8:00 – 10:00 hod.
• Římskokatolická farnost v Ledči pořádá ŽIVÝ
BETLÉM ANEB PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU, připomenete si tak, co se stalo před dvěma tisíci lety v malé vesničce Betlémě.
Akce se koná v sobotu 28. prosince 2019 na Husově náměstí. Začátek ve 14:30 hod.
• Restaurace a penzion U Řeky Vás zve na OSLAVU SILVESTRA 2019. Příchod magického roku
2020 oslavíme ve velkém stylu 31. prosince v Restauraci U Řeky se speciálním hostem DJ Kofolou.
Vstupenky jsou v předprodeji přímo v restauraci za
380 Kč.
• SDH Hněvkovice Vás zve na tradiční HASIČSKÝ
PLES, který se uskuteční 11. ledna 2020 od 20:00
hod. v Hospůdce u Jany v Hněvkovicích. K poslechu a tanci Vám zahraje kapela Čejka band.
• Město Ledeč nad Sázavou Vás zve 28. ledna 2020
na komedii s detektivní zápletkou LIGA PROTI
NEVĚŘE, která se uskuteční v sále Gymnázia
Ledeč nad Sázavou. Předprodej vstupenek bude
zahájen 12. prosince v Turistickém informačním
centru nebo na http://rezervace.ledecns.cz. Cena
vstupenky 380 Kč.
• Město Ledeč nad Sázavou zve všechny malé
i velké, nejen věkem, na divadelní zpracování legendárního večerníčku KRKONOŠSKÉ POHÁDKY, které se uskuteční 16. února 2020 od
14:00 hod. v sále Gymnázia Ledeč nad Sázavou.
Cena vstupenky 100 Kč pro děti, 120 Kč dospělý. Vstupenky si můžete zarezervovat na adrese
http://rezervace.ledecns.cz nebo je zakoupit v Turistickém informačním centru na Husově náměstí.
18. 12. – VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY na Husově
náměstí
Tereza Doležalová,
Dana Sedláčková DiS.
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FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA Z LEDČE NAD SÁZAVOU
ROČNÍK 2010 A MLADŠÍ
Zážitkové zápasy báječných kluků i realizátorů
se odehrály sice už v září a z technických důvodů si
podklady pro tento příspěvek poležely v redakci. Jistě to nesnižuje úspěchy i primové vzpomínky a aktéři
i čtenáři si je rádi přečtou i „pod stromeček“, v čase
Vánoc. Blahopřání letí i z redakce LZ a těšíme se na
další úspěchy i zážitky mladých fotbalistů.
ok
Září je spojeno s koncem prázdnin a začátkem
školního roku. Pro kluky z Ledče a okolí nic neobvyklého. Ovšem o víkendu 15. 9. se devět fotbalových nadějí vydalo na mezinárodní turnaj do Spořic
u Chomutova, kde změřili svoje fotbalové dovednosti
s mnoha skvělými týmy z Česka a Německa. Celkem
tu odehráli 14 zápasů. Prvních 12 ve skupině a dva
o konečné umístění. Zápasy trvaly 20 minut, hrálo
se na výborně připraveném přírodním povrchu, za
který by se nemusely stydět ani ligové mančafty.
Naši hráči změřili síly například s týmy: AC Sparta Praha, Bohemians Praha, Soccer for Kids DRESDEN, FK Příbram, FK Baník Sokolov, Slavia K.
Vary. Nutno podotknout, že tyto týmy hrají vyšší
soutěže nežli tým od Sázavy, to však nebránilo našim
hráčům svádět vyrovnané zápasy, které rozhodovaly
těsné výsledky. Dalo by se psát o všech zápasech, ale
já bych rád vyzvedl pouze dva.
LEDEČ – AC SPARTA PRAHA Na tento zápas
jsme se těšili, neboť zahrát si proti Spartě se nepovede každý den. Kluci se pořádně vyhecovali a bylo to
znát. Jako jediný tým turnaje jsme nad Spartou nečekaně v 5. minutě zápasu vedli. Střelcem týmu se stal
kovaný fanoušek Sparty – Filip Pavelka. I další hráči
jako Jirka Hůla, Oliver Písařík, Štěpán Schmutzer,
David Grabowski a Dominik Hanousek soupeři nic
nedarovali, ač mají tento klub vrytý do svého fotbalového srdíčka. Bojovnost byla neuvěřitelná a doufám,
že si ji s sebou vezmou i do dalších zápasů. Hráči,

kteří Spartě zrovna nefandí, se motivovali po svém.
Příkladem je fanoušek Slávie Praha Martin Pokorný,
který tento zápas pojal jako malé derby. Bojovnost
nestačila, na straně soupeře byla kvalita o stupínek
výš. Soupeř zvítězil a odnesl si 3 body. My zážitek
s TOP týmem.
LEDEČ - BOHEMIANS PRAHA Od začátku byli
Ledečští rychlejší i důraznější. Velmi dobře se v útoku prezentoval Jiří Souček, který nenechal soupeře
vydechnout. Pozadu nezůstal mladíček Jan Rajdl, pro
kterého byl turnaj křest ohněm. Ve vápně kraloval
skvěle chytající Oliver Písařík a přiblížil nás k vítězství. Hattrickem se blýskl Filip Pavelka. Všichni hráči dřeli a díky tomu po 20 minutách svítil na tabuli
výsledek 3:1 pro Ledeč. Euforie, nekončící radování
a křik našich hráčů strhl i některé fanoušky ostatních
týmů a ti začali nečekaně skandovat – Ledeč! Tohle
je pravá krása a podstata fotbalu, nádherný zážitek
pro malé fotbalisty! Nejlepším střelcem se stal Filip
Pavelka s 13 góly. Dále Dominik Hanousek pokořil
soupeře 2 góly a 1 gólem Oliver Písařík.
Závěrem děkuji vedení FK Ledeč – pánům Noskovi, Storožovi a Brožovi, za možnost reprezentovat
černobílé barvy klubu, neboť zajistili ﬁ nanční obnos
pro úhradu startovného. Poděkování i T. a L. Janákovým, kteří sponzorským darem zajistili obědy pro
hráče. Velké díky patří skvělým rodičům, kteří své
děti podporují nejen fanděním, ale hlavně ﬁ nančně,
neboť tyto turnaje jsou ﬁnančně náročné a mnohdy
na hranici možností rodin! Obrovské poděkování
za celý realizační tým patří všem hráčům za jejich
výkony a hlavně za partu, kterou na tomto turnaji
vytvořili. Přejeme jim hlavně pevné zdraví a mnoho
dalších úspěchů, nejenom fotbalových.
Realizační tým: Lucie Pokorná, Martin Pokorný
a Ladislav Písařík

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS HÁZENKÁŘSKÝ
Blíží se nejkrásnější čas roku a my můžeme začít bilancovat náš házenkářský
rok. Máme za sebou úspěchy, spoustu
sportovní práce, mnoho natrénovaných
hodin, stovky vstřelených a desítky chycených gólů, spoustu radosti z vítězství
a sem tam zklamání z prohry, mnoho ujetých kilometrů na turnaje a zápasy, stovky naběhaných kilometrů po hřišti, tisíce
přihraných míčů, stovky kliček, podstřelů
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a střel z výskoku. Máme na co vzpomínat
a jedeme dál, chceme se zlepšovat, vzdělávat a posouvat ledečskou házenou dál.
Jsme rádi, že děti mají radost z házené,
že rodiče děti podporují a budeme dělat
všechno, aby tomu bylo i nadále. Všichni trenéři a celá házenkářská rodina přeje
hráčkám a hráčům pevné zdraví a štěstí
v roce 2020. Házené zdar!
Lenka Pešková

„A“ mužstvo Ledče n. S.
ODLEVA STOJÍCÍ: Martin Chlubna, Jaroslav Karel, Jiří Smejkal, Petr Pešek, Tomáš Bezděk, Michal Beránek,
Petr Šíma, Ondřej Martínek, Filip Gramer, Vít Horký – asistent trenéra
ODLEVA SEDÍCÍ: Jiří Petřík, Martin Toula, Tomáš Žemlička, Sedrik Bezděk, Michal Havel, Lukáš Vodička,
Martin Trpišovský, Jakub Gramer, Martin Nepovím.

HAVLÍČKOBRODSKO Z NEBE
To je název nové knihy, kterou si můžete nyní zakoupit v Informačním
centru na Husově náměstí. Poskytne vám netradiční a zároveň nádherné
letecké pohledy na náš region a odhalí tak to, co zůstává schováno při
toulkách po zemi. Tato kniha bude určitě pěkným dárkem pod stromeček,
její cena je 390 Kč.
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ROK 2019 V LEDEČSKÉM FOTBALU
Dovolte mi, abych popřál jménem svým i celého
fotbalového výboru členům klubu, všem příznivcům
fotbalu i obyvatelům Ledče v roce 2020 pevné zdraví
a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.
S koncem roku 2019 vás chci seznámit s děním v FK
Kovoﬁniš Ledeč. Členská základna vzrostla na 217 členů, z toho dětí a mládeže je 131. Z tohoto čísla je vidět
naši snahu o aktivní zapojení dětí do sportu. V soutěžích hrají mužstva:
Mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci, dorost,
dvě mužstva mužů. „A“ mužstvo mužů hraje čtvrtou
sezonu krajský přebor, kde po podzimní části je na 10.
místě. Je to velký ústupek oproti minulému roku, kdy
mužstvo bylo po podzimu na 1. místě a na konci soutěže skončilo na 3. místě. Cíl pro tuto sezónu je konečné
umístění do 5. místa.
„B“ mužstvo hraje okresní přebor (OP). Po podzimu
je na 1.–2. místě se stejným počtem bodů jako vedoucí
tým. Přáním je OP vyhrát. Mužstvo dorostu (OP), je na
1. místě. V příštím roce bychom chtěli hrát 1. A třídu
velkého fotbalu. Starší žáci hrají OP Havlíčkobrodska
a po podzimu jsou na 1. místě. Mladší žáci hrají OP
opět na Havlíčkobrodsku a jsou na 1.–3. místě. Družstva
přípravek (mladší a starší) účinkují v okresu H. Brodu
a účastní se všech pořádaných turnajů.
Vedle těchto mužstev máme v klubu ještě takzvanou
školičku. V ní jsou naše nejmenší děti a učí se hrou
základním fotbalovým dovednostem. Všem trenérům
za jejich práci s dětmi děkujeme. Jedná se o: Dorost –
Martin Večeřa, kterému pomáhají Petr Pešek a Lukáš
Vodička. Starší žáci – Michal Ouřada a Jaromír Vágner. Mladší žáci – Pavel Storož. Benjamínci – Miroslav
Hrabaň, Tomáš Janák, Jakub Matěna, Tomáš Žemlička, Tomáš Kopka, Martin Brož. Školička – Ilona Dvořáková, Markéta Dlouhá, Markéta Machotková, Milan Šimek. U mužstev žáků vypomáhali i hráči A i B
týmu. U mužstev starších žáků a dorostu pokračovala
spolupráce s FK TJ Sokol Hněvkovice, se kterým jsme
vytvořili sdružená mužstva dorostu a st. žáků. Bohužel počet hráčů z Hněvkovic je minimální. Nepodařilo
se nám rozšířit tuto spolupráci do kategorie mladších
žáků. Naše snaha je takto spolupracovat i s dalšími kluby z okolí (Kožlí, K. Lhota) tak, aby děti z těchto klubů
se mohly zapojit do soutěží ve svých kategoriích. To se
daří a děti z okolních klubů se zapojují do sportovní
činnosti ve FK Ledče. Mají tak možnost hrát soutěže,
a to je přece přání každého děcka.
O HOSPODAŘENÍ. I letos se podařilo udržovat vyrovnané hospodaření přes skutečnost, že máme přihlášena
všechna družstva do soutěží. To se daří nejen úsporným
vedením, ale především dobrou spolupráci se sponzory
klubu. Velký podíl na dobrém výsledku hospodaření má
také zlepšující podpora ze strany MŠMT, FAČRu, ČUS.
Rád bych poděkoval sponzorům, kteří ledečský fotbalový klub podporují a umožňují jeho činnost. Bez této
podpory by fotbal nebylo možné na této úrovni provozovat. Hlavním sponzorem, který ﬁguruje i v názvu klubu
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je Kovoﬁniš, s.r.o., který podporuje klub nejen ﬁnančně,
ale také pomáhá s materiálovým zajištěním. Nezanedbatelná je i pomoc Města Ledeč, které kromě příspěvku
na sportovní činnost mládeže, ﬁnančně zajišťuje údržbu
Městského stadiónu a hřiště Na Pláckách. Areál, který je
starý 60 let, potřebuje každý rok náročné opravy a modernizaci. Ta začala výstavbou nové tribuny, která byla
dokončena v počátku roku 2017. V loňském roce byly
postaveny na původním místě nové kabiny a od začátku
letošního roku se začaly používat. V nové moderní budově je umístěno 8 kabin se sociálním zázemím, vždy
pro dvě kabiny. Kromě fotbalových mužstev se počítá
s využíváním kabin pro házenou, letní přípravu hokejistů, škol. Ve vstupní části jsou odpovídající WC pro
diváky sportovních akcí. V přízemí se nachází technické
zázemí (kotelna, prádelna, sušárna, nutné sklady, kabina pro rozhodčí se sociálním zařízením a také WC pro
vozíčkáře). Těšíme se na dokončení přestavby kabin
druhou etapou, která vytvoří ucelené zázemí i pro návštěvníky sportovních akcí.
Náš klub v roce 2019 podporovali následující sponzoři, kterým patří velký dík. Jsou to:
Kovoﬁniš, Galatek, WAN SERVIS, INEX DK, Elektro Spektrum, Schaefer Sudex, Unimont J.C.K., ATOS,
ASO, EKOL, EVOS, Hradecká spol., PCT, Dřevařské
centrum, Ralco, Nářadí Potač, TOST, Wandel, Jaspol,
JPÚ. Dalším partnerem je také Pivovar Kácov, jehož
pivo Hubertus, mohou mimo jiné ochutnat diváci při
domácích utkáních.
Celkem fotbalový klub podporuje 21 subjektů. Všem
za ﬁnanční podporu děkujeme.
Zlepšila se i podpora z vyšších orgánů, která byla
v roce 2019 ve výši 280 000,- Kč. Jednalo se o dotace
od MŠMT, FAČR a ČUS. Převážná část těchto peněz
byla určena na mládež. To umožnilo vybavit družstva
novými dresy, míči a tréninkovými pomůckami. Také
jsme mohli konečně odměnit trenéry mládeže ﬁ nančními částkami, i když tyto byly stále pouze symbolické. Nemalou částku ve ﬁnancování činnosti klubu tvoří
i členské příspěvky všech aktivních členů.
CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2020? FK spolu s Městem
Ledeč požádal o dotaci na přestavbu stadiónu. V případě obdržení dotace se přestavbou vrátí na stadión
běžecká dráha, sektory pro další atletické disciplíny
a proběhla by rekonstrukce travnaté plochy pro fotbal a hřiště pro házenou. Tím se nejen o 100 % zlepší
podmínky pro hodiny tělesné výchovy dětí a mládeže
ledečských škol, ale i podmínky pro sportovní využití
dalších klubů (atletický klub, v letním přípravném období házená, hokej).
Závěrem chci všem, kteří se starají o jednotlivá družstva poděkovat a popřát klidnou práci, bez velkých problémů v jejich nelehkém počínání. Fanouškům, sponzorům a podporovatelům přeji radost z výsledků našich
mužstev.
Za FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, z.s.
– Ing. Vratislav Nosek

PŘEDPLATNÉ LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE 2020
V dnešní době charakterizované jako „on line“, kdy
každá zpráva z kteréhokoliv místa na planetě se během
pár minut dostane na váš počítač či mobilní telefon, je
těžké informovat prostřednictvím měsíčníku. Přesto Ledečský zpravodaj má v tomto časovém rytmu stále dostatek čtenářů, je totiž jakousi živou kronikou chodu tohoto
města a nejspíš ho ocení i budoucí generace, to až dnešní
rychlé elektronické informace zůstanou uvězněny kdesi
na „cloudu“ – mráčku ve vesmíru a nikomu nebudou dostupné.
Využijte nabídky, která vám zaručuje, že vám LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ 2020 bude pravidelně dodáván až
do domu. Cena pro ledečské předplatitele je 120 Kč na
rok, pro „přespolní“ je to 250 Kč (doručeno poštou). Ve
volném prodeji přijde jedno číslo zpravodaje na 10 Kč.
Přejeme vám mnoho hezkých chvil nad stránkami našeho

měsíčníku, který rokem 2020 vstupuje do svého 28. ročníku. Věříme, že spolu s vašimi náměty a příspěvky budete i jeho spolutvůrci. Nezapomeňte na společenskou
kroniku a podejte včas oznámení o blahopřání či vzpomínce na své blízké, poslední strana LEDEČSKÉHO
ZPRAVODAJE je pro tyto zprávy vyhrazena a čtenáři
velmi oblíbená. Předplatné si můžete zajistit na Informačním centru v Ledči n. S. (Husovo nám. 60). Nezapomeňte na možnost DÁRKOVÉHO POUKAZU na
předplatné zpravodaje 2020, který vaši blízcí jistě ocení
a vám usnadní výběr vánočního dárku, letos výjimečně
doplněný o malý dárek od vydavatele – TUŽKU S LOGEM ZPRAVODAJE (do vydání zásob). Kontakt na tel.:
569 721 471 nebo na e-mailu ic@ledecns.cz Předplatné
zahájeno od listopadu letošního roku.
Redakce Ledečského zpravodaje,ok

NÁ K L A D 110 0 K S L Z Č EK Á K A Ž DÝ M Ě SÍC NA SV É Č T ENÁ Ř E
DÁ R KOV Ý POU K A Z 2020 + PR A K T IC K Á T UŽ K A SE ST Y LUSEM

SHÁNÍM BYT
v této lokalitě, nejlépe před
rekonstrukcí. Pro vlastní
užívání – nejsem RK!
Platba v hotovosti
a okamžitě!
Tel.: 722 605 819

*** PŮJČKA *** PŮJČKA *** PŮJČKA *** PŮJČKA *** PŮJČKA ***
PŮJČKA NA COKOLIV
PENÍZE IHNED
RYCHLÁ PŮJČKA
HOTOVOSTNÍ PŮJČKA

602 446 638
775 986 858
733 728 984
725 059 890

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
LEDEČ NAD SÁZAVOU
LEDEČ NAD SÁZAVOU
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
Čas plyne, bolest zůstává.
Co více můžeme Vám dát?
Jen kytičku a stále vzpomínat.
Dne 27. listopadu uplynulo dlouhých 41 let, kdy
nás navždy opustil náš milovaný tatínek a dědeček,
pan JOSEF RITTENAUER z Ledče.
Dne 15. prosince uplynou 2 roky, kdy nás opustila navždy paní
BOŽENA RITTENAUEROVÁ z Ledče.
Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim tichou vzpomínku.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají dcera Hana, syn Pavel,
vnoučata Tomáš a Hana s rodinami.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas,
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas
Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít,
nás milovat a mnoho toho ještě říct.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
ten, kdo Tě miloval, nepřestane vzpomínat.
Dne 2. prosince 2019 uplynuly 2 roky, kdy nás
navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček
a kamarád, pan PAVEL JINDŘICHOVSKÝ z Pavlova.
S velkou láskou stále vzpomínají děti a vnoučátka.
Dne 18. prosince 2019 uplynou 3 roky od
chvíle, kdy nás navždy opustil
pan ZDENĚK BEZDĚK z Ledče n. S.
S láskou stále vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

V letošní první prosincový den jsme si připomněli 2. výročí ode dne, kdy nás navždy opustila paní MARIE ZÍTKOVÁ z Ledče.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte spolu
s námi.
Přítel Josef a rodina

Dne 18. prosince letošního roku uplyne
smutný rok od chvíle, kdy nás opustil náš milovaný tatínek, pan VLADIMÍR COUFAL
z Ledče n. S.
Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste ho znali
a měli rádi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Věra
a syn Vladimír s přítelkyní.
Dne 17. prosince 2019 uplyne již 15 let
od úmrtí pana JAROSLAVA MORAVCE
z Hradce.
S láskou vzpomínají manželka Květa,
dcery Jiřina, Věra a syn Jaroslav s rodinami.

29. prosince uplynou již dva roky, kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka
a babička, paní MARUŠKA MORAVCOVÁ,
bývalá vedoucí Pečovatelské služby v Ledči.
Moc nám chybí a budeme rádi, když jí budete
věnovat tichou vzpomínku.
Manžel Mirek, děti Radek a Soňa s rodinami.

Dne 7. prosince letošního roku uplyne již 13 smutných let od
chvíle, kdy nás opustila naše drahá maminka, babička a prababička, paní MARIE HORAISOVÁ z Bělé. Zavzpomínejte s námi
všichni, kdo jste ji znali a měli ji rádi.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI
Vážení, touto cestou bych ráda poděkovala Léčebně dlouhodobě
nemocných, Nemocnice Ledeč – Háj při Vysočinské nemocnici
s.r.o., kteří se vzorně starali o pana Františka Kunce.
Ludmila Bednárová
LÍDA HUBIČKOVÁ-VEJMOLÁKOVÁ
Připomínáme si rok od odchodu této absolventky ledečského gymnázia
(maturovala 1953), která zemřela 25. prosince 2018. Po delší nemoci se
tak stalo v jedné pražské nemocnici. Do školy jezdila denně až z Čechtic. Nezkazila žádnou legraci, a jak bývalo zvykem, psalo se, že byla
v „kolektivu velmi oblíbená“. Zúčastňovala se třídních srazů v Praze
(kde žila) i jinde. Čest její památce! Dr. Vostatek
Foto z r. 2007: Marie Pospíšilová-Klinkerová (v Ledči n. S. byl její otec
malířem pokojů), Hana Vostatková-Hutterová, Dana Jarošová-Doubková (měli sodovkárnu), Lída Hubičková-Vejmoláková.

STOLNÍ KALENDÁŘ LEDČE 2020
V PRODEJI
Město Ledeč nabízí k prodeji stolní kalendáře na rok 2020. Tentokrát je
kalendář zaměřen na naši dominantu, kterou je bezesporu hrad. Kalendář
si zakoupíte v informačním centru za 65 Kč.
TIC
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