LISTOPAD
2012
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 11 * ROČNÍK XX * CENA 10,- Kč

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Informace se týká především BIO ODPADU (z domácnosti
i zahrady). Město Ledeč n. S. nabízí možnost jmenovaný odpad
likvidovat odvozem do místního sběrného dvora (Pivovarská
ul.). I tento sběr odpadu má svá pevná pravidla a odváži se sem
příkladně: odpad ze zeleně z domácnosti, listí, travní a dřevní
hmota, popel, zbytky pečiva a obilnin, skořápky z vajíček, kávový odpad – včetně filtrů…
Věříme, že tato nabídka je oboustranně vstřícná a že ji mnoho z vás využije ku prospěchu čistoty a pořádku města. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.
J. Fotrová, referentka životní prostředí,
MěÚ Ledeč n. S., tel.: 569 729 532, 731 156 913.

MIMOCHODEM BUDE BILANCOVAT

PRONÁJEM MĚSTSKÉHO BYTU
O VELIKOSTI 2+1
Město Ledeč nad Sázavou nabízí v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou pronájem standardního bytu. Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží, celková podlahová plocha činí
64,28 m2 (včetně sklepu a sklepní kóje). Vytápění v bytě je na
tuhá paliva, WC a koupelna se nachází na chodbě (mimo byt).
Měsíční nájemné sjednané dohodou činí 2198,- Kč, záloha na
studenou vodu a služby činí 360,- Kč/osoba. Termín k nastěhování je cca od 1. 12. 2012. V případě vašeho zájmu kontaktujte Bc. Martinu Měkotovou, DiS., vedoucí sociálního oddělení,
MÚ v Ledči n. S. (tel.: 569 729 551).

ZUBNÍ POHOTOVOST LISTOPAD 2012
10. – 11. 11.

Po velké a úspěšné letní premiéře muzikálu Balada pro banditu se divadelní spolek Mimochodem na konci října představil
s další novinkou, kterou byla vynikající komedie Blbec k večeři. O herecký koncert se postaralo výborné duo Roman Machala a Filip Ženíšek. Článek o zhodnocení letošní divadelní sezóny přineseme v příštím vydání našich novin.

17. – 18. 11.
24. – 25. 11.
1. – 2. 12.
8. – 9. 12.
15. – 16. 12.

Dr. Kříž Ladislav,
Plovárenská 482, H. Brod
Dr. Anderová Milena,
Nám. T.G.M., Chotěboř
Dr. Brixi Martin,
Dobrovského 2023, H. Brod
Dr. Popovičová,
Habrecká 450, Ledeč n. S.
Dr. Kohlová Hana,
M. Střely 420, Krucemburk
Dr. Kříž Ladislav,
Plovárenská 482, H. Brod

Tel.: 569 426 104
Tel.: 569 623 987
Tel.: 569 426 112
Tel.: 569 721 509
Tel.: 569 697 226
Tel.: 569 426 104

ZNÁMÍ HERCI VYSTOUPÍ V LEDČI

Molekul o.s. Ledeč n. S. Vás zve na divadelní představení
ZMÝLENÁ PLATÍ, sál gymnázia, pátek 23. 11., 19 hodin.
Vystoupí herci: M. Steinmasslová, D. Homolová, I. Vyskočil
a O. Kalus. Ve vedlejších rolích v komedii hrají: právníci, mrtvola, paparazzi a hlavně peníze. Do domku na samotě, kdesi nad
K. Vary, kde žije rozvedená výtvarnice Lena, vtrhnou tři lidé a nikdo z nich nemá chuť prozradit majitelce, proč tu jsou. Francouzská filmová hvězda českého původu Nel Vevér, její doprovod – krásný mladý muž, metrosexuál Eda a podivný pan Evžen. A všem jim zamotají hlavu různá nedorozumění, lži, směšné a absurdní zmýlené.

ZOO 2 NA SOKOLOVNĚ
Dne 25. 12. 2012 proběhne v sokolovně v Ledči nad Sázavou multižánrová akce s názvem ZOO 2. Akce navazuje na úspěch Vánoční ZOO, která se konala přesně před rokem. Letošní ročník bude
začínat v půl deváté večer a končit až v 5
hodin ráno. Na akci vystoupí hudební skupiny Civilní Obrana, Bohemian Highlanders a Madame Butterfly. Po nich bude následovat obří striptýzová show a akci zakončí diskotéka s DJ Kaličem a DJ Petrem.
Více informací naleznete na Facebooku.
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Kdo je kdo? Kdo chce co a po kom to chce? Kdo nebo co je
v kufru? Komedii plnou slovních hříček, lakonických poznámek,
úsměvných dialogů a detektivních situací napsala Z. Kostková.
Cena vstupného 200 Kč. Předprodej v Informačním centru Ledeč.
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Molekul vás dále zve na hudební pohádku PRINCOVÉ JSOU
NA DRAKA v podání ochotnického divadla Stodola z Jiříkovic
u Brna. Známý příběh a populární písničky dua Svěrák – Uhlíř
určitě nadchnou nejen děti, ale i starší sourozence, rodiče
a prarodiče.
Sál ledečského gymnázia, neděle 2. 12. ve 14 hodin.
-jd-

ADVENTNÍ ČAS ZAČÍNÁ
neděle 2. 12. 2012

Lampionový průvod
sraz na novém sídlišti u Severky 16.00 – 16.30

Rozsvícení vánočního stromečku
Mikulášská nadílka
Živý betlém
Ledečský hrad
Ohňostroj

Husovo náměstí 17.00 – 18.00
středa 5. 12. 2012
16.30 – 18.00
18.00
Bližší informace na: www.svcledec.cz

*K POLEMICE* K POLEMICE* K POLEMICE* K POLEMICE*
LÉKAŘ LÉČÍ, SLUNCE UZDRAVUJE a já k této staré moudrosti dodávám – ledečské lékárny si mastí kapsu! I přes sedmý křížek na krku lékaře
často nevídám, přesto aktivně strávená
dovolená oprášila pořekadlo sportem
k trvalé invaliditě. Moudrý pan doktor
snadno poznal zablokovaný obratel, nařídil klid a předepsal 20x 50 mg Myolastanu a 20x 75 mg Veralu 75 Retard.
Sestřička, v jejíchž rukou je jehla něžný nástroj, mi po exekuci na mé hýždi
podala recept, abych zašel do lékárny.
Opáčil jsem, že jedu zrovna do H. Brodu, zda by nebylo lépe vyzvednout si
jej tam. S úsměvem odpověděla, zkuste to. Přesto jsem předložil recepis paní
magistře v lékárně ledečské polikliniky
s dotazem na doplatek. 167,- korun českých pravila. Poděkoval jsem a se stejným úmyslem odešel ke konkurenci na
ledečské Husovo náměstí. Paní magistra nakoukla do počítače a ejhle, též
167,- Kč. Vzpomněl jsem na nebožtíka

Waldemara. Měl jsi pravdu, barde, …
ceny jsou stálý a lidi se maj…
Ovšem jak kde. Záhy jsem zjistil, že
v H. Brodě rozhodně lépe. V ústavní
lékárně požadovali doplatek o 20,- Kč
nižší, přičemž mě pan lékárník ujistil,
že mají stejné nákupní ceny jako v Ledči. Asi prý využívají horní hranice povolené marže. Na můj dotaz, proč to nedělají též, odpověděl, že to konkurenční prostředí ve městě nedovolí. Obdobně jsem pochodil v další apatyce a pak
zašel na svačinu. Od místních jsem se
dozvěděl, že za rohem je další lékárna,

ale tam prý jsou zloději. No co, zkusím to. Měli doplatek jen o 2,- Kč nižší
než v Ledči, ale obratem mi nabídli zákaznickou kartu a okamžitou slevu 30,Kč. Nakonec moje putování skončilo
v lékárně u Maxe v Kauflandu. Doplatek 118,- Kč. Téměř o padesátku méně.
Stačil ještě jeden recept a měl jsem cestu autem do Brodu zadarmo.
O dnešních obchodních praktikách
si nedělám iluze. Drahé potraviny?
Uskromníš se. Oblečení, kultura, benzin? Bez toho přežiješ. Ale léky, kdy
nejvíce klientů je z řad seniorů s mizerně valorizovaným důchodem? To ve
mně evokuje představy o tom pouštním
zvířátku, co se živí mršinami. Na druhou stranu, dobře nám tak. Jsme hloupí. Tržní hospodářství je realita a my
se chováme bláhově. Mnoho z nás má
možnost vyzvednout si své léky jinde nebo poprosit známého. Nejen pro
úsporu vlastní, ale i z principu.
Leo Válek, Ledeč n. S.

Vyjádření lékárny Media, Ledeč n. S.
Výše doplatku u léku je dána rozdílem mezi cenou léku
a jeho úhradou z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Obojí je určováno státem a mění se i několikrát za rok. Ceny
léků výrobci zvyšují, úhrady z veřejného pojištění se snižují, v lepším případě zůstávají na stejné výši. Česká lékárnická komora jako profesní organizace a Grémium majitelů lékáren se již několik let snaží prosadit pevné ceny léků. Bohužel lobby lékárenských řetězců tomu účinně brání. Samozřejmě si dobře uvědomujeme, že nejvíce jsou postiženi senioři. Proto, jako asi velká část veřejných lékáren, i naše lékárna má určitý okruh léků, u kterých nečerpá povolenou marži v maximální výši – tak říkajíc dává slevy. Jsou to ale léky,

které bývají užívány dlouhodobě, ne-li doživotně, a většinou
je berou právě senioři. Pokud taková sleva není možná, snažíme se najít a nabídnout levnější, přitom stejně účinné varianty daného léku. Léky, které jsou uvedeny v článku, se většinou užívají v případě akutních problémů a relativně krátkou
dobu. Stejně jako v jiných sektorech, ani lékárny nemohou
zlevňovat všechen sortiment. A každá lékárna má tuto skupinu jinou. Tíživá situace, nejen seniorů, nám v žádném případě není lhostejná, ale to je problém, který by měli řešit na prvním místě námi volení zástupci. Sociální úlohu za stát lékárny převzít nemohou.
Za lékárnu Media, Ledeč n. S., O. Velátová

Vyjádření Lékárny U Zlatého hada, Ledeč n. S.
Cenotvorba léčiv je daná příslušnou legislativou a neustále se
mění, stejně jako doplatky na jednotlivá léčiva, několikrát do
roka. Pokud dotyčný pán příště půjde do jiné lékárny, bude cena
s největší pravděpodobností zase odlišná a i pro nás není zrovna
příjemné neustále sledovat změny cen a změny v doplatcích pro
pacienta. Toto je ale spíše otázka pro námi volené zástupce, kteří
legislativu schvalují a ne pro řadové zaměstnance a provozovatele lékáren. Jediné, podle čeho může dnes osoba, která dané
problematice nerozumí, posoudit kvalitu a cenotvorbu lékárenského zařízení, je cena přípravků na volném prodeji, kde výrobci
udržují ceny víceméně konstantní. V konkrétním případě se
pracovnice naší lékárny snažily vysvětlit, co nejobsáhleji tuto

problematiku, ovšem jak je vidět, bez patřičného efektu. Pokud
by dotyčný pán sledoval vývoj cen a vývoj doplatků v České
republice, asi by se divil, že se situace, kterou tu popisuje,
opakuje již řadu let. Cena léčiv jde rapidně dolů, zatímco velikost
doplatků stabilně stoupá vzhůru. Můžu Vás ubezpečit, že tato
skutečnost není příjemná ani pro řadové lékárníky a zaměstnance lékáren, ani pro jejich provozovatele. Pouze nahrává centralizaci trhu a velkým lékárenským řetězcům. Vysvětlení pana
magistra z H. Brodu ohledně stejných nákupních cen beru spíše
jako pokus o špatný vtip.
Za Mamed s.r.o. MVDr. Josef Marek,
jednatel spol., provozovatel Lékárny u Zlatého Hada

KATALOG SLUŽEB 2013-2014
Turistické informační centrum v Ledči nad Sázavou připravuje nové vydání „KATALOGU SLUŽEB“ na období 2013-2014.
Poplatek za zveřejnění inzerátu v katalogu činí 50,- Kč. S vyplněným formulářem se prosím dostavte na Turistické informační centrum. Formulář je možné si stáhnout na www.ledecns.cz

V zadní části katalogu bude možné zveřejnit i větší reklamu
(1/2 A5 za 500,- Kč, A5 za 1.000,- Kč). Pokud budete mít zájem, připravte si prosím její návrh. Zájemci o zveřejnění v katalogu se mohou přihlásit nejpozději do 30. 11. 2012 v TIC.
Informace na tel. 569 721 471 nebo 731 612 459.
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KALEIDOSKOP

Kardinál Duka v kostele sv. Víta v bývalé Zahrádce. Tradiční Dušičkové setkání, organizované sdružením Přátelé Zahrádky, se poslední říjnovou sobotu proměnilo v nevšední slavnost. Letošní setkání bylo věnováno připomenutí 110. výročí narození P. Josefa Toufara, při této příležitosti byla představena kniha M. Doležala - Jako bychom dnes zemřít měli (VIZ STR. 12).
Opravdovou ozdobou tohoto setkání byla přítomnost kardinála Mons. ThLic. Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského, který ke stovkám přítomných promluvil. Ani opravy kostela, ani nepřízeň počasí neodradily množství věřících a návštěvníků, kteří se tak stali účastníky nevšední slavnosti.

Začátkem října proběhlo na ledečském stadionu okresní kolo v malé kopané a vybíjené. Účastnila se ho družstva základních škol
praktických z našeho okresu. Viděli jsme zajímavé a napínavé souboje. Naše družstvo ve vybíjené obsadilo 2. místo, chlapci v kopané 3. místo. Obě družstva si odnesla pohár, diplomy, věcnou cenu a něco na zub. Všichni účastníci v hezkém počasí odcházeli
spokojeni. Děkujeme vedení města za poskytnutí zázemí a věnování cen starosty města. Poděkování patří J. Pipkové a M. Hánečkovi za rozhodování zápasů.
-KP-

Obec Hradec přihlásila svoji alej do soutěže ALEJ ROKU
2012. O tom, že hradecká alej je krásná, nepochybuje snad nikdo.
Vždyť je také oblíbeným korzem Ledečáků v každou roční dobu.
Pokud kliknete na uvedenou webovou adresu, najdete tu o soutěži alejí všechny informace. Ale hlavně ji tu pod číslem 48 můžete
svým hlasem podpořit. http://arnika.org/nominovane-aleje-2012
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To místní rybáři své body už vylovili. A mohli být s výsledky
své práce spokojeni. Bylo sloveno 2750 kg kapra a cca 15 000 ks
candáta s průměrnou délkou 8 cm. Ryby byly vysazeny po celém
úseku Sázavy 11. V pěkném říjnovém počasí se tu sešlo dost lidí
na práci i těch, kteří atmosféru podzimních rybářských žní milují.

PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2012
PENĚŽENKA
ZMIZELA
Z ČEKÁRNY V úterý 9. října
v době mezi 9. a 10. hodinou zatím neznámý pachatel nalezl na
židli v čekárně zubní ordinace
v Ledči nad Sázavou na Husově
náměstí volně položenou dámskou
peněženku s finanční hotovostí ve
výši 3.058 Kč, platebními kartami
a různými doklady, kterou zde zapomněla 37letá žena. Policejní inspektor zahájil úkony trestního řízení na neznámého pachatele pro
podezření ze spáchání přečinu neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.
POŠKODIL BALKÓNOVÉ DVEŘE Z přečinu poškození cizí
věci a porušování domovní svobody je podezřelý 38letý muž
z Ledečska. Podezřelý v odpoledních hodinách dne 15. října poškodil vstupní dveře do bytu v domě na ulici M. Majerové v Ledči nad Sázavou. Do bytu se však nedostal a následně v noci z 15.
na 16. 10. nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň balkónových dveří u téhož bytu, vnikl do vnitřních prostor, v bytě rozházel oblečení a další věci, ale nic neodcizil. Poškozené majitelce
způsobil škodu v celkové výši nejméně 13 000 Kč.

KRÁDEŽ VOZIDLA V ranních hodinách dne 18. října přijali policisté oznámení o krádeži osobního vozidla. Ke krádeži došlo v noci ze 17. na 18. 10. v Ledči nad Sázavou. Neznámý pachatel odcizil osobní vozidlo Peugeot 106, které bylo
zaparkované před domem v ulici Z. Fibicha za pomoci klíče
ponechaného ve dveřích u spolujezdce. Majitelce vznikla škoda 30 000 Kč. Vozidlo bylo následující den v odpoledních hodinách nalezeno policejní hlídkou zaparkované u fotbalového
stadionu v ulici Havlíčkova. Po vozidle bylo odvoláno pátrání
a bylo předáno zpět majitelce.
OKRADENÝ SENIOR Policisté pátrají po pachatelích krádeže peněz v rodinném domě v obci Kynice. V pátek 19. října
krátce po poledni zatím neznámý muž pod záminkou zapůjčení
motyky a krumpáčů odlákal od vstupních dveří do domu sedmdesátiletého majitele, v čemž dále pokračovala i přítomná neznámá žena. V té době další dvě ženy vnikly do vnitřních prostor domu, ten prohledaly a poté v jedné z místností vypáčily
dveře skříně, ze které odcizily příruční pokladnu s finanční hotovostí 30 000 Kč a různými dokumenty.
por. Bc. Jana Mazourová,
Preventivně informační skupina,
Územní odbor H. Brod

SETKÁNÍ RODÁKŮ OBCE BĚLÁ
V sobotu 8. září uspořádala Obec Bělá, za krásného počasí,
IV. Setkání rodáků, občanů a přátel obcí Bělé a Tasic. Setkání
se koná pravidelně po pěti letech. Přihlášených účastníků bylo
138, ale nakonec jich přišlo téměř 200! Sál obecní budovy byl
zaplněn do posledního místa, a tak mnozí návštěvníci uvítali
posezení pod venkovním altánem.
Setkání bylo zahájeno slavnostní mší, konanou P. Pavlasem,
během níž byla znovu vysvěcena zrekonstruovaná kaplička sv.
J. Nepomuckého. Odtud se účastníci odebrali k pomníku vojínů padlých v 1. světové válce, kde byl členy místního hasičského sboru položen věnec. Opět přesun do budovy, kde byli rodáci obdarováni drobnými dárkovými předměty.
Starosta P. Lhoťan shromáždění přivítal, včetně slavnostního přípitku, následně místostarostka, Ing. M. Hradecká, informovala o dění v obci za posledních pět let. Kytičkou a knihou
byli obdarováni tři nejstarší rodáci, z nichž nejstarší byl 86letý
Josef Tvrdík z Bělé a 84letá Vlasta Štěpánková, která zároveň
dostala ocenění za nejvzdálenějšího rodáka, přijela až z Ostravy. Za dlouholetou práci pro obec byl odměněn bývalý starosta
V. Dudák, který nemalou měrou přispěl k osamostatnění obce.
Program pokračoval hudebním vystoupením (nejen) místních dětí a čtením z obecních kronik, kterého se ujala místní
patriotka, paní Linhartová. Následovala návštěva sklárny „Huť

Jakub“ v Tasicích, kam byli zájemci dopraveni autobusem. Přivítala nás paní Milichovská, která prohlídku doplnila poutavým
výkladem, představila nového majitele, kterým je Ing. F. Milichovský. Zastávka byla také v huti „Anna“ v Bělé, v obou prodejnách zájemci nakupovali.
Po návratu byla večeře a k chuti rovněž přišly výborné koláčky, které udělaly místní ženy. Následovala volná zábava, při
které návštěvníci zhlédli venkovní fotogalerii z historie obce.
Po celou dobu vyhrávala kapela Vysočina, která výraznou
měrou přispěla k celkové spokojenosti návštěvníků. Hudba byla
slyšet až do ranních hodin, kdy také naše milé setkání skončilo.
Příprava srazu rodáků stála velké úsilí práce, a proto velké poděkování patří každému, kdo se na ní jakkoli aktivně podílel.
Velký podíl pro zdařilý průběh setkání mají paní místostarostka Ing. M. Hradecká a paní Ing. E. Skalická, která pomohla obci
získat finanční prostředky z dotačního programu Kraje Vysočina.
Mnozí jistě budou ještě dlouho vzpomínat na setkání s lidmi, které neviděli mnoho let a při jiné příležitosti by se jen těžko setkali. Dle velkého počtu kladných ohlasů se setkání rodáků vydařilo. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se za pět let
opět na viděnou!
Pavel Lhoťan
starosta obce
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KOZLOV – I. část
První písemná zmínka o obci Kozlov sahá do 14. století. V roce 1895 byla v obci postavena škola, která sloužila k výuce žáků až do roku 1978. V roce 1905 byl v obci
založen sbor dobrovolných hasičů, který zde aktivně působí dodnes a realizuje většinu společenských aktivit v obci.
Od roku 1928 do roku 1961 byl v obci funkční hostinec
a v roce 1939 byla ve středu obce Kozlov otevřena nová
kaple. V roce 1948 byl do obce zaveden elektrický proud.
V roce 2001 byl v obci vybudován veřejný vodovod a v roce
2005 byl do obce přiveden plyn.

Úprava veřejného prostranství a výstavba autobusové čekárny se zvonicí
v obce Leština. V roce 2009 provedla firma Chládek a Tintěra, a. s. Rozpočtové náklady 341 657 Kč, dotace z Kraje Vysočina činila 134 tis. Kč.

Rekonstrukce kapličky v Olešné v roce 2011. Rekonstrukci provedla firma Dolnokralovická stavební, s. r. o. – pan Zahálka. Celková cena díla
310 tis. Kč. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR činila 217 tis. Kč.
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Rozloha obce je 920 ha, z toho 520 ha je orná půda. Obec
Kozlov se skládá ze tří obcí – Kozlova, Olešné a Leštiny. Celkový počet obyvatel ve všech těchto obcích byl, k 30. 9. 2012,
137 obyvatel, nejstarší obyvatelkou je paní Marie Veletová
z Olešné a nejmladším je Ondřej Svoboda z Kozlova. Zastupitelstvo obce má sedm členů. Starostou obce Kozlov je pan Josef Borovský, který vykonává svou funkci již od roku 1990,
místostarostou je pan Josef Bouma a mezi další členy patří paní
Marie Malimánková, pan Pavel Malimánek, pan Josef Tvrdík
mladší, pan Luboš Vavřička, který zastupuje obec Leštinu a pan
Václav Malimánek, který prosazuje zájmy hlavně obce Olešná.
O kroniku se stará a zapisuje do ní Ing. Václav Pospíšil a hospodařením obce je pověřená Ing. Soňa Poupětová.
V obci vedle již zmíněného sboru dobrovolných hasičů
působí také myslivecké sdružení „Jasanka“, jejíž členové
jsou nejen z Kozlova, ale také z Vrbky, Hlohova, Habreku
a Ledče. Předsedou sdružení je pan Josef Vosyka z Habreku
a hospodářem spolku je p. František Vala z Vrbky. Myslivci pracují velice aktivně jak při krmení zvěře v zimních měsících, tak i na svých tzv. naháňkách na škodnou a černou
zvěř. Dalším spolkem je spolek včelařský, který má sedm
členů a většinou se stará o svá vlastní včelstva. Tím největším a nejaktivnějším spolkem však bezesporu zůstává Sbor
dobrovolných hasičů Kozlov. V současné době má 34 členů. Velitelem je pan Ladislav Veselka z Ledče nad Sázavou a starostou pan Václav Malimánek ml. z Kozlova. Sbor
se velice aktivně podílí na veškerých společenských akcích
konaných ve spolupráci s obecním úřadem a pravidelně se
zúčastňuje nejméně dvou hasičských soutěží během roku.
Sbor má vedle slušně vybavené požární zbrojnice i dobře
udržovanou požární techniku včetně požárního auta.
Díky územnímu plánu, který platí v našich obcích od roku
2009, se rozjela i nová výstavba rodinných domků, obec
prodala šest parcel pro výstavbu a tři domy se staví na vlastních zahradách. Obec obhospodařuje cca 30 ha lesa, o který
se stará místostarosta obce p. Josef Bouma, i zde si obec pomůže do rozpočtu nějakou tou kačkou.
Na obecním úřadě je provozována obecní knihovna,
o kterou se stará hospodářka obce, a hlavně teď v zimních
měsících je dost navštěvována občany obce Kozlov. Dále
v budově máme posilovnu a sál na kulturní akce, kde probíhají různá setkání myslivců, hasičů a také se zde pořádají
svatby a různé oslavy.
Pokračování příště.
Josef Borovský, starosta obce

Zlatnická dílna

HORNINY A MINERÁLY LEDEČSKA

LUBOR BAUM

JESKYNĚ LEDEČSKÉHO KRASU

opravy a výroba šperků v krátkých
dodacích lhůtách, široká nabídka
originálních stříbrných šperků
www.sperky-baum.cz
www.fler.cz/lubor-baum
Hradní 737, Ledeč n. S.
Kontakt na tel.: 736 441 897

Váš specialista na Vlašimsko,
Benešovsko, Zruč nad Sázavou
a Havlíčkobrodsko

Komenského 40, Vlašim

Jeskyně – tichá krása okolí tmy, která nás obklopuje, občas přerušená zvonivým dopadem vodní kapky ozývající
se prostorem okolo nás, prostorem, který nás přitahuje svou tajemností skrytou
ve spletitém labyrintu chodeb a komínů
ukrytých ve věčné tmě, chladu a vlhku.
I takováto místa můžeme navštívit na
území našeho města, kde se nachází několik větších či menších krasových jeskyní.
Jeskyně je podzemní dutina, vytvořená přirozenou cestou. Vzniká většinou
vymíláním nebo vymýváním horniny,
obvykle vápence podzemními prameny.
Ve většině případů jsou vyzdobeny následným vysrážením uhličitanu vápenatého z vody, kdy nám vznikají sekundární krasové jevy, jako např. krápníky, závoje, sintry atd. Jeskyně se staly prvními stálými příbytky lidí v dávných dobách, kteří v nich hledali útočiště před
okolním světem.

Jeskyně se nacházejí v pásmu tzv. ledečského krasu rozloženého v délce asi 10 km
od Čertových děr přes Ledeč ke Zdeslavicím. Mimo jeskyní lze na této trase nedaleko obce Kožlí spatřit sérii za sebou v řadě
jdoucí nádherné závrty a propadliny, které v únoru r. 1941 objevil p. Ondroušek,
do té doby neznámé. Tyto zjevy propadlin
i závrtů jsou znamením, že jsou ústím prostor vedoucích k podzemním bludištím.
Při deštích a tání je poznat činnost těchto
mísových závrtů jak pohlcují vodu, kterou
potom odvádějí do podzemních nádrží.
Také v samotné Ledči existovala jeskynní skupina pod vedením Rudy Olivy, místního holiče se členy Vladimírem Vávrou
a Jaroslavem Netopilíkem. Sem za nimi
také jezdil prof. Absolon s Vladimírem
Homolou z Brna, aby zde prováděli výzkumy jeskyní, hlavně Čertových děr a závrtů.
Příště samotné jeskyně ledečského krasu.
Ladislav Dlouhý

Pro své klienty stále hledáme vhodné
nemovitosti! Nabízíme kompletní
servis při prodeji či pronájmu Vaší
nemovitosti
- zajištění ﬁnancování, advokátní
úschovy, odhadu pro daň z převodu
nemovitosti
- bezplatné nezávazné poradenství
při prodeji Vaší nemovitosti

Do svého týmu hledáme
nové kolegy
pro regiony Vlašim, Benešov, Kutná
Hora, Havlíčkův Brod, Pelhřimov,
Tábor.
Diana Švábenická
Člen Realitní komory ČR
Tel. 739 630 323
svabenicka@dumrealit.cz

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
ŽELIVKA KOŽLÍ
Vás srdečně zve na

III. TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES
15. 12. 2012 ve 20 hodin
v Kulturním domě v Kožlí
Hudba: Melodie

Bohatá tombola

OHNI ZMAR! Při příležitosti 140 let od založení Hasičského sboru v Ledči vyšla zajímavá publikace, přibližující čtenářům vznik sboru a postupný vývoj až do dnešní podoby, a to jak vybavením, tak i zázemím. Autor, Mgr. Daniel Horký, doplnil publikaci mnoha fotografiemi a záznamy
z kronik, které připomínají řádění přírodních živlů, požáry
a nehody ve městě a okolí.
Jedním z uvedených záznamů je požár hospodářské usedlosti Františka Ghudoby v Havlíčkově ulici ze září 1956. Kolem 3. hodiny ranní vypukl z neznámé příčiny požár ve stodole, plameny přeskočily i na obytnou část usedlosti. Včasným
zásahem byly zachráněny sousední domy. Záběr z Havlíčkovy ulice na škody způsobené popsaným ohněm obytné části.
-ph-
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FOTO ATELIÉR LEDEČ
Husovo náměstí 3, Ledeč nad Sázavou
vchod mezi Zeleninou a Sázavankou

Otevírací doba: pondělí – sobota
www.fotoledec.cz • telefon: 777 085 608
FOTOGRAFIE
● průkazové
● dětské
● portrétní
● rodinné
● profesní
● skupinové
● školní
● produktové
● fotosběrna
● velkoformátový tisk

TISKOVÉ SLUŽBY
● kopírování
● letáky
● vizitky
● prospekty
● novoročenky
● blahopřání
● kalendáře
● bločky
● tisk z USBS, CD
● brožování

● tisk digitálních fotografií
● retušování fotografií
● drobné dárky pro radost i k užitku
● rámečky, fotoalba, euroklipy ...

!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!

VOLBY A BUDOUCNOST. Dnešní společnost je postavena na
možnosti volby. Politici nám představí směr, který chtějí prosazovat, a my si po důkladném zvážení moudře vybereme své zástupce,
kteří po zvolení splní vše, co v programu slíbili. Samozřejmé je, že
budou slušní, poctiví, uvážliví a půjde jim více o prospěch všech,
než o prospěch vlastní.
Tento ideál je nesplnitelný. Překáží mu lidská nedokonalost, která ale k člověku patří. Nedokonalost je znakem lidství. A tak stále dokola chybujeme, rozhodujeme se špatně, pácháme zlé skutky
a naši představitelé nejsou lepší. Se svým lidstvím se musíme stále
potýkat, jde o věčný lidský úkol.
Opravdovým problémem je ale vyprázdněnost naší společnosti. Chybí nám ideály, chybí nám budoucnost. Nejsme schopni se domluvit, jakou zemi jednou předáme svým dětem. Co je
důležité pro nás osobně, to všichni víme. Co je ale důležité pro
naši společnost? Kde ji chceme mít za padesát let? Jakými pravidly se budeme řídit?
My křesťané taková pravidla máme v Bibli a v Desateru. Ano,
porušujeme je, naše víra nás ale nutí zamýšlet se nad svými chybami, abychom se jich mohli vyvarovat a případně je i napravit.
Také budoucnost pro nás nekončí týden po volbách. Zahrnuje celý
náš život zde i na věčnosti, což je velký předpoklad pro zodpovědnost. Myslím, že právě propojení blízké a vzdálené budoucnosti
naší společnosti dnes nejvíce chybí.
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UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY
OČNÍ OPTIKA HELENA LAMBERSKÁ
ohlašuje svým zákazníkům změnu sídla provozovny.
Ta je přemístěna z budovy polikliniky na Husovo náměstí 242
v Ledči n. S. (bývalý Dům dětí).
Provozní doba: PO 9 – 12, ÚT, ST, ČT 9 – 12, 13 – 16.
PÁ pouze pro objednané.
Měření zraku provádíme zatím pouze ve Světlé n. S.
– tel.: 569 452 248.
Kontakt na ledečskou provozovnu: 569 721 671.
Těšíme se na vaši návštěvu!

NOVÁ OČNÍ OPTIKA Svatava Maryšková
(za infocentrem, směrem ke splavu)
Stálé služby:
● Nabízíme velký výběr dioptrických,
dětských a slunečních brýlí včetně
doplňkového sortimentu
● Při zakoupení brýlových obrub
a skel na lékařský předpis poskytneme slevu 30 % z ceny
● Drobné úpravy, rovnání, čištění
brýlí v ultrazvuku provádíme na
počkání zdarma
● Pokud vám nevyhovuje termín
otevírací doby, pak po dohodě nabízíme možnost návštěvy očního
optika u Vás doma
PO ČT

8 12 HOD.

POLEDNÍ PAUZA

13 16 HOD.

Husovo náměstí 239, Ledeč nad Sázavou
Kontakt na telefon: 702 076 686

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
9. 11. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí plné
her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)
9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11. a 7. 12. v 18.00. Přednášky na faře
(přednášející P. ThDr. Jan Bárta)
11. 11. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti
si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. Organizuje
Mgr. Jana Sklenářová).
15. 11. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře)
18. 11. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (Hraje skupina Naděje)
2. 12. Setkání dětí se sv. Mikulášem (v 10.00 na faře, navštíví nás
Mikuláš, anděl a čerti. Děti obdrží drobnou nadílku)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI
11. 11. Sv. Martin (Martin byl původně voják, vyslyšel povolání
ke službě druhým, dal se pokřtít, stal se biskupem a pro své
bližní vykonal mnoho dobrého)
13. 11. Sv. Anežka Česká (princezna, která obětovala svůj život
chudým a nemocným)
30. 11. Sv. Ondřej, apoštol (průvodce a následovník Ježíše Krista)
6. 12. Sv. Mikuláš, biskup (velký zastánce nevinných a trpících)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA V LEDČI

Český svaz chovatelů, ZO Ledeč n/S. uspořádala ve dnech 6.–7.
října ve svém chovatelském areálu v Pivovarské ul. tradiční podzimní
výstavu králíků, holubů a drůbeže. Letošní výstava se konala při příležitosti 90. výročí založení Spolku králíkářského v Ledči n/S. (srpen 1922).
Svým obsazením byla letošní výstava přece jen trochu skromnější než ta
loňská, kdy jsme v Ledči pořádali Krajskou výstavu Vysočiny.
Letos bylo k vidění 215 králíků, 23 voliér okrasných a užitkových
holubů, 63 voliér hrabavé a vodní drůbeže, navíc pak ještě prodejní
kohouti v klecích. Výstavu obeslalo svými odchovy 59 vystavovatelů
z celé ČR, zajímavostí určitě byla účast chovatele z východního Slovenska, takže se dá říci, že výstava byla dokonce mezinárodní. V pátek kvalifikovaní posuzovatelé ohodnotili vystavená zvířata a udělili
vítězné ceny. Celkem bylo uděleno 11 čestných cen na králíky, 8 čestných cen v odbornosti holubů a 18 čestných cen v odbornosti drůbeže.
Přehled vítězů: nejlepším chovatelem králíků naší výstavy se stal př.
Mašin Tomáš ze ZO Zruč nad Sáz., v holubech byl nejúspěšnější př.
Bod Oldřich ze ZO Ledeč nad Sáz., mezi drůbežáři slavil úspěch př.
Ing. Vejsada Pavel, ZO Havlíčkův Brod.
U králíků byl vyhodnocen nejlepší samec výstavy, a to plemene Kalifornský, chovatel př. Petrů Jaroslav, ZO Ledeč nad Sáz. Nejlepší samicí
výstavy byla vyhodnocena samice plemene Činčila malá, majitel mladý
chovatel Čekal Matyáš, též ZO Ledeč nad Sáz. Vyhodnoceny byly i nejlepší kolekce zvířat v jednotlivých odbornostech. Nejlepší kolekci králíků předvedl př. Martínek ZO Bolní Královice, drůbeže př. Horák ze ZO
Znojmo, holubů př. Hirkevá Světluše, ZO Vlašim. Vítězem mezi mladými chovateli do 18 let se stal př. Čekal Matyáš, ZO Ledeč nad S.

Hlavní cenu, cenu starosty města Ledeč nad S. získal př. Dvořák Michal, taktéž člen naší ZO Ledeč n/S.
Uvedené ceny předal v sobotu dopoledne starosta města Mgr. Petr
Vaněk.
Součástí výstavy byla i expozice klubu chovatelů Barneveldek (drůbež) a ukázková expozice okrasných bažantů př. Karla Mašina. Samozřejmostí na naší výstavě je vždy bohatá chovatelská tombola, stánek
s chutným občerstvením a v sobotu koncert malé lidové hudby Lidověnka ze Zruče n/S. K dobré sobotní pohodě přispělo i krásné slunečné počasí, v neděli bohužel již od rána lilo jako z konve. Výstava se těšila dobrému zájmu návštěvníků, včetně dětí (volný vstup) ji navštívilo odhadem asi 1000 příznivců chovatelství. Při příležitosti 90. výročí založení chovatelské organizace v Ledči byl vydán skromný almanach, který je ke koupi v prodejně chovatelských potřeb U Álíka u autobusového nádraží.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zdaru ledečské chovatelské výstavy, především členům ZO Ledeč, za velké
množství práce při přípravě výstavy, dále četným sponzorům, vystavovatelům, posuzovatelům i návštěvníkům. Zvláštní poděkování patří
městu Ledeč a Kraji Vysočina za podporu naší akce, bez této podpory
by nebylo možno akci takového rozsahu uskutečnit. Výstava byla obohacením společenského života v našem krásném městě. Již nyní zveme
příznivce chovatelství a širokou veřejnost na příští ledečskou chovatelskou výstavy, plánujeme ji na termín 5.-6. října 2013.
Jaroslav Kafka,
předseda ZO Ledeč nad S.

DEN S HOKEJISTOU

17. října navštívili trenéři a některé děti
z hokejové přípravky HC Ledeč nad Sázavou mateřskou školu Družstevní. Oblečeni do hokejové výzbroje vpadli mezi děti
a způsobili obrovské pozdvižení. S sebou
vzali i začínající krasobruslařku, která pomohla představit i tento sport.
Nejdříve byly dětem ukázány a vysvětleny rozdíly mezi bruslemi pro krasobruslení a hokej. Pak už se děti mohly přesunout na koberec, kde si s trenérem Filipem
Černým povídaly o hokeji a bruslení

a o tom, jak funguje příprava malých hokejistů. Především ale, a na to se děti těšily
nejvíc, se mohly do opravdové hokejové
výstroje a oficiálního dresu HC Ledeč n. S.
obléknout a vyfotit se na památku. Někteří
zkušenější popadli i hokejky a sváděli lítý
boj o míček, který měli místo puku. Mezi
oblékáním a svlékáním hokejové výstroje
si děti také vybarvily hokejové omalovánky a nakonec si zasoutěžily o nejlepší trefu
na bránu. V této soutěži se „neztratily“ ani
paní učitelky.

HC Ledeč nad Sázavou děkuje dětem
a p. učitelkám z MŠ za krásné dopoledne
a doufáme, že děti se na stadion s rodiči přijdou podívat a třeba se i zapojí do školičky bruslení, hokejové, nebo krasobruslařské přípravky.
Poděkování patří i paní Průdkové, která se svými dětmi Matyášem a Aničkou
umožnila dětem nakouknout do světa přípravky hokeje a krasobruslení.
Za přípravku HC Ledeč nad Sázavou
Markéta Černá
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Gymnázium, Střední odborná škola a vyšší odborná škola

Ledeč Nad Sázavou ve školním roce 2012/2013
Na úvod několik základních informací
o jediné střední škole v našem městě. Výuka probíhá ve třech budovách, a to v budově gymnázia na Husově náměstí, v budově
SOŠ v Koželské ulici a v dílnách v Poštovní
ulici. Na škole studují žáci z devátých tříd
základních škol, žáci z pátých tříd ZŠ a studenti, kteří získali maturitní vysvědčení.
Denní studium zahrnuje: gymnaziální
obory (čtyřletý a osmiletý); obory středního odborného školství (Strojírenství, Informační technologie); učňovské obory (Strojní mechanik, Nástrojař) a vyšší odborné
(Ekonomika a management podniku).
Maturitní vysvědčení lze získat také
v dálkovém studiu. Je určeno pro uchazeče,
kteří jsou vyučeni a mají výuční list. Současní žáci a studenti po úspěšném ukončení
studia získají maturitní vysvědčení, výuční
list nebo po absolutoriu titul DiS.
V tomto období rada Kraje Vysočina
schvaluje nový učební obor pro chlapce
a dívky Logistik – operátor(ka) skladování.
Věříme, že tento učební obor bude otevřen
od příštího školního roku.
V letošním školním roce vyučujeme
žáky ve 28 třídách, celkový počet žáků je
510. Výuku zabezpečuje 44 pedagogických

pracovníků. Na škole pracuje dále 21 pracovníků nepedagogických. Vedle hlavní
činnosti má škola ve zřizovací listině i vedlejší hospodářskou činnost (kovovýroba,
pronájmy, ubytování, stravování, ...).
A jaké jsou materiální podmínky školy?
V posledních deseti letech byly do rekonstrukce školy investovány desítky milionů
korun. Budova gymnázia v současné době
už čeká pouze na opravu fasády. Interiér
budovy včetně multifunkčního sálu je zcela zrekonstruován a svým vybavením patří
k nejmodernějším v regionu. V následujícím období se budeme zaměřovat na nákup
dalších moderních pomůcek pro výuku.
Učebny pro výuku žáků střední odborné
školy byly budovány společně s výstavbou
nové sportovní haly. Tyto prostory, společně
s nově zrekonstruovanou kuchyní a jídelnou
plně vyhovují náročným požadavkům pro výuky. Postupně dochází k opravám internátu.
Jsme rádi, že se nám podařilo sehnat nemalé prostředky i na modernizaci výuky žáků
učňovského školství. Byl zakoupen CNC
stroj a vybudovali jsme specializované pracoviště pro výuku učňů a žáků oboru Strojírenství. Dochází k dalším opravám a úpravám dílen (rekonstrukce učeben, vybudování

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší
odborná škola Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou
telefon: 569 430 500 (sekretariát)
www.gvi.cz

zvou rodiče a žáky devátých a pátých tříd základních škol na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy:
Kde:

v pátek 30. 11. 2012 od 8:00 do 17:00 hodin (celá škola)
v sobotu 1. 12. 2012 od 9:00 do 12:00 hodin (celá škola)
budova Gymnázia, Husovo náměstí 1,
budova SOŠ, Koželská 551
školní dílny, Poštovní 405

STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU:
GYMNÁZIUM
osmileté studium 79-41-K/81
čtyřleté studium 79-41-K/41
SOŠ
Informační technologie a ekonomika – reklama a webdesign 18-20-M/01
Strojírenství – informační technologie a počítačová grafika 23-41-M/001
UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM:
Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01
Nástrojař 23-52-H/01

VÍTÁNI BUDOU I RODIČE A ŽÁCI NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Mgr. Andrea Šmídlová – irisdiagnostik

SEDMÉ NEBE

PŘEDNÁŠKA S BESEDOU
IRISDIAGNOSTIKA

Pěvecký a klavírní recitál

– bezbolestné vyšetření zdravotního stavu
a zjištění příčin skrytých problémů

19. listopadu 2012 od 17 hod.
Knihovna Ledeč nad Sázavou
Vstup zdarma!
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učebny měřicí techniky, oprava střechy atd.).
Další možností, jak zkvalitníme výuku
a zajistíme finanční prostředky na nákup
pomůcek, jsou projekty. V současné době
se realizují tyto projekty:
Implementace řízení strojů do výuky
technických předmětů na SOŠ Ledeč nad
Sázavou – projekt je zaměřen na žáky SOŠ
a žáky ZŠ s cílem podpořit zájem žáků
o technickou a řemeslnou oblast. Nyní probíhá pilotní ověřování zájmového vzdělávání „Hrátky s počítačem a robotem“.
Inovace vzdělávacího programu na VOŠ
v Ledči nad Sázavou – cílem je zvyšování
kvality vzdělávání na vyšší odborné škole.
Škola 21. století – známá pod názvem
EU peníze středním školám. Učitelé budou
vytvářet velké množství vzdělávacích materiálů. Celková dotace činí 1.695.424 Kč.
Velká část těchto finančních prostředků
bude využita na nákup nové IT techniky
pro výuku na SOŠ a nákup učebních pomůcek pro výuku na gymnáziu.
Pokud se o naší střední škole chcete dozvědět více, zveme všechny na Dny otevřených dveří. Speciálně zveme žáky 5.
a 9. tříd a jejich rodiče.
Mgr. František Trpišovský, ředitel

Projekt Řízení strojů
programování na SOŠ
v Ledči nad Sázavou
Od ledna letošního roku probíhá ve škole
projekt „Implementace řízení strojů do výuky technických předmětů na SOŠ Ledeč nad
Sázavou“. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR v celkové schválené částce 1.932.235,78
Kč. Cílem projektu je zvýšit znalosti a dovednosti žáků v oblastech dílenského
i strukturovaného programování. Po dobu
realizace projektu učitelé odborných předmětů vytvářejí učební materiály, které žáci
ověřují v hodinách praktickými činnostmi.
Žáci se učí ovládat a programovat řídicí systém na programovacích stanicích HEIDENHAIN, určených pro dílenské programování CNC obráběcích center. V oblasti strukturovaného programování jsou činnosti zaměřeny na zvládnutí strukturovaného programování, tvorbu aplikací a webových prezentací, řešení praktických úloh na počítači
a s robotickými stavebnicemi.
Vlasta Rýdlová

DOMOV PRO SENIORY
Sociálního centra města Světlá n. S.

Vítězslavy PAJEROVÉ a Petra NOVÁKA,

PŘIJME ZBYTKY LÁTEK A MOLITANU

pořádaný Církví adventistů sedmého dne
v sobotu 24. listopadu od 17 hodin v sále
Gymnázia v Ledči n. S. Na pořadu jsou
skladby F. Schuberta, B. Smetany …

Pokud bude třeba odvoz látek či molitanu si
zajistíme. V případě ochoty darovat nám výše
uvedené věci volejte na tel.:733 541 581
– kontaktní osoba slečna Monika Horáková.

LEDEČ NAD SÁZAVOU VČERA A DNES OČIMA DĚTÍ

Pohled na Svatotrojickou ulici kolem roku 1915. V současnosti Havlíčkova ulice.

KAMENNÁ LHOTA OPĚT ZAZÁŘILA
V polovině září se konala hasičská
soutěž XVII. ročníku soutěže jednotek
PO v požárním útoku. Probíhala v H.
Borové a soutěžilo se O PUTOVNÍ POHÁR IZS okresu H. Brod. I přes chladné
počasí soutěž absolvovalo 33 družstev.
Hasičský útok probíhal, jako vždy, netradičně. Družstvo složené z osmi členů muselo prolézt bariéru s oknem, a to
i s veškerým náčiním. Voda byla čerpána z nadzemní nádrže. Družstvo muselo
před zahájením vlastního útoku uložit,
připoutat a přenést figurínu na nosítkách
ve vzdálenosti cca 20 m. Figurína byla
na traktorovém přívěsu, na který musela polovina družstva vylézt po žebříku.

Druhá polovina provedla přenesení figuríny zpět na přívěs. Prostě soutěž byla
náročná a samozřejmě na čas celému
družstvu. Všechna družstva byla odměněna hodnotnými cenami. Naše soutěžní družstvo se umístilo na krásném třetím místě s časem 3:16,18 hod., jako výhru jsme si odvezli sady šroubováků, zásahovou přilbu, soudek piva, který nám
udělal velkou radost, ale největším potěšením pro nás byl potlesk našich věrných fanoušků!
Pořadí: 1. Přibyslav, 2. Č. Bělá, 3. K.
Lhota, 4. H. Borová, 5. Kámen
Jaroslav Doležal

NA AKORDEON NEVÁŽNĚ
I VÁŽNĚ…
H. Mancini: Růžový panter, L. Bernstein:
West Side Story, G. Miller: Měsíční serenáda,
D. Ellington: Caravan a další evergreeny, ale
také Honička Slávka Brabce, to jsou skladby,
které můžete slyšet na koncertě akordeonových souborů a orchestru ZUŠ Ledeč nad Sázavou v neděli 25. listopadu v sále gymnázia.
Srdečně zveme všechny příznivce akordeonu – koncert začíná v 15 hodin. Vstupné
dobrovolné.

VÁNOCE SE ZUŠ
Blíží se advent, období rozjímání a příprav
na nejkrásnější svátky roku. Základní umělecká škola v Ledči nad Sázavou se chystá tak
jako každý rok přispět k pohodě tohoto období a připravuje pro veřejnost několik příležitostí k zastavení se a naladění na vánoční notu.

ADVENTNÍ KONCERT
Adventní koncert se uskuteční v neděli 16.
prosince v sále gymnázia. Vystoupí v něm instrumentální i pěvecké soubory školy a zatančí žákyně tanečního oboru ZUŠ. Koncert začíná v 15 hod. Upozorňujeme, že vstup na tento koncert bude z důvodu omezené kapacity
sálu pouze s místenkou. Místenky si můžete
zajistit v kanceláři základní umělecké školy
v Nádražní ul. 231 nebo v informačním centru. Vstupné dobrovolné.

KONCERTY DECHOVÉHO
ORCHESTRU
Dechový orchestr ZUŠ mívá každoročně
samostatný vánoční koncert a bude tomu tak
i letos. Koncert se uskuteční v sobotu 15. prosince od 14 hod. v sále hotelu Sázava. Orchestr vystoupí v tento den ještě v kulturním domě
v Bojišti – začátek v 18 hod. Vstupné dobrovolné.

KOMINICTVÍ URBAN nabízí:
čištění komínů, revize spalinových cest
dle NV 91/2010, rekonstrukce komínů, vložkování, frézování stavby nových
pemzo-betonových komínů dánské firmy
SCANCORE, instalujeme nerezové
komíny BERTRAMS tzv. třísložkové.
Prodej kamen ADURO, ROMOTOP a jiné.
Pracujeme vždy kvalitně, také o víkendech.

Pro objednávky termínů volejte
tel. 776 666 014

TRUHLÁŘSTVÍ

a nábytkové studio
URBAN FURNITURE

pro vás navrhne a vyrobí sektorový nábytek z široké nabídky dekorů lamino desek výrobců KRONOSPAN nebo EGGER a ostatních
moderních materiálů jako např. THERMOPAL
- vysoký lesk a odolnost.
Dle vašich představ přesně na míru
vyrobíme dětské pokoje, kancelářský nábytek,
vybavení obchodů, vestavěné skříně.
Pracujeme vždy kvalitně.

Kontakt na telefon: 775 415 550

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
STUDIO SALVE
Nabízíme: Ortopedické vložky do bot, potřeby pro diabetiky, pomůcky pro imobilní
osoby, dámské spodní prádlo, kompresní punčochy Maxis, ponožky pro sportovce Collm, bandáže, ortézy, alkoholtestry,
drogtestry, potřeby pro kojence a jiné.

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
Kontakt: Studio Salve, Nádražní 270,
584 01 Ledeč nad Sázavou,
tel.: 608 958 876
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VZPOMÍNKA
Dne 9. listopadu uplynuly tři smutné roky
od úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka
– pana KARLA ČERNOVSKÉHO
z Ledče n. S.
12. prosince letošního roku uplyne pět
smutných let, kdy nás navždy opustila naše
drahá maminka a babička
– paní EVA ČERNOVSKÁ z Ledče n. S.
Kdo jste je znali, vzpomeňte prosím
spolu s námi.
S láskou a úctou stále vzpomíná
dcera s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám, abychom prostřednictvím Ledečského zpravodaje poděkovali paní Urbanové a Křivohlavé z Kožlí (Poskytování služeb pro rodinu a domácnost D. Urbanová) za obětavou pomoc v péči o naší babičku na
sklonku jejího života. Babičce by tento měsíc bylo 91 let a díky Vám, vážené dámy, jsme mohli jako rodina babičce dopřát klidný konec života v domácím prostředí. Celá rodina jsme chtěli, aby babička nemusela do nemocnice nebo ústavu pro seniory, ale zároveň jsme měli fyzické a časové limity.
Proto jsme využili Vašich pečovatelských služeb a jsme tomu zpětně velmi
rádi. Nebýt Vás, bylo by pro nás velmi těžké mít babičku doma a poskytnout jí pohodu domova. Děkujeme Vám za Váš lidský přístup.

Pronajmu dlouhodobě byt 2 + 1 v Ledči n. S.
na starém sídlišti za cenu v místě obvyklou.
Volný od 12/2012. Více informací na tel. 732 911 735.

Peškovi a Dvořákovi

VZPOMÍNKA
2. listopadu uběhlo 13 smutných let, kdy nás navždy opustil pan Josef KAREL z Chřenovic – řidič ČSAD. 22. září letošního roku by se dožil šedesáti let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu s námi.
Děkujeme.
Bratr Jaromír s rodinou a syn Tomáš s rodinou

Autogramiáda Miloše Doležala
v informačním centru
PÁTEK 23. 11. 2012 OD 13,30 HODIN
V uvedený čas bude v Informačním centru v Ledči nad Sázavou podepisovat ledečský rodák, spisovatel a básník – pan MILOŠ DOLEŽAL
svou novou knihu

JAKO BYCHOM DNES ZEMŘÍT MĚLI
drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara
Kniha bude, za cenu 380 Kč, k dispozici přímo v místě konání autogramiády. Kniha je nejen
o životě známé osobnosti a události z našeho kraje, ale vzniklý celek je také důkladně vyvedenou kronikou života jedné části Vysočiny v první polovině minulého století, krajiny, jež v sobě
nese stigmata hrdinů a mučedníků. Spolu s autorem, pamětníky i fotografiemi putujeme po místech dnes zbořených, zatopených či zjizvených necitelnými zásahy do krajinného profilu. Využijte tuto jedinečnou příležitost k zakoupení knihy jako vítaného dárku k letošním Vánocům.

BLAHOPŘ ÁNÍ

Dne 23. listopadu 2012 oslaví 50 let společného života manželé
Jaroslava a Josef CHUDOBOVI
ze Souboře 23.
K tomuto významnému životnímu jubileu
jim hodně štěstí, zdraví, lásky a vzájemného porozumění do dalších let života přejí dcera Ivana, synové Josef a Jaroslav s rodinami, sourozenci, blízcí příbuzní a přátelé.

NEJMLADŠÍ HÁZENKÁŘI SE ROZJÍŽDĚJÍ
Házená při SVČ Ledeč rozšířila, po podzimním náboru, svoje řady. Do tohoto kroužku přicházely nejmenší děti z 1.–3. tříd, které
projevily zájem o tento sport. Je to kolektivní hra, při níž se rozhodně děti nenudí. Rozvíjí obratnost, postřeh, rozhodnost a vyžaduje smysl pro kolektiv. V současné době máme
nová družstva holek a kluků, která jsme zapojili do soutěže Liga Vysočiny mini 4+1, kde se
na turnajích utkají vždy s družstvem N. Veselí, H. Brod a Žirovnice.
14. října se konal turnaj v miniházené v ledečské sportovní hale. Za velké účasti rodičů a známých, kteří přišli nejmenší házenkáře povzbudit, se podařilo oběma družstvům
– klukům i holkám – zvítězit nad týmem
z Brodu. Ukázali všem, co se dá za tak krátkou dobu naučit. Všichni zaslouží obrovskou
pochvalu za předvedený výkon a bojovnost.
Lenka Beránková

Sestava družstev: Lucie Koťarová, Ivanka Nguyen, Lucie Sochůrková, Michala Pešková, Veronika Vítů, Sofie Krátká, Pavla Pelúchová, Martina Brzoňová, Matěj Svoboda, Pavel Benda,
Tery Sarangrnel, František Flekal, Martin Flekal, Jakub Maštálka, Ondřej Maštálka, Vojta Kramář, Ondřej Zahálka. Trenéři družstva Lucie Štěchová a Lenka Beránková.

PŘEDPLATNÉ LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE na rok 2013
Využijte i vy nabídky, která vám zaručuje,
že vám LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ bude pravidelně dodáván až do domu. Cena pro ledečské předplatitele je 120,- Kč na rok, pro „přespolní“ je to 210,- Kč. Ve volném prodeji přijde jedno číslo LZ na 10,- Kč. Přejeme vám
mnoho hezkých chvil nad stránkami našeho
měsíčníku a věříme, že spolu s vašimi náměty
a příspěvky budete i jejich spolutvůrci. Předplatné si můžete zajistit na Informačním centru v Ledči n. S. (Husovo nám. 60).

Jako bonus nabízíme DÁRKOVÝ POUKAZ, který vám na požádání, k zaplacenému
předplatnému Ledečského zpravodaje v hezké obálce vystaví na místním informačním
centru. Svým blízkým jistě uděláte tímto dárkem velkou radost.
Redakce

PŘEDPLATNÉ RADNIČNÍCH
NOVIN JAKO DÁREK
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