BŘEZEN
2014

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 3 * ROČNÍK XXII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
(upraveno pro potřeby zpravodaje)
USNESENÍ

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 17. února 2014
I. RM schvaluje:
– přílohu č. 1 k Dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu městských lesů
s Lesní společností, a.s., Ledeč, kterou se nájemné za městské
lesy v roce 2013 zvyšuje o částku 500.000,- Kč.
– dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu městských lesů s Lesní
společností, a.s. Ledeč, kterou se určuje nájemné za městské
lesy pro rok 2014 ve výši 780.000,- Kč.
– bezplatný  pronájem části pozemku parc. č. poz. 1304/1 v k.ú.
Ledeč - cca 500 m2 (u rybníka Huťák), za účelem umístění
včelstev panu F. T. bytem Ledeč.
Rada města Ledeč schvaluje nájemné sjednané dohodou
ve výši Kč 1061,- měsíčně.
Rada města Ledeč schvaluje nájemné sjednané dohodou
ve výši Kč 1286,- měsíčně.
– uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti nad rámec základní dopravní obslužnosti území
kraje Vysočina pro roky 2010–2019 s ČSAD Benešov a.s.
v předloženém znění. Předmětem dodatku je stanovení ceny
dopravního výkonu pro rok 2014 na lince č. 200032 (E32)
Vlašim – Čechtice – Ledeč, spoje č. 8, 9 a 11.
II. RM ukládá:
– OdMI projednat se společností Lékárna Media, s.r.o. záměr
a výši plánovaných investic do interiéru lékárny a společně se
stávající nájemní smlouvou předložit na nejbližší schůzi RM
k posouzení.

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou
konaného dne 24. února 2014
I. ZM schvaluje:
– uzavření Rámcové smlouvy s firmou TS Ledeč n.S.,
s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč bez DPH
395.659,50 Kč, s DPH 478.748,00 Kč. Předmětem smlouvy je
„Údržba a provozování hřbitovů v Ledči nad Sázavou“.  
– uzavření Rámcové smlouvy s firmou TS Ledeč n. S., s.r.o., se
sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč za částku bez DPH

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LEDEČ N. S.
pro školní rok 2014/15
7. a  8. dubna  2014. Od 8 do 16.00 hodin
v MŠ Stínadla, tel.: 569 726 629
msledec@seznam.cz

Zubní pohotovost březen 2014
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
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173.700,00 Kč, s DPH 210.177,00 Kč. Předmětem smlouvy je  
„Obnova dopravního značení v Ledči nad Sázavou“.
– uzavření Rámcové smlouvy s firmou TS Ledeč n. S., s.r.o., se
sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč za částku bez DPH
162.875,00 Kč, s DPH 197.078,75 Kč. Předmětem smlouvy je  
„Údržba a monitorování uzavřené skládky Rašovec v Ledči“.
– uzavření Rámcové smlouvy s firmou TS Ledeč n. S., s.r.o.,
se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč za částku bez
DPH 1.741.666,62 Kč, s DPH 2.107.416,60  Kč. Předmětem
smlouvy je  „Zimní úklid komunikací a chodníků v Ledči“.
– uzavření Rámcové smlouvy s firmou TS Ledeč n. S., s.r.o.,
se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč za částku bez
DPH 4 373 546,37 Kč, s DPH 5 031 738,33  Kč. Předmětem
smlouvy je  „Sběr a svoz odpadů v Ledči nad Sázavou“.
– uzavření Rámcové smlouvy s firmou TS Ledeč n. S., s.r.o., se
sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč za částku bez DPH
381.791,70 Kč, s DPH 461.967,90  Kč. Předmětem smlouvy je  
„Údržba dřevin v Ledči“.
– uzavření Rámcové smlouvy s firmou TS Ledeč n. S., s.r.o.,
se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč za částku bez
DPH 1.107.639,00 Kč, s DPH 1.340.243,19  Kč. Předmětem
smlouvy je  „Údržba travnatých ploch v Ledči“.
– aby Město Ledeč ve smyslu § 121 odst. 2 Obchodního
zákoníku poskytlo příplatek obchodní společnosti Hrad Ledeč
n S., s.r.o. ve výši 1.500.000,- Kč.
– záměr regenerace panelového sídliště v Ledči.
– prodej části pozemku parc. č. 2856   v k. ú. Ledeč n. S.,
o výměře 5 m², paní H. K. bytem Františkovi Lázně, dle
geometrického plánu Ing. Dagmar Olišarové ze dne 3. 12.
2013, č. 2199-85/2013, za dohodnutou kupní cenu 100,- Kč/
m², s tím, že paní Králová uhradí návrh na vklad do KN.
– smlouvu o bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zřízení
věcného práva k pozemku parc.č. poz. 239/1 v k.ú. Sychrov
u Ledče, od České republiky – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2.
II. ZM neschvaluje:
– koupi objektu bývalého hotelu Koželužna se všemi pozemky,
nemovitostmi včetně všech staveb zapsaných na listu
vlastnictví č. 1844 pro k. ú. Ledeč, které jsou ve výlučném
vlastnictví JUDr. J. Ch. 149 00 Praha.

KYRGYZSTAN
DIVOKÁ VODA, DIVOCÍ KONĚ
– PROSTĚ DIVOČINA
****************************

Cestopisná přednáška
18. března 2004 od 18 hodin
v restauraci Centrál, Ledeč n. S.
www.wodakovywjeci.cz

8.–9. 3.

MUDr. Ulybinová Kateřina,
Husovo náměstí 12, Ledeč n. S.

Tel.: 569 722 318

MUDr. Staňková Milena,
Dobrovského 2023, Havl. Brod

elnax s.r.o.

15.–16. 3.

Tel.: 569 426 108

22.–23. 3.

MUDr. Brázdová Hana,
Krále Jana 538, Chotěboř

Tel.: 569 623 790

29.–30. 3.

MUDr. Horáková Irena,
Kalinovo náb. 605, Havl. Brod

Tel.: 569 434 445

5.–6. 4.

MUDr. Votruba Mario,
Štoky 458

Tel.: 606 569 273

12.–13. 4.

MUDr. Pumprová Romana,
Hrnčířská 2925, Havl. Brod

prodej elektromateriálu pro průmyslové a bytové instalace
rozvaděče, komponenty průmyslové automatizace,
jistící a spínací přístroje, kabely, vodiče,
kabelové úložné systémy, prvky pro hromosvody,
kompletační přístroje pro bytové instalace,
světelné zdroje klasické, úsporné, LED.
Od prosince je sortiment rozšířen
o včelařské potřeby a včelí produkty.
Najdete nás ve Včelařském domě, Havlíčkova 157, Ledeč n. S.

Tel.: 569 428 238

Kontakt: tel. 777 999 482, elnax@seznam.cz, www.elnax.cz

PARKoVACí AutoMAtY NA husoVĚ NÁMĚstí
Milí Ledečáci,
jak jste si jistě všimli, na Husově náměstí „vyrostlo“ v lednu pět parkovacích automatů, které však stále neslouží svému účelu. Umístění těchto automatů souvisí se snahou vedení
města nastolit na našem náměstí určitý řád a pořádek, který
zde, zejména odpoledne, chybí. Provozovatelem parkovacího
systému bude společnost City Parking Group. s.r.o. Bohužel, při realizaci navrženého konceptu se zjistilo, že na straně Husova náměstí, zejména za „Domem dětí“, je více než

třetina plánovaných parkovacích míst ve správě krajské Správy a údržby silnic Kraje Vysočina. Proto bude vypracován
odborný projekt, který vyřeší všechny sporné otázky a teprve
poté dojde ke zprovoznění parkovacího systému. Z tohoto pohledu se pak umístění automatů jeví jako trochu předčasné.
Za současného stavu totiž nikdo z vedení města dnes není
schopen stanovit jakýkoliv, byť jen přibližný termín, kdy se
na Husově náměstí začne za parkování vybírat. O vývoji celé
situace budete průběžně informováni.

Krásné, snad již opravdu začínající jaro,
přeje Petr Vaněk, starosta Ledče

Činnost městské knihovny v roce 2013
Městská knihovna Ledeč nad Sázavou zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih, časopisů, zvukových dokumentů. V knihovně je možnost kopírování
a přístup na internet. V roce 2013 se podařilo udržet přibližně
stejný počet čtenářů i výpůjček jako v roce 2012. Počet čtenářů byl 940, počet návštěvníků 19 405, počet výpůjček 69 777.
Mírný pokles je v dětském oddělení, což pozorujeme již několik
let, neboť počítače jsou pro knihy velkou konkurencí. Pro děti
knihovna připravila 38 besed, pro dospělé 14 individuálních

kurzů internetu. Velkou změnou bylo zrušení oddělení regionálních služeb pro vesnické knihovny v okolí Ledče n. S., které bylo z iniciativy Krajské knihovny Vysočiny přestěhováno
do Havlíčkova Brodu. Uvolněné regály byly využity v ostatních
odděleních městské knihovny.
Věříme, že i v letošním roce bude využívat služby knihovny
hodně čtenářů a všichni pracovníci knihovny se budou snažit co
nejlépe vyhovět jejich přání a požadavkům.
P. Nulíčková

LoCKAR Automotive s.r.o.,
Loket 51, 257 65 Čechtice
hledá nové pracovníky na pozice

STAVEBNINY, SÁZAVSKÁ 263, LEDEČ
–
–
–
–

tónování a míchání barev pro interiéry
vzorek barvy zdarma
interiérové dveře
michalcak@atos.cz m. 777 778 035

–
–
–
–

PRODEJNA,HUSOVO NÁM. 139, LEDEČ
koupelnový nábytek, předložky a doplňky
dlažby, obklady
nářadí elektrické, ruční, autodoplňky
prodejna@atos.cz
m. 777 778 037
VELKOOBCHOD VODO-TOPO,
NÁDRAŽNÍ 609, LEDEČ

– vodoinstalační a topenářský materiál
– plyn, inženýrské sítě, sanita
– zatocilova@atos.cz m. 777 778 036

ŘIDIČ ODTAHOVÉ SLUŽBY
požadujeme: ŘP skupiny C
vysoká spolehlivost a ﬂexibilita
dostatečná praxe v řízení motorových vozidel
základní technická zdatnost
slušné vystupování
AUTOMECHANIK
požadujeme: praxe v oboru nebo mimořádná zručnost
školení pro autorizovaný servis výhodou
pečlivost, samostatnost, loajalita
OPERÁTOR DISPEČINKU AUTOPŮJČOVNY
požadujeme: samostatnost, komunikativnost, ﬂexibilita,
maximální loajalita zaměstnavateli
jazyková vybavenost výhodou (AJ, NJ)
možnost volné pracovní doby
Nabízíme práci v přátelské, stabilní a perspektivní
společnosti s možností profesního růstu.
Kontakt: tel.: 777 32 00 25, mail: lockar@lockar.cz
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KALEIDOSKOP

Návštěva krajských zastupitelů v Ledči. V únoru nás navštívili krajští zastupitelé za KSČM, a to předseda
finančního výboru Kraje Vysočina PhDr. Zdeněk Dobrý a předseda legislativního výboru Kraje Vysočina JUDr. Drahoslav Oulehla.
S oběma jsme řešili problémy, které nás pálí. Hosté nás seznámili s obavami, které vnímají voliči KSČM na Ledečsku, ohledně
uvažovaného prodeje nemocnice v Háji. Pan místostarosta i já jsme hosty ubezpečili, že Ledeč usilovně hledá variantu, která v Háji
zachová provoz LDN, ať už se stávajícím, či jiným provozovatelem. Město má jedinou podmínku – na provoz nemocnice nesmí
doplácet! Na této skutečnosti jsme se shodli všichni čtyři.
-pv-

MAŠKARY S koncem února přišel i tradiční čas masopustního dovádění, podle kalendáře předčasně, ale se stejnou radostí
a veselím. 23. února uspořádalo SVČ Ledeč, ve spolupráci s TJ Sokol DĚTSKÉ ŠIBŘINKY. Sešlo se kolem 200 lidí. Děti si
užily radostné odpoledne plné soutěží, tanečků, sladkostí a dárečků. Tradice se naštěstí udržuje i v okolních vesnicích. Sousedé
na maškary čekají (běda, kdyby některou domácnost vynechaly). Padne nějaká ta rošťárna, stopečka… a také korunka do rozpočtu
hasičů nebo sportovců. Snímky jsou z Koutů, ale stejný obrázek byl i v ostatních vsích. Počasí bylo veskrze jarní, přesto to mnohdy
vypadalo, že některé masky „kloužou“ po ledu. Hlavně ať nám radost a tradice dlouho vydrží.
Foto: J. Sladkovský, J. Štěpánková.
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ÚNOR 2014
VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍ CHALUPY – dne 2. února 2014 byly policisty z Policejní stanice Ledeč
n. S.  zahájeny úkony tr. řízení pro přečin krádeže a porušování domovní svobody, neboť bylo zjištěno, že se
neznámý pachatel vloupal do rekreační chalupy v obci Hradec, ze které odcizil různé věci a majiteli objektu
svou nezvanou návštěvou způsobil celkovou škodu ve výši nejméně  5.420,- Kč
VLOUPÁNÍ DO RESTAURACE – dne 3. února bylo na Policejní stanici Ledeč n. S. oznámeno vloupání
do objektu restaurace „ U Řeky“ v Ledči nad Sázavou, kdy dosud neznámý pachatel vypáčil vstupní dveře
do restaurace a zde následně odcizil různý alkohol, pečící plech se 2 kusy jablečného závinu a dále několik
kusů zmraženého masa, čímž způsobil provozovateli restaurace celkovou škodu ve výši nejméně 7.025,- Kč.
VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA KOŽLÍ – dne 6. února policisté přijali oznámení o vloupání do vozidla v obci
Kožlí, kdy neznámý pachatel v době od 23:00 hod dne 5. 2. 2014 do 07:20 hod dne 6. 2. 2014 nezjištěným
způsobem rozbil skleněnou výplň dveří u řidiče u vozidla zn. Opel Astra, kdy z vozidla následně odcizil pánskou koženou peněženku
s obsahem, přičemž majiteli vozidla způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 7.500,- Kč.
ŘÍDIL POD VLIVEM ALKOHOLU –  dne 17. února byl v odpoledních hodinách v Ledči nad Sázavou zastaven a kontrolován řidič
vozidla Renault, který byl v rámci prováděné kontroly policisty vyzván k provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu
přístrojem Dräger, která byla s pozitivním výsledkem 3,22 promile alkoholu v dechu. Řidič byl v souladu s trestním řádem vyzván k lékařskému vyšetření s provedením odběru krve nebo moči, což bezdůvodně odmítl. Na místě byl řidiči okamžitě odebrán jeho řidičský
průkaz, byla mu zakázána další jízda a věc je dále dokumentována jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy ve věci bude
dále vedeno zkrácené přípravné řízení.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r., zástupce vedoucího OO Světlá, Policejní stanice Ledeč

DROGY A LEDEČ N. S.? NEJEN HROZBA, ALE I PŘÍLEŽITOST
DROGY A CO S NIMI (III. ČÁST)
V této poslední části si přiblížíme nejčastěji užívané drogy, čeho
by si měly rodiče u svých dětí všímat a co v případě „drogového
problému“ dělat.
S jakými drogami se lze nejčastěji setkat a jak lze užití poznat?
Marihuana – květy a lístky z konopí. Projevy: Zarudlé spojivky,
nepřiměřený smích, hlasitý hovor, typický zápach.
Pervitin – bílý krystalický prášek. Projevy:  Rozšířené zorničky,
dlouhý spánek jako projev vyčerpání, po odeznění velký hlad,
nadměrná a často bezúčelná aktivita.
Extáze – nejčastěji ve formě tablety se symbolem. Užívá se na diskotékách, párty.  Projevy: podobné jako u pervitinu.
Toluen – rozpouštědlo. Projevy: zápach z dechu a oděvu, možnost
smrtelné otravy.
Jak lze u někoho poznat, že bere drogy?
Existuje řada varovných signálů, které nás mohou upozornit na to,
že se něco děje.
Změny v chování – Dítě se začne chovat jinak než dřív. Ve dne
spí a v noci žije. Je náladovější. Objeví se lhaní, krádeže, zhoršení
prospěchu, dítě nespolupracuje, střídá se eufórie a špatná nálada.
Změna zájmů a přátel – Dříve milovaná zábava již nemá cenu.
Dochází k zaměření se na jednu partu, navštěvování diskoték
a barů dlouho do noci.
Podezřelé předměty – Dýmka, dlouhé papírky na balení, rychlouzavírací sáčky – to jsou znaky užívání THC. Stříkačky a nádobíčko již může signalizovat pervitin či jinou závažnější drogu.

Zhoršení kůže – U velkého množství uživatelů THC dochází
ke zhoršení kůže na obličeji. V případě užívání pervitinu se objevují hnisavé boláky zejména v obličeji.  Snaha maskovat vpichy.
Nechuť k jídlu – pervitin tlumí chuť k jídlu, následována nevolností. Po marihuaně se naopak vyskytují záchvaty hladu, kdy člověk vyjí celou lednici. Může to však být jen projevem puberty.
Pokud rodič (či kamarád, učitel…) zjistí, nebo má vážné podezření, že dítě bere drogy, co má dělat?
Nepanikařit – Protože problém již asi chvíli trvá, nemá cenu se ho
snažit vyřešit okamžitě. Nejde to.
Neobviňovat – neobviňujte sebe, partnera či dítě. Nikam to nevede.
Důvěra – Dejte dítěti najevo, že ho máte rádi. Vysvětlete mu, že
neodsuzujete jeho, ale dané chování.
Nespoléhat na zázračné řešení – Lepším přístupem je dlouhodobá
strategie.
Odměna – Odměňujte a podporujte každou snahu o změnu.
Netabuizování – Zjistěte si informace a otevřeně s dítětem o situaci hovořte. Snažte se mu naslouchat a chápat jeho motivy (i když
s nimi nesouhlasíte).
Spolupracujte jako rodiče – Domluvte si společný postup, jasná
pravidla, držte stejné hranice.
Finance – omezte přísun financí dítěti a lépe si hlídejte finance
a cennosti před případnou krádeží.
Možnost konzultací a poradenství: Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Žďár n. S., Světlá n. S.
e-mail: spektrum@kolping.cz mobil: 608 816 721

VALENTÝNSKÝ ŠIPKOVÝ TURNAJ
V polovině února se v Hotelu Sázava uskutečnil Valentýnský šipkový turnaj. Hojnou účast 27 hráčů, z toho 6 žen, tvořili šipkaři nejen z Ledče, ale také z H. Brodu, Světlé, Humpolce, Koňkovic, Zruče
a z Kladna.
Vítězem turnaje se stal J. Stoklasa (Humpolec), 2. V. Fišara
(Brod), 3. J. Váňa (Světlá) a na 4. Josef Málek (Klobáci Ledeč).
Nejlepší ženou byla L. Wolfová (Světlá).

Turnaj se odehrál na vysoké úrovni, za což vděčíme OS ŠK Ledeč, personálu hotelu, Šipkové lize a sponzorům: Gambrinus, Hotel
Sázava, PCT ČR s.r.o. práškové barvy INVER/VALSPAR, sklolamináty Krajanský, Grados Group s.r.o., JPU technik v.o.s.
Klobáci si nadále drží čtvrté místo. Cesta ligovým pohárem
pro Klobáky skončila na hrotech Havlíčkobroďáků ve čtvrtfinále.
Informace o šipkách na Vysočině naleznete na www.hlv-sipky.cz
a facebooku ŠK Ledeč nad Sázavou.
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VILÉMOVICE, část I.
Opět po dvou letech cestou této rubriky Vilémovice srdečně zdraví čtenáře Ledečského zpravodaje. Vzhledem
k tomu, že jsme tuto možnost dostali, abychom vám naši
obec přiblížili a napsali, co je u nás nového, tak s potěšením
činíme a redakční radě za to děkujeme.
Určitě zcela jistě hned na první pohled naše obec působí
upraveným dojmem a je vidět, že občas přibude něco nového. Než vám však přiblížím tyto novoty, související s úpravami veřejných prostranství a dalším rozvojem spolkového
života, dovolím si vám předložit naši novodobou tradici.
Novoroční pozdrav starosty obce.
Vážení a milí spoluobčané, chataři, chalupáři, přátelé
naší obce,
srdečně vás zdravím v novém roce 2014. Pro letošní pozdrav starosty obce jsem zvolil trochu netradiční místo.
Mnozí zcela určitě poznáváte místní zámek.
Proč odtud? Vždy jsem choval a nadále chovám hlubokou úctu k historii naší obce, místním tradicím a v neposlední řadě i k našim zdejším předkům. Právě oni jsou pro
mě inspirací pro další rozkvět obce a samozřejmě pro veřejné angažmá i mimo ni. Máme vskutku kde čerpat.
Jen tak namátkou, kdy tehdejší naše obec patřila od roku
1406 vladykovi Mikuláši z Vilímovic a právě i on přiložil
svoji pečeť na Stížnostní list českých pánů žádajících propuštění uvězněného Mistra Jana Husa. Další z významných
osobností Ignác Bechyně z Lažan, který v letech 1743–1746
nechal v obci vystavět tento zámek a později naši kapličku.
Z trošku bližší historie nesmím opomenout někdejšího starostu obce Ferdinanda Pavelku a osobnost řídícího učitele
a správce místní školy Josefa Děkanovského. Jejich zásluhou zde byla postavena v roce 1908–1910 nová škola. Byl
také spoluzakladatelem a jednatelem včelařského spolku
v Ledči nad Sázavou, jehož sté výročí ledečský spolek oslavil v roce 2008.
Ve dvacátých letech minulého století zdejší dvůr včetně části pozemků sousedního Pavlova patřil Emilu Kasalovi, který byl zároveň okresním hejtmanem v Ledči nad
Sázavou. Inspirací pro mě je i můj děda Jan Vacek, který
byl od roku 1931 do roku 1945 v obci starostou. Nebylo
to jednoduché období, neboť bylo zasaženo II. světovou
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válkou. Budu-li se blížit k současnosti, musím vzpomenout
Jaroslava Práška, předsedu MNV v letech 1959–1974. Už
v roce 1949 se zasloužil o elektrifikaci obce a na konci padesátých let byl hlavním iniciátorem a organizátorem při
záchraně a rekonstrukci místního zámku. A padne-li zmínka o zámku, mezi významné osobnosti se řadí jeho dlouholetý správce, organizátor kulturních akcí, po roce 1989
místostarosta obce a kronikář Zdeněk Pavelka. Jeho jméno
v období vlastnictví zámku obcí je s ním spjato zcela jistě
nejvíce. Vzhledem k tomu, že v loňském roce jsme Zdeňka
Pavelku doprovodili na jeho poslední cestě, chtěl bych mu
ještě jednou za vše moc a moc poděkovat. Nesmím také
opomenout našeho nejstaršího žijícího občana, zdejšího rodáka a dlouholetého předsedu tehdejšího MNV pana Josefa
Hovorku. V loňském roce oslavil v dobrém zdraví svoje 91.
narozeniny. I on se velmi zasloužil o dobré jméno naší obce.
Ohlédnu-li se za naší, byť krátkou historií a současností,
jsem přesvědčen, že svým předkům ostudu neděláme. Ba
naopak. Po rozsáhlých investicích do vzhledu a občanské
vybavenosti naší obce, které byly započaty v roce 2003,
jsme v loňském roce dokončili další etapu úprav veřejných
prostranství, možná poslední v tomto rozsahu. Tím nechci
říci, že už vše máme a můžeme ruce složit do klína. Je třeba
sem tam někde přidat lampu na VO, opravit požární nádrž,
pokračovat v drobných a nikdy nekončících úprav veřejných prostranství, komunikací a samozřejmě údržba toho
všeho, co zde v obci máme. A že toho je požehnaně. Tedy
zahálet samozřejmě nebudeme. Někteří jste s rozkvětem
a současným stavem obce spokojeni, někteří máte výhrady
a připomínky, že to mělo být tak či onak, ale to už tak bývá.
To k životu patří a asi je to i dobře.
V letošním roce nás také čekají komunální volby. Zcela
určitě by nebylo ku škodě rozšířit pohled na věc, přinést
nové nápady a novou iniciativu. Berte to ode mne jako výzvu a nebojte se zaujmout místo na kandidátce do místního
zastupitelstva. V žádném případě se nenechte odradit, jestli
jste nebyli úspěšní v některých předcházejících volbách.
Všechno má svůj čas. Ba dokonce i moje setrvání na postu
starosty obce.
Václav Vacek, starosta obce, foto: Vladimír Skála

V PAVLOVĚ PLESALI
V pátek 21. února se u nás v Pavlově konal hasičský ples.
Byla to, po mnoha letech, první takováto akce. Díky těm,
kteří to zorganizovali a připravovali, se zábava vydařila
na výbornou. Ples zahájili R. Krecl, starosta a R. Svoboda,
velitel SDH. Přivítali přítomné a poděkovali těm, bez nichž
by se ples nemohl uskutečnit. Ke každému plesu patří tombola, ta s pomocí sponzorů byla opravdu bohatá. Kdo byl

po tancování vyhládlý, na toho čekalo vydatné občerstvení
– guláš a svíčková ze zvěřiny. Doufejme, že to byl opravdu
1. Hasičský ples, jak bylo uvedeno na plakátech a že budou následovat další. Již teď se můžeme těšit, až příští plesovou sezonu zazní v sále našeho kulturního domu: „CO
JSTE HASIČI …“ od kapely, která nejen tuto písničku, ale
i další zahrála ke spokojenosti a radosti všech.

Broňa Holková, Pavlov
Občanské družení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Obecním úřadem Hradec vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

– letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), obuvi
– lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
– domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen
funkční
– peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
– hraček

Věci, které nám prosím nedávejte:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní
kola, lyže, dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
Sbírka se uskuteční ve vašem městě či obci
Dne: 7. a 8. dubna 2014
Čas: od 15 do 17 hodin
Místo: Obecní úřad Hradec
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za vaši pomoc.
Dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která
poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci
lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www.diakoniebroumov.org

PRODÁM
zděný byt 50 m2 v OV v  Ledči nad Sázavou. Byt má nová plastová
okna, plovoucí podlahy, dlažbu v kuchyni, na chodbě a v koupelně,
nové deskové radiátory s měřiči, novou kuchyňskou linku
a vybavení koupelny vč. nové vodoinstalace. Součástí bytu je sklep.
Nábytek v bytě zdarma. Nachází se v klidné lokalitě ul. A Jiráska
ve 3. podlaží bez výtahu, krásný výhled. Dům je po rekonstrukci
s vlastním parkovištěm. V případě zájmu volejte: 725 285 682 nebo
737 379 542. Cena 750.000,- Kč.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohmann hnědý,Tetra hnědá a Dominant –
žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří:
15–20 týdnů. Cena 149–185 Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze
našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
V ÚTERÝ 8. DUBNA 2014
LEDEČ N. S. - U VLAK. NÁDRAŽÍ – 11.35 HOD.
Při prodeji slepiček –
výkup králičích kožek – cena 20–30 Kč/ks
Případné bližší informace:
Po-Pá 9.00–16.00hod ,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
AUTOSERVIS * PNEUSERVIS

KLUCH A SYN

VÁM NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY
****************************
Provozní doba:
PO – PÁ 7,30 – 17,00
SO – NE 9,00 – 15,00
****************************

BOJIŠTĚ 24

584 01 Ledeč nad Sázavou
e-mail: kluch33@seznam.cz
Tel.: 569 721 574, 603 585 389
603 153 237

PRODÁM

byt 3+1 v Ledči nad Sázavou, rozloha 60 m2. Byt je
po částečné rekonstrukci, velmi pěkný. Cena dohodou.
Bližší informace na tel. 721 577 654.
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RYbÁřI sVoLÁVAJí
VÝRoČNí ČLENsKou sChŮZI
Vážení přátelé rybáři,
výbor MO vás tímto zve na Výroční členskou
schůzi, která se koná v sobotu, dne 15. března
2014 v 8:30 hod. v budově MO ČRS Ledeč nad
Sázavou.
Program schůze:
– zpráva o činnosti MO
– zpráva o hospodaření MO
– zpráva dozorčí komise MO
– zpráva vedoucího RS
– diskuse
– volba výboru MO
– volba dozorčí komise MO
– volba delegáta na konferenci ÚS ČRS
– schválení rozpočtu na rok 2014
– schválení usnesení z Výroční členské – schůze MO
Výbor MO Ledeč nad Sázavou

PRODÁM

kompletní hokejovou hobby výstroj, vše zakoupeno ve Střída sport Pardubice, všechny věci jsou
nafocené, mohu zaslat. Hraná pouze příležitostně, jako nepoužitá. Důvod prodeje: můj současný
zdravotní stav, podrobnější informace na telefonu: 777 65 43 43.

ODVAHA V nedávné době nás zasáhla zpráva z našeho regionu. Havlíčkobrodského duchovního zatkla policie kvůli podezření ze spáchání závažných trestných činů. Byl mimo jiné obviněn
ze znásilnění a pohlavního zneužití. K páchání těchto ohavností
měl využít důvěru, kterou k němu jako k duchovnímu oběti chovaly. Nechci zatčeného soudit, o míře jeho provinění rozhodne soud.
Lidský brzy a později i soud té nejvyšší spravedlnosti, ve kterou
věřím.
Obecně říkám, že je mně vždy hluboce líto obětí násilníků. Takové skutky musíme bezpodmínečně odmítnout a poskytnout co
největší spolupráci vyšetřovatelům. Křesťanské společenství má
sice dávat lidem podporu, ale v žádném případě nesmí kohokoliv chránit před nepravostmi, které páchá. Jsem rád, že nadřízení
obviněného kněze to vidí stejně. Naše společnost potřebuje jasná
pravidla a jistotu, že při jejich porušení se viník dočká spravedlivého trestu. Vroucně se modlím za oběti násilníků, Pane, dej jim
odvahu dál žít, dej jim mír a lásku. Vroucně se modlím i za pachatele: Pane, dej, ať dostanou spravedlivý trest. Dej, ať si uvědomí
špatnost svých skutků, dej jim odvahu mít svědomí.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
9. 3. 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).
13. 3. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
v kostele)
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14. 3. a 11. 4. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství
mladých)
14. 3., 21. 3., 28. 3. a 4. 4. v 18.00 Přednášky na faře (přednášející
P. ThDr. Jan Bárta)
16. 3. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hraje skupina
Naděje)
21. 3. v 17.00 Zahájení přípravy dětí a rodičů k přijetí svátostí.
Informace podá Mgr. Jana Sklenářová.
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
17. 3. Sv. Patrik (Patron Irska a budoucí velmi známý světec žil
ve čtvrtém a pátém století po Kristu. Narodil se v Anglii, odkud ho
piráti unesli a prodali jako otroka do Irska. Za šest let svého otroctví poznal bídu a zaostalost irského venkova. Po návratu domů se
vzdal světského života, přijal řeholní šat a kněžské svěcení. Vrátil se do zaostalého Irska, horlivě a nenásilně zde šířil křesťanství
a s ním spojenou vzdělanost. Hlásal osobní chudobu kněží. Již
za jeho života ho lidé uctívali jako svého otce a světce).
19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence panny Marie
Tento den si připomínáme prostého člověka Josefa, který stál
po boku Marie, matky Ježíše Krista. S hlubokou vírou a přímočaře
přijal zázrak Božího početí a zrození. Ukázal nám, že zázrak lze
přijmout, i když mu nerozumíme.
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně (anděl zvěstoval Marii, že se
má stát matkou Ježíše Krista)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE V DOMOVĚ HÁJ
Kromě dalších aktivit, kterých se naši
klienti účastní, se v pondělí 10. února
v prostorách našeho domova konal již
tradiční turnaj ve stolním tenise mezi
klienty a zaměstnanci. Byli jsme rozdělení podle výkonnosti na skupiny A a B.
Do každé skupiny se přihlásili čtyři klienti, kteří si zahráli nejdříve proti sobě
a potom každý proti několika pracovníkům.  Jednotlivé sety byly velice vyrovnané a často o vítězi rozhodoval až
poslední míček. Všichni účastníci si odnesli diplom a malou pozornost. Vítězové z řad klientů také ceny. Věřím, že
největším oceněním pro všechny hráče
i diváky byl zážitek ze hry.

t.v.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ LEDEČ N. S. V OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽE
Jako každý rok i letos se žáci naší školy
zúčastnili postupové soutěže ve hře na hudební nástroje, tentokrát na kytaru a klavír
a v okresních kolech získali velice pěkná
umístění.
Velkým úspěchem je 1. místo s postupem
do krajského kola, kterého dosáhli v sólové
hře kytaristé Martin Stehno, Bohuslav Žáček, Markéta Králíková a dále duo ve složení
Bohuslav Žáček a Jakub Řehák a trio Markéta Králíková, Marie Doležalová a Michaela
Radilová. Další 1. místo získal Jakub Řehák
a 2. místo klavírista Vojtěch Holata. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci!

Vojtěch Holata - klavír

Kytaristé Bohuslav Žáček, Martin
Stehno, Jakub Řehák, Michaela Radilová a Markéta Králíková
jl

LEDEČSKÁ SOKOLOVNA PRASKALA VE ŠVECH
Absolventský ples VOŠ Ledeč se konal v pátek 21. února. Ledečská sokolovna se po dlouhé době opět zaplnila návštěvníky
plesu, jejichž počet se přiblížil kapacitě sálu. Po předtančení břišních tanečnic Safeja následoval slavnostní nástup absolventů. Poté
už pokračovala volná zábava, po celý večer zajišťovala hudbu kapela Impuls. Každý si mohl odnést fotografii. Z bohaté tomboly
nejvíce lákala hlavní cena – měšec plný peněz. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na absolventský ples.

-vr-
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KOVO JUNIOR 2014
= POTVRZENÁ KVALITA ŽÁKŮ ODBORNÉ ŠKOLY LEDEČ
V krajském kole soutěže odborných dovedností KOVO Junior
- strojní mechanik, které se konalo 17. a 18. února 2014 v Chotěboři, naši školu reprezentovali žáci třetího ročníku učebního
oboru strojní mechanik Michal Cihlář a Tomáš Tvrdík. Soutěže
se zúčastnilo sedm dvoučlenných družstev z Kraje Vysočina.
Soutěž se skládala z praktické a teoretické části. V praktické
části žáci tentokrát museli prokázat velkou trpělivost a přesnost.
Trpělivost při svrtání a skolíkování dvou součástí s velmi malými průměry (průměr kolíků 2 mm a šrouby M3) a přesnost při
slícování dvou součástí. Co říci o letošním krajském kole? Jedině velký úspěch. Naši žáci uspěli v praktické části i v teoretické
části na výbornou a při vyhlašování výsledků jsme byli všichni
mile překvapeni. Tomáš Tvrdík se umístil na 1. místě a Michal
Cihlář na 2. místě, dále v kategorii družstev získali také 1. místo. Do celostátního kola soutěže Kovo junior „České ručičky“

v Brně postupují první dva. Kraj Vysočinu budou reprezentovat
v celostátní soutěži žáci odborné školy z Ledče nad Sázavou.
Pořadatel dále organizoval volnočasovou soutěž v kulečníku,
kterou také vyhrál žák naší školy Tomáš Tvrdík a získal 1. místo. Lze dodat, že naši žáci jsou skutečně všestranní. Věříme, že
oba potvrdí své kvality v celostátním kole a přejeme jim mnoho úspěchů. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy.
Žáci učebních oborů naší školy se dlouhodobě umísťují na předních místech odborných soutěží a tím prokazují své
znalosti a dovednosti. V předchozích letech vždy uspěli i v celostátním měřítku. V roce 2012 se Michal Cihlář umístil na
2. místě a v roce 2013 na 1. místě v celostátním kole KOVO
Junior České ručičky a získal zlatou plaketu Českých ručiček –
nejlepší strojní mechanik.

Josef Vitiska, Gymnázium,
SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

S VYSOČINOU BEZPEČNĚ NA INTERNETU
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ BYLI ŽÁCI STŘEDNÍ ŠKOLY LEDEČ NAD SÁZAVOU
Žáci 1. až 4. ročníku SOŠ v Ledči nad Sázavou oboru informační technologie se zúčastnili krajské soutěže S Vysočinou
bezpečně na internetu. Cílem této soutěže byla prevence v oblasti používání informačních technologií a ve využívání internetu, sociálních sítí, apod.
V říjnu, listopadu a prosinci 2013 proběhla tři průběžná kola
zahrnující vždy pět otázek z oboru elektronické bezpečnosti
a správného využívání moderních technologií. Nejlepší žáci
poté postoupili do krajského finále, kde prezentovali své projekty (prezentace a videa) z oblasti elektronické bezpečnosti. Finálové kolo (prezentace projektů + vyhlášení celkových výsledků)
proběhlo 11. února 2014 na KÚ v Jihlavě za účasti hejtmana
Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, některých krajských radních
a odborníků z praxe.

Z více jak 200 soutěžících v kategorii středních škol se v první desítce umístilo 6 žáků a žákyň naší školy, včetně umístění
na skvělém 1., 2. a 4. místě, což ukazuje na výborné znalosti
a dovednosti žáků SOŠ Ledeč nad Sázavou v oboru elektronické bezpečnosti.
Výsledky:
1.
Marta Lhoťanová (3.I)
2.
Pavel Kohoutek (3.I)
4.
Karolína Juráčková (4.I)
7.
Jitka Čabelická (4.I)
8.
Michaela Hájková (3.I)
9.
Lucie Starostová (3.I)
Ing. Jan Roubíček, Gymnázium,
SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

OLYMPIÁDA NA LEDĚ
Olympiáda spojuje národy, lidi na celé zeměkouli. Souhlasně s tímto heslem jsme se spojili i my, trenéři hokejové přípravky HC Ledeč a trenérky středeční školičky bruslení a 19.
února uspořádali pro děti Olympiádu na ledě. Soutěžní disciplíny byly inspirovány olympijskými sporty – biatlon, rychlobruslení, slalom, hokej, krasobruslení a uzpůsobeny prostředí
stadionu a pohybu na bruslích. O každém sportu se děti dozvěděly základní informace a pak se již vrhly do víru soutěžení.
Rozhodčí zaznamenávali výsledky, a tak nastalo vyhodnocování a odměňování. Děti dostaly za své výkony medaile,
sladkosti a nikdo neodešel s prázdnou. Sešlo se asi 40 dětí
ve věkovém rozmezí 3–13 let. Děkujeme dětem za společně
prožité odpoledne, rodičům za podporu a pomoc při přípravě.
Jsme rádi, že se nám podařilo naplnit olympijskou myšlenku
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a společnou akci si užili malí hokejisté, děti ze školičky bruslení i krasobruslařky.

HC Ledeč n. S,. přípravka M. Černá
a středeční školička bruslení J. Palánová

JAKÉ buDE FotbALoVÉ JARo LEDEČÁKŮ?
DoŽENou FotbALIstÉ PoDZIMNí ZtRÁtY?
ZVEME VÁs NA FotbAL – RoZPIs soutĚŽí

O fotbalovém dění v Ledči nás pravidelně informuje Ing. Nosek
a nezakrývá těžkosti, které klub poslední dobou provázejí. Zdá se, že
mnoho klidu nepřináší ani zahájení letošní sezony. Faktorů, které způsobují současný stav, je jistě víc (viz příspěvek Ing. Noska), ale v první
řadě půjde o organizaci a disciplínu všech těch, kteří ledečský fotbal
tvoří. Přejme si tedy, aby letošní jaro posunulo náš fotbal alespoň tam,
kam historicky patří, tedy alespoň do I.A třídy. Na snímku jsou ti, kteří
mohou udělat první krok, ale budou potřebovat podporu hlediště. Tak,
ledečští fandové fotbalu, nezapomeňte přijít!

Stojící zleva: Tomáš Krejčík, Jan Pešek, Petr Pešek, Martin Trpišovský, Daniel Prchal, Martin Pajer, Aleš Příhoda, Tomáš Bezděk.
Sedící zleva: Martin Toula, Martin Janovec, Jiří Voplakal, Martin Nepovím, Martin Turek, Sedrik Bezděk.
Za FK Kovofiniš Ledeč n. S, Pavel Storož - sekretář
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VZPoMíNKA
Dne 1. března letošního roku
uplynulo již 25 let, kdy nás navždy
opustila naše manželka a maminka,
paní JAROSLAVA CUDLÍNOVÁ
z Jedlé.
Za tichou vzpomínku děkujeme
všem, kteří ji znali a měli rádi.
Stále vzpomínají – manžel,
syn s rodinou a ostatní příbuzní.
Dne 14. března uplyne smutný rok
od úmrtí
pana VLADIMÍRA PÝCHY
z Ledče nad Sázavou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte prosím spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina a přátelé.
Dne 31. března 2014 uplyne osm
smutných let, kdy nás, bez slůvka
rozloučení, navždy opustila naše
drahá manželka, maminka, babička
a prababička,
paní BOŽENA BLAŽKOVÁ
z Horní Paseky.
S láskou a bolestí v srdci stále
vzpomínají – manžel Josef,
dcera a syn s rodinami

Na začátku března, 3. 3. 2014,
jsme si připomněli desáté výročí
úmrtí populárního Ledečáka – pana
STANISLAVA TEJKALA z Ledče nad
Sázavou.
Zemřel ve věku 63 let. Syn cestáře se
potatil, i když jako úředník, léta pracoval
u podniku Silnice. Od roku 1975 vykonával
na deset let funkci předsedy MěstNV (starosty) v Ledči.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomíná rodina a přátelé.

Osud nevrátí, koho nám vzal,
vzpomene každý, kdo ho znal…
Dne 21. března letošního roku si
připomeneme desáté výročí úmrtí
pana KARLA BRABCE z Habreku.
S láskou a úctou vzpomíná rodina
a ostatní příbuzní.
Redakce, s omluvou rodině, uvádí správná data vzpomínky
na pana l. píšku, která jsme mylně uvedli v minulém vydání
ok
zpravodaje.

Dne 9. února 2014 uplynul druhý smutný rok, kdy nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček – pan
LADISLAV PÍŠKA z Hradce u Ledče n. S.
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.
S láskou a úctou stále vzpomínají –
manželka a synové s rodinami.

KRASOBRUSLAŘSKÉ ZÁVODY V LEDČI NAD SÁZAVOU
Oddíl krasobruslení HC Ledeč pořádal v sobotu 15. února 2014 na ZS v ATOS
aréně celorepublikové závody v sólovém krasobruslení. Byl to již IV. ročník
pod názvem LEDEČSKÁ PIRUETA 2014. Pirueta byla vypsána pro kategorie
od 5 do 17 let. Do Ledče se sjelo na 130 závodnic a závodníků z různých koutů
ČR a nutno podotknout, že z velmi vzdálených měst jako
Liberec, Karviná, Olomouc, Kladno, Č. Budějovice…
Bylo nutné vše zorganizovat a naplánovat s předstihem,
medailemi počínaje, diplomy, věcnými dary pro všechny
zúčastněné závodníky, přípravou na ZS konče. Celá akce byla podpořena Krajem Vysočina.
Za oddíl krasobruslení HC Ledeč n S. bych ráda poděkovala všem, kteří ochotně pomohli v den pořádání
závodů z řad oddílových členů, poděkování vedení HC Ledeč, Městu Ledeč, všem sponzorům a obrovský
dík zaměstnancům TS – našim ochotným ledařům za pomoc nad rámec jejich pracovních povinností.
Náš zimní stadion vyniká nad ostatními především čistotou a velmi kvalitní přípravou ledové plochy.
SRDEČNÉ DÍKY! V tento den přišli podpořit tuto nevídanou sportovní akci i pan starosta města
Mgr. P. Vaněk a místostarosta J. Doležal, kteří se ujali, coby čestní hosté, předávání cen vítězům.
k. lísková, př. oddílu krasobruslení hc ledeč, foto: j. sladkovský
OBEC BĚLÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

MAŠKARNÍ BÁL

15. BŘEZNA OD 20 HOD. - HUDBA R.U.M.

DĚTSKÝ KARNEVAL

S KOUZELNÍKEM HARRYM A DISKOTÉKOU
22. BŘEZNA OD 14 HOD.

ROCKOVÝKONCERT
DANIELA KROBA
A THE SNUFF 29. BŘEZNA OD 20 HOD.
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