DUBEN
2014

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 4 * ROČNÍK XXII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
(upraveno pro potřeby zpravodaje)
USNESENÍ

I.
–

–

–
–
–
–
–

–

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 17. února 2014
RM schvaluje:
uzavření dodatku č. 3, k pojistné smlouvě č. 1538200914,
uzavřené s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská
čp. 132, Praha 2 a zmocňuje starostu města k podpisu tohoto
dodatku.
uzavření smlouvy s firmou TS Ledeč, s.r.o., se sídlem Pod
Stínadly 592, 584 01 Ledeč za částku 3.300.089,99 Kč s DPH
a zároveň zmocňuje starostu města Ledeč k podpisu smlouvy.
Předmětem smlouvy je „Smlouva o poskytování služby zajištění
veřejného osvětlení města Ledeč“.
vyvěšení záměru prodeje objektu bývalé školy v ulici Barborka
č. p. 790 v Ledči včetně přilehlých pozemků.
přijetí dotace z MPSV ČR na podporu sociálních služeb DPS
ve výši 800.000,-Kč a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka
podpisem příslušné smlouvy.
návrh na rozpočtová opatření č. ZM03_140324 včetně tabulky
„Rozpočtová opatření č. ZM03_140324“, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč na rok 2014, které jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení.
koupi pozemku parc. č. 468/5 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 50 m², v k. ú. Ledeč, dle Geometrického
plánu č. 2218-595/2013, který vypracovala Geodézie Ledeč s. r. o.,
od vlastníků tohoto pozemku paní Mgr. Ludmily Geherové,
bytem Jungmanova 1440/30, Pražské Předměstí, Hradec
Králové 500 02 a pana Jiřího Svobody, bytem Hrnčíře 24, Ledeč,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, dle předpisů
o oceňování majetku platných v době uzavření kupní smlouvy,
ve výši 2 750,- Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní
smlouvy.
koupi pozemku parc. č. 466/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 29 m², v k. ú. Ledeč, dle Geometrického
plánu č. 2218-595/2013, který vypracovala Geodézie Ledeč s. r. o.,

ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN 2014
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

12. – 13. 4

MUDr. Pumprová Romana,
Hrnčířská 2925, H. Brod

Tel.: 569 428 238

19. – 21. 4

MUDr. Kříž Ladislav,
Plovárenská 482, H. Brod

Tel.: 569 426 104

26. – 27. 4

MUDr. Laštovičková Julie,
Kalinovo náb. 605, H. Brod

Tel.: 569 425 751

1., 3. – 4. 5

MUDr. Klepetková Jindřiška,
Vilémov 168

Tel.: 569 449 130

MUDr. Chládek Albert,
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 110

8., 10. –11.5.
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–

–

–
–

od vlastníka tohoto pozemku pana Jiřího Sukdoláka, bytem
Spojovací 511, Ledeč, za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem, dle předpisů o oceňování majetku platných v době
uzavření kupní smlouvy, ve výši 1 600,- Kč a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
koupi pozemků parc. č. 435/2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 123 m², parc. č. 435/3 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 40 m², parc. č. 435/4 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 125 m², vše v k. ú. Ledeč,
dle Geometrického plánu č. 2218-595/2013, který vypracovala
Geodézie Ledeč s. r. o., od vlastníků těchto pozemků pana
Miroslava Jeřábka, bytem Veliká 8, Ledeč a pana Ladislava
Rajdla, bytem Veliká 3, Ledeč, za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem, dle předpisů o oceňování majetku
platných v době uzavření kupní smlouvy, ve výši 15 840,- Kč
a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
vyvěšení záměru darovat pozemky pod komunikací Kozlov –
Vrbka :
Pozemky parc.č. poz. 316/2, 317/3, 318/1, 430/1, 430/2, 430/3,
430/4, 430/5, 430/11, 430/13, 430/14, 430/15, 430/16, 430/17,
430/18, 430/19, 430/20, 430/21 vše v kat. území Vrbka u Ledče,
pozemky parc.č.poz. 244/3 a 313/2 v kat. území Souboř
a pozemek parc.č. 196/17 v kat. území Kozlov.
vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č. poz. 2077/2 – zahrada
v k.ú. Ledeč (ul. Ke Stínadlům pod domem čp. 555-557).
prodej pozemku parc. č. st. 130 – zastavěná plocha o výměře
2 m2 v k.ú. Habrek (za ul. Marie Majerové v Ledči, pod
stávající trafostanicí) firmě ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 250 Kč/m2
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

II. ZM neschvaluje:
– vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č. poz. 226/2 ani části
pozemku parc.č. poz. 226/2 v k.ú. Ledeč, nad ul. Jaroslava
Haška.
III. ZM vyhlašuje:
– 1. výběrové řízení FRB pro rok 2014 v souladu s čl. IV. odst.
6 „Pravidel města Ledeč“ pro vytváření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč pro
žadatele o půjčku z FRB města s tím, že termín pro podání
žádostí bude od 1. 4. 2014 do 12. 5. 2014.

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

JAK VYSOKO VISÍ ZLATÁ JEŘABINA
NAD LEDEČSKÝM HRADEM?
Do 16. dubna 2014 můžete hlasovat v anketě Kraje Vysočina o kulturní počin roku 2013 – ZLATÁ JEŘABINA. Mezi 30
vybraných památek byl nominován i LEDEČSKÝ HRAD v oblasti Péče o kulturní dědictví s akcí „Ledeč nad Sázavou – Obnova sgrafitového průčelí a rekonstrukce slavnostního hradního
sálu“. Pokud se vám líbí změny na našem hradě a péče, kterou
mu věnujeme, prosím PODPOŘTE jej svým hlasem. Vaše případné hlasování pomůže v dalším rozvoji našeho hradu a samozřejmě i celého města.  

Hlasování v anketě je možné na webových stránkách Kraje
Vysočina nebo formou hlasovacích lístků uveřejněných v březnových novinách Kraje Vysočina, které jsou distribuovány do poštovních schránek po celé Vysočině. Vyplněné anketní lístky můžete do 14. dubna 2014 odevzdat i v místním informačním centru,
popřípadě v městské knihovně. Zde je odrazový můstek pro vaše
rozhodnutí, právě ten váš hlas může být zlatý:
http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/
Děkuji za váš čas a ochotu pomoci dobré věci.
Kastelán ledečského hradu LŠ

VOLEBNÍ OBDOBÍ NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI SE BLÍŽÍ KE KONCI
Už na podzim budeme volit nové zastupitele města. V krátkém přehledu se podívejme na účast současných zastupitelů
na jednotlivých zasedáních ZM města. Přehled je dílčí, vrcholný

orgán města se přece jen bude muset ještě několikrát sejít, než
se v podzimních volbách ustanoví nové zastupitelstvo.
-JD-

Účast zastupitelů na zasedáních za volební období 2010–2014
Rok
2010
Jméno zastupitele
Počet zasedání
4
Stanislav Čuban
4
Jaroslav Doležal
4

2011
7
5
7

2012
6
5
6

2013
10
8
10

2014
3
3
3

Procentuelně
83%
100%

Ing. Jan Drápela

4

5

6

8

3

87%

Ing. Ladislav Ivan
Marek Kroutil
Josef Nechvátal
Martin Píbil

4
4
4
4

7
6
7
7

6
6
6
5

9
10
10
10

3
3
2
3

97%
97%
97%
97%

RNDr. Pavel Policar

4

6

3

7

1

70%

Ing. Petr Stránský
Karel Šrámek
Mgr. František Trpišovský
Ing. Zdeněk Tůma
Mgr. Petr Vaněk
Stanislav Vrba

4
4
3
4
4
0

7
7
5
6
7
5

6
6
6
6
6
3

10
10
7
10
10
0

3
3
3
3
3
0

100%
100%
80%
97%
100%
27%

MVDr. Pavel Vrbka

4

7

6

10

3

100%

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
Jako každoročně i letos proběhne chovatelská
přehlídka trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce
2013 v honitbách okresu Havlíčkův Brod. Chovatelská
přehlídka se koná v Perknově u Havlíčkova
Brodu v sále restaurace U Palánů, ve dnech
3.–8. května 2014, denně od 9:00 do 17:00 hodin.
Slavnostní zahájení chovatelská přehlídky proběhne
3. května v 9:00 hodin.
V rámci chovatelské přehlídky je zařazen také
program pro školy, a to dne 6. května od 9:00 do 14:00
hodin, při kterém bude zajištěn odborný výklad
o myslivosti a přírodě.
Zároveň během víkendu (3.–4. května) proběhne
prodejní výstava společnosti EUROHON, s.r.o., výrobce
z parohoviny (knoflíky, příbory, servírovací nádobí,
vycházkové hole, píšťalky, vábničky, povelky aj.).
Pořádající městské úřady Havlíčkův Brod, Světlá nad
Sázavou a Chotěboř ve spolupráci s Českomoravskou
mysliveckou jednotou, OMS Havlíčkův Brod, srdečně
zvou všechny příznivce myslivosti, přátele přírody,
děti a učitele.
Bc. Julie Němcová, DiS.,
referentka OŽP MÚ Světlá n/S.

KDYŽ NA VÝLET, TAK JEDINĚ
DO VČELÍHO SVĚTA V HULICÍCH

Přemýšlíte nad tím, kam se vypravit na výlet?   Pak neváhejte
a navštivte Včelí svět v Hulicích nedaleko Zruče nad Sázavou.
V moderní stálé expozici, která je určena všem věkovým kategoriím
a která záměrně vynechává typické muzejnické artefakty, se seznámíte
se životem včelstva. Můžete se projít velkým včelím úlem s obřími
plástvemi, na dotykových monitorech si prohlédnout anatomii
včely, zahrát si kvíz ze života včel nebo si z bezpečné vzdálenosti
prohlédnout opravdové včelí úly. Určitě se nebudete nudit, čeká na vás
hodně zážitků. Když vás už nebude bavit skládání  puzzle, promítnete
si třeba krátké filmy o včelách,  děti si rády vyzkoušejí pomůcky pro
práci včelaře nebo si mohou samy vyrobit svíčku z voskové mezistěny.
Na své si přijdou i milovníci a vyznavači včelích produktů. Ve Včelím
světě si můžete  zakoupit nejen kvalitní med a medovinu, ale i  kosmetiku,  
odbornou literaturu, svíčky z včelího vosku a další drobné dárky.
Včelí svět pořádá také zajímavé doprovodné akce. Srdečně zveme
19. a 20. dubna na Velikonoční tvořivou dílnu, vždy od 10 do 16 hodin.
Sledujte naše webové stránky www.vcelisvet.cz nebo facebook, kde
s akcemi pravidelně seznamujeme.
Otevřeno je denně kromě pondělí, ve všední dny od 10 do 16 hodin,
o víkendech od 10 do 17 hodin. Přijďte, těšíme se na vás!
Včelí svět v Hulicích
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KALEIDOSKOP

Cyklistika, zejména ta rekreační, nabrala za poslední desetiletí nebývalého rozmachu. Bicykl teď opravdu naplňuje touhu řady
lidí rychle se přemisťovat v časech dovolených, nebo jen jakýsi útěk od denních povinností, prostě seberete kolo a za pár minut
jste mimo všední dění. Své tu udělaly i nové technologie, které kolo pasovaly spolehlivý a výkonný stroj. Tak není divu, že i rozvoj
cyklostezek s tím úzce souvisí. Zcela jistě se vždy najde skupina lidí, která bude hledat adrenalin i v terénech, které kolu příliš
nesvědčí a určená stezka pro ně bude nuda. Cyklostezky jsou však bezpečné a nabízejí i další formy rekreačního sportování.
Už jsme psali o ledečské cyklostezce, která je sice dostupná už několik měsíců (díky mírné zimě) a naplňuje řadu prvků, pro
které se stala velmi oblíbeným místem v Ledči. Zatím je vadou její délka, respektive krátkost. Ale i tady se rýsují naděje, že se
jednou stane z příměstského korza součástí sítě cyklostezek ČR. Věřme, že k tomu posloužilo i slavnostní otevření ledečské stezky
v Podhájí, které proběhlo v první dubnové pondělní odpoledne. Hojná účast veřejnosti, dechovka ZUŠ, tanečky SVČ, na jaro
nezvykle vlídné počasí – to všechno podtrhlo slavnost u Sázavy.
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC BŘEZEN 2014
VLOUPÁNÍ DO KNIHOVNY OBECNÍHO ÚŘADU – dne 3. 3. 2014 byly policisty v Ledči nad Sázavou
zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádeže ve věci vloupání do místní knihovny u Obecního úřadu
v obci Číhošť, neboť dosud neznámý pachatel v době od 18:00 hodin dne 2. 3. do 00:15 hodin dne 3. 3.
nezjištěným způsobem vypáčil uzamčený visací zámek na kovové mříži u uzamčených vchodových dveří
do knihovny, kde následně z prostor knihovny odcizil 2 ks stolních počítačů, čímž poškozené obci Číhošť
způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 3.200,- Kč.
VLOUPÁNÍ DO RODINNÉHO DOMU – dne 8. 3. 2014 bylo na Policejní stanici Ledeč nad Sázavou
oznámeno vloupání do rodinného domu, kdy neznámý pachatel v době od 18:00 hodin dne 1. 3. do 18:00
hodin dne 8. 3. vnikl nejprve na volně přístupný pozemek rodinného domu, kdy po chodníku prošel až
na dvůr domu a zde následně vypáčil dřevěné EURO okno vedoucí do kuchyně, kdy po vniknutí do kuchyně
tuto prohledal, ale nic neodcizil. Pachatel svým jednáním způsobil majiteli objektu celkovou škodu ve výši nejméně 11.000,- Kč.
ŘÍDIL VOZIDLO SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ – policejním inspektorem Policejní stanice Ledeč nad Sázavou bylo dne 17. 3. 2014
sděleno podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 36-letému muži z Ledečska, neboť tento jako
řidič vykonal v Ledči nad Sázavou jízdu s motorovým vozidlem a při silniční kontrole bylo hlídkou Policie ČR zjištěno, že má Okresním
soudem v Havlíčkově Brodě uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel a tedy svým jednáním mařil výkon rozhodnutí orgánu
veřejné moci tím, že vykonával činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána. Ve věci je dále vedeno zkrácené přípravné řízení,
kdy věc bude po řádném zadokumentování předána k dalšímu opatření na Okresní státní zastupitelství v Havlíčkově Brodě.
VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA – dne 26. 3. 2014 bylo na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou oznámeno vloupání do vozidla v Ledči
nad Sázavou, kdy dosud neznámý pachatel u zaparkovaného vozidla zn. ŠKODA SUPERB nezjištěným způsobem vytvořil nad klikou
levých předních dveří dva otvory, přičemž následně nezjištěným způsobem otevřel dveře a vnikl do vozidla, kde rozlomil spínací skříňku
vozidla. K odcizení věcí z vozidla ani ke krádeži vozidla nedošlo, avšak násilným jednáním pachatele vznikla majiteli vozidla škoda
ve výši nejméně 20.000,- Kč.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r., zástupce ved.oo Světlá n.S., policejní stanice Ledeč n. S.

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

PRODÁM ŘD 7+1 S GARÁŽÍ – PROSTORNÝ, LUXUSNÍ, PETRKOV U H. BRODU.
Zděný, rok 2006, plocha 220 m2. Suterén – garáž, sklep,
kotelna plynová (desk. radiátory, krbová kamna s automatikou
na peletky a výměníkem napojena na ústřední topení), prádelna,
fitnes místnost. Přízemí: velká kuchyň se zabudovanými
spotřebiči, propojení s jídelnou a obývacím pokojem (balkon).
Koupelna se sprchou. Šatna, pracovna. Podkroví – ložnice,

2 dětské pokoje, pokoj pro hosty. Koupelna s vanou. Okrasná
zahrada s přístřeškem a posezením, el. markýza. Podlahy –
keramická dlažba a plovoucí. Střecha Bramak, měděné okapy.
Zařízení po vzájemné dohodě! Nové, komfortní bydlení
a investice za velmi přijatelnou cenu!
Kontakt: 737 155 979.
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VILÉMOVICE, část II.
V oblasti kulturního a sportovního života místní spolky opět
odvedly velký kus práce. Trošku mě ale mrzí mnohdy malá návštěvnost na spolkových akcích a to především z řad místních
občanů. Tento problém nezmiňuji poprvé. Možná se toho připravuje příliš mnoho a některé věci nám za ta léta zevšedněly.
Tedy, jestli ubrat, či přinést změnu, to je otázka k zamyšlení.
Zatím jedinou výjimkou je vždy vyprodané hlediště a vysoká
návštěvnost představení místního Divadelního spolku LUCERNA.
Je zde ještě jedna věc, která mě trápí, a chtěl bych se o ní
ve svém pozdravu zmínit. Týká se to celospolečenské nálady
občanů v naší zemi.
Podléháme mnohdy laciné kritice o tom, jak pokleslá morálka zmítá naší zemí.
Veškerá média a noviny poukazují především na negativní
jevy naší společnosti.
Na rozkradenou republiku, špatnou životní úroveň a jak se
všechno dělá špatně. Já netvrdím, že v tom kus pravdy není. Je
ale třeba dívat se kolem sebe a sledovat, co se děje i ve světě.
Zacpěme si na chvíli uši a sledujme svět a okolí svýma očima.
Vytvořme si svůj vlastní pohled na svět, kde a jak žijeme. Svůj
pohled, který není ovlivněn třídní nenávistí. To už tady jednou
bylo. Je to laciná a velmi nebezpečná hra. Nehleďme se závistí,
že někdo z nás má víc. Je-li šikovný a umí to, přejme mu to.
Na druhé straně, je-li to lump, nebojte, však ono na něj dřív či
později také dojde. Začněme u sebe. Mám-li kde bydlet, mám
práci, rodina je zdravá, a to zdraví tučně podtrhuji, pak co mi
chybí? Nemusím snad zdůrazňovat, že každá rodina má auto,
ne-li dvě, vybavené domácnosti nejmodernější elektronikou,
dovolená v zahraničí, děti studují mnohdy také v zahraničí
a mohl bych s výčtem dnešních výdobytků pokračovat.
Samozřejmě, že život není peříčko a jsou lidé, kteří se dostanou do životních potíží a to ne vlastní vinou. Víme-li o nich
a můžeme jim nějak pomoci, učiňme tak. A nakonec, často vidíme, že se tak stává a pomoc se objeví. Také se ještě podívejme
do zemí, které jsou sužovány válkami, chudobou a živelnými
katastrofami. Možná ani tak nefňukají jako mnozí z nás. Tak je
to u nás tak špatné, jak se nám neustále někdo snaží namluvit?
Já myslím, že ne. Jediné snad, čeho se nám nedostává, je duchovní přístup k životu. Naprostou většinu občanů v naší zemi
ovládnul materializmus. Všechno chceme, a když to máme, tak
chceme další, protože druhý už to třeba má. A pořád do kola.
Zastavme se na chvíli, více čtěme a místo na nákup do marketů
jeďme na rodinný výlet po krásách naší vlasti.

Zmínil-li jsem se o rodině, tak věřte, že dobře fungující rodina je základ naší společnosti. Jeden z pilířů, co ke spokojenému životu patří. Podaří-li se nám opět toto téma, jak se říká nakopnout a jeho obsah naplnit, tak nemějme o budoucnost strach.
Zkusme se nad tímto tématem zamyslet a něco pro to udělat.
Začněme každý sám u sebe. Z vlastní zkušenosti vám mohu potvrdit, že s tímto pohledem na svět se budete cítit o mnoho lépe
a život budete vidět v daleko lepším světle. To mi věřte.
Hodně se dnes začíná u nás mluvit o tradičních hodnotách
Vánoc, tak jak byly chápány v naší zemi ještě v dobách minulé
republiky, pro ty mladší, před druhou světovou válkou. Kulturní hodnota tehdejších našich Vánoc sahala za hranice naší
vlasti. Dnes se podívejme, co z toho zbylo. Sice pan prezident
se pokusil o prvorepublikové Vánoční poselství prezidenta republiky, ale nějak se o těch Vánocích kromě adventního věnce
na stole zapomněl slovem zmínit. Příště to bude snad lepší.
V závěru bych chtěl poděkovat všem členům zastupitelstva
za jejich aktivní přístup ke své práci, místním spolkům, našim
sponzorům a všem, kteří se jakkoliv přičinili k dobrému jménu
naší obce.
Posloucháte-li pozorně, či čtete moje Novoroční pozdravy
starosty obce, určitě jste si všimli, že pokaždé za činnost pro
obec někomu poděkuji jmenovitě. Řeknu vám, že to není vůbec
lehké, neboť je tu u nás spousta občanů, kteří pro obec dělají
mnoho.
Myslím si ale, že už je na čase, abych v letošním roce poděkování věnoval své manželce. Je to nejenom za údržbu a úpravu veřejných prostranství, což nelze přehlédnout, ale hlavně
za péči a starost o naši rodinu. Tím mně dává prostor a spoustu
času, kdy se já, jako neuvolněný starosta mohu věnovat obecním záležitostem v maximálním čase. Takže je to i její zásluhou, že obec dnes takto vypadá a máme to, co máme. Dík také
mému bratrovi Milanovi za zimní údržbu místních komunikací
a další drobné práce s mechanizací v obci. Majiteli zámku děkuji za to, že jsem letošní pozdrav mohl učinit z tohoto místa.
Vám všem přeji, pevné zdraví, vzájemnou lásku, rodinnou
pohodu, opravdové přátelství, skvělou náladu, spokojenost
a nikdy nekončící radost ze života.
Váš starosta, ve Vilémovicích dne 1. ledna 2014
První Novoroční pozdrav starosty obce byl prezentován
formou videa na našich webových stránkách v roce 2008
a od té doby se tak pravidelně stává každý rok.
www.obec-vilemovice.cz
Václav Vacek, starosta OÚ Vilémovice

foto: V. Skála
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SOKOLOVÉ A SOKOLOVNA V ROCE 2013
S hodnocením naší činnosti v uplynulém roce mám problém
s tím, zda tento rok hodnotit kladně nebo ne. V určitých činnostech se nám dařilo, například práce s mládeží, tedy předškoláky, lze hodnotit velmi pozitivně. Je to dáno tím, že toto cvičení předškoláků velmi dobře vedou cvičitelky Hana Horáková
a Marcela Vaňková. Stále vymýšlejí, jak zpestřit dětem cvičení, aby chodily do sokolovny s chutí se vydovádět. V loňském
roce jsme toto ještě podpořili tím, že jsme zakoupili, z dotace
od Župy Havlíčkovy, velkou trampolínu (průměr 3,6 m), kterou děti rády využívají. Na trampolíně mohou skákat i dospělí,
protože její nosnost je až 150 kg. Další oddíl, který vyvíjí pravidelnou činnost, je oddíl stolního tenisu. Oddíl tvoří jak registrovaní hráči, tak i neregistrovaní, kteří si chodí zahrát jen tak pro
potěšení a pro vylepšení fyzičky. Pokud jde o registrované hráče, tak oddíl mužů hraje regionální přebor 1. třídy a v minulém
roce skončil na velmi dobrém 2. místě a po první polovině této
sezony je na 1. místě s náskokem 4 bodů. To je příjemné, ale co
není dobré, je ta skutečnost, že oddíl v současné době nemá žádný mládežnický oddíl. Hlavní důvody jsou dva. Zaprvé, přimět
dnes mládež k pravidelnému tréninku, k tomu, aby pravidelně
třeba 2x týdně docházeli do sokolovny, je velmi těžké, ale ne
nemožné. A tady je ten druhý důvod. Sehnat dnes člověka, který by byl ochoten se dětem pravidelně věnovat a chodit s nimi
trénovat, samozřejmě zadarmo, to je velký problém. Bohužel
mezi námi v současné době takové lidi nemáme. Nikdo nemá
čas. Měli by si všichni uvědomit, že pokud si nevychováme následovníky, tak stolní tenis může v Ledči v budoucnu skončit,
a to by nemělo být jedno nikomu z nás. Dalším oddílem, který
pravidelně provozuje svou činnost, je lezecký oddíl. Na stěnu,

kterou máme v sokolovně, chodí pravidelně 2x týdně a zajišťují
i instruktorsky to, že mohou stěnu využívat i všichni občané
Ledečska, kteří o to mají zájem. Dále se v sokolovně hraje volejbal, sálová kopaná, badminton, ale to už ne pravidelně, ale
jen příležitostně.
Takže s těmito oblastmi naší činnosti můžeme být někde
více, někde méně spokojeni. V současné době tvoří členskou
základnu naší TJ 99 členů, z toho je 49 dětí a mládeže. Sokolovna ale neslouží pouze nám „Sokolům“, ale její prostory slouží
i dalším ledečským organizacím k pořádání větších akcí, které
by jinde v Ledči nebylo možno z kapacitních důvodů pořádat.
Jde hlavně o SVČ Ledeč, ZŠ, Svaz důchodců apod. Takže sokolovna v Ledči částečně nahrazuje funkci kulturního domu, který
v našem městě určitě chybí.
Abychom byli schopni udržet sokolovnu v provozu, musíme
samozřejmě na to sehnat finanční prostředky a nejedná se o malou částku. V loňském roce nás jenom plyn, kterým je sokolovna vytápěna, stál 197 000,- Kč. A to je jenom plyn! Jsou tu další
náklady, el. energie, voda, údržba, odpady, daň z nemovitosti,
platy správce, uklízečky, účetní atd. Pro zajímavost třeba roční
kontrola plynových zařízení vč. revize nás stojí cca 11000,- Kč
a takových různých poplatků je každý rok několik. Proto, abychom toto vše byli schopni zaplatit, pořádáme různé zábavy,
diskotéky, plesy apod. Také prodejní akce, které jsou hojně navštěvovány ledečskými občany. Takže z tohoto všeho si soudný
člověk dokáže představit, že to nemáme lehké udržet sokolovnu
v provozu. Proto jsme vděčni za každou podporu, které se nám
dostane od kohokoli.
-SŠ-

SOUTĚŽ V RECITACI
Ve Středisku volného času v Ledči
n. S. proběhlo 18. března okresní kolo
dětských recitátorů. Do čtyř věkových
kategorií se přihlásilo 32 sólistů, kteří
postoupili z okrskových kol. Soutěžící
hravě zvládli trému a předvedli krásný
přednes. Mezi oceněnými se z ledečských recitátorů umístil ve III. kategorii na třetím místě Bohuslav Žáček
z místního gymnázia. Ceny se, jako
každý rok, předávaly v obřadní síni
na MěÚ v Ledči. Do krajského kola
(10. 4. Třebíč) se postupuje pouze z 2.
a 3. místa, Ledečáci tedy budou svým
soupeřům už jen fandit.

Za SVČ Ledeč Marcela Mainerová

ZLATNICTVÍ
Snubní prsteny, prodej a opravy šperků,
Zakázková výroba, výkup zlata
VŠE ZA VÝROBNÍ CENY!
Jana MÍKOVÁ – 603 449 474
Po dohodě SO, NE – možno i večer
Luční ul. Ládví – Kamenice
Jeníkov 2 – Čechtice
www.zlatnictvi-prsteny.cz

7

LEDEČ NAVŠTÍVÍ DIVADLO Z PRAHY
Domácí soubor na ledečské scéně vystřídají hosté. Pozvání přijal pražský soubor Gaudium, který se představí
komedií Podivné dueto amerického současníka N. Simona.
Hra zavede diváka do poloviny šedesátých let minulého
století. Podivné dueto řeší mnohá ženská témata tak, jak
se odvíjejí od setkání šesti přítelkyň na návštěvě u jedné
z nich. Divadelní spolek Gaudium vznikl v roce 2006 a stálou scénu má v KS U Koruny v pražském Radotíně. Udělejte si rezervaci, na tel. 775 646 629, na mailu rezervace@
mimochodem.com nebo na profilu divadla Mimochodem
na Facebooku. Majitelé permanentky na divadelní sezónu 2014 mají vstup zdarma.   Informace na webu www.
mimochodem.com. Můžete se i přihlásit k odběru e-mailových zpráv a novinek na adrese info@mimochodem.com.
Divadlo Mimochodem dobývá republiku. Ochotníci objíždějí republiku a sbírají ceny
Divadelní spolek Mimochodem zahájil svou letošní sezónu velkým jarním turné, na kterém předvádí hned tři své
aktivní hry. Tou první a nejžádanější je Monsieur Amédée.
Po úspěchu v Kácově Mimochodem tuto hru zahrálo ještě
ve Slavičíně na přehlídce Valašské křoví. Porota představení ocenila: soubor přivezl ocenění za režii J. Nádvorníka
a tři za herecké výkony pro V. Roula, D. Budilovou a F.
Ženíška. Zatím poslední představení této komedie je plánováno na 4. dubna ve Zruči.

Další reprízovanou hrou je Blbec k večeři. Na toto představení, které se může pochlubit dvěma cenami za herecký výkon z 66. Klicperova Chlumce pro V. Roula a R. Machalu, se
můžete zajet podívat 6. dubna do pražského Radotína v rámci
festivalu Radotínská radost a 10. dubna do Benešova.
Na všech těchto místech divadelníci ze spolku Mimochodem v dobrém světle reprezentují Ledeč nad Sázavou,
získávají pozvánky na hraní v dalších městech a naopak
vyhledávají podobně zaměřené soubory, které by se svými
představeními přijely potěšit a pobavit ledečské publikum
a poznat naše město.
Mimochodem připravuje i další akce, například violoncellový koncert absolventky pražské konzervatoře Michaely Stehlíkové na ledečském hradě 12. dubna. Ve stejném
termínu bude na hradě probíhat multimediální workshop,
který ve spolupráci s divadlem Mimochodem pořádá místní akční skupina Královská stezka, jež se zaměřuje na organizaci a propagaci kulturních a turistických akcí v našem
regionu a Hrad Ledeč s.r.o. V rámci tohoto workshopu,
který se bude konat od 11. do 13. 4., si budete moci, pod
dozorem profesionálního kameramana a režiséra Bc. Jana
Štumpa, vyzkoušet práci s kamerou v interiérech i exteriérech a zároveň i následné úpravy pomocí specializovaného softwaru, který bude díky MAS účastníkům k dispozici
i po skončení kurzu. Více na www.kralovka-stezka.cz.
--DS Mimochodem--

VÍRA A MAJETEK II. Nedávno jsem psal o tom, že k osobní
víře není majetek zapotřebí. V jakýchkoliv podmínkách může
být hluboká a plnohodnotná. Církve nás mají provázet cestou
víry. K tomu přílišné množství majetku nepotřebují. Přesto o něj
usilují. K čemu ho chtějí použít? Zvednou si biskupové a kněží
platy? Zřejmě ne. Mnohokrát jsme slyšeli, že si církve budou
financovat svou činnost z vlastních prostředků. Co si pod tím
máme představit? Co vlastně církve vykonávají pro společnost?
Méně viditelná je jejich činnost na kultivaci společnosti,
zřetelnější je péče o církevní památky. Nejviditelnějšími
výsledky se mohou církve pochlubit ve sféře sociální,
zdravotnické a školské. Služby jimi organizované vesměs
dosahují nadprůměrných výsledků. Václava Havla v posledních
dnech jeho života provázely řeholní sestry. Precizně a citlivě
pro něj zajišťovaly sociální a zdravotní péči. Podobné služby
při zhoršení zdravotního stavu využívá i současný prezident.
Vynikající pověst mají církevní organizace zajišťující
hospicovou péči a sociální práci se sociálně vyloučenými lidmi.
Tyto činnosti zvládají v nejvyšší možné kvalitě. Na financování
těchto služeb lze jistě využít peníze z dotací a grantů, ty ale
podléhají politické vůli, dochází často k nekoncepčním krokům,
které řadu služeb pravidelně ohrožují. Vlastní majetek proto
může přinést těmto prospěšným organizacím stabilitu a jistotu
udržení služeb a v budoucnu i jejich rozšíření.
Využití většiny církevních majetků pro nejpotřebnější by bylo
nejúčinnější odpovědí všem, kteří o církevním financování
pochybují.   

VYBRANÉ DUBNOVÉ FARNÍ AKCE
11. 4. a 25. 4. v 16.30 příprava dětí s rodiči na první sv. smíření
a první sv. přijímání (na faře, vede Mgr. Jana Sklenářová)
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)
11. 4. a 25. 4. v 18.00 Přednášky na faře (přednášející
P. ThDr. Jan Bárta)
20. 4. ve 14.30 v kostele se koná Velikonoční koncert
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
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PŘIPOMÍNÁME SI
13. 4.  Květná neděle
16. 4. sv. Bernadetta Soubirousová (dívka z Lurd, svědkyně
zjevení Panny Marie)
17. 4. Zelený čtvrtek
18. 4. Velký pátek
19. 4. Bílá sobota
20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
23. 4. sv. Vojtěch (biskup z knížecího rodu Slavníkovců. Velký
bojovník za očistu církve umučený na misijní cestě pohany
25. 4. sv. Marek (autor evangelia a současník sv. Petra a Pavla)
6. 5. sv. Jan Sarkander (kněz umučený za stavovského povstání)
Velikonoční doba připomíná oběť a vzkříšení Ježíše Krista.
Trvá padesát dní a končí svátkem Seslání Ducha svatého.
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

SENIOŘI VÍTALI JARO

Letošní podivné zimní počasí nám přiblížilo jaro velmi rychle a bylo na čase ho
přivítat. Proto se senioři, členové SD ČR v Ledči sešli 20. března v sokolovně, aby
společně příchod jara oslavili. Této oslavě předcházelo jednání výroční členské
schůze, 165 seniorů si vyslechlo hodnotící zprávu předsedy organizace, pana
Josefa Malého. Dále byli členové seznámeni se zprávou o hospodaření a stavem
členské základny. Následně proběhly volby 13 navržených kandidátů nového
výboru a přítomní schválili návrh na usnesení. Po „schůzování“ následovala
tradiční zábava, během
které zasedal nově zvolený
výbor. Ten zvolil opět pana
Josefa Malého předsedou
SD ČR v Ledči. Na závěr
nezbývá, než všem členům
popřát
pevné
zdraví
a hodně pěkných zážitků
ze společných setkání.
Hana Malachová, foto Jiří Sladkovský

Ovocná a růžová
školka Šťastných
nabízí
ovocné stromky a keře,
kanadské i kamčatské borůvky,
skalničky, trvalky,
jehličnany, okrasné keře,
růže keřové i stromkové,
balkónové rostliny, roubované
okurky, zeminu
Prodejní doba: Po - pá: 8 - 16 hod.
So: 8 - 12 hod.
Ovocná a růžová školka
Šťastných
Hněvkovice - Nová Ves 2, 584 01
Ledeč nad Sázavou
tel. 569 722 518, 604 360 546
www.skolka-stastny.cz
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Jakub Krajíček na hokejovém
turnaji v Quebecu

RUSKÝ JAZYK:
ЧТО НОВОГО?

Jakub Krajíček, odchovanec HC Ledeč nad Sázavou a student našeho gymnázia, se zúčastnil 39. ročníku mezinárodního
turnaje PEE-WEE B.S.R. v Quebecu v Kanadě. Jedná se o jeden z největších hokejových turnajů mládeže pro hráče ve věku
dvanáct let a mladší. Od 13. 2. do 24. 2. 2014 se turnaje v kanadském Quebec City v Aréně Berniéres zúčastnily týmy mimo
jiné z Kanady, USA, Francie, Švýcarska, Slovenska aj.
Kuba startoval za jediný tým ČR – Chomutov, jednalo se
o výběr hokejistů z celé ČR. Do tohoto výběru se dostal díky
úspěšné reprezentaci týmu Kraje Vysočiny. Během dvou týdnů
výběr z ČR sehrál  na zámořském ledě řadu vyrovnaných zápasů s tými Quebec – Campus, Philadelphie, Sherbrooke, Pte
– Lévy, Lac St – Louis atd. Bohužel to byl právě posledně jmenovaný celek Lac St – Louis, kterému naši hráči podlehli 2 : 1,
a tak byli vyřazeni ve čtvrtfinále. Konečným vítězem turnaje se
stala Bratislava.
Na turnaji PEE – WEE v minulosti startovali hráči jako Wayne Gretzky, Marian Hossa, Mario Lemieux a dalších více jak
1300 hráčů, kteří si v budoucnu okusili NHL. Tuto zkušenost
letos získal i Kuba, který si přivezl spoustu zážitků, a to nejen
hokejových. Jen tak dál…

Začátkem března probíhal v hodinách ruského  jazyka mezi
studenty ruštiny výzkum zabývající se  fonetickou stránkou ruštiny. Fonetika, zkoumající zvukovou stránku jazyka, se v rámci
ruského jazyka  zaměřuje třeba  na nácvik správné výslovnosti
jak tvrdého [л], tak i měkké varianty [л‘], výslovnost přízvučných a nepřízvučných slabik či intonaci větných celků. 	
Průzkum prováděl v rámci svého doktorandského studia
Mgr. Jakub Konečný, asistent Katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty UK v Praze.
Žáci ruského jazyka se během výuky mohou zúčastnit řady
soutěží zaměřených nejen na jazykovou stránku výuky, ale i reálie či písemný projev. V první z řady soutěží, Olympiády v ruském jazyce, naši školu reprezentovali Petr Vaněk na kategorii
SŠII  a Leona Kárníková v kategorii SŠI. Oba studenti soutěžili
v krajském kole konaném v Hlinsku. A po celodenním „ruském
maratónu“, skládajícího se z poslechu a samostatného ústního
projevu, se naši studenti umístili v první desítce, což (vzhledem
k množství soutěžících) považujeme za velmi dobrý výsledek.
Gratulujeme a těšíme se na další úspěchy.
Mgr. Kateřina Zahálková

PŘIJĎTE OSLAVIT DEN MATEK
SE ZNÁMOU ZPĚVAČKOU
VĚROU MARTINOVOU
…………………………………………
SOKOLOVNA LEDEČ N. S.
11. KVĚTNA 2014 OD 19 HOD.
Vstupné 330,-  a 299,- Kč
Předprodej v Dárkovém zboží na mostě
a v trafice na Husově nám. v Ledči

Pozvánka na velikonoční
koncert

Příjem nových žáků do ZUŠ

Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou
oznamuje, že zahájila příjem nových žáků pro
příští školní rok. Rodiče mohou přihlásit své děti
ve věku 5–7 let (v případě volné kapacity školy
i děti starší) do hudebního, výtvarného, tanečního
nebo literárně-dramatického oboru. Zájemcům nabízíme možnost
návštěvy výuky zvoleného oboru a osobní konzultace s pedagogy
jednotlivých oborů. Seznamte se s výsledky vzdělávání na naší
škole a navštivte ještě do konce školního roku naše představení,
koncerty nebo výstavu! Informace o termínech akcí najdete
na www.zusledec.cz. Přihlášky přijímá škola do 30. května.  
CO NABÍZÍ NAŠE ZUŠ
• kvalitní, systematické, odborné a soustavné vzdělávání
v uměleckých oborech
• výuku vedenou odborně vzdělanými pedagogy – absolventy
konzervatoří, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol
• výuku realizovanou podle školního vzdělávacího programu
• uplatnění žáků ve velkém množství souborů, orchestrů,
v pěveckých sborech
• vlastní výstavy, vernisáže, představení, koncerty, divadlo
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Římskokatolická farnost Ledeč nad Sázavou
zve všechny příznivce hudby na koncert,
který se uskuteční 20. dubna ve 14.30 hod.
v kostele sv. Petra a Pavla.
Vystoupí posluchači Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně.

POSEZENÍ S DECHOVKOU
Milovníky dechové hudby zveme na Posezení s dechovkou do Hotelu Sázava. Dechový orchestr Základní
umělecké školy v Ledči nad Sázavou  se svými kapelníky uč. Vladislavem Vondroušem a Josefem Jůzlem
a také se členy orchestru a zpěvačkami se těší na vaši
návštěvu – přijďte si poslechnout a zazpívat s námi!
Sobota 12. dubna od 14 hodin.

ROZTANČENÝ PODVEČER
Tanec je pohyb a pohyb je život… Navštivte tradiční  
výroční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ, které
se koná v úterý 13. května od 17 hodin v sále ledečského gymnázia. Budete moci zhlédnout pestrou nabídku
různých choreografií lidového, klasického i současného tance.

SDÍLENÍ SPOLEČNÉ RADOSTI
A PODĚKOVÁNÍ ZA VAŠI PODPORU
Sobota 17. března 2014 bude zapsána do historie ledečského hokeje zlatým písmem. Poprvé v historii máme titul přeborníka
Kraje Vysočina a po vítězství ve finálové bitvě v Hlinsku titul celkového vítěze Ligy starších žáků.
Kluci dřeli celé léto a od úvodního vhazování (21. září 2013) si šli tvrdě za vyhlášeným cílem, který pro tuto sezónu předpovídali
trenéři. Základem úspěchu bylo společně s mužstvem mladších žáků postoupit ze základní skupiny hrané na Vysočině do finálové
skupiny hrané společně s krajem Pardubice. Starší žáci základní skupinu suverénně
vyhráli se ziskem 24 bodů, a když k tomu
tým mladších žáků přidal dalších 19 bodů
–postoupili jsme v součtové tabulce do finálové skupiny z 2. místa. Nadstavbová
část soutěže nás kromě Havlíčkova Brodu,
Jihlavy a Žďáru n. S. svedla proti nejlepším týmům z Pardubicka – Poličce, Lanškrounu, Chocni a Hlinsku. Základním kamenem úspěchu byla dvě velmi důležitá
vítězství s Poličkou, Žďárem a domácí
vítězství s Havl. Brodem. Klopýtli jsme
v trochu divokém utkání v Chocni a doma
s Hlinskem. V závěru soutěže jsme však
znovu nasedli na vítěznou vlnu a rozhodnutí přišlo tuto sobotu v Hlinsku, když obě
mužstva měla stejný počet bodů a o titulu
se tedy rozhodlo v přímém souboji na ZS
v Hlinsku.
O tento historický úspěch ledečského hokeje se postarali:
Brankáři: Monika Sobotková, Kuba Dundáček
Obránci: Jirka Sechovec, Patrik Pokorný, Standa Šťastný, Daniel Piskač
Útočníci: Štěpán Prokop, Martin Syrovátka, Jakub Krajíček, Pavel Zvěrina, Tomáš Kratochvíl, Jakub Kratochvíl,
                Lukáš Beránek, Ondra Kalenský, Jakub Egart, Filip Klofáč.
Trenéři: Milan Egart, Jan Kubát, Mirek Piskač
Vedoucí mužstva: Jaroslav Beránek
  KONEČNÁ TABULKA LSŽ
1. HC Ledeč n.S.
2. HC Hlinsko
3. HC Spartak Polička
4. HC Rebel Havlíčkův Brod
5. HC Spartak Choceň
6. TJ Lanškroun
7. HC Dukla Jihlava
8. SKLH Žďár n. S.

U V R P
14 11 0 3
14 10 0 4
14 8 3 3
14 7 1 6
14 6 1 7
14 4 1 9
14 3 2 9
14 3 0 11

SKÓRE
79: 45
91: 50
75: 47
80: 64
70: 75
48: 98
66:101
51: 80

BODY
22
20
19
15
13
9
8
6

Chtěli bychom se s vámi jako naším partnerem, který ledečský hokej dlouhodobě finančně, materiálově, či jinak podporuje,
o tento úspěch upřímně rozdělit a ještě jednou vám poděkovat, neboť bez vaší podpory bychom takovéto radosti v tomto krásném
sportu jako je lední hokej v našem městě nikdy nemohli zažít. Za vaši podporu za celý klub HC Ledeč nad Sázavou ještě jednou
upřímně děkuji a pevně věřím, že zůstanete naším věrným partnerem i v sezónách následujících.
Jan Malík, předseda HC Ledeč nad Sázavou, www.hcledec.cz

POZVÁNKA NA 13. ROČNÍK POCHODU
ZBRASLAVICE – ZRUČ N. S. 26. DUBNA 2014

AUTOSERVIS ALKO s.r.o.

Start ve Zbraslavicích, OD 6:15 do 13 HOD. (14 km od 8
do 10:15). Na výběr budou tradiční pěší trasy 14, 16 a 23 km končící ve Zruči, a nové 18 a 27 km, které budou mít cíl ve Zbraslavicích. Zde bude i cíl cyklotras dlouhých 22, 27 a 40 km.
I tentokrát budou razítka na kontrolách, diplom s originálním obrázkem
od Pavla Píchy, pohlednice s obrázkem z loňského diplomu, a možnost
poslat tuto pohlednici z cíle jen za 5 Kč. Pět nejstarších se opět může těšit
na láhev pálenky od Zelené Bohdanče, děti pak na drobné dárky. Aktuality je možné sledovat na webových stránkách pochodu (www.pochody.
cz/zzdz) a na facebooku.

Nabízí veškeré opravy osobních a dodávkových automobilů, prodej náhradních dílů
a příslušenství. Přezouváme osobní, nákladní
automobily i zemědělské stroje – prodej pneumatik. Měření podvozků laserovou geometrií. Oprava bočních průrazů pneumatik teplou
vulkanizací – thermopres. Diagnostika, možnost náhradního vozidla.
Podrobné informace získáte u pana vedoucího MUSILA NA TELEFONU: 605 178 183,
www.autoservis-vysocina.cz

Mojmír Ježek, tel.: 776 868 616

se sídlem v lihovaru v KOŽLÍ
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VZPOMÍNKA
Minulý měsíc uplynulo už sedm smutných
let, kdy nás navždy opustila, ve věku
nedožitých 59 let, naše drahá manželka
a maminka, paní MARCELA Hlídková
z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí prosím
tichou vzpomínku.
Děkují manžel a synové.

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
v srdci bolest zůstává a stálé vzpomínání.
Dne 12. dubna uplyne třetí rok od úmrtí
paní JARMILY JIRÁČKOVÉ z Ledče
nad Sázavou.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina a ostatní příbuzní.

Dne 19. dubna letošního roku by oslavil
80. narozeniny pan VLASTIMIL FIALA
z Ledče nad Sázavou. Na sklonku letních
prázdnin si připomeneme už 10. výročí jeho
úmrtí.
Kdo si rádi pana Fialu připomenete,
vzpomeňte prosím spolu s námi na dobrého
a laskavého člověka.
S láskou a úctou vzpomíná
rodina a přátelé.

Dne 22. dubna 2014 uplyne pět let od úmrtí
paní LUDMILY BĚLOUŠKOVÉ z Ledče
nad Sázavou.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte spolu
s námi.
S láskou a úctou manžel
a děti s rodinami

Dne 24. března 2014 uplynulo už pět
smutných let, kdy nás navždy opustil náš
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan JOSEF ŠPAČEK z Ledče nad
Sázavou, ve věku nedožitých 83 let.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte na něho.
S úctou a láskou vzpomínají dcera, syn,
vnoučata a pravnoučata.
Dne 13. dubna 2014 uplynulo osm
smutných let od úmrtí naší drahé manželky
a maminky, paní MARIE KVÁŠOVÉ
z Ledče nad Sázavou.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manžel a děti s rodinami.

Prázdná jsou rána, prázdnější večery,
prázdný je dům i zahrádka.
Dne 24. dubna 2014 uplyne 19 smutných let,
co nás navždy opustila naše drahá a starostlivá maminka a babička,
paní BOŽENA ŠPAČKOVÁ z Ledče nad
Sázavou.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.  
Syn a dcera, vnoučata a pravnoučata
Dne 28. dubna letošního roku vzpomeneme
už 10. výročí úmrtí pana JIŘÍHO FIALY
z Ledče nad Sázavou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina,
syn Jiří s rodinou a dcera Helena s rodinou

Letos 23. dubna uplynou už čtyři smutné
roky od úmrtí
paní ZDEŇKY ZEMANOVÉ z Ledče nad
Sázavou.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou spolu
s námi.
S úctou a láskou vzpomínají manžel,
dcera a syn s rodinami

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S., IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S.
Řídí redakční rada, šéfredaktor – Otakar Kubát. Adresa redakce: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 511,
fax 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, registrační značka MK ČR E 15156. Objednávky předplatného v Informačním centru Ledeč n. S. Názory
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v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele, redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů, které se přijímají
do 25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

Jak zlepšit život
v Ledči nad Sázavou?
Vážená paní, vážený pane,
dostává se Vám do rukou dotazník, který má nám všem pomoci stanovit priority
dalšího rozvoje našeho města. Touto formou se snažíme oslovit co nejširší okruh
občanů a budeme velmi rádi, pokud i Vy přispějete svými názory a podněty. Vaše
odpovědi významně napomohou naší snaze o zlepšení budoucího vzhledu města.
Zdvořile Vás žádám o vyplnění tohoto dotazníku. Věřím, že se nám společným
úsilím podaří docílit toho, abychom se v našem městě vždy cítili dobře a byli
na ně právem hrdí.
Děkuji Vám za Vaši pomoc a odpovědný přístup.
Mgr. Petr Vaněk, starosta města Ledeč nad Sázavou

Jak dotazník vyplnit a odevzdat?
Vyplnění je dobrovolné a anonymní, pokud se Vám některé otázky zdají být příliš
osobní, nemusíte na ně odpovídat.
U jednotlivých otázek označte, prosím, číslem míru své spokojenosti dle
hodnotící škály:
1 – ano
2 – ne
3 – nevím, nezajímám se o tuto problematiku
Vyplněný dotazník můžete do 30. dubna 2014 odevzdat osobně:
• v podatelně městského úřadu nebo v Informačním centru v Ledči nad
Sázavou, Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou
• Dotazník také můžete zaslat poštou na výše uvedenou adresu MěÚ.
Formulář je k dispozici na webových stránkách www.ledens.cz

13

A) Celkový dojem ze života v Ledči nad Sázavou

a. Jste spokojeni s místem Vašeho bydliště?
b. Pokud by Vám bylo nabídnuto srovnatelné bydlení a práce v jiné části Kraje
Vysočina, přestěhovali byste se?
c. Pokud by Vám bylo nabídnuto srovnatelné bydlení a práce v jiném kraji,
přestěhovali byste se?

B) Dostupnost služeb pro občany

a. Dostupnost základní zdravotní péče (praktický lékař, odborní lékaři apod.)
b. Nabídka veřejného stravování (jídelny, restaurace, hostince apod.)
c. Veřejná doprava (docházková vzdálenost k zastávkám, četnost a vedení
             spojů veřejné dopravy ap.) 	
d. Pošta (provozní doba pošty, docházková vzdálenost k poštovním schránkám ap.)
e. Dostupnost a rozsah služeb pro občany a domácnosti (čistírny, opravny,
kadeřnictví, apod.)
f. Obchody se základním sortimentem (základní potraviny, textil, obuv, spotřebiče
g. Obchody s ostatním sortimentem (biopotraviny, specializované prodejny,
prodejny nadměrných velikostí apod.) 	
h. Bankovní služby	 

C) Školství
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dostupnost mateřské školy
Kvalita a péče o děti v mateřské škole
Vybavení mateřské školy
Dostupnost základní školy
Kvalita a péče o děti na základní škole
Vybavení základní školy

D) Volný čas, kultura, sport a spolkový život
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nabídka aktivního sportovního vyžití pro členy sportovních organizací
Nabídka aktivního sportovního vyžití pro neregistrované sportovce
Nabídka kulturních akcí
Počet hřišť
Udržovanost hřišť
Dostupnost a vybavení knihovny, rozsah knihovního fondu
Dostupnost a kvalita ploch sloužících k neformálním sportovním aktivitám
a rekreaci (koupání, bruslení, pikniky, tzv. malé sporty, míčové hry apod.)
h. Nabídka ostatních možností trávení volného času (zájmové organizace, kurzy,
veřejný internet apod.)
i. Množství mobiliáře (laviček, odpadkových košů, stojanů na kola apod.)

E) Sociální služby

a. Dostupnost sociálních služeb
b. Rozsah a kvalita sociálních služeb
c. Vstřícnost města k osobám se sníženou pohyblivostí (bezbariérové přístupy
a přechody apod.)
d. Počet možností volnočasových aktivit pro seniory a handicapované osoby
e. Jste spokojeni s dopravním značením?
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F) Životní prostředí
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kvalita ovzduší
Hladina hluku
Rozloha zelených ploch
Stav a údržba zeleně
Rozloha vodních ploch s estetickou a krajinotvornou funkcí
Údržba veřejných prostranství (sekání trávy, čištění ulic, úklid sněhu apod.)

G) Silniční doprava
a.
b.
c.
d.

Průjezdnost města v dopravní špičce
Množství parkovacích ploch
Kvalita komunikací (silnice, chodníky, křižovatky)
Dopravní značení

H) Pěší a cyklisté

a. Podmínky pro chodce
b. Podmínky pro cyklisty 	
c. Množství cyklostezek v okolí
d. Kvalita značení a udržovanost cyklostezek

CH) Bezpečnost

a. Bezpečnost ve městě (opatření proti kriminalitě, výtržnictví, apod.)
b. Bezpečnostní opatření ve vztahu k dětem (dopravní značení, přehlednost situace
c. Oplocení hřišť apod.)
d. Činnost městské policie

I) Podnikání

a. Podmínky pro rozvoj podnikání
b. Nabídka prostor pro podnikání

J) Úklid, odpady

a. Třídíte všechny druhy odpadů, pro které jsou ve městě instalovány sběrné
    nádoby?
b. Množství a rozmístění kontejnerů na tříděný odpad
c. Četnost vyvážení kontejnerů na směsný odpad
d. Četnost vyvážení kontejnerů na tříděný odpad
e. Možnost odevzdat na území města obnošené šatstvo pro účely charity
f. Uvítali byste možnost třídění bioodpadu?

U následujících bodů označte křížkem 3 možnosti dle Vašich osobních priorit:
K) Jaké zdroje pro získání informací o dění v Ledči nad Sázavou preferujete?
a. Oficiální webové stránky města
b. Zpravodaj Ledče nad Sázavou
c. Zasílání informací e-mailem
d. Úřední deska
e. Městské vývěsky 	
f. Veřejná projednávání – setkání představitelů města s občany
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L) Kterým oblastem by mělo město Ledeč nad Sázavou věnovat přednostně pozornost?
a. Bydlení
b. Sociální služby
c. Zdravotní služby
d. Veřejné parky, zeleň obecně, údržba zeleně
e. Společenský a spolkový život
f. Sportovní vyžití
g. Kulturní vyžití
h. Činnost městské policie
ch. Bezpečnost, snižování kriminality
i. Doprava
j. Parkování
k. Podmínky pro pěší
l.  Podmínky pro cyklisty
m. Dopravní značení
n. Stav ovzduší
o. Hlučnost v okolí bydliště
p. Úklid veřejných prostranství
q. Odpady
r. Péče o historické dědictví
s. Školství
t. Cestovní ruch
u. Podmínky pro podnikání

Z důvodu statistického zpracování ankety jsou dále zjišťovány i údaje o respondentech. Hodící se odpovědi,
prosíme, zakroužkujte.
Pohlaví : 	

muž  / žena

Sociální postavení:

student / zaměstnanec / podnikatel / nezaměstnaný / v důchodu

Vzdělání:

základní / středoškolské / vysokoškolské		

Věk:		

15–20 / 21–30 / 31–40 / 41–50 / 51–60 / 61–70 / 71 a více

Lokalita města Ledeč nad Sázavou:
Habrek / Horní Ledeč / Ledeč nad Sázavou / Obrvaň / Souboř / Sychrov / Vrbka
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