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MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 5 * ROČNÍK XXII * CENA 10,- Kč

Foto: J. Sladkovský

ZPRÁVY Z RADNICE

(UPRAVENO PRO POTŘEBY ZPRAVODAJE)

USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané
dne 28. dubna 2014 10/2014/RM

I. RM bere na vědomí:
– informaci o kontrole plnění usnesení Rady města.
– informaci o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města.
II. RM schvaluje:
- předložené nájemní smlouvy na pronájem volebních místností ve dnech 23. a 24. května 2014 pro volby do Evropského parlamentu v celkové výši nájemného 16.598,- Kč
a zároveň pověřuje starostu města jejich podpisem.
– dodavatele stavebních prací na „Kompletní rekonstrukci
lůžkového výtahu v budově polikliniky“ firmu Výtahy –
elektro s.r.o., U Traplů čp. 77, Havlíčkův Brod s nabídkovou cenou 1.038.800,- Kč bez DPH.
– návrh smlouvy o dílo k zpracování projektové dokumentace - změny zdroje vytápění, včetně instalace a regulace nové otopné soustavy (nový nízkoemisní kondenzační
kotel na zemní plyn, regulace kotlů a nové otopné soustavy s využitím ekvitermního řízení teploty topné vody
s časovým programem, řešení TUV, měření a regulace)
na objektu v majetku města Ledeč – MŠ Družstevní 1060,
584 01 Ledeč se společností IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.,
se sídlem Tyršova 405, 588 13 Polná a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
– prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení č. 14,
ul. 5. května 1202, Ledeč v domě s pečovatelskou službou
paní V. L. bytem Ledeč a to na dobu určitou od 1. 6. 2014
do 31. 5. 2016. Rada města Ledeč schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1083,- měsíčně.
– program jednání Zastupitelstva města Ledeč dne 5. 5. 2014.
– uzavření smlouvy na dodání hlasovacích lístků voličům
pro volby do Evropského parlamentu s firmou - Česká
pošta, s. p. a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka
k podpisu výše uvedené smlouvy.
– přijetí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny,
oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované
krajiny, poskytnuté na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D122002179 na podporu akce „Regenerace zeleně Města Ledeč“ v celkové výši
4 228 515 Kč s tím, že částka ve výši 3 946 614 Kč bude
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–

–

–

–

–

financována prostředky ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu
Evropské Unie, a to prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj a částka ve výši 281 901 Kč bude financována prostředky z rozpočtu SFŽP ČR.
Smlouvu č. 11099356 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR na akci „Regenerace zeleně
Města Ledeč“ ve výši 281 901,- Kč a zmocňuje starostu
města k podpisu této smlouvy.
na základě doporučení hodnotící komise, dodavatele služby
– Technický dozor investora na stavbě „Zateplení MŠ Družstevní 1060, Ledeč“ – firmu Jiří Lukšíček, Zahradní 1227,
584 01 Ledeč, s nabídkovou cenou 18 200,- Kč bez DPH.
uzavření Mandátní smlouvy s vítězným uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, na výkon
technického dozoru investora na stavbě „Zateplení budovy MŠ Družstevní 1060, Ledeč“ s firmou Jiří Lukšíček,
Zahradní 1227, 584 01 Ledeč, se smluvní cenou ve výši
18 200,-Kč bez DPH a zmocňuje starostu města k podpisu
této smlouvy.
na základě doporučení hodnotící komise, dodavatele služby – Technický dozor investora na stavbě „Zateplení obvodového pláště mateřské školy Stínadla“ - firmu Jiří Lukšíček, Zahradní 1227, 584 01 Ledeč, s nabídkovou cenou
33 700,- Kč bez DPH.
uzavření Mandátní smlouvy s vítězným uchazečem, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, na výkon
technického dozoru investora na stavbě „Zateplení obvodového pláště mateřské školy Stínadla“ s uchazečem
s firmou Jiří Lukšíček, Zahradní 1227, 584 01 Ledeč se
smluvní cenou ve výši 33 700,- Kč bez DPH a zmocňuje
starostu města k podpisu této smlouvy.
přijetí dotace z Kraje Vysočina na Akceschopnost jednotek
sdružení dobrovolných hasičů obcí ve výši 28.000,- Kč.

III. RM nevyjadřuje:
– podporu připojení se k otevřenému dopisu za zachování
základních škol praktických ministrovi školství, mládeže
a tělovýchovy ze dne 31. 3. 2014.
IV. RM doporučuje:
– Zastupitelstvu města schválit nabídku České spořitelny, a.s.
na poskytnutí úvěru pro zateplení MŠ Stínadla a Družstevní.

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH
nabízí

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00
8., 10. – 11. 5

MUDr. Chládek Albert,
Humpolecká 244, Havl. B.

Tel.: 569 426 110

17. – 18. 5

MUDr. Vosiková Veronika,
Lánecká 970, Světlá n. S.

Tel.: 606 136 302

24. – 25. 5

MUDr. Dvořáková Jitka,
Koželská 222, Ledeč n. S.

Tel.: 776 100 171

31.5. – 1. 6

MUDr. Drbohlavová Oldřiška,
Tel.: 569 478 360
Psychiatrická léčebna, Havl. B.

7. – 8. 6

MUDr. Maštálka Jan,
Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.: 569 721 553

14. –15.6

MUDr. Venosová Naděžda,
Humpolecká 244, Havl. B.

Tel.: 569 426 107
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azalky, rhododendrony, okrasné keře,
jehličnany, skalničky, trvalky, okrasné trávy,
kanadské i kamčatské borůvky, brusinky,
rakytníky, maliníky, ostružiníky,
malinoostružiníky, rostliny na kmínku,
popínavé rostliny, stromkové růže,
balkónové rostliny, 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

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starosta města Ledeč nad Sázavou Mgr. Petr Vaněk podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů
O Z N A M U J E :
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1 – je volební místnost v budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou pro voliče
bydlící v ulicích:
– Barborka
– Jaroslava Haška
– Mlýnská
– Podolí
– Hrnčíře
– Jiřího Wolkera
– Mostecká
– Pod Šeptouchovem
– Husovo náměstí
– Julia Fučíka
– Petra Bezruče
– Tyršovo nábřeží
ve volebním okrsku č. 2 – je volební místnost v Zasedací místnosti budovy bývalého MěÚ, Husovo náměstí čp. 16, Ledeč nad
Sázavou pro voliče bydlící v ulicích:
– Družstevní
– Jaroslava Foglara
– Na Potoce
– Spojovací
– Želivská
– Háj
– Koželská
– Na Skalce
– Údolní
– Havlíčkova
– Krátká
– Nad Internátem
– Velká Stráň
– Hůrka
– Melechovská
– Pod Skalkou
– Zahrádecká
– Hutní
– Na Pláckách
– Pod Hájem
– Z. M. Kuděje
ve volebním okrsku č. 3 – je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící
v ulicích:
– 28. října
– Jabloňová
– Mizerov
– Partyzánská
– Slunečná
– Čechova
– Ke Křížům
– Nádražní
– Pivovarská
– U Hradce
– Hálkova
– Komenského
– náměstí Svobody
– Poděbradova
– Zahradní
– Heroldovo nábř.
– Letní
– Nad Lesem
– Poštovní
– Zoufalka I
– Hlaváčova
– Lipová
– Nad Strání
– Růžová
– Zoufalka II
– Hradní
– Lovčen
– Na Žižkově
– Sázavská
– Zoufalka III
ve volebním okrsku č. 4 – je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. čp. 104, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící
v ulicích:
– 5. května
– Habrecká
– Na Rámech
– Zdeňka Fibicha
– Aloise Jiráska
– Ke Stínadlům
– Na Sibiři
– Boženy Němcové
– Marie Majerové (do čp. 670) – Pod Stínadly
ve volebním okrsku č. 5 – je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící
v ulicích:
– Marie Majerové (od čp. 681)
– Stínadla
ve volebním okrsku č. 6 – je volební místnost v areálu Zemědělství Vrcha a.s., středisko Habrek, Ledeč nad Sázavou pro voliče
bydlící v obcích:
– Habrek
– Obrvaň
– Souboř
– Sychrov
– Vrbka
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského
státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do
Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.

V Ledči nad Sázavou dne 17. dubna 2014
Mgr. Petr Vaněk, starosta města
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TAHOVÁ ZKOUŠKA LÍPY VELKOLISTÉ V LEDČI NAD SÁZAVOU
Ve čtvrtek 27. března 2014 v dopoledních
hodinách byla provedena tahová zkouška
u lípy velkolisté (Tilia platyphyllos L.), rostoucí na ulici Mlýnská v Ledči nad Sázavou.
Tuto zkoušku provedla odborná firma SAFE
TREES (Bezpečné stromy) z Rosic u Brna.
Firma byla objednána z důvodu prošetření
zhoršování zdravotního stavu lípy, která
roste vedle ledečského kostela. Tato lípa je
v procesu vyhlašování za památný strom
„Lípa Sv. Petra a Pavla“.
Hlavní náplní firmy SAFE TREES, kterou
zastupoval pan Ing. Jaroslav KOLAŘÍK,
Ph.D., je hodnocení stromů v prostředí obývaném lidmi a jejich provozní bezpečnost.
Kontrola probíhá vizuálně, nebo přístrojovou
metodou tahových zkoušek. Na rozdíl od vizuálního hodnocení je v tomto případě možné
zjistit i stav a nosnost kořenového systému.

Tahová zkouška je v současné době asi
jediným způsobem komplexního hodnocení
stability stromu – tedy metodou, která zahrnuje jak testování odolnosti proti zlomu,
tak i odolnosti proti vyvrácení. V České republice se tato metoda používá od r. 1996.
Vzhledem k velikostem napětí a frekvenci působení je nejvýznamnějším přirozeným zdrojem zatížení působícího na strom
vítr. Silou, vznikající při dané rychlosti
větru, je tedy definovaná úroveň namáhání
stromu. Tvar, průměr kmene a rozměry dutiny identifikují geometrii nosné struktury.
Velkou výhodou metody tahových zkoušek je procentuální vyjádření stability v jednotlivých parametrech (odolnost proti zlomu, vyvrácení a ukroucení), což je výrazně
srozumitelnější než informace o zbytkové
stěně nebo že strom je dutý.

Znalecký posudek č. 41-1 881/14 dle firmy SAFE TREES:
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos L.) – průměr kmene:
135 cm; výška stromu: 27 m
Jedná se o mohutného jedince, rostoucího v extrémně zhoršených stanovištních poměrech. V bezprostředním okolí báze kmene v minulosti proběhla výkopová činnost. Prokořenitelný prostor
je limitovaný zpevněnými povrchy a základy okolních staveb.
Fyziologická vitalita je zhoršená. Koruna je fragmentovaná,
projevuje se periferní prosychání. Na kmeni byly zjištěné plodnice
klanolístky obecné (Schizophyllum commune). Jedná se o dřevní
houbu způsobující dysfunkci xylémových vodivých pletiv.
Zdravotní stav stromu je významně zhoršený. Na bázi kmene
jsou patrné známky růstových depresí, které mohou být vyvolané houbovým rozkladem v oblasti báze kmene. Patrné jsou
otvory do dutiny v bázi kmene.
Všechny naměřené hodnoty ve dvou základních parametrech
Zaměstnanci firmy a MěÚ–OŽP.
(odolnost proti zlomu a vyvrácení) vykazují významný sestup
oproti hodnotám očekávaným. Ing. Kolařík doporučuje u stromu realizovat stabilizační řez – obvodovou redukci – se zkrácením koruny o 4 m. Současně proběhne lokální redukce za účelem
stabilizace, zaměřená na odlehčení destabilizovaných větví, vyčnívajících z habitu koruny.
Současně je nutné provádět v pravidelném intervalu kontroly instalovaných bezpečnostních vazeb. Tahovou zkoušku doporučuje Ing. Kolařík opakovat v roce 2016 za účelem zjištění dynamiky vývoje statické situace stromu a práce svěřit k realizaci
odborné arboristické firmě.
Strom byl zhodnocen jako destabilizovaný. V současné době hodnoty odolnosti nepřesahují hranici, kde je lze stabilizovat pomocí navrženého zásahu.
Z důvodu současného stavu stromu bude vyhlášení lípy velkolisté (Tilia platyphyllos L.) jako památného stromu řešeno teprve
po další kontrole v r. 2016.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM
V pondělí 28. dubna, oslavil pan Karel Urban, bývalý starosta našeho města, významné životní jubileum. Pan Urban přijal
pozvání na radnici, kde jsme mu, s panem místostarostou a paní
Fotrovou, srdečně poblahopřáli a popřáli hodně sil a zdraví do
let příštích. Zavzpomínali jsme na dobu, kdy pan Urban nejdříve místostarostoval a pak starostoval na ledečské radnici. Panu
Urbanovi bychom také rádi poděkovali za obětavou práci, kterou pro naše krásné město vykonal.
-pv-

PRODÁM
družstevní byt 2 + 1 s balkonem v Ledči n. S. Byt se nachází ve 2. podlaží
zděného domu s výtahem v ulici M. Majerové č. 660. Dům je po kompletní
rekonstrukci, nové zateplení a omítky, plast. okna, stoupačky a nový výtah.
Byt je bez úprav. Původní zděné jádro a parkety v pokojích.
Cena k jednání 530.000.- Kč. INFO: 603 834 236, 606 609 880
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC DUBEN 2014
KRÁDEŽ ZBOŽÍ V OD BILLA –
dne 4.4.2014 v době od 14:50 hod do
15:00 hod v OD BILLA v Ledči nad
Sázavou podezřelý 44letý muž slovenské národnosti odcizil z regálu s alkoholickými nápoji vystavenou láhev
vína, kterou si uschoval pod bundu
a prošel bez zaplacení přes pokladnu,
kde byl následně zastaven obsluhou
OD BILLA. Vzhledem k tomu, že
tohoto jednání se dopustil i přesto, že
byl za takový čin v posledních třech letech pravomocně odsouzen,
tak mu bylo policejním inspektorem Policejní stanice Ledeč nad
Sázavou sděleno podezření pro přečin krádeže dle ust. § 205 odst.
2 tr. zákoníku a ve věci bylo dále vedeno zkrácené přípravné řízení
s předáním spisového materiálu k dalšímu opatření na Okresní státní zastupitelství v Havlíčkově Brodě.
ŘÍDIL POD VLIVEM ALKOHOLU – dne 5. 4. 2014 v odpoledních hodinách hlídka Policejní stanice v Ledči nad Sázavou kontrolovala 29letého muže z Ledečska, který řídil osobní motorové vozidlo,
a při provedené orientační dechové zkoušce na alkohol bylo zjištěno, že tento požil před jízdou alkohol a byla mu naměřena hodnota
2,40 ‰ alkoholu v dechu. Na základě tohoto zjištění byl řidič vyzván
k provedení lékařského vyšetření spojeného s odběrem krve, kterému
se řidič dobrovolně podrobil a řidiči taktéž byla hlídkou PČR zakázána další jízda. Provedeným rozborem krve ve Fakultní nemocnici
v Brně byla zjištěna plynovou chromatografií a imunochemickou
zkouškou hladina alkoholu v krvi 2,21 g/kg řidiče, kdy mu bylo následně policejním inspektorem sděleno podezření pro přečin ohrožení

pod vlivem návykové látky dle ust. § 274 odst. 1 tr. zákoníku a ve
věci bylo dále taktéž vedeno zkrácené přípravné řízení.
ZANECHALA DOMA SAMOTNÉ DÍTĚ BEZ DOZORU – dne
5. 4. 2014 v nočních hodinách 36letá žena v Ledči nad Sázavou zanechala svoji nezletilou čtyřletou dceru spící samotnou bez dozoru
v uzamčeném bytě a odešla do města hledat přítele, kterého následně
našla v jedné z restaurací. V restauraci si poté i ona dala pivo a po
nějaké době odešla zpět domů, kde již našla svoji dceru před domem
v přítomnosti lidí. Na místě bylo za přítomnosti přivolané hlídky
PČR zjištěno, že dcera se doma vzbudila, přičemž se dostala na židli
a poté i na stůl u okna, kterým se po otevření dostala na parapet a následně pravděpodobně vypadla z okna ve výšce 250 cm na betonový
chodníček pod oknem. Nezletilé dítě bylo společně s matkou z místa okamžitě odvezeno přivolanou RZS na ošetření do Nemocnice
v Havlíčkově Brodě, kde byla následně hospitalizována. K žádnému
vážnému zranění nezletilé nedošlo. Věc dále zadokumentována Policií ČR a řešena jako přestupek proti občanskému soužití.
NEPLATÍ VÝŽIVNÉ NA SVÉ DĚTI – dne 13. 4. 2014 byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin zanedbání povinné výživy
dle ust. § 196 odst. 1 tr. zákoníku, ze kterého je podezřelý 45letý muž z Havlíčkobrodska, který v období od 1. 10. 2013 do 13.
4. 2014 řádně neplní stanovené výživné na své nezletilé děti a za
uvedené období dluží na výživném celkovou částku 39.700,- Kč.
V případě prokázání vinny podezřelému za neplnění vyživovací
povinnosti hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR,
v.r. zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n.Sáz.
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

REGENERACE ZELENĚ
Vážení občané, v souvislosti s probíhajícími pracemi v rámci projektu „Regenerace zeleně v Ledči nad Sázavou“ opět přinášíme
aktuální informace týkající se této akce.
V současné době je téměř dokončena výsadba stromů (pouze několik zbývajících kusů bude vysazeno ještě na podzim tohoto roku).
V následujících týdnech bude započato s obnovou travnatých ploch na jednotlivých lokalitách a výsadbou keřových skupin. Postupně, v závislosti na plánovaných stavebních úpravách jednotlivých bytových domů, budou také probíhat výsadby předzahrádek
u bytových domů na obou sídlištích a v ulici J. Haška. Plánované práce budou včas oznámeny vyvěšením informací na vchodech
bytových domů. Znovu tímto upozorňujeme občany na možnost přesazení stávajících výsadeb, které nejsou zakomponovány do
návrhu výsadeb nových. Podrobné informace včetně projektu k nahlédnutí jsou k dispozici na městském úřadě – oddělení životního
prostředí vždy v úřední dny (pondělí a středa od 7:30 do 17:00 hodin).
V souvislosti s nedávnými zkušenostmi, kdy byla kůra úmyslně odstraněna na jedné z předzahrádek bytového domu, upozorňujeme občany na nutnost zachování mulčovací kůry mezi vysazovanými keřovými skupinami. Znovu připomínáme, že mulčování
keřových skupin ihned po výsadbě a jeho pravidelná kontrola a doplňování je však jedna z nejdůležitějších součástí povýsadbové
péče. Mulčování zabraňuje prorůstání plevele a v neposlední řadě také udržuje v záhoně vlhkost, která je pro rostliny velmi důležitá. V neposlední řadě může při odstraňování kůry dojít k poškození, či úplnému zničení rostlin, což může být v závislosti na vyčíslené škodě projednáváno s viníky jako přestupek nebo dokonce trestný čin. Podotýkáme, že používaná výška vrstvy mulčovací
kůry je zcela v souladu s platnými normami a musí být dodržována na všech záhonech bez rozdílu.
Věříme, že regenerace zeleně, i přes trvající nesouhlas a připomínky jednotlivců, bude v budoucnu plně sloužit potřebám občanů
našeho města.
Oddělení životního prostředí MěÚ Ledeč nad Sázavou

PRODÁM ŘD 7+1 S GARÁŽÍ – PROSTORNÝ, LUXUSNÍ, PERKNOV 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 Bramac,
měděné okapy. Zařízení po vzájemné dohodě! Nové, komfortní
bydlení a investice za velmi přijatelnou cenu!

Kontakt: 737 155 979.
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ČÁST III
Vrátím-li se zpět na začátek článku, poslední velkou investicí
v předchozích dvou letech byla akce „Zlepšení vzhledu obce
Vilémovice“. Ta obsahovala opravy povrchu místních komunikací, zřízení parkoviště u Obecního domu včetně nových
chodníků s bezbariérovým přístupem, parkové úpravy v okolí
kapličky, rozšíření sítě veřejného osvětlení a další úpravy veřejných prostranství. Nejvíce je asi vidět nové parkoviště u Obecního domu. Tomu však předcházela velmi náročná a složitá
příprava se spoustou někdy i nepříjemných komplikací, které
se vám pokusím vylíčit.
Právě na místě zmíněného parkoviště stála ještě před čtyřmi
lety bývalá hospoda s přilehlými hospodářskými budovami. V širokém okolí, kdysi velmi známá a oblíbená hospoda U lva, později
U kulatý báby byla v posledních letech ve velmi špatném stavu.
Zchátralý zevnějšek všech budov svým umístěním podél hlavní
silnice a ještě ke všemu v těsném sousedství s novým Obecním
domem nebyl zrovna velkou ozdobou obce. Na zasedání zastupitelstva obce 17. 3. 2009 byl schválen záměr budovu s příslušenstvím i pozemky odkoupit, zbourat a tím rozšířit veřejná prostranství s výstavbou nového parkoviště. Bylo zahájeno jednání
s majitelem nemovitosti o koupi. Mezi tím se však objevili zájemci o koupi, kteří navenek nepůsobili příliš dobrým dojmem.
Mezi obyvateli obce se o tomto „hrozícím nebezpečí“ začalo
živě a s velkými obavami diskutovat. Zastupitelstvo 7. července 2009 okamžitě zasedá a hledá řešení. Vzhledem k velkým
investicím v poslední době však obecní pokladna není příliš
v síle a tak bylo přijato rozhodnutí požádat o finanční výpomoc místní občany. Po důkladné diskusi byla schválena částka
1500,- Kč na hlavu každého trvale hlášeného obyvatele včetně
chatařů a chalupářů, o kterou budou požádáni.
Následně byla svolána veřejná schůze, kde starosta podrobně
občany seznámil se situací a celým průběhem jednání o koupi.
Poté zdůvodnil, jak zastupitelstvo dospělo k výši daru 1500,Kč na každého obyvatele. „Za posledních osm let obec čerpala
dotace do zvelebení obce ve výši více než dvacet dva milionů
korun, v přepočtu na jednoho obyvatele téměř sto tisíc korun.
Toto nechť každý zváží a v rámci svých možností rodinného
rozpočtu přispěje“. Diskuse byla celkem klidná a návrh byl akceptován. Doporučená výše daru byla zcela dobrovolná.
Vzhledem k závažnosti této situace byla účast na veřejné
schůzi velmi početná.
V sobotu 17. října 2009 za tímto účelem zastupitelé navštívili občany v jejich domovech. Téměř ve všech navštívených
rodinách se setkali s vlídným přijetím a pochopením samotného účelu daru. Celkem bylo vybráno téměř tři sta tisíc korun.
Lidé z širokého okolí hleděli na tento počin s velkým údivem
a uznáním, že je něco takového v dnešní době možné. Tímto
Vilémovičtí dali najevo, že jim na obci velmi záleží, a když je
třeba, pro dobrou věc táhnou za jeden provaz. A v neposlední řadě je to také jedinečná a nefalšovaná ukázka spolkového
soužití v obci. Hospoda byla odkoupena a s příchodem jara 15.
března 2010 byly zahájeny bourací práce. Tedy téměř do roka
od rozhodnutí o koupi a demolici. Poté následovala projektová
příprava, žádost o dotaci, výběrové řízení a samotná realizace
stavby. Celá investiční akce „Zlepšení vzhledu obce Vilémovice“ byla rozdělena do dvou etap. První etapu s nejobsáhlejšími
a finančně náročnými opravami povrchu místních komunikací s přilehlými veřejnými prostranstvími jsme odstartovali 1.
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září 2012. Zde se vyskytly drobné komplikace u vjezdů do jednotlivých dvorů. Tam se do jisté míry projevila nedokonalost
projektové dokumentace, která tyto práce neřešila. Ale nakonec
jsme to s majiteli pozemků společně zvládli ke spokojenosti
obou stran a s odstupem času jsou dotčení spokojeni s nově
opravenými a čistými ulicemi. Děkuji všem za trpělivost. Druhá etapa byla zahájena 1. května 2013. Ta obsahovala parkové
úpravy v okolí kapličky, kde se dnes mohou občané spokojeně
procházet a odpočinout si na lavičkách s nádherným výhledem na okolní krajinu. Raritou těchto parkových úprav bude
v letních měsících rozkvetlá loučka s kopretinami, zvonečky
a dalším lučním kvítím. Podél cesty ke kapličce byly vysázeny
třešně, jabloně, hrušky a švestky. Po čase to bude při procházce
příjemný druh občerstvení. V letošním roce ještě bude u kapličky vysazen stromek tisu červeného, který je potomkem našeho
starého, více jak tisíciletého památného tisu červeného, který
roste v zámecké zahradě.
V závěru této etapy bylo vybudováno již zmíněné parkoviště,
rozšíření sítě VO, osázení veřejných prostranství okrasnými keři
a vysazením deseti kusů lípy srdčité. Na parkovišti je k dispozici
patnáct parkovacích míst včetně stání pro invalidy a přístupové
bezbariérové chodníky k Obecnímu domu. Svažité břehy jsou
rovněž osázeny a zpevněny okrasnými keři, rovina zatravněna.
Opět v důsledku chybné projektové dokumentace se u parkoviště vyskytla drobná závada s odtokem dešťové vody v důsledku přívalových dešťů. To bude v letošním roce řešeno přidáním
uliční vpustě a podél silnice osazení obrubníků.
Dodavatelské práce na této investiční akci na základě řádného výběrového řízení prováděla firma UNIMONT J.C.K. Touto
cestou bych jí rád poděkoval za dobře odvedenou práci. A ještě
jednou děkuji našim místním občanům za trpělivost a shovívavost během stavebních prací.
V oblasti spolkového života jsme oprášili starou silvestrovskou tradici pořádání formou kabaretů. První veřejný Silvestr
byl v obci pořádán v roce 1936. Poté byly velkolepé veřejné
silvestrovské oslavy odstartovány v roce 1986 v místním zámku, tehdejším kulturním domě. Později se ztrátou zámku jsme
se odstěhovali s oslavami na několik let do Kulturního domu
v Pavlově a dnes opět ve svém. V letošním roce také oslavíme
páté výročí otevření našeho nového Obecního domu. Jak ten čas
letí. Mylné obavy před započetím stavby navzdory uhrančivým
řečem a nepříznivým prognózám se nenaplnily. Ty pocházely
od některých kritiků, převážně z okolí a poukazovaly na využití
Obecního domu k vynaloženým finančním prostředkům. Opak
je dnes pravdou. Jsme sice malá obec s 235 obyvateli a s celkovým nákladem 14 980 000,- Kč na stavbu OD včetně vnitřního
interiéru se mohlo zdát někomu příliš mnoho. Ovšem z druhé
strany, počet pořádaných akcí v jeho prostorách a možnosti téměř každodenního využívání potvrzují tento chybný úsudek za
scestný. Vnitřní prostory poskytují: v přízemí knihovnu, obecní
úřad, obojí s kuchyňkou a sociálním zařízením. V druhém křídle
společenský sál s venkovní terasou, moderně vybavené divadelní jeviště, šatna herců, vestibul s výčepem a sociální zařízení.
V prvním patře se nachází galerie společenského sálu, šatna
divadelních kostýmů a rekvizit, hernička pro dětský klub Vilík,
klubovna místních spolků s kulečníkem a sociální zařízení s kuchyňkou. Využití těchto prostor je následné:
Knihovna – pondělí, úřední hodiny OÚ – úterý, šipky

– pondělí a čtvrtek, posezení u piva – pátek, v zimním a podzimním období divadelní spolek LUCERNA 2x týdně zkoušky divadelního představení, 1x týdně cvičení žen, nebo tanec
ZUMBA. Pořádají se zde taneční zábavy, dětské besídky, svatební hostiny, oslavy životních jubileí, setkání důchodců společně s vítáním občánků, různé semináře, zázemí místních spolků, volební místnost, přednášky a další drobné akce. Rovněž je
možno využívat venkovních prostor na zahradě OD s možností
zahradního posezení s grilováním.
Celkové náklady na provoz OD po odečtení výnosů z různých pronájmů čítají pro obecní pokladnu 110 000,- Kč. Tato
částka je ve výši 4,5 % z rozpočtu obce. Před stavbou OD jsme
počítali s podstatně větší režií, a tak jsme spokojeni. Je to jen
velmi nepatrná daň za obrovské pohodlí pro místní samosprávu
a tvorbu tak bohatého spolkového života v obci.

Statistické údaje:
Kraj:
Okres:
Nadmořská výška:
Statut města:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
Popisná čísla:
Trvale obydlené domy:
Chalupy:
Chaty:

Vysočina
Havlíčkův Brod
430
Obec
3 846 209 m2
235
102
82
20
4
Václav Vacek – starosta

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČRS
LEDEČ NAD SÁZAVOU
V polovině března se konala výroční členská schůze
místních rybářů. Letos organizace slaví 95. výročí vzniku.
Zúčastnilo se 84 členů. Hosty byli představitelé města – P.
Vaněk a J. Doležal. Schůzi vedl jednatel MO, Jiří Papok.
Předseda organizace konstatoval, že MO k 31. 12. 2013 čítala 468 dospělých členů, 6 členů mládeže ve věku 16–18 let
a 47 dětí do 15 let. To je celkem 521 členů. Tím je rybářská
organizace nejpočetnější organizací v Ledči. I v letošním
roce se hlásí do organizace 17 dospělých a okolo 12 dětí.
V roce 2013 bylo do řeky vysazeno i mnoho ryb, např. kapra
14 350 kg, lína 97 kg, sivena 2200 kg, štiky 375 kg, candáta
1200 ks a další druhy ryb. V roce 2013 ale nebyly úlovky tak
bohaté jako v předchozím roce.

Nejúspěšnější rybáři mezi muži byli: F. Ščepka s 290 kg,
Vl. Říha s 244,5 kg a J. Valoušek s 222,6 kg. Mezi ženami
byla nejúspěšnější M. Janů s 51,8 kg, I. Hoskovcová s 45,7
kg a M. Roučková s 32,7 kg. Podle odevzdaných povolenek
byly uloveny i zajímavé míry ryb na revíru Sázava 11, například: štika 90 cm, kapr 75 cm, bolen 72 cm, amur 80 cm,
candát 73 cm. Byl uloven i pěkný sumec s délkou 185 cm.
Tento dravec byl ale „bohužel“ vrácen zpět do řeky a bude
nadále snižovat počet některých druhů ryb, které spořádá.
Z toho je zřejmé, že ryby v Sázavě jsou a pokud se k řece
budeme chovat slušně a zodpovědně, stále budou i přes to,
že jsou i jiní dravci než rybáři.
Za uplynulé volební období výbor zhodnotil majetek organizace například nákupem auta, nákupem pozemků u rybníka HUTĚ, které nebyly ve vlastnictví organizace, nákupem
pozemků pod budovou organizace, nákup lovícího nářadí
a přepravních van na ryby a je stále vylepšována budova

MO. Byl vybudován sklad obilí u budovy MO i sklad nářadí a obilí na chovném rybníku Hastrman, opraveny turbíny
a mnoho dalších akcí.
V neposlední řadě byla provedena rekonstrukce elektrických rozvodů v líhni a žlabovně, na kterou přispěl měs. úřad
částkou 20 tisíc korun, a byla provedena oprava koryta potoka v Barborce, která stála 80 tisíc korun a měs. úřad přispěl
částkou 70 tisíc korun.
Výbor předal vyznamenání a bronzový odznak ČRS panu
Karlovi Nulíčkovi k jeho významnému životnímu jubileu,
které v tomto roce slaví. Výbor tím ocenil a poděkoval p.
Nulíčkovi za dlouholetou práci ve výboru, DK a dalších
funkcích, které vykonával a ještě vykonává pro ledečské rybáře. V rámci diskuze starosta a místostarosta města vysvětlovali a odpovídali na dotazy k cyklostezce a dostupnosti do
této lokality pro rybáře, rybářskou stráž a při vysazování ryb
do řeky, dostupnost na další místa k řece, o která by se mělo
starat Povodí Vltavy.
Loni byly, jako každoročně, uspořádány na rybníku
HUTĚ rybářské závody dospělých a dětí. Tentokrát byly závody rozděleny, a tak dospělí závodili v červnu a děti v září.
I v tomto roce budou tradiční závody dospělých uspořádány
7. 6. a dětské závody budou 30. 8. 2014. Skončilo volební období, a tak členská schůze volila výbor MO, dozorčí
komisi a kandidáta na konferenci Územního svazu města
Prahy. Do výboru MO bylo zvoleno 9 členů s předsedou Vl.
Bohatým. Do DK byli zvoleni 3 členové s předsedou Ing.
Chladou, který byl zvolen delegátem konference.
Jiří Papok – jednatel MO
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DIVADLO MIMOCHODEM SPOJÍ DVA SVĚTY
PŘED ČERVNOVOU BALADOU ZAHRAJÍ V LEDČI HOSTÉ
Pozvání předvést své umění místnímu publiku přijal od divadla Mimochodem spolek Tyl z Říčan u Prahy, který se 24.
května ve 20:00 představí s hrou Hotel mezi dvěma světy v sále
na ledečském hradě. Francouzský autor Eric-Emanuel Schmitt
se ve své hře humorně zamýšlí nad vážnými věcmi, dokonce
nad těmi nejvážnějšími. Prostřednictvím postav, které se sejdou
ve zvláštním hotelu, zatímco ve skutečnosti leží v kómatu, klade sobě i divákům otázky staré jako lidstvo samo: Co se s námi
stane po smrti? Můžeme to nějak ovlivnit? Nutno říci, že ani
tentokrát nebude nalezena uspokojivá odpověď, možná se ale
na chvilku zastavíme a zamyslíme a možná dokonce i v dnešním materialistickém světě zahlédneme malý záblesk věčnosti
a naděje. Jisté ovšem je, že o zábavu nebude nouze.

Soubor má neuvěřitelně dlouhou tradici, která sahá až do
poloviny devatenáctého století. Ovšem my se díváme spíše do
současnosti, ve které se členům divadla rovněž daří. V minulém roce se účastnili významné divadelní přehlídky Wintrův
Rakovník a přivezli si odsud několik cen a čestných uznání, a to
právě za představení „Hotel mezi dvěma světy“.
Na divadelní představení doporučujeme udělat si rezervaci,
což můžete provést na tel. 775 646 629, na mailu rezervace@
mimochodem.com nebo na profilu divadla Mimochodem na
Facebooku. Vstupné na představení je 90,- Kč, držitelé permanentek divadla Mimochodem mají vstup zdarma!
Více informací se můžete dozvědět na webu divadla www.
mimochodem.com. Můžete se i přihlásit k odběru e-mailových
zpráv a novinek na adrese info@mimochodem.com.

PÍSNIČKÁŘI NA TERASE
Divadelní spolek Mimochodem a písničkář-všeuměl
R.OneCzech si vás dovolují pozvat na další díl oblíbeného
hudebního seriálu Písničkáři na terase, který se bude konat
na ledečském hradě v sobotu 10. května 2014.
Těšit se můžete na hudební produkci dvou hostů, kteří přijali pozvání zahrát si na terase hradu. Prvním z nich je písničkář, kytarista, zpěvák, hráč na foukací harmoniku a herec
Marcel Kříž z Čáslavi. Stylově vychází z jazzu, blues, folku
a psychedelického rocku, námětově pak ze životních příběhů.
V jeho tvorbě lze odhalit prvky surrealismu a vliv beat generation. Druhým hostem je folk-punkový kytarista František

Čapek ze Světlé nad Sázavou, který kromě vlastních skladeb
účinkuje v domácí punk-rockové kapele Bohemian Highlanders jako bubeník. Celým večerem bude provázet Radek
Vaněček alias R.OneCzech, který přidá k dobru i některou ze
svých chytlavých písní plných originálních slovních hříček
a svérázného přístupu k mateřskému jazyku.
Program začíná v 19:00, ovšem „kavárna“ s občerstvením
na terase ledečského hradu bude pro návštěvníky otevřena
již od 17:00. Čeká vás příjemný večer v dobré společnosti,
s kvalitní hudbou a krásným výhledem na město. Vstupné je
dobrovolné, všichni jsou srdečně zváni.

O VÍŘE A SVATOŘEČENÍ

11. 5. 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. 5. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání spojené s modlitbami za děti a rodiny)
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek
v 19.00
Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech: 21. 5. v 18.00
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

V co vlastně jako křesťané věříme? Jistěže v Boha, v lásku,
v dobro. Krásná slova, krásné životní ideály. Stačí využít nabídku
cesty a dokonalost nás nemine. Obětujeme se pro druhé, nebudeme hřešit, dobře vychováme děti, postaráme se o rodiče, budeme pevní, pokorní
a beze strachu. To všechno s Božím jménem na rtech, vesele, radostně,
šťastně. Svatost zaručena. Takhle ale lidský život neprobíhá. Nikdo nám
to neuvěří. V čem tedy spočívá křesťanský život vedoucí ke svatosti?
V minulých dnech jsme zaznamenali svatořečení dvou bývalých papežů. Tuto událost provázel velký zájem médií, poutníci naplnili ulice
Říma, mnozí další ji sledovali na televizních obrazovkách. Znamená to,
že oba oslavovaní pánové byli dokonalí? Jistě ne. Hřešili a vyznávali své
hříchy, pochybovali, bloudili a chybovali, ale dokázali se vždycky znovu
vracet na cestu k Bohu. Uměli ve svém srdci probudit nesobeckou lásku,
která jim pomáhala sloužit lidem ve shodě s tím, co hlásali. O totéž se
máme snažit i my. Také chybujeme a bloudíme, ale nalézáme i laskavou
naději. Cesta k lásce. Věříme, že jiné cesty nevedou nikam.
VYBRANÉ KVĚTNOVÉ FARNÍ AKCE

9. 5. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí
plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství
mladých)
9. 5.,16. 5., v 19.00 Přednášky na faře (přednášející P. ThDr. Jan
Bárta)
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PŘIPOMÍNÁME SI

16. 5. sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník – jeden z nejznámějších českých světců umučený světskou mocí roku 1393.
Jeho památku připomíná socha před farou v Ledči.
31. 5. Svátek navštívení Panny Marie – připomínáme si setkání
Marie, budoucí matky Ježíše, s Alžbětou, budoucí matkou
Jana Křtitele
8. 6. Seslání Ducha svatého – dle Bible tohoto dne došlo k zázračnému osvícení učedníků.
Za Římskokatolickou farnost – děkanství
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

DALŠÍ POHÁDKOVÁ NOC
S ANDERSENEM

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
DOMOVA HÁJ

V pátek 4. 4. 2014 se ledečská knihovna připojila k mezinárodní
Noci s Andersenem, při které je každý rok hlavním stanem Knihovna
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Zde pro letošní rok
vymysleli téma Komisař Vrťapka, ke kterému jsme se přidali i my. Ze
všech dětí byli rázem detektivové plnící různé úkoly a řešící zapeklité
záhady. Jak večer pokročil, tempo se zvyšovalo, což pokračovalo i po
zalehnutí. Děti byly rozhodnuté ani na chvilenku neusnout, ale knihovnice s nimi svedly tuhý boj a snad alespoň některé si trošku odpočinuly.
Ráno se všichni v pořádku rozešli do svých domovů a my věříme, že se
jim „spaní“ v knihovně líbilo.
Knihovnice

Jménem zařízení Domova Háj a jeho klientů chci poděkovat
Radě města Ledeč nad Sázavou za bezplatný pronájem místností na Velikonoční výstavu. Opět jsme měli možnost před
velikonočními svátky představit některé výrobky našich dílen.
Děkujeme také všem, kteří nás navštívili, něco zakoupili a popovídali si s našimi klienty. Těšíme se, že nás přijdete podpořit
v naší práci na Vánoční výstavu.
tv

LEDEČSKÝ TANEČNÍ POHÁR

Dne 26. dubna v ledečské sokolovně pořádalo Středisko volného
času Ledeč nad Sázavou za finanční podpory Fondu Vysočiny již
12. ročník Ledečského tanečního poháru. Jako téměř každoročně

jsme se probudili do nádherného slunečného dne. Sjelo se velké
množství tanečníků z 23 koutů celé republiky. Tanečníků byl přihlášen rekordní počet 1247 a připočteme-li doprovod a diváky, tak
celkový počet se jistě blížil dvěma tisícovkám. Porota měla nelehký úkol ze 105 vystoupení ve čtyřech kategoriích vybrat ty nejlepší.
I ledečští tanečníci se neztratili. Skupina našich nejmenších Tygříci
pod vedení Ziny Smolarové obsadila 1. místo v moderním tanci
v první věkové kategorii. Ve třetí věkové kategorii také v moderním tanci získaly naše Kometky pod vedením Ivany Machové 1.
místo a ve street dance osadily 3. příčku. Nejstarší děvčata ze skupiny ZIVNS ve street dance obsadila také 3. místo.
Atmosféra byla báječná a všichni jsme si tento den užili. Další
ročník této akce je úspěšně za námi a nezbývá než se vrhnout do
přípravy dalšího snad šťastného třináctého ročníku. Fotky z akce
a reportáž naleznete na www.svcledec.cz.
Za pořadatele Ivana Svobodová – pedagog volného času SVČ Ledeč
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RODILÝ MLUVČÍ NA GYMNÁZIU
Žáci nižších ročníků Gymnázia v Ledči nad Sázavou se 14. dubna
zúčastnili interaktivní prezentace The Australian Show. V sále naší
školy ji pro ně připravil Shelie Nielson, rodilý Australan žijící v České republice.
Vystoupení probíhalo v anglickém jazyce a bylo zaměřeno nejen
na historii Austrálie (její objevení, vyhlazení původních obyvatel),
ale i na současnost (hudbu a film). Pozornost byla věnována také
australské fauně a flóře. Představení obsahovalo promítání fotografií a krátkých videoklipů. Děti si mohly zahrát na didgeridoo,
hudební nástroj australských domorodců, nebo ochutnat Vegemite,
typickou australskou pomazánku.
V měsíci dubnu mělo i několik dalších žáků naší školy možnost
vyzkoušet si své vědomosti a komunikační dovednosti v anglickém
jazyce. Jedna z pražských jazykových škol pro ně zorganizovala setkání se dvěma rodilými mluvčími, kteří jim představili své rodné
země (Velkou Británii a Austrálii) a debatovali s nimi na téma sport.
Obě tyto akce byly pro naše žáky velkým přínosem v jejich jazykovém vzdělávání a naše škola bude ve spolupráci s rodilými
mluvčími i nadále pokračovat.

(Předmětová komise jazyků)

ZUŠ VÁS ZVE NA…
ROZTANČENÝ PODVEČER
Navštivte tradiční výroční vystoupení žáků tanečního oboru
ZUŠ, které se koná v úterý 13. května od 17 hod v sále ledečského
gymnázia. Budete moci zhlédnout pestrou nabídku různých choreografií lidového, klasického i současného tance.
Další pozvánka je hudební – soubory, pěvecké sbory a orchestry
ZUŠ Ledeč nad S. představí svůj repertoár na KONCERTĚ
SOUBORŮ v pátek 23. května od 16 hod v sále gymnázia. Představí se např. taneční orchestr, kytarový orchestr, akordeonový soubor, flétnový soubor, pěvecké sbory aj.
Zveme vás také na dvě vernisáže, které se konají v prostorách
ZUŠ v Nádražní ulici:

VERNISÁŽ ŽÁKŮ MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY,
která se uskuteční ve čtvrtek 29. května od 16.30 hodin.
Těšit se můžete na kapelu F. I. P., vystoupení tanečního oboru,
promítání žákovských filmů, výstavu fotografií a grafik. Součástí

vernisáže bude i ateliér animace a portrétní fotografie pro veřejnost.
Pokud s sebou vezmete malé děti, bude pro ně k dispozici Mateřské
centrum Ledňáček.

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU
Milovníky dětského výtvarného umění zveme opět po roce na
výstavu výtvarného oboru ZUŠ Ledeč n.S., která bude otevřena
vernisáží v pondělí 2. června v 16 hod. v prostorách budovy ZUŠ
v Nádražní ulici.
Svoje samostatné představení bude mít také literárně-dramatický
obor. Inscenace divadelních her studentů „dramaťáku“ s názvy
TELEVIZOVÁNÍ (komedie zrcadlící svět televizního vysílání) a MÍSTO (alegorie mozaikovosti skutečnosti) se uskuteční
v sobotu 31. května v 17 hod v sále gymnázia.
Na všechny akce Základní umělecké školy
v Ledči nad Sázavou jste srdečně zváni!

KRASOBRUSLAŘSKÉ LOUČENÍ

Stejně jako v loňském roce i letos uspořádal ledečský krasobruslařský oddíl rozloučení se sezónou 2013/14. Vystoupení se konalo
dne 22. března 2014. Na zimní stadion v Ledči nad Sázavou se kromě krasobruslařek dostavilo více než 150 diváků – rodičů, prarodičů, známých a dětí ze Školní družiny při ZŠ. Dívky z krasobruslařského oddílu si připravily krátká vystoupení, ve kterých předvedly,
co nového se naučily a v čem se zdokonalily.
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Na výkony svých svěřenek po celou dobu dohlížely a radily trenérky – Zina Suchánková, Jarmila Palánová a Květa Pidímová Další trenérkou, která v letošním roce vedla ledečské krasobruslařky,
byla Renata Hanikýřová z Vlašimi.
Na ledě se vystřídaly začátečnice, které v letošní sezoně teprve
ochutnávaly jízdu na ledě, i jejich zkušenější kamarádky. Všichni, kdo se přišli podívat, viděli skvělé výkony Dominičky Rývové,
Aničky a Majdy Průdkových, Agátky Janákové, Danielky Slezákové, Nikolky Peřinové, Karolinky Brixi, Anežky Caskové, Adélky a Barborky Nečasových, Míši Palánové, Péti Pokorné, Adélky
Caskové, Natálky Palánové.
Každá krasobruslařka byla odměněna potleskem diváků. Pro
všechny přítomné bylo překvapením společné vystoupení všech
přítomných krasobruslařek. Celé odpoledne ukončily dívky společným focením. Na závěr dostaly drobné dárky za svoji celoroční
práci.
Na soutěžích krasobruslařský oddíl reprezentovaly Anička Průdková, Michaela a Natálka Palánová, Péťa Pokorná a Eliška Lísková.
Některé členky oddílu si loučení ještě zopakovaly společně
s krasobruslařkami HC Rebel na zimním stadionu v Havlíčkově
Brodě, kam byly místním oddílem pozvány.
Za rodiče Zdena Pokorná
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AUTOSERVIS ALKO s.r.o.
se sídlem v lihovaru v KOŽLÍ
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

SECOND HAND V LEDČI N. S.
dne 14. 5. 2014
se uskuteční v ledečské sokolovně
Rozšířili jsme pro Vás sortiment o maloobchodní i velkoobchodní prodej

ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLU
Dostupný na VODO-TOPO, Nádražní 609, Ledeč n.S.
*************************************************************
Stavebniny, Sázavská 263, Ledeč:
–
ztracené bednění AKCE
–
příčkovky YTONG AKCE
–
míchací centrum – fasády, interiér
–
michalcak@atos.cz m. 777 778 035

PRODEJ
SECONDHANDOVÉHO ZBOŽÍ
V DOBĚ OD 10 DO 17 HODIN
Kojenecké a dětské 30 Kč/ks,
dámské 50 Kč/ks a další sezonní zboží

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
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VZPOMÍNKA
Roky tiše běží, jak klidné řeky proud,
jen vzpomínky se vrací a nedají se zapomenout.

Dne 11. května uplynulo pět let od úmrtí
paní ZDEŇKY SKALICKÉ z Ledče nad
Sázavou. Kdo jste ji znali, vzpomeňte prosím
s námi.
Děkují – manžel a děti s rodinou
Dne 23. května 2014 by se dožila 80 let
naše maminka a babička,
paní KVĚTA OCHOVÁ
z Ledče nad Sázavou.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte s námi
tichou vzpomínku.
Luboš, Iveta a Jan s rodinou.

Dne 18. května uplynou už tři smutné rok,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek a dědeček –
pan JAROSLAV FIALA z Ledče nad
Sázavou. Všem, kteří jste ho znali a měli
rádi, děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a úctou stále vzpomínají – manželka, děti s rodinami a ostatní příbuzní.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte, abych prostřednictvím Ledečského zpravodaje poděkovala vedení města a Komisi pro občanské záležitosti v Ledči nad
Sázavou za blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu. Velmi
mě to potěšilo.
Děkuje Marie Mašínová z Ledče n. S.

PO BÍLÉ SILNICI SKAUTI JDOU…
Konec měsíce „Trávy“ – března, když se přihlásil čas sněženek a bledulí jarních o trochu dřív. Překvapil nás málem nepřipravené. Ti poslové
jara jsou pro nás pokaždé obdobím jarních výprav do přírody, kde nás
čekají vždy nová, krásná setkání s nimi nejen na zahrádkách a kolem
plotů, ale hlavně v lesích a lukách, kde nás uvítají tou krásou udivené.
Kdeže se v nich bere tolik síly? Zatím co jiné květiny venku ještě
trochu pospávají a čekají na teplo slunečních paprsků, objeví se znenadání bílé zvonky. Bez obav před lezavou zimou ještě mrazivých nocí a
nečekaných, opožděných přikrývek sněhu.
Každý rok vyrážíme do přírody a do chráněných přírodních oblastí,
kde kvetou rozlehlé plochy bledulek. A znovu rozhodování o čase a
místě, jak s námi příroda hraje ruletu. Vážíme situaci léta nazpět, jak
bylo dřív. Aby nebylo příliš brzo, ani pozdě. Podle předchozích let a
zkušeností zdál se čas na počátku měsíce dubna vhodný a přece bylo
málem pozdě. Po úvaze letos tedy jinak. To ta podivná letos zima –
nezima. A tak místo než jiná léta kolem pátého dubna, vybrali jsme
dvaadvacátý březen. Dobře bylo.
Vlak nás dovezl do zastávky Leština, odkud je do CHKO „Velká a
Malá Olšina“ pohodlně dostupná po silničce, kterou vystřídala už suchá
lesní cesta. Sešlo se nás z různých míst – Ledeč, Světlá, Polná… i když
chyběli Brodští, Kutnohorští, z Kolína, Přibyslavi – jak bývalo dřív. Snad
je překvapilo a zaskočilo, že jsme měnili čas i místo na poslední chvíli.
Přálo nám slunce, obloha čistá pro radost, slabý ještě jarně čerstvý větřík na mírně stoupavé silničce mezi holými ještě poli, kolem vesničky

Dobrnice. Tam nás potkalo nečekané překvapení: před chalupou, spíše
statečkem, pracoval o dřevě postarší „domorodec“, který se s námi dal
do řeči, vyptával se i vyprávěl a nakonec nás pozval, abychom se při
zpáteční cestě na chvíli zastavili k povídání na dvorku na dobrou vůli.
Museli jsme teď ale dál k dalšímu očekávanému setkání. Cesta nás
svedla kolem rybníčku – bývaly tam v dřívějších letech labutě – pak
rovnou a příjemnou lesní cestou, tichem a klidem málem velebným,
provázeni jen zpěvem lesních ptáků, že ani do řeči moc nebylo.
Pak překvapení těch, kteří tu s námi ještě nebyli a neznali. Mezi řídkými, vzrostlými olšemi, na mokřadu – ani vyjádřit se nedá ta hojnost,
spousta, nepřehledné množství rozkvetlých bledulí. Všude, kam dosáhl
zrak, bílo, jak od čerstvého sněhu. Však informační tabulky varují před
poškozováním a současně obsahují údaje o rozloze té bílé krásy (1,9 ha)
i údaj o datu vyhlášení území za chráněnou oblast.
S návratem jsme nemuseli spěchat a tak jsme v klidu užívali té pohody v přírodě. Přesto, při cestě zpátky, už z dálky na nás mával náš
dobrnický známý a překvapil nás svým srdečným přivítáním. Na dvoře
se pojednou objevil dlouhý stůl, židle a to již za smíchu a povídání jsme
s ním a jeho rodinou přijali pohoštění a strávili příjemnou „hyjtu“.
Opravdu podařenou výpravu jsme cestou na vlak oslavili starou
skautskou pochodovou písní „… stály báby u vesnice…“ a vzpomínali
na jinou - „… po bílé silnici skauti jdou, těžký ranec, v ruce hůl a vlajku
nad hlavou…“
Klub OS 037 – Sonny, Svojsíkův oddíl
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