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MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 2 * ROČNÍK XXIII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
(upraveno pro potřeby zpravodaje)
PROŠLO RADOU A ZASTUPITELSTVEM …

– V průběhu měsíce ledna zasedla rada města pouze jednou,
a to 12. ledna, a na svém programu neměla žádné závažné
body. Za zmínku stojí snad jen:
– Byla prodloužena smlouva na konání pravidelných trhů
na Husově náměstí, a to každou první středu v měsíci (od března do prosince) včetně jednoho předvánočního bonusu. Pronajímatel za každý pronajatý den zaplatí městu 8056 Kč
– Město Ledeč zažádá o dotaci na výstavbu nové tribuny
na sportovním stadionu a výměnu oken v bývalém chudobinci

– Město nabízí k dlouhodobému pronájmu pozemek v Obrvani, jehož prodej zastupitelstvo města odmítlo
– Zastupitelstvo města svolané na 19. ledna bylo díky úřední chybě zrušeno a svoláno opět na 26. ledna. Z vážnějších bodů zdůrazňujeme:
– Novým členem dozorčí rady Technických služeb byla
zvolena místostarostka Hana Horáková
– Zastupitelstvo města se odmítavě postavilo k plánované výstavbě kruhového objezdu a doporučuje pokračovat
ve variantě rekonstrukce stávající křižovatky
JD

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou
konaného dne 26. ledna 2015
I. ZM schvaluje:
– že se dnešní jednání zastupitelstva nebude řídit čl. IV. body 1), 2), 3) a 6) jednacího řádu zastupitelstva města.
– uzavření smlouvy se společností Metropolitní, s.r.o., Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod na věcné břemeno, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování zařízení
optického kabelu na pozemcích v kat. území Ledeč za dohodnutou cenu 85.300,- Kč + DPH.
– vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č. poz.
906/6 – orná půda - cca 100 m2 v k.ú. Ledeč (zaplocená část u ŘD č. 1005 z ulice Na Pláckách mezi parcelami
v k.ú. Ledeč).
– směnnou smlouvu na pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek ve vlastnictví Města Ledeč.
– předběžný prodej části pozemku - orná půda (cca
do 2000–3000 m2) v k. ú. Ledeč (volný prostor nad PENNY) za částku 250 Kč/m2, který bude odměřen na základě žádosti žadatele a po té bude GP znovu předložen
ke schválení prodeje a sepsání kupní smlouvy.
– závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou
na rok 2014, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
– včetně tabulky „Rozpočtová opatření č. ZM01_150119“,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
– závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč na rok 2015, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 12. ledna 2015
I. RM schvaluje
– program řádného zasedání Zastupitelstva města Ledeč
dne 19. 1. 2015.
– Sazebník úhrad za poskytování informací.
– tři dodatky č.1/2015 k jednotlivým kupním smlouvám
o dodávce a odběru tepla z kotelny čp. 450, z kotelny
čp. 450 a z kotelny čp. 93 s firmou ATOS, spol. s.r.o.
Ledeč.
– ukončení smlouvy o dílo č. S 76//2004 včetně dodatku
(sezónní údržba zeleně) dohodou uzavřenou mezi Městem Ledeč a Společenstvím vlastníků bytů ul. Ke Stínadlům čp. 555-557, Ledeč, ke dni 31. 1. 2015.

2

II. ZM deleguje:
– pana Ing. Jana Drápelu a pana RNDr. Pavla Policara jako
zástupce města na valné hromady společnosti Hrad Ledeč s.r.o., které se budou konat v roce 2015.
– pana RNDr. Pavla Policara a pana MVDr. Pavla Vrbku
jako zástupce města na valné hromady společnosti VaK
Havlíčkův Brod, a.s., které se budou konat v roce 2015.
- pana Ing. Zdeňka Tůmu a pana RNDr. Pavla Policara jako zástupce města na valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., které se budou konat v roce 2015.
III. ZM navrhuje:
– valné hromadě společnosti TS Ledeč s.r.o., odvolání pana Martina Píbila z funkce člena dozorčí rady této společnosti.
– valné hromadě společnosti TS Ledeč s.r.o., paní Ing. Hanu
Horákovou na funkci člena dozorčí rady této společnosti.
IV. ZM odkládá:
– uzavření smlouvy „Smlouva zakládající právo provést stavbu a smlouva o výpůjčce“ pro záměr stavby
„III/1830a Ledeč - okružní křižovatka“ s Krajem Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57
V. ZM neschvaluje:
– zveřejnění dopisu určeného všem zastupitelům od zastupitele Mgr. Petra Vaňka

ZUBNÍ POHOTOVOST ÚNOR 2015
14.–15. 2.

Dr. Venosová,
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 107

21.–22. 2.

Dr. Kohlová,
M. Střely 420, Krucemburk

Tel.: 569 697 226

28. 2.–1. 3.

Dr. Chládek,
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 110

7.–8. 3.

Dr. Horáková,
Kalinovo nábřeží 605, H. Brod

Tel.: 569 434 445

14.–15. 3.

Dr. Teclová,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 109

sobota, neděle, svátek 9:00–12:00

KAUZA CYKLOSTEZKA
Problémy s cyklostezkou v Podhájí se táhnou už téměř
rok a jejich konečné dořešení si jistě vyžádá nemalé úsilí
a stejně nemálo času. Jedním z dílčích kroků je i korespondence Ing. Blechy, kterou vám v originále předkládáme. K tématu se na stránkách zpravodaje nepochybně
ještě párkrát vrátíme.
Vážení zastupitelé, na základě vašeho návrhu k rozsahu výjimky ze zákazu motorových vozidel na cyklostezce jsme znovu důkladně posoudili soulad navrhované
varianty s podmínkami příspěvkového programu na výstavbu a údržbu cyklistických stezek.
Úvodem je nutné konstatovat, že jakýkoli provoz motorových vozidel na cyklostezce obecně představuje zvýšené riziko pro chodce a cyklisty, které se naopak výstavbou cyklostezek snažíme ochránit. Ve vašem případě je
provoz navíc soustředěn do jarních a letních měsíců, což
je současně hlavní sezona pro pěší a cyklisty.
V případě schválení výjimky v rozsahu „dopravní obsluze vjezd povolen“ by navíc došlo k významné změně
podmínek, na základě kterých byl příspěvek schválen.
Jednalo by se zároveň o precedens – příspěvek na cyklostezku s takovýmto rozsahem provozu motorových vozidel nebyl za dobu fungování SFDI nikdy schválen.

Po dohodě s ředitelem SFDI Ing. Čočkem si vás touto cestou dovoluji informovat, že SFDI trvá na dodržení
původně schválené varianty, tzn. vjezd motorových vozidel maximálně v rozsahu zásobování, tedy tak, jak bylo
uvedeno ve stavebním povolení. Jakýkoli vjezd dalších
motorových vozidel nespadajících pod toto vymezení
bude posuzován jako porušení podmínek, za kterých byl
příspěvek přidělen, a budeme nuceni dát podnět na příslušný finanční úřad k odebrání příspěvku.
Pokud potřebujete zajistit vjezd dalším motorovým vozidlům, pak je možné uzavřít dohodu o vrácení příspěvku
bez dalšího finančního postihu.
Dovolím si vás zároveň upozornit, že pokud by krajský
úřad rozhodl o odstranění dopravního značení cyklostezky, jedná se automaticky o nedodržení podmínek schváleného příspěvku a bude dán podnět na finanční úřad.
Berte prosím toto stanovisko jako konečné ze strany
SFDI. Celá záležitost se táhne již velmi dlouho a i nové
vedení města již mělo dostatek času na seznámení se
s danou problematikou, takže vás žádám o vyjádření, pro
jakou variantu řešení se rozhodnete.
Ing. Tomáš Blecha, náměstek ředitele
sekce realizace zdrojů

PROSCHLÉ JASANY V KOŽELSKÉ ULICI
V  lednu letošního roku, při větrných poryvech, došlo k pokrytí části Koželské ulice z dvaceti tří kusů jasanů, rostoucích
na přilehlém svahu, množstvím suchých větví různých délek
a průměrů. Suché větve napadaly na komunikaci a přilehlý
chodník.  Nevyhovující zdravotní stav stromů byl na žádost občanů řešen již v roce 2011. Následně, 2. 1. 2012, vydalo zdejší
oddělení životního prostředí rozhodnutí o pokácení těchto dřevin. Souhlas s kácením vyslovilo i občanské sdružení Molekul.

Od roku 2012 se začaly vléci dědické spory o výše uvedenou stráň a teprve koncem roku 2014 se podařilo našemu
městu získat vlastnictví pozemku a stromů na něm rostoucích. Z důvodu, že stav stromů ohrožuje procházející chodce
a projíždějící motorová vozidla, dojde v únoru 2015 ke kácení proschlých dřevin, které budou na jaře nahrazeny novou perspektivní výsadbou.

Ing. Břetislav Dvořák, oddělení ŽP

ŠKOĎÁK
Trochu na „konci světa“ je ledečský rybník ŠKOĎÁK. Přesto tu v minulosti bývalo dosti rušno. Před
stovkou let tu bývala brusírna skla a později mlýn. Žil tu a pracoval Čeněk Škoda s ženou Annou a dětmi. Své chvíle slávy a popularity měl rybník vždy v zimě. Po desítky let ho vyhledávali mladí i dospělí bruslaři a sehrála se tu nejedna hokejová řež. Slávu rybníku vzala před deseti lety umělá ledová plocha
pod nádražím. Kdeže jsou časy rozvěšených bund po větvích stromů a boty nahrazující branky… Teď je tu
klid, který ruší jen zurčení Olešenského potoka, který spěchá se svými vodami do Sázavy.                    ok
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OSMAČTYŘICÁTÁ
OSMAČTYŘICÁTÁ výprava ledečských oldskautů ke studánce u kamenného křížku na Melechově, které
jsme sami a pro sebe přisoudili jméno
„Marianova“.
Když jsme nad ohněm sejmuli kotlík
s horkým čajem, začalo očekávané rozdělování do připravených hrnečků, kelímků, číšek. Toho se ujala obětavě manželka jednoho z ledečských oldskautů,
kteří sem přišli, aby zapálili svůj tradiční
vánoční oheň.
Tehdy zaznělo i přání: „Zdar poutníkovi, který dnes jde osamělou stezkou.
Ať mu zásoby vystačí, ať jeho psi vydrží
dlouhý pochod, ať ani jedna zápalka nepřijde nazmar!“ (Jack London)
A pak nejstarší z nás, kterému je svěřeno i zapálení a střežení ohně, zavolal jménem některé
z dlouhé řady již nepřítomných bratří a sester, od jejich
už „nebeského“ táboráku: Orel, Šerif, Libuše a Marda –
bývalí vedoucí střediska, kteří byli u založení skautské
organizace v Ledči a po opakovaných zákazech, též při
jeho vzkříšení již jako pamětníci prvních ledečských oldskautů.
Dlouhý by byl seznam dalších, již odešlých členů. Tak
alespoň jen několik z těch, kteří s námi prožívali padesátá léta a již tu nejsou, aby tu s námi vzpomněli a znovu připomenuli ta obtížná léta padesátá, aby tu s námi
oslavili vzkříšení a obnovu skautingu po létech 1950
a 1970. Za každého z nich: Akela, Absolon, Bodík, Pete,
Bzučák, Dědek, Frída, Jasan, Kejda, Methusalem, Oskar, Střecha… Byl by to dlouhý seznam. Tak za každého
z nich jedno polínko čistého dřeva, dokud ještě hoří čistý
oheň, založený a zapálený nejstarším z účastníků, jemuž
je svěřeno opatrování ohně. Ten také přináší sem dřevěnou lžíci, která nese osmačtyřicet zářezů, značících počet
„Melechovských“ vánočních pochodů.
Po té krátké vzpomínce a povzbuzení čajem zahájili pak někteří rituál „opékání“ klobás a špekáčků a nad
oheň byl zavěšen další kotlík na čaj. Muselo být z vody
donesené, protože studánka byla prázdná, bez vody, ale
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to nás nepřekvapilo. Předpokládali jsme, že by se to
mohlo přihodit – jako již dříve několikrát – takže jsme
byli připraveni. Očekávali jsme ještě výpravu světelských skautů a hosty, kteří letos pořádali svůj „XXIV.
Mount Melechov“. Přivítali jsme je již uvařeným a připraveným čajem, i nabídkou ze zásob vánoční nadílky a pak nás, celkem jedenadvacet letošních vytrvalců,
setrvalo kolem ohně v družné zábavě i vzpomínkách.
Opět se osvědčilo úsloví: „…nezáleží na tom, co si přejeme, nebo co chceme, ale co vydržíme“.
Naše osmačtyřicátá vánoční výprava, spolu se světelskou „XXIV.“ byla ukončena úklidem, opatřením a zajištěním vyhaslého ohniště a dřevo, které nám ještě zbývalo, jsme ukryli pod chvojí, pro případné jiné návštěvníky
a také před sněhovou nadílkou, která skutečně pak přišla
– jen o jeden den později…
Oldskauti Ledeč - Sonny

KATALOG SLUŽEB
Na Informačním
centru v Ledči je
k zakoupení KATALOG SLUŽEB
LEDEČSKÝCH
firem a institucí
pro roky 2015/16.
Abecedně
řazené
informace
vám poslouží pro
rychlou orientaci
a snadné vyhledávání
požadovaných kontaktů.
Zveřejněné informace jsou použity
se souhlasem (nesouhlasem) místních firem a institucí. Cena za výtisk
formátu A5 o cca čtyřiceti stranách je 20 Kč.
ok

ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LEDEN 2015
NEPLATÍ VÝŽIVNÉ NA SVÉ
DĚTI – dne 13. ledna byly policejním inspektorem Policejní stanice Ledeč nad Sázavou zahájeny
úkony přečinu zanedbání povinné
výživy, ze kterého je podezřelý
44-letý muž z Rokycanska, který
si v Ledči nad Sázavou ani jinde
neplní vyživovací povinnost vůči
své dceři stanovenou rozsudkem
Okresního soudu v Havlíčkově Brodě a v současné době dluží na výživném částku ve výši 9800,- Kč, za což mu v případě
prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
VLOUPÁNÍ DO PRODEJNY POTRAVIN – dne 18. ledna bylo na Policejní stanici Ledeč nad Sázavou nahlášeno
vloupání do samoobslužné prodejny potravin v Ledči nad
Sázavou, ul. Zdeňka Fibicha, kdy dosud neznámý pachatel
v zadní části prodejny vytrhl z dřevěného rámu okna skladu
mříž a po vysazení okna vnikl do prostor prodejny, kde odcizil různé zboží (cigarety, tabák a alkohol), čímž způsobil
celkovou škodu ve výši nejméně 68 460,- Kč.
POSPREJOVÁNÍ BUDOVY – dne 19. ledna vyjížděli policisté k případu sprejerství, kdy dosud neznámý pachatel
v době od 16:55 hodin do 17:05 hodin dne 15. 1. 2015 v Led-

či nad Sázavou, Mlýnská posprejoval modrou barvou fasádu
budovy ve směru od řeky Sázavy, kdy na fasádě vytvořil dva
nápisy o velikosti 58 x 140 cm a 110 x 210 cm, čímž způsobil
majiteli objektu celkovou škodu ve výši nejméně 3000,- Kč.
VLOUPÁNÍ DO PRODEJNY POTRAVIN COOP – dne
24. ledna v ranních hodinách policisté z Ledče nad Sázavou
opětovně vyjížděli na nahlášené vloupání do prodejny potravin a to v obci Kožlí, kdy dosud neznámý pachatel dne
24. 1. 2015 v době od 05:30 hodin do 05:41 hodin nezjištěným nástrojem vypáčil hlavní vstupní dveře do prodejny
potravin COOP družstvo HB a následně vnikl do prodejny,
kde odcizil ze stojanu nad pokladnou větší množství cigaret
a celkově svým jednáním způsobil škodu ve výši nejméně
15 000,- Kč.
VÝTRŽNICTVÍ V BARU – od 24. ledna je policejním inspektorem prověřováno výtržnictví v baru v Ledči nad Sázavou, kde mělo po předchozí slovní rozepři dojít ke vzájemnému fyzickému napadání mezi dvěma návštěvníky baru,
kteří byli pod vlivem alkoholu, a při vzájemném útoku došlo
ke zranění obou aktérů incidentu. V dané věci byly policejním orgánem zahájeny úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání přečinu výtržnictví popř. ublížení na zdraví.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR, zástupce ved. o. Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

PŘESTUPKOVOST V LEDČI N. S. A OKOLÍ
Městský úřad Ledeč nad Sázavou, odbor vnitřní správy
projednává za Město Ledeč nad Sázavou a na základě veřejnoprávní smlouvy i za dalších 17 obcí přestupky dle zákona
o přestupcích na úseku občanského soužití, majetku a veřejného pořádku.
V loňském roce jsme obdrželi celkem 165 oznámení
o přestupcích, což v porovnání s rokem 2013 činilo nárůst
o 20 %. Počet nevyřízených přestupků z roku 2013 byl 39
a počet nezpracovaných přestupků, které přecházely do roku
2015, činil 29. Ve správním řízení bylo projednáváno celkem 54 přestupků a uložena v 15 případech sankce formou
pokuty, v 8 případech napomenutí. U 31 přestupků došlo
k zastavení řízení.  V pěti případech bylo rozhodováno o náhradě majetkové škody. V příkazním řízení bylo vyřízeno
celkem 11 přestupků, kdy v 10 případech byla uložena sankce formou pokuty, a v 1 případu bylo uloženo napomenutí.
Projednané přestupky byly z 61 % zastoupeny protiprávním jednáním dle ust. § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích, kterého se dopustí ten, kdo úmyslně naruší občanské

PRODÁM BYT 3+1 PO REKONSTRUKCI

v panelovém domě v Ledči n. S., ul. M. Majerové.
Balkon, sklep, plocha 66 m2, bez nutnosti další investice,
kompletně zařízen nábytkem a spotřebiči. Vyhřívaná
dlažba v předsíni a kuchyni, plastová okna, koupelna
a WC také po celkové rekonstrukci.  
Kuchyň plně zařízená. Obývací pokoj zařízený
nábytkem,   ložnice (šatní skříň na míru, rozlehlá vodní
postel), v předsíni šatní a úložná skříň na míru. Ihned
k nastěhování. Kontakt 736 766 970.

soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením
na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, dále z 25 % protiprávním
jednáním dle ust. § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích,
kterého se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí škodu na cizím
majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či
poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, z 11 % protiprávním jednáním dle ust. § 49 odst.
1 písm. a) zákona o přestupcích, kterého se dopustí ten, kdo
jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch
a 2 % přestupky dle ust. § 49 odst. 1 písm. e) a 2 % přestupky
dle ust. § 50 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích.
I když přestupků v našem městě není mnoho a jejich závažnost nikterak nevybočuje z „běžných“ lidských sporů a výstřelků, je naším přáním, aby čísla uvedená výše byla v letošním roce zase o něco nižší. Dobré sousedské vztahy a chování
lidí ve městě je základním předpokladem spokojeného života.
Ing. Bc. Milena Peroutková,
vedoucí Odboru vnitřní správy MěÚ Ledeč n. S.

PRODÁM

VARIABILNÍ
SESTAVU
PRACOVNÍHO
STOLU,
PRACOVNÍ DESKY A ČELA
ZÁSUVEK Z MASÍVU. VÝŠKA 75 CM, PRAC. PLOCHA
100 X 50 CM, 50 X 50 KONTEJNERY, ZADNÍ DESKY
SKLOPNÉ. CENA 2500 Kč,
DOVOZ ZDARMA! KONTAKT: 606 877 302
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ČESKÁ VLÁDA MUSÍ CHTÍT NAPRAVIT KŘIVDY MINULOSTI
Z TISKOVÉ ZPRÁVY EUROPOSLANCE TOMÁŠE ZDECHOVSKÉHO

Krást se nemá. Říkávala má babička, které komunisti
ukradli snad všechno mimo zdravého rozumu a cti. Vím,
jak jí hodně lidí závidělo, když řekla, že dostane v restituci zpátky majetek. Namísto prosperujícího hotelu a statku
s řadou pozemků dostala pouze část polností a stavebně
zprzněný dům. Tam, kde měli nejúrodnější pole, stály plechové boudy, které nikdo nevrátil, protože zastavený majetek se nevracel. Čtyřicet let staré křivdy nikdo nechtěl
napravovat. A podobnou křivdu dnes cítí i obyvatelé nádrže Želivka.
Možná málokdo z Prahy, středních Čech a Vysočiny ví,
že denně jim proudí do kohoutků voda pocházející z jedné z nejčistších a nejkrásnějších oblastí České republiky.
Nicméně žít na březích Želivky znamená, že lidé, obce
i firmy jsou zde velmi omezeny. Vedle omezeného pohybu
i po vlastních pozemcích zde přestává být práce a lidé se
začali z této oblasti houfně stěhovat.
Starostům i lidem dochází přirozeně trpělivost
Obce a sdružení kolem vodní nádrže Švihov – Želivka se
na druhém setkání jednohlasně usnesly, že budou požadovat
od státu kompenzace a náhradu škod, které jim výstavbou
přehrady za 40 let vznikly a o nichž dosud nikdo kompetentní nechtěl slyšet. Přehrada, která je jednou z největších
zásobáren pitné vody v Česku, tady stojí čtyřicet let. Za tu
dobu se ale o dopady, které její výstavba měla na místní obyvatele, nikdo nezajímal.
Začít se musí od těch nejhlavnějších problémů. Například
by se měla změnit občanská vybavenost. Vidět v 21. století
děti z Dolních Kralovic cvičit na silnici, protože zde chybí
u školy hřiště, je smutné, hloupé a i nebezpečné.
Záchranka do 20 minut? Pouze sci-fi z říše pohádek

Další prioritou státu i Středočeského kraje musí být urychlená oprava jediného stávajícího mostu, který oblastí vede,
je již v havarijním stavu a je na něm omezena nosnost. V návaznosti na to by měl stát dodržet svůj 40 let starý slib a zahájit výstavbu nového mostu v katastru obce Šetějovice, který by umožnil rozvoj regionu. Ten je kvůli jeho neexistenci
odříznut od světa.
Kvůli němu se také do obcí v případě nutnosti nedostane
ve stanovený dojezdový čas ani záchranná služba. Nedávno
jsme slyšeli od různých ministrů zdravotnictví o kvalitě záchranné služby a době dojezdů. To je vše hezké na papíře,
ale když v zimě na Vysočině napadne sníh, tak ani za 40 minut se vám pomoci nedostane.
Peníze by se měly vracet do regionu
Další prioritou je také finanční kompenzace za zatopení
stovek hektarů pozemků, za které místní z minulého režimu, kdy přehrada vznikla, nedostali nic. Na ty nezatopené se
navíc kvůli nesmyslně přísným ochranným pásmům kolem
nádrže nedostanou nebo nemohou na nich hospodařit. Proto
je nutné, aby se alespoň část vybraných peněz, které stát,
respektive Povodí Vltavy, každoročně získá z prodeje místní
vody (téměř 400 milionů korun), vracela zpátky do regionu.
V dalším plánu je zmiňovaná změna ochranných pásem
kolem přehrady, která neodpovídá aktuální situaci a potřebám. To by alespoň místně umožnilo například koupání,
rybaření nebo myslivost, ekologické zemědělství nebo včelařství, či vznik naučné stezky po místních turisticky atraktivních lokalitách, nebo plavbu výletní lodí. Osobně jsem
přesvědčen o tom, že to kvalitu vody pro téměř dva miliony
lidí v žádném případě neohrozí.
Tomáš Zdechovský, europoslanec

ZMĚNA NÁVŠTĚVNÍCH HODIN CENTRA
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ V H. BRODĚ
Centrum pro zdravotně postižené
v H. Brodě (Dobrovského ulice 2915)
informuje o změně návštěvních hodin.
Dochází i k personální změně – vedoucí služby je od ledna 2015 Mgr. Eliška
Polívková. Děkujeme všem klientům
za pochopení a omlouváme se za komplikace způsobené uzavřením Centra
během prosince 2014. Centrum pro
zdravotně postižené o.p.s. poskytuje
základní a odborné sociální poradenství. Jako fakultativní činnost provozuje půjčovnu kompenzačních a reha-
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bilitačních pomůcek (např. invalidních
vozíků, chodítek, schodolezu apod.).
Doplňkovou činností je prodej baterií
a příslušenství ke sluchadlům. Činnost Centra je podporována zejména
Krajem Vysočina, dále z příspěvků či
dotací obcí, měst a firem z Havlíčkobrodska. Návštěvní hodiny CZP:
PO: 8.30–12.00  13.00–16.30,
ÚT: 8.30–12.00 (terén, příp.obj.
klienti)        13.00–15.30
ST:  8.30–12.00  13.00–16.30      
ČT:  zavřeno       PÁ: 8.30–12.00

REGENERACE ZELENĚ VE MĚSTĚ
K 30. 11. 2014 byly dle smlouvy o dílo s realizační
firmou H-REKULTIVACE, a.s. ukončeny práce v rámci
projektu „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“.
Tento záměr se Město snažilo zrealizovat už v roce 2004,
ale nepodařilo se získat finanční prostředky. Dotace byla
přiznána až v roce 2012. Projekt byl spolufinancován
z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osa 6 – Regenerace urbanizované krajiny.
Celkové uznatelné náklady na akci:

5 635 893,- Kč

Příspěvek z fondu Evropské unie:

3 945 125,- Kč

Příspěvek SFŽP nebo státního
rozpočtu:

281 795,- Kč

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 1 408 973,-  Kč

Práce byly dle smlouvy ukončeny, pracovníky firmy
však budeme ještě v první polovině roku 2015 i nadále na předmětných lokalitách potkávat v rámci záruky
o dílo a z důvodu reklamace některých provedených
prací. Jedná se zejména o výměnu neprosperujících
a suchých stromů, dále o výměnu některých rostlin
v záhonech s ohledem na jejich malou velikost a také
o doplnění chybějících rostlin. V neposlední řadě bude
také ještě znovu provedeno odplevelení některých
travnatých ploch a úprava nově vysetých a obnovených trávníků.
I přes komplikace, které daný projekt provázely v průběhu jeho realizace, pevně věříme, že tento projekt bude
pro občany v budoucnu přínosem a také dobrou vizitkou
našeho města. Doba udržitelnosti projektu je 10 let a před
námi je zajistit kvalitní odbornou péči na toto i následující období, aby vynaložené finanční prostředky splnily
svůj účel.
Mgr. Bc. Jana Hospodková, oddělení ŽP

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ROCE 2014
Především bych ráda popřála všem čtenářům
a návštěvníkům knihovny vše nejlepší v roce
2015 a poděkovala jim za stálou přízeň. Věřím,
že budou knihovnu využívat ve stejném počtu jako v loňském roce. Těší mne, že je četba
stále důležitou součástí života mnoha spoluobčanů. Potvrzují to i statistické údaje za rok
2014. Knihovna evidovala 929 čtenářů, služeb
knihovny využilo 17 857 návštěvníků, půjčili
si celkem 54 773 knih, 12 192 časopisů a 1374

CD. Knihovna uspořádala celkem 51 besed pro
všechny stupně škol a pro veřejnost, kterých se
zúčastnilo 850 návštěvníků. Do fondu knihovny
v uplynulém roce přibylo 1793 nových titulů,
z toho 415 knih byly dary, za které všem dárcům velmi děkujeme. Celý kolektiv knihovny se
těší na všechny uživatele knihovny i v roce 2015
a bude se snažit co nejlépe vyhovět jejich požadavkům k jejich spokojenosti.
P. Nulíčková
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V E L K Á VÁ L K A
Náš seriál k výročí I. světové války dnes končíme (alespoň pro toto období). Za jeho obsah a vzornou spolupráci patří především poděkování panu dr. M. Vostatkovi (ani jsme všechny příspěvky neotiskli – zůstanou
součástí archivu Města). Závěrečný díl je doplněn vzpomínkami pana P. Wolfa.
Lidé už jsou takoví, své epochy měří válkami, a tak tu
pro letošek máme další válečné výročí. Vzpomeneme

70. výročí ukončení II.
���������������������������������
�����������������������������
světové války, největšího válečného masakru, který má opravdu rozměr – světový. Příspěvky máme opět přislíbené od dr. Vostatka,
M. Doležala a T. Blažka. Samozřejmě budeme velmi
rádi, pokud se zapojíte i vy, čtenáři Ledečského zpravodaje. Především dosud nepublikované dokumenty
budou vítány.
ok

Díl 7. – závěr. Možná není tolik známé, že Prusové
byli i v Ledči nad Sázavou, a to jako okupanti. Vím
z vypravování dědečka (byl v té době tříletý), že o tom
doma jeho maminka nejednou s hrůzou vyprávěla. Vojsko mělo svérázné „logistické“ zabezpečení. Totiž dosadilo vojáky do rodin a ty se musely o ně starat a živit
je. Maminka mu vyprávěla, že sami neměli jídlo pro
děti, ale vojákům musela vařit a živit je. Obávám se, že
v kronikách města asi není o tom zmínka, navíc některé
zápisky kdysi shořely. Až v Padově jsem kdysi našel
vázaný londýnský ilustrovaný časopis, v němž reportér
a malíř líčili obsazování města Prusy při přechodu mostu přes Labe a jejich příchod na Pernštejnské náměstí.
Prusové měli v městě posádku, jako poručík tu sloužil
proslulý pozdější politik Hindenburg. Dokonce se mu
zde ztratil kůň a město muselo ztrátu hradit. Musím se
pochlubit s jednou památkou na tyto časy. Vlastním totiž dopis s denním razítkem pruské polní pošty č. 12,
která sídlila v Pardubicích. To je velká vzácnost. Později v roce 1912 a 1913 došlo k vojenskému střetu při
dvou balkánských válkách. Prof. MUDr. Arnold Jirásek
jako novopečený lékař jel do Černé Hory seznamovat se
s válečnou chirurgií, když pomáhal raněným. V Pardubicích jsme měli vynikajícího lékaře MUDr. Františka
Messanyho. I ten jako chirurg pomáhal bratrským Srbům. Přišel rok 1914 a císař Franz Josef I. dosáhl věku

84 let a 66 let už byl na trůnu. Píše se, že byl k válce
skeptický a musel krotit „jestřáby“ toužící po válce.
Vzhledem k věku jim neodolal. Jako katolík měl dobré
styky s papežem jménem Pius X. Píše se, že i on se
strachoval, že vypukne válka. Prý císaři říkal, že si před
ním klekne a poprosí, aby nedopustil, že válku vyhlásí.
Byl vážně nemocný, válce nezbránil, dokonce se jí dožil, ale ještě v roce 1914 zemřel.
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ZE VZPOMÍNEK LEDEČSKÉHO RODÁKA
PAVLA WOLFA
Můj otec Josef Wolf, kterému bylo osm let, obdržel pohled od svého otce, tedy mého dědy. Byl to pohled z roku
1915, z I. světové války, orazítkovaný úřadem polní pošty
č. 52. (V originále K.u.K. FELDPOSTAMT 52.) Oficiální fialové vojenské razítko znělo: K.k.Inf.Reg.N.L.12,
14.Feld-kompagnie Landsturm. Pohled byl psán na adresu
mého otce Josefa Wolfa, bytem Na potoce čp. 188 v Ledči
nad Sázavou, s textem: „Milý synu! Jsem zdráv a prosím
Boha, aby i vy zdrávi byli, až bych domů přišel. Zde jest
hezké počasí. Jak se máš? Posloucháš maminku, učíš se
dobře? Opatruj malé sestřičky. Já Ti pak koupím něco. Pozdravuj tam dědečky a babičky. Adresa -K u K Landsturm
Prag N 42 Com.Feldpost 52 Kaprál Wolf Hynek“.
(Poznámka: Český jazyk se v té době špatně vyučoval,
kdekdo psal nesprávně s chybami.)

1914–1918
Můj otec se narodil 28. ledna 1907, měl dvě mladší
sestry – Marii Wolfovou narozenou v roce 1910 (později Vopěnkovou) a Olgu Wolfovou narozenou v roce
1914 (později Kandovou). Pro zajímavost, můj otec
Josef Wolf v mládí sáňkoval v Hutích, jezdil na kánoi
po Sázavě u mlýna, kde se veřejnost koupala, hrál divadlo v amatérském souboru, chodil tancovat na „Kůži“,
hrál za Ledeč v 30. letech fotbal a hokej, později i tenis.
Děda Hynek Ignác Wolf byl v době posílání pohledu (dne
2. května 1915) asi ve věku 31 let, ženatý s Marií, rozenou Radošovou (narozenou v roce 1885).
Dle vyprávění mého otce byli branci odveleni z Ledče,
tedy i jeho otec, do Vysokého Mýta (což není potvrzeno)
a později do bojů v Haliči. Tam bojovaly rakousko-uherské oddíly velmi nelítostné boje s ruskými vojsky. Válečné pozice obou znepřátelených armád se stále posunovaly vpřed, anebo zpět. Zde řada českých vojáků zahynula
v ruském zajateckém táboře na tyfus.
Otcův rukopis byl patrně posledním rukopisem, adresovaným do rodného domu čp. 188, kde žil i jeho otec
(můj praděda) František. Dům byl v té době pouze přízemní a potok rozděloval obě strany dnešní ulice. Později byl dům v Ledči 188 přestavěn na nový jednopatrový s čísly 188 a 517. Potok byl pak veden podzemím
pod silnicí. Vzpomněli jsme 100. výročí od vyhlášení I.
světové války, která postihla mnohé české rodiny. Také
rodiny z Ledče nad Sázavou.
V televizi ukazovali pomník českých vojáků, kteří zahynuli v Haliči (dnes na území Ukrajiny a Polska). Je možné, že poblíž této mohyly leží čeští vojáci

Vzpomínky a dokumenty
RNDr. M. VOSTATKA
z Ledče a tedy
i můj děda Hynek Wolf, povoláním obuvník.
Z ���������������
I. ������������
světové války se vrátil můj
prastrýc Radoš,
legionář
(bratr
mé babičky Wolfové). Z Ruska se
legionáři vraceli
oklikou přes Vladivostok a jižní
Afriku. Z jižní
Afriky
přivezl
můj prastrýc Radoš mému otci
vzácnou minci
z Transwalu, kterou jsme považovali za rodinný poklad. Moje matka, když již byla
vdovou od roku 1970, dala za mé nepřítomnosti sbírku mincí roztřídit a ohodnotit jednomu „znalci“. Při
ohodnocování onen „odborník“ nejvzácnější mince,
i tu z Transwalu – z burské války, odcizil.
Pohled z I. světové války a podobenku svého dědy
jsem léta s otcem opatroval a nyní je při stoletém výročí tohoto světového konfliktu čtenářům zveřejňuji, prostřednictvím Ledečského zpravodaje.
Pavel Wolf z Kadaně

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA
NÁHRADNÍCH DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NA VŠECHNY ZNAČKY AUT

Stavebniny, Sázavská 263, Ledeč:

– míchací centrum –  AKCE 25 %
– protimrazové přísady beton, malta – AKCE 25 %
– minerální izolace Isover AKCE 50 %
– 15% sleva na sádrokartonový systém Rigips
prodejna-ledec@atos.cz     m. 777 778 035

NAJDETE NÁS NA V UL. NA RÁMECH 765

LEDEČ NAD SÁZAVOU.
TEL. 603 180 213, 604 520 196

e-mail: autodopravafiser@gmail.com

Prodejna, Husovo nám. 139, Ledeč:

– nářadí elektrické, ruční
– autodoplňky, klíčové centrum
– koupelnový  nábytek, doplňky
– dlažby, obklady, sanita
autodoplnky@atos.cz         m. 777 778 037

velkoobchod VODO-TOPO, Nádražní 609, Ledeč
– vodoinstalační a topenářský materiál
– plyn, inženýrské sítě, sanita
– elektroinstalační materiál
prodejna@atos.cz              m. 777 778 036
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O POKOŘE, SLUŠNOSTI A SÍLE Skutky náboženských
fanatiků ve Francii a ohlasy na ně oblétly svět. Událostem se
věnovala i naše media scéna. Dnes pro nás vyvstává závažná
otázka: jak se podobně vyšinutým zabijákům ubráníme
v budoucnu? Zakážeme v naší zemi islám? Uzavřeme hranice,
aby k nám zlo neproniklo? Posílíme tajné služby a dáme jim
rozsáhlé pravomoci? Omezíme svobodu těm, kteří se liší? Tato
jednoduchá řešení by nefungovala, přinášejí více zla než dobra
a v dnešní době je ani nelze prosadit. Co nám tedy zbývá?
Papež František nám svým postojem k tragédii ukazuje cestu.
Lze ho shrnout takto:
Buďme pokorní, slušní a pevní. Mějme soucit s lidskou
bolestí. Pokorný člověk nikdy nebude fanatikem, snáze se vcítí
do druhých. Slušný člověk zase druhé neuráží a nezesměšňuje
to, co je pro jiného důležité, neprovokuje. Pevný člověk
necouvne a udělá to, co je nutné pro obranu ostatních. Soucitný
člověk zase přinese lásku tam, kde je potřebná. Pokusíme-li se
žít podle těchto čtyř formulek, získáme tolik síly, že nás žádní
fanatikové nepřemohou a ani nezastraší.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
13. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3. v 18.00 Přednášky na faře (přednášející
P. ThDr. Jan Bárta)   
15. 2. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem
19. 2. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře)
20. 2., 6. 3.   v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let
(setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje
Společenství mladých)

20. 2. v 18.00 Spolčo na faře pro mladé od třinácti let (duchovní
slůvko, společná modlitba, hry a diskuze)
8. 3. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně
v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče.
Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu.
Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele.
Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
11. 2. Panny Marie Lurdské (Tohoto dne roku 1858 spatřila
prostá dívka Bernadetta v jeskyni u Lurd Pannu Marii).
14. 2. Sv. Valentin (Ve třetím století našeho letopočtu se podle
legend biskup Valentin zapsal do srdcí lidí svou schopností
pomáhat trpícím. Podle legendy také oddával zamilované
dvojice proti vůli císaře. Kvůli milosrdenství a pochopení, které
měl pro zamilované, se stal symbolem věrné lásky).   
18. 2. Popeleční středa (Tento den kněz na znamení pokory
udělá věřícím křížek popelem na čelo. Popel je znamením
pomíjivosti. Popeleční středou začíná doba postní, období
příprav na Velikonoce).
22. 2. Svátek stolce sv. Petra (Upozorňuje nás na přímé spojení
dnešní církve s apoštolem Petrem, kterého Ježíš Kristus určil
jako svého zástupce na zemi.
Fotografie z velmi populární a oblíbené lednové akce Putování
za Betlémskou hvězdou.
Za Římskokatolickou farnost – děkanství,
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

DIVADLO MIMOCHODEM PŘEDSTAVUJE PROGRAM SEZÓNY 2015
Milovníci divadla nepřijdou zkrátka ani v letošním roce,
protože domácí spolek nadšenců připravuje bohatý plán i pro
nadcházející sezónu. Těšit se můžete na zajímavé hosty a jejich humorná představení, reprízy her místního souboru a také
na premiéru.
Divadlu bude patřit zpravidla každá čtvrtá sobota v měsíci,
a to od března do listopadu. Sezónu zahájíme reprízou hry česká Celebrita s F. Ženíškem v hlavní roli. Zkrátka nepřijdou ani
komedie Blbec k večeři a Když se zhasne. Diváci si užijí i kultovního muzikálu Balada pro banditu, který je v plánu na léto.
Místní ochotníci nepořádají jen divadelní představení, ale
i hudební akce a v tomto budou pokračovat i letos. Těšit se
můžete na komorní folkový večer s Písničkáři na terase, který
se bude konat na jaře s příjemně zásobeným barem a krásnou
vyhlídkou z hradu na Ledeč. Další ročník si připíše i rockový
festival Mimofest, kterého se zúčastní kapely různého zaměření
a jehož výtěžek půjde na dobročinné účely v souvislosti s opravou našeho hradu. Pozvání do Ledče opět přijala i violoncelistka Michaela Stehlíková, jejíž umění se loni dočkalo vřelého
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ohlasu. Na závěr roku se divadlo Mimochodem zúčastní celorepublikové přehlídky Noc divadel, v jejímž rámci představí
netradiční program a provede návštěvníky jinak nepřístupnými
částmi hradu.
Z hostů letos přijede DS Klicpera z Chlumce n. C., který si
diváci mohou pamatovat ztvárnění klasické Charleyovy tety.
Dále i Divadlo bez hranic z Prahy a soubor Ampulka z Třebíče. Divadlo Mimochodem bude letos slavit 10 let od svého
založení, a proto pro své diváctvo připravuje velké překvapení.
Podrobnosti o všech akcích přineseme postupně na stránkách
Ledečského zpravodaje, na plakátech a webu divadla.
Ještě stále si můžete zakoupit permanentku, která vám zajistí volný vstup na všechny kulturní akce pořádané divadlem
Mimochodem v roce 2015 (a značnou slevu na představení
profesionálních souborů). Více informací na webu www.mimochodem.com, na mailu info@mimochodem.com či na čísle
775 646 629. Nástin letošní sezóny, která začne v březnu, přineseme v příštím čísle. Těšíme se s vámi na viděnou!
JN vaše Mimochodem

LEDNOVÁ VALNÁ HROMADA
LEDEČSKÝCH HASIČŮ
Hasičského rokování se zúčastnili i noví představitelé města – Ing. Z. Tůma a Ing. H. Horáková.
Za HZS se jednání zúčastnil plk. Mgr. L. Vacek
a npor. J. Doležal, DiS. Za sdružení hasičů schůzi
navštívil zasloužilý hasič J. Cihlář. Jednání zahájil
jednatel Bc. V. Hess. Následně vystoupil starosta
sboru Mgr. D. Horký. Přednesl zprávu o činnosti v roce 2014, poděkoval za práci, seznámil s vizemi a shrnul situaci před volbami výboru sboru.
Připomenul narození Š. Polákové a úmrtí J. Johanesové. Z požárů byly připomenuty: požár komína
v K. Lhotě, trávy v Chřenovicích, polního porostu
v Bělé, komína v Hůrce, bytu na Stínadlech a požár
kotle v Havlíčkově ulici. Byly připomenuty asistence – na pálení čarodějnic, motokrosech, lampiónovém průvodu, na mikulášských průvodech, ohňostroji
a při natáčení filmu na hradě. Hasiči se neobejdou bez
odbornosti – hasič I. stupně, zátěžový test nositelů dýchací techniky a okrsková soutěž v Hradci. Byly plněny
standardní úkoly i výcvik, rozsáhlé opravy výjezdových
vozidel.
Pan Hess přednesl plán práce na letošní rok 2015. Pan
Horký přednesl návrh na složení výjezdové jednotky
(D. Horký, J. Jelínek, J. Pánek, S. Špaček, M. Hrinda,
T. Doležal, L. Hart, O. Kršňák, Z. Čapek, Š. Polák, J.

PRODÁM
CHAMELEONA
JEMENSKÉHO,
mláďata z nepříbuzných
rodičů. Cvrčci, vitamíny
a minerály zdarma.
Možnost trvalého odběru
červů a cvrčků.
Čechtice – Černičí.
Kontakt na tel.: 606 922 108

Zatočil. Jedná se o dobrovolné hasiče, výčet nezahrnuje
příslušníky HZS). Při hlasování byly schváleny – zpráva
o činnosti, plán práce, složení výjezdové jednotky a navržený výbor (starosta a kronikář D. Horký, jednatel:
V. Hess, velitel P. Pokorný, zást. vel. a náměstek starosty
J. Jelínek, čl. výboru – hospodářka H. Hrubantová, delegát sboru V. Pokorný).
Starosta města (stejně jako místostarostka) ocenil dobrovolnou práci hasičů s tím, že je mu známo, jak obtížné je sehnat mladé lidi k dobrovolné činnosti. Přiblížil
rozpočet města k podpoře sboru. Představitelé města byli
provedeni stanicí, seznámeni s ledečskou
organizací, jejím zázemím a technikou.
Plk. L. Vacek seznámil přítomné s aktuální situací v HZS, připomenul, že v roce
2016 oslaví místní profesionální hasiči
45. výročí své existence. Nestor hasičů
Josef Cihlář poděkoval za práci a službu
pro hasičské hnutí. Velitel okrsku V. Pokorný seznámil s plánem školení a ocenil
odvedenou práci při opravě techniky. Přítomným popřál, aby se z výjezdů vrátili
na základnu vždy všichni a zdraví!
Při výtečném guláši se promítaly fotografie z činnosti hasičů a přátelsky „poklábosilo“.
Mgr. Daniel Horký, starosta SDH

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA FUNKCI TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO
ÚŘADU VE ZRUČI NAD SÁZAVOU
Město Zruč nad Sázavou vyhlásilo výběrové řízení na obsazení
funkce vedoucího úřadu – tajemníka Městského úřadu Zruč nad
Sázavou. Bližší informace poskytne Ing. Ivo Novák,
novak@mesto-zruc.cz, 725 022 667 nebo je naleznete
na webových stránkách města: www.mesto-zruc.cz.
Přihlášku s přílohami zájemci musí doručit nejpozději
do pátku 20. února 2015.
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ÚSPĚCH NAŠÍ STUDENTY V KREATIVNÍ SOUTĚŽI
•	�������������������������������������������������
Personalistika – Dokážete vytvořit zajímavou prezentaci? (forma powerpointové prezentace),
•	���������������������������������������������������
Marketing – Jste kreativní, dokážete vytvořit zajímavý inzerát včetně sloganu?

Na podzim minulého roku vyhlásila Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě soutěž pro studenty středních škol. Soutěž se týkala čtyř ekonomických
kategorií, v každé kategorii bylo vyhlášeno téma a forma
soutěžního příspěvku.
Témata:
•
Finance domácností – Jak se žije v penzi finančně
gramotným a negramotným lidem? (forma eseje),
•	�����������������������������������������������
Daňová gramotnost – Jaká je úloha daní v ekonomice? (forma eseje),

Do této soutěže poslaly své práce také dvě studentky
naší školy, a to Andrea Nekolová (2.B) a Michaela Králová (sexta). Andrea si vybrala esej na téma finanční gramotnosti a Míša vytvořila inzerát, který měl přilákat studenty ke studiu na výše zmiňované fakultě. Obě děvčata
projevila nejen ochotu vyplnit svůj volný čas prací navíc,
ale dokázala vyjádřit své vlastní názory a ukázat, že jsou
kreativní. Míša navíc zaujala svojí prací odbornou porotu natolik, že ve své kategorii zvítězila. Blahopřejeme
k vítězství i odměně. Oběma děvčatům přejeme hodně
úspěchů ve studiu i v osobním životě.
Ing. Jana Flekalová

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ MÁ SVÉHO VÍTĚZE
V rámci dne otevřených dveří na Gymnáziu, SOŠ
a VOŠ Ledeč n. S. byl 28. listopadu 2014 vyhlášen
třetí ročník fotografické soutěže. Žáci základních škol
a žáci nižšího gymnázia (prima až kvarta) mohli zasílat fotografie na téma Já a technika. Velkou motivací
pro účast v soutěži byla nejen možnost předvést svou
tvořivost, ale i cena za první místo – tablet. Fotografie
zaslané do 31. 12. 2014 ohodnotili učitelé Gymnázia,

SOŠ a VOŠ a po sečtení bodů byl jasný vítěz: Roman
Prokop   9.A, ZŠ Ledeč, druhé a třetí místo obsadily
se svými fotografiemi žákyně ledečského gymnázia,
K. Lebedová – 4.K a A. Tvrdíková – 1.P). Blahopřejeme k úspěchu! Oceněné fotografie je možné zhlédnout
na webových stránkách Gymnázia, SOŠ a VOŠ:
www.gvi.cz.
Lenka Trtíková

POZVÁNKA NA ABSOLVENTSKÝ PLES
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY LEDEČ N. S.
Studijní skupina 3. VE oboru Ekonomika a management podniku vás zve na Absolventský ples VOŠ, který
se koná v ledečské sokolovně 27. února 2015 od 20 hod.
Celý večer bude programem provázet kapela IMPULS.

DIVADELNÍ SOUBOR
LUCERNA VILÉMOVICE
zve malé i velké na pohádku S. Tomka
JAK TO BYLO S RŮŽENKOU
OD Vilémovice ve dnech 20. 2. v 18 hodin
a 21. 2. 2015 v 16 hodin, režie Z. Vaníčková
Vstupné 70,- Kč

předprodej v Salonu Freestyle Ledeč – Dana Heroutová.

Každý jistě zná klasickou pohádku o Šípkové Růžence,
ale jak to bylo doopravdy, se dozvíte až nyní. Zlá
sudička Medarda použije plno intrik, kterým vzdoruje
království krále Patlaje i celé okolí. Nic se ale Medardě
nedaří tak, jak by si přála. Navíc s překvapením zjistíte,
že s Růženkou to vlastně bylo úplně jinak. Jak? Přijďte
se na nás podívat, budeme se na vás těšit!

DS LUCERNA Vilémovice
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Těšit se také můžete na pestrou TOMBOLU. Prodej vstupenek v budově VOŠ, Koželská ul. u Mgr. Libuše Trpišovské.
PŘIJĎTE A NUDIT SE NEBUDETE!

LYŽAŘSKÝ KURZ LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA
VÝCVIK, SOUTĚŽE A ZÁBAVA

Radostně jsme dvěma autobusy vyrazili po Novém roce
do hor. Úsměv na tváři nám ale zmizel ve chvíli, kdy nám
oznámili, že dál autobus nejede. Chtě nechtě zbylý kilometr jsme šli pěšky, a to plně naloženi. Druhý den jsme se
rozdělovali do družstev, ale až potom, co jsme vynesli lyže
do půlky sjezdovky. Někteří špílmachři se dostali hned
do prvního družstva, ovšem jiní, ať už díky nesebevědomé
jízdě, nebo kvůli pádu, na který budou spolužáci při dlouhých letních večerech vzpomínat ještě dlouho, se museli
spokojit s družstvem druhým či třetím. Naprosté začátečníky si pod svá křídla vzala paní K. Dudáková. Když jsem
téma nakousl, tak první a třetí družstvo měly na povel dvě
mladé slečny profesorky A. Výborná a B. Olišarová. Druhého družstva se ujal sic ne tak mladý, ale pořád svěží profesor J. Král. Díky jim byly na konci výcviku schopnosti
studentů o level výše. Každé družstvo mělo možnost (povinnost) vyjet jednou na běžky. Samozvanému běžkovému
družstvu velel pevnou rukou J. Šťastný, kterého podezírám
z úmyslně nekvalitně namazaných běžek, na kterých nikdo
z nás nemohl svoje schopnosti (které se v nás určitě schovávaly) naplno projevit.

Závěrem přišlo na vyhlašování výsledků, tzv. Krakonošské 600metrovky. Na běžkách smetl konkurenci
Vít Šťastný a i přes odůvodněné obavy, jestli se nejedná
o střet zájmů ze strany profesora Šťastného, ten diplom
dostal. Vítěz slalomu L. Machálek díky svému jedinečnému stylu a času. Vyhlašovalo se nejlepší smíšené družstvo (složenina ze všech družstev). Zaslouženě,
díky skvělému týmovému duchu, vyhrál tým Pochvy.
Ještě slyším oslavné chorály na toto skvostné uskupení.
Plánovaná závěrečná zábava nás zaskočila, na ničem
jsme se neshodli, nastala improvizace. „Rada moudrých“ rozhodla, že se ujme mixážního pultu (vlastně
PC). Když jsem pouštěl první písničku (i já byl členem
rady), vytáhli jsme pár slečen z naší třídy a provedli
jsme pár „tanců“ z tanečních, které jsme následovně
učili naše mladší spolužáky. Když jsme vyplýtvali
všechny tři tance, které jsme si pamatovali, nastal čas
na legendární kousky většinou české hudební historie.
Počáteční ostych byl překonán, i když žáci museli být
„radou moudrých“ donuceni k tanci, nakonec všichni žádali prodloužení večera. Jenže slečna Výborná
zvedla prst a sdělila nám, že
máme šanci na poslední píseň. Bez váhání jsme vybrali
třídní hymnu Sweet Caroline,
která v přednesu šedesáti hrdélek rozbušila nejedno srdce.
To byl závěr nejen večera, ale
i kurzu. Budeme vzpomínat
rádi, ať už díky věcem, které
jsem napsal, anebo kvůli jiným, které se do tohoto textu
moc nehodily. Poděkování patří našim učitelům. Chovali se
skvěle a ukázali nám, že i učitelé jsou lidé.         
Matěj Drápela
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60 LET LEDEČSKÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
ZUŠ Ledeč bude v roce 2015 oslavovat – před šedesáti lety, přesně 9. února 1955, byla založena. Svoji činnost zahájila se stovkou žáků a dvěma učiteli v budově
na Mizerově, která však od počátku potřebám výuky nedostačovala. I přes skromné podmínky se práce dařila,
během let přibývali další učitelé i žáci a činnost zahájil
také dechový orchestr. Vždy se dařilo vychovat úspěšné
absolventy, z nichž se mnozí stali profesionálními hudebníky, další využili vzdělání v ZUŠ ve svých profesích pedagogů, grafiků, apod. Pozoruhodným dokladem
zanícené a obětavé práce učitelů je také neobvykle velký počet amatérských hudebníků a hudebních uskupení
v celém ledečském regionu.
Od roku 2008 sídlí naše škola v budově, kde mají učitelé i žáci pro svoji práci velmi dobré podmínky. V současné době má čtyři obory a naplněnou kapacitu – 350
žáků. Dnes má už svoji historii, ale její poslání je stále

stejné – vzdělávat a vychovávat posluchače koncertů,
návštěvníky divadel, výstav, lidi, pro něž se umění stává
nedílnou součástí života, ať už v amatérském či profesionálním pojetí.
Velmi si vážíme důvěry rodičů, kteří nám svěřují své
děti ke vzdělávání a spoléhají se na vysokou úroveň naší
práce. Za úsilí, se kterým se učitelé svým žákům věnovali či věnují, patří jim všem upřímné poděkování.
A tak oslavujme. Radujme se z faktu samotné existence naší instituce, která hraje nezastupitelnou roli
v rozvoji osobnosti každého dítěte – v současné přetechnizované době zejména. Radujme se z umění,
z tvorby, z výsledků a úspěchů, které společně s našimi
žáky můžeme prožívat. Přejme si, aby důvěra, přátelská atmosféra a tvůrčí duch provázely ZUŠ i v dalších
desetiletích.
Jana Laudátová, ředitelka

POZVÁNKA NA KONCERT K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ V LEDČI N. S.
PÁTEK 13. BŘEZNA 2015 OD 18 HODIN, SÁL LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA

SENIOŘI PŘÍJEMNĚ ZAKONČILI ROK

V  zaplněné sokolovně se sešli naši členové k  tradičnímu „posezení při svíčkách“. Vystoupením nás potěšili žáci ZUŠ Ledeč. Jejich program nás vždy osvěží.
Poděkování patří paní ředitelce Laudátové, učitelům
i šikovným žákům. K našim rituálům patří i malé občerstvení. Většinu těchto akcí by nebylo možné pořádat
bez podpory Města Ledče. Tímto rádi děkujeme minu-

lému vedení města za přízeň. Věříme, že i noví představitelé radnice nám budou nakloněni. Ostatně nás přišla
pozdravit i paní místostarostka Ing. Horáková. Poděkování patří též OÚ Hněvkovice za sponzorský dar. Závěrečná živá hudba je vždy příjemným zpestřením dobré
zábavy.
Marie Králová, foto Jiří Sladkovský

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STÍNADLA 7. DUBNA 2015
Kancelář ředitelky v době od 8 do 15 hodin. Rodiče
(zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte od
1. září 2015 do naší mateřské školy, vyplní před termínem
zápisu žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení na webových stránkách či k vyzvednutí v MŠ), zajistí
potvrzení žádosti dětským lékařem, který má dítě v péči
a v době zápisu ji osobně donesou do MŠ, kde dostanou
evidenční číslo své žádosti. Pořadí přijetí žádosti nehraje
v jejich posuzování žádnou roli. Po ukončení zápisu jsou
žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií (viz
níže). Děti jsou přijímány podle kapacity mateřské školy.
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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ. K předškolnímu
vzdělávání do Mateřské školy Ledeč n. S. pro školní rok
2015–2016 budou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením základní školní docházky (datum narození dítěte) – přijímány budou děti k celodenní
docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší, až do počtu volné kapacity MŠ. Posuzovány jsou zvlášť závažné
sociální důvody. Ředitelka mateřské školy má právo při
přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního
zřetele.
Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ Ledeč n. S.

KARATE SEZONA ZAHAJUJE
TURNAJEM V LEDČI

V sobotu 10. ledna uspořádal místní oddíl karate ZŠ
Ledeč ve školní tělocvičně TŘÍKRÁLOVÝ POHÁR
V KARATE. Jelikož se jednalo o první karate turnaj roku
2015 v ČR, navíc po vánoční pauze, nepředpokládala
se příliš vysoká účast. O to větší radost měli pořadatelé,
když se prezentovalo 70 závodníků ze 17 oddílů. Obsazení bylo kvalitní, vždyť startovalo osm medailistů z ME
nebo MS! Přesto se naši neztratili.
Vzhledem k tomu, že sezona začíná a turnaj je brán
jako rozjezdový, pořadatelé zvolili místo klasického soutěžení pavoukem náročnější variantu, a to systém „každý s každým“. Takže každý měl možnost si zazávodit
a zjistit, jak na tom je nejen dovednostně, ale i kondičně.
Soutěžilo se standardně v sestavách jednotlivců a družstev (kata individual a kata tým) a v zápase jednotlivců
(kumite individual).
Z našich se nejvíce dařilo Tereze Časarové, která
v soutěži kata individual porazila všechny soupeřky

a bez ztráty bodu si došla pro zasloužené první místo. V soutěži kumite individual předvedla také pěkný
výkon a vybojovala stříbro. Vše završila opět zlatou
z kata týmu, kde s kolegyněmi z H. Brodu hravě porazily všechna ostatní družstva. Dalším naším úspěšným
závodníkem byl Antonín Nečil, který pěkně soutěžil
v kategorii kata individual, nakonec však podlehl silné
konkurenci a na stupně vítězů se neprobojoval. Závodní
rejstřík si vylepšil v kumite individual, kde nestačil pouze na závodníka z Kyjova, jelikož ale ostatní porazil,
získal po právu stříbrnou medaili. V kumite individual
mezi dorostenci se probil na stupně vítězů ještě Tomáš
Blažek a odnesl si bronzovou medaili.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem závodníkům,
rozhodčím a pořadatelům, bez nichž by se tento vydařený turnaj nemohl uskutečnit. Velký dík patří též naší ZŠ
a Městu Ledeč n. S. za podporu této akce a našeho oddílu.        
Lukáš Havel

ATRAKTIVNÍ HÁZENKÁŘSKÝ SEMINÁŘ
Pod záštitou Českého svazu házené se o víkendu 9.–11.
ledna v Ledči n. S. konal trenérský seminář, kterého se
zúčastnilo 109 trenérů z celé ČR, mezi nimi i zvučná jména z domácích nejvyšších soutěží, například Pauza, Hudeček, Bartoň, Haber, Poloz, Barda, Tůma a další. Jako
hlavní lektor se měl semináře účastnit trenér dánské juniorské reprezentace, který měl odprezentovat „Dánskou
cestu“, tedy práci od dětí, přes mládež, až po seniorské
týmy. Jak jsme měli možnost sledovat, na právě proběhlém MS 2015 v Kataru, Dánská cesta funguje a určitě by

byla přínosná i u nás. Bohužel lektor se musel pro nemoc
omluvit. Narychlo byl povolán rakouský lektor Evropského svazu házené, Wolfgang Pollany. I přes minimální
dobu na přípravu byli v průběhu semináře k vidění zajímavé ukázky při práci s mládeží. Jako překladatel byl
na palubovce k vidění a slyšení pan Petr Šulc, který mj.
působil několik let jako trenér v Kataru. Dalším lektorem
byl pan Radim Jebavý, profesor na FTVS UK, který se
zaměřil na silový trénink mládeže a také na problematiku
s přetěžováním jedinců ve vrcholovém sportu. Posledním
lektorem byl ledečský rodák, pan
Martin Tůma, který měl připravené
praktické ukázky na zlepšení obranných systémů 0 : 6.
Velké díky patří místnímu gymnáziu, které poskytlo prostory víceúčelového sálu, sportovní haly, ubytování na internátu a v neposlední řadě
i stravování, a to po celou dobu konání této zajímavé a prospěšné akce.
Zbyněk Jeřábek
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VZPOMÍNKA
V únoru letošního roku uplynou dva smutné roky
od chvíle, kdy nás opustili dva nerozluční kamarádi,
ROMAN JANDÁČEK z Ledče nad Sázavou
a MARTIN KYSELA z Habreku.
Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste je znali a měli rádi.
S láskou a každodenní vzpomínkou
rodina Jandáčkova a Kyselova.

Dne 9. února 2015 uplynuly tři
smutné roky, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan LADISLAV PÍŠKA z Hradce.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte
mu spolu s námi tichou vzpomínku.
S úctou a láskou stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V ZŠ
LEDEČ NAD SÁZAVOU
Ve dnech 23. a 24. ledna 2015 proběhl v budově Základní školy Ledeč nad Sázavou v Komenského ulici
zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2015–2016.
K zápisu se dostavilo 86 zákonných zástupců se svými dětmi. Zatím bylo přijato 78 dětí, o odklad zahájení školní docházky žádá pro své dítě sedm zákonných
zástupců. Do první třídy mohou být ještě také přijaty
děti mladší šesti let, a to po posouzení jejich tělesné
a duševní zralosti odborníky. Zatím se jedná o 1 dítě.
Již teď je však jasné, že v novém školním roce budou
otevřeny tři první třídy.  

V první únorový den letošního roku
uplynulo už osm 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.

SVČ LEDEČ VE SPOLUPRÁCI
S TJ SOKOL
pořádají

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
KDY: neděle 1. 3. 2015 od 14 hodin
KDE: v Sokolovně
HRAJE: DJ Black
VŠECHNY MASKY VÍTÁNY☺
JEDNOTNÉ VSTUPNÉ: 35 Kč

ODDÍL HÁZENÉ TJ KF LEDEČ NAD
SÁZAVOU VÁS ZVE NA TRADIČNÍ

11. HÁZENKÁŘSKÝ PLES

Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka školy

ELEKTRO ŠTĚPÁNEK PROTON LEDEČ N. S. 139
ROZŠIŘUJE SORTIMENT O EL. NÁŘADÍ
A ZAHRADNÍ TECHNIKU
FY FIELDMANN.  ZVEME VÁS K NEZÁVAZNÉ
PROHLÍDCE I NÁKUPŮM! Tel.: 603 143 448,
stepanek430@seznam.cz

Kdy: 13. 3. 2015 od 20:00 h
Kde: KD Kožlí, doprava zajištěna
Hraje: kapela Píst
Tradičně bohatá tombola (malá i VELKÁ)!!!
Rezervace: M. Wurm 602 237 458
nebo wurm@asomontaze.cz
PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím Ledečského zpravodaje děkujeme paní
MUDr. JULII LÁCHOVÉ z Ledče n. S. za její dlouholetou
a skvělou péči o naše zdraví. Byla mezi prvními lidmi, které
naše dítka spatřila. Byla u našich prvních slov i krůčků až do
dospělosti. Strážila naše zdraví jako anděl, a my jí za to ze
srdce DĚKUJEME!           
Spokojení rodiče a děti
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