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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST KVĚTEN 2016
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.

V měsíci  dubnu  zasedala  Rada města  11. dubna  a projed-
nala mimo jiné následující body:
• Schválení příspěvku MO ČRS 3000 Kč a 5000 Kč na rybářské 

závody
• Předání budovy polikliniky do správy fy ATOS
• Oprava střechy obřadní síně na Novém hřbitově
• Schválení využití městských pozemků pro předzahrádky před 

provozovnami Starwin, Kaskáda a  Cukrárna (za a před býva-
lým  DDM)

Schůze Zastupitelstva města proběhla 18. dubna a z projed-
návaných bodů lze vybrat:
• Složení slibu zastupitele panem Michalem Simandlem, který 

nahradil Ing. Stránského 
• Schválení  poskytnutí  dotace 90 000 Kč  z rozpočtu města pro 

společnost Hrad s.r.o na organizaci akcí Hradní výstava vín
a Staročeská pouť

• Prominutí pohledávky panu S.V. za úrok z  prodlení platby 
dluhu Městu Ledeč n. S.

• Schválení rámcové smlouvy na rok 2016 s Technickými služ-
bami města

• Nákup pozemků v Habreku pro případné vybudování hasičár-
ny a dětského hřiště

• Schválení prodeje nemovitosti v ulici Na Žižkově (bývalá zvl. 
škola) Kraji Vysočina za účelem chráněného bydlení klientů 
s mentálním postižením

• Schválení výběru dodavatele rekonstrukce ulice Hradní, fi rmu 
UNIMONT J.C.K

• Prodej areálu v ulici Na Pláckách (bývalé SOU) fi rmě GALA-
TEK a.s.

• Zvolení předsedy Finančního výboru pana Marka Kroutila 

Další plánovaný termín schůze Rady města je 2. května, schůze 
Zastupitelstva 23. května. Kompletní usnesení z jednání Rady města
a Zastupitelstva města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na 
městském webu www.ledecns.cz

JD

7. – 8. 5.
Dr. Niklová
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 435 040

14. – 15. 5.
Dr. Laštovičková
Kalinovo náb. 605, H. Brod

Tel.: 569 425 751

21. – 22. 5.
Dr. Nováčková–Molíková
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 424 211

28. – 29. 5.
Dr. Pexa
Zámecká 730, Světlá n. S.

Tel.: 569 477 191

4. – 5. 6.
Dr. Bohanes
Lánecká 970, Světlá n. S. 

Tel.: 569 453 246

11. –12. 6.
Dr. Teclová
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 109

AKCE 10% SLEVA
Z CELKOVÉHO ÚČTU
DO KONCE KVĚTNA

KDE? RESTAURACE VILA MARKÉTA,
LEDEČ N. S.

Zahajuje provoz po celkové rekonstrukci
s rozšířenou nabídkou jídel a nápojů
(hovězí steaky – minutky z vepřové panenky

– losos – kapr – pečená kolena – pečená kachna)
Těšíme se na vaši návštěvu.

Kontakt na tel.: 736 751 118

• Částečná výměna oken, rekonstrukce WC ve II. NP a částeč-
ná výmalba v budově polikliniky 

• Doplnění herních prvků na dětských hřištích
• Doplnění laviček a nových odpadkových košů
• Kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v II. NP pavilo-

nu ZŠ Nádražní
• Nové mycí centrum ve školní jídelně ZŠ Ledeč nad Sázavou 

(stavební úpravy, ZTI a gastro)   

V souvislosti s řešením církevních restitucí nikoho patrně ani ne-
napadlo, že by to mohlo celostátně zasáhnout mnohem větší rozsah 
majetku, než jak to ze začátku vypadalo. 

Města se právem domnívala, že majetek, který jim byl řádně vy-
dán už na počátku devadesátých let a mají ho řádně zapsaný na lis-
tu vlastnictví, je nedotknutelný. Mezi taková města patří i Ledeč 
nad Sázavou. Na našem katastrálním území a ve vlastnictví našeho 
města se majetek podobného charakteru podle vyjádření Římsko-
katolické farnosti rovněž nachází. 

Jedná se o dva pozemky v ul. Z. M. Kuděje, louka za silnic
u domu čp. 811 o rozloze 6.872 m2 (poz.p.č. 507/1, 2) a šest po-
zemků po obou stranách železniční tratě – 380 m od posledního že-
lezničního viaduktu směrem na Světlou n. S. o rozloze 34.886 m2 

CÍRKEVNÍ RESTITUCE – RESTITUČNÍ SPORY A URČOVACÍ ŽALOBY

(poz.p.č. 389/1, 5, 6 a 388/4, 5, 6). Celková plocha všech pozem-
ků činí cca 4 hektary. 

V souvislosti se zákonnou možností a pro vzájemné vyjasnění 
vzniklé situace je nutné řešit výše uvedené pozemky v rámci cír-
kevních restitucí co nejdříve. Proto bylo vyvoláno jednání s Řím-
sko-katolickou církví v zastoupení P. ThDr. Jana Bárty a se staros-
tou našeho města Ing. Zdeňkem Tůmou. Po seznámení se situací 
kolem restitucí jeho církve pan doktor v závěru jednání konstato-
val, že Římsko-katolická církev nebude uplatňovat nárok na výše 
uvedené pozemky, natož aby situaci řešila prostřednictvím soudu 
na základě určovací žaloby tak, jak je tento postup někdy prezento-
ván jako strašák měst v médiích.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

STRUČNÝ PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ V PRŮBĚHU ROKU 2016

• Celková obnova a restaurování Morového sloupu na Husově 
náměstí – I. etapa

• Průběžná oprava komunikací a chodníků 
• Oprava opěrné zdi na novém hřbitově
• Rekonstrukce sezení na tribuně letního stadionu
• Úprava fasády MěÚ Ledeč
přehled bude průběžně aktualizován

-OdMI-
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KOMINICTVÍ URBAN A SYN
nabízí stavby nových systémových komínů, montáže nerezových
komínů, vložkování komínových průduchů pro tuhá paliva i plyn.
Rekonstrukce nadstřešních částí komínových těles, dopojení spotřebičů

kouřovody, roční servis a čištění komínů, vše kvalitně a se zárukou.

Kontakt na telefon: 776 666 014.

PŮJČKY
pro zaměstnance, důchodce, 

OSVČ i začínající,
nově i půjčky na zástavu.

Volejte 724 022 441-úp pracuje 
pro více společností

V letošním roce došlo ke změně v oblasti poskytování 
sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým oso-
bám v oblasti Ledečska. Sloučením dvou pečovatelských 
služeb - Pečovatelské služby Ledeč n. S. a Terénní pečova-
telské služby Ledečsko, z.ú. vznikla služba, která je schop-
na pokrýt sociální potřeby obyvatel Ledče, spádových obcí
a okolních obcí, s dojezdností do 10 km. Rozšířila se pro-
vozní doba služby, ve všední dny jsou pečovatelky k dispo-
zici od 6,30 do 18,00 hod. a o víkendech od 9 do 12 hod., dle 
potřeb uživatelů služby. 

Služby jsou poskytovány v bytech v DPS a v terénu, tedy 
v domácnostech uživatelů služby. Od začátku roku pečo-
vatelskou službu využilo již 200 klientů. Za první čtvrtletí 
byla každý den poskytnuta služba průměrně 135 uživatelům
z Ledče, Habreku, Obrvaně, Souboře, Hradce, Ostrova, 
Olešné, Bojiště, Kožlí, Sechova, Bohumilic, Rejčkova.

Nejčastěji žádanou službou je stále „dovoz stravy“. Stravu 
dovážíme z vývařoven z Kovofi niše, Nemocnice Háj a Zem-
ka Kožlí. Možnost klienta vybrat si stravu záleží na místě 
bydliště a logistických možnostech pečovatelské služby.

Dalšími nejvyužívanějšími službami jsou „nákupy a po-
chůzky“ a „běžný úklid“. V terénu narůstá počet uživatelů, 

Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY...

kterým je poskytnut úkon „pomoci při osobní hygieně“
a úkon „doprovodu“ (zejména k lékaři). Zajišťujeme i péči 
o osoby s vyšším stupněm závislosti v součinnosti s rodinou 
a ostatními druhy sociálních a zdravotních služeb.

V budovách DPS jsou k dispozici jednopokojové
a dvoupokojové byty, zajišťující jejich obyvatelům plné 
soukromí. Obyvatelé DPS mají k dispozici společné pro-
story klubovny, kde mimo jiné probíhají i bohoslužby
a venkovní prostory s altánem a cvičebními prvky. Pečova-
telky za klienty dochází do jejich bytů a zajišťují dopředu 
objednané služby za úhradu za provedený úkon dle cení-
ku služeb. Tímto se pečovatelská služba zásadně liší od 
služeb pobytových, jako je např. Domov pro seniory, kde 
mají uživatelé péči zajištěnou po celý den a noc zahrnutou 
v ceně pobytu. 

V případě zájmu o zavedení pečovatelské služby do své 
domácnosti nebo s dotazy k bydlení v DPS nás kontaktujete 
na tel. 569 726 631, 730 803 436, další informace naleznete 
na našich webových stránkách dps.ledecns.cz

Krásné májové dny přeje
kolektiv pečovatelské služby

JSME SVĚTELSKÉMU ÚŘEDNICTVU PRO LEGRACI?
Mám už 14 let rozštípnutý 4. bederní obratel, a protože se mi chodí stále hůře a veškerá vyšetření si vyřizuji veřejnými do-

pravními prostředky, žádala jsem si o průkaz ZTP. Když jsem obdržela dopis, že se mám do 8 dnů dostavit na úřad do Světlé 
k pí Markové, bylo mi tam sděleno, že má žádost byla zamítnuta.

Nestačilo by toto oznámit v onom povolávajícím dopisu a ušetřit tak 81letou důchodkyni této cesty a obtížného lezení do 
dopravních prostředků?

Vosmíková Alena, Dům s pečovatelskou službou Ledeč n. S.

Vážená paní Vosmíková,
při rozhodování o průkazu osoby se zdravotním postiže-

ním vede úřad práce správní řízení. Musí se tedy řídit správ-
ním řádem, tedy zákonem č. 500/2004 Sb., v platném znění, 
ve kterém je v § 36 odst. 3 uvedeno:

Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydá-
ním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkla-
dům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti 
v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjá-
dřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Od úřadu práce jste neobdržela dopis, jak uvádíte ve svém 
vyjádření, že se máte do 8 dnů dostavit na úřad ve Světlé. 
V tomto oznámení je uvedeno, že máte právo navrhovat dů-
kazy, činit jiné návrhy, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, 
nahlížet do spisu a to vše ve lhůtě 8 dnů od doručení tohoto 
oznámení. Dostavení se na úřad práce a seznámení s pod-
klady pro vydání rozhodnutí tedy nebylo Vaší povinností, 
ale právem.

V případě, že byste od úřadu práce nedostala možnost 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a proti tomuto rozhod-
nutí byste následně podala odvolání, vrátil by odvolací or-
gán (Ministerstvo práce a sociálních věcí) rozhodnutí zpět 
k novému projednání z toho důvodu, že jste před vydáním 
rozhodnutí nedostala možnost vyjádřit se k podkladům roz-
hodnutí a úřad práce by tento úkon musel nakonec provést.

Abych byl upřímný, velice mě mrzí, že v případě, kdy Vám 
nebyl jasný další postup při vyřizování Vaší žádosti, řešíte 
celou záležitost touto cestou. Na každém dokumentu, který 
od úřadu práce obdržíte, je uvedena osoba, která konkrétní 
agendu vyřizuje, včetně telefonního kontaktu. V případě ne-
jasností bylo možné pracovnici dávek osobám se zdravotním 
postižením Šárku Markovou, DiS. kontaktovat telefonicky
a výše popsaný postup by Vám byl vysvětlen.

Václav Neuvirt, DiS., vedoucí kontaktního pracoviště
Světlá nad Sázavou, Úřadu práce ČR
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OPRAVA CHODNÍKŮ V ULICI Z. FIBICHA
V průběhu března došlo k další opravě části chodníku v uli-

ci Z. Fibicha (u prodejny potravin), navázali jsme na opravu 
celého chodníku v této ulici a také v ulici M. Majerové. Práce 
provedly TS Ledeč a společnost UNIMONT JCK. Věříme, že 
nové chodníky přispějí ke zvýšení spokojenosti a kvality života 
obyvatel v dané lokalitě a zároveň přispěje ke zvýšení bezpeč-
nosti chodců. Oprava dalších chodníků na území města je plá-
nována v průběhu roku. 

-OdMI-

První ročník této soutěže proběhl
31. března v budově OA a Hotelové ško-
ly H. Brod. Záštitu převzala Jana Fialo-
vá, radní Kraje Vysočina. Soutěž byla 
určena žákům středních gastronomic-
kých škol Kraje Vysočina a zúčastnilo 
se jí 8 dvoučlenných týmů. Úkolem bylo 
připravit ve dvou hodinách hlavní chod 
s omáčkou a dvěma přílohami, soutěží-
cí museli povinně použít králičí hřbet 
a brambory. Titulem Kuchař Vysočiny 
Junior 2016 a plaketou se mohou pyšnit 
Nela Pálková a Lukáš Gažák, žáci třetího 
ročníku oboru vzdělání Kuchař-číšník. 
Jejich pokrm s názvem „Filírovaný krá-
ličí hřbet obalený v pistáciích a serranu 
s variací špenátového a dýňového pyré 
doplněné bramborovým fondánem a jarní 
zahrádkou“ zaujal odbornou porotu chu-
tí a vzhledem, pozitivně byly hodnoceny
i použité kulinářské techniky a zvolené 

Martin Štěpánek, student oktávy gymnázia, se již počtvrté během 
svého studia na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč (potřetí v řadě za se-
bou v nejvyšší kategorii D) probojoval do celostátního kola Zeměpisné 
olympiády, pořádané Přírodovědeckou fakultou UK v Praze, které se 
uskutečnilo ve dnech 18. – 19. dubna 2016 právě v Praze. 

Martin se umístil s úspěšností 77,5 % (5,5 % za absolutním vítězem) 
z 27 účastníků ze všech krajů ČR na celkovém 7.  místě a zároveň 
v části Fyzická geografi e, která byla letos kvalifi kací na Mezinárodní 
olympiádu věd o Zemi IESO, dosáhl na skvělé 3. místo! O účast v této 
mezinárodní soutěži v Japonsku ho připravila pouze přísnější věková 
hranice, takže své postupové místo musel přenechat mladšímu úspěš-
nému řešiteli, osmému v celkovém pořadí. Martinovi za jeho skvělé vý-
kony děkujeme a přejeme mu úspěšné složení maturitní zkoušky, stejně 
jako další úspěchy ve studiu na VŠ!

Za předmětovou komisi M, Dg, F a Z Jaroslav Šťastný

Plocha k umístění prodejních stánků je nově přesunuta na zpevněnou plochu mezi sokolovnou a Billou

MARTIN ŠTĚPÁNEK POČTVRTÉ V CELOSTÁTNÍM KOLE ZO!

SOUTĚŽ KUCHAŘ VYSOČINY JUNIOR 2016 VYHRÁL TÝM Z H. BRODU

ingredience. Tito úspěšní studenti jsou 
rodáci z našeho města. Pro Lukáše Ga-
žáka toto není první vítězství, již získal 
první místo v soutěži o bramborovou 
pochoutku Vysočiny, také postoupil do 
fi nále III. ročníku soutěže, svačina roku 

Rio Mare, kde se umístil na třetím místě. 
O tomto talentovaném kuchaři jistě ještě 
v budoucnu uslyšíme. Nezbývá, než po-
gratulovat studentům k vítězství a podě-
kovat za úspěšnou reprezentaci města.

 Redakce
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC DUBEN 2016

VÝTRŽNICTVÍ LEDEČ - dne
4. dubna 2016 ve 14:15 hod. bylo 
na služebnu policejní stanice v Led-
či nad Sázavou oznámeno, že v cen-
tru Ledče nad Sázavou se pohybuje 
zcela obnažený muž. Hlídka oka-
mžitě vyrazila na místo, kdy zjistila, 
že oznámení je pravdivé a neznámý 
obnažený 40-tiletý muž z Ledečska 
šel přes Husovo náměstí, Mosteckou 
ulicí a náměstí Svobody až do ulice 

Komenského, kde byl hlídkou Policie ČR ve 14:25 hod. zajiš-
těn dle zákona o Policii ČR a bezodkladně převezen na služeb-
nu Policie ČR v Ledči nad Sázavou. Vzhledem k samotné udá-
losti a psychickému stavu uvedeného muže byla na služebnu 
přivolána Rychlá záchranná služba, kdy ošetřující lékař rozhodl 
o jeho okamžitém převozu do Psychiatrické nemocnice v Hav-
líčkově Brodě, kde byl muž následně hospitalizován. Ve věci 
byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchá-
ní přečinu výtržnictví.

KRÁDEŽ 4 KS LITÝCH DISKŮ A TRAKAŘE - dne 16. 
dubna 2016 v 16:00 hod. vyjížděli policisté z Ledče nad Sáza-
vou do obce Horní Paseka, kde dosud neznámý pachatel odci-
zil z volně přístupného pozemku u domu kovový trakař a dále 
nezjištěným způsobem vnikl na uzamčený a zabezpečený po-
zemek domu, kde ze dvora vnikl do neuzamčené kůlny a zde 
odcizil 4 kusy litých disků s pneumatikami, kdy tímto způsobil 
majiteli celkovou škodu ve výši nejméně 6.000,- Kč. 

KRÁDEŽ PENĚZ Z BYTU - dne 25. dubna 2016 bylo v 17:35 
hod. na policejní stanici v Ledči nad Sázavou oznámeno, že
v době od 16:00 hodin dne 14. 4. 2016 do 14:00 hodin dne
22. 4. 2016 v Ledči nad Sázavou 34-letá žena odcizila z bytu 
svého známého, u kterého bydlela ve společné domácnosti, 
fi nanční hotovost ve výši 10.000,- Kč a po odcizení peněz odje-
la neznámo kam. Podezřelé ženě za přečin krádeže hrozí trest 
odnětí svobody až na dvě léta.

 npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r., zás. ved. OO Světlá n. S., Policej-
ní stanice Ledeč nad Sázavou

Hasičský záchranný sbor by měl v prvé řadě sloužit k zachraňování lid-
ských životů a jejich majetků. Nemusí tomu tak však být vždy. V našem 
případě nám hasiči zachránili koně, což je pro nás další člen rodiny.
7. dubna jsme po vstupu do stáje našli naši kobylku Lennu ležící na zemi, 
zamotanou do ohlávky a ve stavu, kdy se dusila a kdy už jí nezbývalo 
moc sil. Za její záchranu bychom chtěli poděkovat ledečským a brod-
ských hasičům, kteří svým profesionálním přístupem kobylce zachránili 
život. Poděkování patří i veterináři panu Chaloupkovi, který se na záchra-
ně kobylky Lenny podílel rovněž nemalou měrou a nebyla to jeho první 
akce při záchraně božího tvora. Lenna se již uzdravuje a doufáme, že pro-
dělaná příhoda, spojená rovněž i s velkým stresem, na ní nezanechá žádné 
následky, aby mohla nadále dělat radost nejen nám, ale i ostatním.

Všem, kdo se na záchraně Lenny podíleli, neskonale děkuje
rodina Krajíčkova, Habrek.

Vážení čtenáři Ledečského zpravo-
daje. Přináším vám souhrn událostí 
Hasičského záchranného sboru v Led-
či nad Sázavou. 

V minulém čísle jsme psali o sou-
hrnu dvanácti výjezdů. Tento měsíc 
zaznamenáváme pokles událostí, 
u kterých museli hasiči zasahovat. 
Poplach byl vyhlášen celkem 8x. Mezi 
nejlehčí případy lze zařadit čtyři tech-
nické pomoci. 

Jediná dopravní nehoda, která si vyžádala náš zásah, se sta-
la 19. dubna v odpoledních hodinách. Osobní vozidlo Škoda 
Fabia sjelo mimo vozovku pod benzinovou pumpou v míst-
ní části Zoufalka I. Řidiči z vozidla duchapřítomně pomohl 
projíždějící řidič. Naši hasiči vozidlo zabezpečili proti další-
mu nežádoucímu pohybu a po vyšetření nehody PČR vozidlo 
vyprostili. 

Technicky náročný zásah se odehrál 7. dubna v obci Habrek. 
Majitel koně si nás vyžádal na záchranu toho zvířete. Koně po 

HASIŠKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

úrazu bylo třeba nutně postavit na nohy, jinak hrozil jeho úhyn. 
Na místo byla následně povolána i lezecká skupina hasičů 
z Havlíčkova Brodu a v součinnosti s veterinářem se po něko-
lika pokusech podařilo pomocí lezeckého vybavení a navijáku 
postavit koně na nohy.

Statistika požárů zaznamenala dvě události. 23. dubna 
vyjížděli ledečští profesionálové s jednotkou z Jedlé na požár 
lesního porostu po pálení klestí. Požár hrabanky malého rozsa-
hu byl dohašován u zříceniny hradu v Podhradí. Ke spolupráci 
na požáru skladu u rodinného domu nás vyzvali hasiči ze Stře-
dočeského kraje hned druhý den – 24. dubna. Zde začalo hořet 
taktéž v odpoledních hodinách. Na požáru u obce Petrovice I 
v místní části Hološiny zasahovala naše jednotka s mnoha kole-
gy ze Středočeského kraje.

Z nezásahových činností lze zmínit naši účast na dovednostní 
soutěži s motorovými pilami v Havlíčkově Brodě, kterou pořá-
dalo 19. dubna ředitelství Hasičského záchranného sboru. Naše 
družstvo vybojovalo dvě 3. příčky.

ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou
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LEDEČ MÁ OSM STATEČNÝCH 

Před časem jsem v pozdním ve-
čeru poslouchal ČRo 2 a tam prá-
vě tento mim a herec hovořil. Zpo-
zorněl jsem, když říkal: „Jel jsem 
autem po dálnici  Vysočině, když 
jsem uviděl ukazatel a na něm Le-
deč nad Sázavou. Hned jsem sjel

a silničkami dojel do města, přímo do Lipové ulice... Tam byd-
lel dědeček.“ Zpozorněl jsem a představoval si ulici a analyzo-
val, kdo tam bydlí. Vyšlo mi, že to musel být obuvník jménem 
Kameník. Pak jsem se v L. tázal a opravdu jsem se nemýlil. 

Na základě usnesení z třetího zasedání Zastupitelstva města 
Ledeč nad Sázavou, konaného dne 18. dubna 2016 se vyhlašu-
je 1. výběrové řízení pro žadatele o zápůjčku z FRB města pro 
rok 2016 a to v souladu s čl. IV. odst. 6 „Pravidel města Le-
deč nad Sázavou“ pro vytváření a použití účelových prostřed-
ků z Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč nad Sázavou 
s tím, že termín pro podání žádostí byl stanoven od 25. 4. 2016 
do 31. 5. 2016. Podmínkou pro poskytnutí zápůjčky je obno-
va střechy, zřízení ekologického vytápění, izolace proti spodní 

vodě, čistírna odpadních vod, zateplení, rekonstrukce koupelny 
a WC, půdní nástavba (vestavba) či rekonstrukce výtahu. Bližší 
informace na oddělení majetku a investic, číslo dveří 109, tel.: 
569 729 522 (523). Úplné znění vyhlášeného výběrového řízení 
a žádost naleznete na webových stránkách města Ledeč nad Sá-
zavou (www.ledecns.cz) v sekci dokumenty – formuláře – Od-
boru samosprávy a úřední desce.

Ing. Jan Čepa,
vedoucí odboru samosprávy

V pondělí 18. dubna 2016 ledečské zastupitelstvo projedná-
valo žádost Stanislava Vrby, aby mu naše město prominulo část-
ku 43.875,- Kč. Jednalo se o úroky z prodlení z částky, kterou 
měl Vrba městu zaplatit a dosud nezaplatil. Přestože mu byla 
tato platební povinnost uložena pravomocným soudním rozsud-
kem. A přestože loni zastupitelstvo schválilo dohodu, ve které 
se Vrba zavázal tyto úroky zaplatit. A v našem zastupitelstvu se 
našlo osm statečných, kteří Vrbovi tuto částku odpustili a město 
o tuto částku připravili. To, že v pondělí pro toto usnesení hla-
sovali zástupci hnutí nezávislých kandidátů, vyjma čestné vý-
jmky profesorky našeho gymnázia, mě nepřekvapilo. Je třeba 
se Vrbovi odměnit za špinavou práci, kterou pro ně dělá. Zasko-
čilo mě hlasování zástupců Zelených, kteří taky byli pro. Asi
s nostalgií vzpomínají na dobu, kdy se s Vrbou hádali o podobu 
ledečské Billy, přičemž výsledkem je ošklivá replika ošklivého 
kina, která v Ledči na nábřeží stojí. Upřímně mě překvapilo 
hlasování osoby, která o sobě tvrdí, že je hlavním nositelem 
pravicových myšlenek v Ledči. Říkejme mu řádný hospodář, 
protože už šest let téměř na každém zastupitelstvu slýchám, že 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ ZÁPŮJČKY
Z „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ PRO ÚZEMÍ

MĚSTA LEDEČ V ROCE 2016

VZPOMÍNKA – BORIS HYBNER (1941 – 2016)

Byl to fakt a dcera pana Kameníka byla matkou Borise. Pak 
jsem si vybavoval, že jsem asi u Sázavy potkal pana Kameníka 
a u něho malého chlapce a měl jsem se tam zastavit. Chlapec 
byl na dvorku a pamatuji si, že mluvil o Vyškově, kde žije. Ale 
jsou to léta a na vše už mám vzpomínky více než mlhavé. Jed-
noznačně vyplývá, že tento význačný mim, herec a i pedagog 
má na Ledeč návaznost.  Připomeňme si proto Borise Hübnera, 
jehož život se naplnil a který byl pro českou kulturu jedním
z význačných umělců. Čest jeho památce!  

RNDr. M. Vostatek

město musí jednat jako řádný hospodář. Nevím, proč u tohoto 
hlasování jaksi zapomněl, že má být řádným hospodářem. Ne-
umím si dost dobře představit situaci, že by ve fi rmě, kterou 
řídí, odpustil jakémukoliv dlužníkovi částku bezmála 50 tisíc 
korun. To by ho společníci hnali. Ale město, které zastupu-
je, o tuto částku bez mrknutí oka spolupřipravil. Asi začínají,
v polovině volebního období, padat škrabošky. A co mě pře-
kvapuje vůbec nejvíc, je to, že město připravili o 50 tisíc korun 
lidé, kteří v rozporu se zákonem zaplatili jménem města poku-
tu 60 tisíc korun Inspekci životního prostředí a teď se, zoufale
a křečovitě snaží začít vymáhat tuto částku na Jardovi Doleža-
lovi. Na tom Doležalovi, který jako komunální politik udělal 
pro naše město naprosto nejvíc. Protože jestli si někdo myslí, 
že sociálně demokratičtí premiéři, Vladimír Špidla, Stanislav 
Gross, Jiří Paroubek či Bohuslav Sobotka, tehdy ve funkci mi-
nistra fi nancí přijeli k nám do Ledče kvůli Stanislavu Vrbovi či 
komukoliv jinému ze Sdružení nezávislých kandidátů, tak mu 
závidím jeho upřímnou naivitu. 

Petr Vaněk, opoziční zastupitel za ČSSD

ODCHYT HOLUBŮ V LEDČI
Protože se v posledních letech v Ledči zvyšuje počet volně žijících holubů, objevují se také stížnosti majitelů nemovitostí

v centru města, kteří si stěžují na jejich znečišťování trusem. Přítomnost holubů je spojena také s přenosem některých infekč-
ních onemocnění přenosných na člověka. Jedná se především o toxoplasmozu, ornitozu, salmonelozu i klíšťovou encefalitidu. 
Proto jsme po dohodě s oddělením životního prostředí přistoupili k odchytu. Klec na odchyt většinou umisťujeme v blízkosti 
mostu z náměstí. V pilířích mostu totiž holubi hnízdí a nachází se zde i desítky hnízd. Bohužel se pravidelně setkáváme s tím, 
že kolemjdoucí se snaží holuby vysvobodit, případně přímo klec ničí. Proto, když při procházce narazíte na klec, v které budou 
holubi chyceni, nechte je prosím tam.

MVDr. Pavel Vrbka
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OSM STATEČNÝCH – TROCHU JINAK

LZ je zpravodajem nás všech a zaslouží si pravdivé, úpl-
né a objektivní informace. Předem chci říci, že si o sobě 
nemyslím, že jsem STATEČNÁ, ani nenavštěvuji stránky 
Ledeč bez cenzury nebo jiné neofi ciální zdroje a že se vždy 
řídím jen a jen vlastním rozumem. To, jak hlasuji, je moje 
rozhodnutí, které je výsledkem vytvoření si vlastního závě-
ru na danou věc a za které nesu plnou zodpovědnost, stejně 
jako ostatních 14 zastupitelů. I já využívám práva hlasovat 
proti nebo se zdržuji hlasování. Snažím se vždy především 
ctít prospěch našeho města, ale nejen to, nezapomínám i na 
slušnost, lidskost atd. Neřeším, kdo je v ZM za kterou stra-
nu, jsme tu za vás, občany.

V jedné věci má pan bývalý starosta Vaněk pravdu a to, 
že 8 z 15 zastupitelů našeho města, vč. mé osoby, hlaso-
valo PRO částečné prominutí úroků z dlužné částky pana 
Vrby, 2 se zdrželi a 5 hlasovalo proti předložené variantě II. 
(varianta I. – úplné prominutí úroků neprošla hlasováním).
O jaké úroky šlo? 

Pan Vrba, stejně jako pan Doležal a pan Vaněk, obdržel 
po odchodu z funkce starosty odměnu odpovídající počtu let 
ve své funkci a ta činila u pana Vrby 292 tis. Kč (pro zjed-
nodušení uvádím částky v tisících Kč). Tato odměna byla 
ponížena o daň ve výši 43 tis. Kč, která byla před lety řád-
ně odvedena na účet FÚ. Následně, za přičinění nejen pana 
Vaňka, byl pan Vrba pravomocně odsouzen a uvedenou část-
ku musel našemu městu vrátit v plném rozsahu, tj. celých 
292 tis. Kč, bez ohledu na zaplacenou daň, vč. nemalých 
soudních a právních výdajů a vypočtených úroků (Podotý-
kám, že nezpochybňuji rozsudek). S panem Vrbou byl sice 
podepsán řádný splátkový kalendář na dobu pěti let, ale 
panu Vrbovi se podařilo částku 292 tis. Kč uhradit do kon-
ce roku 2015. Když to shrneme, od města pan Vrba nakonec 
nedostal NIC, navíc platil soudní a právní výdaje, státu dal 
navíc 43 tis. a nyní měl zaplatit ještě oněch zmiňovaných 
48 tis. Kč úroků. Ano, ZM odsouhlasili, že město nezíská 
48 tis. Kč, ale částku o 43 tis. Kč nižší, tedy jen 5 tis. Kč. 
Proč? Pan Vrba je také jen člověk chybující stejně jako my 
všichni, navíc v současné době je bez zaměstnání, v inva-
lidním důchodu, žije ve velice skromných podmínkách na 
venkově, přispívá na výchovu a vzdělání své dcery, atd. 
Zde spatřuji jako zástupce občanů našeho města i tu druhou 

stránku, kterou alespoň u mne reprezentuje lidskost, slušnost
a pochopení. Určitě, ale o tom už se pan Vaněk nezmiňuje, 
se i v minulosti některým našim občanům něco prominulo
a odpustilo. Pan Vaněk dále upozorňuje na péči řádného hos-
podáře ať na ZM nebo v soukromé sféře. Je vidět, že nikdy 
asi v té soukromé sféře nepůsobil, protože dobré obchodní 
vztahy jsou sice založeny na vzájemné fi nanční vyrovnanos-
ti, tedy nikdo nikomu nic nedluží, ale nyní mi dají za pravdu 
všichni podnikatelé, že úroky z prodlení a smluvní pokuty 
se téměř nikdy nevyčíslují.

Ještě krátce k uhrazené pokutě 60 tis. Kč v souvislos-
ti s uzavřenou skládkou Rašovec (mimochodem mohla být 
až několikanásobně vyšší), kterou jsme po konzultaci a na 
doporučení uhradili. Ano, je to bohužel další „nedořeše-
ná záležitost“, která nám zůstala po minulém vedení měs-
ta. Není pravdou, že tato pokuta – škoda byla požadována 
na panu Doležalovi, bývalém místostarostovi. Celou věc 
prošetřuje Policie ČR, takže předjímat a říkat nepravdy je 
v současné době opravdu zcestné, stejně tak jako vracet se 
ke kauze KINO – BILLA a návštěvám jakýchkoliv politiků 
v našem městě.

Každý děláme to, co umíme, co je v našich silách a mož-
nostech. Velice mě mrzí, že jsem Vás, kteří jste to dočetli až 
téměř do konce, připravila o váš čas, ale žijeme v demokra-
cii, všichni máme právo říci to, co si myslíme, jak to bylo
a hlavně, bránit se proti nepravdám a lžím. Žijeme v malém 
a myslím docela hezkém městě. Neotravujme si tedy my 
všichni život nevraživostí, nenávistí a závistí. Neřešme své 
osobní problémy prostřednictvím médií, pomluv, udáváním 
apod. Mějme společný cíl a to spokojené spoluobčany, hez-
ké, zdravé a příjemné prostředí. A pokud nejsme a nebude-
me spoluobčany opakovaně zvoleni do ZM, zamysleme se 
v první řadě sami nad sebou, co jsme udělali špatně, co js-
me zanedbali a jakých chyb jsme se dopustili a to dříve, než 
začneme obviňovat druhé.

Hana Horáková, místostarostka a dále
Tůma Zdeněk – starosta, Drápela Jan – místostarosta,

Policar Pavel – ZM, Simandl Michal – ZM,
Ševců Petr – ZM, Vrbka Pavel – ZM,

Zelený Zdeněk – ZM.

Na základě žádosti občanů Obrva-
ně o zřízení přístřešku k autobusové 
zastávce byl tento přístřešek insta-
lován k autobusové zastávce, kte-
rá se nachází v prostoru „otočky“ 
autobusů na návsi. Práce na patkách 
k upevnění přístřešku provedly TS 
Ledeč nad Sázavou, s. r. o. a insta-
laci zastřešení jeho dodavatel - fi rma 
GAVO kovo s.r.o. 

-OdMI-

NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V OBRVANI
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HÁTA ŠEPTOUCHOVSKÁ
To je název ceny, kterou byli oce-

něni dobrovolníci, kteří pomáha-
jí v ledečských sociálních službách. 
Nominováni byli za Hátu, o. p. s.
a Potravinovou banku Vysočina.

Předání ocenění probíhalo na MÚ 
Ledeč nad Sázavou. Úvodní slovo 
si vzala ředitelka společnosti Háta, 
o. p. s. Iveta Vrbová, kdy stručně 
představila Hátu z pověstí Eduar-
da Doubka. Dobrovolníci v podstatě 
pokračují v poslání této dámy, pro-
to i název Cena Háty Šeptouchov-
ské. Dále si vzal slovo starosta Ing. 
Zdeněk Tůma, který vřelými slo-
vy poděkoval všem dobrovolníkům 
i pracovníkům sociálních služeb. 
Poté byli představeni všichni nomi-
novaní a jejich činnost. Jak oceně-
ním, tak i touto cestou jim chceme 
velmi poděkovat za jejich snahu. 
Máme radost, že mezi dobrovolní-
ky jsou i žáci Základní školy Ledeč 
n/S. Jsou vzorem pro ostatní občany 

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY U AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ

V rámci plánované úpravy křižovatky mezi autobusovým 
nádražím a parkem na Husově náměstí bychom občany měs-
ta rádi informovali o průběhu prací prováděných v souvislosti 
s touto úpravou. V současné době probíhají práce na projekto-
vé dokumentaci a získávání všech potřebných vyjádření dotče-
ných orgánů a osob, nutných pro vydání územního rozhodnutí
a následně i stavebního povolení. Projektovou dokumentaci 
zpracovává společnost GREBNER Praha. Jedná se o rozšíření 
chodníku v místě, kde je v současné době chodník velice úzký 
(od domu č. p. 239 směrem k lékárně) a je zde problematické 
projet např. s dětským kočárkem. Ve střední části (za bývalým 

domem dětí) dojde k navýšení počtu parkovacích stání (šikmé 
stání i v prostoru před hotelem Kaskáda), včetně nových stání 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Budou 
vybudovány dva nové přechody pro chodce dle platných norem, 
které umožní v této části náměstí bezpečně přejít a bude prove-
dena úprava přilehlého parku (zpevněná plocha, nový mobili-
ář). Dále dojde k lepšímu vymezení prostoru pro zásobování
v místě před budovami č. p. 56 a č. p. 19. Samotná realizace by 
měla proběhnout v roce 2017 ve spolupráci s Krajem Vysočina. 
O dalším postupu budeme informovat. 

-OdMI-

Vedle Centra sociálních služeb Barborka se otevřel 
sociální bazar. Ten vznikl jako cvičné pracoviště pro kli-
enty centra. Ti se tam učí návykům na práci, ale přede-
vším je těší váš zájem o dění u nás. Tímto vás chceme 
pozvat do těchto prostor, my budeme mít radost z vaší 
přítomnosti a svým nákupem podpoříte CDS Barbor-
ka. Můžete mít dobrý pocit, že jste vykonali mnoho 
dobrého a třeba uděláte radost sobě, či někomu blíz-
kému z nakoupených věcí.

Za kolektiv Háta, o. p. s., Lada Nováková

a zaslouží si pochvalu i od zastupite-
lů školy. Další velké díky patří ZUŠ 
Ledeč n/S., paní učitelce Ochové
a jejím třem žákyním za nezapome-
nutelný hudební doprovod během 
programu. Po slavnostním předá-
ní hlavní ceny, kterou pro tuto pří-
ležitost vyrobil pan Pavel Novák
a získala ji Ivana Vejsadová za dlou-
holetou činnost, byli všichni pozvá-
ni na občerstvení, připravované 

BAZAR V BARBORCE

zaměstnanci a uživateli CDS Bar-
borka, které zřizuje právě společnost 
Háta, o. p. s. Věříme, že oceňování 
dobrovolníků z Ledče nad Sázavou 
nezanikne, ale stane se tradicí.

„Dobrovolníci nejsou placeni – ne 
proto, že jsou bezcenní, ale proto, že 
jsou k nezaplacení“. 

Lada Nováková, 
CDS Barborka
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Říká se, že „všechny cesty vedou do Říma“. Osobně si ale 
myslím, že je bezpochyby možné si toto rčení vypůjčit a všech-
ny cesty směřovat i do druhého největšího města „italské boty“. 
Do města módy, obchodu, sportu i kultury. Pojďme se prstem 
po mapě přesunout do severní části Itálie (Lombardie), jejímž 
hlavním městem je překrásné Miláno.

Prohlídku města začínáme v jeho samotném centru, na 
náměstí Piazza del Duomo, kde se nachází Milánská kated-
rála Duomo Santa Maria Nascente. Stojící před touto monu-
mentální stavbou si připadám opravdu malá. A ono se není 
čemu divit. Tato dominanta je jedním z pěti největších kos-
telů na světě a současně se řadí mezi stavby nejnákladnější 
(celá je totiž z bílého mramoru). Využíváme možnost vystou-
pat na střechu katedrály a já si s každým zdolaným schodem 
uvědomuji celou tu krásu a sílu daného momentu. Vždyť stav-
ba této impozantní budovy trvala téměř 600 let! Odměnou je 
nám i nádherný výhled na město, který je, díky brzkému vstá-
vání, obohacený o obrázek nezvykle poloprázdného náměstí.
V průběhu dne se totiž pohled ze střešních ochozů na centrum 
dá přirovnat spíše k hemžení v mraveništi.

Když se pohybujeme na hlavním milánském náměstí, 
nemůžeme si dovolit vynechat ani další z turistických cílů
a tak míříme do Galleria Vittorie Emanuele. Jedná se v podsta-
tě o krytou pasáž plnou luxusních obchodů, kaváren a restau-
rací. Pod skleněnou střechou se skrývají vyhlášené módní 
domy známých značek jako Armadi, Versace, Luis Vuitton, 
Prada, Gucci, Dolce & Gabbana a další. Procházíme skrz tuto 
impozantní budovu a já nevím kam se dívat dříve. Uprostřed 
galerie spočine můj zrak na zem, kde jsou vytvořené mozai-
ky, které vyobrazují erby čtyř italských měst (Turína, Říma, 
Florencie a Milána). Součástí jednoho z erbů je býk, který 
sem láká také nemalé množství návštěvníků. Místní legenda 
totiž praví, že pokud člověk umístí svou pravou patu do erbu
s býkem a třikrát se na ní otočí, přinese mu to štěstí. Rozhodnu 

Než se začtete do nového příběhu této rubriky, je třeba uvést na pravou míru příspěvek minulý. Technickou chybou došlo 
k záměně jména jeho autora – byl jím: Roland Klimant. Rolandovi se omlouváme a doufáme, že na nás nezanevře a dočká-
me se od něj dalších zpráv. 

Redakce
A teď ještě, co nám o  sobě napsal:  
Studoval jsem osmileté Gymnázium v Ledči, poté jsem studoval bakaláře v oboru Němčina pro hospodářskou praxi a studi-
um jsem loni zakončil v Žitavě v oboru Mezinárodní management. V současné době pracuji jako disponent logistiky ve fi rmě 
L&L Products. Mezi moje koníčky patří sport a cestování. Volný čas rád trávím se svými kamarády.

se nenechat nic náhodě a už se otáčím s patou zabořenou
v důlku, který tu stihli turisté vytvořit. Mozaika je místem se 
stálou vysokou koncentrací lidí a tak se raději posouváme dále 
prosklenou galerií až na Piazza della Scala. Na tomto náměstí 
se nachází proslulé legendární divadlo a operní dům La Sca-
la. Toto největší evropské jeviště je místem, kde lze vidět vel-
kolepá představení, v nichž účinkovaly hvězdy z celého světa.
A právě i La Scala je jedním z míst, které zatím fi guruje
v mém seznamu „Jednou navštívím“. 

Od věhlasné La Scala se přesuneme kousek mimo hlavní 
centrum, k dobře dostupné cihlové pevnosti Castello Sfor-
zesco. Nemůžeme ji přehlédnout už z dálky. Mohutné hradby 
brání hned několik muzeí, která obsahují velmi vzácné sbír-
ky a exponáty. Do těchto areálů s potěšením nakoukneme, ale 
náš cíl je spíše v okolí hradu, kde se nachází nádherný rozleh-
lý anglický park – Park Sempione. S plochou téměř 39 hekta-
rů, Mírovým obloukem, akváriem a dalšími zajímavostmi je 
celý prostor místem, kde lze příjemně strávit celý den. Konají 
se tu různé výstavy, koncerty nebo sportovní akce. Je to také 
časté místo odpočinku jak pro obyvatele Milána, tak i pro nás, 
kteří po brouzdání městem vítáme zeleň „milánského Central 
Parku“. A tak se procházíme rozkvetlými cestami, zastavíme 
se na pravou italskou kávu a pak se uvelebíme do stínu stro-
mů, abychom nabrali nové síly a naplánovali další cíle naše-
ho poznávání. Je totiž pravdou, že na návštěvu Milána jeden 
den prostě nestačí! 

Lenka Tomková

Lenka Tomková bývala studentkou ledečského gymnázia, po 
jehož absolvování pokračovala na VŠ v Brně. Před několika 
lety se vrátila na Vysočinu a od té doby pracuje v Ledči n/S.
v obchodním oddělení. V Milánu strávila semestr studia, na 
který vzpomíná s úsměvem na rtech a ráda by se tam ještě 
někdy znovu podívala.
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Obec Bělá vás srdečně zve na

POUŤOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU V BĚLÉ
14. května 2016

Začátek: 18:00 hod. * Vstupné: 80,- Kč
Hudba: Víkend, venkovní posezení pod altánem, speciality z grilu a udírny

Rovněž pořádáme několik obecních 
zájezdů. Třetím rokem jezdíme na celo-
státní setkání Běláků s názvem „Není 
Bělá jako Bělá“. Těchto setkání, která se 
nesou v recesistickém duchu, se účast-
ní kolem deseti obcí, které mají v názvu 
Bělá. Konkrétně se jedná o Bělou pod 
Bezdězem, Bělou pod Pradědem, Bělou 
u Jevíčka, Bělou nad Radbůzou, Bělou 
na Hlučínsku, Horní Bělou, Dolní Bělou, 
Rohovládovou Bělou, Českou Bělou
a naši Bělou. Na prvním setkání v červnu 
2013 byla vyhlášena samostatná monar-
chie „Bělské souostroví“. Zavedena 
byla nová měna, jejíž jednotkou je jeden 
bělouš a starostům byla přidělena jed-
notlivá ministerstva. Starosta naší obce, 
vzhledem k jeho dlouholetým zkušenos-
tem z úřadování v autobusové čekárně, 
obdržel titul vévoda ze zastávky, a tudíž 
mu bylo svěřeno ministerstvo dopravy. 
Rovněž zde byla představena ofi ciál-
ní hymna „Óda na Bělé“, v jejímž tex-
tu je každá obec zmíněna. V rámci setká-
ní jsou organizovány soutěže, ve kterých 
jsme v loňském roce celkově skončili 
druzí a v předloňském roce jsme dokon-
ce zvítězili! A to přesto, že naše Bělá je 
ze všech zúčastněných, co do počtu oby-
vatel, suverénně nejmenší. První tři roč-
níky proběhly v Bělé pod Bezdězem, 
letošní čtvrté setkání se uskuteční v Bělé 
pod Pradědem.  

Každý rok také navštěvujeme jednu 
z výše uvedených Bělých. Během cesty 
si nejprve prohlídneme nějaká zajímavá 
turistická místa a po příjezdu a přivítání 
starostou následuje prohlídka obce. Poté 
je na programu nezbytná družba s míst-
ními obyvateli, kdy o dobré jídlo a zvláš-
tě pak pití není nikdy nouze. Ještě dnes 
mnozí z účastníků rádi vzpomínají na 
zájezd do Bělé u Jevíčka, kde pohostin-
nost těchto dobrých Moraváků byla na 
takové úrovni, že jsme od nich ani málem 
neodjeli. Nutno dodat, že když poté na 
oplátku navštívili naši obec a dostalo se 
jim stejného pohoštění, měli i oni velký 

problém s návratem domů. Takto jsme 
navštívili již pět Bělých.  

Během vánočních svátků ještě pravi-
delně pořádáme zájezd do Prahy do diva-
dla a za nákupy.  V plánu máme i návště-
vu rockových festivalů v Jihlavě a Novém
Bydžově. Velkou tradici má u nás pořá-
dání koncertů a to jak populárních, tak 
rockových kapel. Z těch populárních, 
známých z TV Šlágr, se u nás představi-
ly P. M. Band, Veselá trojka a v letošním 
roce 10. září k nám zavítá Malá muzika 
Nauše Pepíka. Z rockových kapel u nás 
vystoupily Miloš „Dodo“ Doležal, Doga, 
Alkehol, Aleš Brichta a Arakain. V letoš-
ním adventním čase 17. 12., nás čeká 

opravdová lahůdka, a to speciální vánoč-
ní vystoupení skupiny HARLEJ. Pokud 
chcete nasát „nejen“ vánoční atmosféru 
s touto vynikající pražskou kapelou, jste 
srdečně zváni.  

Na závěr bych rád za sebe a celé zastu-
pitelstvo poděkoval za podporu, která se 
nám ze strany místních obyvatel dostá-
vá a bez které by byla jakákoliv práce 
obecního zastupitelstva zbytečná. Velmi 
si toho vážíme a budeme se co nejvíce 
snažit, abychom jejich důvěru nezklama-
li, aby se jim v naší obci dobře žilo a byli 
na ni právem hrdi.

Pro čtenáře Ledečského zpravodaje
připravil Pavel Lhoťan, starosta obce Bělá
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Seriál příspěvku o historii i sou-
časnosti turistického značení, který 
pro Ledečský zpravodaj připravil pan 
Vladimír Mar�ík

TURISTICKÉ ZNAČENÉ TRASY 
– HISTORIE

Značení cest má pradávný původ. 
Od nepaměti se lidé snažili, aby si 
dobře znatelným způsobem označili 

směry k sídlištím a lovištím. Záseky na stromech, různé kladení 
kamenů, dřev a větví a konečně pozdější označování historic-
kých tzv. soumarských stezek, to všechno předcházelo dnešním 
značeným turistickým trasám. 
České turistické spolky vytvořily první síť značených tras 

v Beskydech. Pohorská jednota Radhošť, založená roku 1884, 
vybudovala kolem Radhoště ihned po svém založení menší síť 
tras, značených tvarovými značkami. Mnohem důležitější úlohu 
sehrál však KČT, založený roku 1888. Mezi jeho mnohotvár-
nou činností bylo pod bodem 7 jeho stanov také uvedeno, že 
Klub „zřizuje a označuje cesty“. Nově 
založený klub nemohl tuto činnost krýt 
z vlastních fi nančních zdrojů a byl při ní 
odkázán na státní příspěvky a dary pří-
znivců. Zatímco v pohraničí, osídleném 
tehdy převážně německým obyvatel-
stvem, značily jednotlivé německé turis-
tické spolky různými tvarovými značka-
mi a síť na sebe navzájem nenavazovala, 
uvažoval KČT o vybudování jednotné 
sítě značených tras, provedené alpskou 
pásovou značkou. Skutečná činnost v te-
rénu byla zahájena již v roce 1889, kdy 
byly vyznačeny cesty v okolí tehdejších 
Svatojanských proudů, které dnes leží 

pod hladinou Štěchovické přehrady. První dálková cesta vznikla 
roku 1912 na trase Praha – Brdy – Šumava. Stále se však nedaři-
lo vybudovat na celém území souvislou síť značených tras a její 
hustota v tehdejších jednotlivých župách KČT byla závislá na 
aktivitě místních činovníků.

Po vzniku Československa v roce 1918 došlo ve značení 
turistických tras k podstatným změnám. Jednotlivé izolované 
ostrovy sítě značených tras se počaly propojovat; uplatňovala 
se jednotná metodika Klubu československých turistů (KČST). 
V roce 1920 dosáhla v Československu síť značených tras dél-
ky kolem 25 000 km.

Další rozvoj pásového značení, jehož jednoduchost a účel-
nost byly všeobecně uznávány, nuceně zastavil rok 1938. Síť 
byla narušena a částečně zničena, mnoho tras bylo svévolně 
vedenou hranicí přerušeno. Jen obtížně připravovali pracovní-
ci postižených oblastí novou síť, která se musela vměstnat do 
nových hranic, vzdálených na severu pouhých 35 km od Prahy. 
Příště značení na Havlíčkobrodsku do současnosti.

Vladimír Mar�ík, předseda značení pě�ích tras HB

CESTOU NECESTOU,
ALE VŽDY PO TURISTICKÝCH ZNAČKÁCH

Zastupitelstvo obce Vilémovice vás srdečně zve na 

X .  Poutní slavnost v sobotu 21. května 2016
Odpolední program – venkovní prostory u Obecního domu

•  13:30 hod zahájení X. Poutní  s lavnost i  •  14:30 hod c i rkusové představení 
•  16:30 hod kouzelník + balónková show • 18:00 hod překvapení s humorem
• 20:00 hod hudební skupina DEVILEM • 22:00 hod hudební skupina K ABÁT – rev ival

Program doprovází skupina MELODIE , atrakce pro dět i:
kolotoč,  skákací hrad, c i rkus se zví řátky,  kouzelník ,  zmrzl ina,  cukrová vata…

Občerstvení:
gr i lované pochoutky,  opékaná k lobása, langoše, p ivo Rebel  a Staropramen, pro náročné 

menu v hospodě „U ČERTA“.

Kulturní  program končí úderem půlnoc i .  Těšíme se na vaš i  účast!

V neděli 15. května 2016 se koná tradiční pouť u Svěcené 
studánky v Nezdíně. Mše svatá začíná v 11 hodin, poté násle-
duje křížová cesta. Občerstvení, stánky s pouťovým zbožím 
a atrakce pro děti jsou zajištěny. 

V neděli 15. května 2016 se od 14.30 hodin uskuteční kou-
zelnické vystoupení pro děti i dospělé iluzionisty Pavla Dolejš-
ky v kulturním domě v obci Prosíčka. Vstup zdarma.

OBEC PROSÍČKA bude také naším dalším hostitelem 
v rubrice U SOUSEDŮ a prohlédneme si jejich povedený znak 
i prapor v barvě. Nezapomeňte si tedy včas zajistit červno-
vý Ledečský zpravodaj, kde najdete příspěvek pana starosty 
Mgr. Josefa Peška. 

NEZDÍN – POZVÁNKA NEJEN NA POUŤ A MAGII
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KUCHAŘKA A GENERÁL ANEB DRUHÁ MÍZA

POUŤ V ZAHRÁDCE SE KONÁ V SOBOTU 18. ČERVNA 2016

ŽIVOT LIDSKÝ. Jsem přesvědčený, že většina z nás věří ve 
smysl lidského života. Necítíme se být shlukem hmoty, která pů-
sobením těch nejfantastičtějších náhod žije. Kdybychom ve smysl 
života nevěřili, mohli bychom se radostně vydat ke smrti, bylo 
by přece úplně lhostejné, zda žijeme nebo ne, smrt by dokonce 
mohla být vysvobozením z bolesti a nudy. Cítíme absurdnost ta-
kového návrhu. Lidé přece mají touhy, váží si života, někdy doká-
žou intenzivně trpět z lásky a pro druhé. Chuchvalec náhodných 
částic by se pro druhé nikdy neobětoval. Nepotřeboval by, aby ho 
druzí milovali. Všechno úžasné, co vzniká při kontaktu lidských 
bytostí, by mu bylo přítěží. Předobraz šedého a mrazivě šíleného 
prázdného světa bez naděje, ve kterém bychom žít nechtěli. Buď-
me vděční za to, že náš život takový není a zamysleme se nad tím. 
Možná v srdci objevíme naději a mimo sebe pocítíme lásku. 

VYBRANÉ KVĚTNOVÉ FARNÍ AKCE 
8. 5. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útul-

ném 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). 

20. 5. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do třinácti let (setkání dětí 
plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství 
mladých) 

8. 5. v 18.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hraje skupi-
na Dohodou)

17. 5. v 19.00 Biblická hodina (přednáší děkan ThDr. Jan Bár-
ta)

19. 5. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti 
29. 5. v 9.00 Slavnost Božího Těla – slavnostní bohoslužba 

s průvodem 
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek 

v 19.00
Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech: rozpis boho-

služeb na stránkách farnosti – www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
15. 5. Seslání Ducha svatého – dle Bible tohoto dne došlo k zá-

zračnému osvícení učedníků. 
16. 5. sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník – jeden z nejzná-

mějších českých světců umučený světskou mocí roku 1393. 
Jeho památku připomíná socha před farou v Ledči. 

22. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice 
31. 5. Svátek navštívení Panny Marie – připomínáme si setkání 

Marie, budoucí matky Ježíše, s Alžbětou, budoucí matkou 
Jana Křtitele 

Za Římskokatolickou farnost � děkanství napsal 
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

V květnu do Ledče opět zavítá divadelní spolek, který u nás 
ještě nebyl. Pozvání tentokrát přijal soubor Na tahu z Červené-
ho Kostelce. Tamní divadlo má už více než dvousetletou tradici 
a ochotníci ze severovýchodních Čech zaznamenali úspěchy na 
přehlídkách po celé republice. S ukázkou svého umění nyní za-
vítají i k nám na hrad. 

Zdařilá autorská komedie Kuchařka a generál aneb Druhá 
míza si bere na paškál témata jako třeba sbírání odvahy seknout 
se šedí všedního dne a začít si konečně užívat života, dokud 
to ještě jde. Vtipně pojednává o lidech, kteří žijí dlouho vedle 
sebe, a přesto se nedokážou pořádně poznat, a pokládá si otáz-
ku, jestli je opravdu lepší vrabec v hrsti nebo holub na střeše. 
Hra obsahuje taneční vystoupení i hudební doprovod.

Pro Vlastimila Klepáčka, režiséra, scenáristy a představite-
le hlavní postavy je tato hra svým způsobem biografi cká, ale 

vlastně se v ní může poznat každý. Nejdůležitější ale podle něj 
je, aby se diváci bavili, protože smích publika považuje za svou 
živou vodu. 

Představení se koná v sobotu 28. května od 20:00 v divadel-
ním sále ledečského hradu. Vstupné činí 90 Kč, držitelé per-
manentek a žáci dramatického oboru ledečské ZUŠ mají vstup 
zdarma. Rezervaci si můžete udělat na tel. 775 646 629, na 
mailu rezervace@mimochodem.com nebo na profi lu divadla 
Mimochodem na Facebooku. 

Méně pohyblivým divadelním nadšencům rádi pomůžeme 
s dopravou na hrad. Podrobnosti na čísle 732 620 028.

Více informací se můžete dozvědět nebo na webu divadla 
www.mimochodem.com. Můžete se i přihlásit k odběru e-mai-
lových zpráv a novinek na adrese info@mimochodem.com. 

JN

ČSOB zařadila obnovu části interiéru kostela v Zahrádce do 
hlasování o divokou kartu

Projekt Spolku Přátelé Zahrádky soutěží o zařazení do výzvy 
ČSOB pomáhá regionům.

Do poloviny letošního roku bude dokončeno zajištění a vy-
čištění další části nástěnných maleb ze 14. století, jejichž odha-
lení v 80. letech minulého století zachránilo kostel před zboře-
ním. Poté je třeba zajistit obnovu omítek kolem maleb.

Spolek Přátelé Zahrádky připravil projekt na obnovu omí-
tek na vítězném oblouku, v části severní stěny kostelní lodi 
a v zákristii. Tento projekt byl přihlášen do jarní výzvy ČSOB 

pomáhá regionům. Nyní projekt soutěží s dalšími třemi pro-
jekty v regionu Vysočina o divokou kartu, která mu umožní 
zúčastnit se hlavní části akce a získat dar ČSOB ve výši 25 
až 50 tis. Kč. K zařazení projektu Spolku Přátelé Zahrád-
ky můžete přispět hlasováním na internetových stránkách 
www.csobpomaharegionum.cz

Cílem členů spolku je vytvořit v donedávna nevyužívaném 
kostele multikulturní prostor pro setkávání rodáků, koncerty, 
výstavy, bohoslužby a další akce. Informace o dění v Zahrádce 
je možno sledovat na www.zahradka.euweb.cz

Ing. Jan Čihák, člen výboru Spolku Přátelé Zahrádky
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AUTORSKÉ ČTENÍ MICHAELY FIŠAROVÉ 
NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU

STUDENTI VOŠ NA MEZINÁRODNÍM VELETRHU 
FIKTIVNÍCH FIREM

V úterý 19. dubna 
2016 jsme přivítali 
v sále ledečského 
gymnázia spisova-
telku Michaelu Fiša-
rovou, která žákům 

nižšího gymnázia představila svoji knihu Nikolina cesta.
Paní Michaela Fišarová je autorkou knih pro děti a mládež, např. Ni-

kolina cesta, Náš dvůr má tajemství, A-Ž půjdeš do školy apod. Nikolina 
cesta byla její prvotinou a získala za ni Zlatou stuhu 2013, což je ocenění 
určené pro nejlepší knihy pro mládež. A především k této knize se vzta-
hovalo autorské čtení a beseda v sále gymnázia.

Spisovatelka nejdříve dětem přiblížila hlavní postavu knihy a její pří-
běh, který se dotýká tématu domácího násilí. V rozhovoru s dětmi vy-
píchla to, aby si děti uvědomily, že žít v harmonickém rodinném prostředí 
není samozřejmostí a měly by si toho vážit. Ale pokud někdo nemá tako-
vé štěstí, měl by v sobě najít odvahu a pokusit se situaci řešit či zlepšit, 
jako to udělala v její knize dívka Nikola. Poté následovalo autorské čtení 
první a druhé kapitoly zmíněné knihy. Texty posluchače zaujaly jednak 
postavami, které jsou jim blízké věkem i svými nápady, jednak tím, jak 
se v nich postupně objevovaly náznaky rodinných problémů. Výborný 
dojem z textů byl ještě umocněn vynikajícím přednesem paní Fišarové, 
která dokázala skvěle odlišit promluvy jednotlivých postav. 

V druhé části besedy vybídla autorka žáky k dotazům, a přestože 
jich bylo dost, trpělivě a obšírně na každý odpověděla. Děti se dozvě-
děly, jak dlouho autorce trvá napsat knihu, jaký je proces vydávání 
knih, že svoji první knihu napsala Michaela Fišarová ve třinácti letech 
a věnovala ji své mamince (dokonce okamžitě ocitovala i první větu 
této knihy), že se podle její knihy Náš dvůr má tajemství připravuje 

scénář pro Českou televizi a mnoho dalších zajímavostí. Ostatní otázky 
se vztahovaly ke knize Nikolina cesta, k ilustracím, k inspiraci pro její 
napsání apod.

Jak velmi kniha i povídání s Michaelou Fišarovou gymnazisty zau-
jalo, bylo zřejmé i po skončení besedy: děti požádaly autorku o podpis, 
a tak se, díky autorčině laskavosti, uskutečnila i neplánovaná (a poměr-
ně dlouhá) autogramiáda, jejíž závěr se neobešel bez dnes tolik oblíbe-
ných selfíček. 

Setkání se autorem knihy nebývá ve škole příliš obvyklé, o to víc 
jsme tedy rádi, že beseda s Michaelou Fišarovou se povedla, měla velký 
úspěch u dětí, pedagogů i autorky samotné. 

Lenka Trtíková

Ve dnech 16. až 18. března 2016 se konal v prostorách Incheba Expo 
arény v Praze-Holešovicích veletrh fi ktivních fi rem pořádaný student-
skou společností Antre, s. r. o., při Obchodní akademii, Praha 10, He-
roldovy sady 1.

Vzhledem k tomu, že tento veletrh je organizován jako mezinárod-
ní, své fi rmy zde letos prezentovalo 130 účastníků nejen z České re-
publiky, ale i z Finska, Rumunska, Rakouska, Itálie, Belgie a dalších 
zemí. Studenti zde získali cenné praktické zkušenosti s obchodováním, 
procvičili komunikaci v odborné angličtině, vyzkoušeli své dovednosti 
komunikativní, marketingové i užitečnost týmové spolupráce. Akti-
vita jednotlivých zaměstnanců fi ktivních fi rem je nejlepším důkazem 

užitečnosti fi ktivních fi rem pro rozvoj dovedností studentů a výchovu 
jejich podnikatelských činností. 

Svou fi ktivní fi rmu na veletrhu prezentovala i naše škola – Gymná-
zium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou. Studenti 2. ročníku VOŠ Ledeč 
nad Sázavou se v září 2015 rozhodli zrealizovat fi ktivní fi rmu s názvem 
Enjoy this moment, s. r. o., která se zabývá půjčováním svatebních, spo-
lečenských šatů a pánských obleků. V rámci celého školního roku tvořili 
katalog, reklamní materiály, vedli účetnictví, odváděli platby spojené 
s měsíčními odvody mezd a další činnosti související s fi ktivní podni-
katelskou činností. Nabyté poznatky předvedli na výše zmíněném 22. 
mezinárodním veletrhu fi ktivních fi rem. Ve středu 16. března velice kre-

ativně vystavěli svůj stánek, který byl laděn do 
růžovo-fi alové barvy a byl tematicky vyzdoben 
srdíčky, která reprezentovala zejména půjčová-
ní svatebních šatů. Od středy odpoledne do pá-
tečního dopoledne velmi aktivně komunikovali 
s ostatními fi ktivními fi rmami jak v českém, 
tak i v anglickém jazyce, dále nabízeli své služ-
by a také nakupovali od ostatních fi rem jejich 
výrobky a zboží. 

Ráda bych tímto studentům 2. ročníku vyš-
ší odborné školy poděkovala za vzornou re-
prezentaci naší školy, jejich ochotu a čas. Na 
veletrhu zúročili své teoretické znalosti a do-
vednosti, v praktickém prostředí obchodování 
s ostatními fi rmami si počínali profesionálně 
a věřím, že stejně dobře si povedou i v bu-
doucnu ve fi rmách ne-fi ktivních.

Ing. Soňa Poupětová

MAJÁLES 2016 – 27. května v 18.00 hodin, areál školy v Ledči
v Koželské ul.  U spor tovní haly,  hudba: F.I.P.,  Psychohlína, R.U.M.
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JARNÍ ÚKLID I KULTURA

Jaro už je v plném 
proudu. A jak je zvy-
kem, i klienti Domova 
Háj provedli ve svých 
pokojích jarní úklid, 
vytřídili staré obleče-
ní a začali svůj šatník 
opět pomalu doplňovat. 
Také začali pracovat na 
zahradě a někteří chodit 

na brigádu sbírat na pole kamení. A po práci je čas na zábavu.
V sobotu 5. března se dvacet klientů Domova šlo podívat na di-

vadelní komedii „Agentura Drahoušek aneb sňatky všeho druhu“, 
kterou pořádal Divadelní spolek Lucerna v Obecním domě ve Vilé-
movicích. Po humorném představení klienti 
hercům předali drobný dárek a vyjádřili zá-
jem opět se setkat. Ve středu 23. března jsme 
navštívili Domov ve Ždírci u Polné. Komen-
tované prohlídky vnitřních prostor tentokrát 
obohatilo slavnostní otevření „Knihobudky“ 
v zahradě domova. Vrcholem této akce byl 
křest kalendáře Domova Ždírec, který vzni-
kl díky dlouhodobé spolupráci mezi tamním 
domovem a Soukromou VOŠ sociální v Jih-
lavě. Oba projekty jsou dílem studentek, kte-
ré se zapojily do každodenního života oby-
vatel domova. Dopoledne o Bílé sobotě naši 
klienti zavítali na Michalův statek v Pohledi. 
Trochu si připomněli, jak v minulosti vypa-
daly velikonoční svátky na selském statku. 
Prohlédli si nádherně vyzdobené velikonoč-
ní kraslice a také se seznámili s tím, jak se 
sedláci chystali na zahájení jarních země-
dělských prací. Měli možnost ochutnat to, co 

hospodyně před dvěma staletími běžně připravovaly na velikonoční 
stůl. První dubnovou sobotu se kvarteto našich hráčů zúčastnilo jar-
ního turnaje v šipkách ve Vilémovicích, které pořádal místní TJ So-
kol. Nejlépe dopadl pan Petr, který postoupil do semifi nále. V dalším 
týdnu naši stolní tenisté zabodovali na turnaji v Novém Bydžově, od-
kud si odvezli dvě nejcennější umístění v kategorii hráčů nad 30 let. 
V sobotu 23. dubna jsme byli v Pavlově při slavnostním zahájení le-
tošní návštěvní sezóny. Klienti si prohlédli dravce, sovy, norky a vyd-
ry. Celkově na stanici pečují o více než stovku zvířat, která potřebují 
pomoc člověka. Vyslechli jsme si zajímavý výklad průvodce a rovněž 
nás zaujal doprovodný program včetně sokolnických ukázek. Kromě 
toho chodili naši klienti na asistované vycházky po blízkém okolí, 
sledovali nedělní fotbalová utkání 1. A třídy v Ledči, navštěvovali své 
příbuzné ve východních Čechách.    

Karel Borek, DiS., pracovník aktivizace Domova Háj

Ovocná a rů�ová �kolka
�ťastných

nabízí
 balkónové rostliny, rajčata, papriky, 

roubované okurky, bylinky, 
okrasné keře, jehličnany, azalky,

rhododendrony, skalničky, trvalky,
okrasné trávy, kanadské i kamčatské borůvky, 

brusinky, rakytníky, maliníky, ostru�iníky,
malinoostru�iníky, rostliny na kmínku,

popínavé rostliny, zeminu.

Prodejní doba:
PO�PÁ: 8�16 hod.    SO: 8�12 hod.

Ovocná a rů�ová �kolka �ťastných
Hněvkovice � Nová Ves 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou

tel. 569 722 518, 604 360 546
www.skolka-stastny.cz

DŘ EVA ŘSK É CEN T RUM s.r.o.  FA J N DŘ EVO
A KČN Í NA BÍ DK A 2016 DO 31 .  K V ĚT NA

K Ů R A „ SM ĚS DŘ E V I N “ 450 Kč/ PR M (vče t ně DPH)
BOH DA N EČ 136,  285 25 Bohd a neč ,  mobi l:  733 755 656,  w w w.fajnd revo.c z

E-m a i l:  pro dejn a@fajnd revo.c z ,  pro dejn í  doba:  P O – PÁ 07.0 0 –17.0 0
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PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA V NIZOZEMÍ

UZAVÍRKA MOSTU PŘES VODNÍ NÁDRŽ ŠVIHOV 
U BEZDĚKOVA

Začátkem dubna jsem pracovně navštívil Nizozemsko. 
Společně s kolegy v sociálních službách z příspěvkových 
organizací Kraje Vysočina jsme se seznámili s tamní soci-
ální péčí, fi nancováním služeb atd. Péče v Nizozemsku se 
řídí čtyřmi zákony (zákonem o zdravotním pojištění, záko-
nem o dlouhodobé péči, sociální podpoře a péčí o mládež). 
Nizozemci jsou prakticky po celý život vedeni k přípravě 
na důchod. Pomáhá jim v tom stabilita celého systému. 
Garantem dlouhodobé péče jsou vládní instituce, podpůrný 
sociální systém mají na starosti převážně místní radnice.

Od tamních kolegů jsme načerpali mnoho praktických 
zkušeností, co se týče provozování domova pro seniory, 
hospice i domova pro osoby se zdravotním postižením. 
Jejich organizace nabízejí řadu možností péče a poraden-
ství. Vedle klasických domovů pro seniory se nacházejí 
menší domky, zpravidla pro 6 obyvatel. Zaujalo mne, že 
Nizozemsko, země o 16 milionech obyvatelích, má k dis-
pozici 125 hospiců, převážně o kapacitě 4 až 6 lůžek. Sna-
hou nizozemské péče je, aby klienti mohli být doma ve 
vlastním známém prostředí tak dlouho, jak to jejich zdra-
votní stav dovolí. Jen pro zajímavost, Nizozemsko ročně 
vynakládá 12 miliard EUR na sociální péči ve své zemi. 

Nezastupitelnou roli v systému má dobrovolnictví (např. 
z řad příbuzných uživatelů, též převážně lidí seniorského 
věku), bez nichž by celý systém poskytování péče nemohl 
fungovat. Poskytovatelé sociální péče mají na dobrovolní-
ky dokonce i pořadníky.

Kromě odborných exkurzí v zařízeních, nabízejících 
klientům širokou škálu služeb v oblasti bydlení, péče 
a dobrých životních podmínek, jsme postupně navštívili 
řadu turisticky atraktivních míst. Zavítali jsme do Delfty 
(města s bohatou historií a věhlasnou keramikou), do ni-
zozemské metropole Amsterdamu, prohlédli jsme si i his-
torické město Alkmaar, známé sýrovými trhy, rybářskou 
malebnou vesnici Volendam, ležící na pobřeží největšího 
nizozemského jezera Markermeer či pobřeží Severního 
moře v lázeňském letovisku Scheveningenu nebo Den 
Haag - sídlo nizozemské vlády. Poslední den pak Keuken-
hof, jarní zahradu Evropy s největším květinovým parkem 
na světě. Nizozemsko je velmi přívětivá a krásná země. 
Holanďané by tak pro nás mohli být jistým vzorem v ob-
lasti dobrých mezilidských vztahů.

K. Borek, DiS., pracovník Domova Háj, 
člen Sociální komise Rady Kraje Vysočina

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční 
správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, rozhodl povolit úplnou uzavírku 
mostu u Bezděkova, ev. č. 150-012 na silnici č. II/150 přes vodní nádrž Švihov 
(nám je spíše známý název „Želivka“) z důvodu provádění jeho rekonstrukce. 
Žádost o zahájení jednání o uzavírce byla účastníkům řízení a dotčeným orgá-
nům státní správy oznámena vysoutěženou fi rmou SDS EXMOST spol. s r.o. 
dne 25. ledna 2016. Následně bylo dne 11. února 2016 provedeno ústní jednání 
všech zainteresovaných a vzhledem k tomu, že v průběhu správního řízení bylo 
zjištěno, že původně navržená objízdná trasa není možná, je nutné znovu dolo-
žit dopravně inženýrské opatření s nově navrhnutou objízdnou trasou. Z tohoto 
důvodu bylo předmětné správní řízení přerušeno do 17. května 2016.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy
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LEDEČSKÝ TANEČNÍ POHÁR

Dne 16. dubna v ledečské sokolovně pořádalo Středis-
ko volného času Ledeč nad Sázavou za fi nanční podpo-
ry Města Ledeč nad Sázavou již 14. ročník Ledečského 
tanečního poháru. Oproti loňskému roku se sjelo větší 
množství tanečníků. Zastoupeno bylo 31 organizací ze 
všech koutů naší republiky, například až z Olomouce, 
Brna nebo Českého Krumlova. Tanečníků bylo přihlá-
šeno 1360 a připočteme-li doprovod a diváky, tak cel-
kový počet jistě přesáhl dva tisíce. Porota měla nelehký 
úkol z vystoupení ve čtyřech kategoriích vybrat ty nej-
lepší. I ledečští tanečníci ze zájmových útvarů SVČ Le-
deč se neztratili. Skupina Mini Diamond pod vedením 
Ziny Smolarové získala v moderním tanci ve své věkové 

kategorii první místo. Ve stejné věkové kategorii bron-
zové medaile vybojovalo duo Anna Šouláková a Tereza 
Nová pod vedením Anety Šťastné. Třetí místo v katego-
rii nad 25 let obsadila skupina Leader Diamond pod ve-
dením Ivany Machové. Soutěž zahajoval starosta města 
Ing. Zdeněk Tůma a předávání cen vítězům se zhostil 
místostarosta Ledče Ing. Jan Drápela, který s námi byl 
po celý den soutěže a vysoce hodnotil kvalitu řady vy-
stoupení. Atmosféra byla báječná a všichni jsme si tento 
den užili. Další ročník této akce je úspěšně za námi a ne-
zbývá než se vrhnout do přípravy dalšího již patnáctého 
ročníku. Fotky z akce a výsledkové listiny naleznete na 
www.svcledec.cz.

Za pořadatele Bc. Ivana Svobodová � pedagog volného času SVČ Ledeč

DEN DĚTÍ NA HR ADĚ
Zveme všechny děti,  rodiče i  prarodiče do Pohádkového 
království  na Den dětí,  který se uskuteční  v neděli
29.  května 2016 od 14.30 hodin na ledečském hradě

SOUTĚŽNÍ K ARTA: 20 Kč

PROGRAM:
divadlo eMILLIon – Show pro děti vystoupení tanečních kroužků
pohádková cesta pro děti ukázka psí agility
rodinná soutěž malování na obličej
dí lničky workshop kouzelný bubínek
občerstvení / stánky fotokoutek
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KONEC LEDEČSKÉHO MOTOKROSU?

XI. ROČNÍK POSÁZAVSKÉ HOKEJOVÉ LIGY

 Vážení čtenáři, jménem Automotoklubu Ledeč nad Sázavou 
vám oznamuji, že výbor automotoklubu se rozhodl zrušit mo-
tokrosové závody, plánované na sobotu 28. května 2016. Dů-
vodem je zoufalá a lživá kampaň, kterou vůči automotoklubu, 
konkrétně vůči Jaroslavu Doležalovi, už více než půl roku ve-
dou pánové Kuchtiak a Vrba. Vrba prostřednictvím svých kana-
lizačních stránek, jejichž obsahu věří jen lidé poněkud mdlého 
rozumu, a Kuchtiak svými pamfl ety, kterými zásobuje nejen le-
dečské zastupitelstvo. Co se vám, inspekci životního prostředí 
a orgánům veřejné správy snaží Kuchtiak s Vrbou vsugerovat? 
Snaží se všem vsugerovat, že stavební odpad z dálničních mos-
tů, demolovaných na D1 v červenci roku 2013, se rok někde 
válel a pak si za rok Jaroslav Doležal objednal uskladnění to-
hoto odpadu v Ledči na Rašovci. Co na tom, že město Ledeč 
vydalo dne 25. srpna 2015, tedy již za nového vedení, stano-
visko, v němž se píše: �Vzhledem k rozborům, které prokazují 
nezávadnost navá�ené zeminy, město nepova�ovalo a nepova-
�uje navá�enou zeminu za odpad, nýbr� za zeminu, kterou bylo 

mo�né provést vyrovnání nerovností terénu na části skládky.� 
a zároveň �Město nadále pova�uje urovnání terénu za přínos-
né, které mů�e přispět k případnému lep�ímu vyu�ití povrchu 
skládky.� To vše podepsané současným starostou Ing. Zdeňkem 
Tůmou. Co na tom, že vzorky odebrané na Rašovci 30. března 
2016 nepotvrdily podezření, že se jedná o stavební odpad. Mu-
síme se zkrátka smířit s tím, že jsou mezi námi lidé, kteří nic 
neumí, v životě zhola nic nedokázali, vyjma jediného – lhát 
a škodit.  

Dokud bude Vrba lhát a Kuchtiak škodit, nemáme jistotu, že 
společnými silami nepřekazí pořádání závodu 28. května 2016. 
Nemůžeme proto vystavit desítky jezdců riziku, že přijedou na 
zmařený závod. Nemůžeme vystavit stovky diváků riziku, že 
přijedou do Ledče a tady jim oznámíme, že závod kvůli Vrbovi 
s Kuchtiakem rušíme. Nejsme hazardéři a nevyjednáváme s te-
roristy. Proto se, po šedesáti a dvou letech, v Ledči motokros 
nepojede.     

Mgr. Petr Vaněk, místopředseda AMK Ledeč

Začátkem dubna 2016 skončil 11. ročník Posázavské hoke-
jové ligy, dříve Ledečská hokejová hobby liga. Dovolte, abych 
podal několik informací o průběhu této soutěže. K letošnímu 
ročníku PHL se přihlásilo 27 týmů rozdělených do tří skupin 
tzv. lig. Registrovaných hráčů bylo 557, odehraných zápasů 
322. Za pronájem ledové plochy bylo uhrazeno 579 600,- Kč.
Konečné pořadí na stupních vítězů:
1. PHL – 1. Berani Obrvaň 2. HC Dolní Kralovice 

3. Boston Řendějov
2. PHL – 1. Chaos 2. Chicago Úmonín 3. Kožlí
3. PHL – 1. Vilémovice 2. Čechtice 3. Krokodýl

Nejlepší střelci:
1. PHL Michal Hrabaň – Berani Obrvaň 47 branek
2. PHL Michal Bureš – Chicago Úmonín 35 branek
3. PHL Jan Kubát ml. – Krokodýl 26 branek

Další informace využití ZS Atos Arény: Za pronájem ledové 
plochy, mimo PHL 311 400,-. Na veřejném bruslení se vybralo 
62 220,-. Za pronájem ledové plochy od HC Ledeč 251 800,-
. Na závěr bych poděkoval Městu Ledeč za zajištění pohárů 
a medailí pro vítěze. Všem bych přál příjemné léto a na podzim 
možná s novou rolbou na shledanou. 

-f.c.-
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ZAČÁTEK KVĚTNA – ZAČÁTEK HOKEJE

Zrovna když vychází toto číslo LZ, rozjíždí se v HC Le-
deč, od mužů po přípravku, nová sezóna. Jak jinak, nežli ne-
milovanou, leč pro výkonnost nezbytnou letní přípravou. 

Loni rozjel zdejší oddíl velkou náborovou kampaň. Jejím 
cílem bylo jednak ono obecné „dostat děti od počítačů ke 
sportu“, tak i „samoúčelná“ snaha rozšířit vlastní řady.

Nechceme nudit čísly, ale konstatujme, že verbování bylo 
úspěšné. Tím si však mezi nádražím a Sázavou zadělali na 
spoustu do té doby a hlavně v tomto objemu nebývalých 
starostí. Příjemných: zvládnout příval zájemců, vypořádat 
se s organizací tréninků tolika capartů, zajistit veškerou vý-
stroj, zázemí… atd. atd.

Ba dalo by se říct, že (minimálně!) pokud jde o mládež, 
začíná klub narážet na logistické i jiné, obecné kapacity 
ledečského zimáku. To je ovšem v kompetenci jiných či-
nitelů…

Co se však náboru týče, ten je v HC Ledeč zcela v kom-
petenci Davida Průdka.

Proč zrovna hokej?
Budu opakovat známá fakta. Hokej je více ne� hra provozo-
vaná pro zábavu a nebudu přehánět s tvrzením, �e je to ved-
le �koly dal�í forma vzdělávání. Přiná�í pohyb, rozvíjí ko-
ordinaci, pohyblivost, obratnost, sílu, výbu�nost a rychlost. 
Ji� od raného věku vytváří předpoklady pro pozděj�í vývoj 
fyzické a tím i mentální síly. V�echno věci, které jsou důle-
�ité i po konci aktivní kariéry. Od nejútlej�ího hokejového 
věku jsou děti vedeny k týmovému dosa�ení úspěchu, efek-
tivní komunikaci, kázni, naslouchání a respektu k autoritám 
a pravidlům. Hráči rozvíjejí sebedůvěru, trpělivost a sebe-
vědomí, vlastnosti, které budou vyu�ívat po celý �ivot.

…a proč zrovna HC Ledeč?
Hokej je na Vysočině co do divácké náv�těvnosti, tak i tra-
dicí jednoznačně nejoblíbeněj�ím sportem. A na rozdíl od 
jiných platí, �e při talentu a píli je mnohem vy��í �ance do-
stat se �někam vej��. Na�ím dlouhodobým cílem je výchova 
mladých hokejistů a vybudování silné základny. V tom je 
HC Ledeč Þ nančně, materiálně i personálně přímo podpo-
rován Českým svazem ledního hokeje. 

Kdy a jak se trénuje?
Hokejová sezóna se zásadně dělí na dvě období. V květ-
nu a červnu probíhá letní (tzv. suchá) příprava, kdy hráči 
trénují v tělocvičně, na venkovním hři�ti, při výjezdech na 
kole, od přibli�ně 14 let také v posilovně apod. Po tuto dobu 
hokejista získává vytrvalost, rychlost, obratnost, sílu a vý-
bu�nost, tedy nezbytné předpoklady pro samotnou hru. 
Od zhruba půlky srpna do konce března probíhá v HC Le-
deč hlavní část sezóny. Tehdy se 3x týdně na ledě trénují 
bruslení a základní hokejové dovednosti. V rámci mo�ností 
se optimálně přidává 1x týdně tělocvična. V druhém roč-
níku přípravky ji� formou pravidelných turnajů probíhá 
mistrovství v minihokeji, co� je hra na zmen�eném kluzi�ti. 
V dubnu a převá�nou část letních prázdnin je volno.

Děti v přípravce jsou rozděleny do výkonnostních kategorií. 
Jednu tvoří děti, které se na led teprve staví. Dal�í kate-
gorie jsou tvořeny dle výkonnostního postupu dětí. Zkrátka 
tak, aby to ka�dé dítě bavilo a nikdo nebyl otráven, �e nes-
tíhá a je pozadu. Ka�dá tato skupina má přímo své trenéry 
i svůj prostor na ledě.

Musí dítě umět bruslit?
Nemusí. Hlavní náplní tréninků hokejové přípravky je prá-
vě výuka bruslení. Spousta �pičkových hráčů učinila první 
bruslařské krůčky pod dohledem trenérů hokejové příprav-
ky � ostatně leckdo zná němé Þ lmové záběry, kde se čtyřle-
tý Wayne Gretzky batolí po jakémsi zapadlém venkovském 
kluzi�ti. Do přípravky přichází právě spí� nebruslaři, kteří 
často nikdy nestáli na bruslích.

Dá se obecně říct, v jakém věku nejlépe začít?
Asi kolem pěti let. Nikdo v�ak není ani příli� malý, ani příli� 
starý. Tím méně, �e v malém oddílu nikdo neusly�í, �e to 
nemá cenu, neboť mu je u� 10, 11, 12 let, a �e mu teda ujel 
vlak. Není-li dítě naprostý antitalent, co víceméně omylem 
utrpěl srá�ku se sportem, dostane se mu v�dy potřebné péče. 
I individuální, pakli�e to musí být. Nejdůle�itěj�í je, aby děti 
pohyb na ledě bavil, ať u� jim jsou tři nebo deset let. Rádi 
přivítáme i děvčata. V různých kategoriích jich u nás hraje 
několik. Dvě z nich jsou dokonce členkami reprezentačních 
výběrů.

Někteří rodiče by děcko na hokej třeba i dali, ale mají oba-
vu z vysokých nákladů. Výstroj, příspěvky…
Posuďte sami. Příspěvek na celou sezónu, tedy plných de-
set měsíců včetně letní přípravy, je 3 000,-Kč. Dal�í souro-
zenec jen 1 500,-Kč. Rodiče tímto uhradí 3x týdně trénink 
na ledě, turnaje, letní přípravu, volný vstup na utkání �A� 
týmu i vstup na veřejné bruslení. Rovně� pracujeme na pra-
videlném svozu přespolních hráčů na tréninky. S tím, ani� 
by se to promítlo do vý�e příspěvků.

A ta výstroj. Potřebuje dítě vlastní?
Nepotřebuje. Pro první tréninky na ledě postačí přilba z kola 
a brusle. U těch se jaksi předpokládá, že má každý své. Ono 
ani z ortopedických důvodů nejsou brusle z druhé ruky tím 
nejlepším řešením. Nicméně nebude-li zbytí, těch několik 
starších párů bruslí, alespoň pro začátek, je také k dispozi-
ci. Jinak zapůjčit si na celou sezónu kompletní hokejovou 
výstroj u nás samozřejmě možné je, a to zdarma.

Takže kdo chce koncem srpna na led…
Pardon, �e skáču do řeči, ale rodič mů�e, ba měl by, přivést 
dítě u� na letní přípravu. Zaprvé tím případně má u� teď 
ratolest �kam dát�. Ta se zadruhé o to dříve s�ije s novým 
kolektivem, a v neposlední řadě letní příprava má mnohá 
speciÞ ka, důle�itá pro samotný hokej. Tím to pak na ledě 
půjde snáz. Proto čím dřív začne, tím prostě lépe.     

(ným)

Vážení rodiče, chcete dát syna či dceru na hokej? Navštivte stránky klubu (hcledec.cz) pro potřebné kontakty a zeptejte, 
se kdy a kam dítě přivést. Nebo si tamtéž zjistěte trénink jeho věkové kategorie a přiveďte jej jednoduše i bez ohlášení. 

Na tomto webu najdete zároveň odpovědi na případné jiné (oprávněné) rodičovské dotazy.
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KRASOBRUSLAŘKY ZAKONČILY SEZÓNU EXHIBICEMI

VODNÍ DŮM

Po dvě středeční odpoledne – 23. a 30. března mohli příznivci kraso-
bruslení zhlédnout na ploše ATOS arény exhibiční vystoupení, které si 
pro ně připravily společně závodnice oddílu KRASO při HC Ledeč nad 
Sázavou a členky Krasokroužku fungujícího pod Střediskem volného 
času v Ledči nad Sázavou. Exhibice byly završením úspěšné zimní se-
zony 2015/16, která byla pro oddíl KRASO HC již osmou v pořadí. 
Krasokroužek zakončil druhý rok svého fungování. Na ledě se sešlo 
10 závodnic oddílu KRASO HC a 15 bruslařek z Krasokroužku SVČ 
Ledeč nad Sázavou.

Exhibicí otevřely ve společném vystoupení nazvaném Prvky nejmen-
ší děti – Nikolka Svatková, Anička Brabencová, Barborka Kábelová, 
Adéla Píšková a náročnější dovednosti pak předvedly zkušenější člen-
ky krasokroužku Barborka Bělohradská, Iva Hurychová, Eliška Kolá-
řová, Terezka Dušková, Liduška Krupičková, Patricie Dubnová, Natál-
ka Uhrová, Veronika Vavrlová, Sára Závorková a Josefínka Nulíčková. 

Krasokroužek se pod trenérským vedením p. Jáji Palánové a p. Květy 
Pidímové na ledě schází jednou za týden, přesto jeho členky předvedly, 
že prvky zvládly. To potvrzuje i účast některých z nich v mezioddílo-
vém krasobruslařském závodě přípravek na únorové Ledečské Piruetě.

Své sólové závodní i exhibiční jízdy poté předvedly krasobruslařky 
KRASO HC Adéla Casková, Anna Průdková, Petra Pokorná, Natálie 
Palánová, Michaela Palánová, Tereza Kotěrová, Aneta Kábelová, Ka-
rolína Brixi a Sofi e Herko. Pobavilo též skupinové vystoupení a závě-
rečné předvedení skoků a piruet.

Obě exhibice navštívil hojný počet diváků a skupinové exhibiční vy-
stoupení i sólové jízdy diváky pobavily a sklidily nadšené ovace. Děku-
jeme krasobruslařkám za úspěšné výkony v uplynulé sezóně a dobrou 
reprezentaci svých oddílů i města Ledče nad Sázavou, ve kterém pů-
sobí. Přejeme mnoho úspěchů v nové sezoně, započínající již v dubnu 
letní přípravou.

Moderní návštěvnické středisko s interaktivní expozicí o vodě. 
Jeho motto je „Vše o vodě pod jednou střechou“ a nabídka pro ná-
vštěvníky všech věkových skupin je opravdu rozmanitá. Dětem 
a hravým dospělým se určitě budou líbit vodní hrátky v atriu Vod-
ního domu. Najdete zde vodní čerpadla, rozvodníky, pumpy a vodní 
mlýnky různých druhů a velikostí, které vám umožní ovládat vodní 
tok, protékající atriem. Atraktivní kulisou je vodopád a vodotrysky 
před vstupem.

V moderně pojaté expozici vás čekají zvětšené modely mikroorga-
nismů, akvária s rybami a raky, průchod bouřkou a deštěm, animace 
koloběhu vody v přírodě, model rozvodí či výrobník mraku. Vrcho-
lem expozice je možnost nahlédnout pod vodní hladinu – ryby v ex-
poziční nádrži budou plout jen několik centimetrů od vás! 

Ve Vodním domě si můžete zakoupit tematické suvenýry (např. 
polštářky ve tvaru ryb nebo lahve na vodu s autorskými ilustracemi 
vodních mikroorganismů) a regionální výrobky. Také si zde můžete 
vychutnat výbornou kávu a jablečný bio mošt. Otevřeno je denně od 
9 do 17 hodin kromě pondělí.

Nabízíme také komentované prohlídky hráze vodní nádrže Švihov, 
která je jinak veřejnosti uzavřena. Prohlídky jsou možné ve všední 
dny na základě objednávky.
Školám nabízíme atraktivní cíl školních výletů; znalosti načerpané 

v expozici si žáci mohou prohloubit při výukových programech, které 
máme připravené pro všechny stupně včetně mateřských škol. Více in-
formací na www.vodni-dum.cz. Přijďte, těšíme se na vás v Hulicích! 

Jarmila Pavlicová a Tereza Ptáčková

Mgr. Iva Průdková, předsedkyně oddílu KRASO HC Ledeč nad Sázavou
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM – MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU V ULICI MLÝNSKÁ

Dne 18. května uplyne pět smutných let od 
úmrtí pana JAROSLAVA FIALY z Ledče. 

Vzpomínejte s námi všichni, kdo jste ho znali 
a měli jste ho rádi.

S láskou a úctou vzpomíná man�elka, 
dcery s rodinami a ostatní příbuzní

Děkujeme všem, kteří se začátkem dubna 
přišli naposledy rozloučit 

s paní ANNOU ŠTĚCHOVOU 
z Ledče nad Sázavou.

Zarmoucená rodina

Prostřednictvím Ledečského zpravodaje chci 
poděkovat Městskému úřadu v Ledči nad Sázavou 

za srdečné blahopřání a dárek k narozeninám. 
Byla jsem velice mile překvapená. 
Srdečně děkuji, Marie Havlíčková

Ve věku 88 let zemřel v Praze
pan ZDENĚK FRANĚK. V období let 1971 

až 1975 byl trenérem fotbalových družstev 
dospělých. Za jeho působení v Ledči začal 

výkonnostní růst družstva mužů. 
Stal se trenérem 1. třídy a později pracoval 
v trenérských funkcích u mužstva Vlašimi, 

které bojovalo o postup do 1. ligy. 
FK KovoÞ ni� Ledeč n. S.  

Společnost KOVOFINIŠ s.r.o.  a AQUACOMP HARD s.r.o.  Ledeč nad Sázavou př ipravuje na

18. červen 2016 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v areálu f i rmy KOVOFINIŠ. Více informací a srdečné pozvání k návštěvě této akce najdete 

v čer vnovém vydání Ledečského zpravodaje!

Z důvodu zajištění lepší průjezdnosti, bezpečnosti a uspořádání 
parkování v ulici Mlýnská byla navržena úprava provozu v této ulici 
pomocí nového dopravního značení. K navržené úpravě bylo vydá-
no souhlasné vyjádření PČR DI Havlíčkův Brod a MěÚ Světlá nad 
Sázavou, odbor dopravy a silničního hospodářství oznámil veřejnou 

vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení změny míst-
ní úpravy provozu v ul. Mlýnská osazením svislého a vodorovného 
dopravního značení. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
29. dubna 2016, následně bude provedena instalace dopravního zna-
čení dle přiložené „Studie dopravy v klidu“.  -OdMI-
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