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Zima, ta má stále ten svůj čas
a taky sníh a taky mráz,

večer se stále dřív stmívá a ráno,
to později se rozednívá.

Někdy je zima mrazivě drzá,
jindy se zase s jarem zaplete,
to ani v noci nic nezamrzá…
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ZPRÁVY Z RADNICE

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou

konané dne 19. ledna 2011
I. RM schvaluje:
– u nájemních bytů v majetku města, kde byla dříve regulace 

nájemného a u bytů, kde je nájemné sjednáno dohodou, za-
chování měsíčního nájemného v Kč/m2 jako v roce 2010. 

– prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 – bezbariérový 
v domě čp 1290, ulici 28 října v Ledči nad Sázavou paní 
Jindřišce Veletové, a to na dobu určitou ode dne 1.1.2011 do 
31.12.2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje ná-
jemné sjednané dohodou ve výši 1.217,- Kč měsíčně.

– manželům Josefovi a Miroslavě Královým prodloužení ná-
jemní smlouvy k bytu č. 5 v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Led-
či nad Sázavou, na dobu určitou od 1.1.2011 do 31.12.2011. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou měsíčně ve výši 1275,- Kč.

– Josefu Peškovi žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 
č. 4 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na 
dobu určitou od 1.1.2011 do 31.7.2011. Rada města Ledeč 
nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
734,- Kč měsíčně.

– přílohu č.1 k dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu městských 
lesů s Lesní společností, a.s., kterou se nájemné za městské 
lesy v roce 2010 zvyšuje o 550 000,- Kč.

– dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu městských lesů s Lesní 
společností, a.s., kterou se určuje nájemné za městské lesy 
pro rok 2011 na 450 000,- Kč. 

– dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30.12.1999, kterou 
se prodlužuje pronájem synagogy čp. 252 v ulici Na Potoce, 
umístěné na pozemku parc.č.st. 172 – o výměře 131 m2 a při-
lehlého pozemku parc.č. 2215/58 – ostatní komunikace o vý-
měře 114 m2 vše v kat. území Ledeč nad Sázavou na dalších 10 
let se Židovskou náboženskou obcí se sídlem Maiselova 18, 
Praha 1 – Josefov a pověřuje starostu města jeho podpisem.

– uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově 
polikliniky v Ledeč nad Sázavou 2.NP 2 místnosti o ploše 
41,23 m2 (prostory kantýny) s panem Janem Pavelkou, Dobrá 
Voda u Jedlé č. 16 s termínem od 1.2.2011 do 31.12.2011 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

– prodloužení nájmu nebytových prostor - v budově poliklini-
ky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450 dohodou s Re-
natou Nováčkovou do 28.2.2011.

– Renátě Nováčkové pronájem bytu č. 2/1 v domě čp. 77, ul. 
Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 20.1.2011 
do 30.4.2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje ná-
jemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 1.096,- Kč.

– úhradu nájmu hrobového místa č. 402 dle Nájemní smlouvy 
č. 2419 uzavřené s panem Josefem Šedivým, bytem Třebětín 
čp. 22 ve dvou splátkách: 2000,-- Kč do 31. 1. 2011 a 1412,- 
do 31. 12. 2011.

– úhradu nájmu hrobového místa č. 486 dle Nájemní smlou-
vy č. 2424 uzavřené s paní Zlatou Žižkovou, bytem Praha 4, 
Zdiměřická 1453/28, ve třech měsíčních splátkách ve výši 
1138,- Kč od měsíce února 2011.

– výběr zpracovatele projektové dokumentace a žádosti o dota-
ci na akci „Regenerace zeleně města Ledeč nad Sázavou“, 
Irenu Dundychovou, npor. Jana Lašky 3095,58001 Havlíč-
kův Brod za částku 468.000,- Kč včetně DPH.

– uzavřít Smlouvu o dílo na yypracování projektové dokumen-
tace a Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci na akci 
„Regenerace zeleně města Ledeč nad Sázavou“ s Irenou 
Dundychovou, npor. Jana Lašky 3095,58001 Havlíčkův 
Brod za částku 468.000,- Kč včetně DPH.

USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou

konané dne 2. února 2011
I. RM schvaluje:
– 2.2011/28RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 

v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů aktualizované znění Standardů 
kvality sociálních služeb č. 1 a 2 – vydání č.2.

– dodatek č. 6 k NS ze dne 20.12.2004 k nájmu nebytových 
prostor v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou se společ-
ností Nemocnice Ledeč-Háj, spol. s r.o., Háj č. 675, Ledeč 
nad Sázavou, kterým se snižuje pronájem podlahové plochy 
v 1.PP o 27,27 m2. 

– vyvěšení záměru pronajmout nebytové prostory o podlaho-
vé ploše 27,27 m2 v 1.PP v budově polikliniky v Ledči nad 
Sázavou. 

– zapůjčení tribuny na den 13.8.2011 do obce Kouty na pořádání 
kulturní akce, za částku 1.000,- Kč včetně DPH, Davidu Štěpán-
kovi, bytem Ledeč nad Sázavou ul. Marie Majerové čp. 657. 

– uzavření dodatku č.1 k Mandátní smlouvě č. 145/2010 o zpra-
cování přiznání k DPH (ve spolupráci s pracovníky Města) 
s fi rmou PELF v.o.s, Husovo náměstí 15, Ledeč nad Sázavou 
a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této 
smlouvy.

– vyvěšení záměru pronájmu budovy čp. 644 v Ledči nad Sá-
zavou ul. Na Pláckách čp. 644 a pronájmu přízemí v objektu 
energobloku. 

– smlouvu o výpůjčce č. OdMI/99/10/V na nebytové prostory 
v budově čp. 16, Husovo náměstí v Ledči nad Sázavou se 
Střediskem volného času, příspěvková organizace, se sídlem 
Mizerov č.82, Ledeč nad Sázavou. 

– žádost manželů Martiny a Romana Kreclových /nájemci bytu 
č. 5 v domě čp. 556, ul. Ke Stínadlům v Ledči nad Sázavou/ 
o poskytnutí podnájmu Anetě Strnadové, bytem Michnova 
1620/7, Praha 4, dle předložené podnájemní smlouvy na 
dobu určitou ode dne 15.2.2011 do 30.6.2011.

– Antonínu Zikovi prodloužení nájemní smlouvy k bytu 
č. 7/1 v domě čp.77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na 
dobu určitou od 1.2.2011 do 29.2.2012. Rada města Ledeč 
nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
1604,- Kč měsíčně.

– přenechání bytu 4+1 do podnájmu panu MUDr. Leoši Abrto-
vi v souladu s nájemní smlouvou ze dne 20.12.2004 s termí-
nem od 1.2.2011.

– vyplácení odměn členům dozorčí rady Technických služeb 
Ledeč nad Sázavou s.r.o., měsíčně.

II. RM neschvaluje:
– prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor – v budo-

vě čp. 16 v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí, Vratislavu 
Jandusovi.

– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 641/155/2010-11 o zá-
vazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajiště-
ní dopravní obslužnosti v roce 2010–2011 uzavřené 29. 12. 
2009 s fi rmou VEOLIA Transport VČ a.s. Chrudim ve věci 
navýšení ceny dopravního výkonu na 31,94 Kč/km do té 
doby, než budou vyřešeny všechny otázky.

III. RM pověřuje:
– Rada města Ledeč nad Sázavou doporučuje zastupitelstvu 

města, v souladu s § 39 odst.1) a § 102 odst. 1) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvá-
lit záměr darování budovy čp. 498, stojící na pozemku p.č.st. 
530, pozemku p.č.st. 530, pozemku p.č. 2090/17, to vše 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou.
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VELETRH REGION TOUR BRNO 2011

Ledeč perla Posázaví? Takhle zahulená 
není ani Ostrava …

Nový turistický web z našeho regionu www.ledecsko.cz

Ve dnech 13.–16. ledna 2011 se v Brně konal 20. mezinárodní ve-
letrh s názvem Region Tour. Tak jako každý rok se zúčastnilo i město 
Ledeč nad Sázavou, tentokrát s tím rozdílem, že letos poprvé mělo 
svůj vlastní stánek jako součást expozice kraje Vysočina. Zaměstnanci 
Informačního centra poskytovali u stánku návštěvníkům jak turistické 
informace, tak i nové propagační materiály regionu Ledečsko. Naváza-
li jsme nové kontakty, vyměnili materiály a poznatky. Kromě turistické 

nabídky byl pro návštěvníky stánku Vysočina připraven také bohatý 
doprovodný program – ochutnávky regionálních pivovarů, stloukání 
másla, ukázky umění kovbojů z westernového městečka Šiklův mlýn. 

Doufejme, že příští 21. mezinárodní veletrh nám přinese opět 
něco nového a zajímavého a že se opět budeme aktivně podílet na 
propagaci našeho města a regionu.

Pracovníci IC Ledeč n. S.

Tento turistický portál mohl vzniknout 
díky dotaci Evropské unie, a to prostřednic-
tvím ROP Jihovýchod s názvem „Putujeme 
za krásami regionu Ledečska“.

Na nových webových stránkách najdete 
informace nejen pro turisty, ale také pro ob-
čany našeho města a okolních obcí, které 
spadají do našeho regionu. Na stránky jsme 
umístili i virtuální prohlídky, které byly 
nafoceny po našem krásném kraji a jsou 
taktéž spolufi nancovány v rámci tohoto 
projektu. Dále si můžete prohlédnout foto-
galerii, která se průběžně doplňuje. 

Doufáme, že se vám nové webové strán-
ky budou líbit a že přilákají nové návštěvní-
ky do našeho regionu Ledečska a pomohou 
jim k plánování výletů a procházek. Pokud 
budete mít zájem prezentovat vaše kultur-
ní, sportovní nebo významné akce, zašlete 
nám je na e-mail: info@ledecsko.cz a my 
je rádi uveřejníme. Nabídka se týká i foto-
grafi í. Pokud si myslíte, že se vám obzvláš-
tě povedla fotka z našeho kraje, rovněž ji, 
i s vaším jménem, budeme prezentovat na 
inzerovaných stránkách.

IC Ledeč n. S.

Ale začnu od začátku, jak to vidí náš ná-
vštěvník. Pro obchodní centrum BILLA 
pracuje ochranka, která je v Ledči ubytova-
ná na náměstí. Byl jsem požádán, zda bych 
doprovodil pána z Kopřivnice na ubytovací 
zařízení. Jak to bývá, slovo dalo slovo, a tak 
jsem se pochlubil, že se nachází ve městě, 
kterému se říká Perla Posázaví. Pochlubil 
jsem se i ledečským hradem a zimákem. To 
už jsme sebrali tašky a vyrazili z Billy do 
náměstí. První jeho slova zněla: „Tak, pane, 
takhle zahulená není ani Ostrava. Jedenáct 
let jsem tam dojížděl pracovat!“ Když jsem, 
již mlčky, kráčel vedle, trochu omluvně pro-
hodil, tady to je asi o pár komínech v centru 
a těsném okolí. Mé nadšené představení Led-
če bylo u konce. V následujících dnech jsem 
si tedy začal ovzduší více všímat. Bohužel 
jsem mu dal za pravdu a dnes vidím, že to tak 
opravdu je. Nahlodání mozku je opravdu sko-
ro nemoc, a tak při cestě z halového turnaje 
ze Žďáru jsem sledoval. No, abych to zkrátil, 

cesta Přibyslav, H. Brod, Světlá – všude vcel-
ku dobré, ale na mostě v Ledči větrák nasál 
správný čmoud a věděl jsem, že jsem doma 
a když jsem si přečetl na internetu, že oxid 
uhelnatý se váže na červené krvinky 200x 
více než kyslík a odbourává se několik de-
sítek hodin, což může způsobit nemoci cév, 
jater, ledvin, krevního oběhu a atd., rozhodl 
jsem se, že se s vámi o to musím podělit. 
V Ostravě se může stávkovat, tam jim asi 
kouří vláda, ale tady se dusíme sami a chy-
bu hledejme u sebe ve způsobu vytápění. Co 
ušetříme na topení, možná zaplatíme za léky. 
Vím, že je to o penězích, ale i naše město 
poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení, 
třeba i na změnu systému topení, stát dotuje 
ekologické vytápění až do výše 50 % – zase 
je karta na naší straně. To je spíš námět za-
myslet se nad tímto problémem, co kdo pro 
to uděláme a příští rok může být třeba trochu 
lepší. Je to jen na nás. 

-mk-

VELKÉ ZIMNÍ SLEVY
Montáže a opravy elektroinstalací 10 %
Elektromateriál nad 3000,- Kč hotově 10 % 
Akce na svítidla a lustry slevy až 40 % 
Lampičky a stojací lampy sleva až 40 %
Úsporné žárovky již od 50,- Kč
Žárovky 8 W až 100 W již od 6,- Kč  

Dále nabízíme dalších 12 000 položek 
elektroinstalačního materiálu – zásuvky, vypínače, 
jističe, stykače, proudové chrániče, rozvaděče a 

kabely ve vynikajících cenách.

ELKOMPLEX Ledeč n. S., Husovo nám. 489
tel.:  602 337 844, 602 252 365
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KALEIDOSKOP

A na závěr ještě dva grafy. Na prvním se vracíme k předchozímu tématu, je tu jasně patrné, jak na školách ubývají žáci. Kolik jich asi bude za dal-
ších deset let? Druhý graf znázorňuje lednové teploty, jak se z obrázku zdá, nebylo to s tou zimou tak hrozné. Tyto údaje můžete pravidelně sledovat 
na ledečském webu. Pravděpodobně mnozí z vás naměřili i jiné hodnoty, berte to jako první počin v pravidelném sledování počasí. Ing. M. Ptáčník 
zatím sbírá údaje z jediného místa v Ledči (Stínadla).

Po loňských volebních mítincích k nám zavítal už čerstvě zvolený senátor za náš obvod – Ing. Jaromír STRNAD (ČSSD). V doprovodu vedení našeho 
města se podíval na letní stadion, který už naléhavě volá po opravách a rekonstrukci. Doufejme, že se panu Strnadovi podaří získat přízeň (myslím 
prachy) na zmíněnou rekonstrukci. Pan senátor ještě stihl zasedání Mikroregionu Ledečska, kterého se zúčastnili starostové okolních obcí. I jim 
nabídl spolupráci a slíbil otevření své senátorské kanceláře v Ledči n. S. výsledky jeho snažení budeme sledovat.

S pololetím letošního školního roku přišel i zápis dětí do prvních tříd základní školy. Dostavilo se jich 83 a jak už to v takových vážných situacích 
bývá, někteří „válcovali“ okolí svou suverenitou, jiní docela zapomněli i svá jména. Mají ještě osm měsíců bezstarostnosti, pak už začnou jejich 
první opravdové povinnosti. Předpokládá se, že jich nastoupí na sedmdesát, což jsou tři třídy. V září se na vás zase přijdeme podívat.
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Vloupání do motorových vo-
zidel – během dní 14. a 15. 1. při-
jali policisté v Ledči nad Sázavou 
oznámení o vloupání do tří moto-
rových vozidel. V ulici Na Poto-
ce neznámý pachatel rozbil pravé 
přední okno u vozidla Škoda Octa-
via a odcizil z něj autorádio s CD 
přehrávačem a dále  nezjištěným 
způsobem vnikl do automobilu 
Škoda Felicia, odkud odcizil odní-

matelný panel autorádia, sprej modré barvy a kufr s náhradními 
díly a nářadím. Poté v ulici J. Haška rozbil pravé zadní trojúhelní-
kové okno a poškodil dva zámky u vozidla Škoda Felicia a z vnitř-
ních prostor odcizil vrchní desku zavazadlového prostoru se za-
budovanými reproduktory, hever a sadu klíčů. Celkem pachatel 
způsobil škodu přesahující 9 tisíc korun. 

Další případ vloupání do motorového vozidla byl zazname-
nán dne 15. 1.v obci Hamry, kde dosud neznámý pachatel nezjiš-
těným způsobem rozbil pravé zadní okno vozidla Škoda Fabia, 
ze kterého odcizil igelitovou tašku s obsahem dámských kože-
ných bot. Poškozeným způsobil škodu v celkové výši 3.000 Kč.

Vloupání do sklepa pohostinství – dne 15. 1. přijali policis-
té v Ledči nad Sázavou oznámení o vloupání do sklepa pohos-
tinství v obci Hněvkovice, kde dosud neznámý pachatel odcizil 
4 ks nerezových sudů od piva. Poškozenému majiteli způsobil 
škodu za více jak 3.000 Kč.

Vloupání do bufetu objasněno – šetřením policistů se po-
dařilo objasnit vloupání do bufetu v objektu zimního stadionu 
v Ledči nad Sázavou, ke kterému došlo počátkemlistopadu loň-
ského roku. Tehdy neznámý pachatel vnikl do objektu bufetu, 
kde poškodil hokejové putovní poháry, pánev a následně odci-
zil celkem 70 krabiček cigaret různých značek. Poškozenému 
majiteli způsobil škodu za více jak 19.000 Kč. Ve zkráceném 
přípravném řízení bylo sděleno podezření 23letému mladíkovi 
z Ledče nad Sázavou pro přečiny krádež a poškození cizí věci.

Neplatí výživné – dne 18. 1. byly přijaty hned dva případy 
pro podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. 
V prvním případě čtyřiatřicetiletý muž z Vlašimska si od ledna 
2009 nepravidelně neplní vyživovací povinnost na svou nezle-
tilou dceru, přičemž celkem na výživném dluží částku ve výši 
35.500 Kč. 

Ve druhém případě nehradí výživné na své dvě nezletilé 
děti dvaačtyřicetiletý muž z Havlíčkobrodska. Od září loňského 
roku do současné doby dluží matce dětí na výživném částku 
bezmála 11.000 Kč.

npor. Mgr. Tomáš Bezděk, 
vedoucí OOP Ledeč n. S.

PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LEDEN 2011

Nový katalog služeb 2011-12

Zubní pohotovost únor 2011

Od ledna 2011 je v prodeji NOVÝ KATALOG SLUŽEB v Ledči nad Sázavou. 
V této souvislosti je třeba připomenout, že mnozí z vás tu nenajdou právě tu „svoji“ 
službičku.  Místa v katalogu jsou totiž placená a ne všichni podnikatelé jsou ochotni 
uhradit příslušnou částku za zveřejnění. Jejich pohnutky nám nepřísluší hodnotit. I tak 
věříme, že základní přehled služeb poskytovaných na území města vás uspokojí. 

KATALOG je k dostání v ledečském informačním centru za 20 Kč.

12.–13.2 MUDr. Horáková Irena, Kalinovo náb. 605, H. Brod 569 434 445

19.–20.2 MUDr. Pumprová Romana, Hrnčířská 2925, H.Brod 569 428 238

26.–27.2 MUDr. Svobodová Pavlína, Obolecká 284, Chotěboř 569 435 593

5.–6.3 MUDr. Palánová Helena,Humpolecká 244, H. Brod 569 426 103

12.–13.3 MUDr. Venosová Naděžda, Humpolecká 244, H. Brod 569 426 107

... ABY MŮJ ŽIVOT 
NĚKAM SMĚŘOVAL 

z cyklu přednášek a diskusí na téma:

19. 2.  Jak vyjít s 97 % 
lidí? – aneb můžeme 

volně dýchat ...
V 17 hodin v Ledči nad Sázavou, 

sál gymnázia. Přednáší Prof. RNDr. 
Vladimír Král, DSc., vedoucí skupiny 
molekulárního rozpoznávání VŠCHT 
Praha, kterého do Ledče pozval Sbor 

Církve adventistů s. d. 

Dotazy a informace: Stanislav Slanina,  
tel.: 739 345 677, standa.sky@post.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které 

zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Prodej 25. 3. 2011

Při objednání 10 ks 
– 1 kuřice ZDARMA !!!

11 hod. Ledeč n. S. (tržnice za aut. nádražím)
12 hod. Hněvkovice (na návsi) 

Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce), 
stáří: 14–18 týdnů

CENA: 130–150 Kč

ZDECHOVSKÉHO 
BÁSNICKÁ SBÍRKA

Třetí básnická sbírka Tomáše Zdechovské-
ho s názvem INTIMNÍ DOTEKY je na 
pultech knihkupců. Nová sbírka obsahuje 
básně, které jsou věnovány konkrétním 
místům na Vysočině. Jedná se v pořadí 
o jeho třetí sbírku. První s názvem Ze za-
hrady mé milé... poezie vyšla v roce 2008, 
druhá pod názvem Odpusť mým rtům 
v roce 2009. Intimní doteky jsou tříletým 
završením Zdechovského nahlížení na ži-
vot. Jeho básnická práce má vzestupnou 
tendenci, v současných verších nenajde-
me pouze radostné motivy s odkazem na 
dětství, ale také tvrdé životní zkušenosti. 
Sbírka veršů je k dostání v Informačním 
centru Ledeč n. S. za 139 Kč.
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Pro vás, čtenáře Ledečského zpravodaje, Vilémovice určitě 
nejsou neznámou. Už proto, že se rozprostírají na trase Ledeč 
– H. Brod. A kdo z nás se nemusí občas vypravit něco vyřídit 
do okresního města. Projíždíte-li přes Vilémovice autobusem či 
automobilem, jistě jste v posledních letech zaznamenali výraz-
nou změnu vzhledu celé vesnice. Už od počátku devadesátých 
let zastupitelstva obce cíleně a s jasnou strategií, postupovala 
v rozvoji celého území. Jistě mi dáte za pravdu, že bez vody se 
žít nedá. Proto nejprve nový vodovod s odradonovací techno-
logií a posílením zdrojů pitné vody. Ne že bychom do té doby 
chodili s putnou do potoka, ale přece jenom starý vodovod 
z poloviny šedesátých let byl ve špatném stavu a s vysokou hla-
dinou radonu. Navzdory celosvětovému úbytku spodních vod 
my máme, zaplať Pán Bůh, ve Vilémovicích i v suchých obdo-
bích vody dostatek. To neznamená, že šetřit se nemusí! Po vodě 
následovalo teplo a čistý vzduch, a to jsme v roce 2002 řešili 
v rámci Mikroregionu Ledečsko plynofi kací obce. Navzdory 
poměrně vysoké ceně zemního plynu je v dnešní době připo-
jena více jak polovina domácností na vytápění plynem. A když 
už máme vodu a zdroj tepla, tak si postavíme dům. V roce 
2004 jsme zřídili infrastrukturu k 16 bytovým parcelám v nové 
čtvrti na Pivováře (do roku 1787 na tomto místě stál pivovar, 
který podle slov historika Františka Plevy výrazně konkuroval 
pivovaru ledečskému). Dále od roku 1990 bylo individuálně 
postaveno patnáct rodinných domů na vlastních pozemcích. 
Na rozsáhlou výstavbu nových rodinných domů jsme, v rámci 
bezpečné chůze po obci, reagovali zřízením chodníků a nových 
autobusových zastávek, včetně čekáren. Na projekční přípravě 
těchto čekáren jsme se v obci sami podíleli a vzhledem k tomu, 
že je okolní obce do jisté míry kopírují, asi se líbí.

Obyvatel, co do počtu, přibývá. Životní styl se mění a s ním 
přibývá i více domácího odpadu, a tak následovalo zřízení 
nového sběrného místa tříděného odpadu. Jeden žasne, jak se 
prázdné nádoby vždy rychle naplní! A když už lidé pohodlně 
bydlí, bezpečně se po obci pohybují, chodí do práce, tak je 
nutné, aby se ve svém volném čase sportovně a kulturně za-
bavili. A také, aby nezlenivěli. Tak jsme po všech těchto zá-
kladních a životně důležitých investičních akcích přistoupili 
k záměru vybudovat sportovní a společenské zázemí. Nebyl to 
jednoduchý záměr, ale po všech velmi náročných přípravách 
se zajištěním fi nančního krytí se nám vše podařilo bezezbytku 
a nad očekávání uvést v život. Dnes se můžeme pochlubit no-
vým sportovním areálem, ve kterém se nachází multifunkční 
hřiště s umělým trávníkem, dětské hřiště a týlové zázemí s vo-
dou, elektřinou a krytým přístřeškem pro posezení. Nechybí 
ani sklad sportovních potřeb. Ovšem největší investiční akcí za 
posledních padesát let je stavba nového Obecního domu. Jde 
o multifunkční zařízení s klubovnami, společenským sálem, 
divadelním jevištěm, kanceláří OÚ, knihovnou, informačním 
centrem a vybavenou zubní ordinací, do které v současné době 
sháníme k celoročnímu provozu zubního lékaře. Stavba byla 

započata 31. července 2008 a zkolaudována 31. srpna 2009. Do 
roka a do dne! Jako příslušenství k němu byl na přilehlém po-
zemku vystavěn sklad divadelních kulis a zahradního nářadí. 
Během těchto let jsme intenzivně pracovali na úpravách veřej-
ných prostranství a průběžné opravě místních komunikací.

Celkové náklady na zmíněné investice čítají přes třicet mili-
onů korun. Pochopitelně, že z obecního rozpočtu bychom ná-
klady nebyli schopni uhradit. Velkou pomocí a zcela jistě i mo-
tivací pro nás byly dotace z krajských, národních a evropských 
fondů za více jak dvacet dva milionů korun. 

V posledních letech, počínaje plynofi kací a infrastrukturou 
k novým rodinným domům, veškeré úpravy veřejných pro-
stranství, chodníky a nové hřiště pro nás stavěla fi rma Unimont 
J.C.K. Stavbu Obecního domu provedla Dolnokralovická sta-
vební s.r.o. Se zmíněnými fi rmami jsme byli velmi spokojeni 
a touto cestou jim patří naše velké díky. 

Další plánované investiční akce jsou v pokračování úprav ve-
řejných prostranství, rekonstrukcí místních komunikací, parko-
viště u Obecního domu, výstavba parku u místní kapličky a od-
halení památníku na památku padlých v první světové válce. 
V současné době jsou schváleny studie a připravuje se projekt 
pro realizaci stavby.

Neméně důležitou součástí života ve vsi je tvorba spolkové-
ho života a sportovní aktivity.

O tyto záležitosti se starají místní spolky s výraznou podpo-
rou obecního zastupitelstva. Nejaktivnějším spolkem u nás je 
TJ Sokol, pod jehož patronací se s otevřením Obecního domu 
celkem slušně začíná obnovovat zašlá sláva ochotnického diva-
dla. Místní ochotnický spolek nese jméno po nejslavnější vilé-
movické divadelní hře z roku 1959 LUCERNA. V loňském roce 
ochotníci zahráli pohádku Dvanáct měsíčků a divadelní scénku 
Klíště. Obě představení se poprvé hrála u příležitosti Dne ma-
tek. Na setkání rodáků, obyvatel a přátel obce se představili 
s aktovkami Polednice a Chirurgie. V současné době připravují 
velkou divadelní pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Dále 
v obci působí rybářský spolek, který se stará o dva obecní ryb-
níky a rovněž se podílí na spolkové činnosti. Pozadu nezůstá-
vají ani sportovci se svým hokejovým oddílem HC Vilémovice. 
V zimním období na ledě v účasti Hobby liga na ledečském 
zimním stadionu a v letním období na místním novém hřišti. 
V loňském roce se uskutečnily, kromě každodenního kopání, 
tři fotbalové turnaje. Rovněž i členové sportovního oddílu jsou 
zapojeni do spolkových akcí v obci. Pod patronací obecního 
úřadu působí dětský klub Vilík, ve kterém se scházejí mladé 
maminky se svými ratolestmi. Posledním spolkovým uskupe-
ním, které je v současné době ve fázi přípravy, se stane Zastupi-
telstvo obce mladých s věkovou hranicí od deseti do osmnácti 
let. Patronaci nad mladými bude mít starosta obce.

Autoři fotografi í (pro oba díly): RNDr. Vladimír Plecitý, Da-
vid Pavelka, Pavel Novák, Ing. Petr Lebeda.

Václav Vacek – starosta obce

I. část
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TĚŽKO NA CVIČIŠTI, LEHKO NA BOJIŠTI

POHLEDNICE Z ARCHIVU

Stručně a výstižně vyjádřená skutečnost pejskařského zimního 
závodu pořádaného 8. ledna v Kácově v kategorii rozšířené ZZO, 
ZM, ZVV1 a IPO3.

Mimo dříve narozených p. Valouška se psem Dickem a p. Gam-
peho s fenou Nelly, reprezentující naši ZKO již v minulém roce, 
se tentokráte v hodině dvanácté přihlásil i náš kamarád p. Slavík 
s fenou Letti ze Světlé n/S., jehož k nám přivedla činnost v naší 
sekci agility.

Sobotním ránem, tentokrát nejen zahale-
ným do tmy, ale navíc provázeným i ledem 
pokrytými vozovkami, vyrážela do Kácova 
tedy výcvikem zocelená a na sportovní klání 
natěšená trojka adeptů na dobrá umístění.

Přihlášení do vybrané kategorie ZZO bylo 
povinnou vstupní formalitou. Při slavnostním 
nástupu pak se všech 10 účastníků jednomyslně 
shodlo na blahosklonném ústupku proti pravi-
dlům ve prospěch p. Slavíka – místo povinného 
řetízkového obojku měla Letti jen plátěný.

Rozlosováno bylo vytažením buvolí kosti 
s pořadovým číslem, terén pokrytý místy le-
dem byl posypán pískem a za přerušovaného 
mrholení bylo zahájeno soutěžní klání. 

První z nás šel na kolbiště Dick se startov-
ním číslem 5. Při předvedení svého umu lehce 
chvátal při chůzi a při štěkání jako by chtěl 
rovnou všechny zúčastněné předhonit nejen 
bodově, ale i fyzicky. Výsledkem byl přesto 
posun do čela závodního pole.

Druhým z nás, nastupujícím k předvedení naučeného, byla se 
šťastnou sedmičkou Letti a výsledkem jeho snažení bez výrazněj-
šího zaváhání byl zatím (i posléze) jediný bodový zisk přesahující 
devadesátku (ze sta možných) – tím též odsunutí dosud vedoucího 
Dicka na druhou pozici.

S číslem 9 nastoupila Nella a až do kladiny probíhalo vše dle před-
pokladů. Očekávané vyplivnutí činky před psovodem a vysoká ztráta 
bodů z aportu se tedy konalo. To že si však odskočíme z kladiny zkon-
trolovat vedle stojící poutní místo (sloup elektrického vedení) všech 
psů, kteří se tam připravovali k závodům, bylo opravdu neočekávané.

Bronzová pozice byla v tuto chvíli však ještě velmi nadějná, té-
měř jistá. Říká se, že naděje umírá poslední. Při rovnosti bodů mezi 
třetím a čtvrtým rozhodoval los – pohár byl pouze jeden. Ruka 

psovoda sáhla do klobouku pro „správný“ pa-
pír – vytáhla však jaký? Bílý, neposkvrněný, 
nikoliv ten s napsanou číslicí 3 a bylo z toho 
místo čtvrté.

Druhá a čtvrtá místa bývají nevděčná, ale 
sport je sport a při srovnání s výsledky roku 
2010 to i tak byl raketový posun vzhůru. 

Ještě jednou pak byl důvod k hlubokému 
nádechu a výdechu. Nejlepší družstvo bylo 
oceněno hlavou pěkně odrostlého pašíka. Teo-
reticky vzato při 1., 2. a 4. místě neměl mít ni-
kdo jiný šanci. Vítěz byl sice přihlášen za nás, 
ale dle dokladů jej správně zapsali za ZKO 
Světlá n/S. a hlava putovala do Čáslavi. Zato 
jsme se po návratu v Ledči dočkali i vavřínů. 

Dick půjde příští rok soutěžit již do vyšší 
kategorie. Zůstane-li Letti v ZKO Světlá, bude 
si muset Nella najít nového partnera pro hájení 
barev ZKO Ledeč. Při líhni talentů z řad členů 
a příznivců naší ZKO to jistě nebude problém. 

Další podrobnosti o průběhu závodů a bohatá fotodokumentace je 
k dispozici na www.zkokacov.wz.cz a na www.cvicakvledci.wbs.cz

PS: Za zmínku stojí i psovod Petr Pavel, jehož cvičí nám dobře 
známý Karel Och, který zde v r. 2009 vyhrál kategorii ZM, v r. 
2010 kategorii ZVV1 a v r. 2011 i tu nejvyšší kategorii IPO3  

 BG

Raritní fotografi i zaslal do redakce LZ pan Jan Tuček z Úval. Jedná 
se o první sanitní automobil v Ledči nad Sázavou. Dle popisku na rubu 
byla sanita předána v roce 1925. Jde o automobil zn. Praga Mignon – zde 
vyfotografovaný na ledečském náměstí před domem č. 141 (restaurace 
U Havla) s družstvem hasičů a samaritánek červeného kříže. Uprostred 
sedící je náčelník Hasičské župy ledečské – Antonín Reitmayer.

Pan Tuček připravuje vydání knihy o historii sanitních vozů v Čes-
koslovensku před rokem 1989. Chcete-li se podílet na vzniku zajímavé 
knihy a máte doma fotografi i sanitního vozu nebo technického vyba-
vení, stačí ji zapůjčit k okopírování v redakci zpravodaje. Za každou 
spolupráci předem děkujeme. 

-ph-

Ú
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Činnost městské knihovny v roce 2010Tříkrálová sbírka 2011
Začátek nového roku je vždy spojen s bilan-

cováním a hodnocením roku minulého. Tak je 
tomu i v Městské knihovně v Ledči n. S.

Tištěné dokumenty, knihy a periodi-
ka mají v dnešní době silnou konkurenci 
v moderních informačních zdrojích, což 
se v minulosti projevilo úbytkem čtenářů 
a výpůjček v řadě knihoven. Jsme rádi, že 
jsme v roce 2010 zaznamenali nárůst počtu 
dětských čtenářů a zvýšení výpůjček knih 
a časopisů v dětském oddělení. Zásluhu na 
tom jistě mají i pořádané besedy pro školy 
a užitečná spolupráce s pedagogy. Knihov-
nu pravidelně navštěvují klienti stacionáře 
Petrklíč i sociálně terapeutické dílny. 

V knihovně proběhlo celkem 82 kul-
turních a vzdělávacích akcí. V březnu se 
uskutečnila v dětském oddělení Noc s An-
dersenem – spací noc pro malé čtenáře. Za-
jímavá byla také výstava skautských kronik 
a beseda s jejich autorem, panem Stanisla-
vem Kovaříkem. 

Dále jsme vystavovali v hudebním odděle-
ní leporelo, které vyrobily děti z MŠ 28. října. 
Vzpomeňme na jinou úspěšnou akci, kterou 
byl kurz pletení z papíru pro dospělé i děti. 

V příjemné atmosféře proběhlo vánoční 
posezení nad knihou, které budeme v blíz-
ké budoucnosti určitě opakovat. Stále je 
možnost se přihlásit na kurzy internetu pro 
začátečníky, které jsou již několik let v na-
bídce MěK.

Čtenářům je k dispozici celkem 37 592 
knih a 1 533 zvukových dokumentů. Re-
gistrovaných čtenářů bylo 972, z toho 241 
ve věku do 15 let, z čehož 75 % tvoří ženy. 
Návštěvníci si vypůjčili 76 847 knih, peri-
odik a zvukových dokumentů. Pokud čte-
nář nenalezne požadovaný titul v našem 
fondu, může využít meziknihovní výpůjční 
službu, kdy mu zprostředkujeme vypůjče-
ní v jiné knihovně. V roce 2010 jsme takto 
kladně vyřídili 238 požadavků. V prosto-
rách knihovny je návštěvníkům k dispozici 
15 studijních míst a 6 počítačů pro uživate-
le s přístupem na internet.

Ledečská knihovna poskytuje regionální 
služby knihovnám 17 okolních obcí. Naku-
puje a zpracovává knižní fond a zajišťuje 
pravidelnou výměnu souborů v místních 
knihovnách. Bylo rozvezeno celkem 95 sou-
borů, které obsahovaly 3 231 svazků knih.

V letošním roce srdečně zveme všechny 
občany k návštěvě knihovny a na pořádané 
akce,

o kterých budeme v průběhu roku ve-
řejnost včas informovat. Vynasnažíme se 
všem vycházet vstříc, aby byli se služba-
mi knihovny spokojeni. I když je jasné, že 
v nákupu knižního fondu nemůžeme vyho-
vět všem požadavkům, neboť každý člověk 
má jiný čtenářský vkus.

Vedoucí knihovny Pavlína Nulíčková

PŘEHLED O POKLADNIČKÁCH 
NA LEDEČSKU A CELKOVÁ ČÁSTKA

Hradec, Prosíčka, Nezdín (Bártová Marké-
ta) – 9763,- Kč, Vilémovice (Vacková Jitka) 
– 7601.- Kč, Ostrov (Havlová Hana) – 5360.- 
Kč, Hněvkovice a okolí (Veletová Terezie) 
– 7509,- Kč, Bohumilice (Wolfová Dana) 
– 3377,- Kč, Ledeč n. S. (Volková Anna) – 
3588.-Kč, (Moravec Václav) – 4700,- Kč, (Nu-
líčková Lada) – 7174,- Kč, (Koubková Jana) 
– 6511,- Kč, (Vavřička František) – 5047,- Kč. 
Celková vybraná částka za tuto oblast je:

60 630,- Kč
Peníze budou použité na přípravu a re-

alizaci stavby nového Petrklíče v Ledči n. 
Sáz. –denního stacionáře pro děti a mládež 
s mentálním a kombinovaným postižením. 
Část výtěžku bude použita na zajištění so-
ciální a zdravotní péče, sociálního poraden-
ství, sociální prevence a služby pro rodinu.

Děkujeme všem vedoucím skupinek, ko-
ledníkům i Vám všem, kteří jste přispěli.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 5. ledna 2011 po poledni mě 

překvapili Tři králové v bílém oblečení 
a potěšili svým zpěvem jedné sloky 
tříkrálové koledy. Já okamžitě navázala 
na jejich zpěv svým zpěvem další sloky. 
Chtěla bych poděkovat těm, kteří tuto 
akci zorganizovali a i těm, kteří koledu 
zpívali i paním, které je doprovázely. Je 
dobré dodržovat staré zvyky.

Květuše Kafková

MASOPUSTNÍ ZAMYŠLENÍ
Každým rokem nám média nabízejí informace o masopustním 

veselí. Můžeme sledovat pestrý průvod masek, bujaré taneční ve-
selí, hojnost jídla a pití. Tradiční příjemná lidová veselice. Ačko-
liv masopust není církevním svátkem, přece je s ním úzce spjatý. 
Málokdo si ho dnes spojuje s největším křesťanským svátkem, 
kterým jsou Velikonoce. Masopust je lidový svátek, který nám 
nabízí jednu hlubokou moudrost viditelnou zvláště v dnešní době 
zábavy za každou cenu, samoúčelné zábavy pro zábavu. Maso-
pust samoúčelný není. Vždyť veselice končila o půlnoci a každý 
věděl, že po bujaré radostné oslavě následuje čas pro zamýšlení 
nad velikonočním tajemstvím a naším životem vůbec. 

Myslím, že pokud bychom něco takového dokázali i dnes, 
získáme nejen větší osobní vyrovnanost, ale možná ostřeji uvi-
díme svou životní cestu, která se jinak ztrácí pod nánosem důle-
žitých i zbytečných nároků kladených na nás dnešní dobou. 

VYBRANÉ ÚNOROVÉ FARNÍ AKCE
11. 2. Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí plné her 

a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)
13. 2., 9 hodin – 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.

17. 2., 17 hodin – Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání 
spojené s modlitbami za děti a rodiny) 

27. 2., 14 hodin – Dětský karneval (koná se v ledečské sokolovně 
a je určený pro děti od dvou do patnácti let. Součástí programu 
je tombola a soutěž o nejhezčí masky.Vstupné dobrovolné.

Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI: 
11. 2. Sv. Marie Lurdská. Tohoto dne roku 1858 spatřila prostá 

dívka Bernadetta v jeskyni u Lurd Pannu Marii. 
14. 2. Svatý Valentin. Ve třetím století našeho letopočtu se pod-

le legend biskup Valentin zapsal do srdcí lidí svou schopnos-
tí pomáhat trpícím. Podle legendy také oddával zamilované 
dvojice proti vůli císaře. Kvůli milosrdenství a pochopení, 
které měl pro zamilované, se stal symbolem věrné lásky. 

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. Věříme, že i dnešní papežové 
jsou pokračovateli apoštolů. 

9. 3. Popeleční středa Tento den kněz na znamení pokory udělá 
věřícím křížek popelem na čelo. Popel je znamením pomíji-
vosti. Popeleční středou začíná doba postní, období příprav 
na Velikonoce.

Milí čtenáři, nabízíme Vám možnost vznést dotazy, které se 
týkají křesťanství, křesťanů a katolíků. Zodpovíme podepsané 
dotazy, které pošlete na e-mail: farnost.ledecns@gmail.com, do 
předmětu napište - dotaz LZ.

Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil 
Mgr. Miroslav Sklenář
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Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

Martin Hosták sledoval nejmenší hokejisty

Znak města Ledče 
nad Sázavou

Dne 18. ledna proběhlo v knihovně slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Na-
maluj obrázek s vánočním motivem. Ze všech odevzdaných prací bylo vybráno osm nejlep-
ších a sedm dětí se i s rodiči  dostavilo na předání cen. Za svoji snahu děti z rukou starosty 
města Mgr. Petra Vaňka převzaly věcné poukazy. Všichni měli radost a příjemnou atmosféru 
si užívali. Vedoucí knihovny P. Nulíčkovou byla kladně zhodnocena hojná účast, což byla 
pozitivní změna oproti minulým rokům. Pan starosta závěrem  vyjádřil přání, aby se v sou-
těžích dál pokračovalo, například i v těch literárních. 

pracovníci knihovny

Český svaz ledního hokeje, vědom si toho, 
že náš hokej začíná zaostávat za ostatními 
zeměmi, začíná od piky, tedy s přípravou 
nejmenších hokejistů. Celý projekt, zaměřený 
na metodiku přípravy začínajících hokejistů, 
řídí šéftrenér ČSLH Slavomír Lener a v jed-
notlivých krajích mu pomáhají regionální 
trenéři Sportovních center mládeže. Výcho-
dočeskou oblast dostal na starost opravdový 
hokejový expert Martin Hosták, veřejnosti 
známý hlavně z televizní obrazovky jako 
odborný komentátor hokejových přenosů. 
V rámci tohoto projektu přijel Martin Hos-
ták ve středu 26. ledna na zimní stadion do 
Ledče nad Sázavou, aby se zúčastnil trénin-
ku nejmenších adeptů hokeje, hokejové pří-
pravky. Byl na ledě s hokejkou a bruslemi na 
nohou, pozoroval a samozřejmě často radil 
budoucím Jágrům, Rolinkům nebo Vašíčkům.

Po tréninku přípravky si sedl v šatně s le-
dečskými trenéry mládeže, aby spolu probrali 
problematiku náboru a hlavně tréninku začí-
najících hokejistů. Bývalý hokejista pražské 
Sparty s pětapadesáti odehranými zápasy 
v NHL v dresu Philadelphia Flyers, účastník tří 
mistrovství světa a olympijských her v Lileh-
ammeru Martin Hosták ke své návštěvě v Led-
či řekl: „Jsem tu především proto, abych získal 
obraz přípravy nejmenších hokejistů u vás 
a hlavně metodicky pomohl trenérům. To aby 
začínající hokejisté získávali hned zpočátku ty 
správné hokejové návyky.“ Martin Hosták ne-
hrál pouze v naší nejvyšší soutěži a zámořské 
NHL, ale devět let strávil též jako hokejista ve 
Švédsku. Pro všechny ty zkušenosti je u nás 
považován za skutečného hokejového experta. 
Proto měli malí ledečští hokejisté a jejich tre-
néři znamenitého rádce.  /jív/

Na snímku zleva: trenéři Pavel Pešek, Martina Hosták a David Popek.
Malí hokejisté zleva: Artur Prchal, Tomáš Popek, Patrik Panský, Martin Jelínek, Pavel Kavka, Viktorie 
Chladová, Pavel Pešek, Adriana Dubová, David Palán a Jakub Böhm.

Text a foto: Jiří Víšek

Jarní prázdniny se 
střediskem volného času 

Na jarní prázdniny jsme pro vás připravili 
tři dny plné zábavy, sportovního vyžití, her 
a dílniček pro malé i velké. Na pondělí a úte-
rý bude připraven celodenní program v klubu 
CÉČKO s obědem ve školní jídelně. Scházet 
se budeme vždy v 8.00 hodin a předpokládaný 
konec v 16.00 hodin. Ve středu podnikneme 
výlet do Jihlavy, nejen pro děti, ale i pro rodi-
če s dětmi, bazén a multikino v City Parku. 

Od 1. 2. 2011 budou připraveny přihlášky pro 
zájemce, buď u nás v SVČ na Mizerově nebo 
v klubu Céčko (na starém městském úřadě) 
a taky na našich stránkách www.svcledec.cz

Těší se na vás Aneta a Marcela ☺ 
– pedagogové volného času 

JJJJJaaaarrrrrrrrnnnnnnííííííí ppppppppprrrrráááááázzzzzzzdddddddddnnnnnniiiiiinnnnnnnyyyyyyyyy sssssseeeeeeeee

Na počátku listopadu se naše škola zapojila 
do pokusu o světový rekord o největší galerii 
městských znaků. Jednalo se o výrobu znaků 
měst a obcí z odpadového materiálu určeného 
ke třídění. Tuto akci pořádala agentura Dobrý 
den Pelhřimov s.r.o. a společnost EKO-KOM.

Vybrané znaky byly vystaveny v jednotli-
vých krajích a poté se celý soubor znaků spojil 
v jednu galerii na veletrhu GO a Regiontour 
2011, který se konal 13.–16. ledna 2011 na 
výstavišti v Brně.

Znak jsme vyráběli o hodinách výtvar-
né výchovy. Autory znaku města Ledeč nad 
Sázavou jsou žáci 7. a 9. ročníků. Na výrobu 
znaku použili materiály jako jsou: víčka od 
PET lahví, barevné igelitové tašky, novinový 
papír a bublinková folie.

Na Vysočině bylo vyrobeno 81 znaků, 
z nichž porota vybrala pouhých 36. Mezi 36 
vybranými znaky je i znak vyrobený žáky ze 
ZŠ Ledeč nad Sázavou. 

p. uč. Příhodová, Krupičková

RYBÁŘI INFORMUJÍ
ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ „Petrova cechu” 

se uskuteční v úterý 22. 2. 2011 od 16 
hodin v budově MO ČRS Ledeč nad Sázavou. 
Přihlášky u členů výboru MO, paní Píbilové 
- leden a únor, úterý a čtvrtek 13:30-16 

hodin v budově MO Barborka 1000 případně 
na www.rybari-ledec.estranky.cz v sekci 

„Legislativa”.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Výbor MO ČRS Ledeč nad Sázavou zve všechny 
své členy na výroční členskou schůzi, která se 
koná v sobotu 5. 3. 2011 v budově MO Barbor-

ka 1000 od 8.30 hodin.

Jiří Papok
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SDĚLENÍ RODIČŮM 
A ŽÁKŮM 5. TŘÍD 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PŘEKLADATELSKÁ 
SOUTĚŽ PRO STUDENTY 

GYMNÁZIA

Informace pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ

BEATLES, SHAKESPEARE A SEPTIMA

Popularizace angličtiny na gymnáziu

Ve školním roce 2011/12 se na Gym-
náziu,  SOŠ a VOŠ v Ledči n. S.

BUDE otvírat 
osmileté studium na gymnáziu 

(kód 79-41-K/81).

Jako novinku jsme letos na ledečském 
gymnáziu uspořádali první ročník Pře-
kladatelské soutěže. Studenti jsou vět-
šinou zvyklí na soutěže konverzačního 
nebo poslechového typu, a proto jsme 
s napětím očekávali první ohlasy. Účast 
ale byla hojná a výsledky až překvapi-
vě dobré – při hodnocení odevzdaných 
překladů jsme měli co dělat, abychom 
vybrali ty nejzdařilejší, většina jich totiž 
měla (na naprosté amatéry, kteří přišli do 
kontaktu s překládáním poprvé) velmi 
dobrou úroveň. Účastníci byli rozděleni 
podle věku a obtížnosti textu do tří kate-
gorií. Ti nejmladší překládali zjednodu-
šený úryvek z knihy The Adventures of 
Tom Sawyer, II. kategorie si lámala hla-
vu s částí povídky Mabel od W. Somer-
set Maughama a ti nejstarší se pořádně 
potrápili s téměř celým textem povídky 
Pinchuck’s Law od Woodyho Allena. Po 
vyhodnocení a vyhlášení výsledků se 
všichni účastníci sešli a při tzv. „překla-
datelské dílně“ jsme zhodnotili jednot-
livé kategorie. Začali jsme teoretickým 
úvodem do překladu obecně, srovnali 
jsme odevzdané překlady s originálem 
a mezi sebou vzájemně, vysvětlili, proč 
některá řešení nejsou vhodná, a zároveň 
upozornili na řešení povedená. Jménem 
hodnotitelů bych chtěla ještě jednou po-
gratulovat vítězům a popřát jim hodně 
zdaru v dalších ročnících!

I. kategorie 
– třídy 1.P, 2.S, 3.T

 1. místo – Ryšavý Vlastislav
 2. místo – Hrubešová Dorota
 3. místo – Hromasová Veronika

II. kategorie 
– třídy 4.K, 5.K, I.B, II.B

 1. místo – Krofi ánová Gabriela
 2. místo – Kosprd Michal

III. kategorie 
– třídy 6.S, 7.S, 8.O, III.B, IV.B

 1. místo – Nulíček Lukáš
 2. místo – Kovaříková Jitka
 3. místo – Mašková Klára

za učitele anglického jazyka
Mgr. Michaela Krajíčková

Gymnázium, SOŠ a VOŠ v Ledči n. S. nabízí pro školní rok 2011/12 tyto studijní a učební obory:

STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU: 
GYMNÁZIUM 

– osmileté studium 79-41-K/81, čtyřleté studium 79-41-K/41
SOŠ 

– Informační technologie a ekonomika 18-20-M/01 
– Strojírenství – informační technologie a počítačová grafi ka 23-41-M/01

UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM:
 – Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01

– Nástrojař 23-52-H/01 

Přihlášky je nutné podat do 15. března 2011 na sekretariát školy, 
Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou.

Již po sedm krásných let cestujeme, 
jako každá třída gymnázia, za kulturou. 
Hlavní náplní našeho výletu je večerní 
divadelní představení jako součást výuky 
českého jazyka. Tradičně také doplňuje-
me svůj program navštívením výstav, 
muzeí, apod. I loni 4. 11. 2010 jsme se 
díky pí Chudobové vypravili na kulturně 
vzdělávací akci v našem hlavním městě. 
Prvním bodem našeho programu byla ná-
vštěva Českého muzea hudby na Kampě, 
kde jsme se měli možnost potěšit pohle-
dem na historické nástroje a poslechem 
hudebních skladeb. Třešničkou na dortu 
pro nás byla kompozice zvaná Beatle-
mánie. Měli jsme tu možnost obléknout 
si oděvy z doby Beatles nebo například 
být součástí davu ječících fanynek a fa-
noušků. Viděli jsme i voskové fi guríny 
kapely, a aby toho nebylo málo, dokonce 
jsme si zamixovali jako v nahrávacím 
studiu. Navíc jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací o době tzv. „má-
niček“. Dále jsme mohli vidět historic-
ké nástroje a obdivovat jejich řemeslné 
i výtvarné zpracování, ale hlavně jsme 
si na nahrávkách mohli poslechnout, jak 
který nástroj zní. Nakonec naší prohlídky 

muzea jsme byli uchváceni malým kon-
certem. O tento krásný zážitek se po-
staral náš spolužák a báječný klavírista 
P. Jahn. Po dávce umění jsme procházeli 
po Karlově mostě, kolem Staroměstské-
ho orloje až na Václavské náměstí, kde 
jsme se všichni doslova rozprchli do víru 
velkoměsta.

Krátce po šesté hodině večerní se blí-
žíme k hlavnímu bodu programu, a to 
k Divadlu na Jezerce. Plni očekávání 
vstupujeme do divadla a usedáme na svá 
místa, abychom mohli vidět zpracová-
ní známé komedie Večer tříkrálový od 
anglického spisovatele W. Shakespea-
ra. Mohli jsme být svědky toho, jak se 
někdy život dokáže krásně zamotat, ale 
naštěstí všechno dopadlo dobře a my 
i ostatní diváci jsme se výborně pobavili, 
od srdce se zasmáli a na chvíli si odpoči-
nuli od každodenních starostí. Nakonec 
plni krásných dojmů nastupujeme do au-
tobusu. Ač unaveni, všichni s úsměvem.

Pro milovníky divadelních představe-
ní uvede již brzy tuto komedii ve svém 
repertoáru sdružení Mimochodem.

Marcela Čtvrtníková, 
Gymnázium, septima

Snažíme se motivovat studenty různý-
mi prostředky. Jedním z nich jsou již pra-
videlné návštěvy anglických divadelních 
představení. Do Prahy, tentokrát do Bra-
nického divadla, se vydalo 47 studentů 
gymnázia. Hostoval zde soubor založený 
ve Velké Británii Tour De Force Theatre 
Copany Ltd. Tato společnost produkuje 
vysoce kvalitní divadelní projekty v an-
gličtině (i francouzštině) v Londýně, po 
celé Evropě, ale i na Blízkém a Dálném 
východě. Tentokrát jsme si vybrali zná-
mou hru Bernarda Shawa Pygmalion. 
Tato hra všem vešla v povědomí díky 
fi lmovému muzikálu My Fair Lady s ne-
zapomenutelnou Audrey Hepburnovou. 

V Praze ztvárnila Elizu Doolittle skvěle 
Gabrielle Douglas. Z představení odchá-
zeli všichni diváci s dobrým pocitem, že 
zlepšovat se je možné i zábavným a obo-
hacujícím způsobem. Těšíme se na další 
kulturní zážitky. 

Nebude to dlouho trvat, jelikož 
1. března bude v sále gymnázia již po-
třetí účinkovat pozvaný mezinárodní 
soubor rodilých mluvčích The Bear 
Theatre. Pro všechny žáky gymnázia 
herci postupně zahrají tři představení, 
a to s rozdílnou jazykovou náročností. 
Uvidíme mimo jiné i jejich verzi hry 
Romeo a Julie.

RNDr. Sabina Krejčíková, CSc.
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SOKOL LEDEČ N. S. V ROCE 2010

ÚSPĚCH LEDEČSKÝCH ATLETŮ V CHOTĚBOŘSKÉM
BĚŽECKÉM POHÁRU 2010

Mám-li hodnotit právě uplynulý rok z pohledu naší TJ, tak mohu říci, 
že to byl rok celkem úspěšný. Byl to rok volební, kdy valná hromada 
naší TJ volila na další tříleté období nový sedmičlenný výbor, který na 
sebe vzal závazek udržet provoz sokolovny minimálně ve stávajícím 
rozsahu a dle možností, především fi nančních, nadále pokud možno 
vylepšovat prostředí v sokolovně. Při hodnocení loňského roku bych 
chtěl rozdělit naší činnost do tří hlavních oblastí: hospodářské, kultur-
ně-společenské a sportovní.

Do hospodářské činnosti patří zajištění fi nanč-
ních prostředků na veškerou činnost TJ, včetně 
včasných plateb záloh za energii, vodu apod., 
tak aby provoz sokolovny nemusel být nikterak 
omezován. Finanční prostředky si zajišťujeme 
pořádáním různých zábav, prodejních akcí, pro-
najímáním sokolovny a také z vlastních zdrojů, 
kdy každý člen naší TJ platí členskou známku 
+ tzv. oddílový příspěvek. Částečně nám v tom-
to pomáhá i Město Ledeč dotacemi na činnost, 
i když si myslíme, že vzhledem k významu so-
kolovny, která částečně nahrazuje chybějící kul-
turní dům, by fi nanční podpora radnice měla být 
určitě vyšší. Dále se snažíme shánět sponzory, 
kteří by nám mohli také pomoci, ale v ledečských 
podmínkách je to velmi těžké. Něco málo dostá-
váme od našeho nadřízeného orgánu, Župy Hav-
líčkovy, ale jde skutečně o malé částky v řádu 
několika tisíc korun. Takže s vypětím sil se nám 
daří udržet provoz sokolovny bez omezení. Ale 
další věcí je, že je potřeba provádět v sokolov-
ně různé opravy, protože sokolovna je budova stará 82 let a naléhavost 
různých oprav je stále vyšší. V současné době děláme opravdu jenom 
ty nejnutnější opravy, protože na víc nemáme peníze. Dalším velkým 
problémem je špatná akustika v sále sokolovny. To vidíme jako velký 
problém, který nám ztěžuje to, abychom sokolovnu mohli více využívat 
k pořádání dalších akcí. Jako příklad mohu uvést to, že koncem minu-
lého roku jsme jednali s p. Macháčkem, frontmenem kapely MIG 21 
o možnosti uspořádat v sokolovně zábavu, kdy by byli ochotni zahrát za 
velmi přijatelný peníz, ale jako podmínku si Jiří Macháček dal vyřešení 
akustiky sálu. Bohužel na to naše síly nestačí, ale přesto to nevzdáváme 
a budeme se snažit peníze sehnat. Určitě by to přivítalo více organizací, 
které naši sokolovnu využívají. Například koncerty ZUŠ, které se zde 
několikrát do roka konají, by měly úplně jinou kvalitu. Taktéž akce SVČ 
Ledeč (taneční, Ledečský pohár apod.) by získaly na kvalitě, mohlo by 
se zde hrát divadlo (soubor MIMOCHODEM), ale i obyčejné zábavy 
a plesy by byly o něčem jiném. Prostě byl by to kvalitativní skok, kdy 
z tělocvičny by se mohl stát slušný kulturní stánek. 

Další oblastí naší činnosti je kulturně-společenská oblast. Jak už 
jsem uvedl, tak sokolovna částečně nahrazuje kulturní dům, a tak růz-
né ledečské spolky a organizace využívají sokolovnu k pořádání svých 
akcí. Je to především SVČ Ledeč (bývalý Dům dětí), ZUŠ Ledeč, Sta-
cionář Petrklíč, Klub důchodců, gymnázium, základní škola atd. My 

zde pořádáme tradiční akce jako jsou Šibřinky, Společenský ples, Sil-
vestrovskou zábavu, ale i akce pro mladé lidi tzv. ROCKFESTY, což 
jsou vždy tři až čtyři kapely, které zde zahrají. Taktéž pro malé děti 
pořádáme divadelní představení, Dětské Šibřinky... Koncem roku jsme 
navázali spolupráci s nově vzniklým občanským sdružením INSPIRIA, 
kdy došlo k dohodě o konání některých akcí tohoto sdružení v soko-
lovně. V současné době je tato spolupráce ve stádiu zrodu, ale myslím 

si, že to bude prospěšné pro obě strany, protože 
jsme připraveni vyjít Inspirii maximálně vstříc 
s tím, že nakonec to může mít velmi dobrý efekt 
i pro nás. Co by se mohlo v této oblasti zlepšit, 
je třeba využití sokolovny na pořádání plesů 
různých ledečských organizací. Jsme ochot-
ni vyjít maximálně vstříc, aby tyto plesy byly 
přínosné pro obě strany. Proč dělat tyto plesy 
někde mimo Ledeč, když je zde k dispozici so-
kolovna. Myslím, že dobrým příkladem může 
být oddíl házené, který několik let pořádal plesy 
v různých sálech mimo Ledeč a nyní, k obou-
stranné spokojenosti, pořádá tyto plesy v naší 
sokolovně. Tímto nabízíme všem, kteří dopo-
sud měli k Sokolům a sokolovně nějaké výhra-
dy, většinou na základě pomluv a nepravdivých 
informací, vstřícnou ruku ke spolupráci. Napří-
klad pro veškeré školy nabízíme sál sokolovny 
k uspořádání plesu zdarma.

Třetí oblastí, o které se chci zmínit, je sportov-
ní činnost. Sokolovna je využívána především 
pro rekreační sport. V naší TJ máme několik 

oddílů, které pravidelně cvičí nebo trénují. Především a velmi oblíbe-
ným je oddíl pro cvičení předškoláků, kdy jsou organizovány nejenom 
cvičební hodiny v sokolovně, ale i různé výlety po okolí Ledče, třeba 
vlakem a nebo i pěšky. Hraje se zde rekreačně volejbal, trochu profe-
sionálněji a odborněji zde trénují borci KICKBOX. Jediným oddílem, 
který se zúčastňuje pravidelných dlouhodobých soutěží, je oddíl stolního 
tenisu. Oddíl má dvě družstva – “A” družstvo hraje dlouhodobě kraj-
ský přebor 1. třídy a “B” družstvo hraje regionální přebor 1. třídy. Oddíl 
pořádá pravidelné na závěr sezony turnaj registrovaných hráčů, který si 
získal jméno a pravidelně se ho zúčastňuje cca 40–50 hráčů ze 3–4 krajů 
ČR. V oddíle hrají i neregistrovaní hráči, kteří trénují každé pondělí od 
16 hod. a kteří tímto zvou případné zájemce, ať si také přijdou zahrát, 
protože podmínky pro hraní stolního tenisu jsou zde velmi dobré a bylo 
by možné hrát i více dní v týdnu, herna ještě není kapacitně zcela vytí-
žená. Rovněž pro neregistrované oddíl pořádá minimálně dva turnaje za 
sezonu. Další možností sportovně se vyžít je lezecká stěna, kterou jsme 
začali provozovat na přelomu let 2009/10. Stěna je 8,5 metrů vysoká, což 
je nejvyšší stěna v regionu. Rovněž zde ještě není kapacita stěny plně vy-
užita a je možnost přijít si ji vyzkoušet. Leze se pravidelně každé pondělí 
od 18 hod. a každou středu od 17 hod. Dále je možnost si po telefonické 
domluvě dohodnout lezení i o víkendu, pakliže se dohodne skupina lidí. 

 Stanislav Šilhan, starosta TJ

Členové atletického oddílu SVČ Ledeč nad Sázavou se v loňském 
roce opět pravidelně zúčastňovali závodů Chotěbořského běžecké-
ho poháru. Tento běžecký pohár sestává z celkem 10 běžeckých 
závodů na silnici, v terénu a na dráze. Umístění v jednotlivých zá-
vodech jsou bodována do celkového hodnocení. Běžci ledečského 
atletického oddílu dosáhli opět velmi dobrých výkonů a byli vidět 
na stupních vítězů při závěrečném slavnostním vyhlášení výsledků, 
které se konalo 27. 11. 2010 krátce po doběhu posledního závodu. 
Umístění našich závodníků – dětské kategorie (v závorce je uveden 
celkový počet bodujících závodníků v kategorii) – Vojtěch Liška 
– 7. místo (34.), Roman Čížek – 5. místo (25.), Richard Veleta – 
2. místo (18.), Leona Kárníková – 2. místo (8.), Rudolf Veleta – 
3. místo (15.), Markéta Husáková – 4. místo (12.), Anna Veletová – 
4. místo (7.), kategorie muži nad 40 let – Zdeněk Kárník – 7. místo 
(24.), Petr Horný – 2. místo (24.). Všem zúčastněným gratuluji 
k pěkným výkonům a těším se na společné závodění v roce 2011. 

Petr Horný
Na fotografi i zleva: Richard Veleta, Rudolf Veleta, Vojtěch Liška, Ro-
man Čížek, Leona Kárníková.



Dne 14. února uplyne už 15 let od úmrtí 
paní MILUŠE FULÍNOVÉ z Habreku. 

Děkujeme všem, kteří si na ni vzpomenou spolu 
s námi. S úctou a láskou  

Manžel, dcera a syn s rodinami

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

HASIČI V LEDČI BILANCOVALI I ODMĚŇOVALI
Leden bývá tradičně ve znamení bilancování uplynulého 

roku. 21. ledna 2011 proběhla v ledečském hotelu Stadion vý-
roční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Ledči. Jed-
nání nejvyššího rozhodovacího orgánu sboru se, kromě většiny 
členské základny, zúčastnili rovněž hosté. Za HZS kraje Vysoči-
na se jednání zúčastnil nový ředitel Územního odboru H. Brod 
plk. Mgr. Luboš Vacek, který je i náměstkem starosty okresního 
sdružení SH ČMS, představitelé Ledče – Mgr. Petr Vaněk, Jaro-
slav Doležal a za aktiv zasloužilých hasičů pan Josef Cihlář. 

Jednání vedl velitel ledečské stanice a jednatel SDH npor. 
Vítězslav Hess, který mimo jiné oznámil, že v souvislosti se 
změnou systematizace HZS od 1. 2. 2011 končí jako velitel le-
dečské stanice a nastupuje jako velitel čety na stanici H. Brod. 
Starosta SDH, Mgr. Daniel Horký, přednesl zprávu o činnos-
ti za rok 2010, a rovněž poděkoval všem, kteří se na činnosti 
sboru podíleli, městu a organizacím za spolupráci, i rodinným 
příslušníkům hasičů za pochopení nutnosti plnění, někdy časově 
náročných, úkolů sboru. Ve zprávě byla připomenuta asistence 
na ohňostrojích, shazování sněhu ze střech, pátrání po pohře-
šovaných osobách, uskutečněná školení a získané kvalifi kace, 
umístění v krajském kole soutěže webových stránek dobrovol-
ných hasičů, čistění řeky, výsledky soutěží, jubilea členů a čle-
nek, pomoc při pořádání kulturních a sportovních podniků, účast 
na společenských akcích jako ukázky techniky na různých osla-
vách a dětských slavnostech. Připomenuta byla i zásahová čin-
nost – čerpání vody ze zaplaveného objektu a požáry. Jednotka 
zasahovala v roce 2010 u ostrých zásahů desetkrát, z toho dva 
případy byly požáry. Připomenuta byla i narození dětí členům, 
svatby, návštěvy stanic pražských hasičských stanic a jednotek. 
Nechyběla zmínka o téměř každoměsíčním organizovaném da-
rování krve členů a ocenění udělená Českým červeným křížem.

Následně byl přednesen návrh činnosti na rok 2011 a byla 
udělena ocenění. Čestným uznáním okresního sdružení SH 
ČMS byli oceněni: Kršňák Ondřej, Císařová Lucie, Polák Ště-
pán, Dynda Martin, Prášek Martin, Jelínek Jaroslav, Doležal 
Tomáš a Jaroslav Pánek. Medaile za věrnost byla udělena panu 
Liboru Hartovi za čtyřicet let a panu Jaroslavu Zatočilovi za 
dvacet let aktivního členství v SDH. 

Po hlasování, jímž byla schválena zpráva o činnosti v roce 
2010, návrh činnosti na rok 2011 a složení výjezdové jednotky, 
následovala diskuze. Zde vystoupil plk. Vacek a seznámil člen-
skou základnu s aktuálními problémy a situací u HZS okresu. 
Symbolicky převzal křeslo ředitele Územního odboru H. Brod 
HZS kraje Vysočina od našeho dlouholetého člena, nositele 
řady ocenění a člena výkonného výboru SH ČMS okresu H. 
Brod, plukovníka ve výslužbě p. Jaroslava Nácovského. Ozná-
mil, kdo a proč bude od 1. 2. 2011 velet ledečské stanici HZS. 
Bilancoval nad rokem oslav 40. výročí založení HZS v okresu 
a osvětlil situaci kolem státních dotací. 

Následoval příspěvek starosty města pana Vaňka, který po-
děkoval za práci a seznámil přítomné hasiče a hasičky se svými 
postoji a pohledy na hasičství. Také v rámci svého příspěvku 
ocenil člena SDH p. Martina Práška cenou starosty města. Po 
něm se slova ujal místostarosta Jaroslav Doležal, který sezná-
mil s plánem akcí automotoklubu na rok 2011, poděkoval za 
spolupráci v roce minulém a zmínil některé současné problémy 
dobrovolných organizací. 

Dále v diskuzi vystoupil zasloužilý hasič pan Josef Cihlář 
a bývalý ředitel Územního odboru Havlíčkův Brod Hasičské-
ho záchranného sboru kraje Vysočina Jaroslav Nácovský, který 
připomenul některé z problémů, jež provázely vznik stanice 
v Ledči. Po ukončení ofi ciální části jednání následovala večeře 
a volná zábava.

Dan Horký, Tomáš Doležal
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Prostřednictvím Ledečského zpravodaje bych chtěla poděkovat za příkladnou 
péči, která je mi pravidelně poskytována. V uplynulém roce jsem se ocitla 
v těžkých zdravotních komplikacích způsobených úrazem. Po propuštění 

z nemocnice v Háji mi byla nabídnuta domácí ošetřovatelská péče. Využívám 
taktéž péče Domu s pečovatelskou službou. Zvláštní poděkování patří p. 

Lucii Čapkové, p. Ivaně Hrochové, p. Peterkové a p. Pospíšilové za jejich 
práci a milý přístup. Nedá se slovy vyjádřit, jak cenná je v těžkých chvílích 

poskytnutá naděje a profesionální péče. Ještě jednou děkuji přeji hodně 
úspěchů ve Vaší práci.

S pozdravem Marie Bilíčková, P. Bezruče 1070,  Ledeč nad Sázavou

KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, 
celé sbírky – větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 

možné ceny. Info: tiskárna@komurka.cz  nebo tel.: 724 22 92 92.

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM
HOLIČSTVÍ JANA ŠTĚPÁNKOVÁ (Husovo nám. 9)

upozorňuje své zákazníky, že ČTVRTKY budou výhradně dnem pro ob-
jednané zákazníky. Zákazníci se mohou objednat na tel.: 739 072 059.


