
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 3 * ROČNÍK XIX * CENA 10,- Kč

BŘEZEN
2011

Vstupujeme do měsíce března. Přesně jednadvacet minut po půlnoci 21. 3. začíná
astronomické jaro. Jestli přijde i to opravdové, je ještě ve hvězdách.

Mrazivá vlna z druhé poloviny února se převalila i do začátku března a zdá se,
že zima se jen tak nevzdá. Ale radujme se, když to nebude na první jarní den,

tak nevadí. JARO URČITĚ PŘIJDE!
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ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 14. února 2011

I. RM schvaluje:
– na základě žádosti odložení termínu pro úhradu služeb a nájmu hrobo-

vého místa č. 168 na starém hřbitově v Ledči nad Sázavou dle Nájemní 
smlouvy č. 2405 uzavřené s panem Josefem Budinským do 30. 4. 2011.

– uzavření dohody o uznání závazku se splátkovým kalendářem 
s MUDr. Janem Maštálkou, bytem Ledeč nad Sázavou zmocňuje 
starostu města Mgr. Petra Vaňka k podpisu dohody.

– prodloužení nájmu nebytových prostor, budovy čp. 52 na Husově 
náměstí v Ledči nad Sázavou na dobu neurčitou za stejných pod-
mínek jako ve smlouvě č. ODMI/58/10-N formou dodatku č. 1 se 
společností ČSAD BUS, a.s. Na Ostrově 177, Chrudim a pověřuje 
starostu města podpisem tohoto dodatku.

– novou nájemní smlouvu na pozemky parc.č. 101, 2215/43 a 2799 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou za účelem provozování autobusového 
nádraží na dobu neurčitou za částku 50.000 Kč/rok se společností 
ČSAD BUS, a.s. Na Ostrově 177, Chrudim a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy.

– „Dohodu o úhradě závazku“ uzavřenou se Zdeňkem Mejstříkem ze 
dne 7. 2. 2011.

– pronájem bytu č. 2/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sáza-
vou, na dobu určitou od 1. 3. 2011 do 30. 6. 2011 panu Petru Maza-
čovi. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši 741,- Kč měsíčně.

– program jednání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 28. 2. 
2011.

– „Dohodu o úhradě závazku“ uzavřenou s Václavem Pavlíkem ze dne 
14. 2. 2011 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

– výsledky výběrového řízení na obsazení pracovní pozice pečova-
telka Organizační složky Pečovatelská služba a souhlasí se změnou 
uzavřeného pracovního poměru mezi Městem Ledeč nad Sázavou 
a Leonou Procházkovou z doby určité na dobu neurčitou. 

II. RM neschvaluje:
– vyvěšení Tibetské vlajky na budově městské radnice.

III. RM ukládá:
– odboru matriky a sociálních služeb nabízet uvolněný byt č. 1 v domě 
čp. 473, ul. 5. května v Ledči nad Sázavou prostřednictvím inzerce 
a vyvěšením nabídky na webových stránkách města.

IV. RM pověřuje:
– fi nanční navýšení za správu bytového a nebytového hospodářství 

včetně upřesnění počtu objektů s fi rmou ATOS spol. s.r.o. dle přílohy 
č. 1 k mandátní smlouvě č. 001/95 a k mandátní smlouvě č. 002/95 
a pověřuje starostu města podpisem příloh.

V. RM doporučuje:
– schválit předložený plán oprav s tím, že v letošním roce bude prove-

dena izolace proti zemní vlhkosti v objektu čp. 145 a v objektu čp. 77 
bude provedena rekonstrukce elektroinstalace včetně rekonstrukce 
rozvodů vody a kanalizace.

USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou

konané dne 17. února 2011

I. RM schvaluje:
– uzavření Mandátní smlouvy o poskytování právní pomoci mezi Měs-

tem Ledeč nad Sázavou a JUDr. Ladislavou Lebedovou a pověřuje 
starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy.

– použití fi nančních prostředků města z účtu Svazku obcí mikrore-
gionu Ledečsko na případnou platbu k zajištění svozu ledečských 
zaměstnanců společnosti Grammer CZ, s.r.o. provozovna Dolní Kra-
lovice z odpolední směny.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 12. ledna 2011

I. ZM schvaluje:
– přijetí dotace za Veřejně prospěšné práce z Úřadu práce Havlíčkův 

Brod ve výši 221.900,- Kč.
– ponížení dotace z Kraje Vysočina na provozování Domu s pečovatel-

skou službou ve výši - 97.900,- Kč.
– ponížení dotace v rámci grantového programu „Sportoviště 2010“. Na 

plánovanou akci „Údržba víceúčelového hřiště“ ve výši - 25.000,- Kč.
– návrh na rozpočtová opatření č. ZM01_110112_RO_var2_úpravy ke 

konci roku 2010.
– závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2010, 

které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
– poskytnutí dotace na rekonstrukci střešního pláště na věži děkanské-

ho kostela sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou ve výši 20% nákla-
dů včetně DPH v případě získání dotace z programu kraje Vysočina 
„Obnova kulturních památek“.

– vyvěšení záměru darovat objekt občanské vybavenosti na pozemku 
parc.č. st. 42 užívaný jako požární zbrojnice včetně pozemku parc.č. 
st. 42 o výměře 31 m2 v kat. území Vrbka u Ledče nad Sázavou 
a drobný dlouhodobý majetek - motorová stříkačka, garážová vrata, 
5 ks hasičského zásahového obleku, 8 x hadice, 2x kovový regál. 

II. ZM navrhuje:
– Mgr. Petra Vaňka jako jednatele společnosti Hrad Ledeč nad Sáza-

vou s.r.o. 
 
III. ZM deleguje:
– na valnou hromadu společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. tyto 

zástupce obce RNDr. Pavla Policara a MVDr. Pavla Vrbku.

IV. ZM pověřuje:
– starostu města jednáním se společností ZENTIVA, k.s., U Kabelov-

ny 130, Praha 10, Dolní Měcholupy, o bezúplatném převodu objek-
tu čp. 1191 na pozemku parc.č. st. 1807 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 
a předložení návrhu příslušné smlouvy ke schválení ZM.

V. ZM ruší:
– usnesení číslo 4a.2010/55ZM-s) ze dne 27. prosince 2010.

12.–13. 3. MUDr. Venosová Naděžda,
Humpolecká 244, H. Brod 569 426 107

19.–20. 3. MUDr. Richter Tomáš,
Jiráskova 669, Chotěboř 569 626 481

26.–27. 3. MUDr. Dvořáková Jitka,
Husovo nám. 12, Ledeč n. Sáz. 569 722 318

2.–3. 4. MUDr. Chládek Albert,
Humpolecká 244, H. Brod 569 426 110

9.–10. 4. MUDr. Brázda Pavel,
Krále Jana 538, Chotěboř 569 623 790

16.–17. 4. MUDr. Mottl Vladimír,
Dobrovského 2023, H. Brod 569 424 211

ZUBNÍ POHOTOVOST BŘEZEN 2011PRONÁJEM MĚSTSKÉHO BYTU
O VELIKOSTI 3+1 
Město Ledeč nad Sázavou nabízí pronájem standard-
ního bytu o velikosti 3+1. Celková podlahová plocha 
bytu činí 122 m2 (včetně sklepu a balkónů). Měsíč-
ní nájemné sjednané dohodou činí 4055,- Kč, teplo 
3000,- Kč/byt, záloha na studenou vodu 200,- Kč/oso-
ba, záloha na teplou vodu 400,- Kč/osoba, satelit 25,- 
Kč/byt. V případě Vašeho zájmu kontaktujete Martinu 
Měkotovou, DiS., vedoucí sociálního oddělení, MÚ 
v Ledči n. S., (tel.: 569 729 551).
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VČELSTVO BEZ VČELAŘE

VÝROČNÍ SCHŮZE CHOVATELŮ

V únorovém vydání Ledečských novin v roce 2010 jsme si 
vysvětlili, jak včelstvo dokáže přežít zimu. Jak dlouho dokázal 
přežít jeden roj vlastní pílí a bez zásahu člověka – včelaře, si 
nyní popíšeme v časovém sledu. Dne 14. ledna 2011 milovník 
přírody pan František Machotka ohlásil předsedovi včelařů Jo-
sefu Boumovi, že na boudě u Velké Stráně zpozoroval živé včel-
stvo s mnoha plásty. Předseda si tuto opravdovou raritu nechal 
od pana Machotky ukázat, pořídil snímky do mobilního telefo-
nu a vydal patřičné příkazy. O radu jsme požádali výzkumníky 
z Pracovní společnosti nástavkových včelařů Ing. Květoslava 
Čermáka, CSc. a Ing. Ivana Černého. Pro kontrolu spadu mrt-
vých včel bylo zhotoveno dvojitě zasíťované dno, které bylo 
pod včelstvo přišroubováno 31. ledna 2011. 

Rarita – živé včelstvo bez úlu 31. ledna 2011, teplota mi-
nus 5 °C – foto Jiří Sladkovský

Dne 11. 2. dopoledne jsme při odběru spadaných mrtvolek 
z kontrolního dna spolu s panem Zdeňkem Panským zjistili, že 
včelstvo již bohužel nežije. To bylo signálem pro následnou li-
kvidaci plástů a zhodnocení stavu uhynulého včelstva. 

Níže uvedené údaje nám napověděli: Roj, který si vybral 
někdy v květnu 2010 toto chráněné místo jako budoucí do-
mov, postavil z voskových šupinek vyprodukovaných včelami 
plásty o ploše 54 dm2 dělničích buněk a 8 dm2 větších buněk 
– trubčiny – pro líhnutí trubců – samečků. Tato plocha po pře-
počtu odpovídá 7,7 ks plástů běžné rámkové míry 39x24 cm, 
která se většinou u nás používá. Na toto dílo přesně postavené 
bylo spotřebováno minimálně 0,8 kg vosku. Roj si musel do-
nést z okolní přírody minimálně 25 kg nektaru či medovice, 
5 kg pylu i potřebnou vodu, aby odchoval mladé včely i trubce 
a postupně se připravil na zimu. Nikdo tomuto dokonale fun-
gujícímu superorganismu nepomáhal. Vše bylo vytvořeno pu-
dem o přežití – těly včel. Podle nejnovějších poznatků bylo za 

potravou nalétáno tímto včelstvem minimálně 8,5 miliónů km 
a k smrti se upracovalo více jak 10 000 včel. Pro výchovu nové 
generace včel od počátku ledna včelstvo zahřívalo prostor 1,75 
dm3, kde již matka zakladla vajíčka. Zde musela být stálá teplo-
ta 36 °C. Včely teplo „vyrábí“ pomocí pohybu svalů, za potravu 
jim slouží medné zásoby z léta. Průměrná teplota v lednu podle 
měření paní Jany Gygalové činila 0,64 °C. Abychom si mohli 
představit, o jaké množství tepelné energie se jedná, si lze před-
stavit na příkladu varné konvice (cca 1,7  l) naplněné vodou, 
kde bychom tuto vodu chtěli ve venkovním prostředí udržo-
vat po celý leden na potřebných 36 °C. To včely dokáží samy 
a velmi přesně bez elektřiny a měřících přístrojů. K tomu musí 
udržet vnitřní vlhkost na 75 %. Po spotřebování medných zásob 
na zimu včelstvo po 31. 1. vyhladovělo a uhynulo. Množství 
všech uhynulých včel mezi 31. 1. a 11. 2. bylo přesně spočítáno 
– 8 010 ks. Medné zásoby vůbec žádné, zůstalo nevyužito 1.87 
dm2 pylových zásob. U 4650 uhynulých včel bylo pomocí smy-
vu (nová metoda omývaní varroázy z mrtvých včel) zjištěno 
19 ks samiček varroázy. Dalších 3360 včel ukončilo svůj život 
v buňkách plástů. Včelstvo i bez léčení proti varroáze bylo cel-
kem v dobré kondici. Chyběla mu pouze další potrava – med.

Zachlazené zbytky letošního plodu, mrtvé včely na plástu 
i v buňkách 11. 2. 2011

Co zůstalo po uhynulém včelstvu: Minimálně půl miliardy 
opylených květů v okolní přírodě, 0,6 kg včelího vosku, žád-
né škodliviny zatěžující přírodu. Obdiv milovníků přírody – co 
včelstvo samo dokázalo. Poučení pro nás včelaře, že dobrý úl 
a správná péče jsou pro zdárné přežití včelstev důležité. 

Za kolektiv zpracovatelů této informace Karel Mišoň 

Chovatelé ZO Ledeč n. S. se sešli, za účasti starosty a mís-
tostarosty města, v sobotu 26. února 2011 v hotelu Stadion na 
své výroční schůzi. Na setkání zhodnotili úspěšný uplynulý 
rok, kdy bylo uděláno hodně dobré práce. Chovatelé průběž-
ně pečují o chovatelský areál v Pivovarské ulici ve spolupráci 
s kynologickým spolkem Agility. V roce 2010 bylo zhotoveno 
osvětlení výstavního areálu, čímž se výrazně zlepšilo prostředí 
pro konání tradičních výstav. Na tuto akci bylo vynaloženo více 
než 45 tisíc korun, což bylo částečně kryto z příspěvku Města 
Ledeč n. S. (15 000 Kč), zbývající částku uhradila organiza-
ce ze svých prostředků. Nejvýznamnější akcí uplynulého roku 
bylo uspořádání Okresní výstavy drobného zvířectva, která 

měla velmi dobrou odbornou i společenskou úroveň a byla vý-
znamným obohacením spolkového života v Ledči. 

Nemalé úkoly čekají ledečské chovatele i v roce letošním. 
Tou největší akcí bezesporu bude uspořádání Krajské soutěžní 
výstavy Vysočiny, za účasti chovatelů všech okresů kraje Vy-
sočina. Takže je před chovateli spousta práce jak organizační, 
tak i fyzické. Výstava se uskuteční v termínu 8.–9. října 2011 
a již nyní na ni zveme širokou chovatelskou i ostatní veřejnost. 
Výroční schůze proběhla v přátelské atmosféře, za dobré účasti 
členů. Výbor ZO ČSCH děkuje všem svým členům za celoroč-
ní usilovnou práci ve prospěch naší organizace. (Foto na str. 4) 

Jaroslav Kafka, předseda ZO
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KALEIDOSKOP

V závěru letošního března nás čeká řada událostí a změn. Kromě zmíněného a očekávaného jara to bude sčítání lidu, domů a bytů 2011. Průvodcem 
vám budou sčítací komisaři (musí se prokázat příslušnými doklady), případně získáte podrobné informace na ledečském webu. Téměř souběžně se 
převelíme na letní čas. A březnem také končí papírové „pajsky“ a bude platit jen kovová padesátikoruna. Všeobecně se ví, že obyvatelstvo má raději 
papírové oběživo, ale národohospodáři jsou jiného mínění a změnu dělají pro naše dobro. Ostatně jako většinou!

Jedni se potili, druzí se chladili. V jarní části I. ligy házené mladších dorostenek hostily hráčky KF Ledeč n. S. na domácí palubovce hráčky Sokola 
Písek, které vedou tabulku.  Přes velkou snahu a spoustu potu se domácím nepodařilo uhrát alespoň lichotivý výsledek (foto J. Sladkovský). Nepo-
měrně jednodušší to měli chovatelé, kteří své výsledky práce mohli zapít zlatavým mokem (alespoň ti s občankou). Viz komentář na straně 3.

Ještě na začátku března jsou tuhé mrazy, což umožňuje odvážlivcům vydat se i na řeku Sázavu, zasportovat si a kochat se nezvyklými pohledy na 
město. V teple kanceláře na městském úřadě se však připravují plány na léto.  Vedení města navštívil náš příznivec, bývalý poslanec Parlamentu ČR,  
Ing. Petr Zgarba. Řeč se točila hlavně o úpravě komunikací na ledečském sídlišti. Podle optimistických výrazů přítomných to vypadá nadějně.
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ÚNOR 2011

POLICEJNÍ VÝZVA
V úterý 8. února 2011 kolem 8. hodiny ráno došlo na Náměstí Svobody v Ledči nad Sázavou 
k dopravní nehodě osobního automobilu a chodce. Řidič vozidla Alfa Romeo srazil na přechodu 
pro chodce sedmaosmdesátiletého muže. Řidič na místě zastavil a poskytl poškozenému pomoc. 
Policie nyní hledá svědky události, podle oznamovatelky nehody pomáhali na místě sraženému 
chodci chlapec a dívka přibližně ve věku 14–18 let. Policie proto žádá tyto mladé lidí, případně 
další svědky nehody, aby se přihlásili na dopravní inspektorát Policie ČR v Havlíčkově Brodě, tel. 
974 271 251 nebo 974 271 256, případně na Obvodní oddělení Policie ČR Ledeč nad Sázavou, 
tel. 974 271 721.   nprap. Monika Pátková

SRAŽENÝ CHODEC – 
v úterý 8. 2. krátce před osmou 
hodinou ranní vyjížděli policis-
té k dopravní nehodě, ke které 
došlo na přechodu pro chodce 
v Ledči nad Sázavou. Devě-
tadvacetiletý řidič osobního 
vozidla Alfa Romeo před do-
mem na ulici Náměstí Svobo-

dy pravděpodobně přehlédl 87letého muže, který v té 
době přecházel po vyznačeném přechodu pro chodce 
z pohledu jízdy zprava doleva a do chodce narazil. Ten 
poté spadl na pravý kraj komunikace. Muž byl s váž-
nějším zraněním převezen do nemocnice v Havlíčkově 
Brodě, kde byl po ošetření hospitalizován. K jinému 
zranění nedošlo, alkohol byl u řidiče dechovou zkouš-
kou vyloučen.

ODCIZENÝ TRAKTOR – policisté v Ledči nad 
Sázavou přijali oznámení o krádeži traktoru. Nezná-
mý pachatel v noci z pondělí na úterý 8. 2. odcizil 
u obce Habrovčice zde odstavený traktor ZETOR 
5748 s registrační značkou M006115. Traktor s lesní 
přestavbou, bez čelního rampovače, byl odstavený na 
okraji lesního porostu. Poškozeným vznikla škoda ve 
výši nejméně 157.000 Kč. V dopoledních hodinách ve 
středu 9. 2. se na služebnu policie v Ledči nad Sázavou 
dostavil 38letý muž, který předchozí den oznámil krá-
dež traktoru s lesní přestavbou. Policistům oznámil, 
že traktor nalezl v lesním porostu přibližně 4 km od 
místa odcizení u obce Budeč. Z traktoru byla odcizena 
boční okna, oboje dveře, veškerá světla a startér. Muž 
si na místě traktor převzal. Pátrání po uvedeném vozi-
dle bylo odvoláno. Ve věci jsou nadále vedeny úkony 
trestního řízení pro přečiny neoprávněné užívání cizí 
věci a krádež.
ŘÁDĚNÍ VANDALA – policisté pátrají po nezná-

mém vandalovi, který řádil v pátek 18. 2. v podvečer-
ních hodinách u rodinného domu v obci Hněvkovice. 
Pachatel poškrábal dřevěné vchodové dveře domu, na 
dvoře rozbil dva keramické květináče a poškodil lak 

zaparkovaného osobního automobilu Renault. Na vo-
zidle vyryl celkem 21 rýh a to po téměř celém obvodu 
karosérie. Majiteli způsobil škodu přesahující 11 tisíc 
korun.

ZLODĚJ ODCIZIL DROBNÉ MINCE – poli-
cisté v Ledči nad Sázavou šetří případ vloupání do 
prodejního automatu, ke kterému došlo v přesně ne-
zjištěné době od 17. 2. do 20. 2. v budově polikliniky 
v Ledči nad Sázavou. Neznámý pachatel nezjištěným 
způsobem odstranil visací zámek u automatu na kávu 
a zevnitř vzal kovovou pokladničku na mince, ve které 
se nacházelo nejméně 1.500 Kč v drobných mincích. 
Hotovost pachatel odcizil a pokladničku nechal ležet 
na pánském WC. Majiteli automatu způsobil škodu 
nejméně 100 korun.

MLADÍKA SI VYHLÉDLI V BARU – policejní 
komisař zahájil trestní stíhání dvou mužů ve věku 24 
a 19 let z Havlíčkobrodska a Kolínska pro zločin lou-
pež a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozmě-
nění platebního prostředku, spáchaných ve spolupa-
chatelství. Oba dva jmenovaní se v nočních hodinách 
dne 18. 2. v jednom z barů v Ledči nad Sázavou sezná-
mili s dalším 20letým mladíkem, o kterém věděli, že 
disponuje vyšší fi nanční hotovostí. Poté ho vylákali do 
auta a zavezli na louku za město. Zde starší z mužů na 
poškozeného vytáhl nůž a donutil ho z vozu vystoupit. 
Poté se mu snažil prohledávat kapsy a když se poško-
zený snažil uhýbat a bránit, fyzicky ho několika facka-
mi napadl. Následně mu odcizil peněženku s fi nanční 
hotovostí nejméně 7.000 Kč, různými doklady a pla-
tební kartou a také mobilní telefon. Poté opět nastoupil 
do vozidla, kde po celou dobu seděl mladší z mužů 
a společně odjeli. Poškozeného zanechali na místě. 
O fi nanční hotovost se ve vozidle rozdělili a mobilní 
telefon na blíže neurčeném místě vyhodili. Oba dva 
již byli v minulých letech odsouzeni pro majetkovou 
trestnou činnost. Na staršího z obviněných byl Okres-
ním soudem v Havlíčkově Brodě podán návrh na jeho 
vzetí do vazby.

npor. Mgr. Tomáš Bezděk, vedoucí OOP Ledeč n. S.
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Výčet pořádaných akcí ve Vilémovicích je velmi rozmanitý a rov-
něž velmi početný. Začíná hned 1. ledna tradičním Novoročním 
pozdravem starosty, prostřednictvím videa na webových stránkách, 
v letošním roce již počtvrté. Následuje Tříkrálová sbírka, v lednu 
Sokolský ples (letos dvacátý), v únoru, v letošním roce První ples 
sportovců (19. února), masopustní průvod obcí, v březnu Dětský 
maškarní ples (26. března) a společný výlet na hory za lyžováním. 
Ve Špindlerově Mlýně jsme se v loňském roce čirou náhodou setka-
li a pohovořili si s panem prezidentem Václavem Klausem. V dub-
nu velikonoční řehtání, pomlázka, pokračujeme pálením čarodějnic 
a stavěním máje. V květnu kulturní program ke Dni matek a tradiční 
Poutní slavnost. Velmi oblíbenou akcí je Pohádkový les, na kterém 
rok od roku stoupá účast ze širokého okolí. V pořadí třetí setkání 
důchodců a od loňského roku společně s vítáním občánků. Tento za-
jímavý nápad, společně nejstarší a nejmladší, se setkal u účastníků 
s velkým ohlasem. Zahájení léta už tradičně patří Malému zahrad-
nímu koncertu vážné hudby v prostorách zámecké zahrady a vesti-
bulu místního zámku. Každoročně pořádáme letní výlet Posázavím, 
a to pěšky nebo vlakem. V srpnu jsme uspořádali První setkání heli-
gonek a přátel hudby na harmoniku a 11. září První setkání rodáků, 
obyvatel a přátel obce. Celého setkání rodáků, doprovázeného bo-
hatým programem, se také zúčastnila předsedkyně Dolní sněmovny 
Parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová. Zároveň 
nad celou akcí přebrala záštitu. S větší intenzitou podzimních větrů 
každoročně pro děti pořádáme Drakiádu. V listopadu si zatančíme 
na Posvícenské veselici a na první adventní neděli společně zdo-
bíme vánoční stromek na návsi. V prosinci přijdou čerti a nadělují 
Mikuláši. A to hned dvakrát. Čerti chodí po vsi a Mikulášská besíd-
ka v obecním domě. Na Štědrý večer ve dvacet dva hodin se pod 
stromečkem rozezní vánoční koledy a mezi svátky máme připrave-
ný tradiční turnaj v šipkách. S uplynulým rokem se začínáme loučit 
30. prosince na hudebním večeru Předsilvestří v hospodě U Čerta 
a jednatřicátého klasické Silvestrovské oslavy.

Vedle této spousty společenských a kulturních událostí jsme 
v loňském roce uspořádali dvě charitativní akce se slušným vý-

těžkem. Tento výtěžek byl věnován opuštěným dětem na Haiti, 
starým nemocným lidem a občanům z Hrádku nad Nisou, posti-
ženým ničivými povodněmi. Všem, kteří jste se zúčastnili a při-
spěli na tato konta, velmi děkuji.

Neplánovanou akcí, ale velmi zdařilou, pro nás byla veselice 
s Hitrádiem Vysočina, jejíž průběh se odehrál na novém hřišti pod 
dikcí moderátorů samotného rádia. 

Vilémovice se od roku 2006 pravidelně zúčastňují soutěže 
„Vesnice roku“, v níž byla obec v roce 2008 oceněna Oranžovou 
stuhou a v roce 2010 jsme získali mimořádné ocenění za nejlepší 
projekt z evropských strukturálních fondů za stavbu již zmíně-
ného Obecního domu. V roce 2007 jsme vydali knižní publikaci 
VILÉMOVICE. Máme schválený územní plán a založili jsme 
vlastní webové stránky – www.obec-vilemovice.cz V současné 

době ve Vilémovicích žije 227 obyvatel s rovnou stovkou popis-
ných čísel. Nerad bych, aby představení naší obce vyznělo jako 
vychloubání a povyšování se nad ostatními obcemi. Je to oprav-
du skutečný výčet toho, čeho jsme dosáhli. Za naší dlouholetou 
aktivní činností jsou tisíce poctivě odpracovaných hodin ochot-
ných a pracovitých občanů ve svém volném čase a samozřejmě 
zdarma. Vzhledem k tom, že sám nestojím stranou a vím, o čem 
mluvím, chtěl bych touto cestou za oběť a odříkání velmi moc 
poděkovat všem členům místních spolků a občanům, kteří se na 
těchto výsledcích a tvorbě spolkového života v obci podílejí.

Na druhé straně mě i pořadatele velmi trápí mnohdy nízká 
účast našich občanů na pořádaných akcích. Je třeba pamatovat, že 
každá akce při její přípravě a průběhu obnáší nespočet strávených 
hodin a úsilí. Jsou připravovány jak pro návštěvníky ze širokého 
okolí, tak i pro místní občany. Právě účastí je třeba upevňovat 
společenství a pamatujme, že největší odměnou pro pořadatele 
je plný sál bavících se a spokojených návštěvníků. Samozřejmě 
jsem si všiml, že to není problém jenom samotných Vilémovic. 
Přátelé, společně se nad tímto problémem zamysleme! 

Na závěr bych chtěl zmínit nejaktivnější tvůrce spolkového živo-
ta v obci. Patří mezi ně místostarostka obce Radka Tvrdíková, Jana 
Nováková, starosta Sokola Jiří Vaníček, Pavel Novák, Jan Šotola, 
Jitka Šotolová, Luboš Hospodka, vedoucí hokejového oddílu Mar-
tin Pavelka, předseda rybářského spolku Josef Poupě ml., správce 
nového Obecního domu Milan Svoboda a celá řada dalších.

Nově zvolení zastupitelé obce pro rok 2010–2014: staros-
ta Václav Vacek (ODS), místostarostka Ing. Radka Tvrdíková, 
předseda kontrolního výboru Jaroslava Karlová, předseda fi nanč-
ního výboru Jan Šotola, člen kontrolního výboru Josef Kolář, 
člen kontrolního výboru Josef Hovorka, člen fi nančního výboru 
Pavel Novák, člen fi nančního výboru Jaroslav Ferdinand, správce 
Obecního domu Milan Svoboda.

Statistické údaje: nadmořská výška: 430 m n. m., katastrální 
výměra: 3 846 209 m2, počet obyvatel: 227, popisná čísla:100, 
trvale obydlené domy: 75.

Podnikatelské subjekty na území obce: Pavel Novák – zahrad-
ní keramika, Václav Rýdl – práce s motorovou pilou a křovino-
řezem, Jaroslav Ferdinand – stavební činnost a střešní krytiny, 
Lubomír Michalčák – klempířské a pokrývačské práce, Jan Chlá-
dek – voda, topení, plyn, Ludmila Poupětová – pěstební činnost 
v lese, Dana Heroutová – manikúra, pedikúra, Martin Pavelka 
– fi nanční poradce, Josef Hovorka st. – zemědělství, Zemědělská 
usedlost Vacek – drobný prodej ze dvora: zabijačkoví vepři, sad-
bové a konzumní brambory, obilí, mák, český kmín, včelí med, 
Jaroslav Velát – zemědělství, AITEC s.r.o. - zařízení pro galva-
novny a neutralizační stanice. 

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

Václav Vacek – starosta obce

Pokračování z Ledečského zpravodaje 2/2011
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ANI SNÍH, ANI MRÁZ NA PEJSKAŘE NEPLATÍ

Záběr z velké slavnosti, kterou si nenechal ujít žádný obyvatel města. 
Jedná se o Pasování tovaryšů na mistry obchodní jednotou společenství 
Grémia. Ta sdružovala učební obory, kde byla nutná jistá specializace, 
od klempířů, drogistů a třeba cukráři konče. Po řádném ukončení daného 

oboru komise vystavila doporučení pro společenství Grémia, která schvá-
lila přijetí tovaryše do cechu a vystavila Koncesní listinu. Ta zaručovala 
zaměstnavateli, tak i zákaznictvu, že daná osoba je v oboru znalá a práci 
vykonává poctivě.

Zimní počasí přináší své rozmary. To úno-
rové připomíná spíše nástup jara než pranos-
tiku o bílých a sílících polích. Jinak tomu bylo 
ještě v lednu, kdy ledečská ZKO uspořádala 
svůj pravidelný zimní výlet přilehlým okolím. 
Odměnou nadšencům psího výletu byl hned na 
úvod sluncem zalitý den naplněný radostí psů 
i jejich majitelů na sněhobílých pláních, obklo-
pujících trasu výletu.

Překonat od kašny na náměstí Sázavu a Pi-
vovarský potok bylo dílem okamžiku a součas-
ně zásluhou pohonných hmot a mazadel, jež 
účastníci stihli před startem ještě zkontrolovat 
(samá kvalita od 40 do 52 voltů).

Zásada co nejmenšího pohybu na veřejných 
komunikacích nás zavedla do stráně nad Pivo-
varák směrem ke Křížům. Prosluněné místo 
nad městem i série fotek (www.cvicakvledci.
wbs.cz) ukazuje, že zahájila postupné odkládá-
ní svršků (pánové byli výrazně iniciativnější) 
a společné kochání se přírodou. Abychom se 
dočista neukochali a nepřeobčerstvili, cesta 
před námi byla ještě daleká, focení skončilo, 
pokračovalo se v cestě na Hamry.

Odbíjení poledne kostelním zvonem je těžko 
slyšitelné na sídlišti, natož pod Olešnou. Jenomže 
příroda (těla některých) si nedá poroučet, a když je 
podpořena čerstvým vzduchem a pohybem, žádá 
si krmné dávky. Tak jako by to bylo při nedělním 
obědě doma. Plán se plánuje, zákony se přijímají 
a sem tam se i obcházejí, a proto se nevídané stalo 
skutkem o něco dříve, než bylo myšleno.

Rozdělání ohně z přírodních zdrojů (z do-
mova doneseny pouze sirky) bylo dílo pro tuto 
chvíli zálesáka Valouška. Nevěřícím účastní-
kům současně padaly oči z důlků, když se vyn-
daly buřty, chleba a nůž a oni dostali úkol je 
připravit k opékání.

Naši milí psíci rázem zapomněli na své 
hrátky a šli kontrolovat páníčky bez rozdílu 
příslušnosti, co že to mají za dobrotu. Ošťurá-
ky připravené, plameny hned s radostí začaly 
objímat nabídnutá těla buřtíků. Pohled na je-
jich rozevírající se útroby, zlátnoucí kůrčičku 
a teplo ohně uprostřed bílé pláně, naháněl sliny 
samovolně do úst. Polykat naprázdno, to dělají 
jen překvapení a nepřipravení. 

V ohni praskalo a v ústech jen mlaskalo – nic 
nezbylo a jak taky říká nejmenovaný klasik na 
loudící oči „Nedám, sám mám málo“. Skuteč-
nost byla trochu jiná, a tak se i psím miláčkům 
sem tam drobtu dostalo. Po jídle se sluší, aby 
na řadu přišel digestiv, což se též i stalo.

Oheň uhašen, tábořiště uklizeno a pokračo-
valo se v cestě vytyčenou trasou. 

Přestože vedla do Údolí žab, žádná tam, ani 
čtyřnohá ani dvounohá, k vidění nebyla. Přiví-
tal nás jen místní pes a chvíli nás provázel na 
cestě k bývalé Vápence. 

Byla určena za cíl cesty, tudíž ji bylo nutno 
navštívit a zvednout číši na oslavu jeho dosaže-
ní. Při svlažení hrdla několika málo z nás při-
padlo nemožné možným – dle reálného pocitu 

lidských tlapek to vypadalo, že tekutina ne-
skončila v žaludku, ale až v botách. Náhradní si 
nevzali, mohli tedy jen posedět, „počvachtat“ 
a vyrazit do stoupání na metu Kozlov. Nohy 
se zahřály a zvlhla pro změnu i čela jedinců – 
již podruhé byla tak dána možnost k svlékání 
svršků (či spodků). V Kozlově si někteří je-
dinci naivně mysleli, že ke správné obci patří 
i slušná hospoda a velící výletu vydá povolení 
k návštěvě. „Marná snaha, marné chtění, nebu-
de Tvé to, co není“. Úhybný manévr s možnou 
návštěvou příbuzných byl zavčas odhalen a za-
povězen. 

Dosáhli jsme nejvyššího bodu trasy, ta již 
„konečně“ vedla k domovu, nohy poutníků, 
nejen ty psí, se opět rozešly. Zde se sluší po-
dotknout, že psi se zastavili pouze, když jsme 
se krmili. 

Koulení se z kopečka bez vrzání kolečka 
pstruhárnou jsme zakončili za Lacembokem, 
kde čekal poslední výstup této trasy na Souboř. 
Sice strmé, ale krátké stoupání bylo na patě 
obce završeno posledním koukáním do kraji-
ny. Světla již valem ubývalo, což sice krátilo 
výhledy, nikoliv však chuť dorazit poslední zá-
soby proviantu pevného i kapalného. Obalový 
materiál jsme si samozřejmě odnesli v batůž-
cích spolu se zážitky domů.

Nebyla to cesta přímá a nevedla již zpět do 
výchozího místa ke kašně na náměstí, nýbrž 
k závěrečnému hodnocení na Růžek. 

Závěrečná statistika pro zvídavé: vzdálenost 
(ušlá psovody): ca 14 500 m, převýšení max.: 
149 m, doba trvání: 360 min (bez Růžku), tep-
lota: 0 °C, souvislá sněhová pokrývka, sluneč-
no (na sluníčku na opalování). 

Autor: BG, 
foto: Malimánková Veronika
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O PŮSTU Všichni víme, že půst znamená odříkání. Sdělovací prostřed-
ky nám lehkým tónem a populární formou představily půst jako zajímavou 
tradici našich předků, kterou končí masopust. Z podtextu této zprávy jsme 
mohli vycítit laskavý nadhled nás moderních lidí, kteří pobaveně sledují 
pošetilosti dob dávno minulých. Vždyť jaký rozumný smysl mohla mít 
dočasná změna stravovacích návyků našich praprababiček? Křesťané věří, 
že půst znamená pokoru, která nás přivede ke slavnosti Velikonoc, k naději 
ve smíření, ke zjevené spáse. Půst můžeme chápat jako druh oběti. Nech-
me jídlo jídlem. Obětujme něco jiného, svůj čas a úsilí. Navštivme třeba 
lidi, kteří nás mají rádi a které kvůli celoročnímu shonu téměř nevídáme, 
projevme jim svou lásku, splňme sliby, které jsme jim dali. Věřím, že po-
kud toto dokážeme, prožijeme opravdu užitečné a krásné postní dny. 

VYBRANÉ BŘEZNOVÉ FARNÍ AKCE
11. 3. v 15.30 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí plné 

her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)
13. 3. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útulném 

prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti si zazpívají 
při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k boho-
službě probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová.

17. 3. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání spojené 
s modlitbami za děti a rodiny) 

20. 3. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hraje a zpívá le-
dečská hudební skupina Naděje). Podrobnější seznam akcí naleznete na: 
www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI: 13. 3. První neděle postní. Dříve se tato neděle 
nazývala černá. Tento název upomínal na zvyk zdůraznit půst nošením 
tmavého oblečení. Postních nedělí máme pět, po nich následuje Květná 
neděle, kterou začíná Velikonoční třídenní.

17. 3. Sv. Patrik. Patron Irska a budoucí velmi známý světec žil ve 
čtvrtém a pátém století po Kristu. Narodil se v Anglii, odkud ho piráti 
unesli a prodali jako otroka do Irska. Za šest let svého otroctví poznal 
bídu a zaostalost irského venkova. Po návratu domů se vzdal světského 
života, přijal řeholní šat a kněžské svěcení. Vrátil se do zaostalého Irska, 
horlivě a nenásilně zde šířil křesťanství a s ním spojenou vzdělanost. Hlá-
sal osobní chudobu kněží. Již za jeho života ho lidé uctívali jako svého 
otce a světce. 

19. 3. SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Tento den si připomínáme prostého člověka Josefa, který stál po boku 

Marie, matky Ježíše Krista. S hlubokou vírou a přímočaře přijal zázrak 
Božího početí a zrození. Byl důkazem toho, že zázraku se máme poddat, 
i když mu nerozumíme. 

25. 3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ Vzpomínáme na mladou 
Pannu Marii, prostou a skromnou dívku, které se nehnala za požitky a ka-
riérou, ale přijala úděl bolesti a osobní oběti, aby tím posloužila ostatním. 

Milí čtenáři, nabízíme Vám možnost vznést dotazy, které se týkají křes-
ťanství, 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

K zakončení neděle se rád podívám na po-
řad ČT „vzkazy“. Jsou tam různá zrnka, která 
se v krátkém zaznění dotknou něčeho hlubšího 
a trvalejšího a dají mně podněty k dalšímu za-
myšlení.

V poslední době to byl třeba vzkaz novináře 
Hvížďaly k tisku a kultuře osobností v západní 
Evropě nebo vyprávění Iva Možného o rodině, 
z poslední doby pak vyznání hudebníka Vládi 
Mišíka.

Před několika týdny jsem zhlédl pořad z na-
šeho kouta prezentovaný profesorem Petrem Vo-
pěnkou. Byla to vzpomínka na zatopené Dolní 
Královice a počátky založení gymnázia v Ledči 
nad Sázavou v roce 1946. Vysokoškolský pro-
fesor a bývalý ministr školství (1990-92) gloso-
val záběrem současné vodní nádrže a porovnal 
dobu, kdy mu bylo jedenáct let, s dobou součas-
nou; tehdy v jeho mládí zaniklo celé městečko 
s několika sousedním obcemi, aby Praha měla 
dostatek vody, kdežto nyní kvůli jedné selce se 
protáhne výstavba hradecké dálnice.

Od studijních let na gymnáziu v Ledči nad 
Sázavou, kde učil jeho otec, jej znepokojovaly 
„nekonečné mohoucnosti“ a chtěl matematicky 
znázornit „mohutnost“, která by byla absolutní. 
Takové obrovské („huge“) či nejvyšší číslo se 
po mnoha letech objevilo v teoretickém pojetí 
v matematice a ke svému údivu profesor zjistil, 
že je zaregistrováno jako Vopěnkův princip.

Na gymnaziální léta v Ledči nad Sázavou 
především vzpomínal z pohledu skautingu 
a kategorie skautských rádců, kteří prakticky 
učili vyrobit stan, vařit si, hlídat, prostě být 
samostatní; skautům se nedostalo těchto vě-
domostí na příjemném podnosu bez vlastního 

zapojení a přičinlivosti. Ve skautském stylu 
pokračoval celý život Vopěnkův při výuce 
žáků v přírodě, jak ukazovaly záběry starého 
hřbitova s kostelem. Taková společenství byla 
praktikována v bytových seminářích, když 

totalitní moc si osobovala právo zasahovat 
všude. Kde chybí svoboda, může selhat i věda. 
Ve skautingu si osvojil spolupráci ve skupině, 
takže životním heslem učitele a vědce se sta-
lo „Pojď se mnou“, nikoliv strohý imperativ 
„Jdi!“

Syntézu vědy a víry již provedl Tomáš 
Akvinský. A někdy starému profesorovi připa-
dá, že věda nechce jít do hořejších pater, aby 
mohla být odpovídajícím partnerem teologie 

v jejich principech. Jakoby ta věda se obávala 
závrati z absolutního poznání. Vzpomněl Mar-
xovy první čtyři kapitoly z jeho vědecké práce 
Kapitál. Ty jsou pravdivé, skutečně objevné, ale 
jen za podmínek, že lidé budou navyklým způ-
sobem vyrábět sukno, a to ještě pouze v ustále-
ných podmínkách manufaktur 19. století.

V marxismu není místo pro zhodnocení vtipu 
a nápadů, jichž vytrvale užívá dynamický svět 
hospodářství a techniky poslední doby.

Nezabýval jsem se matematikou. Znám 
pouze a jen něco z algebry nebo trigonometrie. 
Proto jsem si vyhledal na internetu informační 
materiály o RNDr. Petru Vopěnkovi, DrSc., nar. 
16. 5. 1935. Zabýval se matematickou logikou 
a fi losofi í matematiky. Napsal řadu odborných 
pojednání, v nichž se snaží obohatit holý a me-
chanický svět. Je zakladatelem tzv. alternativní 
teorie množin. V knize Trýznivé tajemství, kte-
rá stojí na pomezí historie, matematiky a fi loso-
fi e, pojednává o neeuklidovské geometrii. Jeho 
vlastenecké smýšlení vystupuje zvláště v knize 
o novobarokní matematice, v níž přibližuje 
význam českého baroka pro vznik teorie mno-
žin. Prezident Václav Havel jej za přínos vědě 
a osobní statečnost dekoroval státním vyzname-
náním v roce 1998.

Zasloužilý profesor nám poslal vzkaz: 
„Nemohu-li svobodně jednat, mohu aspoň 
svobodně myslet.“

Celý pořad si můžete přehrát internetem. 
Stačí si zadat českou televizi, nastavit vyhleda-
vač pořadů a písmeno V. Poté kliknout na pořad 
VZKAZ a následně si nastavit archiv s přísluš-
nou osobností.

Slávek Poborský

Česká televize natočila pořad v Ledči n. Sáz.
s prof. Petrem Vopěnkou
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HUŤ JAKUB V TASICÍCH NA ROZCESTÍ

Přibližně před rokem byla veřejnost seznámena, prostřednic-
tvím Ledečských novin, s děním ve sklárně za posledních pět let. 
Tehdy jsme vás seznámili s tím, jak pokračují opravy střech a jak 
nás navštěvuje čím dál tím víc turistů. Ale zároveň s tím, že se 
současný majitel rozhodl sklárnu prodat.

V poslední době jste si mohli na stránkách celostátního tisku 
přečíst několik zpráv a článků o situaci ve sklárně. Některé z nich 
byly pravdivé a některé zcela zmatečné, proto je třeba uvést věci 
na pravou míru.

Sklárna Huť Jakub v Tasicích je stále majetkem pana Luboše 
Pipy, soukromého podnikatele z Bobrůvky. Stejně jako v předcho-
zích pěti letech i v roce 2010 se pokračovalo v opravách střech 
a ostatních částí budov. Opět byly sloučeny prostředky majitele 
a ministerstva kultury v rámci Havarijního programu MKČR a byla 
provedena rozsáhlá oprava další části střechy na hutní hale.

V průběhu turistické sezóny sklárnu navštívil opět vyšší počet 
návštěvníků. Rádi jsme zaznamenali více českých rodin. Celkově 
se zvýšil zájem o sklárnu jako o turistický cíl. Zdá se, že se vyplácí 
intenzivní práce v oblasti propagace. Navázali jsme spolupráci té-
měř se všemi infocentry v regionu, ale naše letáčky naleznete třeba 
i na zámku ve Vlašimi nebo v Kamenici nad Lipou. Informace 
o sklárně naleznete i na stránkách turistických agentur s celostátní 
působností. Rozšířila se nabídka v prodejně skla, která se nachází 
v areálu sklárny. Je zde možné zakoupit pouze české sklo od zná-
mých výtvarníků, ale i praktické užitkové sklo.

Do 31. 12. 2010 ve sklárně pracovali dvě zaměstnankyně a jeden 
externí pracovník. Tito tři lidé zajišťovali veškeré práce ve sklárně. 
Administrativu, průvodcovskou službu, správu areálu, zahradnické 
práce, prodej skla, běžnou údržbu budov a také stravování a ubyto-
vání pro řemeslníky. Tato pestrá pracovní náplň začíná u zpracování 
žádostí o grantové prostředky a končí štípáním dříví na zimu.

Bohužel tak jak už to ve sklárně v Tasicích bývá v posledních 
desetiletích pravidlem, ne vše, o co se lidé snaží, končí úspěchem. 

Majitel sklárny se dostal do fi nančních potíží a stále usiluje o pro-
dej. V souvislosti s tím propustil i některé zaměstnance ve svém 
hlavním podnikání. Ztráta zaměstnání postihla zároveň i tasické 
zaměstnankyně. V době, kdy vrcholící fi nanční krize plní úřady 
práce, má jeho rozhodnutí logiku, nelze se však smířit s tím, že 
by sklárna zůstala opuštěna bez dohledu a bez údržby. Tím by se 
zpřetrhaly slibně započaté obchodní kontakty a v podstatě by byla 
ohrožena její existence jako památky.

Tak jak jsme sdělili prostřednictvím deníku Právo – nechceme, 
aby přišla veškerá práce vniveč. Vždyť nejde jen o naši práci. Na 
záchraně památky se podílí památkáři, řemeslníci, úředníci z růz-
ných odborů, čeští skláři a samozřejmě návštěvníci.

Proto od 1. 12. 2010, po dohodě s majitelem, jsou práce ve 
sklárně zajišťovány dvěma dobrovolníky. Věříme, že toto řešení 
je pouze provizorní.

A teď několik základních údajů, informací a kontaktů: Sklárna 
v Tasicích byla založena v roce 1796 panem Ferdinandem Čap-
kem, letos jí bude 215 let. Je nejstarším sklářských provozem v Ev-
ropě z pohledu zachované architektury a technologie. Nachází se 
zde mnohá unikátní zařízení. Budova huti má krásnou vitrážovou 
výzdobu a především originální střešní krov. Nejstarším objektem 
je Panský skelmistrovský dům ve stylu venkovského baroka. Sklár-
na byla dějištěm natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba skláře 
podle scénáře J. Dietla a pod režií J. Dudka. Od roku 1990 je 
kulturní památkou pod rejstř. č. 21421/6-5500. Dále je zařazena 
jako významná technická památka v různých registrech technic-
kých památek, např. databáze VCPD při ČVUT Praha. Sklárna se 
nachází uprostřed lesů na rozhraní Posázavské cyklostezky 0096 
a 0097 Návštěvní doba: období duben – září pondělí až neděle 
10.00 – 16.00 období říjen – březen úterý až neděle 10.00 – 15.00. 
Prohlídka s průvodcem a odborným výkladem trvá asi tři čtvrtě 
hodiny.

Marie Milichovská
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ZÁPIS DĚTÍ 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V LEDČI NAD SÁZAVOU 
pro školní rok 2011–2012 
Kdy: 26. 4. a 27. 4. 2011 

od 14.00 hodin do 18.00 hodin 
Kde: Mateřská škola Stínadla – přízemí – 

dolní třída.
Zápis proběhne pro všechna zařízení 

právního subjektu.

7. absolventský ples vyšší odborné školy se letos 
konal v pátek 18. února 2011 ve Vilémovicích. Na 
přípravě a výzdobě plesu se podíleli studenti třetí-
ho ročníku vyšší odborné školy. Absolventský ples 
začínal předtančením orientálních tanečnic Safeja. 
Slavnostně byli dekorováni studenti třetího ročníku 
oboru Ekonomika a management podniku vedoucí 
studijní skupiny Ing. Vlastou Rýdlovou.

K tanci a poslechu hrála po celý večer skupina 
Iris Band. Díky sponzorským darům jsme mohli při-
pravit bohatou tombolu, ve které bylo mnoho pěk-
ných a zajímavých cen. Během půlnoční přestávky 
proběhla nejen diskotéka, ale i losovací půlnoční 
tombola, ze které šťastní výherci měli radost. Absol-
ventský ples se podle nás a našich nejbližších velmi 
vydařil a všichni odcházeli s úsměvem na tváři.

SPŠ Ledeč děkuje všem podnikům za poskytnuti 
fi nančních i věcných darů: Město Ledeč n. S., Datel 
Ledeč, s. r. o., Geodézie Ledeč, s. r. o., ATOS Ledeč, 
Evos - Hydro Ledeč, Pracolor Ledeč, Silnice Čáslav 
- holding, a. s. Zbraslavice, Stavitelství Mutl Č. Ja-
novice, pan Haviar H. Brod, Strojírny L. Holoubek 
Ledeč, Galatek Ledeč, Elkomplex Ledeč a Spektrum 
Elektro Ledeč.

Studenti 3. ročníku VOS a Společenství pracov-
níků školy Ledeč nad Sázavou

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
V LEDČI NAD SÁZAVOU

MÁ SVÉ TRADICE

Dovolte mi představit vám Klub Harmonie. Je to klub zábavy, tvořivosti a vzdělávání. Své zázemí 
má na Pečovatelské službě. Podnět ke vzniku Klubu Harmonie vzešel od samotných obyvatel DPS. 
Jak někteří říkali: „Je tu neveselo, ba truchlivo!“ 5. 2. 2011 oslavil Klub své první výročí založení. Pro 
členy Klubu to byl významný den. Oslavovalo se zpěvem, tancem a domácím pohoštěním. Po celý rok, 
týden co týden, se scházeli členové Klubu k práci a zábavě. Jak již to bývá, známé i neznámé hlasy nám 
prorokovaly, že do švestek nevydržíme. A vida! Díky Bohu a pracovnímu nasazení realizačního týmu, 
držíme i po švestkách. Moc rádi bychom, když zdraví dovolí, pokračovali v započaté práci i v tomto 
roce.

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit poděkování vedoucí Pečovatelské služby p. Daně Pospíšilové 
za vstřícné jednání při zapůjčení klubovny a možnosti samostatné činnosti Klubu. Klub má pěkné záze-
mí, kde můžeme naši tvůrčí fantazii uvést v čin. Můj osobní dík patří kolegyním a kolegům do Klubu, 
neboť jsem dlouhodobě zdravotně indisponována. Jelikož od začátku letošního roku vedou Klub beze 
mne, jen s malou koordinací na dálku. Akce pořádají v termínech, kdy se jich mohu osobně zúčastnit 
a přispět tak nápadem k dobré náladě. 

19. 2. 2011 Klub Harmonie pořádal maškarní rej. Masek bylo požehnaně, posuďte sami (viz obr.). 
O spoustu legrace jsme se podělili s pozvanými hosty, nechybělo tradiční pohoštění, které osobně při-
pravily naše kolegyně z Klubu (např. upekly domácí koblížky a jiné dobroty). V následujících článcích 
vás rádi budeme informovat o činnosti Klubu Harmonie z roku minulého a plánovanými zábavnými 
a vzdělávacími programy roku letošního. Milí čtenáři, těšíme se na setkávání s vámi na stránkách vaše-
ho oblíbeného Ledečského zpravodaje. 

Zlatuše Trpišovská, koordinátorka Klubu Harmonie

KLUB HARMONIE

LEDEČSKÝ TANEČNÍ POHÁR – IX. ročník
Nepostupová, neprofesionální soutěžní přehlídka tanečních skupin
Věkové kategorie: (počítá se věkový průměr všech účastníků vystoupení)
I. – do 9 let, II. – 9 až 12 let, III. – 12 až 15 let, IV. – nad 15 let
Taneční kategorie: street dance (rekvizity, kulisy zakázány), show dance (rekvizity, kulisy povoleny), 
parketová taneční kompozice – scénický/formační/volný, jednotlivci/dua. Pořadatel si vyhrazuje právo 
sloučit kategorie při malém obsazení!
Sobota 16. 4. 2011, sokolovna Ledeč n. S.
Program: 7:00 – prezentace, 9:30 – zahájení soutěže
Zápisné za jedno vystoupení, skupiny 300,- Kč, jednotlivci/dua 150,- Kč
Přihlášky můžete zasílat emailem – svobodova@svcledec.cz nebo poštou na adresu – SVČ Ledeč nad 
Sázavou, Mizerov 82, 584 01 Ledeč nad Sázavou

LETNÍ TÁBOR 2011 – KOZOJEDY
Pojďte s námi zažít týden plný aktivit. Míčové hry, koupání, výlety, diskotéky, noční i celotáborové hry.
ZLATOKOPEM NA KLONDIKU 14. 8. – 21. 8. 2011, CENA: 2750,- Kč
(pro členy zájmového vzdělávání SVČ Ledeč š.r. 2010/11 cena 2350,-Kč)
Základna Kozojedy se nachází ve středočeském kraji. Kapacita se skládá z třílůžkových chatek, jídelny, 
hřiště pro sportovní vyžití, stolů pro stolní tenis… Doprava – autobusy. Strava - 5x denně (vaří naše 
kuchařky) a pitný režim. Tábor je vhodný jak pro děti od 1. tříd, tak i pro starší. Program vždy tvořen pro 
danou věkovou skupinu. Naše zařízení se touto činností zabývá již řadu let. Jsme zárukou kvality. O vaše 
děti se bude starat spolehlivý personál se zkušenostmi v oboru práce s dětmi a mládeží. (Marcela, Aneta, 
Bára, Tomáš). Bližší informace a závazné přihlášky obdržíte v SVČ Ledeč, Mizerov 82,
584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 736 539 172 (Na žádost zašleme poštou nebo e-mailem). Uzávěrka 
přihlášek 30. 5. 2011! (nebo s naplněním kapacity). Po uzávěrce přihlášek od nás obdržíte tiskopisy: 
Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, Prohlášení ošetřujícího lékař, informace o způsobu placení pobytu 
a podrobné pokyny pro pobyt.
Přihlášku a tiskopisy také možno stáhnout na www.svcledec.cz  Ivana Svobodová
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V letošním roce se ledečští atleti poprvé vypravili na zimní halové závody do atletické haly 
v Praze na Strahově. V rámci závodů pořádaných krajským atletickým svazem jsme se zúčastnili 
Krajských přeborů kraje Vysočina žactva a dospělých v hale, které se konaly v polovině ledna. 
Naše minivýprava čítala pouhé 4 soutěžící. Kromě chuti zazávodit si v pro nás novém prostředí 
a snahy podat co nejlepší výkony jsme neměli žádné větší ambice na nějaké umístění. Výsledky 
dosažené atlety SVČ Ledeč však byly nad očekávání dobré. Za náš oddíl soutěžila Leona Kární-
ková, která si zlepšila své dosavadní nejlepší výkony v bězích na 60 m a 300 m. Dále v kategorii 
mužů Petr Horný ve vrhu koulí a bězích na 1500 m a 200 m. Pěkné výkony předvedla Anna Ve-
letová, která již soutěžila v kategorii žen. V běhu na 800 m si vylepšila osobní rekord a v soutěži 
ve vrhu koulí získala krásné 3. místo a bronzovou medaili. Nejlepší výkony předvedla Markéta 
Husáková, která se probojovala ve velké konkurenci sprinterek do fi nále v běhu na 60 m. Svůj 
výkon dokázala ve fi nálovém běhu ještě vylepšit a v osobním rekordu 8,45 s obsadila cenné 3. 
místo. Další disciplínou pro ni byl skok daleký. Nakonec z toho byl postup do fi nále a celkové 
7. místo výkonem 430 cm. Poslední disciplínou, ve které Markéta startovala a dosahuje v ní 
dobrých výsledků, byl skok vysoký. Konečným výkonem 149 cm si vylepšila svůj osobní rekord 
a získala 1. místo, zlatou medaili a titul krajské přebornice ve skoku vysokém žákyň v hale pro 
rok 2011. Celková bilance atletického oddílu SVČ Ledeč byla tedy jedna zlatá a dvě bronzové 
medaile. Děkuji všem účastníkům za pěkné výkony a těším se na další společné závody.  

Petr Horný

TITUL KRAJSKÉ PŘEBORNICE V ATLETICE 
PRO ATLETICKÝ ODDÍL SVČ

LEDEČ NAD SÁZAVOU

START NOVÉHO ROKU SE POVEDL

Poslední sobotu v lednu se konal již 20. ročník Hausnerova poháru v Brně. Nechyběl zde ani 
výběr karate oddílu ABU SPORT ZŠ Ledeč, který zde byl již po čtvrté a loni skončil dokonce 
na 3. místě v počtu získaných medailí. Naším cílem nebylo jen se tomuto skvělému výsledku 
co nejvíce přiblížit, ale pokusit se ho i překonat. Tréninky byly proto celý leden ve znamení 
příprav na tuto akci, abychom dopadli co nejlépe. Především chřipka měla za následek, že v so-
botu (29. 1.) dorazilo do Brna „pouze“ 14 závodníků (ze 22 nominovaných) a jeden rozhodčí 
(trenér oddílu L. Havel). 

Turnaj byl zahájen několi- ka slovy profesora bojových 
umění Jířího Hausnera. Po slavnostním nástupu již šlo 
vše jako „na drátku“. Zápasi- lo se na dvou bojištích. Jeden 
zápas střídal druhý a bylo opravdu na co koukat. Náš 
tým tentokrát musel spoléhat především na mladé začínají-
cí závodníky. Ti se předvedli více než fantasticky. Nastou-
pili bez jakéhokoli strachu ze zkušenějších soupeřů a za-
slouženě se dostali na stupně vítězů. N. Šafranová 2xZ, 
2xS; P. Pelůch 1xZ, 2xS; J. Kořínek 1xZ, 2xS; J. Synecký 
1xZ, 2xB; P. Boháčová 1xZ, 1xB; L. Nečil 1xZ; Soto 2xS; 
A. Ježková 1xS. Výsledky těchto začínajících závodníků jsou příslibem velké budoucnosti. Tra-
diční opory se v nabité konkurenci rozhodně neztratily a potvrdily svoji kvalitu. J. Kovaříková 
2xZ; O. Březina 1xZ, 1xB; M. Čtvrtníková 1xS; A. Boháčová 1xB; K. Sedláková 1xB. 

Po ukončení zápasů probíhalo předávání medailí a sčítání bodů. Vyhlašování výsledků oddílů 
bylo pro naše velkým očekáváním, zda dokázali navázat na loňský úspěch. Povedlo se dokonce 
výsledek překonat a Ledeč nad Sázavou skončila druhá za Karate Bystrc Brno. 

Na závěr bych poděkoval závodníkům za reprezentaci našeho města, rodičům, kteří pomohli za-
jistit dopravu, M. Čtvrtníkové, která se na závodech starala o děti jako trenérka.  Lukáš Havel

ŠIBŘINKY  NA SOKOLOVNĚ
TJ Sokol Ledeč n. S. pořádá v sobotu 19. 3. 
2011 od 20 hod. v místní sokolovně tradiční 
ŠIBŘINKY. Součástí zábavy bude i zajímavá 
tombola. K tanci i poslechu bude hrát kapela 
MELODIE. Masky vstup zdarma. Vstupné 
100,- Kč. Pořadatelé zvou všechny ty, kteří se 
chtějí dobře pobavit.

LEGENDÁRNÍ LEDEČSKÝ HOTEL
SÁZAVA OPĚT V PROVOZU
Zveme vás po letech na taneční zábavu

NEJEN COUNTRY
sobota 2. dubna 2011 od 20 hodin

VELKÉ JARNÍ 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 nad Sázavou 
Husovo náměstí 489, tel. 602 337 844, 602 252 365 

KOUPÍM
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky – 
větší množství – pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskarna@
komurka.cz,  nebo tel.: 724 22 92 92. 
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Vzpomeňte s námi 27. března 2011 nedožitých 55. narozenin 
našeho syna a bratra

pana ALEŠE PIPKA z Ledče nad Sázavou.
S bolestí v srdci vzpomínají maminka, Čestmír a Eva

Minulý měsíc uplynuly už čtyři roky, 
kdy nás navždy opustila,

ve věku nedožitých 59 let,
naše drahá manželka a maminka
paní MARCELA HLÍDKOVÁ

z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi,

věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
Děkují manžel, synové a matka.

VZPOMÍNKA

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

Dne 12. března 2011 uplyne
jeden smutný rok  od úmrtí

pana ZDEŇKA NEDVĚDA
z Ledče n. S. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
dcery a vnoučata

PRONÁJEM
Pronajmeme nově zrekonstruovaný byt 2+1 na náměstí v Ledči n. S. 
E-mail: ivona.mat@seznam.cz Tel. 608 842 387 

PRODÁM
Prodám byt 3+1 ve třetím patře (výtah) na sídlišti v Ledči n. S. Byt je po 
rekonstrukci (zděný). Informace na telefonu: 603 271 155.


