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UPOZORNĚNÍ – VYJMUTO Z USNESENÍ

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 27. dubna 2011

ZM schvaluje:
– aby při výběrových řízeních o investice nad 100 000,- Kč byl ve 

výběrové komisi vždy jeden člen kontrolního výboru nominován 
předsedou kontrolního výboru.

– přijetí neinvestiční dotace z kraje Vysočina ve výši 30.690,- Kč na 
přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a pově-
řuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem příslušné smlou-
vy.

– přijetí dotace z MPSV ČR na podporu sociálních služeb DPS ve výši 
742.000,- Kč a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem 
příslušné smlouvy.

– přijetí dotace v rámci dotačního titulu kraje Vysočina na podporu 
informačních turistických center ve výši 42.500,- Kč.

– poskytnutí půjček z FRB:
 a)  Aleši Macharáčkovi, bytem Ledeč nad Sázavou, ul. Jabloňová čp. 855, 

požadavek půjčky na obnovu střechy, u domu čp. 454, ul. Z.M.Kuděje 
v Ledči nad Sázavou, požadovaná částka 25.000,- Kč, náklady 25.000,- 
Kč.

 b) Zuzaně Baškové, bytem Vícenice čp. 47, Náměšť nad Oslavou, poža-
davek půjčky na obnovu střechy, u domu čp. 226, ul. Pivovarská, Ledeč 
nad Sázavou, požadovaná částka 100.000,- Kč, náklady 100.000,- Kč. 

– „Pravidla“ města Ledeč nad Sázavou – vytváření a použití účelo-
vých prostředků z FRB na území města Ledeč nad Sázavou s tím, 
že druhy půjček uvedené v čl. III/odst. 4 se mění a upravují dle 
přílohy.

– způsob výběru parcel pro výstavbu 18 rodinných domků v lokalitě 
Plácky – I. etapa v Ledči nad Sázavou podle časového harmonogra-
mu (datum a hodina podání) s termínem podání první žádosti dne 
4. 5. 2011 v 8.30 hodin.

– prodej pozemku parc. č. 2236/9 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
o ploše 57m2 (ulice  Melechovská u domu čp. 618), za cenu 100,- Kč/
m2, Marii Křížkové bytem Pelhřimov ul. Konečná čp. 1567. 

– prodej části pozemku parc.č. 887/42 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, ul. 
Nad internátem, cca 60 m2 dle geometrického odměření za cenu 100,- 
Kč/m2, Michalu Novákovi, bytem Praha 7, Holešovice, ul. U parního 
mlýna čp. 1416/4. Geometrické zaměření pozemku hradí žadatel.

– prodej pozemku st. 55/2 o výměře 5 m2  a část oploceného pozem-
ku cca 12 m2 parc. č.  418/2, v kat. území Vrbka (u domu čp. 15). 
dle geometrického odměření za cenu 20,- Kč/m2, Rudolfu a Marii 
Němečkovým, bytem Vrbka čp. 15, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Ge-
ometrické zaměření pozemku hradí žadatel.

– prodej  pozemku parc. č. 37/1 – zahrada  a prodej a směnu části pozemku 
parc. č. 418/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace za část st. 19 v kat. úze-
mí Vrbka  u Ledče nad Sázavou manželům Vratislav a Anna Mrázkovi, 
bytem Krupská 1758/24, Praha 10-Strašnice,  za částku 20,- Kč/ m2.

– zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 361/1 v kat. území Ob-
rvaň (cesta vedoucí od domu Vančatových směrem k domu Radových).

– vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc. č. 2215/54  na Tyršově 
nábřeží v k.ú. Ledeč nad Sázavou.

– uzavření smlouvy s fi rmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín  na věcné bře-
meno, spočívající v právu umístění, zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy (uložení  kabelového vedení nn) na pozemku 
parc. číslo 320/1 a 322/5 v kat. území Obrvaň za dohodnutou cenu 

2.000,- Kč včetně DPH a  pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka  
podpisem smlouvy.

ZM vyhlašuje:
– 2. výběrové řízení pro rok 2011 v souladu s čl. IV. odst. 6 „Pravidel“ 

pro vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení 
na území města Ledeč nad Sázavou pro žadatele o půjčku z FRB města 
s tím, že termín pro podání žádostí bude od 2. 5. 2011 do 27. 5. 2011.

– 2. výběrové kolo prodeje obecního bytu č. 8 o velikosti 2+1 s pří-
slušenstvím, o celkové výměře 85,70 m² v domě čp. 400 v ulici 
28. října v Ledči nad Sázavou včetně spoluvlastnického podílu 
o velikosti 857/8549 na společných částech budovy čp. 400 a za-
stavěném pozemku parc. č. st. 453/1 vše v kat. území Ledeč nad 
Sázavou. Nejnižší podání nabídky je 450.000,- Kč s tím, že ter-
mín pro podání žádosti v zalepené označené obálce na podatelnu 
je do 18. 5. 2011 – 11 hodin.

ZM navrhuje:I. 
– valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, 

a.s. pana RNDr. Pavla Policara na funkci člena představenstva této 
společnosti.

ZM vydává:II. 
– Jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Ledeč nad 

Sázavou.
– Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č. 6/2011, 

o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití 
zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území 
města.

ZM určuje:III. 
– zastupitele pro zpracování návrhu zadání územního plánu, a to Mgr. Petra 

Vaňka, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu města 
Ledeč nad Sázavou.

– pořizovatele územního plánu města Ledeč nad Sázavou, a to 
Ing. Břetislava Dvořáka. 

ZM ruší:IV. 
– „Pravidla“ města Ledeč nad Sázavou – vytváření a použití účelových 

prostředků z FRB na území města Ledeč nad Sázavou ze dne 30. 4. 
2009. 

– usnesení č. 2.2011/ZM-ne) ze dne 28. 2. 2011.

ZM pověřuje:V. 
– KV provedením kontroly využívání služebních automobilů ve vlastnictví 

města v období roku 2009 a 2010 včetně vedení dokumentace jízd 
a povolování služebních cest.

Termín: 31. 10. 2011  Zodpovídá: kontrolní výbor

ZM stanovuje:VI. 
– cenu pozemku pro výstavbu 18 rodinných domků v lokalitě Plácky – 

I. etapa v Ledči nad Sázavou ve výši 600,- Kč/m2.

ZM odmítá:VII. 
– nabídku společnosti ZENTIVA, k.s., U Kabelovny 130, Praha 

10, Dolní Měcholupy, na bezúplatný převod objektu čp. 1191 na 
pozemku parc.č. st. 1807 v k.ú. Ledeč nad Sázavou.

POSKYTNUTÍ PŮJČKY Z „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ 
V ROCE 2011 – 
2. KOLO Město Ledeč nad Sázavou vyhlašuje na základě usnesení č. 
3.2011/2ZM-vyh) 2. kolo výběrového řízení pro rok 2011 v souladu 
s čl. IV. odst. 6 „Pravidel“ pro vytváření a použití účelových prostřed-
ků Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč nad Sázavou pro ža-
datele o půjčku z FRB města s tím, že termín pro podání žádostí je do 
27. 5. 2011.
Úplné znění podmínek vyhlášeného výběrového řízení včetně 
žádosti naleznete na našich webových stránkách, či na MÚ oddělení 
majetku a investic.

Město Ledeč nad Sázavou vyhlašuje na základě usnesení č. 
3.2011/3ZM-vyh) 2. výběrové kolo prodeje obecního bytu č. 8 
o velikosti 2+1 s příslušenstvím, o celkové výměře 85,70 m² v domě 
čp. 400 v ulici 28. října v Ledči nad Sázavou včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 857/8549 na společných částech budovy čp. 400 
a zastavěném pozemku parc. č. st. 453/1, vše v kat. území Ledeč nad 
Sázavou. Nejnižší podání nabídky je 450.000,- Kč s tím, že termín 
pro podání žádosti v zalepené označené obálce na podatelnu je do 18. 
5. 2011 – 11:00 h.
Úplné znění podmínek vyhlášeného výběrového řízení naleznete na 
našich webových stránkách, či na MÚ oddělení majetku a investic.

PRODEJ MĚSTSKÉHO BYTU 2+1 
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Motto:
„Jedinou terapií mentální retardace je učení.“ dr. Iva Švarcová 

„Pravost demokracie se pozná podle toho, jak většina za-
chází s menšinou. Menšina musí dostat příležitost svobod-
ně vyjádřit své potřeby a většina je povinna se do oněch 
potřeb vcítit a podle toho jednat.“ dr. Jiřina Prekopová 

Milí spoluobčané,
jako rodičů dětí s postižením se nás velmi dotkl článek pana sta-

rosty Vaňka v dubnových Ledečských novinách, především výrok, 
že naše děti v městě žijí na něčí úkor. Sdělujeme vám, že stacionář 
Petrklíč byl založen z iniciativy nás rodičů, kdy jsme upozorňova-
li, že naše děti jsou, co se týče péče, diskriminovány (viz článek 
z Ledečských novin – diskriminované děti, 2001) a vyšlo nám 
vstříc vedení města s bývalým panem starostou Urbanem a mís-
tostarostou panem Poborským, kteří pochopili nutnost existence 
takového zařízení. Přijali naše sdělení o sociálních křivdách na 
našich dětech, že pokud nezvládly trias (psaní, čtení a počty), byla 
jim v 6–7 letech diagnostikována nevzdělavatelnost, dál se s nimi 
už nikdo nezabýval a zůstávaly izolované v domácí péči. Zdůraz-
ňovali jsme, že jsme šťastní, že nás nikdo nenutí umísťovat naše 
děti do ústavních zařízení, jak tomu bylo za minulého režimu, 
i to, že ústavní péče o lidi s postižením je několikanásobně dražší 
než péče v rodině. V té době už naštěstí došlo i k celospolečen-
ské změně v této oblasti a probíhal projekt rehabilitačních tříd, 
kdy rodiče dětí s postižením přesvědčili odborníky, že výuka není 
jen trias, ale mohla by a měla obsahovat i další rozměry, výuku 
jiných dovedností než pouze číst, psát a počítat. Na základě těch-
to aktivit pak byly od 1. 9. 2003 uzákoněny rehabilitační třídy. 
A další skutečností bylo a je to, že stát ze zákona zaručuje těžce 
zdravotně postiženým celoživotní vzdělávání, ale toto právo je za-
tím spíše formální. Stát své povinnosti „přehrává“ na neziskové 

organizace, které na svůj provoz dostávají od státu polovinu na své 
náklady a druhou polovinu nákladů musejí „vyžebrat“... To zname-
ná, že přibližně z jedné poloviny svých nákladů je péče o děti s po-
stižením závislá na dobročinnosti spoluobčanů a podniků v místě 
a okolí a na dobré vůli městských úřadů. Máme informace, o kolik 
je štědřejší k lidem s postižením třeba MěÚ v Chotěboři, který si 
tamního stacionáře pro své postižené spoluobčany váží, oceňuje 
jeho činnost a fi nančně podporuje. Víme, i kolik přispívají na kli-
enty stacionáře Petrklíč MěÚ ve Světlé na Sázavou i obecní úřady 
spádových obcí. Navíc jsme se účastnili komunitního plánování, 
kde jsme vyjádřili potřeby našich dětí a město se komunitním plá-
nem zavázalo k pomoci v sociálních službách, a tím se jednak řeší 
péče o spoluobčany s postižením a zároveň i zaměstnanost, protože 
v sociálních službách nacházejí pracovní uplatnění občané města.
Domníváme se, že nežijeme na ničí úkor, za pobyt dítěte ve sta-
cionáři rodiny platí 3–4 tis. Kč měsíčně a s dopravou to některým 
rodinám vychází až 6–7 tis. Kč měsíčně. Platíme to ze sociálních 
dávek, spolu s osobní asistencí, rehabilitací, léky, kompenzačními 
pomůckami a mnoha dalšími výdaji dle potřeb toho kterého dítě-
te s postižením. Není možné srovnávat mateřské školy, základní, 
učňovské a střední školství a neziskovou organizaci. A také není 
přece možné porovnávat potřeby sociální skupiny a zájmových 
organizací. Jak se můžeme dočkat změn v sociální oblasti, když 
ti, co mají o zdravotně těžce postižené pečovat a jejich potřeby 
případně i delegovat, tyto potřeby nevidí a ani nechápou? Žádáme 
o spravedlnost, o to, aby o děti a lidi s mentálním postižením bylo 
postaráno v plném rozsahu jako o ostatní děti a mladé lidi ve měs-
tě, tj. v mateřských, základních, učňovských a středních školách, 
a aby nebyly vydány na něčí milost či nemilost.Srdečně děkuje-
me za morální a fi nanční podporu pro činnost stacionáře.

Květa Bencová a rodiče dětí navštěvujících stacionář 
Petrklíč a rehabilitační dílnu

Vážení čtenáři Ledečského zpravodaje. Ač nerada řeším vzniklá 
nedorozumění přes média, tentokrát jsem k tomu donucena. 

Situace kolem stacionáře byla řešena s panem starostou. Informo-
val mě o tom, že vyjde článek, který k vzniklé situaci napsal. Pan 
starosta nechtěl, aby článek vyzněl proti charitě, ale dle mého názo-
ru text charitu v očích veřejnosti poškozuje, proto chci reagovat.

O budovu Zentivy jsme opravdu projevili zájem, ale nikdy jsme 
město nenutili, aby ji převzalo pro nás. Naopak jsme předpokláda-
li, že budovu převezmeme přímo od fi rmy Zentiva darem. Zároveň 
jsme nepočítali, že se Město Ledeč nad Sázavou bude na rekonstruk-
ci fi nančně podílet. Naše představa byla, že budovu využijeme pro 
provozování sociálních služeb, které nabízíme občanům Ledče (Pe-
trklíč, Sociálně rehabilitační dílna, Ledňáček, zázemí Centra osobní 
asistence, Střediska rané péče a ošetřovatelské služby). 

Provozní náklady, které za prostory Petrklíče město platí, nezná-
me. Při vzniku stacionáře, za starostování pana Urbana jsme společ-
ně došli k tomu, že Město Ledeč n. S. za své občany, kteří navštěvují 

jakékoli zařízení, platí určitou částku. Platilo i za ty, kteří dojíž-
děli právě v důsledku svého postižení do jiných měst. Proto bylo 
pro město lepší mít stacionář ve svém městě, kde je možné vidět 
spokojenost či nespokojenost se službami a je možné přímo jednat 
s jeho provozovatelem. Město Ledeč samo toto zařízení provozovat 
nechtělo, přesto, že o to rodiče několik let velmi usilovali, protože 
roční náklady 2,9 mil. korun nebylo schopné utáhnout. Proto došlo 
k dohodě, že město podpoří provoz stacionáře prostory za symbo-
lické nájemné a ročním příspěvkem ve výši 120 tis. na své obča-
ny. Tento krok není nijak neobvyklý, obdobně provozujeme služby 
i v dalších městech. 

Pan starosta už nyní ví, že s charitou se jednat dá a tak, jak jsme se 
dohodli my dva, bych chtěla vyzvat i všechny ostatní, kteří se o nás 
zajímají, nechte nám naše kompetence, nejednejte za nás, i když 
v dobré víře. Pokud vás něco zajímá, přijďte se zeptat přímo nebo 
mi napište a já vám odpovím. 

Bc. Alena Blažková

Průzkum zájmu občanů města o výstavbu rodinných domů 
v lokalitě Na Pláckách má další vývojový stupeň v tom, že 
je umožněno, na základě usnesení zastupitelstva města č. 
3.2011/63ZM-s) ze dne 27. 4. 2011 a uveřejnění oznámení na 
úřední desce o záměru města prodat pozemky na výstavbu 18 
rodinných domů, podat ofi ciální žádost o koupi vybraného čísla 
pozemku.

Proto žádáme zájemce o individuální výstavbu rodinných 
domů, aby prostřednictvím žádosti, uveřejněné na webových 
stránkách města – v sekci dokumenty odboru samosprávy (po 
předchozím prostudování podmínek prodeje z úřední desky 
v oznámení), zahájili osobní předávání žádostí na MÚ – 
důvodem je výběr z neobsazených čísel pozemků.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy 

14.–15. 5. MUDr. Pexa Jiří,
Zámecká 730, Světlá n. Sázavou 569 477 111

21.–22. 5. MUDr. Němcová Ivana,
Nám. TGM 35, Golčův Jeníkov 569 442 394

28.–29. 5. MUDr. Klepetková Jindřiška,
Vilémov 168 569 449 130

4.–5. 6. MUDr. Laštovičková Julie, 
Kalinovo náb. 605, H. Brod 569 425 751

11.–12. 6. MUDr. Lánová Milana
Na Rozcestí 82, Ždírec n. Doub. 569 694 639

ZUBNÍ POHOTOVOST KVĚTEN 2011OZNÁMENÍ

Reakce na článek pana starosty Petra Vaňka 



4

KALEIDOSKOP

První máj máme spojený vždy s nástupem opravdového jara. To se letos zrovna nepovedlo, protože bylo zataženo a připravenou přírodu občas kropil chladný 
déšť (věřme, že si to pospíšili Zmrzlí). Nevím, jak to stihli věční optimisté, kteří se pro celoroční lásku cpali pod kvetoucí haluze, ale je jisté, že se slavil Svátek 
práce (organizovala místní KSČM). Po nějakém čase opět ledečským náměstím v první květnový den zněla řízná Blažkova dechovka, jen to shromáždění bylo 
nějak skromné.

Ještě před svátky si pro koledu přijeli do našeho města někteří sportovci. Koleda to byla hořká. Zvlášť ceněné je vítězství fotbalistů nad odvěkým posázavským 
rivalem ze Světlé n. S. Zrovna nakládačka to nebyla, ale plné body ano. To házenkáři to tentokrát „vzali do ruky“ a vyprovodili do Prahy Bohemku úctyhod-
ným skóre 30 : 9 (bohužel je to letos dost výjimečná událost). Foto: J. Sladkovský.

Velikonoční svátky byly až v samém závěru dubna, ale počasím „mrskačka“ zrovna nevyšla. Jistě ani tenhle faktor neovlivnil to, že klukovských partiček bylo 
málo, a zdá se, že tento hezký zvyk se z našich městeček pomalu vytrácí. Tihle kluci byli výjimkou (snad na ně zbylo alespoň víc koledy). Později je vystřídaly spíše 
hulákající konvice na kořalku, kterým džin z láhve zatemnil mysl a jen těžko by si vzpomněli, proč se potulují sídlištěm a vláčejí za sebou propletené proutí.
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC DUBEN  2011
TRAKTOR ZMIZEL Z OB-

JEKTU BÝVALÉHO KRAVÍ-
NA – Během týdne šetří policisté 
již druhou krádež traktoru na Le-
dečsku (o prvním případu jsme 
informovali v minulém vydání 
LN). V ranních hodinách v pá-
tek 1. 4. přijali ledečští policis-
té oznámení o krádeži traktoru 
v obci Kamenná Lhota. Nezná-

mý pachatel vnikl do objektu bývalého kravína v uvedené 
obci a zde odcizil zaparkovaný traktor Zetor červené barvy 
s čelním nakladačem s registrační značkou HB 60-46. Dále 
došlo k odcizení svářečky, vrtačky a dalšího nářadí. Po-
škozenému majiteli vznikla škoda v celkové výši nejméně 
370.000 Kč.

ODPRODAL ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ HOTELU – 
Z přečinu zpronevěry je podezřelý 41letý muž z Havlíč-
kobrodska. Jmenovaný v průběhu měsíce března letošního 
roku postupně odprodal jednotlivé zařízení a vybavení ho-
telu v obci Kouty, ve kterém vykonával údržbářské a dal-
ší práce na základě dohody o pracovní činnosti. Dohoda 
mezi obchodní společností a podezřelým byla uzavřena 
počátkem ledna letošního roku. Poškozené společnosti tak 
způsobil škodu za více jak 150.000 Kč. Policisté ve věci 
zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 
výše uvedeného přečinu.

KRADLI KABELY – Z přečinů krádeže a poškození 
a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení jsou podezře-
lí dva mladíci ve věku 20 a 22 let z Pelhřimovska. Krátce po 
půlnoci ve čtvrtek 14. 4. se oba dva jmenovaní společně po 
předchozí dohodě za použití různých nástrojů pokusili odcizit 
nejméně 100 metrů měděného kabelu z prostoru mezi sloupy 
telefonního vedení u silnice v katastru obce Kamenná Lhota. 
Při tom došlo k poškození obecně prospěšného zařízení, v je-
hož důsledku bylo vyřazeno z telekomunikačního provozu 
šest telefonních linek a jedna ADSL přípojka pro obce Horní 
a Dolní Paseka. Poškozené společnosti Telefónica O2 vznikla 
škoda ve výši nejméně 15.000 Kč. Starší z povedené dvojice 
byl za několik desítek minut zadržen psovodem ve spolupráci 
s policisty Obvodního oddělení Ledeč nad Sázavou přibližně 
200 metrů od silnice v místě, kde se ukrýval po útěku z místa 
činu. Druhý z mladíků byl zadržen v ranních hodinách poli-
cejní hlídkou ze sousedního okresu a následně eskortován na 
služebnu v Ledči nad Sázavou. Oběma mladíkům policisté ve 
zkráceném přípravném řízení sdělili podezření pro shora uve-
dené přečiny.

VLOUPÁNÍ DO TRUHLÁRNY – Policisté v Ledči nad 
Sázavou přijali oznámení o vloupání do areálu fi rmy v obci 
Kožlí. Neznámý pachatel v noci na pondělí 18. 4. poškodil 
oplocení a vzniklým otvorem vnikl do areálu společnosti, 
kde ze sušky obilí vzal stavební kolečko. Následně za pomo-
ci nalezeného žebříku vnikl do vnitřních prostor truhlárny, 
kde vypáčil skříně a odcizil ruční elektrické nářadí různých 
značek. Nářadí pak za pomoci kolečka odvozil k otvoru 
v oplocení a kolečko zde poté zanechal. Poškozené společ-
nosti způsobil škodu v celkové výši nejméně 91.000 Kč.

POLICISTÉ SE ZAMĚŘILI NA MLÁDEŽ – Během 
velikonočních svátků si policisté opět posvítili na mládež 
v restauracích. V noci z pátku na sobotu 23. 4. kontrolovali 
restaurační zařízení, bary, herny a podniky s hudební pro-
dukcí na Chotěbořsku, Jeníkovsku, ale také v Havlíčkově 
Brodě a okolí a Přibyslavsku. V neděli 24. 4. v nočních ho-
dinách pak neušli policejní kontrole mladí lidé na Ledečsku 
a Světelsku. Policejní akce byla zaměřená na dodržování zá-
kazu podávání a prodej alkoholických nápojů a tabákových 

výrobků osobám mladším osmnáctí let. Do uvedené akce 
bylo nasazeno 46 policistů pořádkové policie z Obvodních 
oddělení Havlíčkův Brod, Přibyslav, Chotěboř, Golčův 
Jeníkov, Světlá a Ledeč nad Sázavou, dále pak policisté 
z dopravního inspektorátu, služby kriminální policie a vy-
šetřování a psovod se služebním psem. Do akce se rovněž 
zapojilo šest strážníků městské policie a pracovníci OSPO-
Du. V průběhu akce policisté zkontrolovali 51 provozo-
ven a 460 osob. Kontrolou policistů neprošla pouze jediná 
15letá dívka z Havlíčkobrodska, u které policisté naměřili 
0,28 promile alkoholu v dechu. Věc byla vyřešena na místě 
blokovou pokutou a je dále vedena jako přestupek.

KRÁDEŽ ZAHRADNÍHO TRAKTŮRKU – Krádež za-
hradního traktůrku šetří ledečští policisté. Zatím neznámý pa-
chatel se v době od 24. do 26. 4. vloupal do garáže v objektu 
sportovního areálu v obci Kožlí. Zde následně odcizil zahradní 
traktůrek žluto-černé barvy zn. Stiga včetně sekacího příslušen-
ství. Poškozené obci vznikla škoda ve výši nejméně 110.000 Kč.

ZTRATIL PENĚŽENKU, PŘIŠEL O OSM TISÍC 
KORUN – Ztrátu peněženky s fi nanční hotovostí 400 Kč, 
platební kartou a doklady oznámil v úterý 26. 4. policistům 
v Ledči nad Sázavou 76letý muž. Peněženka mu byla v pon-
dělí vrácena bez fi nanční hotovosti a platební karty a násled-
ně zjistil, že z jeho účtu byla prostřednictvím platební karty 
vybrána hotovost 8.000 Kč. Policisté ve věci zahájili úkony 
trestního řízení na neznámého pachatele pro přečin neopráv-
něné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

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

V sobotu 4. června mezi 9.–11. hodinou bude na horní 
nádvoří hradu Ledeč postupně přijíždět 25 těchto leti-
tých krasavců. Majitelé si prohlédnou expozici muzea 
a vyšlápnou do věže, aby se pokochali městem a okol-
ní krajinou a hlavně z ptačí perspektivy pohlédli na své 
poklady. Ty budou jistě pod kontrolou mnoha zájemců 
a obdivovatelů z řad návštěvníků. Pozornost si jistě za-
slouží, jejich majitelé jim totiž věnují všechno – peníze, 
čas i lásku. 

MILOVNÍCI AUTOVETERÁNŮ SI PŘIJDOU NA SVÉ  
(veteránů do roku 1945)
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Obec Chřenovice, rozloha 698 ha, výška 457 m n. m. se 152 trvale 
hlášenými občany, žijícími v obci. Obec se nachází cca 2 km nad ma-
lebným údolím řeky Sázavy, jako úplně poslední obec bývalého okresu 
Havlíčkův Brod a kraje Vysočina směrem na západ. Samostatnou obcí 
jsme se stali v roce 1992, odloučením od tehdejšího Místního národní-
ho výboru Jedlá (bývalé střediskové obce). Od této doby jsme plně sa-
mostatnou obcí se všemi právy, ale také povinnostmi. Obec řídí sedmi-
členné zastupitelstvo, které po druhé volební období pracuje ve stejném 
složení: Jaromír Karel – starosta, Milan Novák – místostarosta a dále 
členové: Jaroslav Kafka – zapisovatel, Josef Fejfar, Josef Zelený, Fran-
tišek Voskovec a jedna žena, Věra Štecherová. Obecní zastupitelstvo 
zasedá pravidelně jednou měsíčně, zpravidla první čtvrtek v měsíci. 
Snaží se, v rámci fi nančních a také časových možností (všichni členo-
vé jsou neuvolnění a veškerou činnost provádí ve svém volnu), zajistit 
chod obce, její zvelebení a zkrášlování tak, aby se zde občanům, kteří 
zde trvale žijí, líbilo. Ale i ti, kteří sem přijedou jen na návštěvu, aby se 
k nám rádi vraceli, neboť je zde vyhlášená rekreační oblast, vyhledáva-
ná občany pro krásu řeky Sázavy a jejího okolí. Nutno říci, že v době 
léta, prázdnin a dovolených se počet obyvatel naší obce minimálně 
zdvojnásobuje, protože jsou zde jak rekreační chalupy, tak mnoho chat 
podél řeky a dokonce už i nad ní, směrem k obci. Z důvodu živelnosti 
staveb i různých pochybností jsme byli nuceni zadat zhotovení Územ-
ního plánu obce, který po 5 letech neustálého doplňování a různého 
schvalování byl v loňském roce schválen a ukončen. 

Největší investiční akcí za trvání naší obce bylo, ve spolupráci 
s Obecním úřadem v Hněvkovicích a příspěvku z programu PHARE 
2003, zhotovení lávky přes řeku Sázavu pro přejezd osobními vozidly 
do 3,5 t a následné vybudování přípojných komunikací do obcí Zahá-
jí a Chřenovice, a tak jsme se stali poprvé v historii obcí průjezdnou (do 
této doby komunikace končila u řeky a dál nic!). Do obce Hněvkovi-
ce je to tedy nyní 5 km oproti minulým 17 kilometrům, s možností ná-
jezdu na blízkou dálnici. Celkové náklady na tuto akci se vyšplhaly na 
14 mil. Kč, přičemž dotace EU činila 10 mil. Kč. O zbytek nákladů jsme se 
podělili s obcí Hněvkovice rovným dílem. Komunikace s mostem je hojně 
využívána jak rekreanty, tak i domácími občany.

Další, poměrně velkou a důležitou akcí, bylo zhotovení obecní studny 
pro samostatnost obce v zajištění dodávky pitné vody pro místní občany. 
Do této doby tuto činnost zajišťovala Vrcha a.s. Jedlá, ovšem kvalita do-
dávané vody se před dvěma lety zhoršila natolik, že obecní zastupitelstvo 
rozhodlo vybudovat studnu svoji, na vlastním pozemku. Nechali jsme přes-
ně změřit obecní pozemek, zadali zhotovení hydrogeologického projektu 
až po potřebná povolení a fi rma Studnařství Jaroslav Štecher ke konci roku 
2010 studni vybudovala. V současné době je ve zkušebním provozu a bylo 
zažádáno o kolaudaci této stavby. Celkové náklady na tuto akci byly cca 
450 tis. Kč s dotací POV kraje Vysočina. Součástí bylo vybudování nového 
obecního propojení vodovodu na „Obora“ a další rodinné domky a chaty. 
Provedené rozbory vody zatím ukazují, že složení vody odpovídá sledova-
ným ukazatelům. 

K tomuto nás nadále čeká vybudování nového rezervoáru, neboť nedošlo 
k dohodě s majiteli pozemku na odkup pozemku, pod stávajícím rezervoá-
rem. V letošním roce máme konečně v plánu, alespoň z části, opravit místní 
komunikaci k hájence a to opět za fi nanční podpory z POV kraje Vysočina, 
nákladem cca 400 tis. Kč. Zde nám ale dělají, na téměř všech komunika-
cích spojených s lesem, největší škody Lesy ČR, které těží (nebo nechávají 
vytěžit) dřevo a odvoz s tím spojený je někdy naprostá devastace místních 
komunikací, které samozřejmě nejsou na takové zatížení stavěny. Náprava 
a vyřešení opravy od poškození je někdy úkol až věru nadlidský. Budeme 
muset v tomto směru žádat o pomoc státní orgány, např. Policii ČR. 

Další oblastí, které je věnována nemalá pozornost, je oblast odpadů. 
V minulosti se objevovaly černé skládky v okolí naší obce, pytle s odpadky 
v lesích, u silnice apod. Vydanou obecní vyhláškou na odpady, zajištění 
popelnic a kontejnerů na tříděné odpady se nám celkem úspěšně daří s tím-
to nešvarem bojovat, ale toto je běh na dlouhou trať a hlavně to záleží na 
všech občanech, jestli chtějí mít pořádek v obci a jejím okolí. V letošním 
roce proto máme na zlepšení v plánu vybudování kójí na úschovu popelnic 
a kontejnerů u prodejny a místního pohostinství. Každoročně je prováděn 
sběr nebezpečného odpadu, který je hrazen z obecního rozpočtu a celkové 
odpadové hospodářství je dotováno obcí více jak 120 tis. Kč ročně. (po-
kračování příště)

Jaromír Karel, starosta obce 
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Fotografi e ze slavnostního odhalení po-
mníku Mistra Jana Husa na (nyní stejno-
jmenném) ledečském náměstí. Akt se ko-
nal v květnu 1926 za velké účasti ledeč-
ských občanů. Sochu z umělého kamene 
zhotovil táborský sochař Rudolf Kabeš 
(od tohoto autora je i jeden z pomníků 
na starém hřbitově). Mistr Jan Hus drží 
v pravé ruce otevřenou knihu s nápisem 
„Pravda vítězí“. Na podstavci je nápis 
„Milujte se vespolek, pravdy každému 
přejte“. Je to jediná socha Husa v celém 
Posázaví. Náklady na zhotovení a usa-
zení sochy z velké části hradil ledečský 
divadelní spolek Tyl, částečně z výtěžku 
svých představení.

Jde o jednu z legend ledečských hasičů, pana Jaroslava Nácovského. 
Při příležitosti jeho odchodu do důchodu jsme ho oslovili, aby nám 
převyprávěl téměř čtyřicetiletou hasičskou kariéru, která úzce souvisí 
i s existencí profesionálních hasičů v Ledči n. S.

Do služby hasiče z povolání jsem nastoupil 1. listopadu 1976, k teh-
dejšímu Veřejnému požárnímu útvaru okresu Havlíčkův Brod. O mě-
síc později jsem zahájil se svými třemi příslušníky (pány Jaromírem 
Říhou, Otakarem Hermanem a Josefem Musilem) činnost na Požární 
stanici Ledeč n. S. a stali se zakládajícími příslušníky pracoviště se stá-
lou službou. 

Nastěhovali jsme se do budovy č. 258 v Pivovarské ulici, která slou-
žila dobrovolným hasičům. Vybavení technikou i prostředím odpovída-
lo tehdejším možnostem hasičů. Prvním úkolem bylo udržet techniku 
akceschopnou a zajistit stavební údržbou budovy tak, aby odpovídaly 
potřebám stálé služby. Společně s dobrovolnými hasiči jsme spolupra-
covali při výcviku (v mnoha věcech jsme se od nich učili), zasahovali 
při mimořádných událostech, starali se o opravu budovy a připravovali 
projektovou dokumentaci pro celkovou úpravu stanice. Zásadní opravy 
byly provedeny v letech 1977/79. V této době byly též doplněny po-
četní stavy příslušníků, nastoupil pan Jiří Říha, Jaroslav Pátek a Libor 
Hart. Postupně se dařilo obnovovat speciální techniku: cisternový spe-
ciál Erena za CAS- 25 Liaz, T-805 za vozidlo Avia, AZ-32 Zil za úplně 
nový AZ-32 Ifa a pomocné vozidlo Škoda 1203.

V roce 1980 byla zahájena rekonstrukce stávající budovy, přístavba 
garážových stání a služebních prostor. Všechno se rodilo v Akci Z! Ti-
síce hodin odpracovali hasiči z povolání ve spolupráci s dobrovolnými 
členy a když bylo potřeba, přišly nám na stavbu pomoci i manželky. 
O to větší jsme měli radost, když jsme 23. září 1983 dílo kolaudovali.

Společensko politické změny v roce 1989 se dotkly i našeho sboru. 
Polovinu roku 1990 jsem byl pověřen vedením Správy a útvaru SPO 
v H. Brodě. Na stanici v Ledči zůstal pan J. Říha. Po návratu zpět do 

funkce velitele stanice jsme povyšovali o šest příslušníků na stanici, ale 
také prožili boj o budovu (přihlásili se její majitelé). Teprve po osmi 
letech zůstala budova naše. Bylo to dobře, neboť bylo třeba v zájmu 
rozšířených činností hasičů (dopravní nehody…) znovu stanici přebu-
dovat. Dlouhý soudní spor vše brzdil. O to větší jsem měl radost, když 
jsem již sloužil ve funkci ředitele v H. Brodě a po vzájemné doho-
dě v roce 2001, jsme získali od státu prostředky na přestavbu stanice. 
Kolaudace byla opět 23. září 2003, přesně po dvaceti letech od první 
přestavby.

To, že máme zabezpečenou požární ochranu v takovém rozsahu, je 
zapotřebí poděkovat všem zúčastněným zastupitelům města.

Funkci velitele zdejší stanice jsem zastával do 30. dubna 1977. Od 1. 
května 1977 jsem plnil funkci velitele jednotek okresu H. Brod spoje-
nou s funkcí zástupce okresního ředitele. S platností zákona 238/2000 
Sb. byly zřízeny hasičské záchranné sbory krajů a od 1. ledna 2000 
jsem byl ustaven na funkci ředitele územního odboru H. Brod HZS 
kraje Vysočina.

V posledních deseti letech se záchranářství objevilo v názvu našeho 
Sboru. Jsem velmi rád tomu, že naši hasiči nás dnes a denně přesvěd-
čují, jak dokážou záchranářské povinnosti naplňovat se ctí. Chtěl bych 
jim touto cestou poděkovat! V neposlední řadě vždy šťastný návrat ke 
svým rodinám.

Na odpočinek odcházím s dobrými pocity a spoustou vzpomínek na 
dramatické i radostné chvíle s mými přáteli – hasiči. Budu to na chatě 
vyprávět vnoučatům.

Panu Jaroslavu Nácovskému děkujeme a přejeme mu hodně šťast-
ných chvil v nové „funkci“ důchodce.

Na snímcích: (1) Jaroslav Nácovský, 
(2) Dnes už historická fotografi e z budování stanice – 

Musil J., Pátek J., Herman O., Strejček Z., Říha Jaromír.

PŘÍBĚH HASIČE
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OKÉNKO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI – VZPOMÍNKA 
NA MARII

Květen v naší církvi vnímáme jako měsíc Panny Marie, matky Ježíše 
Krista. Má příklad Marie místo i v dnešním světě? Nebo jde o příběh nic 
nevypovídající o dnešku? Posuďte sami.

Mnoho žen dnes stojí před volbou mezi mateřstvím a starostmi, které 
přináší a snadnějším životem, ve kterém se mohou naplno věnovat 
vzdělávání, profesi a zálibám. Doba rodinám nepřeje, příliš nepomůže 
stát, mizí smysl pro povinnost a zodpovědnost, žena snadno může zůstat 
s dítětem sama a téměř bez prostředků. Marie stála před obdobnou 
volbou. Rozumem nepochopila hloubku zázraku, kterým mělo být 
zrození Ježíše, ale srdcem cítila, že je to dobré. Vykonala to, co bylo 
potřebné, bez zbytečných otázek a pochyb. Porodila dítě, vychovala ho 
a zůstala s ním i ve chvíli nejtěžší. Nezištně milující a vždy připravená 
k oběti za své dítě. Stejně tak jako miliony dnešních žen. Možná právě 
toto je nejkrásnější poselství Marie pro 21. století. 
VYBRANÉ KVĚTNOVÉ FARNÍ AKCE 

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

7. 5. v 18.30 Setkávání nad Biblí na faře (společné čtení biblických 
textů a diskuze, právě čteme ze Skutků apoštolů) 

8. 5. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (Probíhá měsíčně v útulném 
prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti si zazpívají 
při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. Po promluvě se připojí 
k bohoslužbě probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).

12. 5. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře 
spojené s modlitbami za děti a rodiny) 

15. 5. v 18.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hraje skupina 
Naděje) 
 Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI 

16. 5. sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník, jeden z nejznámějších 
českých světců umučený světskou mocí roku 1393. Jeho památku připomíná 
socha před farou v Ledči. 

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 dotazLN. 

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

Pečovatelská služba poskytuje podporu a pomoc 
občanům v Ledči nad Sázavou a integrovaných obcí. 
Od 1. 1. 2011 jsme uzavřeli Smlouvu o poskytování 
pečovatelské služby s osmi uživateli. Nejčastěji vyu-
žívanými úkony je pomoc při zajištění chodu domác-
nosti, zajištění běžných nákupů, běžný úklid domác-
nosti uživatelů, praní a žehlení prádla, zajištění stravy 
a její dovoz či donáška do domácnosti uživatelů. 

Dne 31. 3. 2011 se účastnili pracovníci pečovatel-
ské služby semináře na téma „Bezpečná domácnost 
II“, který proběhl v Pečovatelské službě v Přibyslavi, 
se kterou máme dobrou spolupráci, kde se dozvěděli 
informace o tom, jak se mají uživatelé bránit podo-
mním prodejcům, podvodníkům a kapesním zlodě-
jům. Tohoto semináře se pracovníci účastnili z důvodu 
důvěřivosti seniorů. Seminář je akreditován u MPSV, 
což jsme uvítali v rámci dalšího vzdělávání pracovní-
ků v sociálních službách a sociálních pracovníků. 

Toto školení proběhlo dne 12. 4. 2011 i u nás, ale pro 
uživatele, kde jim bylo sděleno Policií ČR, jak se mají 
chovat předtím, než si vpustí do bytu neznámého člově-
ka. V rámci školení bylo uživatelům doporučeno, jakým 
způsobem si mají dávat pozor při nakupování v obcho-
dech, především to, že si mají dávat peněženku na dno 
tašky, nenosit s sebou velké množství peněz atd. Účast-

níci byli stručně informování i o problematice domácího 
násilí páchaného na seniorech. Na závěr školení bylo 
uživatelům doporučeno, jak se chovat v silniční dopravě 
a rozdány informační letáky. Během celého školení bylo 
účastníkům promítáno DVD, které zobrazovalo modelo-
vé situace, které vypovídaly o důvěřivosti seniorů.

Dne 13. 4. 2011 se účastnila vedoucí ledečské 
pečovatelské služby Dana Pospíšilová, sociální 
pracovník Richard Holek, DiS. spolu se starostou 
Mgr. Petrem Vaňkem - Okresní konference Financo-
vání sociálních služeb – Individuální projekt v Hav-
líčkově Brodě. Obsahem konference bylo sdělení 
radního kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí 
Mgr. et Bc. Petra Krčála o fi nancování sociálních 
služeb v dalším období. Poté následovaly prezentace 
vybraných sociálních služeb.

Richard Holek, DiS., sociální pracovník Pečova-
telské služby v Ledči n. S. 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LEDEČ NAD SÁZAVOU INFORMUJE

KLUB HARMONIE 
Zdravíme čtenáře Ledečského zpravodaje a přá-

tele Klubu Harmonie. Měsíc utekl jako když tleskne-
te do dlaní. Je velký rozdíl, zda jen tak protekl mezi 
prsty, anebo byl naplněn prací, vzájemnou pomocí 
a rozdáváním radosti. Zavzpomínáme-li v Klubu 
na akce minulého měsíce, je našim příznivcům co 
nabídnout. Začátkem dubna pořádal klub „Burzu ob-
lečení a módních doplňků“. Akce si vyžádala časové 
i fyzické nasazení všech členek. Byly denně k dispo-
zici zájemcům, vytvořily příjemné zázemí, které dý-
chalo dámskou atmosférou. Zákaznice mohly oděvy 
vyzkoušet na místě (kabinka, zrcadlo) nebo si je 
vypůjčit domů. Milé dámy, tímto vás zveme na pod-
zimní Burzu (termín bude včas oznámen). Klub 16. 
4. pořádal „Kavárničku Las Pyjamas“. Netradičním 

oděvem bylo pyžamo! Vše proběhlo v duchu veselí, 
zpěvu a smíchu. Věřte, že mnohdy zdravotní stav 
některých členů Klubu není vždy dobrý, a přesto 
se snaží svou dobrou náladou a optimismem přispět 
k pohodě ostatních návštěvníků. 

Ještě o dvou akcích z března. Byla to oslava MDŽ 
a Josefská zábava. Při oslavě svátku žen nás mile 
překvapila iniciativa mužů z Klubu, kteří se chopili 
rolí hostitelů a o nás, dámy, celé odpoledne pečovali. 
Slušelo jim to! 

Vážení přátelé, přejeme vám krásné dny, o kte-
rých píše Virginie Woolfová: „…je tak krásné ráno 
– svěží a čerstvé, jako by je zrovna vyklopily děti 
z formiček na pláži.“

Zlatuše Trpišovská, koordinátorka Klubu Harmonie 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Ve 
středu 25. května 2011 od 8 do 13.30 
hodin bude pro veřejnost připraven Den 
otevřených dveří Pečovatelské služby 
Ledeč nad Sázavou, na adrese: ul. 5. května 
473, kde se návštěvníci dozví informace o 
naší činnosti, tzn. poslání, cíle, cílovou 
skupinu, činnosti, které poskytujeme, výši 

úhrad za ně a další. 
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Základní umělecká škola dětem nabízí ucelené vzdělání od prvních tříd 
ZŠ po celou dobu školní docházky, a to ve čtyřech uměleckých oborech: 
hudebním, výtvarném, literárně dramatickém a tanečním.

Ke studiu v ZUŠ přijímáme zejména děti ve věku 5–7 let, v případě vol-
né kapacity i starší. Žáci prvních tříd základní školy navštěvují ve všech 
oborech tzv. přípravku, každý další ročník je pak uzavírán vysvědčením, 
poslední ročníky jsou zakončeny absolventským vysvědčením. Výuka 
v ZUŠ probíhá pod vedením odborně vzdělaných pedagogů.

Výuka v ZUŠ je nepostradatelnou průpravou pro přijetí na střední, vyšší 
či vysoké školy uměleckého nebo pedagogického zaměření. 

Závazné přihlášky se přijímají do 15. června 2011.
Hudební obor nabízí výuku ve hře na klavír, akordeon, housle, dechové 

nástroje, bicí nástroje, sólový i sborový zpěv, kytaru. „Přípravka“ hudebního 
oboru je zaměřena na podchycení zájmu dětí hravou formou, rozvíjí intonační, 
rytmické cítění dítěte, seznamuje se základy notového písma, připravuje dítě ke 
hře na hudební nástroj. Od třetích ročníků se děti zapojují do souborové hry.

Přihlášky podávejte v ředitelně školy.
Výtvarný obor pomáhá dětem na 1. st. ZŠ v rozvoji jemné motoriky 

a soustředění. Rozvíjí výtvarné cítění a myšlení dětí, dětskou fantazii a učí 

pracovat různými výtvarnými prostředky a technikami. Oblasti výuky: 
kresba, malba, grafi ka, keramika. 

S výsledky práce VO se můžete seznámit na výstavě VO, která bude 
k vidění v prostorách ZUŠ od 2. června 2011. 

Přihlášky přijímá uč. Gabriela Hrubešová ve dnech pondělí, úterý, stře-
da od 13 do 15.30 hod.

V literárně dramatickém oboru se děti učí metodami tvořivé drama-
tiky především navázat kontakt, rozvíjet pohybové dispozice, rytmické 
cítění, schopnost aktivně se zapojit do společenské hry. Starší žáci mode-
rují školní koncerty a připravují divadelní představení (Info o termínech 
představení na www.zusledec.cz)

Přihlášky přijímá uč. Bohuslav Žáček vždy ve středu od12.30 do 14 
hod (tel. 739 991 224).

Taneční obor poskytuje žákům základy lidového tance, klasického a mo-
derního scénického tance a taneční průpravu. Přijďte se podívat na taneční 
představení žáků, které se koná v sobotu 21. 5. ve 14 hod v sále ledečského 
gymnázia. Přihlášky přijímá uč. Melicharová vždy v pondělí a úterý od 13 
do 18 hod.

Zájemci se mohou informovat osobně v ZUŠ a na tel. 569 726 239,
www.zusledec.cz

                Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou oznamuje, 

         že přijímá nové žáky pro školní rok 2011/2012

Hudební obor Výtvarný obor

Dramatický obor Taneční obor

Zveme Vás na …
Koncert nejen pro táty a mámy – představí se žáci dechového a smyčcového oddělení školy. Koncert se koná v úterý 17. května od 18 hod 
v sále gymnázia.
Roztančené odpoledne je již tradiční výroční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ. Přijďte se podívat na krásnou hru barev a pohybu do sálu 
ledečského gymnázia v sobotu 21. května ve 14 hod.
Přivítání nového školního roku – V necelé hodince plné zvratů se dozvíte, jak se taková bohulibá činnost, jíž přivítání nového školního roku be-
zesporu je, může zvrtnout v muka pekelná. Režie představení: Bohuslav Žáček. Koná se v sále ledečského gymnázia v pátek 27. května v 19 hod.
Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ – Milovníky dětského výtvarného umění zveme opět po roce na výstavu prací dětí výtvarného oboru 
ZUŠ Ledeč n.S., která bude otevřena vernisáží ve čtvrtek 2. června v 16 hod. v prostorách budovy ZUŠ v Nádražní ulici.
Na akordeon nevážně i vážně vám budou hrát malí i velcí akordeonisté ZUŠ Ledeč nad Sázavou a samozřejmě i náš akordeonový orchestr. Zveme 
vás na setkání v pátek 10. června v 19 hod do sálu gymnázia.
Závěrečný koncert žáků ZUŠ. Poslední koncert žáků hudebního oboru školy v letošním školním roce se uskuteční v sále ZŠ Komenského ul. v úterý 
14. června v 18 hod.
Oslavte Den hudby s dechovým orchestrem ZUŠ! Na ledečském náměstí budeme vyhrávat v pátek 17. června od 15 hod.
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S koncem první dubnové dekády jsou slunečné dny v našich zeměpisných šířkách i vy-
sočinských výškách již trvale zabydlené. Měsíc se Sluncem si s námi trochu pohrávají 
a vrátily se svým postavením až hluboko do devatenáctého století, kdy si na velikonoční 
svátky museli lidé počkat stejně dlouho jako my letos. Tak dlouho se však ledečským pejs-
kařům čekat rozhodně nechtělo a rozhodli se pro vstřícný krok – jít jaru trochu naproti.

Od slov k činům není u nás nikdy daleko, byl pro tentokrát, velitelem a hlavním trasérem, 
zvolen Jarda Valoušek. Slunce vstává na východě, tudíž byl směr cesty v ústrety jaru jasný. 

Prostředek zvolený k přesunu pak spojil přání jedinců vyzkoušet dosud nepoznané 
či dlouho neopakované s romantikou dálek. Ty jsou odjakživa reprezentované dvojicí, 
do dáli se vinoucích ocelových hadů.

Kolejí tu na rozdávání mnoho nemáme, věkovité jsou již též notně (pro zvídavé konstatuji 
108 let), ale na východ se vinou, vlaky po nich jezdí a vozí i lidi. Chválou budiž, že nejen lidi, 
ale i pejsky a psy. Tudíž jsme se mohli 10. 4. 2011 v 10:45 hod shromáždit a náš fotograf Jirka 
zmáčknul spoušť poprvé. Posázavský Pacifi k již přišel o svou parní romantiku a proti proudu 
Sázavy se přihnal Orchestrion, Autobus na kolejích či jak je ještě dřívější M152 označován. 
Černí pasažéři jsou nežádoucí jedinci, a proto jsme společně podpořili rozvoj místní 

dráhy zakoupením jízdenek. Směr, třída i počet souhlasily, mohlo se tedy nastupovat. 
Malé překvapení se skrývalo ve srovnání ceny. České dráhy si psích společníků váží 
a ležení na podlaze jim umožnily za dvojnásobnou cenu než sedícím psovodům – zřej-
mě to bude kalkulováno od nohy…

Plný text článku najdete na: http://www.cvicakvledci.wbs.cz/Stalo-se.html
Fotodokumentaci najdete na: http://cvicakvledci.rajce.idnes.cz/Vylet_10._dubna_2011/

BG

Vítání jara v ZKO Ledeč n. S.

Dovolujeme si Vás informovat o navržené koncepci Opatření k řešení dopadů demografi ckého 
vývoje ve středních školách, zřizovaných krajem (dále jen „Koncepce“). Podrobnosti o této 
koncepci naleznete na webových stránkách gymnázia http://www.gvi.cz a na webových stránkách 
Krajského úřadu kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp.

Z důvodu nízkého počtu dětí, které nastupují do škol a z fi nančních důvodů navrhuje Krajský 
úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu s radní kraje Vysočina RNDr. Marií 
Kružíkovou zrušit osmiletá gymnázia v menších městech a zachovat je pouze v okresních 
městech. Uvažuje s možností rozhodovat o každém gymnáziu individuálně po posouzení 
různých kritérií. Výše zmíněný odbor bude na podzim roku 2011 předkládat návrhy řešení 
zachování nebo zrušení osmiletých gymnázií ke schválení zastupitelstvu kraje Vysočina. 
Z tohoto důvodu se obracíme na veřejnost a rodiče stávajících studentů gymnázia nebo rodiče 
potenciálních studentů gymnázia, aby připojením svého podpisu pod dopis, který bude odeslán 
na Krajský úřad kraje Vysočina, vyjádřili podporu k zachování osmiletého gymnázia v Ledči 
nad Sázavou. Celé znění dopisu si lze přečíst na stránkách města www.ledecns.cz na stránkách 
školy www.gvi.cz a nebo přímo ve vestibulu gymnázia v termínu od 23. do 25. 5. 2011 vždy 
od 13 do 16 hod.

-ZK-

MUZEUM – VÝSTAVY
Pokud jste doposud nestihli navští-

vit výstavu akvarelů Karla Kubíčka 
„LEDEČSKO“, máte možnost se na ni 
přijít podívat ještě do 29. května 2011.

KAREL KUBÍČEK *1960 – MISTR 
AKVARELŮ A PORTRÉTŮ

O vodě, jako zdroji života, bylo již 
napsáno mnoho stran v odborných pub-
likacích, románech i poezii. Věnovalo se 
jí mnoho přírodovědců a lidí, kteří bděli 
nad její blahodárností. Můj vztah k vodě 
je docela obyčejný a přirozený. Celé dět-
ství jsem prožil na Šumavě, na horním 
toku Vltavy, Otavy a Vydry. V období 
studií mi byla blízká Lužnice a jihočeské 
rybníky. Pár let jsem strávil u řeky Úpy 
a nakonec mne osud zavál na Sázavu. Té-
měř vše, co nyní činí mé tahy štětcem, se 
houpá na drobných vlnkách, které jiskří 
ve skleněné dóze. Špička – pár chloupků 
zbarvuje tu čirost vody do různých od-
stínů – zelené, červené, žluté, zkrátka do 
barev, které dávají mé tvorbě život. Veš-
kerá čistota se rázem rozplývá jako pěna 
na mořské hladině. Nedovedu si předsta-
vit ztrátu té přirozenosti, kterou ta prostá 
tekutina v sobě skrývá, jež se snažím vy-
užít, jak nejlépe umím. Jen s postupem 
věku trochu lépe zvládám kočírovat to 
neuvěřitelné stádo stínů, tónů, temna, 
světla a barevností, které nám je schopna 
příroda poskytnout – příroda, která nám 
dává tuto životodárnou věc, kterou jsme 
pojmenovali „voda“. 

Uznávám, že pro někoho je tato chvála 
vody, která je ve své podstatě bez chuti 
a zápachu, příliš nadnesená, avšak bez ní 
by neexistoval život ani pestrobarevná 
paleta přírody a naše překrásná planeta 
„Země“ by byla jen temnou a neživou 
součástí tohoto vesmíru.

Zrcadlení a barevné proměny v jakém-
koliv ročním období donutí člověka, aby 
se na okamžik zastavil, pozoroval, na-
slouchal, neustále se inspiroval, akvare-
loval a skicoval…

… každý tah štětcem je potom jako 
proud řeky. 

-KK-

PODPORA ZACHOVÁNÍ OSMILETÉHO 
GYMNÁZIA V LEDČI NAD SÁZAVOU

Gymnázium, Střední odborná škola 
a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
přijme od nového školního roku 2011/12

učitele odborných strojírenských 
předmětů 

(stavba a provoz strojů, mechanika, 
kontrola a měření apod.)

Požadujeme: VŠ - technické zaměření
Kontakt: vitiskovai@gvi.cz, tel. 

731 612 316
www.gvi.cz

Od 2. 6. do 3. 8 . 2011 se bude v galerii 
muzea konat výstava kreseb-akvarelů Ing. 
arch. Bohumila Blažka nazvaná „MĚSTO 
NA ŘECE“. Autor se ve svém díle též 
zaměřil na zobrazení pozoruhodností 
našeho městečka a jeho malebných 

zákoutí.
(Podrobnosti k výstavě přineseme 

v příštím vydání LZ.)
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Pozvání přijal DJ Vesy – Libor Veselý z H. Brodu, ikona dětských karnevalů, který po 
celý tříhodinový odpolední maratón moderoval a zpříjemnil disco na ledě zábavou, soutěže-
mi a hrami. Divákům se zde představily členky ledečského oddílu krasobruslení, nejmladší 
Míša Palánová, pětileté Zuzanka a Klárka Brabcovy, šestileté Klárka Cihlářová a Anežka Cas-
ková, dále Natálka Palánová a Adélka Casková, Kateřina Lebedová a Eliška Lísková a třinác-
tiletá Tereza Brabcová. Dále zde vystoupila se svou volnou jízdou i krasobruslařka z H. Bro-
du Simona Černá, která trénuje v Jihlavě synchronizované bruslení, avšak zastesklo se jí po 
dvojitých skocích a obtížnějších piruetách a dojíždí do Ledče za trenérkou Z. Suchánkovou. 
Děvčata trénují pod vedením trenérek krasobruslení paní Aleny Jakubíčkové a Ziny Suchánkové. 
„Oddíl krasobruslení vznikl v roce 2009 a dvě sezony stačily k tomu, aby oddíl pořádal první ročník 
krasobruslařských závodů pod názvem Ledečská pirueta 2011, který se konal 5. března 2011, kde 
závodila premiérově i všechna děvčata z oddílu,“ uvedla shodně Alena Jakubíčková a Zina Suchán-
ková z ledečského oddílu. Ledečský oddíl byl následně požádán vedením Českého krasobruslařského 
svazu o pokračování v tradici a pořádat v Ledči n. S. republikové krasobruslařské závody každoročně, 
a to v ještě větším rozsahu. Svůj dík a obdiv vyjádřil svou přítomností i pan starosta Města Ledče 
nad Sázavou Mgr. Petr Vaněk a místostarosta pan Jaroslav Doležal, kteří předávali ceny vítězkám 
jednotlivých kategorií přímo na ledové ploše. Krasobruslařky z ledečského oddílu dobře reprezentují 
Město Ledeč n. S. i klubové barvy místního HC, pořádají nejrůznější akce pro děti, rodiče, veřejnost. 
Snad největším úspěchem této sezóny byla stříbrná medaile 11leté Elišky Lískové na mezinárodním 
závodě v rakouském Grazu, kde se mezi 28 závodnicemi z Rakouska, Slovenska, Chorvatska, Itálie 
a jiných zemí neztratila a dovezla za Českou republiku krásnou druhou příčku. Eliška je ve dvouleté 
kategorii ŽAČKA mladší prvním rokem a již tuto sezónu se díky umístění na pohárových závodech 
nominovala mezi 30 nejlepších a potvrdila si tak účast na Mistrovství ČR v krasobruslení v Brně, které 
se konalo letos v březnu a umístila se zde na 16. místě. Oddíl krasobruslení, společně s hokejovým 
klubem, zahájil nový projekt pod názvem Školička bruslení pro začínající bruslaře. Tento projekt měl 
velmi pozitivní odezvu. Školička bruslení se konala 3x v týdnu a pod vedením Aleny Jakubíčkové 
z Jihlavy, dále obětavé paní Palánové z Ledče a výpomoc neodmítla ani paní Marcela Černá, bývalá 
trenérka z H. Brodu. Závodní sezóna sice končí, avšak krasobruslení je věčná dřina a neobejde se bez 
tzv. udržovacích tréninků, děvčata budou dojíždět 1–3x týdně za ledem a 1x týdně na suchou přípravu. 
O prázdninách se zúčastní kraso-soustředění. Děkujeme všem zúčastněným za ochotu a vstřícnost. 

Za oddíl Alena Jakubíčková a Zina Suchánková – trenérky krasobruslení.

KARNEVALEM ON ICE 

V úterý  19. dubna 2011 proběhla na ledečském náměstí v rámci „STONOŽKY“ prodejní akce, kdy žáci 
5.C prodávali své výrobky s velikonoční tematikou. Výtěžek akce bude poukázán na konto „STONOŽKY“

Dana Tůmová a Jaroslava Příhodová

PŘIJMU
do SALONU HAIR v Ledči n. S. 
kadeřnici, kosmetičku, manikérku, 
pedikérku, masérku na ŽL. Klientela 
zajištěna. Informace na tel. 739 003 482.

SOBOTNÍ ODPOLEDNE PLNÉ TANCE 
A POHYBU VE STYLU
STEPAEROBIKU S EVOU, ZUMBY S IV-
ČOU, AEROBIKU SE ŠTĚPÁNKOU
Dne 21. 5. 2011 vás zve
Česká asociace SPV, oddíl aerobiku TJ Kovofíniš 
Ledeč nad Sázavou na sobotní odpoledne plné tance 
a pohybu do tělocvičny ZŠ Ledeč 
v Nádražní ulici s vchodem z nábřeží od řeky 
Sázavy. 
Začátek: 
16.00 hod. – 16.50 hod. stepaerobik 
17.00 hod. – 17.50 hod. zumba
18.00 hod. – 18.50 hod. aerobik s posilováním 
Cena: 3hodinové vstupné za 80 Kč, jednotlivá 
hodina za 50 Kč 
S sebou: pití, karimatku, sportovní sálovou 
obuv a dobrou náladu
Prosíme nezávazně se přihlašovat na:
e-mail: stepanka.nem@seznam.cz , nebo 
tel.: 605 975 007 z důvodu zajištění potřebného 
počtu stepů.

Poslední dubnovou sobotu se jel 5. ročník 
cyklokrosového závodu Vilémovická 120. 
Trať dlouhá 4 km vedla lesním okruhem 
nedaleko Vilémovic. Za deštivého počasí 
se závodilo ve dvojicích, letos jich bylo 27, 
které se štafetově střídaly. Dvojice, která 
za 2 hodiny absolvovala nejvíce okruhů, 
zvítězila. Tento závod byl v letošním roce 
prvním ze série vytrvalostních závodů 
o Pohár Melechova. Závod se jel v režii 
o.s. Melechov.    

-JS-

PRODÁM
pěkný slunný zděný byt 3+1 v Ledči n. S. 
Staré sídliště, 3. patro s výtahem, krásný 
výhled, plastová okna – byt je po celkové 
rekonstrukci.
Kontakt na telefon: 603 271 155.

POSÁZAVSKÉ DERBY VYZNĚLO 
PRO LEDEČ
V neděli 17. dubna hostili muži „A“ KF 
Ledeč nad Sázavou na domácím hřišti 
soupeře FK Bohemia Světlá nad Sázavou. 
Ve vyrovnaném zápase domácí zvítězili 
1:0 brankou L. Kalivody.

Koupím
byt nejlépe 1+1 v ledči n. S., platím 
hotově
Daruji – čtvery včely – nemoc.
Zdeněk Kratochvíl, Majerové 663, Ledeč n. S.

VILÉMOVICKÁ STODVACÍTKAODDÍL KRASOBRUSLENÍ PŘI HC LEDEČ NAD SÁZAVOU SE PRVNÍ 
DUBNOVOU NEDĚLI LOUČIL SE SEZONOU 
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Roky tiše běží jak klidné řeky proud,
jen vzpomínky se vrací 

a nedají se zapomenout.
Dne 11. května uplynuly dva roky 

od úmrtí paní ZDEŇKY SKALICKÉ 
z Ledče nad Sázavou. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte prosím 
s námi.

Děkují – manžel a děti s rodinou

Dne 10. května letošního roku bychom 
rádi vzpomněli nedožitých 70. narozenin 
našeho otce a manžela, bratra a strýce – 
pana BOHUMILA SVOBODY z Ledče 
nad Sázavou, který nás opustil v srpnu 

loňského roku. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 

spolu s námi tichou vzpomínku.
Rodina a příbuzní

Dne 28. května 2011 uplyne sedm 
smutných let od úmrtí našeho drahého 

manžela, tatínka a dědečka, pana 
JANA ŠTĚCHA z Ledče nad Sázavou. 

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka, dcera a syn s rodinami. 

NOC S ANDERSENEM

VZPOMÍNKA
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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 24. května 2011 uplynou čtyři 
smutné roky od úmrtí našeho manžela, 
tatínka a hlavně dědečka, pana 
JAROSLAVA ZÍTKA z Ledče nad 

Sázavou.
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. 

Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát…
S úctou a láskou stále vzpomínají 
manželka, dcera s rodinou, vnučky Lucka 

a Káťa

Dne 16. dubna pořádalo v ledečské sokolovně Stře-
disko volného času Ledeč nad Sázavou již 9. ročník 
Ledečského tanečního poháru. Po týdnu aprílového 
počasí jsme se probudili do nádherného slunečného 
dne a celé centrum ožilo hudbou. Sjelo se ohromné 
množství tanečníků z 30 koutů celé republiky, na-
příklad i taneční skupiny z Chebu nebo Vimperku. 
Jen tanečníků bylo přihlášeno 1442 a připočteme-li 
doprovod a diváky, tak celkový počet přesáhl 2000. 
Porota měla nelehký úkol ze 128 vystoupeních ve čty-
řech kategoriích vybrat ty nejlepší. I naše tanečnice 
se umístily. Skupina ZIVNS obsadila 2. a 3. místo. 
A Kometkám bronzová příčka utekla o pár bodů. Také 
nejmladší Tygříci a Šmoulata se ve velké konkurenci 
neztratili. Další ročník této megaakce je úspěšně za 
námi a nezbývá, než se vrhnout do přípravy jubilejní-
ho desátého ročníku. 

Za pořadatele Ivana Svobodová – pedagog volné-
ho času SVČ Ledeč 

Dne 1. dubna se uskutečnila další mezinárodní Spací 
noc s Andersenem. V České republice bylo zaregistrováno 
840 spacích míst, a to v knihovnách, ve školách, klubov-
nách a družinách.

Městská knihovna Ledeč nad Sázavou nezůstala 
pozadu a posázavské pověsti byly tentokrát vybraným 
tématem. Děti ve věku do dvanácti let se všemi zálud-
nostmi připravených úkolů úspěšně propracovaly až 
k nalezení pokladu. Nemohl je zastavit ani hrůzostrašný 
kostlivec se svými nelidskými skřeky.

Vítanou změnou letošního roku byla skutečnost, že 
se zúčastnilo i několik kluků. Ti to pak rozjeli ve velkém 
stylu. Při diskotéce jsme objevili, že Ledeč má mnoho na-
dějných tanečníků, kteří nezůstávají sedět někde v koutě. 
Kéž by jim to vydrželo! Ráno se dojídaly zbytky chutné-
ho pohoštění a pak hurá domů. Nejdéle za rok knihovna 
znovu ožije ve večerních i nočních hodinách… 

LEDEČSKÝ TANEČNÍ POHÁR

LETNÍ TÁBOR 2011 KOZOJEDY

(vhodné pro děti od 1. tříd),  míčovky, koupání, 
diskotéky, výlety, noční hry, celotáborová hra

ZLATOKOPOVÉ   NA  KLONDIKU
Termín: 14. 8. až 21. 8. 2011, cena: 2.750 Kč

(pro členy zájmového vzdělávání SVČ Ledeč 
š.r. 2010/11 cena 2.350 Kč).

Bližší informace a závazné přihlášky obdržíte 
v SVČ Ledeč, Mizerov 82,

584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 
736 539 172 nebo na www.svcledec.cz


