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ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 20. června 2011

RM schvaluje:I. 
– pronájem bytu zvláštního určení č. 1, ul. 5. května 1202, Ledeč 

nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou Ing. Františku 
Matlachovi, bytem Ledeč nad Sázavou, Hradec 54, a to na dobu 
určitou od předání uvolněného bytu dědici na dobu jednoho 
roku s tím, že se v Ledči nad Sázavou přihlásí k trvalému poby-
tu. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši Kč 630,- měsíčně.

– manželům Erice a Petrovi Staníčkovým prodloužení nájemní smlou-
vy k bytu č. 3 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, 
na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011. Rada města Ledeč 
nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 
2715,- Kč.

– manželům Janu a Miloslavě Staníčkovým prodloužení nájemní 
smlouvy k bytu č. 9 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sá-
zavou, na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011. Rada města 
Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
1903,- Kč měsíčně.

– žádost manželů Martiny a Bc. Romana Kreclových (nájemci bytu 
č. 5 v domě čp. 556, ul. Ke Stínadlům v Ledči nad Sázavou) o po-
skytnutí podnájmu Mgr. Tomáši Bezděkovi, bytem Marie Majerové 
682, Ledeč nad Sázavou, a to na dobu určitou ode dne 1. 7. 2011 do 
30.6.2016.

– záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1622/3 v k.ú. Ledči 
nad Sázavou cca 5 m2,ul. Koželská (u vodojemu pro ČSAD), za 
účelem umístění 2 ks včelstev.

– nebytových prostor (garáže) Janu Tesárkovi, malby nátěry, Víc-
kovice čp. 5, Čáslav, o výměře 16,25 m2 za cenu 400,- Kč/m2/rok 
v budově čp. 450 (Poliklinika) ul. Habrecká, Ledeč nad Sáza-
vou. 

– nájem pozemku za objektem VaK v Ledči nad Sázavou, ul. Pi-
vovarská parc. č. 2196/7 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o ploše 200 
m2 cirkusu Berosini, se sídlem Lhotská 995, 193 00 Praha 9, IČ 
44844468 ve dnech 27.6 až 29. 6. 2011 za celkovou částku ve výši 
3.000,- Kč včetně DPH.

– pronajmutí části pozemku parc. č. 2605/1 skládající se z částí 
parc.č. PK 490,491,492, cca 5900 m2 v k.ú. Ledči nad Sázavou, 
Ke Křížům, za účelem umístění a pastvy koní, Markétě Majoro-
vé, bytem Ledeč nad Sázavou, Ke Křížům čp. 1298, za celkovou 
částku 1.000,- Kč/rok, s výpovědní lhůtou 3 měsíců.

– nové znění nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově čp. 
52 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou se společností ČSAD 
BUS, a.s. Na Ostrově 177, Chrudim a pověřuje starostu města 
podpisem této smlouvy.

– o výpůjčce nemovitostí č. 39/11 na pozemky PK 815 a PK 816 
v kat. území Ledeč nad Sázavou s ČR – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 
– Nové Město a pověřuje starostu města podpisem smlouvy a do-
ložky.

– uzavření dodatku k servisní a materiálové smlouvě se společností 
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o. na pro-

nájem tiskárny bizhub 223 za cenu 1944,- měsíčně a pověřuje 
starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem tohoto dodatku.

– licenční smlouvy na SW Myslivecké a rybářské průkazy se spo-
lečností Janeček Karel Ing. YAMACO Software a pověřuje sta-
rostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy.

– výběr fi rmy Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o. na dodávku díla 
(grafi cké zpracování a tisk 1500 výtisků „Vícejazyčné brožury 
o regionu Ledečsko“) v rámci projektu „Putujeme za krásami 
Ledečska“, za částku 153.400,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy o dílo.

– uzavření Smlouvy č. 2514 o nájmu hrobového místa č. 448 na sta-
rém hřbitově v Ledči nad Sázavou s panem Alexandrem Pospíšilem, 
bytem Sokolovská 179, Praha 9, v předloženém znění.

– Františku Holemému prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 
v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 
1. 7. 2011 do 30. 9. 2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 
nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2495,- Kč.

– Petru Mazačovi prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2/2 v domě 
čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 7. 
2011 do 31. 12. 2011. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje ná-
jemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 741,- Kč.

– pokyn ředitelky ZŠ Ledeč nad Sázavou č. 7/2011, kterým je 
upraven provoz školní družiny o letních prázdninách 2011.

II. RM neschvaluje:
– nabídku televize R1 na vytvoření pořadu „Zrcadlo Vašeho kra-

je“, který měl informovat o aktuálním dění v Ledči nad Sázavou, 
zejména s ohledem na Staročeskou pouť a pouťově oslavy 2011.

III. RM jmenuje:
– komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení veřejné zakázky „Vypracování digitálního povodňového 
plánu pro město Ledeč nad Sázavou“.

členové: 1. Jaroslav Doležal náhradníci: 1. Tomáš Březík
 2. Ing. Jan Čepa      2. Jiří Vrána
 3. Ing. Břetislav Dvořák     3. Luděk Šíma
 4. Jaroslav Nekola     4. Martin Píbil
 5. Ing. Zdeněk Tůma     5. Ing. Petr Stránský

– komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v zadávacím ří-
zení veřejné zakázky „Vybudování sítě varovného vyrozumívacího 
systému pro město Ledeč nad Sázavou“ .

členové: 1. Jaroslav Doležal  náhradníci: 1. Tomáš Březík
 2. Ing. Jan Čepa      2. Jiří Vrána
 3. Ing. Břetislav Dvořák      3. Luděk Šíma
 4. Jaroslav Nekola       4. Martin Píbil
 5. Ing. Zdeněk Tůma      5. Ing. Petr Stránský

IV. RM stanovuje:
– celkový počet zaměstnanců organizační složky Informační centrum 

Ledeč nad Sázavou od 1. 1. 2012 následovně: v měsících listopad 
až březen včetně 2 zaměstnanci, v měsících duben až říjen včetně 
5 zaměstnanců. 

9. - 10.7. Dent klinik s. r.o. , 
U Rybníčku 3970, H. Brod 569 431 530

16. - 17.7. MUDr. Maštálka Jan, 
Habrecká 450, Ledeč n. S 569 721 553

23. - 24.7 MUDr. Jáchym Pavel, 
Lánecká 970, Světlá n. S. 569 452 569

30. - 1.7. MUDr. Ryšavá Alena, 
Habrecká 450, Ledeč n. S. 569 721 509

6. - 7.8. MUDr. Vosiková Veronika, 
Lánecká 970, Světlá n. S. 606 136 302

13. - 14.8. MUDr. Kočová Jana, 
Habrecká 450, Ledeč n. S. 724 170 466

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVENEC 2011 PRODÁM

chalupu s velkou zahradou, 20 km od Ledče 
n. S., 10 km od dálnice D1. Uvnitř jsou 3 velké 
místnosti, spíž, koupelna + WC, kotelna na 
pevná paliva. Vhodná i k trvalému bydlení, 
přístavba možná. Na pozemku přes 2000 
m2 jsou ještě hospodářské budovy + sklep. 
V krajině u Želivské přehrady je krásně! 
V případě zájmu o informace volejte prosím 
po 19. hodině na číslo 777 572 725.
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SETKÁNÍ FOGLAROVCŮ 
VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE 2011

HASIČSKÁ SOUTĚŽ

Třetí červnovou sobotu opět ožila 
„Jeřábkova louka“ ve Sluneční zátoce. Bylo 
to při tradičním setkání Foglarovců. Letos 
uplynulo 801et od prvního tábora skautské 
Pražské dvojky. Program obohatila návštěva 
posledních dvou žijících členů „Dvojky“, 
bratrů Jíry a Mílka (snímek nahoře). Pestré 
vyprávění a vzpomínky obou, dnes již 
devětaosmdesátiletých pánů, osvětlilo 
mnohým skautský život v 30. letech. Bratr 

Bobr z brněnské větve SPJF předal čestné 
uznání rytci a autoru pamětní desky ve 
Sluneční zátoce Vladimíru Pecharovi – Pluto 
(snímek dole). Nedávno nalezenou starou 
skautskou píseň nastudoval a na kytaru zahrál 
kreslíř Rychlých šípů Milan Teslevič.

Na památku byl každý obdarován Pamětním 
listem, skautští sběratelé si zase mohli ulovit 
do sbírky číslovanou kartičku „ulčovku“. 

-ph-

Hasiči z okrsku č. 17 opět po roce měřili své síly, tentokrát při 
okrskové soutěži v Ledči n. S., na „Rašovci“. Soutěž probíhala 
dle pravidel požárního sportu, to znamená jednotlivci běhali na 
100 m překážek, družstva soutěžila v požárním útoku s vodou (do 
výsledkové listiny se časy sčítají) a děti též v požárním útoku.

Za krásného slunečného odpoledne 4. června 2011 se sešlo 
z okrsku č. 17 dvanáct družstev mužů a dvě družstva dětí. Všichni 
byli dobře naladěni a připraveni poprat se o putovní pohár a několik 
hodnotných cen, které pro soutěžící zajistili pořadatelé z domácího 
SDH Ledeč. Na nástup ve 13 hodin přišli soutěžící přivítat ředitel 
HZS z H. Brodu pan pluk. Luboš Vacek, jeho předchůdce exředitel 
Jaroslav Nácovský, vedoucí aktivu zasloužilých hasičů v H. Brodě 
pan Josef Cihlář a místostarosta města Ledče pan Jaroslav Doležal. 
Všichni soutěžícím popřáli hodně štěstí při požárním sportu.

Soutěž začali muži na 100 m překážek, soutěží z každého družstva 
tří jednotlivci, dva nejlepší časy se započítávají do celkového 
hodnocení. Nejlepší jednotlivec v překážkách byl Tomáš Borovský 
z Kozlova, na druhém místě Jaroslav Chudoba z Číhoště a na třetím 
Roman Borovský, také z Kozlova. Celkové výsledky celé soutěže 
najdete na www.hasici ledec.cz.

Po skočení překážek nám nastoupili naši nejmenší hasiči, a to děti 
z Bělé a Kozlova. Vrhly se rovnou na útoky s vodou, za podpory všech 
ostatních závodníků a hlavně za podpory svých rodičů. Útok se lépe 
povedl dětem z Kozlova. Jakmile opustily děti dráhu a pořadatelé 
prodloužili trať, pustili se do požárních útoků muži, soutěží celé 
sedmičlenné družstvo. Nejlépe si vedli chlapi z Hradce II, druzí 
byli Kozlovští I a na třetím místě se umístili ledečští hasiči. Tato 
soutěž, jak už to bývá, nám trochu zamíchala celkovým pořadím. Na 

prvním místě v celkovém hodnocení, putovní pohár a nejlepší cenu si 
odnesli hasiči z Kozlova I, na druhém místě byli hasiči z Ledče a třetí 
místo obsadili hasiči z Hradce II. První dvě místa jsou postupová, 
a tak borci mohou jet na okresní soutěž do Havlíčkova Brodu.

O celý průběh soutěže a o ceny pro soutěžící se postarali hasiči 
z Ledče n. S., za což jim patří veliký dík, dále dobře soutěž řídili 
pánové Vítek Hess – velitel soutěže a Václav Pokorný – hlavní 
rozhodčí soutěže.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem rozhodčím a pořadatelům, 
kteří dokázali věnovat svůj volný čas naší soutěži a přijít pro dobrou 
věc něco udělat, dále děkuji i všem sponzorům, kteří přispěli na 
soutěž, a AMK Ledeč nad Sázavou za propůjčení pozemku.

Za okrsek č 17 – Ledeč nad Sázavou starosta okrsku Borovský Josef 

Do 3. srpna je možné navštívit výstavu 
ing. arch. Bohumila Blažka „Město na 
řece“. Letošní sezonu zakončí výstava 
mystických olejomaleb a paličkované krajky, 
doplněné domalovanou scenérií od manželů 
Bartůškových. 

Stanislav Bartůšek – malíř autodidakt 
(54), je z Úsobí u H. Brodu. Tvorbě se mohl 
profesionálně věnovat až po sametové revoluci. 
Jeho umělecká tvorba je mnohostranná, od 
olejomalby, kresby, grafi ky, ilustrace a práce 
se dřevem až po básnickou tvorbu. Používá 
staromistrovskou techniku malby ve vrstvách, 
kde obrazy na podmalbě vznikají překrýváním 
barevných lazur. Malíř má za sebou více 
jak 40 výstav a jeho obrazy se nacházejí ve 
sbírkách v mnoha zemích světa. Obrazy, 
snivé pohledy do duše, kde se barevné tóny 
vzájemně snoubí, proplétají a přenášejí nás 
do světa snů starých záhad, oživlých bytostmi 
andělů a siluet astrálních postav, které nás 
lákají a vtahují do světa něžného dění. 
Ludmila Bartůšková (51), pochází z H. 
Brodu. Ve svých obrázcích spojuje křehkou 
krásu paličkované krajky s malbou nebo tiskem, 
které krajku oživují a dávají jí nový prostor. 
Jsou to malá poetická vyprávění, zpracovaná 
s ženským citem pro kouzlo tvarů, dávající 
pocit radosti, pohody a harmonie. Manželé 
Bartůškovi žijí a tvoří v Úsobí na Vysočině.

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.

VÝSTAVY V GALERII MUZEA
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KALEIDOSKOP

Zajímavým kulturním počinem byl i muzikál ZWOSKU připravovaný SVČ. V pátek 24. června se konala v multifunkčním sále ledečského gymnázia 
JEHO derniéra. Autorkou tohoto dílka a zároveň režisérkou, autorkou scénáře, choreografi e, textů a melodií písní i návrhářkou kostýmů je stu-
dentka gymnázia Lucie Hrochová. Diváci v plně obsazeném sále odměnili účinkující velkým potleskem a odcházeli s pěknými zážitky z představení 
a dobře prožitým večerem (Sladkovský). 

Velkou radost nám udělali mladí muzikanti z místní ZUŠky. Oslavili Svátek hudby (21. června) hned nadvakrát. A bylo to vždy příjemné a milé, také 
posluchačů se sešlo hodně a mladé kumštýře odměňovali častým potleskem. Oba orchestry, dechový – taneční a konec konců i dívčí formace, si ho 
právem zasloužily! Budeme se těšit na další sváteční dny a doufat, že těch hudebníků bude slavit ještě víc.

Léto se kvapem přiblížilo a s ním i čas poutí a různých kratochvil. V závěru června to byla už tradiční Staročeská pouť na hradě a ještě dřív najeli na 
starobylé nádvoří i naleštění krasavci, které sem nasměroval pan Petr Kropáček z Veteran Car Clubu Praga. Nevšední podívanou doplnili pasažéři 
v dobových kostýmech, všem to moc slušelo! Zejména dříve narození (a pochopitelně rodáci) si nenechají ujít pouť v Zahrádce, doplněnou výstavou 
fotografi í a tradiční mší svatou. Nakonec se jich tu sešlo na půl tisícovky. Moc hezké místo pro nostalgické vzpomínky a rozjímání.
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVEN 2011
NEPLNÍ VÝŽIVNÉ NA 

SVÉHO NEZLETILÉHO 
SYNA – Policejní orgán zahá-
jil úkony trestního řízení pro 
podezření z přečinu zanedbání 
povinné výživy, kterého se svým 
jednáním mohl dopustit 26letý 
muž z Ledečska, neboť vůči 
svému nezletilému synovi nepl-
ní vyživovací povinnost. Matce 

dítěte dluží výživné za období od března roku 2010 do 
současné doby. Vyživovací povinnost mu byla stanovena 
rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě.

KRÁDEŽ MOBILNÍHO TELEFONU – Přečinu 
krádeže se dne 27. 5. dopustil 31letý muž z Českolipska, 
který využil nepozornosti jednoho z hostů restauračního 
zařízení v Ledči nad Sázavou na ul. Lipová a v nestře-
ženém okamžiku poškozenému odcizil mobilní telefon. 
Uvedeného jednání se dopustil podezřelý i přes skuteč-
nost, že byl za přečin krádeže již v minulosti odsouzen. 
V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na 
tři léta.

KRÁDEŽE KABELŮ – Policisté v Ledči nad Sáza-
vou šetří krádež měděného kabelu. Neznámý pachatel 
v době od 20. do 31. 5. vnikl do oploceného areálu fi rmy 
v Ledči nad Sázavou a z venkovního záložního úložiště 
z dřevěné cívky odcizil 50 metrů měděného kabelu. Po-
škozené společnosti vznikla škoda ve výši 35.000 Kč.

POŠKOZENÍ TAHAČE – Pro přečin poškození cizí 
věci byly policejním orgánem zahájeny úkony trestní-
ho řízení, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel 
v Ledči nad Sázavou na ul. Koželská ve dnech 4. 6. až 

6. 6. tím, že u zaparkovaného tahače zn. Mercedes pře-
střihl elektrický svazek vodičů a vzduchových hadic. 
Svým protiprávním jednáním tak způsobil majiteli taha-
če škodu ve výši 12.000 Kč.
ŘÍDIL BEZ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ – Z pře-

činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je 
podezřelý 43letý muž z Pelhřimovska, který dne 18. 6. na 
pozemní komunikaci v Ledči nad Sázavou řídil motorové 
vozidlo i přes skutečnost, že za své předchozí prohřešky 
za volantem dosáhl 12 bodů v bodovém hodnocení řidi-
čů. Současně provedenou dechovou zkouškou mu bylo 
naměřeno 0,69 promile alkoholu v dechu, při opakované 
zkoušce pak nadýchal 0,63 promile.

POŽÁR VOZIDLA – K požáru osobního vozidla 
Škoda Felicia combi vyjížděli ledečští policisté ve ve-
černích hodinách v pondělí 27. 6. do ulice Havlíčkova 
v Ledči nad Sázavou. Neznámý pachatel v době mezi 
19.30 a 19.40 hod. rozbil zadní boční okénko a vnikl 
do zavazadlového prostoru, který úmyslně zapálil. Ná-
sledně došlo k vznícení celého zavazadlového prostoru 
a požárem bylo poškozeno i vedle stojící motorové vozi-
dlo Ford Tranzit. Hmotná škoda byla vyčíslena na téměř 
50.000 Kč. Ve věci policisté zahájili úkony trestního ří-
zení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání 
přečinu poškození cizí věci.

KRÁDEŽ NAFTY – Ledečští policisté šetří krádež 
nafty z nákladního vozidla. Neznámý pachatel v noci na 
úterý 28. 6. vnikl do oploceného parkoviště nákladních 
vozidel v Ledči nad Sázavou. Zde z nádrže zaparkované-
ho vozidla Renault Midlum odčerpal 190 litrů motorové 
nafty. Majiteli vznikla škoda ve výši téměř 10.000 Kč.

npor. Mgr. Tomáš Bezděk, vedoucí OOP Ledeč n. S.
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HISTORIE Obec Kožlí se rozkládá jižně od Ledče nad Sázavou, v nad-
mořské výšce 446 m. První písemná zmínka je z roku 1370. V této souvis-
losti je připomínán vladyka z Kozel. Obec dvakrát vyhořela, poprvé v roce 
1863 za oběť ohni padlo 26 usedlostí, a v roce 1868, kdy vyhořela téměř 
celá vesnice i se starým kostelem. V r. 1897 podpořilo tehdejší zastupitel-
stvo obce založení sboru dobrovolných hasičů. Ihned po svém vzniku byla 
zakoupena hasičská stříkačka a postavena hasičská zbrojnice. Ke 110. vý-
ročí založení SDH byla vydána kniha. V obci na návsi stojí dva památníky 
obětem posledních válek. V památníku padlým ze 2. světové války je umís-
těna urna s popelem odbojářů, kteří zemřeli v Kobylím dolu. Na jaře 1945 
byl nad Ledčí sestřelen sovětský bombardér, který dopadl nedaleko Kožlí na 
„Kozích hrbech“. Letci jsou pohřbeni na místním hřbitově. 

ZNAK V roce 2003 schválil Parlament České republiky obci znak a pra-
por. Autorem návrhu je Tomáš Zdechovský. V levé polovině znaku je hlava 
kozla na červeném podkladu, vpravo mříž. 

SOUČASNOST Kožlí je obec s celkovým počtem 752 obyvatel. Sou-
částí obce Kožlí jsou osady Bohumilice, Sechov, Přemilovsko a Podhradí. 
V obci Kožlí je 253 čísel popisných s 504 obyvateli, v Bohumilicích je 73 
čísel popisných se 162 obyvateli, v Sechově je 45 čísel popisných se 78 
obyvateli a Přemilovsko s 8 obyvateli. Nejčastěji zastoupené jméno u žen je 
Marie – 44, Jana – 29, Jaroslava – 15 a u mužů Josef – 42, Pavel – 31, Jiří – 
29. Pro zajímavost v roce 2010 se 9 dětí narodilo, 26 občanů přistěhovalo, 
13 občanů odstěhovalo, 6 občanů změnilo trvalý pobyt v rámci obce, bylo 6 
sňatků a 6 občanů zemřelo. V obci Kožlí je obecní úřad s uvolněným staros-
tou a hospodářkou. V čele obce s třináctičlenným zastupitelstvem, stojí třetí 
volební období starosta p.Václav Husák. V roce 2010 byla místostarostkou 
zvolena p. Ing. Dvořáková Jitka a zastupitelé p. Prchal Bohuslav, p. Josef 
Vojíř, p. Ludmila Michková, p. Jindřich Javorský, p. Petr Burger, p. Jiří Sto-
rož, p. Smejkal Miroslav, p. Smejkal Jiří, p. Wolfová Dana, p. Vlach Otakar 
a p. Viktorová Jana.

V administrativní budově obce jsou kanceláře obecního úřadu, česká 
pošta, kancelář Czechpoint, zasedací síň, klubovna, kadeřnictví a knihovna. 
V letech 2007–2010 byla postupně rekonstruována administrativní budova 
OÚ (sociální zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace, vnitřní schodiště, 
rekonstrukce elektrorozvodů, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, 
výměna oken a parapetů). Místnosti administrativní budovy byly vybaveny 
novým nábytkem, kanceláře byly připojeny k vysokorychlostnímu interne-
tu a k elektronickému zabezpečovacímu systému, provedena plynofi kace 
a výměna topení v budově, montáž dálkového ovladače IZS pro varování 
obyvatel, propojeného se sirénou. Budovu obecní prodejny má v pronájmu 
Jednota OVD Havl. Brod a provozuje zde obchod potravin a smíšeného 
zboží. Budova hasičské zbrojnice byla roku 1994 zrekonstruována. V ob-
dobí 2007–2010 byla budova připojena k elektronickému zabezpečovacímu 
systému, provedena plynofi kace, montáž dálkového ovladače IZS pro varo-
vání obyvatel a vyhlášení poplachu pro výjezdovou jednotku obce, propo-
jeného se sirénou. Budovu hasičské zbrojnice a požární techniku obce má 
v užívání Sbor dobrovolných hasičů Kožlí, který zajišťuje výjezd jednotky 
obce JPO III. 

Obec Kožlí je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a ma-
teřská škola Kožlí. Obec Kožlí provozuje budovu základní školy, ve které 
probíhá ve dvou třídách výuka žáků od 1. do 5. ročníku, budovu mateřské 
školy, kde jsou dvě třídy dětí předškolního věku, školní družinu a kuchyni 
s jídelnou. V letech 2006–2010 byly obě budovy připojeny k dálkovému 
vysokorychlostnímu internetu, elektronickému zabezpečovacímu systému 

a obě byly plynofi kovány. Na rekonstrukci a přístavbu ZŠ je zpracována 
projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. V budově MŠ byla 
v období 2006-10 provedena postupná rekonstrukce (sociální zařízení včet-
ně rozvodů vody a kanalizace, rekonstrukce elektrorozvodů, výměna střeš-
ní krytiny a klempířských prvků, výměna oken a parapetů, nákup židliček 
a stolečků, nábytku) a byla dokončena přístavba – přípravna zeleniny a pro-
vedeno dovybavení kuchyně. 

Budova Kulturního domu v Kožlí byla roku 2006 zrekonstruována, včet-
ně plynofi kace a připojení na EZS. Kulturní dům Kožlí je využíván místními 
organizacemi a spolky k jejich činnosti, občany obce pro soukromé oslavy 
a akce. Budova Kulturního domu v Bohumilicích je využívána místními or-
ganizacemi a občany, součástí budovy je místní knihovna. V budově Kultur-
ního domu Sechov probíhá celková rekonstrukce (výměna střešní krytiny, 
rekonstrukce schodiště, výměna oken a dveří, vodorovná izolace zdí a pod-
lah, sociálního zařízení, rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace).

Koupaliště Kožlí, v areálu je možné se koupat, občerstvit a stanovat. 
V současné době provozuje areál pan Píbil, jako „Pstruhový ráj“. 

Sportovní areál Kožlí, kde je možnost sportovního a kulturního vyžití, 
má v užívání Sportovní klub Kožlí, který zajišťuje jeho opravy, údržbu 
a provoz.

Obec provozuje místní hřbitov, kde pronajímá hrobová místa a urnová 
okénka. Obec provozuje veřejné osvětlení v Kožlí, Bohumilicích, Sechově 
a Přemilovsku. V obci Kožlí bylo v roce 2009 při akci „Rekonstrukce vodo-
vodu Kožlí“ zrekonstruováno celé veřejné osvětlení. V letošním roce bude 
obec rekonstruovat veřejné osvětlení v Bohumilicích.

Obec vlastní několik rybníků. V letošním roce byla ukončena výstav-
ba třetího rybníka u stávajících dvou rybářských rybníků v Kožlí. Ry-
bářské rybníky má v užívání Český rybářský svaz Kožlí, který zajišťuje 
jejich údržbu. 

Na odbahnění a rekonstrukci rybníka v Bohumilicích je připravena pro-
jektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Na výstavbu nového 
rybníka a revitalizaci vodního toku v Bábovkách v Kožlí je připravena pro-
jektová dokumentace a vydáno územní rozhodnutí. Na tyto dvě akce bude 
v letošním roce žádáno o dotaci ze SFŽP.

V místě rybníka v Bábovkách a rybářských rybníků by v budoucnu 
vznikla klidová zóna, kterou by občané obce mohli využívat pro procházky 
nebo cykloturistiku.

V roce 2008 byly vybudovány nové autobusové čekárny s nástupními os-
trůvky v Kožlí a v Sechově. Obec provozuje místní rozhlas, který byl v roce 
2010 zrekonstruován a rozšířen do všech osad. Obec provozuje vodovod 
v obci Kožlí. V roce 2009 byla ukončena jedna z největších investičních 
akcí – „Rekonstrukce vodovodu v Kožlí“, která probíhala ve dvou etapách 
a na kterou byla použita i dotace z EU. Byla zrekonstruována čerpací stanice 
vodovodu, výtlak z čerpací stanice, budovy vodojemů, úpravna vody (odra-
donování a dezinfekce), distribuční rozvod vodovodu a přípojky na hranice 
pozemků odběratelů. Dále má obec připravenou projektovou dokumentaci 
a vydané stavební povolení na gravitační přivaděč k čerpadlům, hlubinný 
vrt pro posílení stávajících studní a jeho připojení. Veřejná zeleň v obci – 
obec neustále udržuje rozsáhlou veřejnou zeleň včetně její obnovy ve všech 
katastrálních územích obce. 

V květnu roku 2009 napadl smrkový les v majetku obce lýkožrout smr-
kový. Nařízením IŽP byla provedena likvidace kůrovcové dřevní hmoty, 
která byla ukončena koncem roku 2010. Pokračování příště.

Václav Husák, starosta obce
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STÍNADLA ZPÍVAJÍ

V měsíci září roku 1934 probíhaly 
na Vrchovině velké vojenské manévry. 
Slavnostní zakončení manévrů se 
uskutečnilo přímo na ledečském náměstí. 
Závěrečnou inspekci vojska  provedl 
vysoký francouzský generál Gamelin, 
za českou stranu generál Syrový. Zde  
představitelé města a všech ledečských 
spolků očekávají příjezd předsedy vlády 
Malypetra, který v té době zastupoval 
nemocného prezidenta T. G. Masaryka, 
který měl být původně členem delegace, 
což by byla historicky první návštěva 
prezidenta republiky v našem městě. 
Takhle jsme museli čekat dalších více 
než padesát let.  To když 25. června 1997 
přijel Václav Havel.

S končícím jarem se mikroregion Ledečsko stává naší organizaci již těsným 
a dochází k rozšiřování aktivit i do sousedství. 28. května jsme přijali pozváni 
do Josefodolu na tam pořádanou akci „Pohádkový les“. Sportovní řevnivost 
meziměstská nemá na psím poli místo, takže abychom si mohli navzájem 
zatleskat za předvedené výkony, vystupovali Světeláci dopoledne a Ledečáci 
odpoledne. Ukázky z obou vystoupení je možno vidět a kochat se nejen jimi na 
adrese: http://www.stream.cz/profi l/seznam.cz/safranjan?video_id=587804 

Zaměření celého dne na děti, hry, pohádkové bytosti za světelskou ZKO 
několikanásobně podtrhnul Luboš Slavíků se svojí Letti předváděnými cviky 
(nikoliv triky – neplést). 

Ledečská ZKO šla do mlýnice se zkušeností z pořádání akcí pro dětské 
publikum, a proto si vybrala scénické vystoupení poutající pozornost nejen 
sportovními výkony, ale i probíhajícím dějem. Vysilující sportovní výkon 
„způsobil“ kolaps psovoda i psa v podání Verči Malimánkové a jejího Aldy. 
Záchranný tým ve složení Eva Blažková s Engie a Makča Blažková s Trixou 
byl naštěstí v plné pohotovosti a rozdělení péče o kolabující bylo dílem oka-
mžiku. Srdeční masáž i dýchání z úst do úst (v případě Aldy a Trixy z a do 
mordy) aplikováno s úspěchem a po chvíli rekonvalescence mohli závodníci 
nastoupit k dokončení závodů.

Mezi činnosti naší ZKO nepatří jen výcvik psů a jejich pánů, ale také osvětová 
činnost pro veřejnost a to zvláště pro děti. Cílem je, aby se děti naučily správně 
chovat ke psům, tak, aby se minimalizovaly konfl ikty mezi dětmi a psy. 

Ve dnech 17. a 18. 6 jsme tedy uspořádali hned dvě akce v tomto duchu 
a opět s výjezdem. 

První pro děti z jedné pražské základní školy, které přijely trávit víkend 
k nám na Vysočinu do Podhradu. Děti určovaly psí plemena, sledovaly posluš-
nost i ukázky psích sportů, vyslechly, jak se chovat ke psům. Nejvíce se jim 
líbilo následné ,,hloučkování“. Každý si vybral psa, se kterým se sblíží, a pod 
dohledem psovoda vyzkouší hlazení, poslušnost i sporty. Odvážní obdivovali 
německého ovčáka, jeho kousání na rukáv, předvedení aportu. Děvčatům se 
líbil tanec se psem. Ukázka agility se líbila všem a zkusit si proběhnout krátkou 
dráhu chtěl a mohl každý.

Následující akce pak proběhla opět ve Světlé n/S. a pořádalo ji mateřské 
centrum Rolnička. Tady se na pejsky i přes nepřízeň počasí přišly podívat 
opravdu malé děti. Nejdříve se podívaly i se svými rodiči, jak se o pejska starat, 
vyzkoušely česání, čistění zubů, viděly stříhání drápků. Potom se dozvěděly, 
jak správně přistupovat k cizímu psu, když si ho chtějí pohladit. Rodičům i dě-
tem jsme ukázali, jak se chovat k neznámému přibíhajícímu psovi bez pána. 
Malé děti se rády mazlí, takže samozřejmě došlo i na to. Každé mrně si našlo 
toho svého hladícího hafana, ručičky se zabořily do psích kožíšků a i za dudlí-
kem nejmenšího se objevil úsměv.

Zachování úsměvů na tvářích i našim čtenářům po celé prázdniny přeje 
ZKO Ledeč n. S.

Ivana Vejsadová, BG 
Fotoseriály J. Ptáčníka a V. Vejsady, mapující jednotlivé okamžiky dění, 
jsou na adresách:
http://cvicakvledci.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_les_-_Josefodol_28.5.2011/ 
http://cvicakvledci.rajce.idnes.cz/Skola_v_prirode_Podhradi_
http://cvicakvledci.rajce.idnes.cz/Den_otcu%2C_Svetla_nad_Saza-
vou_18.6.2011/

V úterý si děti na Stínadlech zazpívaly na slavnostním odpoledni. 
Probíhal zde již druhý ročník pěvecké soutěže „Skřivánek“. Děti při-
šli podpořit nejen rodiče, ale i prarodiče a sourozenci. Atmosféra byla 
báječná! Děti soutěžily ve dvou kategoriích (od 4 do 5 let a od 5 do 6 
let). Jejich pěvecké výkony hodnotila odborná porota ve složení Jana 
Laudátová – ředitelka ZUŠ, Petra Ochová – učitelka ZUŠ a Milan Ště-
pánek – zástupce ředitelky ZŠ. V samém úvodu vystoupila Terezka 
Brabcová s krásnou písničkou z pohádky za doprovodu p. učitelky Soni 
Brabcové. A zpěváčci to neměli vůbec lehké, vždyť mnozí vystupovali 
před obecenstvem a porotou úplně poprvé! Nechybělo ani výborné ob-
čerstvení pro děti i pro rodiče, které připravily naše kuchařky – Ivanka 
Bušová a Maruška Sýkorová. Mnohokrát děkujeme: odborné porotě, 
panu Kunáškovi (za drobné dárky), rodičům, že s dětmi nacvičili krásné 
písničky, a všem zaměstnancům MŠ.
2. kategorie: 1. Kuba Petrus, 2. Anetka Drahozalová, 3. Liduška 
Krupičková
3. kategorie: 1. Barunka Nácovská 2. Adélka Píšková, 3. Ajinka 
Zítková

J. Pavlíčková, Z. Polanecká

PŘESPOLNÍ AKTIVITY ZKO LEDEČ NAD SÁZAVOU
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  JAN MARIA VIANNEY, ČLOVĚK ŽIJÍCÍ PRO DRUHÉ
V červenci si připomínáme památku sv. Jana Maria Vianneye (1786–

1859), francouzského kněze z Arsu. Mimo katolické společenství není 
tento výjimečný člověk příliš znám. Svým životem k nám ale výrazně 
promlouvá. Od dětství se chtěl věnovat druhým, toužil pomáhat nalézat 
odpuštění, toužil věnovat se tápajícím lidem. Rozhodl se pro kněžskou 
službu, ale byl z chudé rodiny, nevzdělaný a jen průměrně inteligentní, 
při studiu se mu tedy příliš nedařilo.

Stal se knězem, od kterého nikdo nic nečekal. Poslali ho sloužit do 
nevýznamné vesnice jménem Ars. Kněz Jan se lidí v zanedbané oblasti 
ihned ujal. Mluvil k lidem jejich jazykem,

pracoval pro chudé a trpící, mnoho lidí nalezlo v jeho prosté 
moudrosti návod k dobré životní cestě. Brzy se stal vyhledávaným 
důvěrníkem chudých i bohatých. Jeho věhlas rostl, vyhledávali ho lidé 
z celé oblasti, zvláště ti, které tížilo svědomí. Mnozí po setkání s ním 
usilovali o nápravu. Kněz Jan veškeré své příjmy a vůbec všechno, co 
měl, použil na zmírnění chudoby těch nejubožejších. Svým vlivem také 
prosadil postavení dívčí školy pro děti z chudých rolnických rodin. 

Přeji nám všem, abychom i v dnešní době potkali člověka, který 
by se podobným způsobem obětoval nezištně pro druhé, ujal se nás, 
vyslechl naše strasti a hříchy a dovedl nás nasměrovat lepším směrem. 
Svět by byl krásnější, bezpečnější, příjemnější. Podle světských měřítek 
průměrný a chudý člověk Jan Vianney to dokázal. 

VYBRANÉ PRÁZDNINOVÉ FARNÍ AKCE
18.–20.7. Minitábor (pro děti 4–8 let v Hněvkovicích, vedoucí 
p. Veletová) 
24.–30. 7. 10. Farní tábor (pro děti 7–15 let v Borové u Poličky, zajišťuje 
Společenství mladých)
Jednodenní akce pro děti (výlety, sport, hry, rukodělná dílnička…) 
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
25. 7. Sv. Jakuba, apoštola (Ježíšův učedník, popraven kvůli své víře. 
Dle tradice je pohřben
v Santiagu de Compostella. Již od středověku se pořádají k jeho hrobu 
pěší poutě).
27. 7. Sv. Gorazda (pocházel z Moravy, byl přímým následovníkem 
věrozvěstů)
4. 8. Sv. Jana Maria Vianneye 
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

Dne 25. května 2011 byl v Pečovatel-
ské službě Ledeč nad Sázavou připraven 
pro veřejnost Den otevřených dveří. Za-
městnanci připravili informační nástěn-
ky, na kterých byly vyvěšeny nejenom 
informace o Pečovatelské službě, ale 
i fotografi e některých bytů, aby návštěv-
níci měli představu o tom, jak jsou byty 
řešeny. I přesto, že byly informace zve-
řejněny na více místech (webové stránky 
města, vestibul městského úřadu, Havlíč-
kobrodský deník, Ledečský zpravodaj) 
s dostatečným předstihem, účast byla 
velmi nízká, což nás překvapilo. Není 
proto divu, že veřejnost jak odborná, tak 
i laická většinou nemá přehled o tom, jak 
vůbec pečovatelská služba funguje. Pe-
čovatelská služba se poskytuje v domác-
nostech uživatelů, v bytech zvláštního ur-

čení a ve středisku osobní hygieny. Byty 
zvláštního určení jsou umístěny v budo-
vách DPS. Pečovatelská služba, která je 
poskytována uživatelům v těchto bytech, 
je ale terénní, nikoli pobytová. Pracovní 
doba je v pracovní dny od 6.30 do 15.00 
hod. Návštěvníkům byly předány veške-
ré informace o poskytovaných službách, 
proces jednání se zájemcem o službu 
a také dostali informační letáky. 

Dne 4. července 2011 proběhl v klu-
bovně DPS kulturní program s názvem 
„Trampské písničky pro naše babičky“ 
pořádaný Šancí žít, sponzorem akce bylo 
Město Ledeč nad Sázavou. 

Dana Pospíšilová, vedoucí pracovník 
Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LEDEČ NAD SÁZAVOU

 V sobotu 11. června 2011 se uskutečnil 9. ročník 
„Zahrádecké pouti“, která navazuje na historickou 
tradici poutí konaných v městečku Zahrádka, 
které bylo vysídleno v souvislosti s napouštěním 
přehrady na Želivce. V místě byl zachován 
původně románský kostel sv. Víta. Právě ke svátku 
tohoto světce se váže tradice „Zahrádeckých 
poutí“. Akci pořádalo, za laskavého souhlasu 
správce vodního díla, státního podniku Povodí 
Vltavy a správce kostela Národního památkového 
ústavu, občanské sdružení Přátelé Zahrádky, které 
si v letošním roce připomíná 10 let své existence. 
V rámci poutě byl zpřístupněn interiér kostela 
a jeho nejbližší okolí. V kostele byla instalována 
výstava Hudba v Zahrádce, která v reminiscenci 
na letošní výročí Gustava Mahlera, rodáka 
z nedalekého Kaliště, připomínala hudebníky ze 
Zahrádky, zejména působení kapel Záviškovy, 
Myslíkovy a Beladovy. Ze zahrádky pocházel 
i hudební skladatel Petr Adolf Halík (1854–1913). 
Další část výstavy připomněla 100. výročí 
narození malířky Jožky Ryšavé ze sousední obce 
Kožlí. Její život v krátkém vystoupení připomněl 
její příbuzný pan Zdeněk Wachfaitl.

Před kostelem byla instalována výstava 
pohledů na dolní část původního městečka 
a záběrů z jeho bourání a napouštění přehradní 
nádrže. Návštěvníci si tak přímo na místě mohli 
udělat představu o tom, jak to zde vypadalo před 
40 lety.

Poutní mši svatou vedl Páter Maximilián 
z Keblova. Na bývalém zahrádeckém náměstí 
vystoupila country kapela Kolibříci. Na 
70 zájemců se zúčastnilo komentovaných 
prohlídek kostela sv. Víta. Na akci se vystřídalo 
na 500 návštěvníků, kteří příspěvky na veřejnou 
sbírku také podpořili opravy a restaurování 
kostela sv. Víta.

Fotografi e z akce, odkaz na účet veřejné 
sbírky i další informace o městečku Zahrádka, 
jeho historii, osudech a památkách najdete na 
www.zahradka.euweb.cz.

ZAHRÁDECKÁ POUŤ 
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ČERVNOVÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V HUTÍCH

V sobotu dne 11. června 2011 se konaly tradiční rybářské 
závody dospělých na rybníku HUTĚ II v Ledči nad Sázavou.

V letošním roce se zúčastnilo 77 rybářů a z tohoto počtu byly 
na startu i tři ženy – rybářky. Rybáře nejen z Ledče, ale i ze 
Světlé, Humpolce, Uhlířských Janovic, Dačic, Plaňan, Chme-
liště, H. Brodu, Onomyšle, Leštiny u Světlé, Leštinky, Prosí-
ček, Dobrovítova, Kutné Hory, Čáslavi, Pacova, Vlašimi, Luči-
ce, Tupadel a Želivce přivítalo krásné počasí jako stvořené pro 
rybářské závody. 

Mezi závodníky a pořadateli byl vřele přivítán pan Franti-
šek Pokorný, který se letos zúčastnil již svých 55. rybářských 
závodů konaných v Ledči nad Sázavou a ve svých téměř 79 
letech byl nejstarším závodníkem. Jak sám podotkl a spočítal, 
na všech těchto závodech strávil tolik hodin, které by se rovnaly 
měsíční docházce do práce.

Po zápisu a losování startovních míst byl přesně v 6 hodin 
zahájen první poločas. A už to žbluňkalo do rybníka. Každý 
si zvolil svoji taktiku, na plavanou nebo na položenou a mezi 
rybáři byla spousta návnad a nástrah, jen vybrat tu správnou. 
I kapři koukali, jaké dobroty se jim objevují v rybníce a pěkně 
„na to skákali“. Pořadatelé měli ze začátku co dělat, aby stíhali 
ulovené ryby měřit. Rybáři lovili, sluníčko vycházelo, rybářská 
pohoda u vody. Aby ani rybáři nebyli na suchu, o to se průběžně 
a zodpovědně starali pánové – Jan Procházka se synem Micha-
lem a dvěma pomocníky. První poločas probíhal v pohodovém 
tempu a v 8:30 byl ukončen. Závodníci měli jen 30 minut na 
vystřídání míst a občerstvení. V 9 hodin byl zahájen druhý po-
ločas. Jenže jak více vycházelo slunce, tak ryby braly čím dál 
méně. A tak začal souboj o každou rybu a každý centimetr, pod-
le kterých se hodnotilo pořadí. Pro někoho byly ty dvě hodiny 
do konce závodu nekonečné, protože ryba ne a ne zabrat. V 11 
hodin byly závody ukončeny a už se jen netrpělivě čekalo, kdo 
vyhrál. Po 15 minutách bylo vše sečteno. Ale aby napětí ještě 
chvíli vydrželo, nejdříve předseda MO pan Vladislav Bohatý 
předal pamětní sošku panu Františku Pokornému za rekordní 
55. účast s poděkováním a přáním hodně zdraví. 

VÝSLEDKY RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ:
 místo 566 cm Jaroslav Beránek Světlá nad Sázavou1.
 místo 467 cm Martin Kotlík Světlá nad Sázavou2.
 místo 407 cm Jaromír Slavík Humpolec3.
 místo 234 cm Jan Doležal – cena starosty města 9.

                   Ledeč nad Sázavou

UMÍSTĚNÍ TŘÍ ŽEN RYBÁŘEK:
43. místo  61 cm Andrea Kalčicová Čáslav
45. místo  45 cm Václava Horáková Světlá nad Sázavou
54. místo  33 cm Lenka Nývltová Ledeč nad Sázavou

Ze 77 zúčastněných rybářů bylo 13, kterým se nepodařilo ulo-
vit žádnou rybu, ale doufáme, že tento neúspěch je neodradí 
od účasti na dalších závodech v roce 2012. Všem děkujeme za 
účast a přejeme hodně rybářských úspěchů a hodně zdraví. Bu-
deme se těšit, že se v příštím roce zase na závodech všichni 
sejdeme v hojném počtu a že se zúčastní ještě více rybářů z naší 
organizace. Kompletní výsledkovou listinu a fotografi e najdete 
na www.rybari-ledec.estranky.cz
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří 
věnovali hodnotné ceny na rybářské závody dospělých.ATOS 
Ledeč nad Sázavou, Bohdanečská palírna, Čerpací stanice 
ADAM, Eko-lak, Elkomplex, Envicomp, EST + a.s., GALA-
TEK, K + K, KF Novodur, Kukuřičný mlýn Mrzkovice, LB 
Fisch, Město Ledeč nad Sázavou, Salmon – Martin Píbil, 
Schäffer Sudex, Švema, TIME s.r.o. a Zemko Kožlí.
Na snímcích: Jan Doležal (v čepici) – držitel Ceny starosty 
města a nestor ledečských rybářských závodů – pan František 
Pokorný.
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY mají v letošním roce nový 
termín, v sobotu 3. 9. 2011. Těšíme se na hojnou účast všech dětí, 
které mají chuť si zazávodit a vyhrát pěkné ceny.

Jiří Papok – jednatel MO Ledeč nad Sázavou

OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU  
Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, 

ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze změn zákona 
o rybářství je přesunutí kompetence k vydávání rybářských lístků z obecních úřadů ORP (Světlá n. S.) na obecní úřady obcí s POÚ (Ledeč n. 
S.). 

§ 13 odst. 8 zákona o ryb. Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu 
má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku 
podléhá správnímu poplatku.

Od 1. 7. 2011 mohou občané mající trvalý pobyt v obcích Ledeč nad Sázavou (Habrek, Obrvaň, Souboř, Vrbka, Sychrov), Bojiště (Mstislavi-
ce, Veliká), Číhošť (Hlohov, Hroznětín, Tunochody, Zdeslavice), Hněvkovice (Budeč, Habrovčice, Chotěměřice, Nová Ves u Dolních Kralovic, 
Štičí, Velká Paseka, Zahájí), Horní Paseka, Hradec (Hamry), Jedlá (Dobrá Voda), Bělá (Tasice), Chřenovice, Kamenná Lhota (Dolní Paseka), 
Kouty, Kozlov (Olešná, Leština), Kožlí (Bohumilice, Sechov), Kynice, Ostrov, Pavlov, Prosíčka (Dolní Prosíčka, Horní Prosíčka, Nezdín), 
Vilémovice žádat o vydání rybářského lístku na Městském úřadě v Ledči nad Sázavou, sekretariát (II. patro, č. dv. 203).

K vydání rybářského lísku je třeba doložit starý rybářský lístek či doklad o získané kvalifi kaci a doklad totožnosti. 
Odd. životního prostředí, Mgr. J. Hospodková
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MATURITNÍ ZKOUŠKY NA SOŠ 2011

Od roku 2011 se maturitní zkouška skládá ze dvou samostatných částí. Ve společné („státní“) části žáci museli povinně složit dvě zkoušky, 
v profi lové („školní“) další tři zkoušky. První povinnou zkouškou byla čeština. Zkouška se skládala z didaktického testu, písemné práce a ústní 
zkoušky. U druhé povinné zkoušky si žáci volili mezi matematikou a anglickým nebo německým jazykem. Zkouška z cizího jazyka měla také tři 
části. Na rozdíl od češtiny ale didaktický test obsahoval navíc tzv. poslechový subtest. Pokud si žáci zvolili matematiku, psali pouze test. Další 
novinkou byla volba obtížnosti. Žáci mohli skládat zkoušky v základní nebo vyšší obtížnosti. Dále měli žáci možnost se přihlásit na nepovinné 
zkoušky dle nabídky předmětů. V profi lové části skládali žáci zkoušky dle jednotlivých oborů SOŠ. V oboru informatika v ekonomice to byla ústní 
zkouška z informatiky, ústní zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika a účetnictví) a z praktické zkoušky z odborných předmětů. 
V oboru strojírenství skládali žáci ústní zkoušku ze stavby a provozu strojů, ze strojírenské technologie a z praktické zkoušky z odborných předmětů. 
V oboru podnikání (dálkové, nástavbové studium) to byla ústní zkouška z ekonomiky, ústní zkouška z účetnictví a praktická zkouška z odborných 
předmětů.

Maturitní zkoušky žákům čtvrtého ročníku začínaly již 15. listopadu 2010, kdy museli podle platného zákona a maturitní vyhlášky podat 
přihlášku k maturitní zkoušce. Letošní zdlouhavé maturitní období však pro naši střední odbornou školu bylo velmi úspěšné. K maturitní zkoušce 
přistoupilo 52 žáků. Ve společné („státní“) části neprospěli pouze dva žáci. Pokud to vyjádříme procenty, jedná se o 3,85 % (celorepublikový 
průměr je asi 19,5 % !!!). Například z pohledu oboru strojírenství se jednalo o 100% úspěšnost. Vzhledem k informacím z médií, jak špatně dopadly 
odborné školy a nástavbová studia, jsme rádi, že naše odborná škola v Ledči nad Sázavou se mezi tyto školy neřadí. Zásluhu na úspěšnosti žáků má 
také kvalitní a zodpovědná práce našich učitelů, kteří žáky k maturitní zkoušce připravovali. 

V pondělí 20. června 2011 se konalo v multifunkčním sále naší školy za přítomnosti zástupců školy, starosty města pana Mgr. Petra Vaňka, 
rodičů a dalších hostů slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Přejeme všem absolventům hodně úspěchů v soukromém i pracovním životě.

NOVÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA SOS 2011

Žáci učebního oboru zámečník naší střední odborné školy skládali nové závěrečné zkoušky tzv. jednotné zadání, které připravili pracovníci 
Národního ústavu odborného vzdělání společně s odborníky ze škol a praxe. Jednotná zadání u závěrečných zkoušek využily v tomto školním roce 
tři čtvrtiny odborných škol s tříletými obory. Jednotná zadání byla od března 2011 nabídnuta školám k využití na webovém portále informačního 
systému Nové závěrečné zkoušky. Nejprve se vyučující s obsahem těchto zadání seznámili a zvážili, zda je mohou u závěrečných zkoušek využít. 
Po rozhodnutí vybrali z nabídky jednotného zadání témata pro písemnou, praktickou a ústní zkoušku, vytiskli podle organizačních pokynů písemné 
podklady a připravili pracoviště praktické zkoušky. Za současné situace, kdy je využití jednotného zadání dobrovolné, přistoupili jsme k němu 
s přesvědčením, že je pro školu a naše žáky přínosem. Jednotné zadání podává škole důležitou informaci o tom, jaké jsou výstupní požadavky na 
žáka oboru zámečník a pomáhá zajišťovat kvalitu při přípravě a realizaci závěrečných zkoušek.

K závěrečným zkouškám přistoupilo 10 žáků oboru zámečník, všichni žáci úspěšně složili všechny části závěrečné zkoušky, z toho jeden žák 
s vyznamenáním. V pondělí 20. června 2011 za přítomnosti zástupců školy, starosty města Ledče nad Sázavou pana Mgr. Petra Vaňka, rodičů 
a dalších hostů slavnostně převzali v multifunkčním sále naší školy výuční listy.

Přejeme všem absolventům hodně úspěchů a spokojenosti v dalším osobním a pracovním životě.

Mgr. Ivana Vitisková, zástupce ředitele pro SOŠ a VOŠ

Ledečské gymnázium nominovalo dvě studentky, Ivetu Beránkovou a Lucii Hrochovou, do soutěže Talent Vysočiny a obě do-
sáhly úspěchu.

Ocenění Talent Vysočiny je určeno žákům, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevě-
domě rozvíjejí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i mimoškolní (zájmové) činnosti. Návrh na nominaci může podat škola, školské 
zařízení či organizace zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech – humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a spor-
tovním. Letos bylo nominováno téměř dvě stě talentovaných žáků z kraje Vysočina a obě studentky z Ledče mezi nimi uspěly.

Lucie Hrochová, studentka prvního ročníku, byla nominována v oboru uměleckém. Lucka je výborná studentka, která tvoří a režíruje 
muzikály (poslední ZWOSKU jsme mohli vidět 

ještě 24. 6.), dosahuje úspěchů v literárních soutěžích a věnuje se i dalším aktivitám. To vše vedlo k tomu, že byla ze všech nomino-
vaných vybrána mezi osm fi nalistů svého oboru. Cenu Talent Vysočiny naše studentka sice nezískala, ale umístění ve fi nále bylo spjato 
s věcným i fi nančním ohodnocením a určitě je pro Lucku pěkným zadostiučiněním i podnětem pro její další tvorbu.

V oboru humanitním byla nominována Iveta Beránková, stu-
dentka kvarty. Iveta je skvělá studentka, která vyniká ve studiu 
cizích jazyků, jemuž se intenzivně věnuje. Každý rok se účastní 
soutěží v angličtině a francouzštině a vždy získá přední umístění. 
Letos dosáhla největšího úspěchu v zisku prvního místa v celostát-
ním kole Olympiády ve francouzském jazyce. Tato ocenění vedla 
k tomu, že byla nejen do soutěže nominovaná, ale dostala se i mezi 
fi nalisty. Svoje jazykové schopnosti mohla Iveta uplatnit i při slav-
nostním udílení ceny Talent Vysočiny ve Žďáru nad Sázavou. Mezi 
osmi fi nalisty byla jediná, která byla schopna komunikovat ve více 
než dvou cizích jazycích, a ani výzva moderátorky večera, aby di-
váky přivítala v jazycích, které ovládá, naši studentku nezaskočila. 
Iveta oslovila diváky francouzsky, anglicky a španělsky, sklidila 
potlesk publika a nikoho pak nemohlo překvapit, že získala i cenu 
Talent Vysočiny ve své kategorii. Toto ocenění je pro Ivetu jistě 
odměnou za její dosavadní úsilí a bezpochyby i motivací pro 
další studium.
Ivetě i Lucii ke všem úspěchům gratulujeme, děkujeme za vy-
nikající reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

Lenka Trtíková

STÁTNÍ MATURITA V LEDČI

ÚSPĚCH STUDENTEK LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA 
V OCENĚNÍ TALENT VYSOČINY



O víkendu 17.–19. června se v Pardubicích konal turnaj pod názvem POLABINY CUP. 
Ledečská házená postavila dvě družstva v kategoriích 4+1 a 6+1. Obě družstva si vzhledem 
k „okleštěným“ sestavám počínala nad očekávání dobře. V kategorii 4+1 měla naše děvčata 
těžký úkol, když musela bojovat o přední pozice i se smíšenými družstvy chlapci – dívky, která 
se turnaje také zúčastnila. V posledním rozhodujícím zápase vyválčila cenný bronz.

V kategorii 6+1 byla skupina hodně vyrovnaná a rozhodoval každý bod a gól. Při rovnosti bodů 
s týmem Prahy Vršovic rozhodoval vzájemný zápas, který Ledečačky vyhrály 11:6 a odvezly si 
z Pardubic zlato! V obou kategoriích je však potřeba děvčata pochválit za nasazení a bojovnost, 
protože některá z nich dohrávala turnaj s menšími zraněními či odřeninami. Překvapením byla 
účast nejlepší házenkářky ČR za rok 2010 Kláry Černé, která předávala všem hráčkám ceny 
a medaile. Poděkování zaslouží i dlouholetý řidič, fotograf a technický vedoucí pan Miloš 
Bradáč.

Trenéři Lenka Beránková a Petr Hick 

Společné foto obou úspěšných družstev
Dole ležící: Anežka Petržílková 
Zleva klečící: Eliška a Lenka Pavlíkovy, Kačka Důbravná, Ivanka Nguyen o Markéta Blažková-
Ve druhé řadě klečící: Eliška Velíšková, Sabina Lukšíčková a Anička Nguyen
Stojící: trenérka Lenka Beránková, Tereza Sekotová, Kačka Lebedová, Sabina Hicková, Radka 
Kujová,Nikola Červenková a trenér Petr Hick 
Na fotce chybí fotograf, dopravce a technický vedoucí Míla Bradáč a hráčka Gábina Fialová, 
která odjela dříve splnit „tenisové povinnosti“.

V polovině května se septimě místního 
gymnázia naskytla jedinečná příležitost 
seznámit se blíže s historií našeho 
města. Tušili jste, že naše město vlastní 
jednu z nejstarších knih regionu nebo 
že se v našem kostele nachází unikátní 
hliněná klenba? Mnozí z nás ne, avšak 
díky exkurzi na místní faru a do kostela 
sv. Petra a Pavla jsme se dozvěděli nejen 
toto, ale i další zajímavá fakta o Ledči.

Na vlastní oči jsme spatřili historický 
klenot, na který mohou být obyvatelé 
skutečně pyšni. Je to misál, ručně psaný 
v roce 1493 Janem z Humpolce, který 
obsahuje čtení, modlitby a písně ke mši.

Přesvědčili jsme se o jedinečnosti 
tohoto díla a obdivovali dokonalé 
provedení knihy, která má vskutku co 
nabídnout – od krásných ilustrací, přes 
notové zápisy, až po neuvěřitelnou 
propracovanost textu. Ohromilo nás, že 
i po stoletích kniha stále vypadá, jako by 
byla sepsána nedávno.

Poté jsme si prohlédli faru a kostel 
sv. Petra a Pavla, kde na nás z každého 
kouta dýchal závan historie. Nyní víme, 
že Ledeč n. S. je místo plné zajímavostí, 
opředené záhadami a poznamenané 
mnohými historickými událostmi. Díky 
této exkurzi máme opět o pár důvodů 
více být hrdí na své bydliště.

Prostřednictvím tohoto článku bychom 
také chtěli poděkovat paní učitelce Aleně 
Semerádové a panu dr. Janu Bártovi, 
kteří nám tento zážitek umožnili.

Anna Boudníková, septima

11

ÚSPĚCH MINIŽÁKYŇ V PARDUBICÍCH

POKOUTNÍ FESTIVAL
 U LEDČE NAD SÁZAVOU

VÝPRAVA DO HISTORIE

Po velkém úspěchu loňského POKOUTNÍHO FESTIVALU jste 
srdečně zváni na jeho II. ročník, který se uskuteční 

13. SRPNA 2011 OD 13 HODIN

V KOUTECH U LEDČE NAD SÁZAVOU,

V AREÁLU BÝVALÉ ŠKOLY

Na tomto jednodenním hudebním festivalu se můžete těšit 
především na benešovský KEKS, ledečskou PSYCHOHLÍNU, nebo 
na rockovou partu PÍDÝ z Vlašimi. Chybět nebudou ani účastníci 
prvního ročníku, hardrockoví SONIC TEMPLE a R.U.M. Z Prahy 
zavítá rockově melodický projekt SIMPLY MOOD, představí se 
nové seskupení ledečských muzikantů SIR WITCHES BROOM 
a dále FORMACE, která potěší milovníky folku, beatu i rocku. 
Další informace o festivalu, kapelách a programu jsou k dispozici 
na www.pokoutnifestival.cz
Partnery Pokoutního festivalu jsou: Kovo Ledeč (generální partner), 
Atos, Zahradnictví Holata, Elektro Štěpánek, Hugoles, Schäfer 
Sudex, S+S Stav s.r.o, www.apartmany-bulharsko.cz a Journal – 
premium hairdressers. 
Akce se koná za podpory Obce Kouty a Města Ledeč n. S. Pořadatelé 
děkují výše jmenovaným za podporu a těší se na vás!
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epizody
LEDEČÁK JIŘÍ BAŠTA 
VYSTAVUJE V BRODĚ

Padesátiletý Jiří Bašta vystavuje 
své kresby, malby a plastiky 

v Muzeu Vysočiny v H. Brodě. 
Výstava potrvá od poloviny 

července do 4. září 2011, denně 
kromě pondělí v době od 9 do 17 

hodin (s polední přestávkou).

Oznamujeme přátelům a známým, 
že 22. června 2011 zemřel 

pan ANTONÍN TVRDÍK z Ledče nad 
Sázavou. Odešel po delší nemoci ve 

věku osmdesáti let. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 

krátkou vzpomínku. Všem, kteří nám 
projevili soustrast, děkujeme.

Vnoučata – František s přítelkyní 
a Ludmila s přítelem.

OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ

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.

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

v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskárna@
komurka.cz,  nebo tel.: 724 22 92 92. 

DĚTI NA HRADĚ. V úterý 31. 5. 2011 
jsme s dětmi z Mateřské školy 28. října 
dopoledne navštívili hrad Český Šternberk. 
Hned u vstupní brány nás čekal přestrojený 
pan král, který nás celým hradem provázel. 
Jeho pohádkové vyprávění a krásný interiér 
hradu zaujal nejen děti, ale i dospělé. Jak moc 
se všem hrad líbil, můžete vidět na zaujatých 
výrazech v obličejích dětí. 

DEN DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 28. ŘÍJNA 
1. června jsme oslavili na stadionu, kde jsme 
pro děti připravili sportovní dopoledne. Děti 
se střídaly na stanovištích, kde mohly dokázat 
svou pohybovou zdatnost. Nadšené úsilí 
všech dětí jsme ocenili medailemi a sladkou 
odměnou. 

Učitelky H. Vlasová, M. Valoušková,
L. Mikotová

OMLUVA! Při této příležitosti se redakce 
LZ dětem z MŠ 28. října OMLOUVÁ. 
Nedopatřením totiž byla v květnovém čísle (str. 
12) zveřejněna jejich fotografi e bez patřičného 
textu. Pro pořádek připomínám, že se jednalo 
o dubnový VÝLET DO PRAŽSKÉHO 
PLANETÁRIA. Jak je patrné, tak jsme touto 
chybou dětem ani učitelkám náladu a elán do 
dalších akcí nezkazili. Děkuje ok.

VYMĚNÍM
zahrádku v Pelhřimově za zahrádku 

v KÚ Ledeč nad Sázavou.
Tel.: 774 609 436

ZA PANEM ANTONÍNEM 
CHAROUZEM

Smutné zprávy vždy zaskočí a zarmoutí. Dne 
3. června 2011 zemřel zakladatel a dlouholetý člen 
ledečského AMK – pan ANTONÍN CHAROUZ sn.

Díky jeho zapálení a organizačním schopnostem 
dokázal v padesátých letech kolem sebe shromáždit 
stejné fandy, jako byl on a vybudovat motokrosový 
areál s legendárním kopcem „Amerikou“, kde se 
jezdily závody mistrovství republiky. Dokud mu 
to zdraví dovolovalo, jezdil k nám na naše schůze 
a motokrosy. Moc ho těšilo, že jsme dokázali 
upravit původní závodiště tak, aby zde bylo 
možno jezdit i mistrovské závody a pokračovat tak 
v tradici motokrosů, kterou on v Ledči nad Sázavou 
zakládal.

Čest jeho památce!

SITUACE NA TRHU PRÁCE V MIKROREGIONU 
LEDEČ N. S. k 31.  květnu 2011

Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Ledeč nad Sázavou činila 8,22 %, 
což bylo 430 uchazečů o zaměstnání (z toho 250 žen). Přímo ve městě 
Ledeč n. S. bylo 253 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti zde byla 
8,02 %.  Počet volných pracovních míst na Ledečsku činil celkem 9 míst. 
Na jedno volné pracovní místo připadlo na Ledečsku 47,78 uchazeče 
o zaměstnání. Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod 
byla 7,81 %.


