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ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč n. S.,
konané dne 14. listopadu 2011

RM schvaluje:
– pronájem bytu zvláštního určení č. 27, ul. 5. května 1252, 

Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní 
Marii Petrusové s tím, že se v nájemním bytě přihlásí k tr-
valému pobytu, a to na dobu určitou od 1. 12. 2011 na dobu 
jednoho roku tj. do 30. 11. 2012. Rada města Ledeč nad 
Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 
1068,- měsíčně.

– Tomáši Krbaťovi, uzavření podnájmu s Paulou Pokorny 
z Ledče n. S. v nebytových prostorách v Ledči n. S. za úče-
lem výuky cizích jazyků s termínem od 1. 12. 2011.

– ukončení nájmu na nebytové prostory smuteční síně v Led-
či nad Sázavou, Barborka 1100 s manželi Josefem a Ale-
nou Pavlasovými, dohodou s termínem ukončení k 31. 12. 
2011.

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory – smuteč-
ní síně, Barborka čp. 1100 v Ledči nad Sázavou. 

– ÚSP Háj bezúplatný pronájem zasedací místnosti v přízemí 
budovy čp. 16 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou za 
účelem pořádání vánoční výstavy výrobků klientů tohoto 
zařízení, a to ve dnech 15. a 16. 12. 2011. 

RM ukládá:
– správci bytového fondu fi rmě Atos s. r. o. Ledeč nad Sáza-

vou průběžně se informovat na termíny schůzí Rady města 
a případné ukončení nájmu a termíny přidělení nových ná-
jemních vztahů konzultovat s příslušným odborem Městské-
ho úřadu Ledeč nad Sázavou.

RM ruší:
– své usnesení č. 13.2011/203RM-s) ze dne 19. 9. 2011, kte-

rým bylo schváleno ukončení smlouvy o dodávce elektrické 
energie s fi rmou Centropol Energy a.s. se sídlem Ústí nad 
Labem, ul. Vaníčkova čp. 1594/1.

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč n. S., 

konané dne 30. listopadu 2011
RM schvaluje:
– prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 – bezbariérový 

v domě čp 1290, ulici 28. října v Ledči nad Sázavou paní J. 
V., a to na dobu určitou ode dne 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši 1738,- Kč/měsíčně.

– zveřejnění záměru pronájmu část pozemku parc.č. 889/5 
v kat. území Ledeč nad Sázavou za účelem umístění světel-
ného reklamního panelu. 

– zveřejnění záměru pronájmu „Sběrného dvora odpadů 
v Ledči nad Sázavou“. 

 Předmětem pronájmu je:
– stavební objekt na parcele p. č. st. 1917 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou. Jedná se o manipulační sklad a kancelář,
–  zpevněné plochy nádvoří na pozemku parcelní číslo 2604/3 

o výměře 1181 m2 v k.ú Ledeč nad Sázavou,
– obslužná komunikace par. č. 2196/10 o výměře 225 m2 v k.ú. 

Ledeč nad Sázavou,
– změnu nájemní smlouvy č. OdMI/15/10-N na nebytové 

prostory v čp. 790 v Ledči nad Sázavou s Policií ČR, KŘ 
Jihlava formou dodatku č. 3 a pověřuje starostu města jeho 
podpisem. 

– registraci města Ledeč nad Sázavou pod rámcovou smlouvu 
SMO a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem 
podpisového formuláře.

– program jednání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
dne 5. 12. 2011.

– prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení č. 7, 
ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatel-
skou službou paní M. H., bytem 5. května 1202, Ledeč nad 
Sázavou a to na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši Kč 641,- měsíčně.

– prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení č. 10, 
ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatel-
skou službou paní M. V., Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 
určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013.

 Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši Kč 641,- měsíčně.

– prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení č. 15, 
ul. 5. května 1202, Ledeč nad Sázavou v domě s pečova-
telskou službou panu J.P., Ledeč nad Sázavou a to na dobu 
určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013. Rada města Ledeč nad 
Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 
641,- měsíčně.

– prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení č. 28, 
ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatel-
skou službou panu F. Š. Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 
určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013. Rada města Ledeč nad 
Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 
1068,- měsíčně.

– prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení č. 33, 
ul. 5. května 1252, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatel-
skou službou panu P. K., Ledeč nad Sázavou a to na dobu 
určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013. Rada města Ledeč nad 
Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 
2080,- měsíčně.

– prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení 
č. 1214, ul. 5. května 1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pe-
čovatelskou službou paní A. P., Ledeč nad Sázavou, a to na 
dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013. Rada města Le-
deč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve 
výši Kč 1061,- měsíčně.OZNÁMENÍ 

V rámci sociální reformy I. dochází s účinností ode dne 
1. 1. 2012 ke změně výplatního místa dávek pomoci v hmotné 
nouzi. Dosud byly tyto dávky dle územní působnosti 
vypláceny na zdejším sociálním oddělení Městského úřadu 
v Ledči nad Sázavou. Od ledna 2012 bude dávková agenda 
převedena na Úřad práce, kontaktní pracoviště Světlá n. S., 
pobočka v Ledči n. S., adresa: Husovo náměstí 16,  584 01  
Ledeč n. S.

Vedoucí sociálního oddělení M. Měkotová

OZNÁMENÍ 
o vyhlášení termínu pro předkládání písemných žádostí 
o poskytnutí fi nančního příspěvku a dotace z rozpočtu 

Města Ledeč nad Sázavou na základě Směrnice č. 1/2011, 
pro projekty v roce 2012. Písemné žádosti (viz web města 

- dokumenty) směřujte na podatelnu Městského úřadu 
v Ledči nad Sázavou do 20. 12. 2011. 
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SLOVO STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané, 
předpokládám, že stejně jako já jste 

udiveni, a trošku zaskočeni, jak nám ten 
rok 2011 utekl. Přinesl nám mnoho dob-
rého, ale také věci, které bychom raději 
neviděli. Ostatně, jako v životě. A Vy se 
samozřejmě ptáte, co se během tohoto 
roku událo na naší radnici. Zkusím Vám 
to v několika větách načrtnout. Snažíme 
se vymýtit nešvary, které zde po léta pa-
novaly, a jde nám zejména o to, aby rad-
nice pracovala jako pevný a sourodý ko-
lektiv. Věnujeme se dále rozvoji hradu, 
této ojedinělé a krásné dominanty města, 
který v osobě pana Luďka Šímy získal 
špičkového a zapáleného jednatele. Za-
vádíme také důslednou kontrolu i vedení 
města, aby se nadále nemohly opakovat politováníhodné 
události, se kterými jsem Vás v minulých týdnech sezna-
moval. Určitě jste si všimli, že parcely Na pláckách fi ni-
šují a spějí do fáze, kdy na nich budete moci začít stavět. 
Snažíme se udržovat komunikace města v přijatelném sta-
vu a snažíme se zajistit pořádek ve městě, byť chápu, že 
řada z Vás vidí nedostatky, se kterými nemůže souhlasit. 
Stejně tak i my, ale opravdu se snažíme tyto závady mi-
nimalizovat. Do roku 2012 vstupuji jako občan, ale i jako 

starosta města s určitými obavami. Tzv. 
vláda rozpočtové odpovědnosti si snad 
vzala za cíl likvidaci veřejného prostoru. 
Stát přesouvá na obce povinnosti, které 
prioritně musí zajišťovat on sám, ale prá-
va a peníze nám bere. Obvodní oddělení 
Policie ČR zatím v Ledči zůstane, nicmé-
ně výhledově se počítá s Policejní stanicí. 
Na můj přímý dotaz plk. Karel Sehnal, 
náměstek krajského policejního ředitele, 
uvedl, že běžný občan rozdíl nepocítí. Tak 
budeme doufat. Zároveň věřím, že v roce 
2012 dojde k vývoji situace s památkovou 
zónou, tak jak nám to přislíbil ministr kul-
tury, MUDr. Jiří Besser. V roce 2012 také 
město začne s rekonstrukcí areálu fotba-
lového stadionu. Dlouho jsem se nemohl 

smířit s podpisem darovací smlouvy, kterou jsem tento areál 
vtáhl do městského majetku, ale pokud chceme zrevitalizo-
vat stadion s tak půvabným umístěním v centru města, mu-
sel jsem. Jinak by kompletně spadnul.

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám všem krásné Váno-
ce, hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti v nastávajícím 
roce 2012 a zopakuji to, co jsem napsal před rokem – to, 
jaký nový rok bude, závisí především na nás samotných. 

Mgr. Petr Vaněk, starosta města

Pomyslné „tajemnické žezlo“ na Městském úřadě 
v Ledči nad Sázavou si symbolicky předají k prvnímu 
dni roku 2012 dva zkušení úředníci. Po 90 měsících ve 
funkci tajemníka MěÚ předává svůj úřad a odchodem na 
odpočinek také prakticky končí svoji pracovní kariéru 
pan Ing. Vladimír Molín. Po řadě vedoucích funkcí (úřad 
práce, fi nanční úřad) končí právě na zdejším městském 
úřadě. Po více jak sedmiletém působení lze konstatovat, 
že si vedl velmi úspěšně. Jeho zkušenosti, přirozená au-
torita a v neposlední řadě také ekonomické vzdělání byly 
dobrými předpoklady pro rozvoj i stabilizaci chodu ce-
lého úřadu. Za odvedenou práci i nekonfl iktní vztahy na 

postu tajemníka Městského úřadu v Ledči n. S. patří panu 
Ing. Molínovi velké poděkování a zároveň přání, aby ná-
sledující roky trávil v dobrém zdraví a pohodě.

Na jeho místo nastupuje od 1. ledna 2012 neméně zku-
šený úředník, pan Ing. Július Barta. Jeho velkými deviza-
mi jsou zkušenosti z práce ve státní správě, dobrá znalost 
místního prostředí (vedoucí odboru), odborná způsobi-
lost, trpělivost i ochota pracovat i mimo rámec svých po-
vinností. Předpoklady jsou dány, nyní bude jen na panu 
Ing. Bartovi, jak se mu je podaří zúročit na nelehkém pos-
tu tajemníka úřadu. K tomuto „vykročení“ mu přejeme 
hodně zdraví, sil a úspěchů v práci i osobním životě.

STŘÍDÁNÍ NA VÝZNAMNÉM POSTU MĚSTSKÉHO ÚŘADU

ZEŠTÍHLENÍ NA INFORMAČNÍM CENTRU
Hned na úvod je třeba konstatovat, že se nejedná o žád-

nou novou službu, která vám odebere kila navíc po vá-
nočním hodování. V zásadě se jedná o úsporu pracovních 
sil, která se však nikterak nedotkne obvyklého chodu 
služeb pro veřejnost, zařazených právě pod místní infor-
mační centrum.

Na četné žádosti občanů budou rozšířena veřejná WC, 
a to na místních hřbitovech a v Mostecké ulici (za Ko-
merční bankou). S tím souvisí úprava provozní doby na 
stávajících veřejných WC, která bude korespondovat 
s pracovní dobou na IC. Prakticky tedy denně, ve všední 
dny od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin.

Také v místním muzeu na hradě dochází ke změně. Po 
odchodu paní Ing. Znojemské tu bude přijat pracovník 
pouze na turistickou sezonu, tedy od dubna do října. Stá-
vající provoz bude zachován jak návštěvními dny, tak 
i denním rozpisem hodin.

Hřiště pro všechny bude otevřeno rovněž sezonně (du-
ben – září) a jeho provoz budou zajišťovat dva pracovníci.

Jak je z předchozího patrné, „zeštíhlení“ tu bude, ale 
co je důležité, pro občany města i jeho návštěvníky se 
v chodu těchto zařízení nic nemění. Tato opatření k šetře-
ní fi nančních prostředků městského úřadu byla projedná-
na radou města v červnu letošního roku.
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KALEIDOSKOP

Mediálně „provařený“ botanik, dr. Václav Větvička, potěšil Ledečáky, a to hned nadvakrát. Jednak přivezl a představil svoji novou knížku, věnovanou 
řece Sázavě i „posázavskému pacifi ku“ (lze ji zakoupit v informačním centru) a také jako známý propagátor své vědy. Mnozí zřejmě byli překvapeni 
i jeho hereckým projevem, kterým přítomné obecenstvo několikrát srdečně rozesmál. Šíře jeho znalos   i vitalita jsou obdivuhodné. Také nás mile 
překvapilo, že několikrát opakoval jméno ledečského patriota, pana Fran  ška Plevy, jehož knihy mu byly zdrojem informací. Samozřejmě také došlo 
na „rozbolavělé“ kytky.

O úspěchu divadla píšeme rovněž na straně 10, ale tato fotografi e je 
z představení Neobyčejnos   lásky aneb milostné dopisy se psát mají. Na 
místním hradě ho koncem listopadu zhlédlo na třicet spokojených diváků. 

V magický den 11. 11. 2011 jsme přivítali vzácné hosty – ministra 
kultury pana MUDr. Jiřího Bessera a jeho náměstkyni, PhDr. Annu 
Matouškovou. Naši hosté byli seznámeni s jedním z největších problémů 
v této oblas   – naddimenzovanou památkovou zónou. Pan ministr 
i paní náměstkyně přislíbili, že otázka rozsahu památkové zóny bude 
programově řešena během roku 2012. Věřme, že tato jednání přinesou 
dobré zprávy.

Zprávy o těchto událostech na ledečském hradě jsou od poloviny 
listopadu snadnější. Společnost Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. to  ž 
spus  la nové webové stránky.
Vyzkoušejte je třeba hned, odkazy najdete na úvodní webové stránce 
města (v pravém sloupci) nebo přímo na adrese h  p://hrad.ledecns.cz/

Velká ryba. Tato radostná událost se stala, když zrovna začal podzim, 
ale ryby jsou teď ostatně ještě aktuálnější (viz str. 10). Pravda, takového 
macka v kádích jistě neuvidíte a také je z jiných krajů. Tuhle radost si 
udělala parta mladých mužů na italském Pádu. Monstrózního sumce 
ulovil Jan Krajíček za pomoci kamarádů – Radka Trpišovského a Jana 
Píbila. Podle vlastních slov „lovců“ další velké ryby už nebyly dost velké 
(uznejte sami, nějací kapříci 90, nebo parmičky pětasedmdesát, takové 
čudly!). A tak nezbývalo, než užívat italského slunce a dobrého pi  . Tak 
s čím se, pánové, pochlubíte příště?
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LISTOPAD 2011

NESEĎTE DOMA! POJĎTE S NÁMI! VEZMĚTE PŘÁTELE!

KRIMINALISTÉ OBJASNILI BRUTÁLNÍ VRAŽDU – Kriminalisté z odboru obecné kriminality 
Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina vyšetřovali případ vraždy šestasedmdesátileté ženy, která bydlela 
v bytě v Domě s pečovatelskou službou v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, od počátku srpna letošního 
roku. Po necelých čtyřech měsících usilovného pátrání se jim podařilo brutální vraždu seniorky objasnit a za-
držet pachatele tohoto zločinu. Pachatelkou je devětašedesátiletá důchodkyně ze Středních Čech. 

V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody v trvání patnácti až dvaceti let nebo výjimečný trest, 
neboť obdobného zločinu ve stádiu pokusu se žena dopustila 24. října v bytě v Domě s pečovatelskou službou 
v obci Tmaň na Berounsku ve Středočeském kraji. Vyšetřovatel případu podal návrh na vzetí ženy do vazby. 
Soud návrhu vyhověl a ve čtvrtek 17. listopadu rozhodl o vazbě. V současné době se pachatelka nachází ve 
vazební věznici v Brně.

POPRALI SE PŘED RESTAURACÍ – V pondělí 7. 11. mezi 19. a 20. hodinou došlo k napadení mezi 
dvěma hosty restaurace v obci Hněvkovice. Třiatřicetiletý a sedmadvacetiletý muž se nejprve v restauraci pohádali a poté společně vyšli 
před budovu, aby svůj spor vyřešili. Podle vyjádření mladšího z mužů jej druhý srazil na zem a několikrát ho kopl nohou do oblasti ob-
ličeje, zad a hrudníku. Mladík utrpěl zranění, se kterým byl ošetřen v nemocnici. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření 
z pokusu zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví.

NALEZENOU PENĚŽENKU NEVRÁTIL – Z trestného činu zatajení věci je podezřelý 31letý muž z Ledečska. Podezřelý v pátek 
18. 11. ve večerních hodinách nalezl v prostoru benzinové čerpací stanice v Ledči nad Sázavou látkovou peněženku s fi nanční hotovostí 
14.300 Kč a různými doklady poškozeného muže, který peněženku ztratil týž den při odchodu z čerpací stanice. Peněženku si ponechal 
a nevrátil. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání shora uvedeného trestného činu.

NEZVANÝ HOST – Policisté v Ledči nad Sázavou pátrají po neznámém pachateli, který se v noci z pátku na sobotu 20. 11. vloupal do 
objektu fi rmy v ulici Na Žižkově. Zatím neznámý pachatel vnikl nezjištěným způsobem do areálu společnosti, dále do výrobní haly, kde 
vypáčil dveře vedoucí do kanceláře. Místnost prohledal a odcizil zde uložené dvě pneumatické pistole, kufřík s plynovou pistolí na hřebíky, 
elektrickou úhlovou brusku a další nářadí. Poté odcizil i zde odložený mobilní telefon Nokia E91. 

Poškozené společnosti způsobil škodu v celkové výši nejméně 60.000 Kč.
------------------------------------------ P r e v e n c e -------------------------------------------

POZOR NA KAPSÁŘE – Blíží se opět čas vánočních svátků provázený nákupní horečkou. Tento předvánoční shon je právě také 
velikým lákadlem pro kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí – nákupní centra, hromadné dopravní 
prostředky, sportovní a kulturní akce, tržiště apod., tam kde mají možnost okamžitě zmizet v davu. Zejména pak využívají nepozornosti 
lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Mnohdy jim to však sami příliš usnadňujeme – batohy na zádech, peněženky 
vystavené v nákupních taškách, odložené kabelky na pultech, v nákupních vozících apod.
Mějte proto své věci neustále pod kontrolou.
– svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
– tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte
– ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla, uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního koše, 

mějte je stále na očích
– nenoste své osobní doklady v peněžence a identifi kační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty
– nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen k baru či na toaletu

Měli bychom si uvědomit, že ochrana osobního majetku je věcí každého z nás a tuto odpovědnost z nás nesejme ani intenzivní práce 
policie na tomto úseku, zesílená zejména v předvánočním období.

PIS ÚO PČR Havlíčkův Brod
S blížícím se koncem roku mi současně dovolte popřát všem krásné a pohodové prožití svátků vánočních, do nového roku 2012 pak 

mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti jak v osobním, tak i profesním životě.
npor. Mgr. Tomáš Bezděk, vedoucí OOP Ledeč n/S. 

Právě tak zněla výzva na webových stránkách naší ZKO. Ten-
tokráte naše cesta započala na hradě v Lipnici. Prohlídku hradu 
jsme vynechali, zajímaly nás zatopené lomy, ukrývající Národ-
ní památník odposlechu. Autorem je výtvarník R. Dvořák. Tvoří 
ho tři reliéfy v žulových stěnách třech od sebe vzdálených lomů. 
Bretschneidrovo ucho, Ústa pravdy a Zlatý voči - symboly komu-
nikace totalitních režimů – odposlech, udávání, šmírování. 19. lis-
topadu po 13. hodině byla naše parta 10 kamarádů ze cvičáku a 9 
psů připravena k vycházce. Seběhli jsme od hradu, minuli Památník 
Jaroslava Haška a mířili dál po dobře značené cestě k lomům. Hned 
za posledním domem dostali pejsani volno a proběhli se 
po louce. Svobodu využili k seznamování a skotačení. 
Fotoaparáty zachycovaly veselé dovádění rasově i vě-
kově velmi pestré smečky hafanů (nejmladšímu bylo 7 
měsíců a nejstaršímu 11 let), ale i rozesmáté psovody. 
Obdivovali jsme barvy podzimních lesů, které ještě více 
zvýrazňovalo občas vykukující sluníčko. Dorazili jsme 
k prvnímu reliéfu. Zatímco lidští účastníci výpravy se 
kochali působivou scenérií skal a lesa, psí účastníci vy-
užili zastávku k osvěžení v chladné vodě jezírka. Další 
zastávkou na trase byl lom v blízkosti. Zde se ukrýval 
další reliéf, nazvaný podle tajného policisty z Haškova 

románu Dobrý voják Švejk. Zatímco první dva reliéfy triptychu se 
nacházejí v lomech poměrně blízko u sebe, poslední z nich, Zlatý 
voči, je ukryt ve vzdáleném lomu Střelnice. Snadno jsme ho našli 
a završili tak cíl naší výpravy. Poté nás už čekal jen strmý návrat 
k hradu, kde jsme s posledními paprsky slunce zakončili naši vý-
pravu. Procházka nebyla dlouhá, přesto jsme se příjemně provětrali 
a pobavili. Krásu krajiny a podzimní přírody využili naši fotografo-
vé k zachycení skvělých snímků, které můžete zhlédnout ve fotoga-
lerii webu ZKO Ledeč.     

I.Vejsadová
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Obec Bělá se nachází 9 km severozápadně od Ledče nad Sáza-
vou, na samém okraji Kraje Vysočina. Leží v nadmořské výšce 
541 m a její katastrální výměra je 407 ha. Součástí obce je osada 
Tasice. Bělá vznikla původně jako hornická osada. V okolních 
lesích se dolovalo stříbro. V jejím centru stávala kamenná tvrz. 
Mezi nejvýznamnější památky patří kaple svatého Jana Nepo-
muckého z roku 1937, u které stojí kamenný františkánský kříž 
z roku 1824. Druhý takový kříž z roku 1868 stojí u křižovatky 
do Kotoučova. Dále se zde nachází památník obětem I. světové 
války z roku 1921, Švehlův sad z roku 1936 a zbytky kamenné 
tvrze, založené před rokem 1316.

Osada Tasice je doložena k roku 1586, jako název místního 
kopce. V roce 1789 zde byla založena sklárna, kolem které po-
stupně vznikla samotná osada. Tato sklárna je nejvýznamnější 
památkou v Tasicích a zároveň v celé obci. Nejcennější je hutní 
hala s dřevěným krovem z roku 1821 a panský dům z konce 18. 
století. V roce 1984 zde Československá televize natáčela vel-
kou část seriálu „Synové a dcery Jakuba skláře“. V roce 1990 
byla huť prohlášena státní technickou památkou. V roce 2002 
zde byla ukončena výroba a nyní je provozována jako sklářský 
skansen „Huť Jakub“. Sklárna je v současné době na prodej 
a její další osud je značně nejistý. Dále se u tasického rybníka 
nachází zrekonstruovaný dřevěný kříž z poloviny 19. stolení, 
k němuž se vztahuje několik místních nepěkných pověstí.

Obec Bělá si v roce 1963 bohužel nedokázala udržet svoji 
samosprávu a až do roku 1992 patřila administrativně, spolu 
s Chřenovicemi, pod obec Jedlá. Toto spojení nebylo, vzhledem 
k velikosti naší obce, právě nejšťastnější, což se plně projevilo 
po osamostatnění, kdy zde nezůstal žádný objekt, ve kterém by 
mohl být zřízen obecní úřad. Provizorně byl tedy umístěn do 
zadní části autobusové čekárny, ve které se nacházela veřejná 
knihovna. V tomto naprosto nevyhovujícím prostoru byl provo-
zován, až do roku 2007, tj. celých 15 let! Obecní úřad v autobu-
sové čekárně se postupně stal velkou raritou, a proto byl často 
veřejně medializován v televizi nebo v tisku. 

Nejvýznamnější a fi nančně nejnáročnější investiční akcí 
v celé samostatné působnosti obce bylo zakoupení chátrající 
budovy bývalého hostince „U Tvrdíků“ a její následná rekon-
strukce na víceúčelovou obecní budovu. Celková rekonstrukce, 
včetně nového vybavení, se vyšplhala k částce sedmi milionů 
korun. Budova byla 31. března 2007 slavnostně otevřena ve-
řejnosti. Nachází se zde kancelář obecního úřadu, zasedací 

místnost, knihovna, kuchyňka, společenský sál pro 100 ná-
vštěvníků, výčep s barem, salónek, kuchyň, sklad a sociální 
zázemí. Výstavbou této budovy získala obec reprezentativní 
prostory a bylo zde započato s pořádáním kulturních akcí. Bu-
dova je rovněž v hojné míře pronajímána jak organizacím, tak 
jednotlivcům (nejen místním), kteří zde pořádají zábavy, plesy, 
schůze, svatby, životní jubilea, atd.

Druhou větší investiční akcí byla obnova veřejného pro-
stranství, která byla realizovaná minulý rok, a to v hodnotě pěti 
milionů korun. V rámci tohoto projektu byl u obecní budovy 
postaven altán s krbem pro 80 návštěvníků a oplocení, čímž 
došlo k uzavření celého areálu. Dále bylo provedeno nové 
zpevněné parkoviště, osvětlení, chodníky, asfaltová komuni-
kace, bezdrátový rozhlas a zpevněná plocha u altánu, včetně 
zahradního ostrůvku. U autobusové čekárny byla rozšířena 
a zpevněna nástupiště. V prostoru umístění popelnic byly pro-
vedeny nové zpevněné plochy, včetně zástěn. Kolem pomníku 
padlých a rybníčku bylo postaveno nové oplocení. Rovněž do-
šlo k vysázení zeleně, zakoupení nového venkovního inventáře 
a zahradní techniky. 

V roce 2007 byla opravena kaplička nákladem 250 tisíc 
korun. V červnu 2008 se přes Bělou přehnala ničivá vich-
řice, která nadělala velké škody jak na soukromém, tak na 
obecním majetku. Nejhůře dopadla právě nově opravená 
kaplička, na kterou spadla mohutná lípa a velmi vážně ji 
poškodila (viz foto). Stržena byla celá věž, poškozena stře-
cha a narušena statika objektu. Náklady na její opětovnou 
rekonstrukci činily 550 tisíc korun.

Rovněž bylo rekonstruováno víceúčelové hřiště, a to 
za bezmála 800 tisíc korun. Na místo špatné antuky byl 
aplikován bezúdržbový povrch, tvořený vodopropustným 
asfaltem. Na tento asfalt je plánováno položení umělého 
povrchu. Pro malé děti bylo vystavěno nové dětské hřiště 
za 230 tisíc korun.

V letošním roce byl kompletně rekonstruován nevzhledný 
rybníček v Bělé na návsi, ze kterého vzniklo umělé okrasné je-
zírko. Náklady na tento projekt činily 300 tisíc korun. 

Veškeré výše zmiňované investiční akce obec realizovala za 
přispění dotací z EU, POV, nebo státních dotací. 

Pokračování příště

Pavel Lhoťan, starosta obce 
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina – pracoviště Havlíčkův Brod po-
skytuje nejen poradenství pro lidi se zdravotním postižením a jejich příbuzné, ale také 
má vlastní půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Pomůcky zapůjčujeme za menší poplatek 3,- až 5,- Kč za den. Výše poplatku je 
stanovena podle ceny pomůcky. Zapůjčit pomůcky si mohou osoby, které jsou drži-
teli rehabilitační či kompenzační pomůcky, ale v důsledku opravy stávající pomůcky 
potřebují na přechodnou dobu zapůjčit pomůcku. Dále osoby, které žádají o fi nanční 
příspěvek na pomůcku (na VZP, na MěÚ) a také lidi, kteří vzhledem ke svému zdra-
votnímu stavu potřebují kompenzační či rehabilitační pomůcku na nezbytně nutnou 
dobu a nemají na ni nárok od VZP ani MěÚ (např. doléčení po úraze apod.). 

K zapůjčení máme tyto pomůcky:
Vozík mechanický SERVICE (2x) – 4 Kč/den
Invalidní vozík SM 802 – 4 Kč/den
Vozík mechnický (Breezy Entreé) (2x) – 5 Kč/den
Dětský rehabilitační kočárek – 4 Kč/den
Mobilátor – procházkový vozík (2x) – 3 Kč/den
Chodítko čtyřbodové – 3 Kč/den
Chodítko vertikalizační – 3 Kč/den
Chodítko malé pevné – 3 Kč/den
Chodítko pro nácvik chůze U2A – 4 Kč/den
Skládací hůl – 3 Kč/den
Toaletní a sprchové křeslo (2x) – 3 Kč/den
Stolička do sprchy MOBALUX (2x) – 3 Kč/den
Nástavec na WC – 3 Kč/ den
Nástavec na WC s poklopem – 3 Kč/den
NÁVŠTĚVNÍ HODINY CZP: Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30, úterý: terénní 

práce 13:00 - 14:30, středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, čtvrtek: 8:00 - 12:00, terénní 
práce

KONTAKTNÍ ÚDAJE: vedoucí Bc. Alena Škarková, Dobrovského 2915, 580 01 
Havlíčkův Brod, tel. 569 427 614, 

email: czphbrod@volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz. 
Alena Škarková

VÁNOCE NA POHLEDNICÍCH. Nej-
hezčí pohlednice s přáním veselých Vánoc 
nebo k novému roku byly a jsou vizitkou 
každého nakladatele. Rozmanitost motivů 
někdy přesahovala meze reality, například 
trpaslíci kopající zlatý důl, mluvící čtyřlís-
tek pro štěstí nebo vzducholoď plná zla-
tých prasátek. Krásnou pohlednici vydal 
nakladatel Jan Vostatek z Ledče nad Sáza-
vou v roce 1910. Zajímavá je svým deko-
rem a zlaceným písmem. Záběr v okénku 
zachycuje Ledeč ze strany východní.

Rád bych popřál všem čtenářům pří-
jemné vánoční svátky, pevné zdraví 
v novém roce a především, ať toulky 
každého z nás v minulosti nejsou jen 
smutnou vzpomínkou na doby, kdy bylo 
dobře nebo levně. Slovy Jana Wericha 
… spokojená přítomnost plánuje dobrou 
budoucnost a tvoří hrdou minulost.       

Patrik Havel

PRODÁM 
byt 2 + 1 v OV

v Haškově ulici v Ledči n. S. – 
1. patro, plastová okna, 

plovoucí podlahy,
zděné jádro, nízké provozní náklady. 

Cena 699 tis. Kč.
Tel.: 724 161 093

PRODÁM 
Novou, originálně zabalenou 

automatickou pračku zn. BOSCH,
typ WAA 24163 BY, 

rozměry 80 x 60 x 59 cm – 
v záruce ještě 1 a ¾ roku.

Cena 6.500,- Kč. 
Tel.: 776 785 890

PRODÁM
BYT 3+1 

V LEDČI N/S.  
Kontakt: 776 282 452

ÚKLIDOVÁ FIRMA
MARKO

Jste natolik zaměstnaní, že nestíháte 
uklízet, potřebujete udržet vaši 

kancelář či fi rmu v čistotě? Obraťte 
se na nás! Diskrétnost a preciznost 

jsou naší prioritou.
Co nabízíme: pravidelné úklidy 
domácností, jednorázové úklidy, 

pravidelné i jednorázové úklidy fi -
rem, žehlení prádla, úprava zahrad, 
drobné domácí opravy, mytí oken, 

úklidy po malování, předkolaudační 
a jiné úklidy dle dohody.

Kontakt: tel.: 605 554 881, 
www.uklidmarko.websnadno.cz
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PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU
Již mnoho let ledečská farnost organizuje kulturní a spole-

čenskou akci „Putování za Betlémskou hvězdou - živý Betlém“. 
Během let se měnili účinkující, bylo jich již několik desítek. 
Z miminek, která představovala narozeného Ježíše, jsou dnes 
školáci, z dětí se stali mladí lidé. Text představení jsme postup-
ně upravovali tak, aby co nejvíce vypovídal o naději, kterou pro 
nás vánoční zázrak znamená. Letos jsme se více než kdy dřív ří-
dili Písmem svatým, zejména evangelii sv. Lukáše a Matouše. 

Přijměte naše srdečné pozvání a přijďte si poslechnout, jak 
dva tisíce let starý text zazní na ledečském náměstí. Věříme, že 
prostý a lidský příběh zrození může i v dnešním člověku roze-
znít struny tajemné vánoční radosti, což jistě nedokáže plný stůl 
a televizní program. Pokud se nám naše společné dílo podaří 
(za herce a organizátory slibuji, že pro to uděláme vše, co je 
v našich silách), bude to dobrý příspěvek k tomu, jak v míru, 
vnitřní radosti a ve zdraví přežít lednové i pozdější plískanice 
v přírodě a v životě. Toto Vám přeji za celou naši farnost. 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
18. 12. v 18.00 Spolčo na faře pro děti od čtrnácti let, středoško-
láků a vysokoškoláků 
(na programu je duchovní slůvko, modlitba, sport, hry a disku-
ze na zajímavá témata. Zajišťuje Společenství mladých)

14. 12. v 17.30 Biblická hodina (ve farní společenské místnosti, 
vede P. ThDr. Jan Bárta) 
15. 12. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře)
18. 12. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (Hraje sku-
pina Naděje)
25. 12. ve 14.30 Tradiční vánoční koncert (v děkanském koste-
le, hraje místní schola Naděje)
7. 1. 2012 ve 14.00 Živý betlém, aneb Putování za betlémskou 
hvězdou (Husovo náměstí)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
26. 12. Sv. Štěpána (spolupracovník apoštolů ukamenovaný 
v Jeruzalémě v roce 36) 
27. 12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty 
30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže (za jeho vedení začala stavba 
baziliky sv. Petra ve Vatikánu) 

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

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

Společnost ATOS, spol. s r o. Ledeč n. S. provozuje tepelné hos-
podářství od svého vzniku v roce 1995, na základě licence vydané 
Energetickým regulačním úřadem. V té době převzala správu nad 
ledečskými kotelnami, jejichž stáří se pohybovalo v rozmezí 15 až 
35 let a bylo na hraně životnosti. 

Do současné doby se podařilo zrealizovat rekonstrukce stávajících 
zařízení, která byla technicky, morálně i ekonomicky nevyhovující. 
Například domovní kotelny v ul. Haškova, ul. 28. října, poliklinice 
a na základní škole. Nemalou investici znamenalo propojení kotelny 
v ul. Majerové a Fibichova, montáž domovních předávacích stanic 
v roce 2001, propojení kotelny Stínadla a kotelny v ul. M. Majerové 
(na LTO) a rovněž montáž domovních předávacích stanic v roce 2003. 
Tyto akce znamenaly především úspory v dodávkách tepla pro koneč-
né spotřebitele, jednak podstatné snížení ztrát z venkovních rozvodů 
a regulaci dodávky tepla a teplé vody přímo pro jednotlivé budovy dle 
jejich požadavku.

Technický vývoj v oblasti teplárenství se neustále zdokonalu-
je. Ze strany státu se však zpřísňují podmínky provozu vzhledem 
k účinnosti zařízení, požadavky na prostupnost tepla, na znečišťo-
vání ovzduší a to vše souvisí i s ekonomickými náklady na teplo. 
Nové technologie se promítají i do obnovy vytápěných budov – za-
teplování objektů a výměna oken. Z těchto 
důvodů je nutné stárnoucí technologické 
zařízení obnovit s ohledem na zachování 
kvalitních dodávek tepelné energie, tak 
i s ohledem na maximální využití účinnosti 
tepelných zařízení.

Z těchto důvodů přistoupila společnost 
ATOS k postupné rekonstrukci největšího 
zdroje tepla - kotelny na sídlišti Stínadla. Prv-
ním krokem je propojení dvou uhelných ko-
telen v ulici M. Majerové a Stínadel pomocí 
nového předizolovaného potrubí. Dalším 
krokem, nejnáročnějším, bude výměna uhel-
ných kotlů v kotelně Stínadla, které budou mít 
vyšší výkon a nahradí požadavky na tepelnou 

energii z obou kotelen. Zrušením kotelny v ul. M. Majerové dojde ke 
snížení stálých nákladů zejména tím, že dojde plně k využití kotelny 
Stínadla (v současné době jsou obě kotelny využívány pouze na 60 %). 
Výměnou uhelných kotlů bude zvýšena účinnost zdroje dokonalým spa-
lováním, čímž bude zároveň snížena spotřeba uhlí. Následně bude v ko-
telně Stínadla zřízena kogenerační jednotka, která pracuje na principu 
výroby elektrické energie a vedlejším produktem je teplo, které bude 
využito pro potřeby tepla celého sídliště. Kogenerační jednotka by dále 
měla zajistit snížení emisí zdroje a snížení celkových nákladů na výrobu 
tepla. Posledním krokem, po zkušebním provozu kotelny Stínadla, bude 
defi nitivní odstavení kotelny v ul. M. Majerové z provozu. 

Obnova tepelného hospodářství si vyžádá nemalé fi nanční náklady, 
ale pokud zůstanou nastavené principy tvorby ceny tepla ze strany stá-
tu, jako v současné době, nedojde ke skokovému navýšení nákladů za 
tepelnou energii. Pakliže nedojde v nejbližších dvou letech k růstu cen 
základních vstupů komodit či ke zvýšení spodní hranice DPH, neměl 
by nastat jakýkoliv dopad na cenu tepla. Záměrem společnosti ATOS 
tak je zejména udržení ceny tepla v současné výši a přizpůsobení se 
novým trendům úspory tepla, tj. především zateplování budov (v na-
šem městě je zatepleno cca 50 % dotčených objektů). 

Více informací poskytne Ing. Jaroslav Brodil, tel. 777 778 014.

SPOLEČNOST ATOS INFORMUJE O ZÁMĚRU
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HOKEJOVÝ TURNAJ I. a II. TŘÍD V LEDČI

Dne 19. 11. 2011 byl sehrán v Atos Aré-
ně v Ledči n. S. hokejový turnaj v rámci 
KL Vysočiny, turnaj I. a II. tříd v miniho-
keji. Turnaje se zúčastnily týmy: HC Le-
deč, TJ Jiskra Humpolec, HC Spartak V. 
Bíteš, HC Dukla Jihlava A-B a HHK V. 
Meziříčí. Týmy byly rozděleny do dvou 
skupin. Ledečští hokejisté se ve skupině 
A střetli s jihlavským A týmem, nad kte-
rým zvítězili 8:4 a s bítešským týmem, 
který porazili 7:4. 

Našim nejmenším hokejistům patří 
velká gratulace k získání zlaté medaile 

a přejeme jim mnoho dalších úspěchů 
nejen v této sezóně. Byly to nádherné 
hokejové zážitky. Náš dík patří i ochot-
ným rodičům a obětavým trenérům – 
pánům Dipoldovi, Popkovi a Černé-
mu.

Na snímku je trenér David Popek, dále 
Pavel Kafka, Adriana Dubová, David 
Palán, Dominik Líska, Tomáš Popek, 
Miroslav Sedláček, Veronika Černá, Da-
vid Bulík, Antonín Vrána, Artur Prchal 
a brankář Martin Jelínek. Chybí hráč 
Marek Maštalíř.

V neděli 20. listopadu se hrál v ledeč-
ské Atos aréně další zápas mistrovství 
mladších žáků. Domácí hráči HC Ledeč 
přivítali soupeře HC Rebel H. Brod, kte-
rého porazili 8:3. Ledečtí nastoupili do 
zápasu proti mladším žákům z H. Brodu 
s jasným cílem – podat opět skvělé vý-
kony, vyhrát a udržet si vedení v tabulce, 

což se jim podařilo. První gól padl již ve 
druhé minutě 1. třetiny. Soupeř však brzy 
upravil stav na 2:1. Po dvě třetiny měli 
ledečští více ze hry, poslední třetinu však 
prohráli. Třetiny skončily výsledky 4:1, 
4:1, 0:1. Zápas sledovalo 48 diváků a ne-
obešel se ani bez vyloučených hráčů.   

Sladkovský

HOKEJ HC LEDEČ – HC REBEL H. BROD

S příchodem podzimu nastala nová kra-
sobruslařská sezóna 2011-12 a Kraso-HC 
Ledeč zbrojí. Jedna z ledečských kraso-
bruslařek již sbírá své cenné body - Eliška 
Lísková 11 let, v kategorii žačka  mladší. 
Na úplném začátku sezóny úspěšně složi-
la výkonnostní testy, téměř s ročním před-
stihem, dále na republikové scéně na dvou 
závodech v Orlové a v U. Hradišti obsadi-
la vždy 7. místo mezi děvčaty z celé ČR. 
Největší úspěch nadcházející sezony byl 
letos 3. listopadu, kdy v rakouském Gra-
zu na „Ice Challenge 2011“ vyhrála zlato, 
a to ze 17 závodnic z osmi zemí. Tato hav-
líčkobrodská rodačka dobře reprezentuje 
HC Ledeč i celé město.

Oddíl krasobruslení čítá osm stabil-
ních děvčat, ty se pod vedením trenérky 
Ziny Suchánkové pilně připravují na prv-
ní letošní závody v ČR. Dále tento oddíl 
zahájil odpolední Školičku bruslení, kdy 
se pod vedením profesionální trenérky 
Aleny Jakubíčkové a paní Palánové ve 12 
lekcích naučí kvalitní bruslařské základy.

Katka Lísková, předseda oddílu kraso-
bruslení při HC Ledeč n. S.

JEDENÁCTILETÁ 
KRASOBRUSLAŘKA PŘIVEZLA 

Z RAKOUSKA ZLATO

V měsíci říjnu Město Ledeč n. S. pro-
vedlo opravu, respektive rekonstrukci au-
tobusové zastávky u Koželužny. Stávající 
už byla opravdu v dezolátním stavu a bylo 
spíše věcí odvahy se tam ukrýt před ne-
přízní počasí. Komu za ten skličující stav 
poděkovat, je nabíledni – vandalům!

Rozebrání staré konstrukce provedlo 
město s pomocí pracovníků, kteří jsou za-
městnáni pro veřejně prospěšné práce. Se 
souhlasem památkové péče bylo vypsáno 
nabídkové řízení na srubovou stavbu, kte-
rou nakonec prováděla společnost SRU-
BY BOHEMIA Ledeč n. S., a to na zá-
kladě nejlepší nabídky. Jako bonus k celé 
stavbě osadí fi rma čekárnu ještě novou 
plakátovací plochou. 

Na zimu už tedy budou cestující chrá-
něni ve stylové stavbě a ještě dostanou 
nejčerstvější anonce z plakátovací plochy. 
Stavba je tedy funkční, ale úplně bude do-
končena na jaře příštího roku, kdy bude 
proveden ještě jeden nátěr. Věřme, že 
další opravy nebudou nutné, protože ne 
všichni užívají tyto prostory jen na čekání 
na spoj, myšlení (nemyšlení) vandalů je 
nevyzpytatelné. Srubová úprava snad od-
radí alespoň sprejery, ale kdo ví, třeba tam 
na hřeby začnou rozvěšovat kožešiny. 

ČEKÁRNA
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Divadelní sdružení Mimochodem nedávno zaznamenalo nebývalý úspěch na fes-
tivalu v Chlumci nad Cidlinou, kam zavítalo se svou oblíbenou komedií Monsieur 
Amédée, se kterou se už několikrát pobavilo ledečské publikum. Tato druhá nejstarší 
a největší česká přehlídka ochotnických představení trvala celých pět týdnů a se svými 
komediemi se na ní vystřídalo celkem osm souborů z celé republiky, které si organizá-
toři osobně vybrali. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 12. listopadu a ledečský 
soubor si odnesl hned několik významných cen.

Porota ocenila především skvělé herecké výkony mladých ochotníků. Soubor si 
odnesl hned dvě ceny za pozoruhodný herecký výkon, o které se zasloužili Markéta 
Prchalová a Radek Vaněček. Cenu za mimořádný herecký výkon porota udělila Vojtě-
chu Roulovi, a aby toho nebylo málo, Mimochodem získalo i cenu za nejlepší herecký 
výkon celé přehlídky, kterou obdržel Filip Ženíšek za ztvárnění titulní role vyslouži-
lého profesora, který je vtažen do bláznivého víru událostí způsobených komickými 
postavami, kterým vdechli život výše jmenovaní.

Jako třešničku na již tak dost ozdobeném dortu si divadelní sdružení Mimocho-
dem odneslo speciální cenu Antonína Lauterbacha, zakladatele festivalu Klicperův 
Chlumec, kterou porota uděluje za nejlepší hru přehlídky. Jak je vidět, Chlumečtí byli 
z představení ledečských ochotníků nadšení a stejně tak se líbilo divákům v ostatních 
městech, kam Mimochodem letos zavítalo. Po úspěšném hraní v Kutné Hoře, Světlé nad Sázavou, Týnci nad Sázavou, Brně a Ří-
čanech u Prahy soubor obdržel pozvání do Golčova Jeníkova a rovněž na doprovodný program příštího ročníku Jiráskova Hronova, 
největší přehlídky v České republice.

ÚSPĚCH LEDEČSKÉHO DIVADLA

Dne 8. listopadu 2011 se v sále Gymnázia v Ledči n. S. ko-
nalo postupové kolo pěvecké soutěže Ledečský slavíček. Sešlo 
se na 35 soutěžících, kteří byli rozděleni podle věku do čtyř 
kategorií. Na vše dohlížela milá porota ve složení: paní Tůmová 
D., paní Kroutilová J. a pan Pavlíček J. Soutěžící přišlo podpořit 
asi 50 diváků, zejména rodičů a spolužáků. 

Atmosféru při čekání na výsledky nám zpestřilo vystoupení 
taneční skupina HAPPY DANCE a ŠMOULAT, pod vedením 
Anety Rajdlové, pracovnice SVČ. 
Výsledky první kategorie:

1. místo – Vacková Anežka, 2. místo – Casková Anežka, 
3. místo – Tutka Jaroslav

Výsledky druhé kategorie:
1. místo – Zelinková Karolína, 2. místo – Kroutilová Vendu-
la, 3. místo – Ditrichová Nela

Výsledky třetí kategorie:
1. místo – Maštálková Kateřina, 2. místo – Casková Adéla, 
3. místo – Vávrová Karolína     

Výsledky čtvrté kategorie:
1. místo – Hamajdová Barbora, 2. místo – Ulč Michal
Ceny předával pan starosta města Mgr. Petr Vaněk. Vítězové 

jednotlivých kategorií postoupili do krajského kola v Jihlavě, 
které se konalo v sobotu 12. listopadu. Tato soutěž probíhá ob-
dobně, soutěžící jsou rozřazeni do kategorií podle věku. V ka-
tegorii JA – 12 let a mladší se na 1. místě umístila Kateřina 
MAŠTÁLKOVÁ a na 2. místě Karolína ZELINKOVÁ, moc 
gratulujeme!

Děkujeme všem účinkujícím za účast a za rok se těšíme na 
další kolo naší pěvecké soutěže. 

Marcela Mainerová – SVČ Ledeč  

LEDEČSKÝ SLAVÍČEK O CENU STAROSTY MĚSTA LEDEČ NAD SÁZAVOU

PRODEJ KAPRŮ 
NA LEDEČSKÉM NÁMĚSTÍ

Firma BIO FISH vás zve k nákupu vánočních kaprů. 
Prodej bude zahájen 21. prosince 2011 od 10 hodin na 

Husově náměstí, před NONSTOP BAREM. S prodejem 
ryb nabízíme i související služby. Budeme tu pro vás do 

vyprodání zásob! 
Hezké Vánoce vám přeje a na vaši přízeň se těší fi rma 

BIO FISH.

ZUBNÍ POHOTOVOST PROSINEC 2011

10.-11. 12. MUDr. Anderová Milena,
Nám. TGM 323, Chotěboř  569 623 987

17.-18. 12. MUDr. Svobodová Pavlína, 
Obolecká 284, Chotěboř 569 453 593

24.-26. 12. MUDr. Zmeškalová Pavlína, 
Habrecká 450, Ledeč n. S. 569 721 509

31. 12. 2011
-1. 1. 2012.

MUDr. Votruba Mario,
Štoky 458  606 569 273



Na úvod tohoto příspěvku je třeba 
malé vysvětlení. Občanské sdružení Ze-
lené srdce z Humpolecka vyhlásilo anke-
tu Studánka Vysočiny 2011. Z řady při-
spěvatelů se nakonec na druhém místě 
této ankety umístil pan Zdeněk Panský 
z Ledče n. S. Věřme, že studánka v péči 
pana Panského ještě dozná drobné změ-
ny, že se stane vyhledávanou zastávkou 
na procházkách krajem a hlavně – že 
brzy získá nějaké jméno, nejlépe nějaké 
pomístní, romantické. A nyní už slova 
pana Panského. (pozn. redakce) 

Naše studánka je zatím beze jména, 
mezi občany se jí někdy říká studán-
ka lásky. Tuto legendu vysvětlím až na 
místě osobně. Studánku najdete po pravé 

straně tzv. „prostřední cesty“, která vede 
z Ledče do Háje a dále na Melechov.

Je zajímavá tím, že se zde v nedávné 
historii zastavovali i významní pocestní. 
Například v roce 1921 tudy chodili spiso-
vatelé Kuděj, Hašek a malíř Panuška. Sa-
mozřejmě tudy chodíval i spisovatel Fo-
glar, který zde vídal i herce Ottu Šimánka 
(fi lmový pan Tau), který stejně jako Ku-
děj bydlíval o prázdninách v Havlíčkově 
ulici a chodíval kolem studánky na chatu 
herce B. Švarce. Studánka je tu odne-
paměti, a tak jistě posloužila i mnohým 
jiným k osvěžení a odpočinku. Jistě si za-
slouží naši péči i pozornost, i kdyby měla 
zůstat bez jména.  

Zdeněk Panský, Ledeč n. S.
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JAK DLOUHO BUDE BEZEJMENNÁ? RESTAURACE VILA MARKÉTA 
POŘÁDÁ 

SILVESTR
Tanec při reprodukované hudbě, 

retro 30. –60. léta
Konzumační vstupenka za 350 Kč 
zaručuje po celý večer stravování 
na nabídkovém stole (chlebíčky, 

kuřecí řízky, pečená kuřecí stehna, 
jednohubky, sladkosti...)
Rezervace – informace 

tel. 736 751 118. 
Pouze 18 míst!

Pension Vila Markéta, 
Heroldovo nábřeží 314, 

Ledeč nad Sázavou

TRADIČNÍ 
PRODEJ 

VÁNOČNÍCH 
KAPRŮ

v Rybárně v Barborce 
v Ledči n. S.

19. - 23. 12. 2011 
V prodeji jsou 

i další druhy ryb – 
pstruh, štika, 

maréna. 
Na přání ryby 

odborně zabijeme, 
vykucháme

 a naporcujeme.

ÚSPĚŠNÍ TENISTÉ
Velkým úspěchem a postupem do krajské-

ho přeboru pardubického kraje pro rok 2012 
skončila mistrovská utkání mladších žáků 
Tenisového klubu Ledeč. V měsících květ-
nu a červnu, pod vedením kapitána družstva 
Mgr. Petra Hořejše, sehráli sedm zápasů. 
V Ústí n. O. zvítězili 6:3, ve V. Mýtě 8:1, 
ve Svitavách 6:3, doma postupně zdolali 
Chrudim 9:0, Č. Třebovou 6:3, Dolní Dob-
rouč 9:0 a v posledním utkání Hlinsko 6:3. 
Tým nastupoval ve složení: Tomáš Vrbka, 
Petr Hořejš, Vojtěch Kroutil, Jakub Petržil-
ka, Tomáš Fanta, Gabriela Fialová, Natálie 
Palánová, Tereza Doležalová. Nezbývá, než 
pogratulovat a po zimní přípravě v hale držet 
palce v novém ročníku a těšit se na další boje 
ve vyšší soutěži.

TKL

GRAMMER  CZ, s.r.o.
závod Dolní Kralovice 

přijme pracovníky na pozice
DISPONENT LOGISTIKY

NJ podmínkou
MECHANIK-ELEKTRONIK

Vyhláška § 50 podmínkou
Bližší informace na 

tel. č. 317 886 110, e-mail:
Hana.Prchalova@grammer.com 

V místním kulturním domě hraje skupina IMPULS
Vstupné 180,- Kč, 

Doprava autobusem Ledeč – Bělá a zpět za 50,- Kč
Předprodej a bližší informace u pana P. Lhoťana, 

tel.: 724 189 751

SILVESTR V BĚLÉ INSTALATÉŘI NABÍZEJÍ
své služby v oblastech – 

VODOVODY, KANALIZACE, 
VYTÁPĚNÍ.

Volejte kdykoliv na telefon: 
722 135 520
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MOTOKROSOVÁ SEZÓNA 2011 JE ZA 
NÁMI, AŤ ŽIJE SEZÓNA 2012!

Motoristická sezóna 2011 je u konce a v Ledči n. S. se už na-
plno rozjely přípravy na tu příští. A podle informací z místní-
ho Automotoklubu bude ještě zajímavější pro diváky, ale také 
mnohem náročnější pro pořadatele!

Město Ledeč se stalo centrem motokrosu na Vysočině - v letošním 
roce se jely na krásné trati motokrosy dva: v květnu to byl již 55. 
ročník Ledečského motokrosu a v srpnu jsme viděli prestižní Mezi-
národní mistrovství ČR čtyřkolek a sajdkár. Oba podniky se jely pod 
záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. J. Běhounka a senátora 
Ing. M. Strnada a za podpory Města Ledče, místních dobrovolných 
hasičů i jejich kolegů z okolních obcí a místních podniků, které vý-
znamně přispěly jako sponzoři. Pořadatelé vše připravili s tradiční 
péčí a tak byli jezdci i diváci spokojeni. Všem výše uvedeným patří 
opravdový dík, bez jejich pomoci a práce by se závody nejely.

Podrobně jsme se již o obou podnicích zmínili bezprostředně 
po jejich konání a tak bychom jen rádi upozornili, že na strán-
kách AMK Ledeč n. S. najdete další informace, výsledky a fo-
tografi e. Adresa je: http://amk.ledecns.cz/.

V příštím roce se budou v Ledči konat motokrosy dokonce tři! 
Sezóna začne II. ročníkem Ledečských čtyřkolek jako Mezinárod-
ní mistrovství ČR a side (předběžný termín je 13. května), na něj 
naváže v krátkém časovém odstupu 56. ročník Ledečského mo-
tokrosu (termín bude určen v lednu 2012) a v září to bude oprav-
dová lahůdka - Motokros národů družstev klasiků 2012 (Classic 
Moto Cross des Nations 2012). Pod autoritou UEM ho pořádá 
nizozemská organizace ECMO (European Classic Motocross 

Organization). Uvidíme motokrosové klasiky – stroje z 50. až 70. 
let, včetně našich, tehdy špičkových, JAWA, ČZ a ESO. Podnik to-
hoto typu se koná každý rok jen jeden a je určitě oceněním úrovně 
naší trati i práce našich pořadatelů, když nám byl tento závod pro 
rok 2012 přidělen. Motokros této úrovně se v Ledči nad Sázavou 
ještě nejel a je jasné, že to bude zcela mimořádný úkol pro pořada-
tele připravit vše tak, aby závod proběhl bezpečně a ke spokojenos-
ti jezdců a jejich doprovodu z 27 zemí! 

Přípravy na tento podnik se již rozeběhly a budeme přinášet 
pravidelné zajímavé informace. 

Je to mimořádná příležitost pro Kraj Vysočina, Město Ledeč 
nad Sázavou se zviditelnit v rámci ČR, ale i v Evropě. Současně 
je to dobrý způsob reklamy pro podniky nejen z okresu, ale celého 
kraje. Chtěli bychom již nyní vyzvat všechny zájemce, aby zvážili 
možnost reklamy na plakátech, v tiskových materiálech, televiz-
ních a rozhlasových mediích atd. Na webových stránkách AMK 
Ledeč nad Sázavou budou uvedeny podrobnější podmínky.

Je tedy opravdu se na co těšit a zveme všechny motokrosové 
fandy do Ledče n. S.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEDČI NAD SÁZAVOU

Dne 9. prosince 2011 uplynuly už 
čtyři smutné roky, kdy nás navždy 
opustil pan JIŘÍ ŠÍMA z Ledče 
n. S. Kdo jste ho měli rádi, vzpo-
meňte v tyto dny spolu s námi.

Rodina Šímova

VZPOMÍNKA

Dne 12. prosince letošního roku 
uplynou už dva smutné roky, kdy 
nás navždy opustil náš drahý man-
žel a tatínek – 
pan KAREL VÁVRA z Ledče n. S. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu, spolu s námi, tichou 
vzpomínku.

Zarmoucená rodina

Na konci listopadu letošního roku jsme do redakce 
Ledečského zpravodaje dostali smutnou zprávu od pana 
RNDr. Miroslava Vostatka z Pardubic.

Dne 8. listopadu 2011 zemřel v Pardubicích ve věku 92 
let pan profesor EMIL HRDLIČKA. Smuteční obřad se 
konal 22. listopadu 2011 v pardubickém krematoriu.

Profesor Emil Hrdlička byl pedagogem na ledečském 
gymnáziu již ve 40. letech minulého století. Později na 
této škole zastával i funkci ředitele. Čest jeho památce!

Zarmoucená rodina

Otevirá se nový Anglický Club pro začátečníky i pokročilé 
se spoustou konverzace, a to formou her a zpívaných pís-
niček. 
Lekce budou probihat dvakrát v týdnu po 90 minutách 
s možností dalších časových úprav. 
NABÍZÍ SE TÉŽ MOŽNOST PRO STUDENTY K PŘÍ-
PRAVĚ NA MATURITNÍ ZKOUŠKU.
Přihlášku si můžete vyzvednout osobně v našich nově 
otevřených prostorách v Ledči n. S. Více informací 
a podrobnosti získáte na telefonu: 777 038 293

ENGLISH CLUB V LEDČI


