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ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ

ze schůze Rady města Ledeč n. S., 
ze dne 12. prosince 2011

I. RM schvaluje:
– pronájem bytu zvláštního určení č. 1321, ul. 5. května 

1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou 
službou panu M. H., bytem Ledeč nad Sázavou, a to 
na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2012. Rada 
města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši Kč 1059,- měsíčně. 

– manželům E. a P. S. prodloužení nájemní smlouvy 
k bytu č. 3 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Rada města Ledeč nad 
Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně 
ve výši 2715,- Kč. 

– žádost L. S. (nájemce bytu č. 6 v Ledči nad Sázavou) 
o poskytnutí podnájmu J. U., bytem Sázavka, na dobu 
určitou ode dne 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 

– odmítnutí a vrácení faktury č. 1059900133 od EVOS 
- HYDRO, s.r.o. za zhotovení části komunikace do 
průmyslové zóny v Ledči nad Sázavou.

– pronájem nebytových prostor – smuteční síň, Barborka 
čp. 1100 v Ledči nad Sázavou panu J. P., bytem 
Petrovice, pošta Čáslav s termínem od 1. 1. 2012 
a pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. 

– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na pozemek parc.č. 356 v k.ú. Habrek za účelem 
výstavby kanalizace Habrek s krajem Vysočina Jihlava 
jako vlastníkem a budoucím povinným a pověřuje 
starostu města podpisem této nájemní smlouvy. 

– uzavření Smlouvy o veřejných službách č. 1HU/2012 
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s fi rmou ICOM 
transport. a.s. Jihlava na rok 2012. Předmětem smlouvy 
je linka č. 350310 Humpolec – Ledeč nad Sázavou, 
číslo spoje 15,12 s podílem obce na úhradě kompenzace 
100 %. Rada města zmocňuje starostu města Mgr. Petra 
Vaňka podpisem výše uvedené smlouvy.

– žádost Mgr. Jana Čápa ohledně úhrady pronájmu 
sportovní haly Gymnázia, VOŠ a ISŠ Ledeč nad 
Sázavou v Koželské ulici, s tím, že částka za pronájem 
haly bude uhrazena přímo na účet Gymnázia, VOŠ 
a ISŠ Ledeč nad Sázavou.

– schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu 
nebytových prostor, uzavřené mezi Oblastní charitou 
Havlíčkův Brod a Mateřskou školou Stínadla ze dne 1. 
4. 2003, s tím, že od 1. 1. 2012 si bude Oblastní charita 
Havlíčkův Brod hradit provozní náklady v Mateřské 
škole Stínadla vlastními prostředky.

II. RM neschvaluje:
- žádost manželů E. a P. S. o slevu z nájemného z bytu č. 3 
v Ledči nad Sázavou, neboť výše nájmu bytu je stanovena 
jako pro byt se sníženou kvalitou. 

USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč n. S., ze dne 19. prosince 
2011
I. RM schvaluje:
– výsledky výběrového řízení na obsazení pracovní 

pozice pracovník Organizační složky Městská knihovna 

a souhlasí s uzavřením pracovního poměru na dobu 
neurčitou se zkrácenou pracovní dobou mezi Městem 
Ledeč nad Sázavou a Jaromírou Štěpánkovou. 

– manželům J. a M. S. prodloužení nájemní smlouvy 
k bytu č. 9 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 
1. 2012 do 30. 6. 2012. Rada města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1903,- Kč 
měsíčně.

– manželům J. a M. K. prodloužení nájemní smlouvy 
k bytu č. 5 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Rada města Ledeč nad 
Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně 
ve výši 1275,- Kč.

– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí „Virtuální 
aukční síně PROe.biz“ se společností Sentinet s.r.o. 
a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem 
tohoto dodatku.

– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby 
asistenční podpory k Virtuální aukční síni PROe.biz 
se společností Sentinet s.r.o. a pověřuje starostu města 
Mgr. Petra Vaňka podpisem tohoto dodatku.

– pronájem části pozemku parc.č. 889/5 v kat. území 
Ledeč nad Sázavou za účelem umístění světelného 
reklamního panelu společnosti Nikey s.r.o., Hrobice 
149, Slušovice a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

– roční pronájem sběrného dvora (včetně povolení 
podnájmu třetí osobě) – stavební objekt čp. 1204 na 
parcele p. č. st. 1917 ( manipulační sklad a kancelář), 
pozemek parc.č. st. 1917 – zastavěná ploch a nádvoří 
o výměře 121 m2, zpevněné plochy nádvoří na 
pozemku parcelní číslo 2604/3 o výměře 1181 m2 
a obslužná komunikace par. č. 2196/10 o výměře 225 
m2 vše k.ú. Ledeč nad Sázavou, společnosti Technické 
služby Ledeč nad Sázavou, Pod Stínadly 592, za cenu 
150.000,-Kč se zahrnutím platné sazby DPH, pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy.

– ukončení nájmu na nebytové prostory v budově 
polikliniky č. 450, 2. NP o výměře 29,12 m2 s paní M. 
F., bytem Ledeč nad Sázavou, dohodou s termínem 
ukončení k 31. 12. 2011.

– od 1. 1. 2012 pronájem nebytových prostor v budově 
polikliniky č. 450, 2. NP o výměře 29,12 m2 v Ledči 
nad Sázavou společnosti Vysočinské nemocnice, s.r.o. 
Ledeč nad Sázavou, jako nástupnické organizace po 
paní Marii Fialové a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 

– zveřejnění záměru pronájmu letního sportovního areálu, 
sestávajícího se z pozemku parc.č. st. 591 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 406 m2 a stavby občanské vybavenosti 
na pozemku parc.č. st. 591 zast. pl. a nádvoří (provozní 
budova – kabiny), pozemku parc.č.st. 1361 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 506 m2 a zemědělské stavby na 
pozemku parc.č. st. 1361 zast. pl. a nádv. (sklady-původní 
stodola), pozemku parc.č. st. 1373/1 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 136 m2, pozemku parc.č. st. 1373/2 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 a stavby 
občanské vybavenosti na pozemcích parc.č. st. 1373/1 
zast. pl. a nádv. a parc. č.st. 1373/2 zast. pl. a nádv. (šatny 
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Schválen byl na zasedání Zastupitelstva města Ledeč 
nad Sázavou dne 28. 12. 2011. Samozřejmě, že tomuto 
schválení předcházelo nezbytné zpracování řady podkladů 
úřadem a poté jeho patnáctidenní vyvěšení na úřední 
desce – viz webové stránky našeho města, kde je rozpočet 
trvale uveřejněn. Následovalo projednání fi nančním 
výborem a na pracovním zasedání zastupitelstva města. 
Výsledkem tohoto procesu je schválený vyrovnaný 
„Rozpočet města na rok 2012“, s tímto výsledkem:

V oblasti příjmů je pro schválený rozpočet předpokládán, 
vzhledem i k přetrvávajícím dopadům ekonomické krize, 
celkový příjem ve výši 61.311.164,- Kč (v minulém roce 
to bylo nakonec 84 milionů a v roce 2010 – 102 milionů). 
V oblasti výdajů bylo schváleno na mzdové náklady 
– včetně sociálního, zdravotního a zákonného pojištění 
a příspěvku do sociálního fondu pro zaměstnance MÚ, 
pečovatelskou službu, zastupitele, dobrovolné hasiče, 
knihovnu, informační centrum, práce na dohody a veřejně 
prospěšné práce 19.250.348,- Kč. Na vnitřní správu – 
informační technologie (IT), školení, kulturu a sport, 
kancelář starosty 7.427.800,- Kč, největší podíl na čerpání 
z této částky mají IT, vzhledem k jejich progresivnímu 
vývoji. Dále, souhrnné běžné výdaje na informační centrum, 
muzeum, synagogu, WC, víceúčelové hřiště u ZŠ Nádražní 
659.300,- Kč. Běžné výdaje pro činnost příspěvkových 
organizací a organizačních složek města (školy, školky, 
středisko volného času / knihovnu, dobrovolné hasiče) 

8.071.100,- Kč. Celkem tato kapitola má výdaje v hodnotě 
35.408.548,- Kč. Kapitola vnitřní správy, zahrnující 
běžné výdaje na vnitřní správu, KPOZ, polikliniku, 
pečovatelskou službu, má schváleno 10.251.800,- Kč. 
Obsahem další kapitoly jsou běžné výdaje na životní 
prostředí, odpadové hospodářství a komunikace, zde bylo 
schváleno 12.940.816,- Kč. Poslední kapitolou jsou běžné 
sociální výdaje na životní výročí a nenadálé životní situace 
seniorů, z prostředků města – celkem 30.000,- Kč. Celkové 
výdaje tedy činí 59.319.164,- Kč. K této částce však 
musíme přičíst náklady na splácení úvěrů ze stávajících 
půjček, které jsou ve výši 1.992.000,- Kč oproti roku 2011, 
kdy to bylo 3.536.500,- Kč. 

Rekapitulace uvedených údajů znamená, že byl skutečně 
přijat vyrovnaný rozpočet, krytý z vlastních zdrojů příjmů, 
bez nutnosti případného řešení rozpočtu půjčkou.  

Dále na základě výsledku hospodaření s fi nančními 
prostředky na účtech města v roce 2011, po dokončení roční 
účetní uzávěrky, počítáme s převodem přibližně 9 milionů 
do zdrojových příjmů, které předpokládáme využít na 
investice v roce 2012 a možnosti pokrytí příspěvků pro 
žadatele (ve schváleném rozpočtu již nyní 388.000,- Kč). 
Nemalou částku příjmů v roce 2012 budou opět tvořit 
i dotační příjmy. Tyto budou zařazovány do rozpočtu 
města postupně, formou rozpočtových změn, na základě 
skutečně obdržených dotačních prostředků. 

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy 

JE TU OPĚT NOVÝ ROK A S NÍM SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2012

a soc. zázemí), pozemku parc.č. st. 1374 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 16 m2 a stavby občanské vybavenosti 
na pozemku parc.č. st. 1374 zast. pl. a nádv. (věž pro 
rozhodčí), pozemku parc.č.st. 1946 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 276 m2 a stavby občanské vybavenosti 
na pozemku parc.č. st. 1946 zast. pl. a nádv. (loděnice), 
pozemku parc.č. 168/1 – zahrada o výměře 40 m2, pozemku 
parc.č. 169/2 – ostatní plocha, manipul. pl. o výměře 3821 
m2 (bývalé koupaliště u řeky a část házenkářského hřiště), 
pozemku parc.č. 169/5 – ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 30 m2, pozemku parc.č. 169/7 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 120 m2, pozemku 
parc.č. 169/8 – zahrada o výměře 164 m2, pozemku parc.č. 
169/9 – zahrada o výměře 998 m2, pozemku parc.č. 169/10 
– zahrada o výměře 784 m2, pozemku parc.č. 169/11 – 
zahrada o výměře 122 m2, pozemku parc.č. 325/3 – ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 18 268 m2 
(fotbalový stadion a část házenkářského hřiště), pozemku 
parc.č. 2835 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 
m2, pozemku parc.č. 2834 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 15 m2, pozemku vedeného ve zjednodušené 
evidenci – parcely původního pozemkového katastru 
(PK) čís. 168/2 o výměře 473 m2, pozemku vedeného ve 
zjednodušené evidenci – parcely původního pozemkového 
katastru (PK) čís. 169/2 o výměře 77 m2, pozemku 
vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ 
Evidence nemovitostí (EN) čís. 169/12 o výměře 989 m2, 
pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely 
původ evidence nemovitostí (EN) čís. 169/13 o výměře 
592 m2 a pozemek vedený ve zjednodušené evidenci – 
parcely původního pozemkového katastru (PK) čís. 325/1 

o výměře 6 m2, vše v kat. území Ledeč nad Sázavou.
– umístění v Ledči nad Sázavou 1 ks mobilního WC v ul. 

Z.M.Kuděje, 1 ks mobilního WC na novém hřbitově 
a 2 ks mobilních WC ul. Mostecká( plocha tržnice). 

– nabídku fi rmy WC Help s.r.o. se sídlem ul. Bystrcká čp. 
1096/50, 624 00 Brno, o pronájmu 4 ks mobilních WC 
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy. 

– termíny zasedání zastupitelstva města v 1. čtvrtletí roku 
2012 a dubnu 2012, a to: 30.1., a 2.4.

– nové znění nájemní smlouvy na nebytové prostory 
v domě čp. 16 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou 
s Českou republikou - Úřadem práce, Karlovo náměstí 
1359/1, 128 00 Praha 28-Nové Město s termínem od 
1. 1. 2012 a pověřuje starostu města podpisem této 
nájemní smlouvy. 

– uzavření smlouvy se společností České dráhy na polep 
vlaků STADLER a zároveň pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.

– uzavření smlouvy se společností JAS AIR CZ spol. 
s r.o. na zhotovení 2 ks leteckých snímků Ledče ve 
formátu 125x125 cm a zároveň pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy.

I. RM neschvaluje:
– připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“.
II. RM odkládá:
– proplacení investice za změnu systému ohřevu 

TUV v budově nemocnice Háj v Ledči nad Sázavou 
společnosti Vysočinské nemocnice s.r.o. Ledeč nad 
Sázavou ve výši 504.696,00 Kč formou předplaceného 
nájmu.
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KALEIDOSKOP

Konečně se nám také podařilo společně vyfotit střídající se 
tajemníky městského úřadu. Jak je z výrazu obou „ředitelů“ 
úřadu patrné, je to setkání pracovní, i když přímo předávací 
protokoly to asi nebudou. Tak tedy oběma hodně zdaru.

V Haškově ulici byly instalovány nové pouliční zářivky. Ne 
všichni jsou jejich „zářemi“ nadšeni, každopádně je ještě nějaký 
čas budeme dost potřebovat. Lepší časy se však už blíží, jen 
považte – na Hromnice o hodinu více, a to už je docela brzo!

Třetí adventní neděle patřila mladým kumštýřům z místní ZUŠky. Škola pořádala ADVENTNÍ KONCERT a je třeba konstatovat, že 
se opravdu povedl. Během dvou hodin se tu vystřídali recitátoři, tanečníci a samozřejmě hudebníci. Je nutné pochválit organizaci 
celého programu, která byla, vzhledem k počtu účinkujících i technickým podmínkám, velmi náročná, ale kantoři a starší frekventanti 
školy vše zvládli na jedničku. Vánočně laděný repertoár postupně zahříval zcela zaplněný sál místní sokolovny. K tomu přispěla 
vkusná výzdoba, samozřejmě také z „dílny“ školy. 

Těsně před vánočními svátky zemřel bývalý prezident republiky pan Václav Havel. Událost na čas poznamenala chod celé společ-
nosti, včetně třídenního státního smutku. Na městském úřadě byly k dispozici kondolenční listy. Událost si připomínáme fotografi í 
z 25. června 1997, kdy Václav Havel navštívil naše město (na snímku s tehdejším starostou, panem Janem Hálkem). Byla to vůbec 
první návštěva prezidenta republiky v Ledči n. S. Téhle cti se nám pak dostalo ještě v záři 2010, návštěvou pana Václava Klause.
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC PROSINEC 2011

ODBOR DOPRAVY INFORMUJE

KRÁDEŽ CÍVEK Z TRAFOSTANIC – policisté z Ledče nad Sázavou šetří poškození 
trafostanice u obce Hněvkovice. Dosud neznámý pachatel nejprve nezjištěným nástrojem 
přerušil přívod elektrické energie přes úsekový odpojovač vysokého napětí, následně vylezl 
na mřížový stožár, odpojil transformátor a po demontáži víka z tohoto odcizil měděné 
cívky. Svým jednáním způsobil současně únik 50 litrů transformátorového oleje, u dvanácti 
domácností pak došlo k přerušení dodávky elektrické energie. Celková škoda byla vyčíslena 
na 270 tisíc korun.
VLOUPAL SE DO PRODEJNY ODĚVŮ – policisté v Ledči nad Sázavu šetří případ 
vloupání do prodejny na Husově náměstí. Neznámý pachatel v době od 11. do 12. 12. rozlomil 

dva bezpečnostní zámky na dveřích prodejny oděvů a vnikl dovnitř. Z regálů a věšáků pak odcizil několikery pánské 
a dámské džíny, dámské kalhoty, bundy, mikiny, kabát, pásky do kalhot a také fi nanční hotovost a instalační programy 
do PC. Celkem na odcizených věcech a poškozeném zařízení způsobil škodu přesahující 90 tisíc korun.
VÝTRŽNÍK V BARU – podezření z přečinu výtržnictví a přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu sdělil policejní 
inspektor osmadvacetiletému muži z Havlíčkobrodska. Ten 2. prosince po 22. hodině v jednom z barů v Ledči nad 
Sázavou nejprve slovně napadl jiného muže a poté ho povalil na zem, sedl si na něj a držel ho rukou pod krkem. 
V dalším jednání mu zabránili hosté baru, kteří ho vyvedli ven. Muž se však po chvíli vrátil a stejného hosta chytil 
zezadu pod krkem. Pak ho stáhl z barové židle a společně upadli na billiardový stůl, který poničili. Poškozením stolu 
a koberce vznikla škoda 26 tisíc korun. Ke zranění zúčastněných osob naštěstí nedošlo. 
NEZVANÝ HOST – vloupání do rekreační chaty v obci Hlohov šetří policisté v Ledči nad Sázavou. Neznámý 
pachatel se v době od 11. do 16. 12. vloupal do rekreační chaty v uvedené obci. Objekt prohledal a z horního patra 
odcizil elektrickou strunovou sekačku. Následně se vloupal i do vedlejší chaty, kde odcizil různé elektrické nářadí, 
elektroniku, jídlo a léky. Poškozeným majitelům způsobil škodu za více jak 80.000 Kč.
VLOUPAL SE DO TRAFIKY – krádež vloupáním do objektu novinového stánku šetří policisté v Ledči nad Sázavou. 
Neznámý pachatel se v nočních hodinách z úterý na středu 21. 12. vloupal do novinového stánku v ulici Mostecká 
v Ledči nad Sázavou. Z vnitřních prostor pak odcizil několik kartonů cigaret různých značek. Poškozením zařízení 
a odcizením věcí způsobil majitelce škodu ve výši nejméně 17.000 Kč. 
PIS ÚO PČR Havlíčkův Brod

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

V letošním roce dojde k další výměně řidičských 
průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 
31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
nejpozději do 31. prosince 2012. Majitelé řidičských 
průkazů vydaných od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 
pak mají tuto povinnost do 31. prosince 2013. Uplynutím 
stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy 
pozbývají platnosti. Proto pokud nemáte ještě řidičský 
průkaz nevyměněn, je nejvyšší čas o tom začít přemýšlet. 
Pokud se podíváme na statistická čísla za ORP Světlá 
nad Sázavou zbývá vyměnit řidičských průkazů končící 
rokem 2012 1107 kusů a končící rokem 2013 686 kusů. 

Vyjádřeno v procentech z celkových počtů, které se mají 
ještě vyměnit, tak ŘP 2012 zbývá vyměnit 93,34 % a ŘP 
2013 zbývá vyměnit 95,41 %. V současné době máme 
podle těchto čísel celou výměnu uvedených řidičských 
průkazů ještě před sebou a přibližujeme se podle tohoto 
procentuální vyjádření k podstatně větším městům 
s více řidiči jako Rychnov nad Kněžnou nebo dokonce 
Třinec. Proto bych chtěl závěrem apelovat na všechny 
občany našeho správního obvodu, které výměna čeká, 
aby ji nenechávali na poslední chvíli a tím se vyvarovali 
případným frontám či nedorozuměním.

Bc. Miroslav Peroutka, vedoucí odboru dopravy

PAVLOVŠTÍ HASIČI BILANCOVALI
V sobotu 10. prosince se uskutečnila výroční schůze 
SDH v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Na tom není nic 
nezvyklého, neboť se koná každoročně ke konci roku a zde 
se hodnotí celoroční práce sboru. Letos však schůze měla 
slavnostnější ráz, jelikož se slavilo 110. výročí založení 
SDH. Mezi pozvanými hosty byli pan Josef Cihlář, člen 
Výkonného výboru OSH a vedoucí Aktivu zasloužilých 
hasičů našeho okresu, dále pan Václav Pokorný, zástupce 
HZS v Ledči nad Sázavou a zástupce družebního SDH 
z Mírovky v čele s panem Tomášem Nedělkou.
Během tohoto slavnostního shromáždění byla předána 

ocenění a medaile několika členům sboru a náš sbor byl 
oceněn Okresním sdružením hasičů Havlíčkův Brod. 
Mezi přítomnými byl i starosta obce Bc. Roman Krecl, 
který poděkoval za aktivní spolupráci mezi obcí a SDH.
Na závěr schůze bylo podáváno chutné občerstvení, které 
nám zajistila paní Šárka Sadílková. 
A co přát sboru do dalších let? Jistě mnoho úspěchů 
a jeho členům hodně zdraví a aby se naplňovala slova, 
která jsou na hasičských praporech: BOHU KU CTI, 
BLIŽNÍMU KU POMOCI.

Za SDH Pavlov Broňa Holková, hospodářka
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(pokračování z LZ 12/ 2011)
V Tasicích byla dále provedena re-

konstrukce čekárny, včetně vývěsky, 
kompletní rekonstrukce veřejného 
osvětlení, prodloužení dešťové kanali-
zace a oprava obecních cest. 

Od roku 2007 obec užívá Poslanec-
kou sněmovnou ČR schválený obecní 
znak a prapor, které se tak staly nejvý-
znamnějšími symboly obce a zároveň 
reprezentanty její samostatné působ-
nosti. Obec má zpracovaný územní 
plán, který vešel v platnost v roce 2009.

Výhledově v dalších letech obec čeká rekonstrukce ve-
řejného osvětlení, položení umělého povrchu na víceúče-
lovém hřišti, výstavba obecního skladu, chodníků, vodo-
vodu a kanalizace, včetně ČOV. K občanské vybavenosti 
patří bohatě zásobený obchod se smíšeným zbožím „Jed-
nota“, o který se vzorně stará vždy ochotná a usměvavá 
paní vedoucí. Dále se zde nachází restaurace „U kašta-
nu“, sklárna „Huť Anna“ v Bělé, sklářský skansen „Huť 
Jakub“ v Tasicích, pneuservis, autoopravna, truhlářství, 
instalatérství, autodoprava, zemní práce, projekční kan-
celář a drobní živnostníci, podnikající v ekonomice. 

Ke sportovním účelům je možno využít víceúčelové hřiš-
tě, posilovnu, dvě fotbalová hřiště a jedno dětské hřiště. 

Obec nezanedbává ani společensko-kulturní vyžití. 
Vše zahajuje lednové veřejné setkání s občany, kde jsou 
informováni o hospodaření obce v uplynulém roce a plá-
novaných akcích současného roku. Pak následuje maš-
karní bál, dětský maškarní karneval, setkání důchodců, 
jarní rocková zábava, venkovní pouťová zábava spojená 
s grilováním, autobusové zájezdy, dětský den, fotbalo-
vý turnaj, podzimní rocková zábava, posvícenská zába-
va, dětský dušičkový lampiónový průvod, obecní hody 
(každý rok jiné – vepřové, zvěřinové, rybí ...), turnaj ve 
stolním tenise a vše zakončuje vánoční koncert dětského 
sboru. Toto je výčet kulturních aktivit, pořádaných pou-
ze obcí. K tomu je třeba přičíst akce pořádané místním 
sborem dobrovolných hasičů – tradiční vánoční zábava, 
hasičský ples, zájezd, či jinými organizacemi – hokejis-

tický ples, myslivecký ples, Silvestr, 
atd. Výčet kulturních akcí je oprav-
du bohatý a mnohdy se tím nemůžou 
pochlubit ani některé větší obce.

Rovněž vždy po pěti letech obec 
pořádá setkání rodáků. Jednou za tři 
roky po výlovu obecního rybníka ob-
drží místní obyvatelé jednoho kapra 
zdarma. Při příležitosti životního ju-
bilea dostávají senioři dárkové ba-
líčky, novorozenci částku 10 tisíc Kč 
a děti fi nanční příspěvek na školní ly-

žařský výcvik. Sportovním fanouškům je umožněno sle-
dovat důležité sportovní přenosy na velkoplošné televizi 
v obecní budově. Všemi těmito akcemi se obecní zastupi-
telstvo snaží o zachování tradiční vesnické pospolitosti. 

Obec je součástí mikroregionu „Ledečsko“ a prochází tudy 
cyklostezka, spojující havlíčkobrodský a kutnohorský okres.

V současné době v obci žije 209 obyvatel, z toho 151 
v Bělé a 48 v Tasicích. Nachází se zde 68 trvale obydlených 
domů, 51 v Bělé a 17 v Tasicích. Rekreačních objektů je 
celkem 58, z nichž je 42 v Bělé a 16 v Tasicích. 

Obec spravuje sedmičlenné zastupitelstvo, v jehož čele 
stojí třetí volební období neuvolněný starosta Pavel Lhoťan. 
V roce 2010 byli místostarosty zvoleni Ing. Martina Hra-
decká a Milan Černý. Dalšími členy zastupitelstva jsou: Jiří 
Prchal, Pavel Šafl er, Zdeněk Kalhotka ml. a Milan Tvrdík. 
Věkový průměr obecního zastupitelstva je 35 let. 

Jediným spolkem v obci je sbor dobrovolných hasičů, 
který se nemalou měrou podílí na společenském životě. 
Pořádá kulturní akce, vzorně reprezentuje obec na hasič-
ských soutěžích a v případě potřeby bezplatně pomáhá na 
zvelebování obce, za což jim patří poděkování. Rovněž 
bych chtěl poděkovat všem obyvatelům obce za jejich 
pomoc a podporu, bez které by se obecní zastupitelstvo 
neobešlo. Velmi si toho vážíme a i nadále se budeme sna-
žit jejich důvěru nezklamat.

Na závěr bych chtěl popřát všem občanům Bělé, Tasic, 
Ledče n. S., okolních obcí a čtenářům Ledečského zpravo-
daje hodně zdraví, štěstí a úspěchů do nového roku 2012. 

Pavel Lhoťan, starosta obce 
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SLOVO HEJTMANA

Fotoaparát lze právem označit jako přístroj, 
který věrně dokáže zadokumentovat (zastavit) 
dobu, čas nebo místa. Dnešní cenová 
dostupnost z fotoaparátu dělá jak pomocníka, 
tak pro někoho i módní doplněk. V jeho 
počátcích však byla cena takové „hračky“ 
závratná, srovnatelná s dnešním zakoupením 
novéno auta. Do menších měst a na venkov 
se fotografování dostalo o dost později, a to 
až po I. světové válce. K součtu takových 
přístrojů by tehdy jistě stačily v tehdejším 
hejtmanství (dnes okresu) prsty obou rukou, 
o ateliérech nemluvě.
Jeden takový v nájmu provozoval J. NEUŽIL 
v Ledči nad Sázavou, v ulici u Izraelského 
kostela (synagogy), dnes v ulici Na Potoce. 
V dobovém tisku lze nalézt jednoduchou 
nabídku služeb: Svatby – pohřby – promoce. 
Dojíždím kamkoliv! Příjezd fotografa na 
motocyklu jistě budil pozornost všech 
přítomných. 
Záběr zachycuje dnes již zbouraný dům 
u Trtíků, kde se ateliér nacházel. V pozadí je 
vidět původní zástavba, na místě dnešního 
vjezdu do sportovního stadionu. Jedná se 
o dům čp. 156, rodiště známého umělce, 
violoncellisty Maxmiliána Škvora.

Máme po Vánocích. Ještě v nás doznívají 
sváteční chvíle. Doufám, že jste si je pěkně 
užili s rodinami a přáteli. To je na každých 
svátcích a na Vánocích především podle 
mne to zvláště výjimečné. Setkání a příjem-
né pobytí v klidu vánoční voňavé atmosféry 
s blízkými lidmi, na které jindy nemáme čas. 
Nebo si to namlouváme. Ne kupa drahých 
dárků, přejídání se hromadou pokrmů a pa-
mlsků, ale množství a kvalita opravdových 
upřímných přátel – to jsou podstatné hodnoty pro život 
nejen o svátcích. Naše společnost historicky vyrostla na 
křesťanských tradicích. Ale často v dychtivosti po užívá-
ní si konzumu věcí a požitků zapomínáme na slova, jako 
je pokora, úcta k bližním, šetrnost k přírodě, solidarita se 
slabšími nebo nešťastnějšími. I když právě koncem roku 
jsme k těmto pojmům vnímavější.

Ani po Vánocích bychom neměli myslet jen na své 
osobní sobecké zájmy. V té lepší části vyspělé společnos-
ti byla vždy na nejvyšších příčkách úctyhodnosti obecně 
prospěšná činnost. V loňském roce jsme vyhlásili vý-
sledky soutěže pro veřejnost s názvem Skutek roku 2010. 
Chtěli jsme vzbudit zájem veřejnosti o nejvýraznější dob-
rovolné skutky jednotlivců a projekty organizací, které 
nezištně pomohly k rozvoji regionu. Dosud bylo oceněno 

44 skutků jednotlivců a 5 projektů organi-
zací. Jde o aktivity v oblasti sociálně-zdra-
votní, kulturní, dále se soutěží v kategoriích 
životního prostředí, volného času dětí a mlá-
deže nebo poradenství, osvěty a vzdělávání. 
I letos můžete navrhnout ocenění dobrých 
skutků a nominovat je. Budeme rádi, když 
krajskému úřadu dáte do 15. února vědět 
o tom, jaké aktivity vašich spoluobčanů vás 
zaujaly a potěšily. Podrobnosti a nominační 

formulář najdete na webových stránkách kraje www.kr-
vysocina.cz, možné další otázky vám rádi sdělí na našem 
odboru regionálního rozvoje. Nejúspěšnější projekty do-
konce postoupí do přeshraniční soutěže, která se uskuteč-
ní v Dolním Rakousku ještě v tomto roce. 

Je dobře o takových záslužných činech vědět, nejde jen 
o jejich ocenění. Zároveň s propagací dobrých skutků se 
vytváří pozitivní atmosféra, kdy se budeme dozvídat ne 
jen o zlodějnách a zločinech, ale také o té druhé příjemněji 
namazané straně krajíce. Začátek roku bývá i časem před-
sevzetí. Bylo by dobré zařadit do nich i tento bod – více 
si všímat všeho dobrého kolem nás – především těch lidí, 
kteří konají dobré skutky. Nebo třeba jen jsou prostě dobří. 
Do nového roku vám přeji hodně takových setkání.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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OKÉNKO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI          
PRAVDA A LÁSKA

Tento článek píšu v den, kdy zemřel pan Václav Havel. Média 
nám jistě přinesou velké množství informací o jeho pohnutém 
životě, zazní mnoho vzpomínek a vyznání. Mnozí jistě opráší 
nejslavnější výrok o pravdě a lásce, která musí zvítězit nad lží 
a nenávistí. Malou úvahu na toto téma přijměte jako tichou vzpo-
mínku na odvážného člověka, který spoluvytvářel naši dobu. 

Pravda a láska – jaká nádhera, co víc si může člověk přát? 
Síla tohoto výroku je ve spojení obou slov. Pokud je od sebe 
oddělíme, zůstane nám osamocená pravda a osamocená láska. 
Samotná pravda ale umí být bezcitná a krutá, ani nejspravedli-
vější soudce neumí zohlednit lidské srdce. Láska bez napojení 
na pravdu je zase abstraktní, možná bezbřehá, lidským rozumem 
obtížně uchopitelná, není v ní jistot. Křesťané věří, že spojení 
slov PRAVDA a LÁSKA defi nuje Boha. 

Pravda je jistota, spravedlnost a řád, láska zas přijetí, mír a od-
puštění. Může jít o tiché pozvání na cestu za nadějí? 

Ať pravda a láska v roce 2012 co nejvíce vítězí. Pokud jim 
v jejich boji pomůžeme tam, kde to můžeme ovlivnit, možná bu-
deme mít lepší náladu. Staniž se! 
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
10. 1. v 17.30 Biblická hodina (ve farní společenské místnosti, 
vede P. ThDr. Jan Bárta)
13. 1. a 10. 2. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let 
(setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Spo-
lečenství mladých) 
13. 1., 20. 1. a 27. 1. v 18.00 Přednášky na faře (přednášející 
P. ThDr. Jan Bárta) 

15. 1. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (Hraje sku-
pina Naděje)
15. 1. a 3. 2. v 18.00 Spolčo na faře pro děti od čtrnácti let, stře-
doškoláků a vysokoškoláků 
 (na programu je duchovní slůvko, modlitba, sport, hry a diskuze 
na zajímavá témata. 
Zajišťuje Společenství mladých)
19. 1. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na 
faře)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI 
30. 1. sv. Martina (původem voják, který se po zjevení Krista stal 
knězem a zasvětil život službě nejchudším) 
31. 1. si připomínáme světce Dona Bosca, kněze, který celý svůj 
život obětoval dětem, o které nikdo nestál. Dětem bez domova 
dokázal nabízet životní jistoty a naději, že i ony mají své místo 
na světě. 
2. 2. slavíme svátek Hromnic, Uvedení Páně do chrámu. Dříve 
tímto dnem končil čas Vánoc. Připomínáme si událost ze živo-
ta Ježíše, kdy ho rodiče po čtyřiceti dnech od narození přinesli 
do jeruzalémského chrámu, aby ho symbolicky odevzdali Bohu. 
Dnes je tento svátek spojený se svěcením svíček. Svíčka nám 
představuje dar světla, který jsme obdrželi.

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 LN. 

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

ZASE JE NÁS O PÁR DESÍTEK MÉNĚ (před rokem 5429)
STATISTIKA – EVIDENCE OBYVATEL K 1. 1. 2012

Celkem 5387 (muži 2661, ženy 2726)
Počet obyvatel podle části obce:
Ledeč nad Sázavou  4 663 2303 muži 2360 ženy
Horní Ledeč 348 176 muži 172 ženy
Habrek 166 81muži 85 ženy
Obrvaň 88 45 muži 43 ženy
Souboř 44 22 muži 22 ženy
Sychrov 2 1 muži 1 ženy
Vrbka 76 33 muži 43 ženy
Počet sňatků: 30, počet narození: 47 (z toho chlapců 23), počet úmrtí: 59
průměrný věk: 44,48, nejstarší občan: 95, nejstarší občanka: 97
Nejčastější jména:Marie – 319, Josef – 213, Jana – 171, Jaroslav – 162, Jan – 141, Petr – 139, Pavel – 116, Tomáš 
– 108, František – 105, Jaroslava – 98
Nejčastější příjmení: Janák/Janáková – 57, Novák/Nováková – 51, Prchal/Prchalová – 41, Rajdl/Rajdlová – 38, 
Svoboda/Svobodová – 38, Pajer/Pajerová – 36, Jelínek/Jelínková – 34, Hoskovec/Hoskovcová – 33, Tvrdík/
Tvrdíková – 33, Pešková/Pešek – 30

ok, Ing. M. Ptáčník

STATISTIKA
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SENIOŘI SE „LADILI“ NA VÁNOCE
Přišel podzim a s ním i nepříjemné, chmurné po-
časí působící tísnivě na naše duše i mysl. Zvlášť 
na nás, starší lidi, seniory. A to je právě ten správ-
ný čas, abychom se společně sešli, popovídali si, 
poveselili a vnesli do našich všedních dnů pocit 
radosti a sounáležitosti k sobě navzájem.
Výbor Svazu důchodců ČR u nás v Ledči n. S. 
uspořádal dvě seniorská Společenská setkání. Prv-
ní se uskutečnilo dne 9. 11. 2011 ke Dni seniorů. 
Opět se ledečská sokolovna rozezněla hlasy vzá-
jemně se zdravících zná mých a přátel, které sr-
dečně přivítal předseda svazu důchodců pan Josef 
Malý. Poté následoval koncert skupiny mladých hudeb-
níků, tentokrát bez kapel níka pana Růžičky, ale pod ve-
dením sympatického muzikanta a studenta Jana Rajdla. 
Jejich produkce a repertoár byly dokonalé a vrátily nás 
ve vzpo mínkách do dob našeho mládí. Setkání přišel po-
zdravit místostarosta MěÚ pan Jaroslav Doležal. Předsta-
vitelé Města Ledče jsou vždy vítanými hosty mezi námi 
důchodci.
Dalším setkáním bylo již tradiční Vánoční posezení při 
svíčkách, dne 8. 12. 2011. Po zahájení vystoupili se svým 
programem žáci ZUŠ z Ledče nad Sázavou a pod vede-
ním svých učitelek předvedli program navozující vánoč-

ní náladu. Známé koledy a verše rozezněly, řečeno slovy 
básníka, všechny struny v srdcích přítomných.
Obě setkání pokračovala pohoštěním a dále hudební pro-
dukcí k poslechu i k tanci pod vedením pana Beneše. Vý-
bor SD ČR věří, že obě odpoledne přispěla k dobré po-
hodě našich seniorů a jménem všech účastníků děkuje za 
krásná a dojemná vystoupení hudební skupině p. Růžičky, 
žákům ZUŠ, pod vedením ředitelky paní Jany Laudátové 
a zástupcům městského úřadu a přeje jim i našim seniorům 
pevné zdraví, kouzelné Vánoce, hezkou, ale krátkou zimu 
a budeme se těšit na příští setkání opět na jaře.

Hana Matlachová, 
místopředsedkyně SD ČR v Ledči n. S.

Stává se už pomalu hezkou tradicí, že před Vánocemi se 
pro pacienty léčebny dlouhodobě nemocných a pro klienty 
využívající sociální lůžka v nemocnici Háj pořádá malé posezení. 
Tentokrát se konalo 14. prosince a o kulturní program se zde 
postarali ti, kteří mají někdy k starším lidem v zastoupení svých 
babiček a dědečků nejblíže – děti ze Základní umělecké školy 
v Ledči nad Sázavou. Pod vedením paní učitelky Čepové a za 
klávesového doprovodu Petry Prchalové zahrály a zazpívaly 
Kateřina Rejnková, Gabriela Fialová, Nikola Červenková, 
Tereza Končelová, Zuzana Kovandová a Kateřina Vaňková 

krásné vánoční koledy. Programem v léčebně dlouhodobě nemocných však děti neskončily a s úspěchem pokračovaly 
i ve vedlejším Ústavu sociální péče.

Jako tradičně se podávalo domácí vánoční cukroví, káva a rozkrajovalo se jablíčko pro štěstí. Jak se stalo dobrým 
zvykem, klienti sociálních lůžek dostali navíc po dárečku. Nejdůležitější však je, že podle úsměvů a slovně projevované 
vděčnosti se alespoň na pár okamžiků podařilo pacienty a klienty odvést od každodenních bolestí, a to rozhodně vždy 
a všude stojí za to.

Sestřičky podílející se na organizaci posezení, vánoční výzdobě a děti s paní učitelkou Čepovou si tak určitě zaslouží dík.
Za nemocnici Háj Naďa Satrapová (ergoterapeutka) a kolektiv

HÁJEM SE LINULY KOLEDY

VÝSTAVA VÝROBKŮ OBYVATEL ÚSP 15.–16. 12. jsme 
v Ledči nad Sázavou uspořádali výstavu výrobků klientů, kteří 
pracují v našich rukodělných dílnách. Prezentace výrobků se 
účastnili i klienti, kteří je vytvářeli. Jsme velmi rádi, že účast na 
výstavě byla letos hojná. Děkujeme Městu Ledeč za poskytnutí 
prostor a podporu akce.

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ V HÁJI 14. 12. v ÚSP vystoupil soubor ZUŠ pod vedením paní učitelky Čepové. Tradiční pásmo 
koled, písniček a scének navodilo příjemnou adventní náladu. Posluchači odměnili účinkující zaslouženým potleskem. S radostí 
jsme na vystoupení přivítali zástupce města, místostarostu pana Doležala. 

Mgr. Miroslav Sklenář



10

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 
2012–2013 ZŠ Ledeč nad Sázavou se 
uskuteční 27. 1. a 28. 1. 2012 v budově 
školy v Komenského ulici, (27. 1. 
v době od 14 do 17 hodin, 28. 1. v době 
od 8 do 11 hodin). Do Základní školy 
Ledeč nad Sázavou se zapisují děti 
z Ledče nad Sázavou a z těchto obcí:

Vrbka, Habrek, Obrvaň, Souboř, 
Hamry, Ostrov, Hradec, Horní Hradec, 
Kozlov, Olešná, Leština, Sychrov, 
Sačany, Kříže, Bělá, Jedlá, Dobrá Voda, 
Chřenovice, Trpišovice, Koňkovice, 
Rejčkov a přilehlé osady, Kouty, 
Bojiště, Veliká, Vilémovice, Pavlov, 
Bohumilice, Sechov, Přemilovsko, 
Číhošť, Hlohov, Prosíčka, Nezdín 
a Kamenná Lhota.

Do 1. ročníku Základní školy 
v Ledči nad Sázavou, okres Havlíčkův 
Brod může být přijat i žák z jiných než 
výše uvedených obcí.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce 
s dítětem, k zápisu je třeba rodný list 
dítěte a občanský průkaz zákonných 
zástupců dítěte.

Povinná školní docházka začíná 
počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Dítě, které dosáhne 
šestého roku věku v době od září do 
konce června příslušného školního 
roku, může být přijato k plnění 
povinné školní docházky již v tomto 
školním roce, je-li přiměřeně tělesně 
i duševně vyspělé a požádá-li o to 
jeho zákonný zástupce. Podmínkou 
přijetí dítěte narozeného v období 
od září do konce prosince k plnění 
povinné školní docházky podle 
věty druhé je také doporučující 
vyjádření školského poradenského 
zařízení, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od ledna do konce 
června doporučující vyjádření 
školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře, která k žádosti 
přiloží zákonný zástupce.

Součástí školy je školní družina, 
provoz je ráno od 6.15 hodin 
a odpoledne do 16.45 hodin. V činnosti 
ŠD je široká nabídka kroužků: atletika, 
gymnastika, míčové hry, bruslení, 
turistika, divadelní, taneční a výtvarný 
kroužek, anglický jazyk a počítače. 
V průběhu roku se mohou děti také 
zúčastnit zajímavých výletů například 
do divadla, do ZOO a do plaveckého 
bazénu.

Všichni pedagogičtí pracovníci naší 
školy se už moc těší na nové žáky.

Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka ZŠ

Zápis dě   do 1. tříd 
ZŠ pro školní rok 

2012–2013

Gymnázium, St ední odborná škola 
a Vyšší odborná škola Lede  nad Sázavou 

Husovo nám stí 1, 584 01 Lede  nad Sázavou 
telefon: 569 430 500 (sekretariát)   www.gvi.cz 

 
 

P IJÍMACÍ  ÍZENÍ  PRO ŠKOLNÍ  
ROK 2012/2013 

 

Škola nabízí tyto studijní a u ební obory pro žáky 5. a 9. t íd ZŠ: 
 

STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU:
GYMNÁZIUM 
osmileté studium 79-41-K/81 
ty leté studium 79-41-K/41 

SOŠ 
Informa ní technologie a ekonomika 18-20-M/01 
Strojírenství – informa ní technologie a 
po íta ová grafika 23-41-M/001 
 

U EBNÍ OBORY S VÝU NÍM 
LISTEM: 
Strojní mechanik (záme ník) 23-51-H/01 
Nástroja  23-52-H/01 
 

P ihlášky je nutné podat do 15. 3. 2012 na sekretariát školy, Husovo nám. 1, Lede  nad Sázavou. 
 

P ípravný kurz k p ípadným p ijímacím zkouškám na st ední školu s názvem 
„ÚVOD DO U IVA PRIMY A 1. RO NÍKU“. 

 
Kurz je ur en žák m 5. a 9. t íd základních škol v Led i nad Sázavou a okolí. P ihlášky a nápl  kurzu 
najdete na webových stránkách školy (www.gvi.cz) v lednu 2012. 
První setkání se uskute ní ve st edu 18. ledna 2012 od 15:00 hodin v budov  gymnázia, Husovo 
nám. 1, Lede  nad Sázavou. 

Za téměř jarního počasí se 5. 12. 2011 konala již tradiční Mikulášská 
nadílka v prostorách ledečského hradu. Účast byla ohromná! Sešlo se na 
700 návštěvníků. Dolní nádvoří se změnilo v pomyslné peklo, kde na děti 
čekalo 30 čertů se svými soutěžemi. Někteří vypadali opravdu „čertovsky“ 
strašidelně, ale všechny děti byly z pekla propuštěny. Poslední zkouška na 
ně čekala v podzemí před vstupem do nebeské brány. Sám kníže pekel je 
vyzpovídal z hříchů, ale všichni slíbili, že se polepší, tak mohli vstoupit do 
nebe, které bylo umístěno na horním nádvoří. Zde se dětí ujali hodní andělé 
s Mikulášem. Pro každého byla připravena nadílka. Dále zde byly připraveny 
další soutěže inspirované vánočními tradicemi. Pouštěli jsme lodičky, lovili 
kapry, psali přání Ježíškovi. Pro zahřátí byla otevřená krčma ve vězení. 
Skořice, hřebíček a citrón voněly celým hradem. Jako krásné zakončení 
celého odpoledne oblohu rozzářil ohňostroj. 

Za kolektiv SVČ Ivana Svobodová  

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA LEDEČSKÉM HRADĚ

DIETA SE HODÍ,
VYUŽIJTE VÝPRODEJE KAPRŮ

Čas svátečního hodování skončil a mnozí z vás jistě jsou těmito časy 
poznamenáni na váze. Tedy nějaká dietka by se hodila, jak známo rybí maso 
je pro tyto účely velmi vhodné. Zkuste využít výhodné nabídky RYBÁRNY 
V BARBORCE, která nabízí kapra za 70 Kč za jeden kilogram a k tomu 
veškeré opracování ZDARMA! Tuto službu můžete mít každý pátek od 9 
do 10,30 a odpoledne od 14 do15 hodin. Obejdete se i v jiné dny, ale musíte 
předem zavolat na telefon: 724 795 387 (služba trvá až do vyprodání zásob). 
Přeměřte pas a volejte! 



Také staršímu žactvu tenistů se letní sezona 2011 vydařila, i oni 
si vybojovali postup do krajského přeboru pardubického kraje. 
Ve svých mistrovských utkáních porazili všechny soupeře. 
Nejprve TCV Pardubice 7:2, dále pak Energetik Chvaletice 
8:1, TO TJ Svitavy 9:0, TK Holice rovněž 9:0, TC Chrudim 8:1 
a v posledním zápase TK Českou Třebovou 7:2. Ve složení Lukáš 
Gažák, Rostislav Berka, Vít Šťastný, Tereza Panská, Nikola 
Křištová, Anna Marie Vavřičková a doplněním hráčů z mladšího 
žactva vyhráli svou skupinu a s kapitánem Mgr. Davidem 
Panským postoupili do přeboru 2012. Gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších vítězných fi ftýnů.

TKL

Pocit klidu, jistoty a bezpečí dává nejen seniorům a zdravot-
ně postiženým občanům, ale i jejich rodinným příslušníkům 
a známým sociální služba Tísňové péče. Cílem služby je mi-
nimalizovat počet rizik zdravotního či kriminálního charakte-
ru a dosáhnout tak zlepšení psychického a zdravotního stavu. 
Většina lidí z této skupiny žije v domácnosti sama a pracovní 
vytížení rodiny neustále roste. Nepředvídanou událost, jako 
je pád, náhlé zhoršení zdravotního stavu, napadení či jinou 
krizovou situaci pomůže řešit právě Občanské sdružení Život 
90 Zruč nad Sázavou. 

Ve spolupráci s představiteli měst či obcí, sociálních pra-
covníků, pečovatelských služeb, zdravotnickou záchrannou 
službou a městskou policii i ostatními poskytovateli soci-
álních služeb se daří zajišťovat klidnější život spoluobčanů 
doma, v jejich prostředí, na které jsou zvyklí.

Jak systém tísňové péče funguje?
Jedná se o nepřetržitou telefonickou službu. Do bytu je za-

pojen speciálně upravený telefon, přes který je zprostředko-
vána okamžitá odborná pomoc. Klient nosí u sebe pouze tís-
ňové tlačítko – přívěšek na krk nebo ve formě náramkových 
hodinek na ruce. V případě potřeby pouze stiskne tlačítko, 
signál se přenese na centrální dispečink a zdravotní sestra zor-

ganizuje okamžitou odbornou pomoc. Ztratí-li senior vědomí, 
nestačí zmáčknout tlačítko nebo se více hodin po bytě nepo-
hybuje, speciální pohybové čidlo nahlásí tento krizový stav 
na dispečink. Opouští-li uživatel byt na delší dobu, například 
z důvodu hospitalizace, pobyt v lázních apod., zařízení lze 
přepnout do hlídacího režimu. Vstoupí-li do bytu nepovolaná 
osoba, zařízení hlásí na dispečink narušení objektu.

Rychlá a odborná pomoc pomohla v nejednom případě 
zachránit život a zabránit tomu, aby člověk bezmocně zůstal 
několik hodin nebo i dní bez pomoci. 

Život 90 dále pomáhá svým klientům i při prosazování 
práv a oprávněných zájmů, zřízení návazných služeb, po-
moc při jednání s úřady, při zajišťování případných sociál-
ních dávek, spojení s rodinou atp. V případě zájmu o naši 
službu vás rádi navštívíme a bezplatně provedeme ukázku 
systému přímo ve vašem bytě.

Více se o Tísňové péči dozvíte na sociálním odboru MÚ 
nebo na našich webových stránkách www.zivot90-zrucns.cz 
nebo na telefonu 327 532 901, 327 532 900, 724 182 325, 
724 182 326.

Zdeněk Jelínek, 
ředitel Občanského sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

Vážení sportovní přátelé,
po dlouhých 15 letech vás zveme na –

FOTBALOVÝ PLES
Bude se konat v pátek 17. února 2012

v HOTELU SÁZAVA
K tanci a poslechu hrají

 STARÝ KLÁDY z Golčova Jeníkova
Začátek v 19 hodin, vstupné 130 Kč 

(v předprodeji v ledečském IC za 110 Kč)
Srdečně vás zve fotbalový výbor.

II. PLES 
S VŮNÍ ORIENTU 

Pořádá orientální skupina SAFEJA pod vedením 
Evy Jankovské a ve spolupráci s SDH Sechov

2. 3. 2012 od 19.30 v KD Kožlí
Hraje kapela MELODIE

Vystoupí orientální tanečnice, tanečníci a řada hostů
Vstupné 150 Kč na sezení, 120 Kč na stání

V ceně welcome drink, ochutnávka orientálních 
pochutin. Vstupenky v předprodeji v Infocentru Ledeč 

n. s. Hra o ceny!

OZNÁMENÍ
V druhé polovině měsíce ledna 2012 zahájí svoji čin-
nost pobočka advokátní kanceláře v Ledči n. S. se 
sídlem Husovo náměstí 3, 1. patro. 
Úřední hodiny: úterý a středa vždy od 09,00 do 11,00 
a od 14,00 do 17,00 hod. 
Po telefonické domluvě kdykoliv. Tel.: 
+420 728 188 252. Zajišťujeme právní konzultace 
z oblastí občanského, obchodního, trestního a rodinné-
ho práva, sepsání kupních a darovacích smluv. Zastu-
pujeme obchodní společnosti.

JUDr. Pavel Barinka
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I STARŠÍ ŽÁCI POSTUPUJÍ

OKAMŽITÁ POMOC A PODPORA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

14. – 15. 1. Dr. Staňková Milena, 
Dobrovského 2023, H. Brod  569 426 108

21. – 22. 1.. Dr. Palánová Helena, 
Humpolecká 244, H. Brod 569 426 103

28. – 29. 1. Dr. Římanová Lenka, 
Dobrovského 2023, H. Brod  569 569 426

4. – 5. 2. Dr. Richter Tomáš, 
Jiráskova 669, Chotěboř  569 626 481

11. – 12. 2. Dr. Čurda Pavel, 
Dobrovského 2023, H. Brod  569 426 102

ZUBNÍ POHOTOVOST LEDEN 2012
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V předvánočním čase navštívil místní radnici 
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., ředitel Sekce vodního 
hospodářství Ministerstva zemědělství ČR. Pracov-
ních záležitostí bylo dost, ať už potřeby, ale zejména 
potíže vodního hospodářství na Ledečsku. Ale protože 
Vánoce a konec kalendářního roku byly za dveřmi, 
dostalo se i na nostalgické vzpomínky. Pan Punčochář 
je totiž absolvent místního gymnázia, tak mu návště-
va evokovala řadu vzpomínek na radostná studentská 
léta. Do noty si padli i s naším místostarostou panem 
Doležalem, když si připomněli klukovská léta, kdy ob-
cházeli sázavské břehy a „bičovali“ vodu. Podle řeči 
zřejmě tahali pořádné kousky, ostatně asi přeháněli 
jako všichni rybáři. Vodohospodář se holt nezapře!

MINISTERSKÝ ÚŘEDNÍK NA RADNICI

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Dne 21. 12. 2011 proběhlo vyhlášení 
výsledků výtvarné soutěže pořádané  
Městskou knihovnou v Ledči n. S. Tato 
milá předvánoční akce se konala za 
účasti starosty města. Všechny oceněné 
děti měly velikou radost a svojí dob-
rou náladou nakazily ostatní přítomné. 
Závěrem si všichni popřáli hezké Vá-
noce a všechno nejlepší v příštím roce. 
K tomuto přání se knihovnice připojují 
a všem svým čtenářům přejí  mnoho 
zdraví a spokojenosti v roce 2012. 
Seznam výherců: Michal Drahozal, 
František Flekal, Martin Flekal, Tereza 
Hájková, Karel Kouba, Petr Nulíček, 
Michala Pešková, Alena Vavřičková


