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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
USNESENÍ

ze schůze Rady města Ledeč n. S., 
konané dne 23. ledna 2012

RM schvaluje:
– uzavření dodatku č. 2 smlouvy „Smlouva o dílo – „Ná-

sledná péče o sadové úpravy u hradu v Ledči nad Sá-
zavou“ s fi rmou EKOIMPEX Vysočina, s.r.o., Javorová 
2262, 393 01 Pelhřimov. 

– dodatku č. 2 smlouvy „Smlouva o dílo – „Mulčování 
trávy v areálu motokrosového závodiště v Ledči nad 
Sázavou“ s fi rmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., Pod 
Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

– uzavření dodatku č. 2 smlouvy „Smlouva o dílo – „Po-
výsadbová péče o lesopark Šeptouchov v Ledči nad 
Sázavou“ s fi rmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., Pod 
Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

– uzavření dodatku č. 2 smlouvy „Smlouva o dílo – „Po-
výsadbová péče o sadové úpravy v areálu Nemocnice 
Háj u Ledče nad Sázavou“ s fi rmou EKOIMPEX Vyso-
čina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov. 

– uzavření dodatku č. 2 smlouvy „Smlouva o dílo – „Ná-
sledná péče o sadové úpravy Husova náměstí v Ledči 
nad Sázavou“ s fi rmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., 
Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

– přijetí věcných darů ve výši 10.083,- Kč pro děti Mateř-
ské školy Ledeč nad Sázavou, IČ 71004084 – v souladu 
s obsahem darovacích smluv.

– ukončení nájmu nebytových prostor – v budově polikli-
niky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450 doho-
dou s fi rmou Quantus Omega s.r.o. se sídlem Pstružná 
čp. 821 Praha 10, zastoupena jednatelem Janem Pavel-
kou, bytem Dobrá Voda čp. 16 ke dni 31. 1. 2012.

– pronájem nebytových prostor – v budově polikliniky 
v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká čp. 450, Eriku Pa-
velkovi, bytem Dobrá Voda čp. 16, Ledeč nad Sázavou 
od 1. 2. 2012. 

– ukončení nájmu bytu č. 1325 ul. 5. května 1276 v Ledči 
n. S. dohodou ke dni 31. 1. 2012.

– pronájem bytu zvláštního určení č. 1325, ul. 5. května 
1276, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou služ-
bou paní M. S., bytem Ledeč nad Sázavou, a to na dobu 
určitou od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2012. Rada města Ledeč 
nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve 
výši Kč 1061,- měsíčně.

– uzavření „Dohody o svěření osobního motorového vo-
zidla do společného užívání jakožto vozidla referent-
ského“ s Ing. Bc. Lenkou Vejsadovou, pracovnicí od-
boru výstavby a ŽP s účinností od 24. 1. 2012.

– přílohu č. 1 k dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu měst-
ských lesů s Lesní společností, a.s., Ledeč nad Sázavou, 
kterou se nájemné za městské lesy v roce 2011 zvyšuje 
o částku 185 000,- Kč.

– dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu městských lesů 
s Lesní společností, a.s. Ledeč nad Sázavou, kterou se 
určuje nájemné za městské lesy pro rok 2012 ve výši 
450 000,- Kč.

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč n. S.

konaného dne 30. ledna 2012

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

Havlíčkův Brod ve výši 33.900,- Kč (pro rok 2011 je 
celková výše: 500.641,- Kč)

– přijetí neinvestiční dotace z grantového programu 
“Sportoviště“  Kraje Vysočina ve výši 30.000,- Kč.

1.2012/5ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí 
fi nančního příspěvku na rok 2011 ve výši 300.000,- Kč 
ČR-Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina. 

– poskytnutí fi nančního příspěvku za umístění obyvatelů 
Ledče n. S. v Domově důchodců ve Světlé nad Sázavou 
v roce 2012 ve  výši 20.000,- Kč. 

– prodej pozemku parc.č. st. 453/3 o výměře 466 m2 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou, ul. 28. října v Ledči nad Sá-
zavou, jednotlivým žadatelům.

1.2012/13ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozem-
ku parc.č. st. 173 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Na Potoce) 
podle geometrického zaměření na náklady žadatele za cenu 
50,- Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

– záměru prodeje pozemku ½ parc. č. 2494 (ul. Hradní) 
a ½ parc.č. 2524 (pod ul. Nad Strání) v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou. 

1.2012/15ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
žádost ZUŠ na vybavení učebny pro výtvarný obor se 
zaměřením na výtvarnou a multimediální tvorbu ve výši 
100.000,- Kč. 

– jako majitel dotčeného pozemku parc.č. 2132/6 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou, umístění, provedení a rea-
lizaci stavby přístupového chodníku u domu čp. 781-
2 v ulici Zd. Fibicha v Ledči nad Sázavou a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy se Společenstvím 
vlastníků bytů domů čp. 781-2 v Ledči nad Sázavou, 
zakládající právo provést stavbu.

II. ZM souhlasí:
s vydáním územního rozhodnutí pro výstavbu 20 rodinných 
domků v katastrální území Hradec panu V.P., Praha 4.

III. ZM doporučuje:
1.2012/1ZM-d) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sá-

zavou doporučuje v souladu s § 85 písmeno a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zahájit úkony 
k prodeji bytů v domě čp. 109 na Husově náměstí v Ledči 
nad Sázavou.

IV. ZM vydává:
Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sáza-

vou č.1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 
2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení.
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Poslední dobou se ledečská veřejnost zabývá prodejem 
parcel v průmyslové zóně. Věc byla medializována a bývalý 
starosta, Stanislav Vrba, v pořadu České televize – „Udá-
losti v regionech“ dne 7. 12. 2012 uvedl: „Trestní oznámení 
je vyvrcholením snahy diskreditovat moji osobu“, a v Hav-
líčkobrodském deníku ze dne 8. 12. 2012 pan Vrba uvedl: 
„Dnes je bohužel móda podávat hned trestní oznámení, kdy-
by někdo zvedl telefon a zeptal se, tak já bych celou zále-
žitost vysvětlil“. Protože současné vedení města rozhodně 
nechce a nikdy nechtělo nikoho diskreditovat, předkládám 
souhrn skutečností tak, jak jsem měl možnost se s nimi se-
známit. Zároveň dávám panu Vrbovi prostor, aby nám všem 
tedy tuto záležitost vysvětlil. 

FAKTA: V podkladech ze dne 9. září 2009 pro jednání za-
stupitelstva na den 14. září 2009 je uvedeno, že o části par-
cel p.č. 1230/25 v k.ú. Ledeč n. S. (průmyslová zóna) mají 
zájem tyto fi rmy: Charouz Group s.r.o., Kowa, spol. s r.o., 
Spokojený Pes CZ s.r.o. a uniMONT J.C.K. s.r.o. Návrh na 
usnesení, předložený oddělením majetku a investic našeho 
města, byl tento:
Návrh na usnesení:
4.2009/..ZM- s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, v platném znění, prodej částí pozemku parc.č. 
1230/25 za cenu 250,- Kč/m2 těmto subjektům:
Charouz Group, s.r.o. Těšnov čp. 1, Praha 1 (cca) 

15.000 m2 
Kowa spol. s r.o. Pod Šeptouchovem čp. 510, Ledeč nad Sá-
zavou 6.000 m2

Spokojený Pes.cz s.r.o. Ovesná Lhota čp. 12 15.000 m2 
uniMONT J.C.K,. s.r.o. Hradec čp. 8 10.000 m2

V pokladových materiálech zapisovatelky ze dne 14. září 
2009 je škrtnuta fi rma Charouz Group, s.r.o.
V Ledečských novinách z října roku 2009, je na straně 2, 
Zprávy z radnice, uvedeno: USNESENÍ ze zasedání Zastu-
pitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 14. září 
2009 – toto: 

„prodej části pozemku parc.č.1230/25 za cenu 250,- Kč/m2 
těmto subjektům:
Kowa spol. s r.o. Pod Šeptouchovem 510, Ledeč nad Sáza-
vou, 6.000 m2

Spokojený Pes.cz s.r.o. Ovesná Lhota čp. 12 15.000 m2

uniMONT J.C.K., s.r.o., Hradec čp. 8 10.000 m2“.
V originále USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města 
Ledeč nad Sázavou konaného dne 14. září 2009 4/2009/ZM, 
které je založeno na MÚ, se uvádí:
II. ZM schvaluje:
4.2009/101ZM-s) zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, v platném znění, prodej části pozemku parc.č. 
1230/25 za cenu 250,- Kč/m2 těmto subjektům:
Kowa spol. s r.o. Pod Šeptouchovem čp. 510, Ledeč n. S. 

6.000 m2

Spokojený Pes.cz s.r.o. Ovesná Lhota čp. 12 15.000 m2

uniMONT J.C.K., s.r.o., Hradec čp. 8 10.000 m2

EVOS-HYDRO, s.r.o. Ledeč n. S. 5.000 m2 
Kupní smlouvou ze dne 22. 2. 2010, pak Město Ledeč n. S. 
prodává parcelu p.č. 1230/45 v k.ú. Ledeč n. S., o výmě-
ře 4969 m2 za 1,242.250,- Kč, fi rmě EVOS-HYDRO s.r.o., 
tedy 
1 m2 za 250,- Kč.
Kupní smlouvou ze dne 5. 3. 2010 pak fi rma EVOS-HYD-
RO s.r.o. prodává část shora uvedené, původně městské par-
cely p.č. 1230/45, jako nově vzniklou parcelu p.č. 1230/47 
o výměře 4051 m2, vše v k.ú. Ledeč n. S., v přepočtu tedy 
1 m2 za 450 Kč. 

Taková jsou obecně přístupná a zjistitelná fakta. Nic jiné-
ho k dané věci z ofi ciálních pramenů není zjistitelné, a proto 
se k celé věci nebudu více vyjadřovat a nebudu zaujímat 
jakákoliv stanoviska.

Mgr. Petr Vaněk

CAUSA PARCELY V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ V LEDČI N. S. 

„Když jsem před osmi lety 25. 2. 2004 vystřídal na postu 
starosty svého staršího předchůdce a troufnu si s odstupem 
času říct i přítele, velice brzy jsem narazil na dva-tři nedo-
řešené případy se vztahem na městský rozpočet. Obezná-
mil jsem tehdy s nimi kolegy zastupitele, navrhl jim v dané 
věci další postup a vše jsme také společně dořešili. Uvědo-
moval jsem si totiž, že jsem svého předchůdce vyrušil od 
rozdělané práce, kterou by zajisté dokázal též postupně vy-
řešit a dotáhnout. Za jeho práci jsem mu poděkoval a snažil 
se navázat na vše dobré, co pro město připravil. I proto se 
nám hned v prvním roce 2004 podařilo vybudovat a ote-
vřít zimní stadion, prosadit rekonstrukci ledečského mostu 
a přilehlých komunikací, postavit nový most Ke Křížům 
a opravit povodní poškozené komunikace v Pivovarské uli-
ci. 

Současný starosta města zvolil jiný přístup. Za rok svého 
působení v čele ledečské radnice již třikrát vystoupil s kriti-
kou práce svého předchůdce, dvakrát z toho bez jakýchkoli 
dotazů a žádosti o podání vysvětlení hned navrhl prošetře-
ní v kontrolním výboru a nyní počtvrté opět bez jakýchkoli 

skrupulí a projednání se dokonce hned obrátil na přísluš-
né orgány s trestním oznámením na neznámého pachatele. 
Dobře, budu se muset i v tomto již čtvrtém pokusu o moji 
diskreditaci s novým stylem „práce“ mého nástupce opět 
vyrovnat. Řeknu vám ale, že za 22 let svého působení v le-
dečském zastupitelstvu jsem se s takovým jednáním ještě 
nesetkal!

Jsem připraven orgánům činným v trestním řízení, stejně 
jako předtím kontrolnímu výboru, sdělit a předložit další in-
formace a důkazy, které by byly opravdu snadno zjistitelné 
po pouhém zvednutí telefonního sluchátka. Přijmou-li pří-
slušné orgány moje vysvětlení, budu o všem rád informovat 
jak ledečskou veřejnost, tak sdělovací prostředky, kde byl 
případ medializován.

Zatím se zde omezím jen na konstatování, že jsem se sa-
mozřejmě žádného vědomého porušení pravomocí veřejné-
ho činitele, podvodu či poškozování cizích práv, o kterém se 
mluví v podaném trestním oznámení, nedopustil, přestože 
toho mám na srdci mnohem, mnohem více.“ 

Stanislav Vrba

ZPRÁVA STAROSTY MĚSTA, Mgr. PETRA VAŇKA

VYJÁDŘENÍ BÝVALÉHO STAROSTY MĚSTA, STANISLAVA VRBY
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KALEIDOSKOP

Zápis dětí do prvních tříd základní školy je prvním vážným nakročením do života. Takhle vážně to také brala většina z těch osmdesáti dětí, které 
v závěru ledna tento úředně kontrolovaný krok udělala v ledečské základce. A jak už to tak v životě bývá, i tady se už děti tak trochu profi lovaly – 
možná první introverti, třídní šašci, šprti… Ale to všechno ukáže až čas, který se k opravdovému vstupu do školy překotně blíží. I když počet dětí, 
které se k zápisu dostavily, není rozhodující ani konečný, zdá se, že v Ledči budou v příštím školním roce otevřeny tři třídy prvňáčků. Tak hezké 
časy, než nastanou školní povinnosti!

Letos nám po vánočním stromu zbylo na náměstí nezvyklé torzo – pařízek. Zatímco většina spoluobčanů si s tím neví rady, dva agilní důchodci, Petr 
a Karel (ne Pavel), našli praktické i vtipné řešení. Navrhli, že by se tu v mrazivých dnech (a že jich nebylo málo) mohla podávat polévka pro chudé, 
což také hned demonstrovali svou vlastní dršťkovou. Tu však nikomu nepodali (asi ještě nebyla taková zima)! Ale nápad je to dobrý, ne?
Přestože drtivá většina lidí pochopila, že v Ledči jsou nově instalovány mobilní záchody (viz LZ 12/11), znovu připomínáme, že jsou k dispozici 
na obou hřbitovech a v centru města, za komerční bankou. Služba veřejných WC (Infocentrum) je nadále zachována ve všední dny i v sobotu, dle 
provozní doby IC.
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LEDEN 2012

„PRO VÍTR, DÉŠŤ A BOUŘI
SE DNEŠNÍ PŘEDSTAVENÍ NEKONÁ…“

Ve čtvrtek 5. ledna v dopoledních 
hodinách přijali policisté v Ledči 
oznámení o krádeži dámské kabelky. 
V době okolo třetí hodiny ranní dne 1. 
ledna v baru na Tyršově nábřeží v Led-
či využil dosud neznámý pachatel ne-
střeženého okamžiku a nepozornosti 
52leté ženy a z opěradla barové stolič-
ky jí odcizil volně zavěšenou dámskou 
kabelku. Spolu s kabelkou odcizil pe-
něženku s fi nanční hotovostí, platební 

kartou a mobilním telefonem. Poškozené ženě způsobil škodu ve 
výši nejméně 6.500 Kč.

Z krádeže železných trubek jsou podezřelí dva muži ve věku 50 
a 46 let z Ledečska. Oba dva společně počátkem ledna letošního 
roku odcizili celkem 134 kg železných trubek v blízkosti fotbalo-
vého hřiště v ulici Havlíčkova v Ledči. Tyto společně odvezli do 
sběrného dvora, kde je prodali do železného šrotu společně s dal-
ším železným odpadem a takto získanou fi nanční hotovost použili 
pro svoji potřebu. Svým jednáním způsobili škodu ve výši téměř 
1.500 Kč. Mladší z mužů je podezřelý z přečinu krádež, neboť byl 
již v posledních třech letech za obdobný trestný čin odsouzen. Jed-
nání staršího muže bylo oznámeno na městský úřad jako přestupek 
proti majetku. 

Policisté dále šetří krádež vloupáním do šatních skříněk v díl-
nách střední školy v ulici Poštovní v Ledči. Neznámý pachatel 
v době mezi 10. a 15. hodinou ve středu 11. 1. nezjištěným způso-
bem otevřel čtyři uzamčené šatní skříně v šatnách učňů a z jedné 
skříňky pak odcizil mobilní telefon zn. Nokia X6 v hodnotě nej-
méně 8000 Kč. Policejní inspektor zahájil úkony trestního řízení na 
neznámého pachatele pro přečin krádež.

Z přestupku proti majetku je podezřelý 33letý muž z Ledeč-
ska. Jmenovaný byl dne 7. ledna v odpoledních a večerních hodi-
nách hostem baru na náměstí Svobody v Ledči, kde si objednával 

alkoholické nápoje a cigarety nejen pro sebe, ale i pro hosty baru 
s tím, že to platí. Když z baru odcházel, uvedl, že nemá peníze na 
zaplacení, dojde si pro ně domů a zaplatí. To se však nestalo a do 
současné doby částku ve výši téměř 1200 Kč nezaplatil.

V době mezi 16. a 23. hodinou ve středu 11. ledna se dosud 
neznámý pachatel vloupal do objektu prodejny smíšeného zboží 
v obci Hněvkovice. Zde z neuzamčené pokladny odcizil drobné 
mince a dále několik krabiček cigaret různých značek. Poškozené 
majitelce způsobil škodu za téměř 5000 Kč.

V neděli 22. ledna ve večerních hodinách přijali policisté 
v Ledči oznámení o krádeži věcí v šatnách zimního stadionu. Zatím 
neznámý pachatel nezjištěným způsobem, pravděpodobně připra-
veným nezajištěným oknem, v době mezi 18. a 19.15 hod. vnikl 
do uzamčených šaten zimního stadionu v Nádražní ulici v Ledči. 
Z vnitřních prostor šaten pak odcizil osobní věci zde hrajících hoke-
jistů, a to zejména peněženky, různé doklady, platební karty, devět 
mobilních telefonů, dvoje náramkové hodinky a také klíčky od vozi-
del. Následně došlo k odcizení vozidla Škoda Roomster, které bylo 
zaparkované před objektem stadionu. Celková škoda byla vyčíslena 
na téměř 280 000 Kč. Věc si na místě převzali policisté služby kri-
minální policie a vyšetřování. Odcizené vozidlo Škoda Roomster 
bylo v pondělí 23. 1. v odpoledních hodinách uzamčené a nepoško-
zené nalezeno odstavené na parkovišti v ulici Sázavská ve Světlé. 
Následně bylo vráceno zpět majiteli.

V sobotu 28. ledna krátce před 9. hodinou kontrolovali poli-
cisté v Ledči 34letého řidiče osobního vozidla. Na místě provede-
nou orientační dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 1,04 promile 
alkoholu v dechu. Na základě pozitivní dechové zkoušky byl řidič 
vyzván, aby se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem 
krve ve zdravotnickém zařízení, s čímž souhlasil. Na místě mu byl 
zadržen řidičský průkaz. Ve věci policisté zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky. 

por. Bc. Jana Mazourová, preventivně informační skupina

– zaznělo poprvé před pětašedesáti lety, v roce 1947, při programu 
u táboráku v táboře ledečských skautů u Malé přehrady na Želiv-
ce. Dokonce před pozvanými hosty, mezi kterými nechyběli ani 
příslušníci řádu premonstrátů z nedalekého želivského kláštera. 
Tenkrát ani my, ani oni netušili, co nám krátká budoucnost přinese. 
A že to bude na dlouhou dobu …

Dnes se připomenulo takový úvod použít jako nadpis. Snad 
upoutá. Přišel čas, vánoční termín, kdy se měla konat každoroční 
výprava ledečských skautů, co pamatují naše výpravy k tradičnímu 
setkání u ohně na nejvyšším kopci našeho koutu Vysočiny.

Až na dvě výjimky v dlouhé historii se konal vždy 26. prosince, 
na svátek sv. Štěpána, výstup na Melechov. Mělo tak být i tenhle 
pětačtyřicátý, co se poprvé konal v roce 1966, ještě v době zákazu 
činnosti, opět šestadvacátého prosince, teď už minulého roku. Mís-
to toho ale přišel podivný čas – nečas silných dešťů a vichřic, které 
loni na konci prosince dokázaly vyvracet stromy. Nezdálo se nám 
dosti bezpečné a moudré toho šestadvacátého prosince vydávat se 
na cestu do kopců a do lesa za takového počasí, rozdělávat oheň na 
uvaření obvyklého čaje, to už vůbec ne. Rozhodnutí jsme učinili 
společné: cestu odložit a počkat, až se počasí umoudří. Zdálo se, že 
se nakonec ten jubilejní, pětačtyřicátý ročník, zatím nemůže konat. 
Nepovažovali jsme to ale za neúspěch…

A pak náhle přišlo nečekané pozvání, abychom se s jinými druži-
nami spojili a připojili se k celostátní akci na oslavu „stého“ výročí 
založení českého skautingu. Na letošní rok 2012 byla vyhlášena ce-
lostátní akce „100 skautských azimutů“ – orientační výpravy k vy-
braným cílům tak, aby celkový součet výšky dosažených vrcholů 
dosáhl nejméně výšky Everestu. Na začátek se nám nabídl nejbližší 

vrcholek naší Vysočiny. A když vynásobíme jeho 715 metrů (niko-
liv 709, jak uvádí dosud většina map) dvanácti, dostaneme téměř 
těch 8850 metrů. Podivná náhoda. To ovšem neznamená, že půjde-
me dvanáctkrát na Melechov a ostatní krásné vrcholy zanedbáme.

A tak domluvou na poslední chvíli jsme se s ostatními účastníky 
bratrských oddílů sešli již první sobotu 7. ledna v novém roce 2012 
ve skautské klubovně ve Světlé a potom, když už žádný vlak nepři-
vezl další, vykročili jsme od vlakové zastávky ve Smrčné k naše-
mu Everestu. A k tomu výročí stoletého trvání českého skautingu 
připojíme i pětačtyřicátý ročník ledečského vánočního pochodu na 
nejbližší vrchol naší části Vysočiny.

Na první zastávce, ještě na svahu nad samotami Remuty, kdy se 
v dálce vynořila silueta Lipnice, si vyslechli účastníci, kteří s námi 
šli poprvé, příběh, který se váže k historii šlechtického rodu Trčků 
z Lípy, takže se opožděná skupina znovu mohla připojit a pokračovat 
cestou do lesa nad Koňkovicemi. Ten nás přivítal slabým popraškem 
sněhu a klouzavými kameny, dál kolem studánky k rozhledně a po-
slední zastávce u kamenné mohyly, značící kótu 715 m n. m.

Cestou zpátky nás čekal další úkol: pomáhat přírodě. Sbírali jsme 
pohozené odpadky – plastové lahve, papíry, prázdné plechovky od kon-
zerv, prostě nepořádek, který do lesa nepatří. Nasbírali jsme toho neu-
věřitelné plné dva rance a přírodě se ulevilo. Nešlo nám pouze o pěší 
výlet do přírody, ale také o to, abychom v naší stopě cosi zlepšili, aby 
to byl dar ke sto letům výročí trvání skautského hnutí v duchu šestého 
bodu Zákona Junáků: … být „ochráncem přírody a cenných výtvorů 
lidských“ a třetího, který zní „Junák je prospěšný a pomáhá jiným“. 

S tím a s přáním úspěšného plnění akce „100 skautských azimu-
tů“ za OS Ledeč – Sonny
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Obec Číhošť se nachází 9 kilometrů severový-
chodním směrem od města Ledeč nad Sázavou. 
Obec leží v nadmořské výšce 529 metrů. První pí-
semná, historicky doložená zmínka je z roku 1347. 
Název vesnice vznikl pravděpodobně z osobního 
jména zakladatele Čiehosta, a to z tvaru Číhostův. 
V roce 1347 je také poprvé zmiňován kostel Nane-
bevzetí Panny Marie, který je v roce 1350 uváděn 
jako farní v děkanátu německo-brodském.

Na počátku 15. století byla v Číhošti postavena 
tvrz. Stávala na východní straně vesnice, u dnešní-
ho domu čp. 35. Čtvercové tvrziště je jen nepatrně 
znatelné. Část vykopávek je uložena v Městském 
muzeu v Ledči nad Sázavou.

V letech 1384–1390 byl majitelem vsi Kuneš z Číhoště, jehož dva 
bratři vlastnili část vsi Tunochod (tehdy ještě Tuněchody). Následně 
Číhošť vystřídala tři doložené majitele a během husitských válek o ní 
není žádná zmínka. V roce 1500 byla Číhošť i s tvrzí prodána Michalu 
Slavatovi z Chlumu a z Košumberka. Slavata připojil majetek ke sta-
vovskému hradu v Chlumu. Tvrz v Číhošti v té době nikdo neobýval 
a ta postupně pustla. Naposledy je tvrz uváděná v roce 1543 v popise 
panství Slavatů z Chlumu. V roce 1579 byla Číhošť připojena k ledeč-
skému panství a majitelem se stal Jaroslav Trčka z Lípy. Trčkové drželi 
Číhošť až do konfi skace jejich majetku v roce 1636.

Škola vznikla v obci už někdy v 17. století. V roce 1795 byla postavena 
nová škola, která sloužila do roku 1846. Následně byla postavena zděná 
škola uprostřed vsi. Další stavební úpravy proběhly v roce 1900 a 1984. 

Ve škole se nevyučuje od roku 2002, prostory této budovy byly pře-
budovány na tři bytové jednotky. Jedna místnost byla zachována pro 
veřejné aktivity (stolní tenis, prodejní akce…) Dětí dojíždějí za výukou 
do Ledče n. S. Je jich celkem v letošním školním roce 21. 
Číhošť má i svůj Sbor dobrovolných hasičů, který v letošním roce 

slaví 120. výročí od svého vzniku. Založen byl už v roce 1892. Ha-
siči patří odjakživa k nejaktivnějším složkám veřejného života v obci 
a v současnosti jich je 56. Naplňují nejen původní poslání ochrany 
obyvatel a jejich majetků, ale působí také ve veřejném životě, zejména 
jejich brigádnická pomoc obci je neocenitelná, stejně pak aktivita ve 
sportu a kultuře. Poděkovaní za aktivitu patří rovněž místním rybářům, 
pracovnicím Červeného kříže a Svazu žen. Ti všichni se podílejí na 
veřejném životě, zvláště pak na jeho kulturní a osvětové oblasti.

V roce 1921 byla postavena první silnice, jednalo se o přípojku na 
silnici spojující Ledeč s Leštinou. Dnes je propojení s okolím podstatně 
širší, většinou silnicemi III. třídy. Občané nelibě nesli omezení autobu-
sové dopravy, ale i tato situace se nakonec stabilizovala. Důležité spoje 
pro pracující i školní mládež zůstaly zachovány. Samozřejmě se obec 
musí na nákladech na tuto dopravu podílet a v jejím rozpočtu to není 
částka zanedbatelná, za minulý rok to bylo 57 948 Kč. V této souvislosti 

připomínám, že autobusová otočka v obci byla, spo-
lu s parkem a autobusovou čekárnou, vybudována 
v roce 1982. Péči o tuto čekárnu si na starost vzala 
organizace Českého červeného kříže.
Číhošť má od roku 1958 vlastní poštovní úřad, 

který, sice s obtížemi, ale dosud omezeně funguje, 
což obyvatelé hodnotí dobře. 

V roce 1969 byl také zřízen veřejný vodovod, 
který za léta užívání doznal mnoha změn. Vyžádaly 
si to nejen hygienické nároky, ale také nové techno-
logie. Poslední výrazná úprava tohoto důležitého za-
řízení byla v roce 2010. Nutností takových zařízení 
je samozřejmě i čistička odpadních vod, která byla 
v naší obci ve zkušebním provozu a v minulém roce 

byla zkolaudována. 
Postavena byla také nová budova obecního úřadu (tehdy místního 

národního výboru), do které byl přestěhován poštovní úřad, a v přízemí 
vznikla nová hasičská zbrojnice. 

V roce 1975 bylo vybudováno fotbalové hřiště na pozemku darova-
ném tehdejším zemědělským družstvem. Hřiště je mládeží využíváno. 
Pro lepší podmínky tu v minulém roce bylo vybudováno zázemí, za 
pomocí dotace Kraje Vysočina. Jedná se o WC, sprchy a šatny. Toto 
sportoviště nezůstane osamoceno, neboť tu v letošním roce hodláme 
vybudovat dětské hřiště a obnovit víceúčelové hřiště.

Dominantou obce je gotický jednolodní kostel, který byl proslaven 
a medializován „číhošťským zázrakem“ i nechvalně známým procesem 
s farářem Josefem Toufarem z padesátých let. V roce 1990 mu byl u kostela 
odhalen památník a v roce 2009 byla otevřena stezka Josefa Toufara.

Vesnice Hroznětín, Zdeslavice, Tunochody a Hlohov byly k Číhošti 
připojeny v roce 1962. Celková rozloha obce je 1628 ha se spádovostí do 
9 kilometrů. K 1. lednu 2012 je tu hlášeno 317 obyvatel, tedy na kilometr 
čtvereční připadá asi 20 občanů. Po kritických úbytcích obyvatelstva se 
jeho počet v posledních letech přeci jen poněkud stabilizoval, ale nadále 
klesá. Přehledná tabulka počtu obyvatel za poslední desetiletí.

rok 1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012
obyv. 480 450 375 381 346 346 331 327 335 315

Podle částí obce jsou ukazatelé následující:
Číhošť – 158, Hlohov – 36, Hroznětín – 37, Tunochody – 61, Zdesla-
vice – 23.
Obecní úřad eviduje na území obce Číhošť 94 trvale osídlených domů 
a 59 domů rekreačních. Převládá zástavba rodinnými domy. Přehled 
trvale/rekreačně obydlených domů.
Číhošť 41/12, Hlohov 17/23, Hroznětín 15/6, Tunochody 15/9, Zde-
slavice 6/9
Pokračování příště. Jaroslav Tvrdík, starosta obce
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– je sedimentární hornina, jejíž hlavní složkou je uhličitan vá-
penatý, mající bílý, šedavý a červenavý odstín, dle druhu přímě-
sí. Skoro každý vápenec obsahuje více či méně fosilií, které jsou 
znatelné na jeho opracovaném povrchu. 

První využití vápence spočívalo v tom, že člověk osídloval 
krasové jeskyně a užíval je jako úkryt či kultovní místa. V mladší 
době kamenné se vápenec používal jako surovina určená k výro-
bě rozličných předmětů jako palice, sekyry či motyky. Později se 
objevily i jiné přednosti vápence. Hnojení půdy, vydělávání kůží, 
výroba skla atd. Zajímavé je i využití v kosmetice. Germánky 
získávaly světle rezavý odstín vlasů tak, že do své kštice sypaly 
nehašené vápno a nechávaly účinky vápna několik dní působit.

Vápenec byl užit i při výrobě pigmentů, z nichž nejpodivuhod-
nějším se ve starověku stala tzv. egyptská modř, jejíž tajemství 
odborníci dlouho nemohli rozluštit. Člověk se brzy naučil pálit 
a využívat vápno. Výborná jakost českého vápna, které se dob-
ře hodí pro jeho velmi bílou barvu pro štukatérství, dala podnět 
k tomu, že Italové dobré italské vápno nazývají slovy: pasta di 
Praga. Známé jsou obklady i antické sochy.

Vápenec je důležitou surovinou pro mnohá odvětví průmyslu 
– tisková technika, litografi e, cukrovary, výroba celulózy, hutní 
výroba, odsiřování aj. 

Výchozy a odkryvy vystupují především na údolních svazích 
Sázavy a dolního toku Olešenského potoka v okolí Ledče, Kož-
lí, Bohumilic, Zdeslavic a na pravostranném svahu vodní nádrže 
Želivky. Díky tomu bylo v okolí založeno přibližně 11 vápen-
cových jámových a stěnových lomů, provozovaných převážně 
v minulém století pro potřeby obcí. Zbytky těžby jsou v okolí 
dosud patrné.

Vápence podléhají krasovění, čehož jsou důkazem četné a re-
lativně rozsáhlé krasové prostory v Ledči a jejím okolí, jež svým 
významem zaujímají (dnes již spíše okrajově) mezi českými kra-
sovými jeskyněmi významné místo.

Díky těmto výchozům a odkryvům bylo v okolí založeno při-
bližně 11 jámových a stěnových lomů. Např. v okolí Bohumilic 
byly 3 lomy, u Kožlí dokonce 5 lomů, blízko silnice do Hamrů 
u Hradce 1 lom. V Ledči Na Rašovci dva lomy, z toho ve větším, 
80 m dlouhém, se vápno pálilo ve dvou kruhovkách a ročně se 
zde vyrobilo 700 vagonů vápna. Zde také došlo 28. června 1972 
k velkému komorovému odstřelu, který bohužel skončil tragic-
ky a znamenal ukončení těžby. Ve vedlejším lomu ústilo něko-
lik drobných puklinových jeskyněk. Dle sdělení hlídače cihelny 
a místních obyvatel jde o zbytek větší, v minulosti odstřelené 
a zasypané, jeskyně. Další ledečskou zajímavost tvoří jeskyně 
nacházející se na území města. Jedná se o 6 menších jeskyní, 
vzniklých na puklinách v krystalickém vápenci a jedna umě-
lá, sloužící jako zásobárna pitné vody. Ale o zdejších jeskyních 
a Čertových dírách až někdy příště. 

Kámen přinášel užitek i místním obyvatelům. Posloužil jim 
nejen při stavbách různých objektů, ale také k budování cest, 
později i silnic. Při procházkách se pozorně dívejte, všude je 
plno kamene, nikdy tu o něj nebyla nouze. Příště: fl uorit v Ko-
žlí.

Ladislav Dlouhý

HORNINY A MINERÁLY LEDEČSKA – VÁPENEC

O cechovním a obchodním společenstvu Grémia, které sdru-
žovalo koncesované živnostníky, jsme již psali. Jedním z členů 
byl i pan Alois Hrabaň, provozující klempířství a instalatérství 
v domě čp. 154 zvaném U Krupičků. Sortiment jeho prodejny byl 
velmi široký, mohli jste si tu vybrat od vodovodních kohoutků až 
po vanu nebo lázeňská kamna. Jeho fi rma prováděla veškeré prá-
ce letováním, opravy čerpadel, vodní i studnařské služby a zakáz-
kovou výrobu. Druhá 
fotografi e znázorňuje 
jednu z náročných 
zakázek, a to ještě ve 
značné výšce. Jedna-
lo se o instalaci oz-
dobných prvků přímo 
na věži ledečského 
hradu (na přelomu 
30. a 40. let minulého 
století). Jistě právem 
si koncesovaní za 
svůj fortel a kumšt 
zasloužili oslovení 
„pane mistr!“
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Firma ATOS Ledeč nad Sázavou nám věnovala dar na nákup bubnů 
pro muzikoterapii. Jedná se o novou aktivitu, kterou u nás zajišťuje 
terapeutka paní Věra Jeřábková (na snímku s klienty). Bubnování se 
těší velkému zájmu našich klientů, nadšeně se do aktivity zapojují i lidé 
s větší mírou postižení. Děkujeme fi rmě ATOS a paní Jeřábkové. 

Mgr. Miroslav Sklenář, Domov Háj 

Od 1. ledna 2012 jsme změnili název Ústavu sociální péče v Ledči 
n. S. Nově se jmenujeme – DOMOV HÁJ. Proč došlo ke změně? Pů-
vodní název byl negativně vnímán některými našimi klienty a neodpo-
vídal registrované službě. V základních dokumentech nemáme uvedený 
„Ústav“, jen Domov pro osoby se zdravotním postižením. I pro veřej-
nost byl název „Ústav“ zavádějící, často si ho spojovala s termíny jako 
ústavní léčba, nucený pobyt, restrikce. Naše zařízení je přitom ze zá-
kona otevřené, ústavní léčbu neprovádíme, o pobytu klienta u nás roz-
hoduje on sám, má-li klient opatrovníka, podílejí se na rozhodnutí oba. 

Proč jsme do názvu dali slovo Háj? Název Háj je tradiční pojmeno-
vání lokality, kde se zařízení nachází. Všichni ho známe a používáme. 
Je i součástí naší adresy.  Mgr. Miroslav Sklenář, ředitel

Od 1. února 2012 se pro vás v prostorách polikliniky v Ledči 
nad Sázavou otevře nové pracoviště léčebné rehabilitace, pro-
vozované společností Vysočinské nemocnice s.r.o. 

V nově otevřené, moderní ambulanci, se setkáte se zkuše-
nou fyzioterapeutkou, která vám bude maximálně nápomocna 
k tomu, abyste se v co nejkratším čase vrátili do své obvyklé 
kondice. 

Ať už jsou vaše zdravotní problémy chronické či spíše akutní, 
individuální přístup a cílená volba léčebných metod a postupů 
vám zajistí úlevu a ústup vašich obtíží. Rehabilitace je nedílnou 
součástí léčby mnoha zdravotních problémů, jako jsou např. 
chronické bolesti zad a kloubů, akutní poúrazové stavy, artrózy 
kloubů, vadné držení těla u dětí i dospělých atp.

Většina výkonů léčebné rehabilitace je hrazena z prostřed-
ků veřejného zdravotního pojištění. Vám budou k dispozici jak 
metody fyzikální přístrojové terapie (elektroterapie, ultrazvu-
ková terapie a magnetoterapie), tak především velké množství 
individuálních léčebných postupů, podložených vzděláním 
a mnoha kurzy fyzioterapeutky, Mgr. Evy Jelínkové.

Navíc pro vás budou připraveny nadstandardní léčebné pro-
gramy bez nutnosti lékařského předpisu, nehrazené zdravotní-
mi pojišťovnami. Jedná se především o některé druhy masáží. 
Bude také možné zakoupit poukazy na poskytované služby, 
které jsou vhodným dárkem pro vaše blízké.

Pracovní doba na rehabilitaci:
PO, ST – 7–12, 12,30–17;
ÚT, ČT – 6,30–12, 12.30–14,30; PÁ – 7–13,30
Mgr. Jelínková vám bude k dispozici denně dle ordinačních 
hodin, a objednání je možné na telefonním čísle: 606 794 080. 
Bližší informace získáte také na www.nemledec.cz.

OBYČEJNÉ ZÁZRAKY
Dne 11. 2. 1858 se malá dívka Bernadetta v jeskyni u Lurd stala svěd-

kem zvláštní události. Dle jejích slov se jí zjevila krásná paní, která s ní 
beze slov komunikovala. Na místě vytryskl pramen, jehož voda přinesla 
uzdravení desítkám beznadějně nemocných. Někteří lidé nepochybují, že 
šlo o zjevení Panny Marie, jejíž požehnání přineslo zázrak uzdravení, jiní 
událost vysvětlují halucinacemi dítěte, uzdravení pak přičítají náhodě, 
účinkům vody nebo placebo efektu. Kdybychom byli očitými svědky ně-
čeho podobného, jistě bychom v zázrak uvěřili, ale jak napsal Karel Čapek 
v povídce Šlépěj, brzy bychom zapochybovali, protože pochybovat je tak 
lidské. Možná proto se takové zázraky dějí výjimečně. O to více jsme ale 
svědky zázraků obyčejných. Drobných a přitom obrovských. Není snad 
zázrakem každé svítání? Zrození dítěte a jeho první úsměv? Není zázra-
kem, že i v dnešní nelehké individualizované době existují lidé obětaví, 
laskaví a věrní? Nejsou zázračné tisíceré podoby lidské lásky? Věřím, 
že tyto „malé“ zázraky dostáváme darem, aby nám neustále připomínaly 
krásné tajemství, které nás přesahuje. 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
10. 2. a 9. 3. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí plné 
her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých) 
12. 2. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útulném prostředí 
fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vy-
slechnou krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající 
v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).
14. 2. v 17.30 Biblická hodina (ve farní společenské místnosti, vede P. ThDr. 
Jan Bárta)
16. 2. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře)

17.2., 24. 2., 2. 3. a 9. 3, v 18.00 Přednášky na faře (přednášející P. ThDr. 
Jan Bárta) 
19. 2. Karneval pro děti (od 14.00 v Sokolovně, zveme všechny děti nejlépe 
v maskách, máme 
připraveny hry, soutěže a tombolu. Zajišťuje společenství mladých a rodin) 
19. 2. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hraje skupina Naděje)
19. 2. a 2. 3. v 18.00 Spolčo na faře pro děti od čtrnácti let, středoškolá-
ků a vysokoškoláků (na programu je duchovní slůvko, modlitba, sport, hry 
a diskuze na zajímavá témata. 
Zajišťuje Společenství mladých) seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
11. 2. Panny Marie Lurdské (Tohoto dne roku 1858 spatřila prostá dívka 
Bernadetta v jeskyni u Lurd Pannu Marii). 
14. 2. Sv. Valentin (Ve třetím století našeho letopočtu se podle legend bis-
kup Valentin zapsal do srdcí lidí svou schopností pomáhat trpícím. Podle 
legendy také oddával zamilované dvojice proti vůli císaře. Kvůli milosr-
denství a pochopení, které měl pro zamilované, se stal symbolem věrné 
lásky.)
22. 2. Svátek stolce sv. Petra (Upozorňuje nás na přímé spojení dnešní církve 
s apoštolem Petrem, kterého Ježíš Kristus určil jako svého zástupce na zemi. 
Věříme, že i dnešní papežové jsou pokračovateli apoštolů.) 
22. 2. Popeleční středa (Tento den kněz na znamení pokory udělá věřícím 
křížek popelem na čelo. Popel je znamením pomíjivosti. Popeleční středou 
začíná doba postní, období příprav na Velikonoce.) 

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

NEMOCNICE LEDEČ – HÁJ, NOVÉ
PRACOVIŠTĚ LÉČEBNÉ REHABILITACE

MUZIKOTERAPIE V DOMOVĚ HÁJ

ZMĚNA NÁZVU 
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SVAZU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LEDČI NAD SÁZAVOU

– HODNOCENÍ ROKU 2011
Valná hromada se konala 13. ledna 2012 v hotelu Stadion. 

Jednání řídil V. Hess. Přivítal přítomné hosty, starostu P. Vaň-
ka, místostarostu J. Doležala, tajemníky J. Bartu, V. Molína, 
ředitele územního odboru H. Brod plk. L. Vacka, zasloužilého 
hasiče J. Nácovského, velitele okrsku V. Pokorného ml. a před-
sedu aktivu zasloužilých hasičů J. Cihláře i všechny přítomné 
členy sboru. 

Zprávu přednesl starosta sboru Mgr. D. Horký. Shrnul 
události uplynulého roku. Připomněl založení profi lu sboru 
na sociální síti Facebook, personální a organizační změny, 
některým členům. Vyzdvihl udělení Záslužné medaile kraje 
Vysočina bývalému veliteli ledečské stanice V. Hessovi, kte-
rý si ponechal funkci jednatele sboru, do které byl delegován 
jako dobrovolný hasič. Připomenuto bylo rovněž čerpání svě-
řených fi nančních prostředků. Bezúplatným převodem byla 
získána Škoda Felicia, která bude využívána jako hospodář-
ské vozidlo. K nově pořízeným věcem byl dále připomenut 
nákup dvou dřevorubeckých přileb, lopatky, pily, startovacích 
kabelů a startovacího vozíku. Například za posledních pět let 
odstraňování následků vichřic, zejména popadaných stromů, 
v rozsahu práce překročilo ostatní formy zásahové činnosti. 
Změna nastala ve vozovém parku v nahrazení automobilového 
žebříku IFA vysokozdvižnou pracovní plošinou na podvozku 
Avia. V příspěvku nebylo zapomenuto na svépomocí vyrobe-
nou kropící lištu, kterou lze v případě potřeby snadno namon-
tovat na terénní speciál Camiva. Následovalo shrnutí zásahové 
činnosti. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých kolegů 
a kamarádů. Konkrétně pana Josefa Škvora z Pivovarské ulice 
a JUDr. Miroslava Řepiského. 

Z radostnějších událostí byly připomenuty kulaté narozeni-
ny členů, zejména Jaroslavy Johanesové, manželky bývalého 
starosty sboru. 

Závěrem se vždy vyjmenují nově narozené děti našich členů 
– Vojta Jelínek, Michal Císař, Aleš Prášek a Filip Hess. 

Poté jednatel Hess přednesl návrh činnosti na další obdo-
bí a složení výjezdové jednotky. V plánu práce byla zahrnuta 
zásahová činnost, seznámení a výcvik s novou technikou, pra-
videlná školení, účast na pořádaných soutěžích, zaškolení no-
vých strojníků a cyklické školení nových strojníků a nově pří-
pravu a vydání almanachu ke 140. výročí založení sboru. Přes 
menší účast na jednání byla valná hromada usnášeníschopná, 
plán práce byl schválen, stejně jako složení výjezdové jed-
notky. L. Hart, J. Jelínek, L. Císařová, J. Pánek, D. Horký, Š. 
Polák, D. Šrámek, P. Janák, T. Doležal, J. Zatočil, O. Kršňák, 
T. Prchal a z řad příslušníků HZS J. Říha, V. Machotka, M. 

Prášek, D. Panský, V. Pokorný, O. Janák, V. Hess, P. Pokorný 
a S. Špaček. 

Starosta města Petr Vaněk poděkoval za práci a do další-
ho období přislíbil podporu ze strany města. Dále vystoupil 
Luboš Vacek, poděkoval jménem HZS za odvedenou práci. 
Shrnul nelehkou situaci panující v resortu, vyjádřil přání, aby 
rozpočet HZS již nebyl krácen a zůstal na přislíbené úrovni 
minulého roku. Vize do roku 2013 vnímá velmi problematicky, 
neboť vzhledem ke zvyšujícímu se trendu počtu zásahů HZS, 
není možné přistoupit k významnějšímu snižování stavů. 

Místostarosta města J. Doležal ocenil a poděkoval za práci, 
jak sboru, tak bývalým představitelům HZS v Ledči, J. Nácov-
skému a V. Hessovi. Připomenul chystané sportovní události, 
ocenil skutečnost, že hasiči jsou jedna z mála dobrovolných 
organizací, kde není nouze o mladé lidi. 

J. Barta připomenul tradice hasičské práce pro obec a zmí-
nil vděk obyvatelstva za hasiči poskytované služby. Předseda 
aktivu zasloužilých hasičů, zasloužilý hasič J. Cihlář pozdravil 
jménem okresního sdružení, zhodnotil současný stav a situaci. 
Připomenul výročí obnovení činnosti hasičské pojišťovny, od-
halení pamětní desky Františku Raupachovi a V. Hessovi předal 
pamětní list v souvislosti s převzetím praporu SDH Číhošť, kte-
rému byl jako výraz ocenění předán z ústředního sdružení. 

Proběhlo ocenění dvacetileté činnosti členů ve sboru, pánů 
V. Machotky a S. Špačka, stužkou za věrnost. Byla předána 
ocenění členkám sboru – paní M. Pokorné aj. Johanesové. Ná-
sledovala večeře a volná zábava. 

Mgr. D. Horký 
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Jak vypadala naše obec v dobách našich předků? Jaké příběhy skrývají 
místa, kolem kterých denně chodíme? Kterých proměn si vážíme a které by-
chom naopak raději oželeli? Na tyto otázky a mnohé další přinese odpověď 
projekt Základní školy Ledeč nad Sázavou. Při přípravě tohoto projektu jsme 
se inspirovali projektem Sdružení TEREZA pod názvem Krajina za školou. 

Žáci a učitelé během loňského školního roku vyhledávali historické foto-
grafi e Ledče nad Sázavou. Další zajímavé fotografi e naší škole také poskytli 
pan Patrik Havel a pan Jiří Semerád, za což jim touto cestou děkujeme.

Žáci vyhledávali, kde se nachází místo zachycené na historickém snímku 
a vytvářeli fotografi e tohoto místa z původního místa záběru. Vytvořili tzv. 
fotodvojice. Součástí této fotodvojice je krátký komentář. Současně žáci fo-
tografovaná místa kreslili.

Celý projekt bude zakončen výstavou vybraných fotografi í a kreseb.
Na stránkách Ledečského zpravodaje budeme pravidelně uveřejňovat fo-

todvojice s krátkým komentářem.    
Petra Vágnerová, ředitelka základní školy

Na této první fotodvojici vidíme dnešní Nádražní ulici (dříve Stalinova třída). Zástavba vpravo na historickém snímku musela být v roce 1960 
zbourána, aby se uvolnilo místo pro stavbu základní školy.

LEDEČ NAD SÁZAVOU VČERA A DNES OČIMA DĚTÍ 

POBYT U MOŘE V CHORVATSKU 
pro děti, rodiče, prarodiče a širokou veřejnost 

termín: 21. 6.–30. 6. 2012
cena: 5.700,- dospělý, 5.250,- dítě do 12 let, 3.950,- dítě do 6 let
(cena zahrnuje pobyt, pobytovou taxu, pojištění, dopravu autobu-
sem, stravu a program). Informace naleznete na www.scvledec.cz 
nebo volejte tel. 736 539 172.

AHOJ, KLUCI A HOLKY,
CHCETE S NÁMI RYBAŘIT?

Jak na to? Stačí se přihlásit do rybářského kroužku, který pro děti 
do 15 let začíná 6. 3. 2012 v 15 hodin v budově místní rybářské 
organizace v Barborce.
Přihlášku najdeš na www.rybari-ledec.estranky.cz nebo přímo na 
daný termín.  Budeme se na vás těšit!

Naše škola je sice malá, ale o to více se můžeme věnovat dětem se spe-
ciálně vzdělávacími potřebami od vývojových poruch učení až po různá 
kombinovaná postižení. Vzděláváme též žáky, kteří dlouhodobě selhávají na 
základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Díky speciálním pedago-
gům a možnosti jejich individuálního přístupu, žáci poté učivo bez větších 
problémů zvládají. Snažíme se být školou moderní a využívat nových metod 
a možností ve vzdělávání v kombinaci se starými osvědčenými metodami. 
Z tohoto důvodu jsme v rámci projektu „Inovace výuky prostřednictvím 
ICT“ vybavili školu novou PC učebnou, počítači s připojením k internetu ve 
všech učebnách a dvěma interaktivními tabulemi.

Pro své žáky zajišťujeme co nejvíce praktických dovedností. Jednou z nich 
byl i plavecký výcvik v Kutné Hoře. Žáci ZŠ Ledeč, Habrecká 378 ho absol-
vovali v měsících září až prosinec za společného cestování se ZŠ Hněvkovice. 
Touto cestou bychom rádi poděkovali do Kutné Hory za vytvoření příjemného 
prostředí a za odborné vedení velmi milých, ochotných a vždy usměvavých 
instruktorek. Už u nás není nikdo, kdo by se bál vody, mnozí se naučili přepla-
vat celý bazén a všichni si užili skvělých vodních radovánek.

Škoda, že výcvik skončil, ale přišla zima a ta nabízí radovánky nové. 
V rámci hodin tělesné výchovy postupně všichni zvládnou základy bruslení, 
k čemuž napomáhá i možnost zapůjčení školních bruslí.

Nejvíce se vždy však těšíme na Vánoce – největší kouzlo zimy. Při pra-
covních činnostech vyrábíme vánoční dekorace, přáníčka, svícny a jiné hez-
ké věci. Z některých jsme připravili výstavku ve výloze v květinářství na 
Husově náměstí. Před vánočními prázdninami jsme si v Ježíškově dílničce 
ještě vyrobili dekorace pro rodiče, seznámili se s tradicemi svátků Vánoc, 
rozdali si drobné dárky a společně si zazpívali vánoční koledy.

Tento rok to vypadalo, že k nám paní Zima se svou sněhovou nadílkou 
ani nepřijde, ale nakonec jsme se dočkali a mohli jsme vyšlápnout do bílé 
stopy na běžkách, které si žáci také ve škole mohou zapůjčit. Kromě lyží si 
děti natrénovaly i jízdu na sáňkách a bobech, postavily sněhuláka a při tema-
tických hodinách v přírodě poznávaly ve sněhu stopy různých zvířat.

V březnu a brzy z jara bude naše škola organizátorem tradiční botanické 
okresní soutěže: Poznávání rostlin, větviček a plodů a také meziškolní Pě-
vecké soutěže. Na obě se již děti pilně připravují tak, aby byly úspěšné jako 
v letech minulých a získaly kromě diplomů a medailí i hezké věcné ceny.   

V hodinách pracovního vyučování a při dílenských pracích již žáci za-
čínají vyrábět různé výrobky a dekorace s velikonoční tematikou, aby se 
s nimi mohli pochlubit na výstavě před velikonočními svátky.

Těšíme se na setkání
 Učitelé a žáci ZŠ Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378

V HABRECKÉ SE NENUDÍME…
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Z předešlých dvou článků v LZ jste se již 
dozvěděli o úspěchu týmů mladšího a staršího 
žactva v krajské soutěži pardubického kraje 
v tenise. Ale ono se zadařilo ještě jednomu 
„mančaftu“, a to dorostu TKL. Ve své skupině 
doma porazili TK Ústí n. O. B 7:2, TJ Jiskru 
H. Brod 7:2, TC Jevíčko 9:0, venku pak TK 
Č. Třebovou B 6:3, TK Choceň 7:2 a TK Le-
tohrad 7:2. Hraje se dohromady devět zápasů, 
čtyři mužské a dvě ženské dvouhry, dále pak 
dvě mužské a jedna ženská čtyřhra. V předpo-
sledním roce svého působení v této kategorii se 
týmu podařil velký cíl – postup do krajského 
přeboru pardubického kraje. Pod vedením ka-
pitána ing. Josefa Boudníka nastupovali k zá-
pasům tito hráči: Josef Boudník, Petr Blažek, 
Tomáš Bezděk, Tomáš Fiala, Adam Roul, Ja-
kub Drápela, Lukáš Gažák, Rostislav Berka, 
Jiří Lebeda, Adéla Baumová, Kristýna Bělouš-
ková, Petra Machálková a Tereza Panská. Těm 

Poslední lednovou neděli hostila Atos aréna 
hokejové celky mladších žáků Ledče a Lito-
myšle při mistrovském zápase.

První třetina skončila bez jediné branky, pře-
vaha soupeřů se střídala. Ihned na začátku 2. 
třetiny se podařilo soupeři překonat domácího 
brankáře a hosté se tak ujali vedení. Domácím 
se podařilo vyrovnat jednobrankový náskok až 
v poslední minutě druhé třetiny. Ve třetí třetině 
měli více ze hry domácí, což stvrdili vstřelený-
mi dvěma brankami. Utkání bylo zakončeno za 
stavu 3:1 pro ledečské kluky. Branky za domá-
cí vstřelili: Martin Syrovátka, David Suvolko 
a Jakub Petržilka. Za soupeře skóroval Martin 
Večeřa. Vítězům blahopřejeme a budeme sledo-
vat jejich další výsledky.   Slad.

Stylová pivnice na frekventované Mostecké ulici v Ledči nad Sázavou se do nového roku „vy-
strojila“ do nového hávu. Potěšitelný fakt pro zákazníky však je, že ceny zůstaly „ve starém“, což je 
dnes málo vídané a samozřejmě to potěší.

Vyhledávaným zařízením této pivnice je velkoplošná projekce TV, která jistě bude v roce plném 
sportovních událostí velmi vyhledávaná (květnové hokejové MS, červnové fotbalové ME a vrchol 
na přelomu prázdninových měsíců – OH). To jsou především lákadla pro pány, ale ani dámy ne-
přijdou zkrátka, bohatý výběr aperitivů a příjemné posezení i jim zajistí příjemné chvilky v centru 
města. Velmi oblíbenou zábavou „pivních sedánků“ jsou i šipky. Ve Stylové pivnici nabízejí velké 
a také možnost organizovaných soutěží.

Tak si je prohlédněte novou otevírací dobu a můžete pivnici otestovat. V PO–PÁ je otevřeno od 
9 hodin, o SO a Ne vždy od 10 hodin. Nabízí se tu brodský Rebel 10° a 12°. Kvasnicová třináctka 
a plzeňský Prazdroj. Zkrátka nepřijdete ani když vás přepadne hlad, dostanete tu drobné pochoutky 
k pivu, vínu i kávě. A co víc, každý měsíc na vás čeká překvapení v podobě prémie, v únoru to 
bude za každých pět vypitých piv jedno ZDARMA. Srdečně vás zveme do ledečské STYLOVÉ 
PIVNICE a nezapomeňte, CENY jsou tu ze starého roku! -mh-

LEDEČSKÁ PIRUETA 2012
HC Ledeč n. S. – oddíl krasobruslení po-
řádá ve spolupráci s Městem Ledeč n. S.  
II. krasobruslařské závody v našem 
městě, budou se konat 25. února 2012 
od 9 hod. na ledě ledečské ATOS 
ARENY. Závod je pořádán jako sou-
část poháru ČKS. Slad.

ŠIBŘINKY NA SOKOLOVNĚ
Tradiční DĚTSKÉ ŠIBŘINKY budou 
4. března od 14 hodin. O zábavu se 
bude starat DJ Black (hudba, soutěže). 
Deset nejlepších masek bude odmě-
něno. Vstupné: 35,- Kč.

ŠIBŘINKY pro dospělé budou 
24. března 20 hod. K tanci i poslechu 
hraje VYSOČINA. Vstupné: 100,- Kč. 
Masky mají vstup zdarma! Předprodej 
je od 20. 2. v INFOCENTRU Ledeč n. 
S. – tel. 569 721 471. Těšíme se spolu 
s vámi na dobrou zábavu pro děti i do-
spělé.

POZVÁNKA NA KONCERT
SPOLEČNÁ VĚC

setkání s biotronikem

Tomášem Pfeiffrem
SVĚTLÁ N. S.

23. 2. 2012 v 18 hodin

A DO TŘETICE – POSTUP!

všem patří poděkování a velká gratulace. Závě-
rem bychom chtěli popřát družstvu hodně úspě-
chů v přeboru, i když víme, že udržení v soutěži 

ŽÁKOVSKÝ HOKEJ
– NAŠI POBILI LITOMYŠL

STYLOVÁ PIVNICE S NOVÝM IMAGE

bude velmi těžké, neboť třetina hráčů začala 
studovat střední školu a tudíž ztratila možnost 
domácích tréninků v hale. TKL
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Na začátku letošního roku oslavila
své životní jubileum

paní MARIE VÁVROVÁ
z Ledče nad Sázavou,

která se ve svém aktivním věku věnovala 
jako učitelka výchově dětí a mládeže. 
K tomuto výročí jí přejeme především 
pevné zdraví a hodně radostných chvil

v kruhu své rodiny.
Manžel a synové s rodinami

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
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Dne 14. února uplyne
už 16 let od úmrtí

paní MILUŠE FULÍNOVÉ z Habreku.  
Děkujeme všem,

kteří si na ni vzpomenou spolu s námi. 
S úctou a láskou manžel,
dcera a syn s rodinami

Dne 14. února letošního roku
uplynou čtyři smutné roky od úmrtí

našeho milovaného manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka

pana FRANTIŠKA CAHY
z Ledče nad Sázavou. 

S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinami,
stejně jako ostatní rodina a přátelé

KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tu-
zexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky – větší 
množství – pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 229 292 

Ve dnech 12.–15. ledna 2012 se v Brně konal 21. Mezinárodní vele-
trh turistických možností v regionech s názvem Regiontour.

Hlavními tématy letošní prezentace Vysočiny na Regiontouru bylo 
MS v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě a „Vysočina každému 
na dosah“.

Spoluvystavovatelé nabízeli návštěvníkům řadu možností pro tráve-
ní klidné rodinné dovolené na venkově, aktivní dovolené na kole, na 
koni či na lyžích, cesty za poznáním historie, památek atd.

Naše Informační centrum se opět zúčastnilo tohoto veletrhu, tento-
krát pod záštitou města Humpolce.

V programu byla pro návštěvníky například připravena lasero-
vá střelnice, na kterou střílí závodníci biatlonu. Zájemci si tak mohli 
vyzkoušet, jak je to obtížné. Pro navození přibližné zátěže si zájemci 
mohli nejprve rozproudit krev na trenažéru a teprve po této zátěži jít 
střílet na cíl. Dále byly nachystány ochutnávky regionálních pivovarů, 
regionálních produktů a stloukání másla. 

Těšíme se na další ročník tohoto zajímavého veletrhu. -mp-

VELETRH REGIONTOUR – BRNO

LEDNOVÉ NÁVŠTĚVY Z PARLAMENTU
STRNAD O PROBLÉMECH VÍ A POMÁHÁ

Ve středu 18. ledna 2012 navštívil ledečskou radnici senátor Se-
nátu Parlamentu České republiky, Ing. JAROMÍR STRNAD, člen 
Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Pan senátor se 
zároveň zúčastnil zasedání mikroregionu Ledečsko, které se konalo 
téhož dne v 15 hod. Pan Strnad, který je zároveň starostou Čáslavi, 
se živě zajímal o problémy celého mikroregionu a také o to, jak by 
mohl být starostům našeho okolí nápomocen. Panu senátorovi na 
zasedání osobně poděkoval pan Jaromír Karel (OÚ Chřenovice) za 
pomoc ohledně problémů s obecní studnou. Dále pan Josef Váša 
(Hněvkovice), zástupce mikroregionu v o.p.s. Čistá Želivka, panu 
senátorovi poděkoval za jeho angažovanost v otázce udržitelnosti 
kvalitní a dostupné vody z údolní nádrže Švihov-Želivka.    

-pv- 
NOVOU KNIHU SENÁTORA ČERNÉHO
BYCHOM RÁDI PŘIVÍTALI 

V pátek 20. ledna 2012 navštívil ledečskou radnici poslanec Posla-
necké sněmovny Parlamentu České republiky, pan KAREL ČERNÝ. 
Pan poslanec je zároveň členem Výboru pro obranu a členem Stálé 
komise pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikační-
ho provozu a použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektro-
nických komunikací a kontrolu činnosti Inspekce Policie. Pan posla-
nec se zajímal o budoucnost Obvodního oddělení Policie ČR v Ledči 
nad Sázavou a také o záměry místního Hasičského záchranného sbo-
ru. Pan Černý nám slíbil, že na sněmovní půdě bude bedlivě sledovat, 
jaké budou záměry ministra vnitra s oběma institucemi v Ledči. 

Pan poslanec je také autorem řady knih s tématem historických 
pohlednic. S opravdovým zájmem si prohlédl historické pohledni-
ce s námětem Posázavského pacifi ku (součást archivu města). V této 
souvislosti nevyloučil vydání nové knihy s poklady, které v Ledči 
objevil.  - pv -


