BŘEZEN
2012
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 3 * ROČNÍK XX * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE

(upraveno pro potřeby zpravodaje)

USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 13. února 2012

USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 24. února 2012

I. RM schvaluje:
– prominutí poplatku za služby spojené s užíváním nebytového prostoru v budově čp. 16, na Husově náměstí
v Ledči nad Sázavou, Svazu důchodců ČR, základní organizace Ledeč nad Sázavou ve výši 10.531,00 Kč.
– Antonínu Zikovi prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č. 7/1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou,
na dobu určitou od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013. Rada města
Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1.604,- Kč měsíčně.
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti nad rámec základní
dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro roky
2010–2019 s ČSAD Benešov a.s. v předloženém znění. Předmětem dodatku je stanovení ceny dopravního
výkonu pro rok 2012, a to 31,24,- Kč/1 km. Rada města
pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 k výše
uvedené smlouvě.
– uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 641/155/2010-11
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění dopravní obslužnosti v roce 2010–2011 uzavřené 29. 12. 2009 s firmou VEOLIA Transport VČ a.s.
Chrudim v předloženém znění. Předmětem dodatku je
prodloužení spoje č. 5 linky 600620 o 2 km s obsluhou
zastávek Bojiště a Bojiště, samoty, a vyjmutí 2 km na
spoji č. 19 linky 600620 – zajíždění do Mstislavic. Rada
města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2
k výše uvedené smlouvě.
– poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě města – TJ Kovofiniš – na úhradu pronájmů
sportovní haly a tělocvičny ZŠ za měsíce leden a únor
2012 ve výši 45.000,- Kč. Příspěvek bude vyúčtován
proti fakturám vystaveným provozovateli sportovních
zařízení.
– poskytování darů – palivového dřeva pocházejícího
z údržby městské zeleně – Římskokatolické farnosti,
děkanství Ledeč nad Sázavou, IČ 15060713, se sídlem
Ledeč nad Sázavou, Mlýnská 148, PSČ 584 01, a to
v celkové výši hodnoty darů do 20.000,- Kč. Rada Města Ledeč nad Sázavou pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv.

I. RM schvaluje:
– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v budově polikliniky v Ledeč nad Sázavou, ul. Habrecká čp.
450 v II. NP v ulici Habrecká čp. 450 v Ledči nad Sázavou, nebytový prostor – 2 místnosti (plocha 41,23m2)
– kantýna.
– původní částku za pronájem a služby za pronájem nebytových prostor Policii ČR v objektu čp. 790, Barborka v Ledči nad Sázavou dle smlouvy č. OdMI/15/10-N.
Sdělení bude provedeno formou dodatku č. 3 a RM zároveň pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
– provedení nového posouzení kvalifikace uchazečů hodnotitelskou komisí za účelem výběru nejvhodnější nabídky k realizaci zakázky „Vybudování sítě varovného
a vyrozumívacího systému pro město Ledeč nad Sázavou“.
– Domovu Háj pronájem jedné místnosti v přízemí budovy
čp. 16 na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, za účelem pořádání velikonoční výstavy výrobků klientů tohoto
zařízení, a to ve dnech 29. 3. 2012 a 30. 3. 2012 (provozní
doba od 9.00 do 15.30 hod.). Zároveň RM schvaluje prominutí nájemného za pronájem uvedených prostor.
– výsledky výběrového řízení na obsazení pracovní pozice
pracovník Organizační složky Pečovatelská služba a souhlasí s uzavřením pracovního poměru na dobu neurčitou
mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Ilonou Blažkovou.
– prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení
v DPS, Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní A. Š., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu
určitou od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2013.
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1070,- měsíčně.
Prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení
v DPS Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní V. T., bytem Ledeč nad Sázavou a to na dobu
určitou od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2013.
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1068,- měsíčně.
– poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě města – Svaz důchodců na úhradu vyúčtování
služeb v roce 2011 za užívání nebytových prostor v objektu čp. 16 č.f. 11100809 ve výši 10.531,- Kč.
– dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na nebytové prostory
v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou ul. Habrecká
čp. 450 s firmou Lékárna Média, se sídlem Ledeč nad
Sázavou ul. Habrecká čp. 450 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
– cenu za nájem hrobového místa a ceny za služby spojené
s nájmem hrobového místa od 1. 3. 2012 v předloženém
znění. Smlouvy uzavřené od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2012
podléhají stejnému režimu a budou upraveny Dodatkem
ke smlouvě.
– uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi
PČR ÚO Havlíčkův Brod, Obvodní oddělení Ledeč nad
Sázavou.

II. RM ukládá:
– oddělení majetku a investic svolat jednání za účasti vedení města a TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. k dořešení
pronájmu letního stadionu v Ledči nad Sázavou.
– oddělení majetku a investic poskytnout součinnost
s. p. Lesy ČR, státní správa Ledeč nad Sázavou za účelem zajištění podkladů k odkoupení pozemku parc. č.
2604/5 v k. ú. Ledeč nad Sázavou, ul. Pivovarská (v objektu sběrných surovin).
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SLOVO HEJTMANA
Každodenní rutina každého jednoho z nás staví před řadu
rozhodnutí. Volbu, kdy ráno vstaneme, co posnídáme, kam
pojedeme na dovolenou, jaký program zvolíme při večerním
sledování televize, jaký si koupíme jogurt – v jakém balení…
ale je tu i volba resp. rozhodnutí, které se zdá být zcela jasné,
a to kam s nimi. Konkrétně? Kam s odpady. Odpověď je zdánlivě jednoduchá: Do přistavené popelnice. Současná společnost
vyprodukuje denně tuny odpadu. Starost o jejich budoucnost
však nekončí spolu s nimi v popelnici – v tom lepším případě
v popelnici na tříděný odpad. A co dál? Recyklace a skládka
nebo recyklace a energetické využití toho, co ještě energeticky
využít jde?
Zařízení pro energetické zpracování odpadů (ZOVO) v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou nebo kdekoli jinde na Vysočině – ano
nebo ne? Odpověď na tuto otázku si musí najít každý jeden
z nás. Jde totiž o rozhodnutí, které skutečně ovlivní, a to zásadním způsobem, nakládání s odpady v blízké budoucnosti.
Jsem pragmatik a realista. Jsem přesvědčen, že tato společnost
je schopna s maximální disciplínou posílit třídění, kompostování i zplynování vyprodukovaného komunálního odpadu. Ale
je třeba si uvědomit, že tu stále zůstává velké množství odpadu končícího na skládce. A pokud je ta skládka v katastru jiné
vzdálené obce nebo je diskrétně skryta ve stínu vysokého lesa,
pak o ní vlastně ani nevíme. Prostě nás netrápí, možná si ani
neuvědomujeme, že starosti, které jsme na ni v podobě odpadu
přenesli, mohou dělat vrásky našim vnoučatům. Skládky je důsledně nutné udržovat pod kontrolou, protože jsou pro životní
prostředí časovanou bombou a vyžadují velké investice i desítky
let po svém uzavření. Proč tedy pro zbytek odpadové produkce
po vytřídění, kompostování a výrobě bioplynu místo bezcenného ukládání na skládky nenajít energetické využití? POZOR!
Nemluvím tu o spalovně – což je zařízení, které se suroviny

pouze zbavuje bez jakéhokoli pozitivního efektu. Mluvím o zařízení pro energetické využití odpadu – ZEVO – které přemění
zbytkový směsný odpad na teplo a energii. Na energii, které
současná moderní společnost spotřebovává stále více.
Není to tak dávno, kdy jsme pravidelně vraceli láhve od mléka, od limonád i od piva do obchodu, obchod je poslal zpátky
do továrny, tam je umyli, sterilizovali a znovu naplnili – jedna
láhev se tak použila několikrát. V té době byly láhve opravdu
recyklovány. Když jsme měli žízeň, pili jsme vodu z kohoutku – nepoužívali jsme plastové kelímky a plastové láhve, které
se vyhazují po jednom použití. Na usušení vypraného prádla
jsme použili na zahradě přirozenou větrnou a solární energii
a nepoužívali jsme elektrickou sušičku, která spotřebuje tisíce
wattů za hodinu. V kuchyni každý připravoval potraviny ručně
– neměli jsme všechny možné speciální elektrické přístroje na
přípravu bez námahy, které spotřebují velké množství elektřiny. Když bylo potřeba zabalit křehké předměty, aby mohly být
poslány poštou, použili jsme jako výplň noviny a balili jsme
je do krabic, které už dříve sloužily – nepoužívali jsme žádné
bubliny z polystyrénu nebo plastu. V té době jsme na sekání
trávníku používali ruční energii – neměli jsme žádné elektrické
nebo benzínové sekačky. Pracovali jsme fyzicky a nebylo proto
potřeba chodit do posilovny na běžící pásy, které také spotřebovávají elektřinu.
A energii budeme potřebovat stále. Proč tedy vedle vodních,
větrných nebo fotovoltaických elektráren nevyužít technologii
značně pokročilého čistého spalování. A závěr? Odpadů vyprodukujeme právě tolik, kolik jich vyprodukovat chceme! Na
skládkách neskončí pouze ten odpad, který nejsme líní vytřídit
a recyklovat. Proč by tam měl končit i ten zbytek, který můžeme využít k výrobě energie.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY MĚSTA
LEDEČ N. S. K PRONÁJMU

NEVYSTAVUJTE SE NEPŘÍJEMNOSTEM
– INFORMACE DLUŽNÍKŮM MĚSTA

Adresa
Poliklinika
Habrecká
čp. 450
Ke Stínadlům
čp. 565

NP
3
3

2
3

m2
16,69
27,81
33
16,65
13,7
29,8

S

65
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Poznámky

nemá samostatný vchod

MATE ZAPLACENO
ZA VAŠEHO PSA?
Do 31. března 2012 je potřeba zaplatit MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ. Výše
poplatku zůstává stejná jako v loňském
roce. Tento poplatek lze uhradit i bez
dalších poplatků na pokladně MěÚ Ledeč n. S., budova radnice, II. patro. Bližší informace paní Urbanová, v úředních
hodinách – tel. číslo: 569 729 518 nebo
mobil 731 156 920.

Městský úřad upozorňuje všechny osoby, vůči kterým má
pohledávky (zejména z neuhrazených místních poplatků, pokut
apod.), že Město má uzavřenou smlouvu se soudním exekutorem na provádění EXEKUCÍ. Žádáme proto všechny dlužníky
města, aby k vzniklému právnímu vztahu přistoupili s největší
vážností a do 30. června 2012 si na městském odboru samosprávy, v případě své platební neschopnosti, dohodli možnost
splácení na základě splátkového kalendáře nebo jiné řešení.
PŘEDEJDĚTE DALŠÍM NARŮSTAJÍCÍM NÁKLADŮM
NA ŘEŠENÍ POHLEDÁVKY!
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

ZUBNÍ POHOTOVOST BŘEZEN 2012
10. –11.3.

Dr. Maštálka Vojtěch, Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.: 569 721 553

17. –18. 3.

Dr. Brázda Pavel, Krále Jana 538, Chotěboř

Tel.: 569 623 790

24. – 25. 3.

Dr. Pumprová Romana, Hrnčířská 2925, H. Brod

Tel.: 569 428 238

31. 3 – 1. 4. Dr. Bohanes Milan, Lánecká 970, Světlá n. /S

Tel.: 569 453 246

7. – 9. 4.

Dr. Teclová Andrea, Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 109

17.–18. 9.

MUDr. Vašíčková Magda, Šubrtova 2170, H. Brod 569 421 329

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
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KALEIDOSKOP

S koncem masopustu znovu po desítkách let navštívila Ledeč legenda českého popíku 60. let minulého století – VÁCLAV NECKÁŘ. Vyprodaná
sokolovna tleskala, a přestože do konce dne nějaká ta hodinka ještě chyběla, dočkali se diváci i své Půlnoční, jinak Neckářova hitu z filmu Alois
Nebel (a zpěvákova obrození) minulých Vánoc. Pan Neckář ještě před představením nechal pozdravovat Vás, čtenáře Ledečského zpravodaje. Také
my ho pozdravujeme a přejeme hodně úspěchů.
Foto: -lš-

Nyní už máme za sebou dvě postní neděle (Černou a Pražnou) a jsme v období hlubokého předvelikonočního půstu (nechci vědět, co jste dneska
obědvali), ale karnevalového veselí si všichni užívali do sytosti, a to nejen v okolních obcích, kde se konaly tradiční obchůzky maškar po vsi, zakončené veselou taneční zábavou. Přestože dříve tato zábava byla výsadou dospělých, dnes se přesouvá i do nejmladší populace. Důkazem jsou
děti z místní mateřské školy, které si připravily nejen pěkné kostýmy, ale i dobrou zábavu. Denním tiskem sice proběhla zpráva, že je řada kuřáků
i v předškolních zařízeních, ale u nás pedagožky vše pohlídaly a zůstalo jen u hezké dětské zábavy.

Ráj hraček místo bytového vybavení. Časy se mění! I když tato proměna je na tři generace. Prodejna nábytku (Nový byt) byla totiž v Ledči otevřena
už v roce 1949, a to v bývalém střižním obchodě paní Kosové (č. 142). K obchodu se váže jeden kronikářský zápis. Když se začalo proslýchat, že
dojde k důležitým hospodářským změnám (rozuměj měně), začal i v našem městě poplach. Všechny obchody měly pojednou statisícové obraty.
V prodejně nábytku (Nový byt) se stal i takový případ, že jedna venkovská žena chtěla „něco za 60.000 Kčs“ a bylo jí jedno, co koupí. To by současní
provozovatelé prodejny jistě volali – hurá! Jen aby se dějiny neopakovaly (zase rozuměj měna).
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ÚNOR 2012
Ledečští policisté šetří vloupání
do rekreačního objektu. Neznámý
pachatel v době od konce měsíce
října 2011 do 9. února nezjištěným
předmětem vypáčil vstupní dveře do
rekreačního objektu – mlýna, v katastru obce Kamenná Lhota a vnikl
do vnitřních prostor. V objektu nic
neodcizil, pouze poškodil dřevěné
vstupní dveře. Poškozeným majitelům způsobil škodu ve výši 500 Kč.
Krátce po poledni 15. února přijali policisté v Ledči nad Sázavou oznámení o krádeži věcí v rodinném domě v obci Hněvkovice. Zatím neznámý pachatel v období od 21.do 28. 1. odcizil
z obývacího pokoje v domě různé zlaté šperky a to prsteny a řetízky a dále z peněženky uložené v příručním kufru odcizil finanční hotovost 90 euro. Poškozeným majitelům způsobil škodu
ve výši téměř 45.000 Kč. Policisté zahájili úkony trestního řízení
na neznámého pachatele pro přečin krádež.
Podvodné jednání na internetovém portálu prošetřují policisté. V pondělí 20. 2. v dopoledních hodinách oznámila na
Obvodním oddělení v Ledči nad Sázavou 39letá žena, že dne
12. 2. na jednom z internetových portálů nalezla mobilní telefon
Apple iPhone 4, učinila objednávku a zboží v hodnotě více jak
10.000 Kč zaplatila převodem na účet. Do současné doby však
telefon neobdržela.
V úterý 21. 2. krátce před 19. hodinou oznámila na linku 158
zdravotní sestra ze zdravotnického zařízení Háj u Ledče nad

Sázavou, že pohřešují 31letého pacienta s mentální poruchou.
Muž měl dle sdělení ostatních pacientů odejít okolo 17. hodiny
po komunikaci směrem na Ledeč nad Sázavou. Neprodleně byla
provedena pátrací akce za účasti dvou psovodů a dále policistů
Obvodních oddělení Ledeč a Světlá nad Sázavou a dopravních
policistů. Cestou operačního důstojníka bylo předáno předběžné pátrání i po sousedních okresech. Pohřešovaný muž byl ve
20.30 hod. nalezen policejní hlídkou v Humpolci na silnici I/34
ve směru na Pelhřimov. Muže si následně osobně převzal ředitel
zdravotnického zařízení.
Ve čtvrtek 23. 2. v ranních hodinách v blízkosti fotbalového stadionu v ulici Havlíčkova v Ledči nad Sázavou kontrolovali policisté 46letého muže z Novojičínska. Následnou lustrací
zjistili, že osoba je v celostátním pátrání a na jmenovaného byl
Městským soudem v Brně vydán příkaz k dodání do výkonu
trestu odnětí svobody. Muž byl omezen na osobní svobodě a následně téhož dne v dopoledních hodinách byl eskortován do věznice v Brně-Bohunicích.
V době od 3. 12. 2011 do 25. 2. se dosud neznámý pachatel
vloupal do rekreační chaty v obci Ostrov. Nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň okna v podkroví chaty, vnikl do
vnitřních prostor a v přízemí pak odcizil různé potraviny a alkoholické nápoje. Odcizením věcí a poškozením okna způsobil
majitelce škodu za více jak tři tisíce korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení na neznámého pachatele pro přečiny krádež a porušování domovní svobody.
por. Bc. Jana Mazourová,
preventivně informační skupina

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V LEDČI N. S. PRO ŠKOLNÍ ROK 2012–2013

TURNAJ
NEREGISTROVANÝCH
HRÁČŮ STOLNÍHO TENISU

Uskuteční se 2. a 3. dubna 2012 od 12,15 do 16 hodin v MŠ Stínadla,
kancelář ředitelky školy, hospodářská budova (zadní vchod).
Zápis proběhne pro všechna zařízení právního subjektu.

Na konci minulého roku se v ledečské
sokolovně konal tradiční Vánoční turnaj ve
stolním tenisu. Zúčastnilo se ho 11 hráčů,
kteří si to rozdali každý s každým, takže si
všichni zahráli dosytosti. Zápasy byly vyrovnané a bojovalo se s velkým úsilím. Vítězem se stal Jiří Šícha, na druhém místě se
umístila Vendula Pajerová a na třetím místě Michal Smetana. O vyrovnanosti hráčů
svědčí i to, že na 4.–6. místě skončili hned
tři hráči se stejným počtem bodů i setů,
a to: Jaroslav Nekofa, Vladimír Komárek
a Marek Kroutil. Tři nejlepší obdrželi diplom a věcnou cenu, ale zkrátka nepřišli
ani ostatní účastníci. Příště bude turnaj
neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu
v období duben až květen, jako Jarní turnaj
– budeme vás včas informovat.
-sš-

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K předškolnímu vzdělávání se přijímají:
– Přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, včetně dětí
s odkladem školní docházky.
– Děti zpravidla starší 3 let s trvalým pobytem na území města Ledče nad Sázavou, přijímané k celodenní docházce.
– Děti zpravidla starší 3 let s trvalým pobytem na území města Ledče nad Sázavou, přijímané k polodenní docházce.
– V případě volné kapacity děti zpravidla starší 3 let s trvalým pobytem mimo území
města Ledče nad Sázavou, v obci, která vydá souhlas s úhradou neinvestičních nákladů
po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy.
– V případě volné kapacity děti zpravidla starší 3 let s trvalým pobytem mimo území města Ledče nad Sázavou, v obci, která zřizuje mateřskou školu a v souladu se školským
zákonem nehradí městu Ledči nad Sázavou neinvestiční náklady.
– V případě shodnosti posuzovaných kritérií budou při rozhodování uplatněna k jednotlivým bodům 2 až 5 i doplňující kritéria, a to:
dosažení věku dítěte k 30. 9. 2012 (starší dítě má přednost)
doložení výdělečné činnosti zákonných zástupců
POZNÁMKY:
Na základě § 34, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy
ředitelka mateřské školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte.
Děti v posledním předškolním ročníku jsou děti, které od 1. 9. do 31. 8. daného školního
roku dovrší věku 6 let.
Děti se zdravotním znevýhodněním v případě volné kapacity a na základě doporučení
poradenského zařízení budou přednostně přijímány do speciální třídy, pokud je zřízena.
Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou být do MŠ přijímány přednostně.
Jarmila Dvořáková, ředitelka školy

ŠIBŘINKY
NA SOKOLOVNĚ
TATO TRADIČNÍ LIDOVÁ ZÁBAVA
BUDE 24. BŘEZNA OD 20 HODIN.
K tanci i poslechu hraje VYSOČINA.
Vstupné: 100,- Kč, bohatá TOMBOLA.
Masky mají vstup zdarma!
Předprodej v INFOCENTRU
Ledeč n. S. – tel. 569 721 471.
Těšíme se spolu s vámi na dobrou
zábavu!
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(Pokračování z minulého čísla). Nezaměstnanost v obci Číhošť se
pohybuje okolo 5 %. Tato hodnota je výrazně nižší v porovnání s průměrem za Ledečsko i Kraj Vysočinu. Obyvatelstvo obcí už není tak
přímo vázáno na zemědělství, ale rozloženo i do dalších odvětví jako
sklářství, stavebnictví, práce v lese, stále zůstává i podíl pracovníků ve
strojírenství, tradičně v Ledči n. S.
Obecní úřad má sídlo v Číhošti, č.p. 44 v budově obecního úřadu.
Současné zastupitelstvo pro období 2011–2015 má 9 členů: starosta
– Jaroslav Tvrdík, místostarosta – Milan Čepek, členové – Vladimír
Kotěra, Jiří Prášek, Jaroslav Urban, Miloš Polívka, Luděk Cihlář, Jiří
Novák, Jiří Cihlář. Součástí obecního zastupitelstva jsou i následující
výbory:
Finanční výbor, kontrolní výbor, výbor pro životní prostředí.
Školství. Základní škola (1.–3. ročník) byla
z důvodu malého počtu žáků zavřena.
Obchod a služby: V obci se nachází zmíněná pošta, prodejna smíšeného zboží, hostinec
(prostory jsou pronajímány obcí) a knihovna
s veřejným internetem.
Kultura a volný čas: Pořádají se tu tradiční
akce, které k životu současného venkova patří.
Je tu oblíbená pouť. Velmi atraktivní je maškarní průvod, plesy hasičů a rybářů. Oblíbené jsou i vánoční koncerty
v místním hostinci za účasti žáků ledečské základní umělecké školy,
Dětský den, vítání občánků (dárkem obce je vkladní knížka). Velmi oblíbené a hojně navštěvované jsou oblastní hasičské soutěže, fotbalové
turnaje s rivaly z okolních obcí a v poslední době i velmi atraktivní
setkání motorkářů.
Obec se nachází v nadmořské výšce 529 metrů v klidné oblasti Vysočiny. Poloha obce je vzhledem k okolním městům spíše periferní,
krajina je vhodná pro pěší turistiku a cykloturistiku. V zimě pak pro
běžky. V roce 2009 byla otevřena stezka pátera Josefa Toufara. V obci
byl matematicky vypočítán a geodeticky zaměřen geografický střed
České republiky, který už si získal určitou pozornost turistů, obec
je díky tomu navštěvovanější. Popularitu má i tradiční turistický pochod (pravidelně 8. května), a to na „středu republiky“. V okolí je

velmi známá Nezdínská studánka, bývalá vápenka ve Zdeslavicích
/skautské středisko), Brodilův mlýn, Hlohov s novým rybníkem ke
koupání…
Nejbližší specifické cíle obce:
– úprava okolí Středu ČR
– odkoupení okolních pozemků
– vybudování přístupové komunikace od Hroznětína
– vybudování parkoviště
Připojení Tunochod na vodovodní řád, vykoupení pozemku v Zádvoří – výstavba koupaliště, zbudování dětských hřišť v osadách Hlohov,
Hroznětín, Tunochody a Zdeslavice, úprava autobusové čekárny a okolí na rozcestí Číhošť – Ledeč n. S., vnitřní
oprava kapličky ve Zdeslavicích, zbudování
cyklostezky Číhošť – Kynice, zbudování míst
v osadách pro umístění odpadů při svozech,
výsadba zeleně u čistírny odpadních vod
– protihluková stěna
– údržba vzrostlé zeleně v centru obce Číhošť. Odbahnění rybníka u čistírny odpadních vod v Číhošti.
Obec má zpracovaný strategický plán rozvoje obce. Je to důležitý
koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový
rozvoj obce, definovat dlouhodobé cíle a priority obce a návazně navrhnout konkrétní rozvojové projekty, včetně způsobu jejich realizace
a financování.
Úkolů je tedy dost, ale snad je z tohoto přehledu patrné, že velký
kus práce se už za ta léta udělal. Věřme, že za společného úsilí všech
občanů se podaří, aby naše obec byla příjemným místem k žití, a protože jsme stále ještě na začátku nového roku, dovolte, abych všem
spoluobčanům popřál pevné zdraví a hodně hezkých chvil. Moje přání
samozřejmě míří i ke všem kolegům z okolních obcí, respektive mikroregionu Ledečska. Už jsme se všichni přesvědčili, že taková spolupráce
a sousedská výpomoc je nezbytná.
Jaroslav Tvrdík, starosta obce

POKLAD VE FARNÍ
STODOLE
Vlastně se o tomto „pokladu“ vědělo řadu
let, jen se nikomu nechtělo do renovace vzácné hasičské stříkačky (viz obrázek). Konkrétně se jedná o čtyřkolovou koněspřežnou
stříkačku od firmy R. A. Smekal z roku 1898.
Teprve před dvěma lety se rozhodla parta
nadšenců pustit se do tohoto těžkého úkolu.
Jak už to u takového prvotního nadšení bývá,
nakonec zůstane jen hrstka těch nejvytrvalejších. V tomto případě to byli: Petr Cihlář,
Jiří Cihlář, Jiří Prášek, Tomáš Prášek a David
Bareš.
I když všechny původní součásti byly k dispozici, přeci jen bylo potřeba leccos zrenovovat, vycídit a poopravit. Všechno se nakonec
podařilo a mohlo dojít na finální úpravu – tedy
nabarvení. Samozřejmě, že trefit původní barvu by bylo velmi těžké, ale tahle červená tomuto skvostu moc sluší.
Domácí samozřejmě už stříkačku viděli, ale pro širokou veřejnost jistě
bude vítaným překvapením. A kdy že bude ke spatření? No přece na
slavnosti! A ta se chystá a ne ledajaká. Číhošťští hasiči budou v letošním roce slavit už 120. výročí od svého založení. Takové výročí a dobrá
letitá práce místních hasičů si zaslouží, aby se taková událost jaksepatří
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oslavila. Těch, kteří se rádi přijdou podívat, bude jistě hodně. Třeba i na
další historickou motorovou stříkačku MARA z roku 1938, kterou Číhošťští také vlastní. O termínu této slávy vás budeme včas informovat
i na stránkách Ledečského zpravodaje.
Tedy ještě jednou velký dík všem, kteří se na obnově vzácné technické památky podíleli.

HORNINY A MINERÁLY LEDEČSKA – FLUORIT
Fluorit, česky kazivec (má velmi nežádoucí účinky na ohnivzdorné vyzdívky
pecí, které naleptává), je krychlový minerál
skládající se z fluoridu vápenatého, CaF2.
Autorem jeho českého a slovenského názvu
je doktor lékařství c. k. profesor přírodopisu
Jan Svatopluk Presl (1791–1849).
Těžba fluoritu u Ledče nad Sázavou.
Lokalita je situována cca 2,5 km jižně od
obce Kožlí v údolí bezejmenného přítoku
Želivky, 400 m západně od Peckého mlýna.
Nadmořská výška lokality je cca 400 m nad
mořem. Těžba zde byla prováděna v několika etapách. První zmínka o dolování fluoritu
v regionu poskytuje Hinterlechn v roce 1907,
kdy uvádí, že byl tento minerál dříve dolován
na výchozech na den. Ložisko bylo těženo
již od roku 1914 pro potřeby vídeňské firmy,
a i po skončení 1. světové války byl fluorit
dovážen do nedaleké Ledče a dále přepravován do chemického závodu v Donaufeldu, který vlastnila firma Rosenzweig und dr. Landau.
O prvních pokusech o průzkum svědčí zavalené a zarostlé výkopy. Podle nálezu strusek v okolí potoka můžeme soudit na pokusnou
povrchovou těžbu fluoritu, pravděpodobně k účelům hutnění železa
přímo na místě. Železná ruda mohla být přivážena z blízkého výskytu mezi obcí Kožlí a Hněvkovicemi (terciérní slepence s limonitovým tmelem). Přibližně roku 1939 vyhloubila na lokalitě firma bří
Císařové – sklárna Tasice průzkumnou šachtici do 10 m situovanou
však v podloží žil.
Nová etapa průzkumných prací byla zahájena v roce 1941 firmou
Baťa – rýhovacími pracemi byl ověřen směr podložní žíly mocnosti 1,5 m. V červenci 1942 byla třemi sondami znovu zkoumána
podložní žíla. Vedoucí průzkumných prací Dr. Krejčí (1941) ve své
zprávě firmě Baťa udává zjištěnou těžitelnou plochu žíly ve tvaru

lichoběžníku, jehož dolní základna je dlouhá 170 m, dolní 50 m a výška rovněž 50 m.
Plocha žíly tak činila asi 5000 m2. Další
průzkum na žíle byl prováděn báňsky. Byla
ražena štola z údolí potoka až do podložní
žíly a mělká úklonná jáma v horní třetině
svahu. Na lokalitě byl těžen kusový fluorit
vysoké kvality a byl používán pro potřeby
strojírenských závodů firmy Baťa. Pravděpodobná zásoba více a méně kvalitního
fluoritu je asi 1400 tun.
Vlastní ložisko je vázáno na polohu krystalického vápence, jejíž délka a mocnost
se do hloubky zvětšuje, při čemž ložisko
je tvořeno 2 ložními křemennými žilami
s obsahem fluoritu, uloženými ve vápencové čočce. Na lokalitě byly situovány 2
vrty v údolní nivě pod ložiskem do konečné
hloubky 115,7 m. Průzkumnými vrty bylo
zjištěno, že fluoritová mineralizace do hloubky nepokračuje.
Na ložisku se vyskytují nepravidelné polohy zeleného, bílého
a fialového obvykle masivního fluoritu. Poměrně často však byly
i jeho zelené a fialové krystaly, které dosahovaly až 4 cm velikosti.
Nalezen zde byl též růžový fluorit se zeleným jádrem a fialovým
obalem. V ultrafialovém světle má zelený fluorit matně modrou barvu a fialový světélkuje světle modře. Další zajímavostí fluoritu je, že
při zahřátí na kamnech svítí (termoluminiscence).
Fluorit nachází široké uplatnění v hutnictví, při výrobě skla,
v chemickém průmyslu, optice, šperkařství aj.
Ve středověku mu horníci pro jeho krásu říkali rudní květ. Fluorit je sběratelsky vděčným minerálem, protože se často nachází
v atraktivních ukázkách, které pak zdobí nejednu soukromou sbírku
či muzeum.
Ladislav Dlouhý

V KOLIKA SKLEPÍCH A NA KOLIKA PŮDÁCH ASI I LETOS POSMUTNĚLE ZŮSTALY PRÁVÉ SÁŇKY? Ani letošní
zima nám nezapomněla ukázat svoji mrazivou sílu i sněhový kabát
rozepla. V některých místech naší republiky se stupnice teploměru
pohybovala kolem minus 40 °C. V českých médiích je letošní zima
skloňována snad ve všech pádech, a to jak z pohledu sociálního, tak
ekonomického. Jedinou radost snad mají jen děti, že mohou svůj
volný čas, trávený většinou u počítačů, vyměnit za sáňkování, lyžování, bruslení nebo jiné zimní sportovní aktivity. Bohužel takových
dětí je rok od roku méně a potkat zimou zčervenalé děcko, táhnoucí
sáňky, je opravdu výjimečné štěstí. Osobně si rád vzpomenu na čas
strávený spolu s kamarády na spojovací cestě mezi ulicemi Havlíčkova a Na Potoce. Necelých 30 metrů dlouhý sjezd, všem známý
jako „vejmolák“, byl sletištěm pro děti hned z několika ulic. Pod dohledem dospěláků zde řádilo někdy i 25 dětí, a tak jízda dolů často
připomínala přeplněnou závodní dráhu. Často se pro větší rychlost
ledovalo, zde byl pro nás velkou oporou v sousedství bydlící pan Javůrek a jeho smaltované „kýble“ s vodou. Kvalitu dráhy si vzal sám
na starost a často ve večerních hodinách první led zajížděl v plechových neckách s baterkou v ruce. Velkou odměnou pro něj pak byla
naše chvála, jak mu to frčí. Byla to parádní zábava!
Na snímku z roku 1937 rodina místního lékárníka, sáňkující na
silnici k Ledči nad Sázavou, pod obcí Hradec.
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NOVINKY A INFORMACE Z CENTRA
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Posláním CZP Havlíčkův Brod je prostřednictvím sociálního poradenství zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim
ke zvýšení či udržení kvality života.
ZMĚNA NÁVŠTĚVNÍCH HODIN CZP HAVLÍČKŮV BROD
Od 1. března 2012 bude v Centru rozšířena pracovní doba.
Po, St: 8–12, 13–17• ÚT, ČT: 8–12, 13–14.30 • PÁ: 8–11.30 (objednaní)
JAK ŽÁDAT O DŮCHOD V ROCE 2012
Nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání starobního důchodu sepisuje osobně
budoucí důchodce žádost o důchod, a to na okresní Správě sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/
MSSZ) příslušné podle místa trvalého pobytu občana.
Při podávání žádosti o invalidní i starobní důchod se předkládá zejména:
● občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu
● doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném)
● muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby
● doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy dětí, popř. rozhodnutí o době
a rozsahu péče)
● doklady prokazující péči o osobu závislou, dříve bezmocnou
● potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání)
● potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996
● doklady prokazující zaměstnání v cizině
● chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou
činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy…
Pokud budoucí důchodce nemůže podat žádost sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu,
může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. Ten nemusí předkládat plnou moc (ale jiný člověk
ano!). Dokládá však souhlas budoucího důchodce s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že
zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat.
Dále se informujte na: půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu…
Kontakt: Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina – pracoviště Havlíčkův Brod, vedoucí CZP – Bc. Alena Škarková, Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 569 427 614,
e-mail: czphbrod@volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz

DOBRÉ ROZHODNUTÍ
25. 3. slavíme církevní svátek nazvaný Slavnost Zvěstování Páně.
Vzpomínáme na mladou dívku Marii, která si dobrovolně zvolila životní
cestu vedoucí k mateřství. Tato volba jí přinesla mnoho těžkostí, bolesti, osobních obětí, ale také nebývalou radost a naplnění života. Dnešní
ženy stojí před stejnou volbou. Řeší ale i otázky, které silněji zaznívají
právě dnes: „Uživíme dítě, když partner nemá práci? Jak zaplatíme bydlení? Nezůstanu s malým sama? Seženu práci po rodičovské dovolené?
Pomůže nám někdo?“ Dnešní společnost vzývající úspěch, individualizmus a zábavu příliš ne. Nepřeje slabým a ekonomicky neproduktivním.
Modlou je sebeprosazení, tím se měří úspěch. Toleruje se i tehdy, pokud
je na úkor ostatních. Mateřství je s tím v příkrém rozporu. Stojí mnoho
sil a prostředků, rodiče jsou znevýhodněni. Výsledkem tohoto trendu je
společnost, která zvažuje, zda vůbec děti mít. Většina z nás si začíná uvědomovat negativní jevy s tím spojené. Postará se o nás někdo ve stáří?
Budeme mít na důchody? Má život bez dětí smysl? Marie se rozhodla
správně. Kéž i my ostatní ve chvíli osudového rozhodování nalezneme
sílu a odvahu přijmout nový život. K tomu nám pomáhej Bůh!
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
9. 3. a 13. 4. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání
dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)
9. 3.,16. 3., 23. 3., 30. 3. a 13. 4. v 18.00 Přednášky na faře (přednášející P. ThDr. Jan Bárta)
11. 3. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útulném
prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti si zazpívají
při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).
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OZNÁMENÍ
V měsíci lednu 2012 zahájila svoji činnost
pobočka advokátní kanceláře v Ledči n/S. se
sídlem Husovo náměstí 3, 1. patro.
Úřední hodiny: úterý a středa vždy od 9.00 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 rodinného
práva, sepsání kupních a darovacích smluv.
Zastupujeme obchodní společnosti.
JUDr. Pavel Barinka

NABÍZÍM VÝUKU ANGLIČTINY
Anglické lekce – rodilý mluvčí. Jsem
anglický lektor (47 let), vyučuji děti, studenty i dospělé všech jazykových úrovní.
Nabízím General a Business English,
připravím na mezinárodní i maturitní
zkoušku. Soukromé hodiny nabízím
v přátelské atmosféře učebny našeho
domu ve Zbraslavicích nebo po domluvě
se studentem na jiném místě. Nabízím
též výuku přes Skype.
Kontakt: 601 332 645/česky, e-mail: tonicku@hotmail.co.uk.

KOUPÍM
poštovní známky, pohledy, obálky, staré
bankovky, tuzexové 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

11. 3. ve 14.30 ECCE HOMO (postní koncert skupiny NaPrášky s videoprodukcí, v kostele)
13. 3. v 17.30 Biblická hodina (ve farní společenské místnosti, vede
P. ThDr. Jan Bárta)
15. 3. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře)
17. 3. ve 14.00 Postní duchovní obnova (na faře, vede P. ThDr. Jan Bárta)
18. 3. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (Hraje skupina
Naděje)
18. 3. v 18.00 Spolčo na faře pro děti od čtrnácti let, středoškoláků
a vysokoškoláků (na programu je duchovní slůvko, modlitba, sport, hry
a diskuze na zajímavá témata. Zajišťuje Společenství mladých)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
17. 3. Sv. Patrik. Patron Irska a budoucí velmi známý světec žil ve čtvrtém a pátém století po Kristu. Narodil se v Anglii, odkud ho piráti unesli a prodali jako otroka do Irska. Za šest let svého otroctví poznal bídu
a zaostalost irského venkova. Po návratu domů se vzdal světského života,
přijal řeholní šat a kněžské svěcení. Vrátil se do zaostalého Irska, horlivě
a nenásilně zde šířil křesťanství a s ním spojenou vzdělanost. Hlásal osobní
chudobu kněží. Již za jeho života ho lidé uctívali jako svého otce a světce.
19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Tento den si připomínáme prostého člověka Josefa, který stál po boku Marie, matky Ježíše
Krista. S hlubokou vírou a přímočaře přijal zázrak Božího početí a zrození. Ukázal nám, že zázrak lze přijmout, i když mu nerozumíme.
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

CHOVATELÉ HODNOTILI UPLYNULÝ ROK
V LEGENDÁRNÍM HOTELU SÁZAVA

Poslední únorovou sobotu se konala výroční členská schůze ČSCH
ZO Ledeč nad Sázavou v hotelu Sázava. Letos si naše organizace
připomíná 90. výročí založení Spolku králíkářského v Ledči nad Sázavou. Za tuto dobu se ve spolku vystřídalo několik generací chovatelů z Ledče a blízkého okolí, uspořádala se spousta výstav, které se
konaly na různých místech města. Za tu dobu byly vystaveny tisíce
zvířat různých druhů a plemen jak od našich členů, tak od ostatních
chovatelů z celé České republiky. Nyní je v ZO 36 členů, z toho je 6
mladých chovatelů, na okrese Havlíčkův Brod jsme nejsilnější organizací. Kdysi měla naše ZO i 140 členů. Na výroční členskou schůzi
přijel z Prahy předseda ústředního výboru ČSCH pan Jiří Král, za
okresní organizaci předseda ing. Jan Bouma, také chovatelé ze ZO
Leština, dále pak pan starosta Mgr. Petr Vaněk a pan MVDr. Pavel
Vrbka. Po zahájení schůze se začal vyhodnocovat loňský rok, nejvíce

se hodnotila Krajská soutěž a okresní výstava, která se konala v našem výstavním areálu v Pivovarské ulici ve dnech 8. a 9. října 2011.
Všichni si vzpomněli na deštivé počasí, ale taky na spoustu práce,
která přinesla dobré výsledky. V letošním roce se bude výstava konat
6. a 7. října 2012. Dalším bodem schůze bylo ocenění zasloužilých
členu ZO Ledeč. Bylo předáno 5 bronzových odznaků, 6 stříbrných
a 6 zlatých. Ocenění předal předseda ústředního výboru pan Jiří Král
a ing. Jan Bouma. ZO Ledeč nad Sázavou dostala od ústředního výboru ČSCH Čestnou vlajku k 90. výročí založení Spolku králíkářského v Ledči nad Sázavou. Potom proběhla diskuze, občerstvení
a součástí schůze byla prezentace fotografií z našich výstav, kterou
připravil pan Josef Kadleček ml. z Křížů. Rádi mezi sebou přivítáme
nové členy a těšíme se na vaši návštěvu na podzimní výstavě.
Jaroslav Kafka, předseda organizace
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LEDEČ NAD SÁZAVOU VČERA A DNES OČIMA DĚTÍ

Na dvojici fotografií vidíme architektonicky zajímavou stavbu
z první republiky, která se nachází na pravém břehu řeky Sázavy.
Hotel Sázava dlouhá léta sloužil k různým společenským akcím.

V roce 1995 byl na dlouhá léta uzavřen. Dnes opět ožil a navazuje
na slavnou minulost.

Uč. Urbanová

CO NOVÉHO V ZUŠ? SOUTĚŽÍME…
V tomto období dochází pravidelně k zúročení dlouhodobé práce
učitelů i žáků ZUŠ. Probíhají totiž soutěže, od školních, až po ty
celorepublikové. I letos jsme měli možnost
přesvědčit se, že díky kvalitní práci pedagogů naší ledečské ZUŠ rozvíjejí mladí
Ledečáci svůj potenciál na úrovni, která
konkuruje kraji či celé republice. Patří jim
velká gratulace a dík za reprezentaci naší
školy a města.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Vlasta Rýdlová získala 1. místo v celorepublikové soutěži TOPMUSIC na téma hudba s fotografií Labutí jezero (viz snímek).
ÚSPĚCHY ZPĚVAČEK
• Krásné třetí místo v celostátním kole DĚTSKÉ PORTY (kat.
Melodie) získala žákyně 4. roč. ZUŠ Kateřina Maštálková.
• Žákyně ZUŠ Petra Blažková, Tereza Brabcová, Marie Doležalová, Lucie Hrochová a Marie Lišková se zúčastnily mezinárodní
soutěže ČESKO ZPÍVÁ. Všechny uvedené zpěvačky postoupily
ze základního do druhého výběrového kola.
• Výrazným úspěchem v této soutěži je postup Terezy Brabcové do
semifinále soutěže, které se bude konat 20. dubna v Trutnově.
• Všechny výše jmenované zpěvačky jsou také zapojeny do nové
soutěže pro začínající zpěváky Českého rozhlasu Region.
ÚSPĚCHY DECHAŘŮ
Žáci dechového oddělení naší ZUŠ již tradičně dobře reprezentovali v okresním kole soutěže ve hře na dechové nástroje, které se

v únoru konalo v Havlíčkově Brodě. První místo s postupem do krajského kola vybojovali Jan Jahn – klarinet, Dominik Horáček a Luboš
Dufek – trubky a Jan Tvrdík – tenor. Z dalších účastníků ledečské výpravy získali první místo Brigita Kárníková – příčná flétna
a Milan Tvrdík – tenor. Druhé místo přivezli
Lukáš Machálek – zobc. flétna, Leona Kárníková – příčná flétna, Martin Rajdl a Vít
Šťastný – klarinet, Jakub Nečil – trubka
a Milan a Jan Tvrdíkovi – pozoun.
TANEČNÍ SOUTĚŽ
V pondělí 20. 2. se v ZUŠ Ledeč konalo okresní kolo soutěže Národní přehlídky
tanečních oborů základních uměleckých
škol – nebo chcete-li jinak pestrá přehlídka uměleckého vyjádření
hudby pohybem. Vavříny, v podobě postupu do krajského kola, si
odnesla choreografie v provedení žáků SZUŠ H. Brod s názvem
Barevný svět a choreografie Ptačí probuzení ZUŠ Chotěboř. Ledečské tanečnice si odnesly ocenění za práci s rekvizitou (choreografie
Mezi mraky) a za nápaditost choreografie (Rozverné).
Děkujeme představitelům Města Ledeč n. S., kteří naší soutěži
věnovali svoji pozornost a drobné dárky pro účastníky. Pan starosta, Mgr. P. Vaněk, osobně přišel pozdravit účastníky soutěže Otovi
Kubátovi, vedoucímu odboru školství za materiální podporu soutěže v podobě drobných dárků věnovaných všem účastníkům soutěže. Soutěž byla také finančně podpořena Krajem Vysočina.
-jl-

MIMOCHODEM PRO LETOŠNÍ ROK
Informujeme vás o novinkách pro rok 2012. Rozjíždíme maraton divadel, ať už na hradě
nebo i v multifunkčním sále na gymnáziu. Chystáme III. ročník hudebního festivalu Mimofest. Pokračujeme ve zvelebování hradních prostor. O veškerém dění vás budeme informovat s dostatečným předstihem na webových stránkách www.mimochodem.com a můžete se
přidat i ke skupině DS Mimochodem na Facebooku.
Zde je ukázka toho, co vás letos čeká:
24. března
– Divadlo Exil – Zlomatka (Divadlo náročného diváka – Gelardi Mario)
28. dubna
– Divadlo J. K. Tyl – Dámská šatna (Komedie A. Goldflama)
26. květně
– Divadelní spolek Chrudim – Amant (komedie P. Němce)
23. a 25. června – repríza Večera Tříkrálového – DS Mimochodem (Shakespeare)
11. srpna
– Mimofest
Začátek září
– premiéra nové hry – DS Mimochodem (nechte se překvapit)
22. září
– Divadlo Tří – Prasklá hřídel u Sifonu (autorská komedie)
A další rozjednaná představení a plánované premiéry. Prostě na každý měsíc něco!
Těšíme se na viděnou!
Za DS Mimochodem Josef Nádvorník
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JOSEFOVSKÁ
TANEČNÍ ZÁBAVA
s legendární ledečskou skupinou

VÍKEND
sobota 17. března
od 20 hodin

HOTEL SÁZAVA
Ledeč nad Sázavou

FOTBALOVÝ KLUB LEDEČ NAD SÁZAVOU ZBROJÍ NA JARO
PODAŘÍ SE TÝMU ODLEPIT ZE DNA TABULKY A ZACHRÁNIT KVALITNÍ SOUTĚŽ V LEDČI?

LEDEČSKÝ KÁDR PRO JARNÍ KLÁNÍ. Foto ze zápasu Ledeč – Ostředek (výhra pro Ledeč
5 : 0). Horní řada zleva: Příhoda, Vávra, Jeřábek, Havlíček, Kuja, Hoffmann, Slavětínský.
Dolní řada zleva: Procházka, Geher, Geher, Vavřička, Gramer, Klaus, Miláček. Na snímku
chybí: Machala Ondřej, Josef Kavka, Janovec Martin, Gramer Filip, Pajer Ondra.

První tým mužů, který hraje I.A třídu
Kraje Vysočina, zbrojí na nadcházející jarní část soutěže, jelikož po podzimní části jí
patří předposlední příčka v tabulce, což by

MUŽI „A“

znamenalo sestup do nižší soutěže. Po podzimní části u týmu skončil trenér Míra Kouba a na vedení oddílu bylo vyřešit i tuto otázku. Tým převzal nový trenér Jan Lebruška,

I. A TŘÍDA skupina „ A „

DOROST

který ještě v podzimní části nastupoval
jako hráč. Zimní přípravu jsme zahájili již
1. prosince, a to každý čtvrtek v tělocvičně.
V novém roce jsme přidali na fotbalovém
zatížení a od 7. ledna hrajeme každý víkend minimálně jedno přípravné utkání, a to
v Kutné Hoře na umělé trávě a zajíždíme
i do Vlašimi, kde hrajeme zimní turnaj na
úplně nové umělé trávě čtvrté generace. Nezapomněli jsme ani na posílení týmu, takže
jsme vyjednali hostování brankáře Václava
Vavřičky z Paběnic, hráče Josefa Klause
z Čáslavi (který u nás již v minulých letech
působil), dále Josefa Kavku z Dolního Města. Opora týmu, Michal Vávra, by měl být
na každý zápas a zapojili se i nadějní dorostenci. S některými z nich počítám do širšího
kádru týmu, který bude čítat 16 hráčů. Ještě
je před námi několik zápasů, ve kterých bychom měli dolaďovat základní sestavu pro
první jarní zápas, kterým by mělo být vždy
prestižní a atraktivní derby s celkem Světlé
nad Sázavou, a to 24. března na domácím
fotbalovém stadionu.
Trenér Jan Lebruška

I. TŘÍDA skupina „A“

den

datum

začátek

odjezd

domácí - hosté

den

datum

začátek

odjezd

domácí - hosté

So

24.3.

15,00 h

doma

Ledeč - Světlá

So

24.3.

12,30 h

doma

Ledeč - Světlá

So

31.3.

15,30 h

13,15 h

Bedřichov - Ledeč

So

31.3.

13,00 h

11,00 h

Štoky - Ledeč

So

7.4.

15,30 h

doma

Ledeč - Speřice

Ne

8.4.

13,00 h

doma

Ledeč - Přibyslav

Ne

15.4.

15,30 h

13,45 h

Pohled - Ledeč

So

14.4.

14,00 h

11,45 h

Velký Beranov - Ledeč

Ne

22.4.

16,00 h

14,00 h

Havlíčkův Brod „B“ - Ledeč

Ne

22.4.

13,30 h

doma

Tis - Ledeč

Ne

29.4.

16,00 h

doma

Ledeč - Humpolec „B“

Ne

29.4.

13,30 h

doma

Ledeč - Lípa

Ne

6.5.

16,30 h

14,30 h

Chotěboř - Ledeč

Ne

6.5.

10,00 h

8,30 h

Jiřice - Ledeč

Ne

13.5.

16,30 h

doma

Ledeč - Habry

Ne

13.5.

14,00 h

doma

Ledeč - Žirovnice

Ne

20.5.

16,30 h

14,15 h

Štoky - Ledeč

Ne

20.5.

16,00 h

14,00 h

Jeřišno - Ledeč

So

26.5.

16,30 h

doma

Ledeč - Přibyslav

So

26.5.

14,00 h

doma

Ledeč - Radostín n.O.
Měřín - Ledeč

Ne

3.6.

15,00 h

13,00 h

Věžnice - Ledeč

Ne

3.6.

13,30 h

11,30 h

So

9.6.

16,30 h

doma

Ledeč - Pelhřimov „B“

So

9.6.

14,00 h

doma

Ledeč - Třešť

Ne

17.6.

14,30 h

12,15 h

Dobronín - Ledeč

So

19.6.

14,00 h

11,45 h

Ždírec - Ledeč

MUŽI „B“

OKRESNÍ PŘEBOR

den

datum

začátek

odjezd

domácí - hosté

Ne

1.4.

15,30 h

doma

Ledeč - Mírovka

So

7.4.

15,30 h

13,15 h

Staré Ransko - Ledeč

So

14.4.

15,30 h

doma

Ledeč - Veselý Žďár

So

21.4.

16,00 h

doma

Ledeč - Rozsochatec

So

28.4.

16,00 h

14,00 h

Sobíňov - Ledeč

So

5.5.

16,30 h

doma

Ledeč - Ždírec B
Světlá „B“ - Ledeč

So

12.5.

16,30 h

15,00 h

So

19.5.

16,30 h

doma

Ledeč - Leština

Ne

27.5.

16,30 h

14,30 h

Přibyslav „B“ - Ledeč

So

2.6.

16,30 h

doma

Ledeč - Golčův Jeníkov

Ne

10.6.

16,30 h

14,30 h

Jeřišno - Ledeč

So

16.6.

16,30 h

doma

Ledeč - Lípa B

Ne

24.6.

16,30 h

14,30 h

Lipnice - Ledeč

STARŠÍ ŽÁCI

MISTROVSKÝ ZÁPAS
HOKEJISTŮ
V sobotu 18. února 2012 začalo hokejovým zápasem HC Ledeč nad Sázavou a HHK Velké Meziříčí „B“ v ledečské ATOS
aréně čtvrté kolo Krajské soutěže mužů. Po třetinách 0:2, 1:0,
3:2 a po nájezdech zvítězili Ledečští 5:4.

OKRESNÍ PŘEBOR Sk. „B“

den

datum

začátek

odjezd

domácí - hosté

So

14.4.

13,00 h

11,45 h

Dolní Město - Ledeč

So

23.4.

13,30 h

12,00 h

Golčův Jedníkov - Ledeč

So

5.5.

14,30 h

doma

Ledeč - Hněvkovice

Utkání šesti kol o umístění se hraje se soupeři doma / venku o 5.–8. místo
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 16. března letošního roku se dožívá
životního jubilea – 70 let
paní MARIE NOVÁKOVÁ
z Ledče nad Sázavou.
Do dalších let jí přejeme především
pevné zdraví a mnoho hezkých chvil
v kruhu těch, kteří ji mají rádi.
Blahopřejí – rodina Karlova,
Haburčákova a Pospíšilova

ÚSPĚŠNÉ VYSTOUPENÍ NA REPUBLIKOVÉM
FINÁLE POHÁRU ASŠK V HÁZENÉ

VZPOMÍNKA
Minulý měsíc uplynulo už pět let,
kdy nás navždy opustila,
ve věku nedožitých 59 let,
naše drahá manželka a maminka
paní MARCELA HLÍDKOVÁ
z Ledče nad Sázavou.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí
prosím tichou vzpomínku.
Děkují manžel a synové.

ČINNOST MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V ROCE 2011
Všichni pracovníci knihovny jsou rádi, že i nadále zůstává knihovna
významnou institucí, která má své pevné místo v životě obyvatel města.
Je to poznat i na výsledcích činnosti knihovny za rok 2011. V minulém
roce se v knihovně zaregistrovalo 972 čtenářů, z toho 240 do 15 let.
Celkem si vypůjčili 76094 dokumentů. Největší zájem bylo o beletrii
pro dospělé čtenáře. Během roku se uskutečnilo 42 akcí, zejména besedy pro školy a školky. S velkým úspěchem se setkala autogramiáda
a beseda s panem V. Větvičkou. Čtenáři i ostatní obyvatelé využívají
veřejný internet, celkem tuto možnost využilo 454 uživatelů. Nezahálelo ani metodické oddělení knihovny, celkem se provedlo 12 revizí
v místních lidových knihovnách a rozvezlo se 165 souborů s knihami.
Děkujeme všem návštěvníkům knihovny za přízeň a přejeme jim v novém roce hodně zdraví, štěstí a mnoho hezkých chvil při čtení.
P. Nulíčková

Stojící zleva: Petr Drahokoupil (vedoucí), Michal Ulč, Jakub Drápela, Pavel Cicvárek, Marek Fiala, Aleš Procházka, František Trpišovský (ředitel školy). Klečící
zleva: Lukáš Horný, Adam Roul, Matěj Svoboda. Ležící zleva: brankáři Tomáš
Bezděk, Mojmír Ježek.

Na začátku února se starší žáci Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S.
zúčastnili v Jindřichově Hradci republikového finále v házené, kde se
umístili na čtvrtém místě (vítěz, Gymn. Příbor, jede na světové finále
školních klubů do Chorvatska).

Žáci prošli úspěšně okresní a krajskou kvalifikací, následně kvalifikací v Brně (za účasti vítězů tří krajů) až do uvedeného republikového
finále. Vzhledem k úzkému kádru hráčů, který tvořilo pět házenkářů
z ledečského a zručského oddílu házené a pět „neházenkářů“, jsme nakonec v turnaji nestačili na nejlepší. Naši hráči je ale svými výkony
potrápili a jejich vystoupení bylo organizátory pozitivně hodnoceno.
-P.D.-
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