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NOVÝ KATALOG SLUŽEB 
V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Vám nabízíme v Informačním centru 
v Ledči nad Sázavou za cenu 10,- Kč. 

N o v é pohledy na Ledeč nad Sázavou se otevírají v západní části náměs-
tí (v Hrnčířích). Po první fázi demoličních prací mizí kus staré Ledče, ale 
zároveň se nabízejí nové možnost i moderní a účelné výstavby. Rada našich 
spoluobčanů se zá jmem sleduje tento, zatím destrukční, ruch. Více informací 
přináší informační servis uvnitř listu. 

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
V neděli 15. února v 15.00 divadelní 

představení pro děti Perníková chaloupka, 
hrají herci z pražského Divadla v Dlouhé, 
sál gymnázia a ve středu 25. února v 19.00 
vystoupí v našem sále paní Eva Kriz-Lif-
ková se svým pořadem POD STŘECHAMI 
PAŘÍŽE... Je to pásmo francouzských pís-
ní a básní v češtině, a kdybyste se prosím 
podívali na její webovou stránku, www.kri-
z-lifkova.cz, je tam k nalezení i hezký pla-
kátek. Rozhodně stojí za zhlédnutí! Obojí 
pořádá Molekul. 

ZUBNÍ POHOTOVOST - ÚNOR 
14.-15. 2. Dr. Kříž Ladislav, HB, Plová-

renská 482 569 426 104 
21 .-22. 2. Dr. Kohlová Hana, Krucemburk, 

M. Střely 420 569 697 226 
28. 2.-1. 3. Dr. Stratilová Marie, Chotěboř, 

Krále Jana 259 569 623 880 
7.-8. 3. Dr. Dufková Ladislava, Vilé-

mov 168 569 449 130 

ZUBNÍ POHOTOVOST - BŘEZEN 
14.-15. 3. Dr. Brázda Pavel, Chotěboř, 

Krále Jana 538 569 623 790 

Místní organizace AMK připravila 
pro příznivce motokrosu atraktivní 

podívanou na 8. května 2009 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 19. ledna 2009 

I. RM bere na vědomí: 
- kontrolu plnění úkolů, projednání odložených bodů a doporučují-

cích usnesení rady města za rok 2008. 
- informaci starosty města o jednání vedení města v období od 16. 

12. 2008 do 19. 1.2009. 
- výsledek Energetického auditu budov MŠ Stínadla a ZŠ Nádražní, 

zpracovaného firmou Izolace Polná. 
- přehled o neplacení nájemného z bytů v majetku Města Ledeč nad 

Sázavou / stav k 30. 11. 2008 a zároveň bere na vědomí předlože-
ný vývoj dlužných částek a jejich umořování. 

- žádost Lyžařského klubu Ledeč n.S. o směnu pozemků pod ly-
žařským areálem na Melechově za jiné lesní pozemky v majetku 
Města Ledeč nad Sázavou. 

II. RM schvaluje: 
- zabezpečit zákonnou povinnost obecního úřadu o sociálně-právní 

ochraně dětí, prostřednictvím zaměstnanců Městského úřadu - ve-
doucího odboru matriky a sociálních služeb Ing. Júliusem Bártou, 
vedoucí sociálního oddělení Martinou Měkotovou, a to nikoliv 
formou nařízené pracovní pohotovosti, ale tak, jak je uvedeno 
v důvodové zprávě pro toto usnesení. Toto usnesení se schvaluje 
na období roku 2009. 

- Antonínu Zikovi prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7/1 v ul. 
Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 2. 2009 
do 31. 1. 2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné 
sjednané dohodou ve výši 1376,- Kč měsíčně. 

- uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb a smlouvy 
o kontrolní činnosti na účetní období 2009 a 2010 za celkovou 
cenu účetního období 65 000,- Kč, včetně DPH, s auditorem 
Ing. Pavlem Lelkem, CSc., Jana Palacha 189, Kutná Hora, č. de-
kretu 1421. 

- smlouvu o zprostředkování na prodej domu čp. 82 v Ledči nad 
Sázavou s realitní kanceláří H Reality Havlíčkův Brod. 

- zveřejnění záměru města odprodat pozemek pare. č. 109/1 a poze-
mek pare. č. 320/2 v katastrálním území Leština u Ledče n. S. 

- zveřejnění záměru města směnit a odprodat část pozemku pare. č. 
905/16 a část pozemku pare. č. 1243/4 v katastrálním území Ledeč 
nad Sázavou. 

- žádost VOS Ledeč nad Sázavou o udělení výjimky z obecně zá-
vazné vyhlášky města č. 7/2008 pro pořádání akce maturitní ples 
VOŠ dne 30. 1. 2009 po 22.00 hodině za těchto podmínek: 

- v období od 22.00 hodin nebude hudební produkcí rušen noční 
klid 

- pořadatelská služba musí být zajištěna v minimálním počtu 2 lidí 
pro kapacitu 50 návštěvníků s tím, že počet pořadatelů bude úměr-
ně vyšší k počtu návštěvníků 

- pořadatelé jsou povinni znát přesný počet návštěvníků akce, kon-
trolním pracovníkům Města Ledeč nad Sázavou bude umožněn 
vstup kdykoliv v době konání akce, a to bezúplatně 

- pořadatel akce musí být viditelně označen visačkou 
- žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí pořádek i na pozemcích, 

které jsou součástí provozovatele TJ Sokol Ledeč n. S. a na po-
zemcích, které jsou k objektu přilehlé. 

- ceník služeb CZECH POINT poskytovaných na Městském úřadu 
v Ledči nad Sázavou. 

- panu Stanislavu Vrbovi - starostovi města a panu Jaroslavu Do-
ležalovi - místostarostovi města náhradu poměrné části měsíční 
odměny za nevyčerpanou dovolenou roku 2008. 

- likvidaci odepsané ČOV u technologického bloku na pozemku 
parc.č. 113/1 za sokolovnou a provedení jejího zásypu. 

- následné uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 113/1 za 
sokolovnou a nedokončenou stavbou technologického bloku s TS 
Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za účelem skladování stavebního mate-
riálu. 

III. RM ukládá: 
- tajemníkovi MěÚ a vedoucím odboru OS, OMSS a OVŽP dbát 

důsledněji na plnění úkolů ukládaných radou města a podávat radě 
města zprávu o jejich splnění. 
Termín: průběžně Zodpovídá: tajemník ing. Molín 

- vedoucímu OS ing. Janu Čepovi a vedoucímu OVŽP ing. Břetisla-
vu Dvořákovi vyřídit vyjmutí pozemku pare. č. 1685/1 v k.ú. Le-
deč nad Sázavou kolem budovy bývalé ZŠ v Barborce z ochrany 
ZPF. 
Termín: Zodpovídá: vedoucí OS a OVŽP 

- vedoucímu OS ing. Janu Čepovi zařadit navrhovaná opatření ener-
getického auditu budov MŠ Stínadla a ZŠ Polná do plánu investič-
ních akcí 2009. 
Termín: 23. 2. 2009 Zodpovídá: vedoucí OS 

- vedoucímu OS ing. Janu Čepovi a vedoucímu OVŽP ing. Břeti-
slavu Dvořákovi posoudit žádost Lyžařského klubu z 16.1.2009, 
projednat ji se Lesní společností, a.s. a předložit na Zastupitel-
stvo města Ledeč nad Sázavou návrh na směnu pozemků pod ly-
žařským areálem na Melechově za jiné lesní pozemky v majetku 
Města Ledeč nad Sázavou. 
Termín: 23. 2. 2009 Zodpovídá: vedoucí OS a OVŽP 

- OdMI zajistit právní náležitosti k uvedení nedokončené stavby 
technologického bloku na pozemku parc.č. 113/1 za sokolovnou 
evidované v účetnictví v objemu 1,2824 mil. Kč do katastru ne-
movitostí. 

IV. RM odkládá: 
- zveřejnění záměru města pronajmout v budově čp. 16, Husovo 

nám. v Ledči nad Sázavou nebytové prostory o ploše 98,5 m2. 

V. RM doporučuje: 
- schválit jako svůj podíl do společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, 

s.r.o. v roce 2009 půjčku v částce 1.800 tis. Kč. 
- Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou zvážit návrh rady města 

na vydání nové publikace o Ledči nad Sázavou v roce 2010. 

ZPRÁVY OO PČR V LEDČI N. S. 
V samotném počátku bych chtěl uvést, že Policie České republiky, 

Obvodní oddělení Ledeč nad Sázavou se od 1. 1. 2009 stala součástí 
PČR Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, a to z dů-
vodu reformy, která v řadách policie nastala. V loňském roce 2008 
zdejší součást Policie ČR zpracovala celkový počet spisového mate-
riálu v počtu 1347, kde z tohoto bylo zaznamenáno 522 přestupků, 
které se nejvíce týkaly občanského soužití a přestupků proti majetku. 
Trestná činnost byla často obecného a majetkového charakteru, avšak 
byly prověřovány i trestné činy nejzávažnější. Celkem se jednalo 
o 137 trestných činů. Ve vztahu k dopravě, tedy nedovoleného jed-
nání našich řidičů, bylo vyřízeno 382 přestupků. V blokovém řízení 
byly uloženy pokuty ve výši 217.700 Kč. K tomuto je nutno dodat, že 
hustota provozu na našich komunikacích stále roste a bohužel i bez-

ohlednost některých řidičů. V této problematice byla přijata opatření, 
jako zvýšený dohled nad bezpečností silničního provozu, zajištění 
silničních přechodů, týkající se bezpečné cesty do školy a zpět na-
šich dětí. Na závěr bych poděkoval občanům za jejich pomoc při 
řešení jednotlivých případů a dílčích problémů v této oblasti, které 
v životě nastávají. Jak jsem se již zmínil, Policií ČR byla nastavena 
její reforma, kde snahou není přejít pouze pod jinou správu kraje, ale 
jejím hlavním záměrem je zvýšit důvěru a otevřenost mezi veřejností 
a policií. Jednou z mnoha variant jsou například dohody o vzájemné 
spolupráci při zabezpečování místních úkolů na úseku veřejného po-
řádku, uzavírané mezi Policií ČR a jednotlivými obcemi. 

npor. Roman Krecl, pověřen vedením útvaru 
OOP Ledeč nad Sázavou 
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LEDČI NAD SÁZAVOU 

Mgr. Daniel Horký přebírá z rukou npor. Vítězslava Hesse medaili Za věrnost 

Výroční schůze ledečského SDH se letos konala dne 23. ledna, 
stejně jako minulý rok, v restauraci Hotelu Stadion. 

Jednatel sboru a velitel stanice HZS npor. Vítězslav Hess ji zahá-
jil přivítáním hostů, mezi kterými nechyběli starosta okrsku Josef 
Borovský, za aktiv zasloužilých hasičů Josef Cihlář, starosta města 
Stanislav Vrba, vedoucí denního stacionáře Petrklíč pro děti a mlá-
dež s mentálním a kombinovaným postižením Bc. Iveta Vrbová, mís-
tostarosta města Jaroslav Doležal, člen a zároveň ředitel UO HZS 
Havlíčkův Brod plk. Jaroslav Nácovský. 

Zpráva o činnosti za minulí rok 
Starosta SDH Mgr. Daniel Horký poděkoval členům za práci 

v uplynulém období a parafrázoval slova dr. Havlíka, že „v součas-
ném světě, kde vítězí individualizmus, sobectví a honba za zis-
kem, lze u dobrovolných hasičů nalézt pocit kolektivní jistoty, 
přátelství a sounáležitosti", což jistě nejsou prázdná slova. 

Zásahovou činnost shrnul připomenutím zásahů při orkánu Emma, 
letní bouři a požáru ve výrobní hale firmy Scháfer Sudex. Zmínil 
i zásahy profesionální jednotky v Číhošti u požáru stohů, na hradě při 
staročeské pouti, kde se rojily včely, a zásah na letním táboře, za kte-
rý obdrželi děkovný dopis z Centra řízení letového provozu Praha. 

Ze společenských aktivit zmínil účast na svatbě členky Lucky 
Irschikové - nyní Císařové, Fotbalovém zápasu hvězd, Pyrocaru 
v Přibyslavi a mimo jiné i společné darování krve na transfuzní sta-
nici v Praze. Dále pak asistenci na akcích pořádaných stacionářem 
Petrklíč - Ples pro obyčejné lidi, Putování za betlémskou hvězdou, 
Masopustní a Lampionový průvod. Požární asistenci na akcích jako 
tradiční pálení čarodějnic, bitva o Notorburg, ale také ukázky po-
žární techniky na Pivních slavnostech v Kožlí a na akci nazvané Psí 
loučení s létem, pořádané místními kynology. 

Z účastí na soutěžích připomněl okrskovou v Hradci, kde se naše 
jednotka umístila první, soutěž o pohár IZS v Chotěboři, kde jsme 
se umístili dvanáctí z třiceti šesti a prvenství ledečských profesioná-
lů na krajské soutěži ve vyprošťování. Dále se ohlédl za cyklickým 
školením strojníků v Havlíčkově Brodě a prověřovacím cvičením 
v Hněvkovicích. 

Zmínil životní jubilea členů Václava Pokorného st., který osla-
vil v minulém roce své sedmdesáté narozeniny a Jaroslava Zatočila, 
který oslavil krásné pětačtyřicátiny. Dále pogratuloval vrchnímu in-
spektoru nprap. Josefu Musilovi k získání služební medaile Za věr-
nost I. stupně, kterou převzal v Praze z rukou ministra vnitra. 

Závěrem vyslovil díky kolegům profesionálním hasičům, vede-
ní HZS kraje Vysočina a přestavitelům města za trvalou podporu 
a spolupráci. Zvlášť poděkoval za podporu rodinným příslušníkům, 
kteří jsou, jak uvedl minulý rok, jediní, kteří v nás, když řádí živly, 

oporu nemají, neboť s nimi nejsme doma, ale pomáháme všude, 
kde je třeba. 

Návrh na ocenění dlouholetého člena 
Za celoživotní zásluhy byl na udělení titulu zasloužilý hasič navržen 

ředitel územního odboru Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sbo-
ru kraje Vysočina, dlouholetý člen SDH Ledeč a jeden ze zakladatelů 
profesionálních hasičů v Ledči, rada plukovník Jaroslav Nácovský. 

Volba výjezdové jednotky pro rok 2009 
Jednohlasně bylo schváleno složení výjezdové jednotky pro rok 

2009, a to v následující sestavě: Ladislav Vacek, Mgr. Daniel Horký, 
Petr Janák, Lucie Císařová, Jaroslav Pánek, Štěpán Polák, Jaroslav 
Jelínek, Pavel a Petr Škvorovi, Libor Hart, Tomáš Doležal, Ondřej 
Kršňák a Tomáš Prchal. 

Medaile Za věrnost 
Na výroční schůzi proběhlo i ocenění členů, Davida Šrámka, Pav-

la Pokorného a Mgr. Daniela Horkého, kteří obdrželi medaili Za věr-
nost za desetileté aktivní členství v organizaci. 

Projevy hostů 
V průběhu večera postupně vystoupili se svými příspěvky starosta 

města Stanislav Vrba a místostarosta Jaroslav Doležal, kteří podě-
kovali sboru za jeho činnost jak v oblasti požární ochrany, tak i za 
podílení se na společenském dění na území našeho města. Za aktiv 
zasloužilých hasičů vystoupil Josef Cihlář, který mimo jiné zmínil 
rodinné klany Pokorných a Šimanovských, z nichž tři generace mužů 
jsou členy profesionálních a dobrovolných jednotek v rámci okresu. 
Starosta okrsku Josef Borovský nám poděkoval za účast na okrskové 
soutěži, ještě jednou poblahopřál k našemu vítězství a popřál mnoho 
zdaru na příští okrskové soutěži, která se bude konat v Prosíčkách. 
Též zmínil Olympiádu v požárním sportu, která se bude konat v Os-
travě a navrhl nám možnost zúčastnit se jako pořadatelé. Všichni 
zmínění respondenti se také připojili k návrhu na ocenění plk. Jaro-
slava Nácovského. Ředitel UO HZS plk. Jaroslav Nácovský uzavřel 
oficiální část schůze příslibem nové techniky pro ledečský SDH, a to 
v bezplatném zapůjčení a následném převodu cisternové automobilo-
vé stříkačky na podvozku Renault Camiva, která donedávna sloužila 
našim profesionálním kolegům jako první výjezdové vozidlo. Násle-
dovala krátká diskuse, která se spíše proměnila ve výběr nepopulár-
ních členských příspěvků, poté povečeření chutného guláše z rukou 
restauratéra Luboše Procházky a pak již jen zábava dle vlastního 
uvážení každého zúčastněného pod taktovkou Milana Tvrdíka, který 
nás hudebně provázel zbytkem večera. 
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STROM ŽIVOTA 2008 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1988 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1989 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1990 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1991 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1992 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1993 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1994 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1995 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1996 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1997 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1998 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1999 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2000 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 2001 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 2002 
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 2003 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2004 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2005 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 2006 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2007 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2008 

Mužů: 2777 *Žen: 2827 *Celkem: 5604 * Vysvětlivka: x = 1 osoba 
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STATISTIKA - OBYVATELSTVO LEDCE NAD SAZAVOU 
Pokračování z LN 1/ 2009 

VĚKOVÉ SLOŽENÍ celkem za obec: 

do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-101 101+ Celkem 
234 567 982 739 802 863 738 456 171 8 0 5604 

Muži do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ Celkem Muži 
116 279 519 396 404 449 340 185 61 3 0 2777 

Ženy do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ Celkem Ženy 
118 288 463 343 398 414 398 271 110 5 0 2827 

VĚKOVÁ STRUKTURA 

Část obce 
Dospělí (kategorie 1) Děti (kategorie 2) 

Celkem 
Část obce Muži Ženy Muži Zeny 

Celkem 
Část obce 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk 
Ledeč nad Sázavou 2006 48,16 2057 51,24 421 10,99 406 10,86 4890 43,16 
Horní Ledeč 138 46,22 131 48,21 31 11,71 38 12,89 338 40,08 
Habrek 63 43,44 66 50,20 17 10,47 16 9,88 162 39,42 
Obrvaň 42 47,55 36 49,56 7 11,71 14 10,57 99 40,52 
Soubor 21 47,29 20 58,25 1 20,00 1 19,00 43 51,09 
Sychrov 1 72,00 1 73,00 0 0 0 0 2 72,50 
Vrbka 26 47,77 27 49,52 4 12,00 13 8,38 70 39,09 
CELKEM: 2297 47,90 2338 51,07 481 11,05 488 10,93 5604 42,84 

Centrum pro zdravotně postižené pomáhá 
K dispozici je půjčovna kompenzačních pomůcek 

V budově Soukromého zdravotnického zařízení v Dobrovského ul. 2915 
v Havlíčkově Brodě působí Centrum pro zdravotně postižené občany (CZP) 
a jejich příbuzné, bez ohledu na věk, druh a rozsah zdravotního postižení. 

Cílem poradny je zvyšovat informovanost osob se zdravotním posti-
žením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim 
ke zvýšení či udržení kvality života. CZP zprostředkovává lidem i po-
moc při řešení obtížné sociální situace a zajišťování životních potřeb. 
Prosazuje práva a zájmy zdravotně postižených. Všechny poradenské 
služby Centrum poskytuje zdarma. 

Vzhledem k problematice vzdálenosti Ledče n. S. a Havlíčkova Brodu 
nabízí Centrum pro občany Ledečska možnost telefonicky si domluvit 
schůzku se sociálním pracovníkem Centra přímo v místě jejich bydliště. 

Ledečské noviny dnes přibližují nabídku zdravotně postiženým a je-
jich rodinám: 

CZP poskytuje tyto služby: 
- Základní a odborné sociální poradenství jako informace z oblasti so-

ciálního zabezpečení (příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky 
aj., dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče pro zdravotně 
postižené občany, mimořádné výhody ZTP ad.). 

- Pomoc při výběru vhodné kompenzační pomůcky a informace o po-
stupu k jejímu získání. 

- Informace o slevách pro osoby se zdravotním postižením - slevy na 
telefon, plyn, příspěvek na benzín, pojištění... 

- Individuální pomoc - např. se sepisováním různých písemností (žá-
dost, odvolání apod.) 

- Terénní práce - kontaktování a pomoc osobám se zdravotním posti-
žením v místě jejich bydliště, popř. v místě poskytovatele sociálních 
služeb. 

- Prodej drobných kompenzačních pomůcek - na Centru lze zakoupit 
baterie do sluchadel (6 ks / 100,- Kč), ušní tvarovky, čistící tablety, 
čistící štěteček 

• příspěvek na péči, jeho využití, jak žádat, zákon 108/2006 Sb., soci-
ální služby v regionu, jejich výběr, smlouva o poskytování sociální 
služby 

• hodnocení a posuzování úkonů péče 
• životní a existenční minimum, které je zakotveno v zákoně 

č. 110/2006 Sb. 
• sociální potřebnost podle zákona č. 482/91 Sb. 
• příspěvky dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, dů-

chodové pojištění dle zákona č. 155/95 Sb. 
• doporučování slev na telefon pro zdravotně postižené občany dle zá-

kona č. 336/2006 Sb. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 
• poskytování individuálních rad, cílené pomoci nejrůznějšího charak-

teru, vyjednávání v zájmu klienta 
• informace o dalších občanských sdruženích 

Na CZP lze přechodně zapůjčit tyto kompenzační pomůcky: 
• mechanické invalidní vozíky 
• toaletní křeslo 
• chodítka 
• berle, hole, slepecké hole 
• dětský rehabilitační kočárek 

Půjčovné se dle ceníku pohybuje ve výši od 3 do 5 Kč za 1 den. 

PORADENSKÉ DNY: 
PO 8.00- 12.00 13.00- 14.30 
ÚT 8.00- 12.00 13.00- 14.30 
ST 8.00- 12.00 13.00- 17.00 
ČT 8.00- 12.00 13.00- 14.30 (terén) 
PÁ 8.00- 12.00 (terén) 

Poradíme v oblastech: 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ 
• mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany, plynoucí 

z vyhlášky č. 182/1991 Sb. 

KONTAKT: 
Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod, tel. 569 427 614, 
email: czphbrod@volny.cz, vedoucí: Kateřina Babuljaková, DiS. 
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• Příprava rozpočtu města na rok 2009 
Město Ledeč nad Sázavou bude schvalovat svůj rozpočet, 

tak jako v minulých letech, až v měsíci únoru. Čekáme na 
vyhodnocení roku minulého a na shromáždění žádostí míst-
ních spolků a organizací o příspěvek. Do té doby hospoda-
říme podle schváleného rozpočtového provizoria, které nás 
omezuje v zahajování nových akcí a v poskytování příspěvků 
do doby schválení rozpočtu nového. 

Rozpočet na rok 2009 bude projednán zkraje února na pra-
covním jednání zastupitelstva města, následně též ve finanč-
ním výboru a dne 23. 2. 2009 bude předložen zastupitelstvu 
města ke schválení. 

Oproti roku 2008, kdy příjmy a v podstatě i výdaje dosaho-
valy částky 80 mil. Kč, by letošní rozpočet mohl být v průbě-
hu roku o 20 milionů vyšší. 

Na investice by pak mohla být vyčleněna částka vyšší jak 
25 mil. Kč. V případě získání dotace na výstavbu plaveckého 
bazénu však budou muset být výdaje na investice mnohem 
vyšší. 

Největší plánovanou investiční akcí v roce 2009 by mělo 
být zahájení přístavby krytého plaveckého bazénu s rehabi-
litačním centrem v celkové hodnotě 123 mil. Kč. Tuto akci 
začneme realizovat v polovině roku 2009 pouze v případě 
získání dotace z ROP, o kterou jsme požádali 17. 10. 2008. 
Rozložena by měla být do dvou let. 

Další větší plánované akce jsou tyto: 
- Oprava místních komunikací v ul. Nádražní a J. Haška za 

14 mil. Kč z kraje Vysočina 
- Pořízení nového sídla pro Technické služby za 3,2 mil. Kč 
- Oplocení školního areálu ZŠ za 0,6 mil. Kč 
- 1. etapa výměna oken v budově mateřské školy na Stína-

dlech za cca 1,5 mil. Kč 
- Zahájení výstavby supermarketu BILLA, účast města na 

přeložce el. přípojky a demolicích budov v hodnotě cca 3 
mil. Kč 

Jak jsem již uvedl, vše bude odvislé od vyřízení žádosti 
o dotaci na plavecký bazén. V případě úspěchu budeme muset 
zajistit pro léta 2009-2010 vlastní zdroje ve výší 37 mil. Kč 
a rozpočet města se v těchto letech téměř zdvojnásobí oproti 
létům minulým. Proto si s jeho přípravou dáváme na čas. 

• Demolice domu čp. 52 dokončena 
V mrazivém pondělním ránu 12.1. 2009 byla zahájena ko-

nečná demolice domu č.p. 52 u autobusového nádraží, zná-
mého též jako Vostatkova tiskárna. Tento dům v roce 2001 
vykoupilo Město Ledeč nad Sázavou za účelem demolice, již 
tehdy byl v havarijním stavu a hyzdil tuto část města. Přiví-
tali jsme proto v roce 2006 investiční záměr BILLA expanze 
a uzavřeli s ní smlouvu o smlouvě budoucí, požádali o demo-
lici a získali demoliční výměr. K vlastní demolici jsme však 
přistoupili až po podepsání smlouvy kupní a jejím předlože-
ní k zápisu na katastr nemovitostí. Demolici jsme objednali 
u městské firmy TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., která si na 
odborné demoliční a recyklační práce sjednala specializo-
vanou firmu. Ta v pondělí ráno přistavila těžké mechanismy 
k provedení demolice a v 15 hodin odpoledne byla budova 
zbourána. V prostoru bývalé tržnice u kina následně poté 
celý týden probíhalo drcení stavební sutě. Nadrcený stavební 
materiál bude po prověření jeho nezávadnosti použit jako re-
cyklovaný materiál k vysprávce cest a terénním úpravám. Na 
místo zdemolovaného domu bude přesunuta objízdná trasa 
pro autobusy. Sousední dům č.p. 53, kde je dnes autobusová 

čekárna, bude demolován až po zahájení výstavby supermar-
ketu a na jeho místě bude postavena nová autobusová čekár-
na s kioskem a sociálním zařízením. 

Husovo náměstí se těmito úpravami otevře až k budově 
kina, kterou již vlastní BILLA Reality. Ta zde vybuduje svoje 
nákupní středisko s parkovištěm. 

• Jednání na kraji Vysočina 
Vedení města společně s ředitelem Základní školy Ledeč 

nad Sázavou Mgr. Jaroslavem Kosprdem jednalo dne 29. 1. 
2009 s novou radní pro oblast školství RNDr. Marií Kružíko-
vou o problematice ledečského školství. Jednání se zúčastnili 
též zástupci odboru školství krajského úřadu kraje Vysočina 
Mgr. Miroslav Pech, RNDr. Kamil Ubr a Mgr. Dagmar Hře-
benová. 
Zástupci města a ředitel ZŠ seznámili radní s těmito problémy: 
- financování sloučené ZŠ Ledeč nad Sázavou - nižší nor-

mativní rozpisy na žáka ZŠ 
- neregulovatelné odchody žáků 5. tříd ZŠ na víceletá gym-

názia 
Mgr. Jaroslav Kosprd nejprve připomněl, za jakých podmí-

nek došlo v roce 2002 ke sloučení dvou velkých ZŠ v Ledči 
nad Sázavou (2x 450 žáků), jak byla tehdy ZŠ nově organi-
začně rozdělena do čtyř budov, zvlášť I. stupeň a zvlášť II. stu-
peň při maximálním využití tehdejšího systému normativních 
rozpisů rozpočtu přímých NIV. Rok po těchto organizačních 
změnách však byl systém normativních rozpisů NIV celostát-
ně změněn a ZŠ Ledeč dostává nyní na I. stupeň nižší finanční 
prostředky, než by tomu bylo při zachování původního roz-
dělení škol. Po tři roky krajský úřad částečně tuto ztrátu ZŠ 
dorovnával, od roku 2007 však přispívání nad rámec normativ-
ního rozpisu zastavil. Ty ZŠ, které nepřistoupily ke slučování 
a k organizačním změnám, tak mají vyšší rozpis než ledečská 
ZŠ, která tím ročně přichází na rozpisu NIV o 1 mil. Kč. První 
tři roky byla tato ztráta hrazena krajem do výše 50-75 %. Takto 
získané prostředky by ZŠ umožnily snižovat dále počet žáků 
ve třídách, nabídnout více povinně volitelných předmětů. 

Radní kraje pro oblast školství i pracovníci školského od-
boru sice situaci a požadavky ledečské ZŠ pochopili, ocenili 
přístup města a práci ředitele ZŠ Mgr. Kosprda při organi-
začních změnách na ZŠ, ale koncepce školství kraje Vysoči-
na umožňuje podporovat sloučené školy po dobu tří let, což 
se v případě ledečské školy týkalo let 2004, 2005 a 2006. 
Poslední dva roky si již ledečská ZŠ musela vystačit pouze 
s normativním rozpisem rozpočtu přímých NIV, jak jej pře-
depisuje krajský úřad. 

Druhým problémem, který je třeba z pozice zřizovatelů škol 
řešit, jsou neregulovatelné odchody žáků 5. tříd na víceletá 
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gymnázia. Nejedná se pouze o situaci v našem městě, ale tento 
problém je celostátní. Města jsou zřizovateli základních škol, 
kraje škol středních. U víceletých gymnázií si zájmy obou typů 
škol konkurují. Víceletá gymnázia byla zřizována před 20 lety 
pro možnost odpovídajícího vzdělávání nadaných žáků, kte-
rých bývá v naší společnosti 7-9%. Letos se však z 5. ročníků 
hlásí na víceleté gymnázium 30% dětí, což je v podstatě jedna 
třída! Při neexistenci přijímacích zkoušek a financování školy 
od počtu žáků lze předpokládat, že budou přijaty. Tím utrpí 
kvalita výuky jak na ZŠ, tak i na gymnáziu. 

Zástupci města i zástupci krajského odboru školství se 
shodli na tom, že tuto situaci je třeba řešit z pozice kraje, 
v letošním roce však zásadní změny v přijímání studentů na 
víceletá gymnázia očekávat nelze. 

• Prodej budovy SÚS byl na kraji chválen 
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání 

dne 27. ledna 2009 prodej nemovitostí tvořících bývalé čest-

ní dozorství SÚS v ulici Pod Stínadly v Ledči nad Sázavou za 
cenu 3,2 mil. Kč. O uvolněný areál SÚS projevilo již v roce 
2006 zájem Město Ledeč nad Sázavou, které zde plánovalo 
umístit městskou firmu TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. Starosta 
města po přestěhování SÚS do nového sídla Na Pláckách po-
tvrdil dopisem hejtmanovi kraje Vysočina ze dne 14. 6. 2008 
zájem města o opuštěný areál a následně dne 25. 7. 2008 
projednal celou záležitost s vedením kraje Vysočina zastou-
peným náměstkem hejtmana ing. Kodetem a radním pro fi-
nance ing. Houškou. Po krajských volbách jsme pokračovali 
v jednání s vedením kraje dne 26. 11. 2008 a domluvili se na 
úplatném převodu areálu za výše uvedenou cenu, což zastu-
pitelstvo kraje na svém lednovém zasedání schválilo. Schvá-
lí-li odkoupení areálu i zastupitelstvo města, bude mít firma 
TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. po deseti letech své existence 
důstojné sídlo. 

-sv-

Za služby se platí 
Stacionář Petrklíč pro děti a mládež s kombinovaným 

postižením letos vstoupí do osmého roku své existence. Za 
dobu jeho působení zde nalezlo pomoc 24 uživatelů a v za-
městnání se vystřídalo 22 osob. V současné době se zde stará 
10 zaměstnanců o 17 uživatelů, z toho 6 z města Ledeč nad 
Sázavou a jeho místních částí, 2 ze Světelska, 2 z Čechtic 
a po jednom z Ostrova, Bohumilic, Hněvkovic, Vlkanova, 
Humpolce, D.Kralovic a T.Štěpánova. Ledečské uživatele do 
stacionáře dopravují většinou rodinní příslušníci sami, uži-
vatele z mimoledečských obcí svážíme dvěma vícemístnými 
vozidly. Stacionář Petrklíč je registrovaným poskytovatelem 
služby „denní stacionář", kterou zákon č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách ve svém § 46 odst. 1 a 2 klasifikuje takto: 
„ V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby oso-
bám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo 
zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním one-
mocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby." 

Služba v denním stacionáři obsahuje tyto základní činnosti: 
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu 
c) Poskytnutí stravy 
d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost 
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
f ) Sociálně terapeutické činnosti 
g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při ob-

starávání osobních záležitostí 

Stacionář Petrklíč je zařízením Oblastní charity Havlíčkův 
Brod. Jeho provoz je financován z dotací MPSV, kraje Vyso-
čina, z příspěvků obcí, sponzorských darů a plateb uživate-
lů. Dle výroční zprávy Oblastní charity H. Brod za rok 2007 
činily roční náklady na provoz stacionáře 3 mil. Kč, z toho 
materiálové náklady 311 tisíc, služby 176 tisíc, osobní nákla-
dy 1 870 tisíc, ostatní náklady 735 tisíc Kč. Dotace z MPSV 
činila 1 301 tisíc Kč, z kraje Vysočina 462 tisíc, příspěvky 
z města Ledeč n. S. 100 tisíc, ze Světlé n. S. 57 tisíc a z ostat-

ních obcí 45 tisíc Kč. Na sponzorských darech se sešlo 589 
tisíc Kč. 

V roce 2008 byla situace obdobná a konkrétní údaje bu-
dou opět k dispozici ve výroční zprávě Oblastní charity H. 
Brod, která bude zveřejněna na webových stránkách www. 
charitahb.cz. 

Od 1. 1. 2007 zavedl zákon o sociálních službách změnu 
v systému financování sociálních služeb tím, že uživatelům 
sociálních služeb přiznal příspěvek na péči v rozsahu 2 až 
11 tisíc Kč měsíčně dle stupně postižení. Tento příspěvek má 
uživatel použít k úhradě služeb, které využívá. Stát tak počítá, 
že se mu část příspěvku tímto způsobem vrátí a krátí dotace 
poskytovatelům služeb. 

V případě stacionáře Petrklíč, kde je většina uživate-
lů s III. a IV. stupněm postižení, jsme proto museli zavést 
výpočet úhrady za jednotlivé úkony poskytovaných služeb. 
S ohledem na sociální situaci uživatelů jsme pro tento výpo-
čet zvolili nižší hodinovou sazbu 80,- Kč (zákon umožňuje 
100,- Kč). Měsíční úhrada za jednoho uživatele při každo-
denní docházce se tak pohybuje kolem 4.000,- Kč. V této 
částce není započítán svoz do stacionáře, kde účtujeme všem 
uživatelům využívající tuto nadstandardní službu opět nízkou 
částku 4,- Kč/km. 

Tak jako za všechny jiné služby i za služby ve stacionáři 
Petrklíč se platí. Snažíme se přitom vycházet všem uživate-
lům vstříc a zohledňovat jejich sociální situaci. Z našich zjiš-
tění vyplývá, že jsme jedním z nejlevnějších poskytovatelů 
ambulantních služeb v královéhradecké diecézi. 

Ze sponzorských darů pak hradíme nadstandardní služby, 
jako jsou právě svoz, nákup a oprava svozových vozidel, 
pobytové výlety, hipoterapii, canisterapii, muzikoterapii, ná-
vštěvy solné jeskyně, poutí a koncertů. 

Děkujeme všem přispěvatelům, sponzorům a dobrovolní-
kům, kteří činnost stacionáře Petrklíč podporují, děkujeme 
hlavně městu Ledeč nad Sázavou, v jehož prostorách za vý-
hodných podmínek působíme a které nám přislíbilo poskyt-
nutí pozemku pro případnou výstavbu nové budovy stacioná-
ře v ulici Barborka. 

Bc. Iveta Vrbová, vedoucí stacionáře 
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Situace na trhu práce v mikroregionu 
Ledeč nad Sázavou 

Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Le-
deč nad Sázavou k 31. 1. 2009 činila 6,96%, 
což je 381 uchazečů o zaměstnání (z toho 
203 žen). Průměrná míra nezaměstnanosti 
v okrese Havlíčkův Brod byla 6,84%. 

Přímo ve městě Ledeč n. S. je 216 neza-
městnaných, míra nezaměstnanosti je zde 
6,51%. 

Počet volných pracovních míst na Ledeč-
sku činil k 31. 1. 2009 celkem 27 míst. Na 
jedno volné pracovní místo připadá 14,11 
uchazeče o zaměstnání. 

PRONÁJEM 
Automotoklub v Ledči nad Sázavou 
pronajme 100 m2 (40 m2+40 m2+20 m2) 
kancelářských prostor ve svém areálu na 
Tyršově nábřeží v Ledči n. S. 
Kontakt: 731 156 922 

HASIČSKÁ 
VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA a. s. 

nabízí své služby za pro Vás zajímavé 
ceny. Mimořádné slevy pro dobrovolné 
hasiče s možností provizí pro sbory dob-
rovolných hasičů. Neváhejte a zavolejte! 
Mobil: 603 538 173 - Jaroslav Zrnek 

KOUPÍM LES 
Formality spojené s převodem hradím! 

Tel.: 777 014 870, 565 396 108 
smidjindrich@seznam.cz 

KOUPÍM 
rodinný domek v Ledči nad Sazavou. 

RK nevolat! Tel.: 775 630 965. 

Lesní společnost 
Ledeč nad Sázavou, a.s. 

Hrnčíře 2, Ledeč nad Sázavou 

vypisuje výběrové řízení na pozici 
asistentka generálního ředitele 

• SŠ nebo VŠ, 
nejlépe ekonomického zaměření 

• PC, Word, Excel 
• spolehlivost, flexibilita, 

komunikativnost 
• dobrá znalost AJ nebo NJ výhodou 

Zájemkyně mohou poslat strukturovaný 
Životopis na adresu info@lesni.cz 

SPĚCHÁ 

PRONAJMU: 
Prostory v těsné blízkosti Husova 

náměstí v Ledči nad Sázavou. Možnost 
prodejny, denní vinárny, skladu apod. 40 
m2 plocha + 6 m2 sociálky. Vytápění krb 

nebo akumulační kamna. 
Cena dohodou. 

Tel.: 602 252 365 

NABÍZÍM 
Soukromé hodiny angličtiny 

s rodilým mluvčím. 
Kontakt na tel.: Petra 724 883 260. 

KDO JEŠTĚ CHODÍ? 

Nebudu povídat o tom, že konečně přišel sníh. Ale je to trochu i o něm. Mož-
ná sem ani nepatří, co jsem našel ve staré kronice. Zápis z dávné schůzky vedení 
ledečského střediska skautů v Ledči, která se konala 6. prosince 1945, oživí 
v paměti, že se nás tehdy sešlo devět na „Radu starších" - teď Oldskautů. Ne-
museli byste věřit, ale kroniky nelžou: V neděli 10. prosince bude na Melechově 
postavena ocelová míra na měření výšky napadeného sněhu. Tak se i stalo. Kaž-
dý pátek měla jedna hlídka skautů za úkol přinést zprávu pro hlášení do rádia 
o sněhových podmínkách na melechovských tratích. Chodívalo pak to hlášení 
telefonicky z ledečské lékárny „U černého orla" pravidelně každý týden a obje-
vilo se pak ve zprávách. To je sice i dnes, jen o Melechově už dávno chybí. 

Z těch devíti „Rady" tu zůstává jen jeden, který však ještě nevynechal žád-
nou z výprav k rozhledně a ke studánce s kamenným křížkem. Rozeběhli se do 
světa, někteří už na „Onen". Byla ale později založena tradice melechovských 
vánočních pochodů, která přetrvala dobu dvojnásobného násilného zrušení a li-
kvidace Junáka. 

A tak se letos už po čtyřicáté konal tradiční vánoční pochod na Melechov. 
Poslední z oněch devíti staré „Rady" z pětačtyřicátého opět jedinou zápalkou 
zažehl oheň pro těch dvaadvacet, co se mu tu letos sešli. Z Ledče, Prahy, Přiby-
slavi, Polné. Zapaloval pro ně a také pro ty, kteří už nikdy nepřijdou. Většinou 
překvapila při zapalování melodie a zpěv: „.. .červená se line záře - oheň, oheň, 
hřeje ruce, barví tváře..." Neznají. 

Jsou tu i ti čtyři z nás, co v létě přichystali a uskutečnili po šedesáti létech 
„Expedici Handlová 1948" a také co pamatují, že tu u rozhledny stávala chat-
ka, která ten krátký čas po pětačtyřicátém roce patřívala ledečským skautům 
- i když už nezůstal po ní ani kámen. Jen fotografie v kronice a na ní tváře 
vyhlížející z okénka. Cestou od Smrčné i od Mstislavic se nás dnes sešlo zmíně-
ných dvaadvacet, zatímco oldskauti ze Světlé, Brodu a Kutné Hory dorazili až 
od vlaku o hodně později. Nás nezastihli, jen hlášení od nich došlo, že se právě 
nachází nad Smrčnou a míří do Trpišovic, odkud půjdou vzhůru, k rozhledně. 

Poprvé se letos nevařil tradiční guláš, dokonce ani čaj, jako dosud - a to byla 
asi trochu chyba. Studánka u kamenného křížku však nemá vodu. Někdy jsme 
ji nosívali z Koňkovic a Melechov, vždy vyhlášený bohatstvím vody, byl i loni 
štědřejší. Sněhu na zemi a na větvích stromů jen poprašek. Někdy jsme ale také 
prošlapávali cestu nahoru neporušenou sněhovou pokrývkou bezmála do kolen 
- však toho nejmenšího človíčka, Světlušku, jsme nosívali na zádech. 

Teď v údolí u řeky ležela ráno mlha a ta se držela až do odpoledne. Nad Ledči 
jsme cestou viděli ráno těžký mrak, který se zdál slibovat sníh, ale ten nepřišel. 
Tady nahoře, pod čistou, hluboce modrou oblohou, se na lehce jinovatkou či 
sněhem poprášené vrcholky vysokých smrků opíralo slunce. Bylo krásné, svá-
tečně klidné počasí. 

Dřevo na opětovné rozdělávání ohně jsme tam pro pozdní příchozí nechali 
zakryté smrkovými větvičkami, kdyby se začal sypat pozdní sníh. Však začala 
drobná krupička později, k večeru a v noci postupně houstla. Přišla první nadíl-
ka letošního sněhu. 

Oldskauti Ledeč - Sonny 
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90 LET MÍSTNÍ ORGANIZACE ČRS 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 

20. dubna tomu bude právě 90 let, kdy se v místním hostinci okresního domu konala 
ustavující schůze rybářského spolku. První schůze se zúčastnilo 60 lidí a předsedou byl 
zvolen MUDr. Konstantin Rossel, okresní lékař. 

Ohlédneme-li se zpět, zjistíme, že zde bylo vykonáno mnoho věcí. Byly vybudovány 
rybníky HUTĚ I a II, postavena rybářská budova s líhní, vybudována malá vodní elekt-
rárna. Dále byl zakoupen rybník Hastrman. 

Prvořadým úkolem je však starost o zajištění násad pro revír Sázava 11 MP a P. 
Naše organizace měla k 31. 12. 2008: 457 členů dospělých, 30 členů mládež nad 15 

let, 59 členů děti. 
Ještě než vás pozveme na naši členskou schůzi, která se koná 14. 3. 2009 v budově 

organizace v 8.30 hodin, vás seznámíme se zarybňovacím plánem a jeho plněním. 

Zarybnění Sázava MP Plán 
Kapr 13600 kg 6000 ks 
Lín 1000 ks 1000 ks 
Parma 2000 ks 2000 ks 
Sumec 50 kg 100 ks 
Bolen 1000 ks 1000 ks 
Tloušť 1000 ks 1000 ks 
Mník 1000 ks nad plán 
Podoustev 1000 ks nad plán 
Ostroretka 2000 ks nad plán 
Štika 150 ks-290 kg 1500 ks 
Pstruh duhový 200 kg 500 ks 
Bílá ryba 300 kg 2000 ks 
Cejn 2000 kg 2000 ks 
Candát 20000 ks 1500 ks 

Sázava P 
Lipan 1000 ks 1000 ks 
Po 2-3 1800 ks 4000 ks Po 1 
Pd tržní 200 kg 1000 ks Pd 1 
Sivěn tržní 400 kg 1000 ks Si 1 

V příštích vydáních Ledečských novin přineseme výňatky z chystaného almanachu 
k 90. výročí této významné organizace. 

-vb~, MO ČRS 

Vážení přátelé, kolegové, spolupracovnici, 
sděluji Vám tímto, ze počínaje dnem 1. 2. 2009 již nepovedu Stanici ochrany fauny 
Pavlov (bylo zrušeno samostatné oddělení SOFPavlov...) 
Prozatím zůstávám na pracovišti SOF Pavlov zoologem... 
Takže se prosím nyní obracejte na vedoucího střediska H. Brod, který teď vede i praco-
viště v Pavlově-Ing. Václava Hlaváče - tel. 602 205 590 nebo e-mail: vaclav.hlavac@ 
nature.cz 
Oznamuji vám také, ze jsem se vzdala služebního telefonu s číslem 724 329 583. 
Takže pokud mne budete potřebovat kontaktovat, tak prosím na pevné lince v kanceláři 
SOF - 569 721 293 nebo e-mailem: olga. ruzickova@nature.cz nebo na soukromém 
e-mailu: olga. ruzickova@email. cz. 
V neodkladném případě mě můžete kontaktovat večer na telefon 608 964 764 

Děkuji za pochopeni, Mgr. Olga Růžičková 
Stanice ochrany fauny Pavlov 

ZKO - VÝCVIKÁŘI RADÍ: 
VÝBĚR ŠTĚNĚTE 

Tak už jste vybrali, 
jakého psa pořídíte? 
V případě, že rozhod-
nutí nebylo náhlé, ale 
po pečlivém zvážení 
všech pro a proti, které 
s chovem psa souvisí, 
přijde den a JEDEME 
PRO ŠTĚNĚ... 

Důležité je mít pro 
něj doma připravené aspoň základní podmínky 
a potřeby. Zvolené místo na spaní (podrobnosti 
v příštím díle), připravený pelíšek a 2 misky 
na potravu a vodu. Dvojmiska vhodná nebývá, 
špatně se udržuje. 

Štěňata se obvykle berou od matky ve věku 
8—10 týdnů, pozdější odběr už nese větší rizika 
adaptačních problémů. Slušný chovatel vám 
dá na cestu jako výbavu pro obojek, granule 
případně žrádlo na 3-5 dnů a - na to nikdy ne-
zapomeňte - hračku nebo kousek pelíšku, na 
které je štěně z původního místa zvyklé! Tato 
drobnost opravdu hodně pomůže při přivykání 
u vás. 

Při výběru štěněte si všímejte hlavně: 
1. ZDRAVOTNÍHO STAVU. Štěně nesmí mít 

zalepená očka, od rýmy zanesený čumáček, 
hnědý výtok v uších a ani pod ocáskem sto-
py průjmu. Dobré je prohmatat bříško, zrád-
né jsou různé kýly, hlavně pupeční. Také 
nafouklá bříška, která „duní", upozorňují 
na začervení vnitřními parazity. Zarudlé oko 
by mohlo pocházet od vchlípeného víčka, to 
často laik nepozná a časem je nutná finančně 
dost náročná operace. Štěně by nemělo být 
smutné, spavé, ani stále kňučící. 

2. TEMPERAMENTU: Ve „smečce" štěňat 
se už celkem dobře dá usuzovat na budoucí 
povahu jedince. Bázlivější se drží u matky 
nebo někde vzadu. Nebojsové se na vás jdou 
se zájmem podívat. Když vás na uvítanou 
rovnou kousnou, dá se předpokládat, že bu-
dou potřebovat přísnější výchovu a vedení... 
Je-li možno, chtějte vždy vidět matku štěňat, 
měla by být někde poblíž. Ta je klíčová, 
protože chování matky se už v tomto věku 
negenetickou cestou přeneslo na štěňata. Ta 
ho okoukala a v dalším životě budou hod-
ně kopírovat. Dost napoví o štěněti zkouška 
povahy zacinkáním svazkem klíčů (případ-
ně jiný neznámý zvuk) a sledování následné 
reakce = strach nebo zájem. Nebo odnesení 
štěněte stranou kolektivu = to buď opuštěně 
kňučí nebo situaci „řeší". 

3. VYŘÍZENÍ PAPÍRŮ: Také na štěně bez 
průkazu původu se dá sepsat kupní smlou-
va podle příslušných paragrafu. Ta řeší na-
příklad případné skryté vady. Štěně VŽDY 
musí mít očkovací průkaz se záznamem 
odčervení (= kdy a čím) a základů očková-
ní. Při koupi „papírového" štěněte musí být 
průkaz původu řádně vyplněn a orazítkován 
poradcem chovu. 

S použitím literatury připravila JP. Příště: 
Uvedení štěněte do nového domova 

Srdečně děkujeme 
všem, kteří v rámci přednášek o Gruzii 

přispěli na provoz 
Center pro osetinské uprchlíky v Gruzii. 
V Ledči nad Sázavou bylo celkem vybráno 

6 820 Kč. 
Za přednášející děkují Anna Juráčková, 

Vlasta Badinová a Jana Vondráčková 
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POZVÁNKA 
na maturitní ples 

oktávy a 4.B 
Gymnázium v Ledči nad Sázavou 

si vás dovoluje pozvat na 

Maturitní ples 
Kdy: 

13. března 2009 od 19.00 hod. 
Kde: 

KD Ostrov Havlíčkův Brod 
Předprodej vstupenek: 

• pí Vrbková (kabinet fyziky) 
• p. Smejkal (žákovská knihovna) 

Program plesu: 
Bohatá malá i velká tombola, 

taneční vystoupení - předtančení 
studentů Septimy a třetího roční-

ku, šerpování maturantů, půlnoční 
překvapení. 

Doprava: 
Kyvadlová doprava autobusy bude 

zajištěna z Ledče nad Sázavou 
a ze Zruče nad Sázavou. 
Všechny srdečně zveme! 

V lednu se tři třídy gymnázia zúčastnily lyžařského 
výcvikového kurzu v Krkonoších, 

nabízíme vám k přečtení jejich postřehy. 

Gymplácký lyžák 09 
Ráno 18. ledna 2009 jsme se asi všichni ze sekundy, kvinty, l .B a pár vybraných 

profesorů probudili s pocitem, že jsme si večer před tím zapomněli něco důležitého 
sbalit. Měli jsme celé dopoledne, abychom přišli na to, co. V půl jedné odpoledne, 
u autobusu, už bylo pozdě vzpomenout si, a tak se někdo musel na letošním lyžař-
ském kurzu bez pár věcí obejít. 

Cesta byla veselá. Lucka kytaru naštěstí nezapomněla a tak se většinu cesty li-
nuly z našeho autobusu podivné zvuky. To jsme se pokoušeli o zpěv - marně však. 
Ovšem takové hity, jako je například Hlídač krav nebo Rumová víla, náladu nezkazí, 
ať už jsou zazpívané jakkoli. 

Po příjezdu do lyžařského areálu Bret v krkonošském Zacléři jsme se ubytovali 
v nádherných srubech. Brzy jsme ale zjistili, že zrovna v tom našem se ještě před 
námi ubytovala jistá myška. Okamžitě jsme si ji zamilovali (tedy aspoň většina) 
a bez ohledu na to, zda je pohlaví ženského, či mužského, jsme ji pojmenovali 
„Árčí". 

K lyžování jsme se dostali až druhý den. Podmínky byly celkem ucházející. Do-
konce i nějaký ten sníh se našel. Nově otevřená sedačková lanovka se nám moc 
líbila, alespoň do té doby, než na nás ze závěsných lan nezačal kapat olej (nevadí, 
mamka to vypere...). 

Po zařazení do družstev začal ten pravý výcvik. První družstvo se začalo učit 
carving, třetí jízdu po jedné lyži a poslední páté pluh. Všichni se za celý týden neu-
věřitelně zlepšili a proto ještě jednou tleskáme pátému družstvu za přežití kurzu (až 
na pár modřin a naražených rukou) bez úhony. 

Večerní řádění také proběhlo téměř bez průšvihu. Nějaké to občasné nedodržení 
večerky se přeci nepočítá. Jenže dohrát společenskou hru Activity nebo zatančit si 
waltz při vzpomínce na taneční, jsme prostě museli! 

No, snad jsme naše dámy a pány profesory moc nepoznamenali a doufáme, že se 
s námi ještě někdy vydají, i kdyby jen na nějaký ten kopec poblíž. 

studenti kvinty 

V neděli 18.1. vyjelo několik tříd našeho gymnázia na hory do Žacléře v Krko-
noších. Jelo s námi osm profesorů a zdravotnice, a po hladké cestě, dobrém jídle 
a prvním přespání jsme v pondělí vyrazili na svah, kde každý ukázal, co umí. Tedy 
alespoň na lyžích. Byli jsme tak rozděleni do pěti družstev, a pak už jsme jen lyžo-
vali, lyžovali a lyžovali. A podmínky byly výborné: příjemný sníh, počasí i nálada. 
Ba v časech volna došlo i na bobování či koulovací bitvy. 

Všichni jsme si užili, nedošlo k žádným zraněním, a následující neděle dorazila 
rychleji, než bychom si byli přáli. A s ní balení a uklízení chatek, nakládání lyží 
a fasování balíčků se svačinou do autobusu. Týden to byl opravdu skvělý, nejlépe je 
na tom sekunda, která se může těšit na svůj další týden na horách za čtyři roky, no, 
a nám ostatním zbudou už jen vzpomínky, či alespoň naděje na třídní výlety. 

A: děkujeme všem zúčastněným profesorům za milé a příjemné zacházení. 
LB 

tříd 14 a 34, 
SOŠ Ledeč nad Sázavou 

27.2.2009 od 17:00 
KD Ostrov, HB 

Vstupné: 
200Kč 
170 Kč 

Živá hudba 
Překvapení 
Spousta zábavy 

....a dalš í : ) 
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PŘÍPRAVKA LEDČE NAD SÁZAVOU SBÍRÁ ZKUŠENOSTI CESTA KOLEM SVĚTA 

Malí fotbalisté přípravky Ledče nad Sázavou získávali další cenné zkušenosti na halovém turnaji ve spor-
tovní hale Zruč nad Sázavou. Se stejně starými protihráči sehráli více než vyrovnané zápasy, a je na klucích 
vidět veliké zlepšení a chuť se poprat o každý výsledek. Sehráli celkem pět zápasů, a to s celky Jestřábí 
Lhota, výsledek byl nerozhodný 0:0, celek Trhového Štěpánova porazily 2:0, když oba dva góly zaznamenal 
David Smolko. Třetí zápas s týmem Kutné Hory byl pro náš tým nespravedlivý, když soupeř vyrovnal již po 
zaznění signalizace ukončující zápas, rozhodčí přesto gól uznali, a tak tento zápas skončil nerozhodně 1:1. Ve 
čtvrtém zápase si náš tým vybral slabou chvilku a prohrál s pozdějším vítězem turnaje Rataje nad Sázavou 
2:0. Poslední pátý zápas jsme sehráli s domácím týmem Zruče nad Sázavou a i přes soupeřovu převahu uhráli 
bezbrankovou remízu. Celkově jsme skončili na smolném čtvrtém místě. Před námi skončily týmy: první 
Rataje nad Sázavou, druzí domácí Zruč nad Sázavou, třetí Jestřábí Lhota. Na pátém a šestém místě se umístily 
celky Kutné Hory a Trhového Štěpánova. Turnaje se účastnili tito hráči: Březina Dominik, Bezděk Sedrik, 
Vojta Prchal, Zich Lukáš, Chlubna Martin, Andr Matyáš, Smolko Petr, Smolko David, Vavrla Lukáš, Cudlín 
Radek, Staníčková Šárka, Vít Lebruška, trenér Lebruška Jan, asistenti Vavrla Honza, Březina Roman. Celkové 
hodnocení našeho týmu bylo na výbornou a všichni hráči byli pochváleni za odvedené výkony. Na závěr bych 
chtěl pozvat všechny sportovní přátele na dva naše pořádané turnaje v termínech 7. února a 21. března ve 
sportovní hale v Ledči nad Sázavou v Koželské ulici. Jan Lebruška 

M u ž i - roz losován í j a r o 2 0 0 9 - 2. l iga - s k u p i n a J Z Č 
Sobota 21. 2. 2009 18.00 Strakonice - Ledeč n. S. 
Neděle 1. 3. 2009 17.00 SK Praha 4-Ledeč n. S. 
Sobota 7. 3. 2009 15.30 Ledeč n. S. - HK Rokycany (bude přeloženo - zatím 

na 8. 3 nebo na 21. 3.) 
Sobota 14. 3. 2009 15.30 Ledeč n. S. - České Budějovice 
21. 3.-22. 3. 2009 volno (případně HK Rokycany - doma) 
Neděle 29. 3. 2009 Lokomotiva Plzeň SCM - Ledeč n. S 
Sobota 4. 4. 2009 15.30 Ledeč n. S. - Bohemians 
11. 4.-12. 4. 2009 volno - Velikonoce 
Neděle 19. 4. 2009 17.00 Písek-Ledeč n. S. 
Sobota 25. 4. 2009 15.30 Ledeč n. S - Spartak MAS Sezimovo Ústí 
Neděle 3. 5. 2009 16.30 Chodov - Ledeč n. S 
Sobota 9. 5. 2009 15.30 Ledeč n. S. - HC Plzeň Bolevec MAT . 
Neděle 17. 5. 2009 Starý Plzenec - Starý Plzenec 

Ž e n y - roz losován í jaro 2 0 0 9 - 2. l iga Č 
Sobota 14. 2. 2009 16.00 Strakonice - Ledeč n. S 
Neděle 22. 2. 2009 14.30 Kobylisy - Ledeč n. S 
Sobota 28. 2. 2009 13.30 Ledeč n. S. - Chrudim 
7. 3. 2009-8. 3. 2009 volno 
Sobota 14. 3. 2009 13.30 Ledeč n. S. - České Budějovice 
Neděle 22.3.2009 11.00 Milevsko - Ledeč n. S. 
Sobota 28. 3. 2009 13.30 Ledeč n. S. - Pardubice 
Neděle 5. 4. 2009 15.00 Písek - Ledeč n. S. 
11. 4. 2009-12. 4. 2009 volno Velikonoce 
Sobota 18. 4. 2009 13.30 Ledeč n. S. - Sp. Ústí 
Neděle 26. 4. 2009 16.00 Vršovice - Ledeč n. S. (Hlášenka - hala Zelený Pruh) 
Sobota 2. 5. 2009 13.30 Ledeč - Turnov 

Jedná se o přepis rozlosování ze „Zpravodaje" . Utkání mužů bude kvůli házenkářskému plesu 6. 3. 2009 
přeloženo. Kde nejsou uvedeny časy začátků utkání - budou zaslány hlášenky. I družstvo žen musí být 
připraveno na případnou změnu termínu!!! 

Pro jeďte s n á m i svět . 
Pozne j te , j a k se ž i je v c iz ích zemích . 
Uv id í te pyramidy , e s k y m á c k á iglú, 

E i f f e l o v u věž . Se tkáte se s j a p o n s k ý m i 
samuraj i , a n g l i c k ý m i lordy, 

h a v a j s k ý m i tanečn icemi . O c h u t n á t e 
c i zokra j ná j ídla . Vyzkouš í t e si hry 

bez hranic . 

L E T N Í T Á B O R S D D M 
- L E D E Č N A D S Á Z A V O U 

Termín: 
11. č e r v e n c e - 24 . č ervence 2 0 0 9 

C e n a : 3900 , - K č 

Ať je Vám 6 nebo 16, neváhejte procesto-
vat s námi celý svět za 13 dní na táboře se 
spoustou nových i známých her. 
Tábor j e určen pro děti od šesti let - horní 
věková hranice není určena. Program bude 
uzpůsoben věku účastníků - pro starší tá-
borníky budou připraveny speciální zážit-
kové hry - adrenalinově náročnější. 
Táborová základna Hluboká u Skutče se na-
chází v krásném prostředí Žďárských vrchů 
a j e dokonale zařízena pro početný dětský 
tábor. 
Letošní tábor bude unikátní nejen délkou 
pobytu, ale i celotáborovou hrou, která 
skrývá novou formu programu her a spe-
ciální jídelníček. Můžete se také těšit na 
spoustu hostů z řad známých osobností. 

Hlavní vedoucí: Tomáš Doležal 

Bližší informace a závazné přihlášky obdr-
žíte v Centru - DDM, Husovo náměstí 242, 

584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 
569 726 415, 569 720 537. 

(Na žádost zašleme poštou.) 

Termín uzávěrky přihlášek je 22. 5. 2009 
nebo s naplněním omezené kapacity 
(rozhoduje datum podání přihlášky) 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
Největší katalog o českých 

táborech na internetu 
Webový portál cesketabory.cz nabízí 

řadu doplňkových služeb, které uvítají pře-
devším rodiče, ale také pořadatelé táborů. 
„Rodiče zde na jdou rady, které j im pomo-
hou ve správném výběru tábora a také se 
dozvědí, j a k svoje dítě na tábor nejlépe 
vybavit ," doplňuje Jan Burda. V interneto-
vém obchodě j e možné nají t různé tábor-
nické potřeby a také potřebný materiál na 
vybavení táborů a tábořiště. 

Každý rok jezdí na tábory tisíce dětí. 
V současné době si mohou vybírat i ze spe-
ciálně a tematicky zaměřených, například 
vodácký, horolezecký, sportovní, na práci 
s koňmi atd. 

České tábory.cz j sou jed iným souhrn-
ným katalogem dětských táborů v České 
republice. Pro neziskové organizace j sou 
všechny služby na webu zdarma. 
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V Z P O M Í N K A 
Dne 1. února uplynul druhý 
rok, kdy nás navždy opustila, 
ve věku nedožitých 59 let, naše 
drahá manželka a maminka, 
paní Marcela HLÍDKOVÁ 
z Ledče n. S. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte jí prosím tichou vzpo-
mínku. 

Děkují manžel, synové a matka 

Dne 14. února uplyne už 13 
let od úmrtí paní Miluše 
FULÍNOVÉ z Habreku. Kdo 
jste ji znali a měli rádi, věnuj-
te jí prosíme, spolu s celou ro-
dinou, tichou vzpomínku. 

Manžel, dcera 
a syn s rodinami 

m ZEMŘEL ZAKLADATEL 
! HÁZENÉ V LEDČI N. S. 
* V úterý 27. ledna zemřel po 

krátké těžké nemoci jeden 
^ Jpfc z e spoluzakladatelů oddí-
a . m á lu házené v Ledči n. S. pan 

^ ^ ^ ^ f l V O J T Ě C H KAVŘÍK Spolu 
S Aloisem Prokopem st. a Jo-
sefem Caskou stáli v roce 1953 

u kolébky tohoto oddílu, který dodnes velmi dobře re-
prezentuje naše město. Vojto, děkujeme Ti za vše, co 
jsi pro házenou, ale i pro sport v Ledči vykonal! 

Ledečští házenkáři -zt-

TJ Sokol Ledeč n. S. pořádá 
v neděli 1. března 2009 od 14 hod. 

v sokolovně Ledeč n. S. 

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY 
V průběhu zábavy se budou pořádat 

pro děti různé soutěže a všechny 
soutěžící děti budou odměněny. 

Rovněž budou vyhodnoceny 
a odměněny nej lepší masky. 

O hudbu se postará DJ Honza Černý. 
Vstupné: 30,- Kč 

TJ Sokol Ledeč n. S. pořádá 
v pátek 20. března 2009 od 20 hod. 

ŠIBŘINKY 
Masky budou mít vstup zdarma. 

O hudbu se postará skupina Melodie. 
Jako vždy o šibřinkách bude připra-

vena bohatá tombola. 
Vstupné: 100,- Kč. 

Předprodej vstupenek: 
INFOCENTRUM Husovo nám., 

Ledeč n. S.,tel.: 569 721 471. 

Stacionář Petrklíč Ledeč n. S. 
a TJ SOKOL pořádají 

20. 2. 2009 
v ledečské sokolovně 

3. PLES 
PRO OBYČEJNÉ 

LIDI 

Začátek ve 20:00 hodin 

Cena vstupenky: 100,- Kč 

Předprodej: 
stacionář Petrklíč 
Tel.: 569 731 557 

Hraje kapela Vysočina 
a skupiny Country gang 

Tombola a půlnoční překvapení 

Informace natel.: 569 731 557 

Satisfakce pro starostu Vášu 

V roce 2006 jsme na stránkách Ledečských novin opakovaně infor-
movali o akci „Rekonstrukce cesty a lávky přes řeku Sázavu mezi ob-
cemi Hněvkovice a Chřenovice", kterou obě uvedené obce realizovaly 
za desetimilionové podpory z fondu Phare 2003. Rekonstrukce lávky 
byla sice zdárně ukončena kolaudací dne 11. září 2006, následně bez 
problému proběhlo závěrečné vyhodnocení akce, ale již 26. 7. 2006 (tři 
měsíce před komunálními volbami) bylo policejním orgánům doručeno 
anonymní trestní oznámení o podezření z trestné činnosti na tehdejšího 
hněvkovického starostu pana Josefa Vášu. 

Po více jak dvou letech vyšetřování, co hněvkovická lávka čile slou-
ží veřejnosti, oznámilo Oddělení hospodářské kriminality panu Josefu 
Vášovi toto, cituji: 

„Po provedení všech úkonů vedoucích ke zjištění skutkového stavu 
věci policejní orgán rozhodl dne 26. 9. 2008 usnesením dle § 159a odst. 
I tr. řádu o odložení věci s tím, že nejde o podezření ze spáchání jakého-

koliv trestného činu ani přestupku a není na místě věc vyřídit jinak. Ani 
v průběhu prověřování celé věci nebyl zjištěn autor anonymního podání 
trestního oznámení." 

Podotýkám, že nepodložený a hloupý anonym psaný na psacím stroji 
s identifikovatelnou závadou tisku vyvolal policejní šetření, které státní 
kasu mohlo přijít na dvě stě tisíc korun a poškodil nesmírným způso-
bem pověst pana Josefa Váši. 

Protože obec Hněvkovice je členem mikroregionu Ledečsko a rekon-
strukce lávky byla prováděna v souladu se strategickým plánem mikro-
regionu, podávám vám se zadostiučiněním tuto informaci se záměrem 
očistit alespoň touto cestou osobnost pana Josefa Váši, jenž hloupým 
a zákeřným anonymním udáním nespravedlivě utrpěl na své cti a po-
věsti. Panu Vášovi přeji z pozice předsedy mikroregionu Ledečsko pev-
né zdraví a lepší sousedy. 

Stanislav Vrba, předseda mikroregionu Ledečsko 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
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