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SNÍH SE SYPE NA LEDEČ A STŘÍDAJÍ HO TUHÉ MRAZY 
Leden a začátek února tentokrát dostály své pověsti a předvádějí nám, kdo tu kraluje v zimě. A tak se pereme s přívaly sněhu, 

ledovými plotnami, převisy sněhu a rampouchů, jaké už pěkných pár let nepamatujeme. Meteorologové spočítali, že v průměru 
za leden napadlo o 50% sněhu více než je obvyklé. S tím musíme souhlasit i v našem městě. Vzhledem k tomu, že jsme teprve 
v polovině zimy a odborníci nás nadále varují, máme se ještě na co těšit. Jen díky obětavosti a nasazení technických služeb a řady 
slušných spoluobčanů se můžeme po městě pohybovat vcelku dobře. 

Skoro bych očekával, že alespoň někdo bude mít ze sněhové nadílky radost. Jistě jsou to lyžaři, kteří mají Ledeč i blízké okolí 
„okroužkované" stopami svých běžek, a zkrátka nepřijdou ani milovníci sešupů na Melechově. Jen mi schází smích dětských 
zimních radovánek na tradičních ledečských lokalitách - Amerika, Pivovarské údolí... Zřejmě herní konzole jejich počítačů jsou 
lákavější. Není tedy divu, že se sněhový televizor s erotickým výjevem objevil i na místním náměstí. Mnohé pobavil, jiné pohoršil. 
Kdyby mladí umělci napřeli své nesporné výtvarné nadání poněkud solidněji, veřejnost by jistě jejich sousoší ještě více ocenila. 

Žijme tedy v naději, že se jaro blíží. Únor má řadu pranostik, ale té, která se váže na sv. Matěje (24. 2.), zrovna nevěřím - jen 
posuďte: „Na svatého Matěje, postačí jen košile na těle". Spíše si myslím, že budeme sedět za okny a dívat se na hromady sněhu 
a pokud vás to bude nudit, můžete počítat jednotlivé vločky - prý neexistují dvě stejné. Tak schválně, do kolika umíte? ok 

FOTOGRAFIE ZE ZAKARPATÍ 
Od 15.2. do 26.2. se koná v ledečské syna-
goze výstava fotografií čtyř dobrodruhů, 
kteří se vydali na vlastní pěst do Zakar-
patí. Svět kolem sebe pozorovali přes hle-
dáček fotoaparátu. Své zážitky, poznatky 
a dojmy shrnuli do velké putovní výstavy. 

Otevřeno: 
pondělí - pátek 

dopoledne 9.00 -11.00 
odpoledne 14.00 -16.00 

V případě zájmu v jinou hodinu kon-
taktujte zaměstnance IC 

na t e l 569 721471 
Srdečně zveme 

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY 
V neděli 21. 2. 2010 pořádá TJ So-
kol Ledeč nad Sázavou od 14 hodin 
v místní sokolovně tradiční „DĚTSKÉ 
ŠIBŘINKY". Hudbu obstará DJ Hon-
za Černý. V průběhu šibřinek bude 
vybráno 10 dětí s nejlepší maskou 
a ty také budou pořadateli odměně-
ny. Dále v průběhu zábavy budou pro 
děti organizovány soutěže o ceny. Na 
příjemně strávené odpoledne zvou 
všechny pořadatelé „Dětských šibřinek" 

DIVADLO PRO VĚTI 

P O J Ď T E S N Á / W 

DO P O H A V K Y . . . 

z pohádek a veršů 
Frcmiiška Hrubína, 

hraje Martin Matějka 
a Věra Kučerová. 

Pořádá Molekul 
v sobotu 27. února 2070 
v 15.00 v sále gymnázia 



ZPRÁVY Z 
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
konaného dne 18. ledna 2010 

I. ZM schvaluje: 
- darovací smlouvu s BILLA Reality, s.r.o. Modletice na autobusovou čekárnu 

čp. 52 na pozemku parc.č. st. 2342, komunikaci na pozemku parc.č. 2800 
a chodník na pozemku pare. č. 2799 vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou a pověřuje 
starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné smlouvy. 

- po nabytí vkladu práva do katastru nemovitostí zveřejnění záměru pronajmout 
autobusovou čekárnu čp. 52 na pozemku parc.č. st. 2342 v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou. 

- prodej pozemku parc.č. 1230/42 o výměře 38.756 m2 v k.ú. Ledeč nad Sáza-
vou za částku 550,- Kč m2 firmě Stand-by Europe, s.r.o. Praha 5, U Albrech-
tova vrchu 1147/20 IČ 28163141 a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 
podpisem příslušné kupní smlouvy s účelově založenou společností ENER-
GY One, s.r.o. na částku 21.315.000,- Kč + 2x 5.000.000,- Kč během 10 let 
s tím, že po ukončení provozu fotovoltaické elektrárny bude pozemek uveden 
do původního stavu a navrácen městu. 

- přijetí nabídky společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. na 
založení účelové společnosti SEL SE pro výstavbu a provoz fotovoltaické 
elektrárny na pozemku parc.č. 1230/42 o výměře 38.756 m2 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou za předpokladu, že firma Stand-by Europe, s.r.o. nepředloží 
do 14 dnů od schválení usnesení č. 1.2010/3ZM-s) návrh kupní smlouvy 
v intencích tohoto usnesení. 

- postup vybudování dopravní a technické infrastruktury na průmyslové zóně, 
který si po vybudování sjezdu z komunikace Koželská provede každý majitel 
pozemku na průmyslové zóně na vlastní náklady. 

- podání žádosti o dotaci a zajištění finanční účasti na projektu „Úspory energií 
v obecních budovách - mateřská školka Stínadla" v rámci XVI výzvy Minister-
stva životního prostředí, prioritní osy 3 - udržitelné využívání zdrojů energie, 
oblast podpory 3.2.1. - realizace úspor energie. 

- snížení dotace - z grantového programu Fondu Vysočina Čistá voda 2009 
v částce -154.200,- Kč na akci „Projektová dokumentace ke zřízení kanalizač-
ního vedení v místní části Obrvaň" v roce 2009. 

- snížení dotace z kraje Vysočina na provoz kontaktních míst CzechPoint v Část-
ce -800,- Kč v roce 2009. 

- návrh na rozpočtová opatření č. ZM úpravy ke konci 2009 
- návrh změnu závazných ukazatelů rozpočtu dle podkladového materiálu ZM 

úpravy ke konci 2009. 
- změnu obsahu zakladatelské listiny společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

tak, že se mění její sídlo a obsah zakladatelské listiny se upravuje v souladu 
s platnými právními předpisy. 

II. ZM ukládá: 
- vedoucímu odboru samosprávy Ing. Janu Čepovi zajistit rozdělení pozemku 

parc.č. 1230/44 na průmyslové zóně na dvě části, část o rozloze 6000 m2 pro 
firmu KOWA s.r.o. a část 2.405 m2 pro dalšího potenciálního zájemce. 

Termín: 22. 2. 2010 
Zodpovídá: Ing. Jan Čepa - ved. OS 

III. ZM zmocňuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu jako osobu pověřenou jednáním se SFŽP ČR 

a podpisovým právem ve věci žádosti o dotaci na projekt „Úspory energií 
v obecních budovách - mateřská školka Stínadla" v rámci XVI. výzvy Minis-
terstva životního prostředí. 

- starostu města Stanislava Vrbu jako osobu oprávněnou k sepsání notářského 
zápisu o změně zakladatelské smlouvy městské společnosti TS Ledeč nad Sá-
zavou, s.r.o., k jednání a podepisování ve výše uvedené věci. 

IV. ZM deleguje: 
- starostu města Stanislava Vrbu, jako zástupce města na valné hromady a.s. 

Úpravna vody Želivka konané v roce 2010. 
- MVDr. Pavla Vrbku jako zástupce města na valné hromady společnosti Vodo-

vody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. konané v roce 2010. 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 18. ledna 2010 

I. RM schvaluje: 
- zabezpečit zákonnou povinnost městského úřadu uloženou v § 15 odst. 1 zá-

kona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, prostřednictvím zaměstnanců Městského úřadu - vedoucího 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 č. RM-01/2010-05. 
Toto usnesení se schvaluje na období roku 2010. 

- prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě čp. 77, ul. Čechova v Led-
či nad Sázavou panu Josefu Peškovi, a to na dobu určitou od 1. 1. 2010 do 

RADNICE 
30. 6. 2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané doho-
dou ve výši 734,- Kč měsíčně. 

- dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s paní Yvetou Kadlusovou (zlatnictví na 
poliklinice) ze dne 18. 6. 2007 s platností od 1. 1. 2010. Nájemce přestal být 
plátcem DPH. 

- umístění stávající vitríny s mapou města Ledeč nad Sázavou, na pozemku 
parc.č. 2799 v kat. území Ledeč nad Sázavou u autobusového nádraží pro firmu 
AGENCE CESTR s.r.o. Hradec Králové. 

- na základě žádosti podané dne 7. 1. 2010 TJ Sokol Ledeč nad Sázavou a v sou-
ladu s ust. čl. 3, odst. 1 vyhlášky č. 7/2008 udělení výjimky z ustanovení vyhláš-
ky o veřejném pořádku pro akce pořádané touto organizací v roce 2010 soko-
lovně Ledeč n.S., Tyršovo nábř. 433. Akce budou ukončeny v 04:00 hod. Rada 
Města podmiňuje udělení této výjimky zajištěním 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 kapa-

citu 50 návštěvníků s tím, že počet pořadatelů bude úměrně vyšší k počtu 
návštěvníků 

- pořadatelé jsou povinni znát přesný počet návštěvníků akce, kontrolním pra-
covníkům 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 TJ Sokol a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé. 
- dodatky, č. 1-2010 ke kupním smlouvám o dodávce a odběru tepla č. 45001/2002 

z kotelny čp. 450, č. 45005/2004 z kotelny čp. 450 a č. 93001/2002 z kotelny 
čp. 93 s firmou ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou na období 1-12/2010. 

- Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
č. 1HU/2010 s firmou ICOM transport, a.s. Jihlava na rok 2010. Předmětem 
smlouvy je linka č. 350310 Humpolec - Ledeč n.S., číslo spoje 15, 12 s podí-
lem obce 100%. 

- panu Stanislavu Vrbovi - starostovi města a panu Jaroslavu Doležalovi - místosta-
rostovi města náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou roku 2009. 

- vzdání se práva a prominutí pohledávky: 
3.450,00Kč vodné Geyerová Věra (za penzion OAZA) 
3.424,25 Kč poplatky z ubytovací kapacity Geyerová Věra (za penzion OAZA) 
3.600,00Kč zřízení plynové přípojky a HUP Kanda Jaroslav 

- manželům Královým pronájem bytu č. 5 v domě čp. 145, ul. Mlýnská v Ledči 
nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 2. 2010 do 31. 12. 2010. Rada města Ledeč 
nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1275,- Kč měsíčně. 

- paní Miroslavě Králové ukončení nájmu bytu č. 2/1 v domě čp. 77, ul. Čechova 
v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 31. 1. 2010. 

II. RM ukládá: 
- odboru samosprávy kontrolovat ekonomiku a efektivitu používání soukromých 

vozidel na služební cesty v příspěvkových organizacích města. 
Termín: od 20.1.2010 

Zodpovídají: Ing. Jan Čepa - ved. OS 

III. RM odkládá: 
- rozhodnutí o vyklizení bytu č. 7/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad 

Sázavou, jehož posledním nájemcem byl pan František Jandus. 

IV. RM doporučuje: 
- Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou přijetí bezúplatného převodu - daru stav-

by „Přeložka VO v ulici M. Majerové čp. 96 v Ledči nad Sázavou" od firmy PP 
RENTAX, s.r.o. Ledeč nad Sázavou v hodnotě odpovídající znaleckému posudku. 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 1. února 2010 

RM schvaluje: 
- zveřejnění záměru města pronajmutí nebytových prostor bez čp. a če. cca 435 m2 

zastavěné plochy na pozemku parc.č. st. 79/2 o celkové výměře 601 m2 v katastrál-
ním území Ledeč n. S. (bývalé garáže TS). 

- panu Antonínu Zikovi prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7/1 v ul. Čechova 
77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.2.2010 do 31.1.2011. Rada města 
Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1604,- Kč 
měsíčně. 

- uzavření nové Smlouvy o zprostředkování přístupu k síti Internet se společnos-
tí Metropolitní s.r.o. a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této 
smlouvy. 

- podnájem pro Evu Drahozalovou za účelem provozování porodní asistentky 
v nebytových prostorách - 2 místností o ploše 27,9 m2 v II. NP v budově poli-
kliniky čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou, na které má uzavřenou 
nájemní smlouvu paní MUDr. Pavla Zdechovská. 

- postup a časový harmonogram pro konkurzní řízení na funkce ředitelů příspěv-
kových organizací ZUŠ Ledeč nad Sázavou a SVČ Ledeč nad Sázavou s nástu-
pem k 1.7.2010. 

- použití znaku města Ledeč nad Sázavou v publikaci k 40. výročí zahájení pro-
fesionální jednotky hasičů na okrese Havlíčkův Brod. 

2 



Fenomén LuŠtěLa 
Když jsme 4. ledna 2010 umísťovaly s Larry na YouTube náš 

klip Patnáctiny, netušily jsme, co bude následovat. Měly jsme 
za sebou sice rok vystupování v Ledči a okolí na různých škol-
ních, společenských a charitativních akcích, přežily jsme rozchod 
s Luckou a uvítaly příchod Vanessy, ale to, co bude následovat, 
jsme si nepředstavovaly ani ve snu. Náš klip Patnáctiny zazname-
nal během deseti dnů 100 000 a za měsíc pak dokonce 300 000 
zhlédnutí! Dostaly jsme pozvání na koncert do žižkovského klubu 
Matrix, kdy si nás 22. ledna přišlo poslechnout na 800 mladých 
lidí. Další žádosti o vystoupení z Pardubic, Semil, Brna, Trut-
nova, Uherského Hradiště, Prahy a Bratislavy se jen předháněly. 
Rozhovory s námi nebo články o skupině LuŠtěLa přinesla tato 
média: Havlíčkobrodský deník, Jihlavské listy, Lidové noviny, 
internetové magazíny VICE, Týden.cz, Školnípes.cz a kámoška. 
cz hudební portály Koule.cz, muzikus.cz, nejhudba.cz a Superbe-
at.cz, radia Region a Evropa 2, týdeník Instinkt, měsíčník Maxim 
a internetová televize TYVI.cz. 

Nečekaná a zřejmě i nezasloužená popularita má však i své 
stinné stránky. Náš web www.lustela.webnode.cz přes upozor-
nění že „Jsme ještě školačky a teprve začínáme, tak to berte na 
vědomí!" napadl ihned po vystoupení v klubu Matrix neznámý 
hacker a do jednotlivých rubrik rozesel vulgarizmy nejhrub-
šího zrna. Stejně tak v komentářích na YouTube, na naší ná-
stěnce a návštěvní knize začaly převažovat anonymní výkřiky 
plné sprosťáren. S tím jsme se dokázaly jednoduše vyrovnat 
uzavřením návštěvní knihy a ignorováním sprosťáků. Nej vět-
ší zklamání nám však přichystali naši spolužáci ze základky 

KATČINA POVÍDKA 
Mezi uživatele služeb Sociálně terapeutické dílny Oblastní 

charity Havlíčkův Brod, která působí v přízemí třetího pavilonu 
Domu s pečovatelskou službou, patří i slečna Kateřina z Ledče 
nad Sázavou. Spolu s ní toto zařízení navštěvuje dalších sedm 
handicapovaných uživatelů. Jedná se povětšinou o manuálně 
zručnější a mentálně vyzrálejší uživatele, kteří zvládají rozlič-
né ruční práce, jsou samostatní v sebeobsluze, téměř bezpro-
blémoví v komunikaci a sdílní ve svých názorech a pocitech. 
Katka mezi nimi vyniká nejen svým mládím, zpěvem (vyhrá-
la první ročník našeho Karuzošou, několikrát pak skončila na 
druhém místě), ale též dobrou slovním zásobou, vyjadřováním 
a slohovým projevem. Jejím snem vždy bylo publikovat své po-
vídky v tisku. Tento sen sejí prostřednictvím Ledečských novin 
pokusíme splnit. Myslím, že to s ohledem na její handicap za to 
stojí. No, posuďte sami. 

Mgr. Iveta Vrbová 
Něžná touha 
Catherine Thálerová je velmi plachá dívka, dělá ovšem neoby-

čejné věci, je originální, profesionálka, fotografka, fotí různé věci, 
má ráda gotiku, ráda fotí gotické stavby. Studovala fotografování 
v Oxfordu, tu jednoho dne potkala snad muže svého života a za-
milovala se, byl pohledný, byl tak něžný. Byl horký večer a Ca-
therine si prohlížela na svém fotoaparátu fotografie, byly zvláštní. 
Najednou se ozval zvonek u dveří, Catherine šla otevřít, stál tam, 
vypadal tak hezky, Catherine ho hned pozvala dál A pak už to 
šlo samo, za svitu luny a horkého večera se oba poprvé políbili, 
Catherine si rozpustila své dlouhé plavé vlasy, které byly krásně 
vlnité, vypadala jako princezna, jako takový něžný andílek, taková 
jemná dušička, pohladil jí po tváři a pak jí vzal do náruče, v po-
koji jí položil na postel a kolem svých prstů si omotal její plavé 
vlasy, znovu se začali líbat, bylo otevřené okno a luna jim svítila 
do pokoje, bylo to krásné milování, na které Catherine nikdy ne-
zapomene. TheEnd.... 

Kateřina Nováčková 

i gymplu, kteří založili stránky AntiLuŠtěLa, kde se předhánějí 
ve vysmívání a urážkách. V několika případech se k nim přidali 
i jejich rodiče. 

Chceme proto touto cestou všem oznámit, že skupina LuŠtěLa 
se nad nikoho nepovyšuje, nikoho neuráží, nikomu nenutí svůj ne-
dokonalý zpěv a nikoho nezve na svá vystoupení. Je tomu právě 
naopak. „Jsme trojice dívek živých, jsme LuŠtěLa bláznivá dost, 
každému zpíváme písničky pro radost", zpíváme ve své úvodní pís-
ni Už jsme tady a tak tomu skutečně je a bude. 

Skupinu LuŠtěLa v současnosti tvoří tři spolužačky z VIII. B 
ledečské základní školy, Vanessa, Štěpánka a Larisa, ve svém 
repertoáru má 8-10 rytmických písní, které zpívá v češtině a ar-
ménštině, což je rodný jazyk Larry. Podařilo se nám již také slo-
žit písničky s vlastní hudbou i textem, se kterými jsme vystoupi-
ly v závěru ledna na finále Dětské Porty v Praze. Vlastní tvorbě 
se chceme věnovat i do budoucna, až fenomén LuŠtěLa pohasne 
a my budeme mít čas a klid na vlastní tvorbu. Pak se možná naši 
fanoušci dočkají CD s názvem Fenomén LuŠtěLa anebo třeba 
naši kritici rozpadu skupiny a ukončení činnosti, jak nám přejí 
a prorokují. V každém případě vám však říkáme: „Věřte či ne-
věřte, stálo to za to!" 

Štěpánka za skupinu LuŠtěLa 
WIKĚĚIĚĚĚĚĚĚtĚĚĚĚĚtlĚtKĚĚtttĚĚ^ĚĚKĚtĚtĚtKttĚĚtKĚM 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNI 
Upozorňu jeme občany, že místní pop la tek za provoz 

systému, shromažďování , sběru, přepravy, tř ídění, využívá-
ní a ods t raňování komunáln ích o d p a d ů bude nadále po 
dohodě se správcem pop la tku hrazen f o r m o u SI PO, ale 
pouze ve 4 čtvrt letních splátkách v běžném roce. Jedná se 
o změnu f inančního systému, důvodem změny jsou účetní 
p rob lémy při generování 12 měsíčních splátek v běžném 
roce. V roce 2010 (náběh systému) bude 1. čtvrt let í hraze-
no ve dvou splátkách. 

P o k u d h r a d í t e SI P O p ř í k a z e m z účtu peněžního 
ústavu, j e n u t n é za j is t i t si dos ta tečný f inanční l imi t 
S I P O . 

OVŽP Ledeč n. S. 

ZUBNÍ POHOTOVOST ÚNOR 2010 

13.-14.2. Dr. Horáček, Dobrovského 2023, Havl. Brod 569 431 530 

20.-21.2. Dr. Beránková, Dobrovského 2023, Havl. Brod 569 426 109 

27.-28. 2. Dr. Venosová, Humpolecká 244, Havl. Brod 569 426 107 

6.-7. 3. Dr. Vosiková, Lánecká 970, Světlá n. Sáz. 606 136 302 

13.-14. 3. Dr. Kříž, Plovárenská 482, Havl. Brod 569 426 104 
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VČELSTVA V ZIMĚ 
Pochopit, jak včely dokáží přežít zimní období, zaměst-

nává myšlení včelařů i nevčelařů po celé generace. Sdě-
lení vědců - odborníků - že včela žije na planetě Zemi 
již 60 milionů let, nás naplňuje pochybnostmi. Sami ne-
dokážeme vyhodnotit, jak včelstvo vůbec přežije jednu 
zimu. Včela jako jedinec nemůže vůbec žít, ani se množit. 
Vždy se musí jednat o společenství matka, trubec a včela 
dělnice. Tomuto velmi dokonalému společenství říkáme 
včelstvo, které dříve žilo převážně v dutinách stromů, 
dnes v úlech. Na úspěšné přežití chladné zimy se včelstvo 
připravuje již od časného jara. Sběrem nektaru a pylu 
si vytváří v úle zásoby. Větší množství těchto „surovin" 
použije včelstvo pro výživu plodu, tvorbu voskových šu-
pinek, z kterých si uvnitř úlu v rámcích postaví plásty. 
K této činnosti je nutně zapotřebí velkého množství tepla. 
V červenci ve včelstvu začínají přípravy na zimu. V tuto 
dobu není v úle ani jediná včela, která by si „pamatovala" 
loňskou zimu a tak mohla důležité přípravy k přečkání 
zimy ovlivnit. Intenzivní společná práce na základě gene-
tické informace začíná zatmelením všech spár propoli-
sem, postavením různých voskových můstků, aby klima-
tizace v úle probíhala přesně s ohledem na velikost česna. 
Včely vyhání z úlu trubce, protože již mají po „funkčním 
období" a jejich přítomnost v zimě je zbytečná. Rozumný 
včelař ví, že včelstvo musí mít dostatek zásob a schop-
nou matku, aby bez problémů přežilo zimu. Po odebrání 
medu je třeba včelstva řádně nakrmit a neříkat „však si 
včely ještě něco přinesou". Důležité je nechat včelám do-
statek prostoru pro zásoby, pyl i plod. Tento prostor si 
včely instinktivně „zmapují" a samy nejlépe rozhodnou, 
jak prostor pro zimu uspořádat. Dalšími „v dobré víře ko-
nanými" přesuny plástů v úle se většinou včelstvu uško-
dí. Toto již chápou včelaři, kteří používají nástavkové úly 
a zimují na více nástavcích. Včelstvo si v úle vytvoří lepší 
podmínky než lidé v nejmodernějším domě. Svými těly 
si včely zajišťují vytápění, zvlhčování, chlazení i větrání. 
Potřebnou zásobu energie - plásty s medem, cukernými 
zásobami a pylem pro zimní generaci včel připravily již 
jejich předchůdkyně, které se při této přípravě na zimu 
upracovaly k smrti. Počátkem zimy již matka omezuje 
kladení vajíček - plodování - a tedy není v úle potře-
ba mít teplotu kolem 35 °C, která je zapotřebí pro vývoj 
plodu. Včelstvo omezuje svoji činnost pouze na čerpání 
energie z připravených zásob a stahuje se do chomáče, 
který má nejblíže tvaru koule. V tomto seskupení dokáže 
bez problému přežít zimu, pokud je včelstvo dostatečně 
silné, má dostatek zásob a přístup vzduchu. Na vnitřních 
stěnách úlů může být v zimě jinovatka, na dně kousky 
ledu, to včelám vůbec nevadí. Výrobu tepla včela zajišťuje 
pomoci hrudních svalů. Ovšem hraniční teplota, kdy se 
včela již přestává pohybovat, je +9 °C. Tedy včely na okra-
ji chomáče mají teplotu +11 °C, ovšem uvnitř chomáče 
v zimě, kdy ještě nevychovávají plod, udržují teplotu ko-
lem 22-25 °C. Účelně využijí prostor volných buněk po 
spotřebovaných zásobách, kde se včely schovají a pohyby 
svalů vytváří teplo. Svoje stanoviště neopouští a přísun 

potravy jim zajišťují jejich kolegyně. Jedno předání po-
travy - „natankování" vydrží zhruba na 30 minut inten-
zivní svalové činnosti. Chomáč se postupně přemisťuje 
v uličkách, většinou směrem vzhůru nebo do strany. Tep-
lem a vyšší vzdušnou vlhkostí uprostřed zimního cho-
máče si zřeďuje obsah plných buněk zásob pro snadnější 
konzumaci. V lednu a únoru, kdy již matka začíná klást 
nová vajíčka, musí včelstvo vnitřní prostor kolem vajíček 
prohřát na 35 až 36 °C, a udržet vlhkost vzduchu na 75 %, 
a tím stoupá spotřeba zásob. Takto, velmi zjednodušeně 
je možno popsat, co se děje v úle v zimě. Proč je důle-
žité zazimovat silné včelstvo? Podle shora popsaného je 
zřejmé, že všechny nutné činnosti k přežití zimy musí 
zajišťovat velké společenství včel. Pokud včelař zazimu-
je slabé včelstvo, nemůže očekávat úspěšný jarní rozvoj. 
To je možno si i matematicky dokázat. Budeme vychá-
zet z těchto údajů: 10 000 včel váží cca 1 kg a má objem 
cca 4 litry. Zimní chomáč včel má tvar nejvíce podobný 
kouli. Pokud nebudeme počítat objem plástů, které tvoří 
nedílnou součást chomáče, koule včel o objemu 41 má 
průměr 19,70cm. Povrch této koule do hloubky l e m 
obsedá cca 3000 včel, které svými těly zabraňují vstupu 
chladu dovnitř. Chrání tak zbývajících 7000 včel, které 
jim zase odevzdávají teplo pro jejich přežití. U včelstva, 
které má pouze 7 500 včel, je v ochranné vrstvě cca 2500 
včel, jež chrání pouze 5000 včel uvnitř chomáče. Šance 
takového „slabocha" na úspěšný jarní rozvoj není veli-
ká. Naproti tomu u včelstva, které má 15 000 včel, je na 
povrchu chomáče 4 000 včel a chrání 11 000 včel, které 
mohou vstoupit do „jarních prací" v úle i mimo úl v dob-
ré kondici. Včelaři se musí stále učit. Na opravdu úspěšné 
přezimování včel má vliv mnoho dalších faktorů. Není 
to jenom počet včel a jejich dlouhověkost, množství 
a rozložení zimních zásob, kvalitní úl, dostatečný přísun 
vzduchu, dobré stanoviště, genetické předpoklady, ohro-
žení nemocemi, výkyvy počasí atd. Pro členy včelařské 
organizace a hlavně jejich mladé pomocníky připravuje-
me přednášku Racionalizace chovu včel. Přednáška bude 
6. 3. 2010 v Obecním domě ve Vilémovicích. Přednášet 
nám bude Ing. Ivan Černý, učitel včelařství, spoluautor 
Varroa monitoring systému (VMS) - podávání zpráv 
o výskytu kleštíka včelího mezi včelaři po internetu, 
šéfredaktor časopisu Moderní včelař. Ing. Černý se loni 
pracovně zúčastnil 41. kongresu Apimondie (setkání 
včelařů z celého světa) ve Francii, kde zároveň proběh-
la výstava Apiexpo (včelařské novinky). Zájem o VMS 
od Pracovní společnosti nástavkových včelařů projevili 
Francouzi, Nizozemci, Němci a Britové - oni něco po-
dobného zatím nemají. Předávání zkušeností je nutné 
pro pokrok v každé lidské činnosti, ve včelařství zvlášť. 
Vyjádření malého školáka, kde hlavní produkt včel ve 
slohové práci popsal: „Medem neplýtváme, protože se 
nevyrábí, ale vzniká poctivou prací", lze jedině pochválit. 
Takové hodnocení potěší všechny včelaře, kteří se o včely 
poctivě starají a rozšiřují svoje znalosti. 

(km) 
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STATISTIKA 2009 - OBYVATELSTVO LEDCE N. S. 
STROM Ž IVOTA-VĚKOVÉ SLOŽENÍ 
(stránku zpracovaly: I. Kalivodová, M. Pajerová) 

XXX 
XX 
XX 

XXXXX 
XXXXXXX 

XXXX 
XXXXXX 

xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

X)00(mXXXXXXX)0(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
mmwmmmmwmmmmxmmwmmxx 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxx»(mxxxxxxmxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
)o<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXmX)00(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
8 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXmX)ü(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
a> XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

P XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
j r j § XXXXXXXXXXXXXX 
OO g XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
v ! 0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
§ t " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

' I N * XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
2 : ití XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
^ - S XXXXXXXXXXXXXXX 

§ xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x 
XX 
XXXXXXX 
XXXXX 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
)000(XXXXXX)0(XXXXXXX)0(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXX)00(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xmmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)« 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)« 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1 9 1 0 
1 9 1 1 
1 9 1 2 
1 9 1 3 
1 9 1 4 
1 9 1 5 
1 9 1 6 
1 9 1 7 
1 9 1 8 
1 9 1 9 
1 9 2 0 
1 9 2 1 
1 9 2 2 
1 9 2 3 
1 9 2 4 
1 9 2 5 
1 9 2 6 
1 9 2 7 

1 9 3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1 9 3 3 
1 9 3 4 
1 9 3 5 
1 9 3 6 
1 9 3 7 
1 9 3 8 
1 9 3 9 
1 9 4 0 
1 9 4 1 
1 9 4 2 
1 9 4 3 
1 9 4 4 
1 9 4 5 
1 9 4 6 
1 9 4 7 
1 9 4 8 
1 9 4 9 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
1 9 5 6 
1 9 5 7 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
1 9 6 1 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
1 9 6 6 
1 9 6 7 

1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 4 
1 9 8 5 
1 9 8 6 
1 9 8 7 

1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 9 2 
1 9 9 3 
1 9 9 4 
1 9 9 5 
1 9 9 6 
1 9 9 7 

2000 
2001 
2002 
2 0 0 3 
2 0 0 4 
2 0 0 5 
2006 
2 0 0 7 
2008 

KAZDY MUZE DOSÁHNOUT 
NA DOTACE, CHCE TO 

JEN ODVAHU A DOSTATEK 
TRPĚLIVOSTI 

Příkladem může být pan Borovský 
z Kozlova, který toto úsilí zúročil no konci 
minulého roku. Pan Josef Borovský na zá-
kladě žádosti o dotaci z Operačního progra-
mu Životní prostředí z ledna 2008 obdržel 
dotaci na projekt s názvem „Oprava a od-
bahnění rybníka na p.č. 72/1 v k.ú. Vrbka 
u Ledče nad Sázavou". Dotace byla po-
skytnuta v rámci zlepšování stavu přírody 
a krajiny, oblast podpory vodního režimu 
krajiny. Struktura financování celého pro-
jektu je následující: Celkové výdaje pro-
jektu 1.461.533,- Kč, neuznatelné nákla-
dy: 108.979,- Kč, Dotace z ERDF (76,5% 
uznatelných nákladů) 1.034.703,81 Kč, 
dotace SFŽP (13,5% uznatelných nákla-
dů) 182.594,79 Kč, vlastní zdroje žadatele 
244.234,40 Kč. 

Předmětem projektu bylo zejména prove-
dení odbahnění rybníka a dále rekonstrukce 
hráze a výstavba bezpečnostního přelivu. 
V rámci odbahnění rybníka bylo odtěže-
no celkem 1.773 m3 sedimentů, který byl 
odvezen a rozprostřen na okolní pozemky. 
Cíle tohoto projektu byli následující: ochra-
na majetku a osob před povodněmi, obnova 
vodohospodářské funkce rybníka, zvýšení 
retenční schopnosti, zvýšení ovladatelného 
prostoru rybníka, stabilizace významného 
krajinného prvku. 

Na realizaci projektu se podíleli: Pro-
jektování vodohospodářských staveb 
s.r.o. JZdeněk Chlád, Ledeč n. S., GRANT 
plus s.r.o., H. Brod, UNIMONT J.C.K. 
s.r.o. Ledeč n.S., Projektování vodohospo-
dářských staveb s.r.o., Projektování vodo-
hospodářských staveb s.r.o., GRANT plus 
s.r.o., H. Brod. 

Výsledek dvouleté práce je prospěšný 
pro žadatele i společnost. Vlastně důkaz, 
že i soukromník může dosáhnout na ev-
ropské fondy. 

-jb-

Věkové složení 
do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101 + Celkem 

Muži 115 270 511 398 383 445 341 191 64 2 0 2743 

do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101 + Celkem 

Ženy 120 279 443 337 394 412 408 272 114 2 0 2802 

Celkem za obec: 

do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101 + Celkem 

235 549 954 735 777 857 749 463 178 4 0 5545 
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INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

• Úklid sněhu 
Po prvním návalu sněhové kalamity, kdy naše Technické 

služby druhý lednový víkend od pátku do pondělí zápo-
lily se zajištěním sjízdnosti alespoň hlavních městských 
komunikací, jsme ihned, jak přestalo sněžit, přistoupili 
k úklidu sněhu z frekventovaných chodníků a plochých 
střech. Jako první přišla na řadu střecha zimního stadionu 
a ulice Nádražní probíhající mezi školami, odkud byly sně-
hové bariéry odvezeny jako první. Poté jsme pokračovali 
na střechách dalších budov v majetku města, ze kterých 
jsme kromě sněhu odstraňovali opakovaně i nebezpečné 
rampouchy. Na objednávku majitele odstranily pracovníci 
Technických služeb sníh i z ploché části budovy marketu 
BILLA a z přilehlého parkoviště. Ve spolupráci s krajskou 
Správou a údržbou silnic odvezly následně Technické služ-
by sníh i z chodníků na Koželské a Havlíčkově ulici a shá-
zely též sněhovou nadílku ze střechy školní tělocvičny. 

Střechu zimního stadionu nám stejně jako v roce 2006 
pomohli zbavit nebezpečné sněhové zátěže hasiči, a to jak 
ti krajští, tak i naši dobrovolní. A stejně jako v roce 2006 
jsme k tomu museli přistoupit dvakrát. Poprvé v úterý 12. 
ledna a podruhé v pátek 29. ledna, kdy předchozí čtvrteční 
vážení totiž ukázalo, že průměrné sněhové zatížení střechy 
dosahuje 80 kg/m2, což sice ještě není hranice kritická, ale 
další sněžení či déšť by toto zatížení mohly zvýšit. Proto 
ten samý den jsme požádali opět o pomoc hasiče, a ti hned 
následující den na střechu v rámci svého cvičení nastoupi-
li. Tentokrát si však kromě hrabel a lopat mohli vyzkoušet 
i sněhovou frézu opatřenou gumovými pásy. Je proto třeba 
všem ochotným a nebojácným hasičům, kteří se akce zú-
častnili, poděkovat. 

Sněhovou frézu, původně zakoupenou právě pro úklid 
sněhu ze střech, využívají naše Technické služby tam, kde 
to situace dovoluje, i na úklid chodníků a letos si proto 
příliš neodpočine. 

Děkujeme také všem občanům za trpělivost a pochope-
ní a též za pomoc s úklidem chodníků a parkovišť, kde 
mnozí nečekali na příchod Technických služeb a chopili 
se lopaty sami. Díky. 

• Valná hromada SDH 
V pátek 22. ledna 2010 proběhla v sále hotelu Stadion 

valná hromada ledečského Sboru dobrovolných hasičů. Na 
programu byla zpráva o činnosti sboru za uplynulé obdo-
bí, kterou přednesl starosta SDH Mgr. Daniel Horký, vol-
ba starosty, náměstka starosty, jednatele, velitele jednotky 
požární ochrany a velitelky družstva. Valnou hromadu 

přišli pozdravit též starosta města Stanislav Vrba, starosta 
krajského a okresního sdružení František Grubauer, sta-
rosta okrsku Josef Borovský, takže za předsednickým sto-
lem bylo trochu více přestarostováno. 

Mgr. Daniel Horký ve své zprávě shrnul činnost SDH 
jak v oblasti techniky, zásahů, vzdělávání a přípravy, člen-
ské základny, tak i v oblasti společensko-kulturní, kdy ha-
siči nezištně pomáhali při zabezpečování hasičského bálu 
v Kožlí, únorového Plesu pro obyčejné lidi, listopadového 
Plesu lidí dobré vůle, svatomartinského průvodu, pálení 
čarodějnic, Psím loučení s prázdninami, Bitvy o Notor-
burg, motokrosu, Koželských slavností, akcí v Dolním 
Městě a Kamenné Lhotě. 

Valná hormada je též příležitostí k udělování čestných 
uznání, medailí a plaket, které obdrželi Jana Šraibová, On-
dřej Kršňák, Tereza Havránková, Gabriela Hessová, Jaro-
slav Pánek, Lucie Císařová, Ing. Jana Nováková a Václav 
Pokorný ml. Z rukou starosty převzal dárkový koš jako 
výraz poděkování za dlouholetou činnost bývalý starosta 
SDH Ing. Jan Novák. 

Ve volbách obhájil post starosty SDH Mgr. Daniel Hor-
ký a jednatele Vítězslav Hess. Na nově ustanovenou funk-
ci náměstka starosty SDH si přítomní zvolili Tomáše Do-
ležala, na funkci velitele JPO Jaroslava Pánka a velitelkou 
družstva zvolili hasiči Lucii Císařovou. 

V diskusi vystoupili všichni přítomní starostové, tajem-
ník MěÚ Ledeč n.S. Ing. Vladimír Molín, předseda akti-
vu zasloužilých hasičů Josef Cihlář a ledečský hasičský 
patriot plk. Jaroslav Nácovský. Všichni shodně ve svých 
projevech ocenili práci dobrovolných hasičů a všem 40 
přítomným členům SDH děkovali za jejich činnost. 

• Romadúr ve výtahu 
Nejen vtipným sněhovým sousoším na lavičce u kašny 

před okny radnice, ale i zapáchajícím obalem se zbytky 
romadúru přivítali nový rok neznámí vtipálci na ledečské 
radnici. Na rozdíl od sousoší nebyl obal z romadúru tak 
viditelný a nevyvolával úsměvy kolemjdoucích, neboť ho 
neznámý vtipálek umístil pod orientační tabulky v kabince 
výtahu v budově ledečské radnice. Svůj zřejmě dobře při-
pravený čin provedl již v čase vánočním, ukryt za dveřmi 
výtahu a zaměstnanci úřadu a příchozí občané se pak po dva 
týdny zapáchajícímu výtahu raději vyhýbali anebo podezří-
vali některé vystupující osoby ze zažívacích potíží a nadý-
mání. Uklízečky marně výtah vymývaly, sprej ovály a větra-
ly. Zápach byl nezničitelný. Až odchlíplá orientační cedulka 
upozornila na jeho zdroj. Následovalo odstranění cedulek, 
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důkladné omytí stěn výtahu, vyvětrání výtahu, zhotovení 
cedulek nových a jejich důkladnější připevnění na původní 
místo ve výtahu. Trochu drahý a zbytečný špás, nemyslíte? 

• Lyžování na Melechově 
Z lednové sněhové nadílky, která patřičně potrápila řidiče 

i chodce, měli snad jako jediní radost vyznavači bílé stopy. 
Lyžařské podmínky na Melechově byly po přívalu sněhu 
v posledním období výborné, sníh takřka ideální. Lyžovalo se 
po všechny víkendy, dokud sníh vydržel. Pro veřejnost byla 
připravena sjezdovka a lyžařský vlek vždy v sobotu a v ne-
děli v době od 9,30 do 16,00 hod. V pátek 29. 1. 2010 byla 
sjezdovka na Melechově rezervovaná dětem a mládeži pro 
tradiční závod Párkový obří slalom. 

I pro běžkaře byl terén kolem Melechova výborný! 
Tradiční trasa kolem Melechova byla sice shrnutá plu-

hem, ale sněhový příval posledních dnů zůstal. Sněžným 
skútrem byla vytlačená stopa kolem Melechova od lyžařské 
chaty, kolem rozhledny a horem k horní stanici vleku. Vydr-
žela, dokud tudy neprojel zase pluh. 

Skútrem byla rovněž vytlačená stopa od parkoviště 
u spodního rybníka - nad Kamennou Lhotu - Paseky (Na 
vršku) (možnost občerstvení) - kolem rybníků - hotel 
Luna - parkoviště. 

Pravidelné zprávy tohoto typu podával po celý leden le-
dečský Lyžařský klub, který se o melechovský „Skiareál" 
obětavě stará již desítky let. 

• Získali jsme další grant 
Po evropských grantech na směrové značení, uvíta-

cí a turistické tabule, po grantu na Arboretum, se městu 
Ledči nad Sázavou podařilo získat další „turistický" grant. 
Uspěli jsme totiž se žádostí o dotaci z operačního programu 
ROP NUTS II Jihovýchod 2.2 - Rozvoj služeb cestovního 
ruchu pod názvem projektu „Putujeme za krásami regionu 
Ledečska". V rámci projektu chceme realizovat zpraco-
vání panoramatických a turistických map regionu, vydání 

vícejazyčné brožury o regionu Ledečska, zřídit turistické 
webové stránky s virtuální prohlídkou města a regionu, 
zajistit drobné propagační materiály, financovat mediální 
kampaň, nechat natisknout propagační letáky, trhací blo-
ky, pořádat kulturní akce a průvodcovskou službu. 

Projekt „Putujeme za krásami regionu Ledečska" bude re-
alizován v průběhu let 2010-2011. Dotace na projekt před-
stavuje částku 1,23 mil. Kč, podíl města je 7%. 

Tříkrálová sbírka 2010 
Počátkem letošního roku proběhla v ledečském regio-

nu Tříkrálová sbírka 2010, do které přispěli ochotní dárci 
celkovou částkou 52.678,- Kč. Po městě i okolních obcích 
putovali koledníci s pokladničkami a výsledkem byly ná-
sledující výtěžky: 

Číslo 
pokladničky 

Vedoucí 
skupinky 

Vybíralo 
se v obci 

Výtěžek v Kč 

5-004-100 Havlová Hana Ostrov 4.970,-

5-004-101 Bártová Markéta Hradec, Prosíčka, 
Nezdín 7.158,-

5-004-102 Wolfová Dana Bohumilice 2.165,-
5-004-103 Vacková Markéta Vilémovice 6.195,-
5-004-104 Nulíčková Lada Ledeč nad Sázavou 5.960,-
5-004-105 Moravec Václav Ledeč nad Sázavou 2.363,-
5-004-106 Čapek František Ledeč nad Sázavou 1.360,-
5-004-107 Hromádková Jana Ledeč nad Sázavou 7.906,-
5-004-108 Veletová Terezie Hněvkovice a okolí 9.132,-
5-004-109 Vondráčková Jana Ledeč nad Sázavou 5.469,-

CELKEM 52.678,-

Výtěžek sbírky bude použit na přípravu a realizaci stav-
by nového Petrklíče v Ledči nad Sázavou - denního sta-
cionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným 
postižením. Část výtěžku bude použita též na zajištění 
sociální a zdravotní péče, sociálního poradenství, sociál-
ní prevence a služby pro rodinu v rámci činnosti Oblastní 
charity Havlíčkův Brod. 

-sv-
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HASIČI BILANCOVALI 
Na konci ledna se opět ledečští hasiči sešli na hotelu Stadion, aby zhodnotili uplynulý rok. Po přivítání hostů, mezi nimiž ne-

chyběli velitel a starosta okrsku č. 17 Václav Pokorný a Josef Borovský, starosta okresního, resp. krajského sdružení František 
Grubauer, velitel ledečské stanice kpt. Vítězslav Hess, starosta města Stanislav Vrba, tajemník MěÚ Ing. Vladimír Molín, předseda 
aktivu zasloužilých hasičů Josef Cihlář a člen ledečského SDH a ředitel Územního odboru Havlíčkův Brod Hasičského záchranné-
ho sboru kraje Vysočina plk. Jaroslav Nácovský. Samotných členů se sešlo kolem čtyřiceti. 

Ve zprávě byl zhodnocen stav na úseku členské základny, představeni noví členové, zmíněni členové, kteří organizaci opustili 
a sbor minutou ticha vzpomenul na členy, kteří naše řady v uplynulém období opustili navždy. Vzpomínka patřila M. Škvorové. 
Připomenuti byli jubilanti, narození dětí členů a zmíněna byla ocenění udělená členům sboru. Šedesátiny oslavili pánové plk. J. Ná-
covský a Ing. J. Novák. Martin Prášek oslavil třicetiny. Pan J. Nácovský je od minulého roku nositelem titulu zasloužilý hasič, což 
je nejvyšší ocenění udělované ústředím naší organizace, přičemž dále mu byla udělena záslužná medaile hejtmana kraje Vysočina 
a genpor. HZS Ing. Štěpánem mu byla udělena služební medaile za věrnost I. stupně. 

V oblasti techniky naštěstí finanční krize sbor nezasáhla významně. Na SDH Ledeč byl převeden terénní speciál Camiva, dále 
plovoucí čerpadlo Honda, zajištěny prostorné a vzdušné skříňky pro výjezdovou jednotku, zakoupeno pár kusů nových přileb Gallet 
a několik párů zásahových rukavic, přičemž téměř celá výjezdová jednotka je již vybavena nehořlavými zásahovými převlečníky. 

Velmi si vážíme dřevěné sochy sv. Floriana od pana Urbana, jež byla věnována ledečské stanici. Připomenulo bylo - hasičský bál 
v Kožlí, Ples lidí dobré vůle, svatba Květy a Mirka, čarodějnice, motokros a další společensko-kulturní aktivity sboru. Technika 
byla předvedena v Chřenovicích, Kožlí, Dolním Městě, Kamenné Lhotě a na akci ledečských kynologů. Z asistencí byl připomenut 
Notorburg a Svatomartinský lampiónový průvod. V poděkování za odvedenou práci bylo zahrnulo i pravidelné darování krve. 
V oblasti vzdělání a přípravy bylo zmíněno opakovači školení ČČK v první pomoci, letní cvičení - úterní běhání, čtvrteční stovky 
a sobotní útoky, prověřovací cvičení Mero na Hutích a na světelské PS konané školení strojníků a velitelů. Soutěže, které lze pova-
žovat za součást přípravy, byly zhodnoceny rovněž - okrsková v Prosíčkách a pohár IZS v Libici n. D. 

Z represivní činnosti byla zpráva věnována zejména velkému počtu požárů, čtyři dny trvajícímu 1. stupni povodňové aktivity 
počátkem března, dubnovému větru, popadaným stromům v říjnu. Po pěti letech opět proběhly volby představitelů sboru. Na další 
volební období byli schváleni následující představitelé naší organizace: starosta sboru - Mgr. D. Horký, náměstek starosty - T. Do-
ležal, velitel - J. Pánek, velitel družstva - L. Císařová a jednatel - V. Hess. 

Po hlasování, kterým byla schválena zpráva, zaměření na rok 2010, složení výjezdové jednotky i uvedení představitelé sboru, 
proběhlo ocenění některých z členů. Čestné uznání sboru bylo uděleno J. Šraibové, O. Kršňákovi, T. Havránkové a G. Hessové. 
Čestné uznání okresního sdružení bylo uděleno novým velitelům - J. Pánkovi a L. Císařové. Medaile za 20 let věrnosti organizaci 
byla udělena Ing. J. Novákové, za třicet let aktivního působení v dobrovolné požární ochraně obdržel V. Pokorný ml. Plaketu, coby 
výraz poděkování za práci v uplynulém období, a dárkový koš od starosty Ledče S. Vrby převzal bývalý starosta SDH Ing. J. No-
vák. Po diskuzi, při které vystoupili téměř všichni na schůzi přítomní hosté, následovala večeře a volná zábava. 

Daniel Horký 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE V KNIHOVNĚ 
Dne 25. ledna proběhlo v knihovně předávání cen vítězům soutěže 0 nejhezčí vánoční 
záložku. I přestože nám všem ngní zima dává jasně najevo svoji převahu, nezůstal 
nikdo doma za kamny a vyhlašování se zúčastnily všechny oceněné děti i s hojným 
doprovodem příbuzných. Ke zdaru akce přispěla osobní účast starosty města pana 
Stanislava Vrby, který dětem společně s vedoucí knihovny Pavlínou Mulíčkovou předal 
hodnotné poukázky. Vše proběhlo v příjemné atmosféře, kterou dovedou vytvořit snad 
jen děti svojí spontánností a radostí ze života. Makonec jsme se všichni do svých 
domovů rozešli se společným přáním, aby se mladší generace více zapojovala do 
různých her a soutěží a tím se učila zdravé konkurenci. 

IJ . 
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Zprávy Policie ČR Ledeč 
nad Sázavou za PROSINEC 2009 

Vážení spoluobčané, 
na úvod mi dovolte představit úkoly Policie ČR v oblasti pořádkové služby, které plní Obvod-

ní oddělení Policie ČR v Ledči nad Sázavou. Jedním z hlavních úkolů policistů zařazených na 
citované součásti je ochrana bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku, předcházení trest-
né činnosti a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jim zákony. V této 
souvislosti odhaluje trestné činy a přestupky, zjišťuje jejich pachatele. Dohlíží též na bezpečnost 
a plynulost silničního provozu a řeší přestupky v dopravě. 

Bilanci činnosti policistů v rámci služebního teritoria Obvodního oddělení Policie ČR v Ledči 
nad Sázavou nelze začít jinak než protiprávním jednáním pro společnost nejnebezpečnějším, tedy 
trestnou činností. V roce 2009 bylo zaevidováno celkem 128 případů trestných činů. Policistům se 
podařilo zjistit osobu pachatele u 57 případů a z tohoto počtu objasněných trestných činů bylo ve 
zkráceném přípravném řízení zpracováno celkem 25 případů. Lze konstatovat, že v porovnání s ro-
kem 2008 nedošlo v počtu spáchaných trestných činů a jejich objasnění k výraznějším rozdílům. 

V případě přestupkového jednám bylo zaznamenáno celkem 609 případů daného protiprávní-
ho jednání. Z celkového počtu bylo 433 přestupků řešeno v blokovém řízení v souhrnné částce 
244.500,- Kč, přičemž částka 67.800,- Kč byla předána k vymáhání celnímu úřadu. Ve 102 přípa-
dech bylo učiněno oznámení o přestupku příslušnému správnímu orgánu a ve zbývajícím počtu 
byl přestupek odložen, převážně z důvodu nezjištění osoby pachatele. Nej vyšší podíl na ulože-
ných blokových pokutách mají přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zjištěno celkem 5 řidičů, kteří 
před jízdou požili alkoholické nápoje. Tři případy byly řešeny v rámci trestního řízení pro podezře-
ní z trestného činu ohrožování pod vlivem návykové látky a ve dvou případech byla věc v rámci 
přestupkového řízení oznámena správnímu orgánu při Městském úřadu ve Světlé nad Sázavou. 

V průběhu roku bylo učiněno 12 výjezdů k incidentu se znaky domácího násilí, přičemž ve 
dvou případech bylo využito preventivního institutu, spočívajícího ve vykázání násilné osoby ze 
společného obydlí. 

V rámci prevence policisté zdejší součásti spolupracovali se základními školami a účastnili 
se několika prezentací práce policie. Byl naplňován projekt pod názvem „Bezpečná cesta do 
školy", spočívající v dohledu nad ohleduplností řidičů vůči chodcům na přechodech pro chodce, 
a to především ve vztahu k dětem. Rovněž byly plněny preventivní úkoly v souvislosti s trestnou 
činností páchanou na seniorech a preventivní úkoly spočívající ve výkonu obchůzkové služby 
v blízkosti bankovních ústavů, pošt a čerpacích stanic. 

Policisté zdejší součásti se účastnili, zejména v Havlíčkově Brodě, několika bezpečnostních 
opatření při hokejových utkáních a dále kontrolních akcí se zaměřením na podávání alkoho-
lických nápojů mladistvým v rámci služebního teritoria celého Územního odboru Policie ČR 
Havlíčkův Brod. Kontrolní činnost je prováděna taktéž v chatových oblastech, jejichž cílem je 
zjistit jak stav zabezpečení majetku fyzických a právnických osob, tak případné neoprávněné 
vniknutí do objektu a zjištění jejich pachatele. Zdejší součástí je rovněž zabezpečován dohled 
nad dodržováním zákonnosti při vodním díle Želivka. 

npor. Mgr. Tomáš Bezděk, komisař, Obvodní oddělení Policie ČR v Ledči n. S. 

Ú S P Ě C H N A Š Í P R A V I D E L N É Č T E N Á Ř K Y , 
P A N Í K V Ě T U Š E K A F K O V É 

Měsíčník Kraj Vysočina vyhlásil pro své čtenáře soutěž o nej zajímavější příběh tematic-
ky spojený s Dolnorakouskou zemskou výstavou 2009. Oceněny byly dva zajímavé příběhy. 
Oba pisatelé již navštívili Dolnorakouskou zemskou výstavu 2009. Příběhy dokládají, že 
se Češi i Rakušané během svého života běžně potkávali a žili společně. První z nich byl 
Jiří Zuzák ze Žirovnice, který vzpomíná na rok 1946. Druhý oceněný příběh napsala paní 
Květuše Kafková z Ledče nad Sázavou. Vzpomíná na svého otce, zahradníka a italského le-
gionáře v první světové válce, a také na svou první jízdu vídeňským metrem, tedy městskou 
dráhou, v roce 1938 během prázdnin u své tety. Paní Kafkové blahopřejeme k úspěchu 
a třeba se i my na stránkách našich novin dočkáme nějakého zajímavého zážitku z jejího 
pera. Její oceněný příběhem otiskujeme v plném znění. 

Můj otec František Chaloupka se narodil v roce 1884 ve Velharticích na Šumavě z 12 dětí. 
V tehdejších dobách se chodilo pracovat do Vídně a tak můj otec a jeho sestra také odešli. Jeho 
sestra se ve Vídni vdala za Slováka z Bratislavy a žili tam do konce života. Tatínek se vyučil 
zahradníkem u barona Rothschilda a dlouho u něho pracoval. Místo jeho syna šel na vojnu a jeho 
plat byl posílán jeho rodině do Velhartic. Po vypuknutí 1. světové války rovněž místo jeho syna 
šel do války, dostal se do italského zajetí a přišel na italskou frontu. Z této války měl několik 
medailí a vrátil se do Čech jako italský legionář a pracoval jako zahradník na ředitelství Česko-
slovenských státních drah, které bylo vedle Wilsonova nádraží. Tehdy zaměstnanci čs. drah měli 
mnoho výhod, mimo jiné i deputát, vánoční příspěvek, uhlí i jiné. Když mně bylo 15 let, byla 
jsem u tety ve Vídni na prázdninách a poprvé jsem tehdy jela metrem, nyní je mi 86 let a metro 
jezdí i v Praze. Ve Vídni žilo mnoho Čechů a Slováků, byly tam i české školy. Navštívila jsem 
Dolnorakouskou zemskou výstavu v Hornu a ještě chci navštívit tuto výstavu v Rabsu a Telči. 
Výstava se mi líbila, je velmi zajímavá a měla jsem i trochu času prohlédnout si město Horn 
a Telč. Rovněž jsem byla na Mezistátní zemské výstavě Cheb-Markredwitz, která byla rovněž 
velmi zajímavá. 

Květuše Kafková 

Situace na trhu práce 
Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Ledeč 

nad Sázavou k 31. 1. 2010 činila 11,10%, což 
je 587 uchazečů o zaměstnání (z toho 281 žen). 
Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese Havlíč-
kův Brod byla 10,56%. 

Přímo ve městě Ledeč n. S. je 325 nezaměst-
naných, míra nezaměstnanosti je zde 10,44%. 

Počet volných pracovních míst na Ledečsku 
činil k 31. 1. 2010 celkem 11 míst. Najedno vol-
né pracovní místo připadá na Ledečsku 53,36 
uchazeče o zaměstnání. 

NABÍZÍME 
montáže elektroinstalací, hromosvodů, boilerů, 

sporáků, domácích telefonu, rozvaděčů, 
akumulačních kamen, elektrokotlů. přímotopů 

(pro bydlení s nižší sazbou DPH 10 %). 
Revize nářadí, spotřebičů, elektroinstalací 

a hromosvodů. 
Prodej elektromateriálu, kabely, svítidla, 

rozvaděče, jističe, stykače, sporáky, lednice 
boilery, přímotopy, elektrokotle. bezpečnostní 

kamery ovládané mobilem 
a dalších 10 000 položek elektro 

Najdete nás na Husově náměstí 489 
v Ledči nad Sázavou (vedle infocentra) 
tel.: 602 252 365, elektro@elkomplex.cz 

PRODÁM 
Dvoj hrob na starém hřbitově 

v Ledči nad Sázavou. 
Kontakt: 602 187 695 

ZPRACUJI VAŠE DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 
A PŘEHLEDY PRO OSSZ A POJIŠŤOVNU 

Kontakt: 733 500 278 

TRÍMS 
RUČÍCE 

koberce, korky 
1« o f i v / v / 

lina různých sin 
kusové koberce 
stropní podhledy 
plovoucí podlahy 
podlahářské práce 
rozvoz 
nejnižší ceny v regionu 

P o - P á 8 » o . ] 6 3 o S o 8 0 0 - n s o 

lučíce 50 
tel./fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209 

u é o s č s k é W W W 9 
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V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLE 

jsme začátkem nového roku blahopřáli 
třem žákům výtvarného oboru za ocenění, 
kterého se jim dostalo koncem roku minu-
lého ve fotografické soutěži, pořádané Foto-
klubem Zruč n. S. Na vernisáži VII. ročníku 
výstavy fotografií ve Zruči bylo předáno 
ocenění v kategorii A (do 15 let) Dorotě Hru-
bešové a v kategorii B (nad 15 let) Matějovi 
Kovaříkovi (na snímku vlevo) a Jakubovi No-
vákovi. Děkujeme za dobrou reprezentaci. 

-GH-

SLUNEČNÍ ZÁTOKA 
Letní dětský tábor u Ledče n. S. pro děti od 6 do 15 let 

Lesní areál u řeky Sázavy, ubytování na pokojích v budově, 
lůžkoviny, strava 6x denně, pitný režim, elektřina, WC. 

V termínech: 31. č e r v e n c e - 1 4 . srpna, 
14. s r p n a - 2 8 . srpna 2010 

CTH: ZA V Š E C H N O MŮŽE ČERT aneb Hádky s čertem 

Program: hry, sport, lodičky, výlety, diskotéky, soutěže.... 

Hlavní vedoucí: Lenka Janoušková, cena: Kč 3.800,-

Kontakt: 774 498 982, 777 085 608, 775 085 607 
www.ldtslunecnizatoka.wbs.cz,slunecnizatoka@seznam.cz 

VELETRH GO 
BRNO 

Ve dnech 14.-17. ledna 2010 se v Brně 
konal XIX. mezinárodní veletrh turis-
tických možností v regionech s názvem 
Region Tour. Naše Informační centrum 
se opět zúčastnilo tohoto veletrhu, s tím 
rozdílem, že se tentokrát podílelo pod 
záštitou H. Brodu na prezentaci našeho 
města jako součásti regionu Vysočiny. 
Zaměstnanci u stánku poskytovali ná-
vštěvníkům jak informace, tak i ledeč-
ské propagační materiály. Navázali jsme 
kontakty s ostatními informačními centry 
a vyměnili si zkušenosti, poznatky a ma-
teriály. Doufáme, že příští již 20. mezi-
národní veletrh nám přinese zase něco 
nového a zajímavého a že opět budeme 
aktivně propagovat naše město a region. 

-mz~, -mp-
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Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola 
Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1,584 01 Ledeč nad Sázavou 

Telefon: 569 430 500 - sekretariát, fax: 569 430 503 www.gvi.cz 

Informace o přijímacím řízení 
Pro školní rok 2010/2011 budou na naší škole otevřeny tyto obory: 

Gymnázium. 
- osmileté gymnázium - prima (79-41-K/81) 
- čtyřleté gymnázium - první ročník (79-41-K/41) 

SOS; 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou: 

Informační technologie a ekonomika - 4 l e t é denní (18-20-M/01) 
Strojírenství - informační technologie a počítačová grafika - 4leté denní (23-41 -M/01) 
Podnikání - 3leté nástavbové dálkové (64-41-L/524) 
Provozní technika - 3leté nástavbové dálkové (23-43-L/506) 

Obory vzdělání s výučním listem: 
Strojní mechanik (zámečník) - 3leté denní (23-51-H/01) 
Nástrojař - 3leté denní (23-52-H/01) 

VOŠ: 
Vzdělávací program - Ekonomika a management podniku - 3leté denní (63-41-N/12) 

zaměření: ekonomika nebo strojírenství 

Vzdělávání je ukončené absolutoriem s právem užívat titul DiS. (diplomovaný specialista). 
Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy do 31.1. 2010. 
Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení na Gymnázium a SOŠ lze podávat nejpozději do 
15.3. 2010. Pro studium na VOŠ je to 20. 3.2010, studenti hlásící se na dálkové studium 
mají čas do konce května 2010. 

Informace o vypsání termínu dalších kol přijímacího řízení budou průběžně zveřejňovány na 
webových stránkách školy. 

Zájemci z řad žáků i rodičů se mohou se svými případnými dotazy kdykoliv v pracovních 
dnech obrátit na vedení školy osobně či telefonicky, rádi se jim budeme věnovat. 

V úterý 23. 2. pořádáme letos poslední Den otevřených dveří, a to již od osmé hodiny ranní! 
Přijďte se podívat, jak u nás probíhá vyučování. Budeme zájemcům k dispozici do 17.00. 

A pár slov na okraj: 
Naše střední škola nabízí mnoho, od různorodé nabídky předmětů (včetně nepovinných předmětů 
a kroužků), přes nižší počty žáků ve třídě, použití moderních vyučovacích metod, důraz na kompetence, 
až po moderní vybavení školních prostor. Je centrem vzdělání nejen pro Ledeč samotnou a mikroregion 
Ledečsko, ale i pro širší okolí: sjíždějí se sem studenti ze Zručska, Zbraslavicka, Kralovicka i okolních 
regionů Vysočiny. Je tedy i ekonomickým přínosem městu. A v neposlední řadě je jistě příjemné potkávat 
v ulicích našeho města mladé lidi. 
Otázky a spory, a to nejen na úrovni našeho města a regionu, ale v celostátním měřítku, vyvolává existence 
tzv. nižších gymnázií, která je v posledních letech kritizována kvůli odlivu žáků ze základních škol, a také 
kvůli selekci žáků, která je podle některých odborníků z řad sociologů či psychologů příliš časná. Naše 
vlastní zkušenosti z praxe však dokazují, že tento druh či způsob vzdělání své opodstatnění má: bývají 
tu zpravidla soustředěny děti, jejichž budoucí metou je vysokoškolské vzdělání, a osmileté studium jim 
k tomu poskytuje soustavnou, důslednou a ničím nepřerušovanou průpravu. Tuto skutečnost můžeme 
doložit počty absolventů oktáv, přijatých na vysoké školy (v posledních letech úspěšnost 100%, tzn. všichni 
přijati, a valná většina z nich také vysokou školu úspěšně dokončila či k jejímu dokončení směřuje). 
Působení nižších gymnázií vyvolává také celou řadu mýtů: třeba ten, ve kterém jsou rodiče přesvědčeni, 
že „připraví své ratolesti kvůli spoustě učení o dětství a o jiné zájmy". I tu je třeba oponovat. Podle našich 
dlouhodobých zjištění se naši žáci často věnují při studiu více koníčkům než předtím. Svoji roli tu totiž 
sehrávají spolužáci, neboť děti si navzájem sdělují zkušenosti a doporučení, a rády chodí tam, kam 
kamarád, kamarádka. V průměru tak každý z žáků nižšího gymnázia stráví při organizovaných odpoledních 
aktivitách kolem tří hodin týdně, a jsou i tací, kteří takto stráví osm hodin za týden! 
Rodičům, kteří jsou ve svém rozhodování bezradní, lze jen poradit otázkou: co je podstatné pro vývoj 
vašeho dítěte? Je to v zásadě jednoduchá myšlenka - vyvinout takové úsilí, použít takové metody, aby 
se k jeho schopnostem a dovednostem získaným geneticky přidala co největší míra dalších, které děti 
získávají především návštěvou školy (tzn. přidaná hodnota). To vše ještě podpořeno rozvojem volních 
vlastností, které jsou nezbytné pro úspěšné a kvalitní prožití života (pracovitost, cílevědomost, tolerance, 
slušnost, sebevědomost, tvořivost apod.). 
A o tuto přidanou hodnotu na naší škole poctivě a odpovědně usilujeme. 

Vedení Gymnázia, VOŠ a SOŠ 

mailto:slunecnizatoka@seznam.cz
http://www.gvi.cz


Házenkáři zahajují 
Dva měsíce uplynuly , jako voda" a pro druholigové házenkáře už je tu zahájení 

„jarní" části sezony. Jménem oddílu házené si dovolujeme pozvat všechny své příz-
nivce, ale i širokou sportovní veřejnost ke sledování domácích zápasů, které se jako již 
tradičně budou hrát v sobotu od 15,30 hodin ve sportovní hale gymnázia v Koželské 
ulici. Již 13. února přivítáme na domácí palubovce prvního soupeře - družstvo Strako-
nic. Další domácí utkání budou sehrána v následujících termínech: 

27.2.2010 HK Rokycany 
13.3.2010 Slávia VŠ Plzeň 
27. 3. 2010 Spartak MAS Sezimovo Ústí 
24.4.2010 Jiskra Třeboň 
1.5.2010 SK Praha 4 
Věříme, že nám zachováte minimálně stejnou přízeň jako v podzimní části sezony 

a přijdete nás povzbudit v důležitých domácích utkáních o druholigové body. 
• • H 

Jedinou zápalkou 
Letos jsme se opět vrátili k našemu tradičnímu termínu pořádání „Svatoštěpánského 

výstupu na Melechov". Vždy to byla naše vánoční akce na den 26. prosince, jak mnozí 
už byli zvyklí a bez zvláštního pozvání přicházeli ke studánce pod vrcholem kopce, 
vévodícího naší kotlině mezi Smrčnou a Ledčí. 

Těm, kteří si založili svoji vlastní tradici v lednu - hlavně Kutnohorští, Brodští 
a Přibyslavští a se kterými jsme poslední dva ročníky také chodili, byla jejich akce 
odložena na některou z jarních sobot tak, aby se umístili někam mezi naše jarní „Ble-
dule" a „Doubravku". (Čtenáři, vezmi to jako naši pozvánku k účasti...) 

Sešlo se nás z různých míst osm a přesto se náš čtyřiačtyřicátý ročník mimořádně 
vydařil. Z různých míst - Pražští a Kolínští od Mstislavic, někdo od Rohule a jeden -
osamělý - od Smrčné. 

Počasí nám tentokrát přálo sluncem i modrou oblohou a nahoře sníh, zbytky z před-
chozího prvního pozdravu zimy. Jen studánka nás přivítala zamrzlá. Nepřekvapilo nás 
to, byli jsme připraveni. 

Letos se opět, ani nevím po kolikáté, podařilo oheň zažehnout jedinou zápalkou, 
ačkoliv to přece jen trochu vyžaduje (snad skautské) výchovy, aby oheň záhy nevyha-
sl, živený vlhkým dřevem, které tady nabízí zasněžený les. Tentokrát jsme vařili jen 
čaj, ohřály se ale i ruce, vzpomínky na jiné cesty, přátele vzdálené i blízké - i ty, co 
nepřicházejí, nebo nepřijdou už nikdy. 

První plameny přivítali za ledečské osldskauty pro ostatní, i pro někoho Neznámé-
ho, slovy spisovatele severských románů - J. Londona: 

„Zdar poutníkovi, který dnes jde po osamělé stezce: 
nechť mu zásoby vystačí, 
nechť jeho psi vydrží námahu dlouhé cesty, 
nechť ani jedna jeho zápalka nepřijde nazmar..." 
Po zrušení, úklidu a zabezpečení opouštěného ohniště, ještě uložení zbylé zásoby 

dřeva pro neznámé příští návštěvníky, kdyby je, nepřipravené, překvapila náhlá sně-
hová bouře, nebo hladoví vlci... 

Ledečští old skauti 

Na snímku zleva: Vostatek, Levitnerová, Kupová, Fialová, Vostatková, Vopěnka. Dole - Kovařík, Kupr 

KRASOBRUSLENÍ 
STÁLETÁHNE 

Málokdo ví, že v malebném městečku Ledeč 
nad Sázavou vznikl nový oddíl krasobruslení při 
HC Ledeč nad Sázavou. Maminky třech malých 
krasobruslařek a dvou začínajících bruslařů oslo-
vily pana starostu města Ledeč nad Sázavou, dále 
vedení HC Ledeč nad Sázavou a založily při HC 
Ledeč n S. nový oddíl krasobruslení. Celé loňské 
léto maminky děvčat usilovně pracovaly na vzni-
ku nového oddílu, od 1. 9. 2009 začal tento oddíl 
oficiálně fungovat. Oddíl čítá 5 členů - všechny 
z Havlíčkova Brodu: Markéta Suchánková - 17 
let - kategorie Juniorka, Eliška Lísková - 10 let 
- kategorie ŽAČKY nej mladší, Aneta Juhaňá-
ková - 9 let - kategorie ŽAČKY nejmladší - do 
loňského března 2009 působící v Havlíčkově Bro-
dě při HC Rebel, dále Markéta Juhaňáková - 12 
let a Dominik Líska - 5 let - začínající bruslaři, 
kteří pilují základy bruslení. Aneta Juhaňáko-
vá se v loňské sezóně umístila na krásném 1. 
místě v kategorii NOVÁČCI, Eliš-
ka Lísková se v loňské sezóně umístila na 
11. místě v kategorii ŽAČKY nejmladší (dvouleté 
kategorii). Krasobruslařky trénují každé ráno od 
6.00 do 7.15 hodin pod vedením trenérky III. třídy 
ZINY SUCHÁNKOVÉ taktéž z Havlíčkova Bro-
du, lx týdně odpoledním tréninkem, suchou přípra-
vou a baletními hodinami. Dále dojíždí na led USK 
Praha k trenérce PaedDr. Markétě Procházkové. 
Velkou a sladkou odměnou za každodenní dřinu 
jim bylo úspěšné splnění Testů výkonnosti č. 5 
potřebné pro další účast na republikových poháro-
vých závodech Českého krasobruslařského svazu. 
Obě děvčata splnila tyto testy na zelenou kartu, což 
znamená nejlépe, jak mohla. Pro vysvětlenou Testy 
výkonnosti č. 5 obsahují 12 povinných prvků sklá-
dajících se z kroků, různých druhů obtížných piru-
et, dvojitých skoků a tanečních kroků. Největším 
úspěchem krasobruslařek bylo 1. místo Anety Ju-
haňákové na Velké ceně v Břeclavi dne 23. 1. 2010 
a 2. místo Elišky Lískové na Příbramském kahanu 
dne 5. 12. 2009. Nyní před mistrovstvím ČR se již 
uzavřelo bodové hodnocení všech kategorií a Ane-
ta Juhaňáková obsadila 5. místo a Eliška Lísková 
17. místo v kategorii ŽAČKY nejmladší z celkové-
ho počtu 63 závodnic závodících v pohárové sou-
těži ČKS. Aneta Juhaňáková zůstane v kategorii 
žačky nejmladší ještě příští sezónu a Eliška Lísko-
vá postupuje do kategorie žačky mladší. Markétu 
Suchánkovou po doléčení kolene čeká příprava 
na zkoušky na asistenta trenéra, Markétu Juhaňá-
kovou vstup do projektu Bruslička a nejmladšího 
člena oddílu Dominika Lísku vstup do hokejové 
přípravky. Lední sezóna krasobruslařkám skončí 
v dubnu 2010, kdy se přestane v Ledči nad S. mra-
zit, tehdy nastane malá přestávka a pokračovat se 
bude dojížděním za ledem od května 2010, soustře-
děními o letních prázdninách a samozřejmě suchou 
přípravou v průběhu. Rády bychom za oddíl kra-
sobruslení poděkovaly městu Ledeč nad Sázavou, 
HC Ledeč nad Sázavou, výborným pánům ledařům 
za skvělé podmínky a hýčkání. Upřímné díky. 
Touto cestou apelujeme na rodiče malých dětí brus-
lařů i nebruslařů, aby se přišli podívat na tréninky 
a rozhodli se rozšířit řady oddílu krasobruslení. 

Na snímku Eliška a Aneta 
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VZPOMÍNKA 
ff 

A 

cDne 14- února uplyne už 14 let od úmrtí paní 

OVtiíuse ¿jfulínové z Uiahreku. 

DCdo jste ji znali a mÉi rádi, •věnujte jí, prosíme, 

spolu s celou rodinou tichou vzpomínku. 

¿Manžel, dcera a syn s rodinami 

cDne I. února uplynul třetí roh,, kdy nás navždy 
opustila ve věku nedožitých 59 ^ naše drahá 

manželka a maminka, paní ¿/Marcela DUídhová 
z JHedče n. S. Dido jste jí znali a měli rádi, 

věnujte jí prosím tichou vzpomínku. 

děkují manžel, synové a matka. 

OZNÁMENI O UMRTI 

Se zármutkem oznamujene, že dne I/j.- 12. 200Q nás navždy 
opustila paní ¿Marie Cudlínová ve věku 86 let. Poslední rozloučení 

proběhlo dne 22. 12. 200Q v úzkém rodinném kruhu. 
Dne ZJ. 2. 20I0 ve 14 hodin bude poslední rozloučení - uložení urny do 

hrobu s církevním obřadem na starém hřbitově v JZedči nad Sázavou. 

3~a pozůstalé vnuk Tomáš s manželkou a rodina. 

Vážení, dovolte mi, abych Vám oznámila, že v úterý 
dne 12. ledna 2010 zemřela moje babička, paní ¿Anna Zelenková, 

dcera paní Růženy Uludlové a pana Uohumila ^¿Kadlase, 
která se narodila v J2edči nad Sázavou 28. 5- I9®9-

protože se dožila IOO let, napadlo mě, že by ledeěskou veřejnost tato 
informace mohla zajímat, přestože v JZedči zřejmě máme ještě nějaké 

vzdálené příbuzné CJludlovy), nejsme s nimi v kontaktu a nemám na ně žádné 
spojení. (J\fevím, kolik občanů, kteří se v JZedči narodili, se dožilo tak vysokého 
věku, tak si myslím, že by Vás to mohlo zajímat a je možné, že si na ¿Annu 

Zelenkovou ještě někdo vzpomene. 

, ¿Jng. Zuzana U^ovšíková , 

JtDnOTA CASH ÁHD CARRT 
Pivovarská 7 0 3 , Ledeč n. S. 

riA&ízí 
velIcý sor t iment sudového a lahvového 

piva, l i hov in a l i m o n á d 
A o ž n o s t zapůjčení (h ladícího zařízeni 

Rozvozy zdarma! 
O t e v ř e n o P O - P Á 7 - 1 5 hod . 

( t e l e f on 5 Ó 9 7 2 0 7 2 0 ) 

o SO, HC m o ž n o zavolat na tel.: Ó 0 3 3 9 8 173 

4. SPOLEČENSKÝ PLES 
SOKOLOVNA LEDEČ N. S. 

V pátek 19. 2. 2010 od 20 hod. se v sokolovně 
Ledeč nad Sázavou koná 4. Společenský ples. 

K tanci bude hrát populární skupina IMPULS. 

Pořadatelé připravili pro účastníky plesu zpestření zábavy. 

V průběhu plesu předvede „Umělecká agentura PÁRTYPROGRAM 
Praha" ohnivou show a v druhém vystoupení předvede žonglování 

s ohněm a různými předměty. 

Předprodej vstupenek probíhá 
v prodejně pí Kunáškové „Dárkové zboží" u mostu. 

Pořadatel, kterým je TJ Sokol Ledeč n.S. ve spolupráci 
se starostou Města Ledeč n.S., zvou všechny, 

kteří se chtějí dobře pobavit, k návštěvě tohoto plesu. 

\\ 

Obec Pavlov u Ledče nad Sázavou 

PRODÁ POZEMKY NA VÝSTAVBU 
RODINNÝCH DOMŮ 

Veškeré inženýrské sítě jsou na hranici pozemku. 
Cena 150 Kč/m2 

Bližší informace na tel.: 603 294 558, 739 420 91 I 

V = 

(CENTRUM - DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
LEDEČ NAD SÁZAVOU, HUSOVO NÁMĚSTÍ 242 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVĚ RIZENI 
NA POZICI EKONOMA/EKONOMKY 

Požadujeme: 
- stupeň vzdělání: minimálně SŠ vzdělání - ekonomického zaměření 
- znalost podvojného účetnictví příspěvkových organizací 
- znalost mzdové agendy 
- přehled v oblasti personalistiky 
- znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) 
- znalost ekonomického systému POHODA výhodou 
- samostatnost a organizační schopnosti 
- komunikativnost a schopnost jednat s lidmi 
- vysoké pracovní nasazení 
- časová flexibilita 

Nabízíme: 
- perspektivní pozici 
- možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu 
- pracovní úvazek 0,5 
- 9. platovou třídu 

Nástup: 1. dubna 2010 
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje 
tyto náležitosti: 

- jméno a příjmení, titul zájemce 
- datum a místo narození zájemce 
- státní příslušnost 
- místo trvalého pobytu 
- kontaktní spojení 
- číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu 
- datum a podpis zájemce 

K přihlášce je nutno přiložit: 
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních 

a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se ekonomie 
a účetnictví 

- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců 
obdobný doklad příslušného státu) 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Přihlášku je nutno podat písemně v uzavřené obálce s označením: 

„Výběrové řízení - ekonom/ekonomka". 
Lze ji odeslat na výše uvedenou adresu nebo doručit osobně do kanceláře 

ředitele SVČ Ledeč (pracoviště Husovo náměstí 242). 

Lhůta pro podání přihlášky: 

doručit nejpozději do 22. 2. 2010 do 12.00 hodin. 

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace 
si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit. 

Oznámení o konání osobního pohovoru bude zasláno pouze vybraným 
uchazečům nejpozději do 5. března 2010. Předložené doklady budou vráce-
ny pouze při osobním převzetí. 

V Ledči nad Sázavou dne 1. 2. 2010 
Miroslav Hánečka 
ředitel SVČ Ledeč 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7 ,584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 511, 
fax: 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. 
Podávání novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o. 
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