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Pevnou šňůrou měsíců, sváže dny dohromady, 
byli jsme TflM a jsme TfíDY-

Slavnostním ohňostrojem jsme zahájili nový rok. 
Nechť je tedy pro nás pro všechny příjemný a úspěšný! 
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ZAČÍNÁ ROK 2010 

Ohňostrojem ze Šeptouchova, na který se přišla k řece prv-
ní den v roce podívat snad tisícovka lidí z města i okolí, jsme 
letos zahájili nový rok a také nové desetiletí. Nádherná podí-
vaná, skvělá novoroční atmosféra byla doprovázena srdečný-
mi stisky rukou. Perla Posázaví tak 1. ledna večer zahájila rok 
2010. Jaký bude? Co nám přinese? Co od něho očekávat? 

Rok 2010 by měl být pro nás všechny rokem rozumu. Po 
roku ekonomické, politické a celospolečenské krize bychom 
se měli začít řídit zdravým rozumem a zachraňovat, co se 
ještě v naší společnosti a v mezilidských vztazích zachránit 
dá. Z úsměvů, srdečných slov a upřímných přání na nový rok 
pod Septouchovem lze usuzovat, že by se to mohlo podařit. 

V roce 2010 se v našem městě přes pokračující dopady 
ekonomické krize zřejmě dočkáme rekonstrukce kulturního 
sálu na gymnáziu, na které jsme domluveni s krajem Vyso-
čina, dále generální rekonstrukce ulice Nádražní, oplocení 
areálu základní školy, zahájení opravy autobusového ná-
draží a snad také výstavby fotovoltaické elektrárny na prů-
myslové zóně. Ta by mohla výraznou měrou navýšit příjmy 
města, u kterých jinak počítáme s dalším propadem hlavně 
v oblasti daňových příjmů. Pokusíme se s tímto propadem 
vyrovnat za cenu dalších úsporných opatření jak na měst-
ském úřadě, tak i v našich příspěvkových organizacích. 

Nastávající rok 2010 bude hlavně pro nás všechny rokem 
volebním, volit se bude do poslanecké sněmovny, senátu 
i do zastupitelstev měst a obcí. Na další 4 roky si budeme 
vybírat svoje zástupce do zastupitelských orgánů a určovat 
tím náš další vývoj nejen ve městě, ale v celém státě. Ne-

bude to ani trochu jednoduchá záležitost, proto přeji všem 
občanům - voličům šťastnou ruku a rozvážnou volbu při 
výběru té nejsprávnější kandidátky. 

Uplynulý rok 2009 byl celosvětově rokem krizovým, ce-
lorepublikově rokem zmařených voleb a místně rokem pl-
nění dávných slibů. Po třech letech dohadování vyrostl v lo-
kalitě u autobusového nádraží market BILLA, po pěti letech 
očekávání nám kraj přispěl na opravu místních komunikací, 
které při uzavírce mostu a náměstí používal jako objízdné 
trasy. Naši hokejisté zkraje roku vyhráli okresní přebor, 
fotbalisté do něho v polovině roku málem sestoupili, dva 
ledečské občany ocenil hejtman kraje záslužnou medailí. 
Vyměnili jsme ředitele základní školy, postavili se opětovně 
za vedení mateřské školy a převzali pod sebe školu základ-
ní uměleckou. Nezískali jsme dotaci na plavecký bazén, ale 
získali jsme zájemce o pozemky na průmyslové zóně. Na 
stránkách Ledečských novin jsme vás po celý rok informo-
vali o všech důležitých událostech a hodláme v tom pokra-
čovat i v roce letošním. 

Přeji všem čtenářům Ledečských novin, všem občanům 
města Ledeč nad Sázavou a přidružených obcí, všem svým 
spolupracovníkům, přátelům i oponentům hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti v nastávajícím roce 2010 a jak jsem již 
výše uvedl, šťastnou ruku a rozvážnou volbu v květnových 
i říjnových volbách. 

Stanislav Vrba, starosta města 
foto V. Skála 



ZPRÁVY Z 
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 16. prosince 2009 

I. RM schvaluje: 
- přijetí Smlouvy o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky s IP 

Izolace Polná, s.r.o. a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této 
smlouvy. 

- změnu nájemní smlouvy č. 1 l/N-06 ze dne 26. 6. 2006 včetně dodatků ze dne 
9. 11. 2007, ze dne 1. 1. 2009 a ze dne 30. 6. 2009 s ČR - Krajské ředitelství 
policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava s platností od 
1. 1.2010. 

- nájemní smlouvu - smlouvu o umístění zařízení v objektu zděné rozvodny 
NN, na pozemku parc.č. st. 2066 v k. ú. Ledeč nad Sázavou s firmou Vodovo-
dy a kanalizace, a.s. Havlíčkův Brod . 

- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15. 12. 2004 s Úřadem práce v Havlíč-
kově Brodě s platností od 1. 1. 2010. 

- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 22/07-N ze dne 24. 4. 2007 s ZEMKO 
Kožlí, a.s. s platností od 1. 1. 2010. 

- uzavření smlouvy o výpůjčce budovy čp. 231 včetně přilehlých prostor v ma-
jetku Města Ledeč nad Sázavou mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Základní 
uměleckou školou Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace v souladu se 
zřizovací listinou. 

- uzavření smlouvy o výpůjčce části nebytových prostor v l.NP budovy čp. 
231 včetně přilehlých prostor v majetku Města Ledeč nad Sázavou mezi ZUŠ 
Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace a Gymnáziem, SOŠ a VOŠ Le-
deč nad Sázavou a to v rozsahu smlouvy o výpůjčce mezi ZUŠ Ledeč nad 
Sázavou a Gymnáziem, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ze dne 29. 5. 2009. 

- uzavření smlouvy o výpůjčce budovy čp. 82 včetně přilehlého pozemku v ma-
jetku Města Ledeč nad Sázavou mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Středis-
kem volného času Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace v souladu se 
zřizovací listinou. 

- ukončení nájemní smlouvy č. SI/23/98-N ze dne 31. 3. 1998 2007 a nájemní 
smlouvy č. SI/24/98-N ze dne 31.3. 1998 uzavřenými s TS Ledeč nad Sáza-
vou, s.r.o., dohodou ke dni 31. 12. 2009. 

- navýšení těžby dřeva o cca 539 m3 v důsledku zpracování kůrovcové kalamity 
s tím, že vytěžené dřevo bude zahrnuto do vyhodnocení nájmu pro rok 2009. 

- od 1. 1. 2010 změnu „Ceníku služeb MěK" dle podkladového materiálu RM-
17/2009-17. 

- zveřejnění záměru odprodat část pozemku pare. č. 2236/1 v kat. území Ledeč 
nad Sázavou (ulice Melechovská u domu čp. 773). 

- manželům Erice a Petrovi Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy k bytu 
č. 3 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2010 
do 30. 6. 2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou měsíčně ve výši 2715,- Kč. 

- manželům Janu a Miloslavě Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy 
k bytu č. 9, ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2010 
do 31. 3. 2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši 1903,- Kč měsíčně. 

- paní Ivě Kratochvílové prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v ul. Če-
chova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
2495,- Kč měsíčně. 

- ukončení nájmu nebytových prostor v zadním traktu čp. 16, Husovo náměstí 
v Ledči nad Sázavou dle smlouvy č. OdMI/01/07-N ze dne 30. 3. 2007 a do-
datku č. 1 ze dne 20. 10. 2008 vč.vyklizení nebytového prostoru k 31. 1. 2010 
a souhlasí s vypnutím elektrické energie ke dni 18. 12. 2009. 

- Smlouvu o spolupráci s VZP H. Brod, na základě které bude ve vánočních 
dnech organizováno veřejné bruslení na ledečském zimním stadionu pro po-
jištěnce VZP zdarma. VZP za tuto prezentaci uhradí Městu částku 4200,- Kč. 

- uzavření smlouvy o výpůjčce s ČR - Hasičským záchranným sborem kraje 
Vysočina na radiostanici GM300, která je součástí vybavení vozu CAMIVA 
a bude sloužit Sboru dobrovolných hasičů. 

II. RM odkládá: 
- žádost Policie ČR Obvodní oddělení Ledeč nad Sázavou na provedení 

stavební úpravy prostor v budově čp. 790 ul. Barborka v Ledči nad Sáza-
vou. Žádost bude předložena na únorovém zasedání Zastupitelstva města 
Ledeč nad Sázavou. 

- návrh smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě v souladu s rekonstrukcí místní komunikace ulice Nádražní 
v Ledči nad Sázavou s firmou Telefonica 02, Praha 4, Michle do doby upřesně-
ní výše nákladů. 

III. RM jmenuje: 
- do funkce ředitelky Základní umělecké školy příspěvkové organizace Ledeč 

nad Sázavou paní Janu Laudátovou od 1. 1. 2010 na dobu určitou do ukončení 
konkursního řízení na obsazení této funkce. 

- do funkce ředitele Střediska volného času příspěvkové organizace Ledeč nad 
Sázavou pana Miroslava Hánečku od 1. 1. 2010 na dobu určitou do ukončení 
konkursního řízení na obsazení této funkce. 

RADNICE 
IV. RM ukládá: 
- odboru samosprávy uzavřít s panem Vratislavem Jandusem novou dohodu 

o uznání dluhu včetně nového splátkového kalendáře. 
Termín: 31.1.2010 

Zodpovídá: Ing. Jan Čepa - ved OS 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 28. prosince 2009 
I. RM schvaluje: 
- tyto termíny schůzí rady města v I. pololetí 2010: 18. 1., 1. 2., 15. 2., 8. 3., 

29. 3., 19. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6. a 12. 7. 2010. 
- tyto termíny zasedání zastupitelstva města v I. pololetí 2010: 18. 1., 22. 2., 

26.4. a 28. 6. 2010. 
- Františku a Jitce Staníčkovým prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2/2 v ul. 

Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2010 do 28. 2. 2010. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 
741,- Kč měsíčně. 

- prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 - bezbariérový v domě čp. 1290 v uli-
ci 28. října v Ledči nad Sázavou paní Jindřišce Veletové, a to na dobu určitou 
ode dne 1.1. 2010 do 31. 12. 2010. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje 
nájemné sjednané dohodou ve výši 1217,- Kč měsíčně. 

- MUDr. Petru Technikovi prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v ul. 5. květ-
na, čp. 473 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1. 1. 2010 do 31.12. 2010. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně 
ve výši 4.055,- Kč. 

- paní Marii Šimkové ukončení nájmu bytu č. 5 v domě čp. 145, ul. Mlýnská 
v Ledči nad Sázavou dohodou ke dni 29. 12. 2009. 

- zveřejnění záměru prodat (pronajmout) pozemky, na nichž jsou umístěny budo-
vy zajišťující provoz čističky odpadních vod a pozemek pod vodojemem v ulici 
Zd. Fibicha v Ledči nad Sázavou. 

- odečíst z vyúčtování elektrické energie částku ve výši 10.236,-Kč dle sazby 
D26d za poslední účtovací období panu Vratislavu Jandusovi, bytem Ledeč nad 
Sázavou, Husovo nám. 16. 

- ukončení nájmu nebytových prostor v zadním traktu čp. 16, Husovo náměstí v Led-
či nad Sázavou dle smlouvy č. OdMI/01/07-N ze dne 30. 3. 2007 a dodatku č. 1 ze 
dne 20. 10. 2008 včetně vyklizení pronajatých nebytových prostor do 31. 3. 2010. 

- změnu nájemní smlouvy č. 12N-06 ze dne 1.6.2006 včetně dodatků ze dne 25.9.2006, 
ze dne 8.11.2007, ze dne 31.12.2008 a ze dne 30. 6.2009 s ČR - Finanční ředitelství 
v Brně, Náměstí Svobody č.4, 602 00 Bmo. s platností od 1. 1. 2010. 

II. RM doporučuje: 
- Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou prodej (pronájem) pozemků zajišťu-

jících provoz čističky odpadních vod v ulici Nádražní a pozemku pod vodoje-
mem v ulici Zd. Fibicha v Ledči nad Sázavou. 

- Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou zřízení věcného břemene za úplatu ve 
prospěch provozovatele VaK, a.s. Havlíčkův Brod u přečerpávacích stanic ve 
dvoře AMK, v ulici Mlýnská a v ulici Čechova. 

- Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou zařadit výměnu oken v bytě DPS, 
5. května čp. 473 v Ledči nad Sázavou do rozpočtu města na rok 2010. 

III. RM ruší: 
- svoje rozhodnutí č. 17.2009/213RM-s) z 16. 12. 2009 o ukončení nájmu neby-

tových prostor v zadním traktu čp. 16, Husovo náměstí v Ledči nad Sázavou dle 
smlouvy č. OdMI/01/07-N ze dne 30. 3. 2007 a dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2008 
vč. vyklizení nebytového prostoru k 31. 1. 2010 a vypnutí elektrické energie ke 
dni 18. 12. 2009. 

NABÍZÍME montáže elektroinstalací, hromosvodů, boilerů, 

sporáků, domácích telefonů, 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 
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Tříkrálová sbírka letos již podesáté 
Tříkrálová sbírka 2010, kterou již tradičně pořádá Charita Česká republika, se ko-

nala v havlíčkobrodském a humpoleckém vikariátu již podesáté, a to ve dnech 7.-10. 
ledna 2010. V rámci této sbírky Tři králové opět navštívili domácnosti se symbolic-
kým dárečkem a žádali o finanční příspěvek do označených kasiček. Všechny skupiny 
Tří králů doprovázel plnoletý člověk, který měl u sebe průkaz pověřující k provádění 
sbírky a osobní zodpovědnosti za svěřenou pokladničku. 

Finanční prostředky vybrané do kasiček budou letos využity především na přípravu 
a realizaci stavby nového Petrklíče - denního stacionáře pro děti a mládež s mentál-
ním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou. Část výtěžku bude využita na 
zajištění služeb zdravotní a sociální péče, sociálního poradenství, sociální prevence 
a služby pro rodinu, které poskytuje Oblastní charita Havlíčkův Brod. Sbírka umožní 
také případnou přímou pomoc potřebným lidem v těžké životní situaci či lidem posti-
ženým živelnou katastrofou. 

Veškeré finanční prostředky, které koledníci od dárců obdrží, putují na celostátní 
konto Charity Česká republika (CHČR). 35 procent z částky zaslané příslušnou ob-
lastní nebo farní charitou zůstává na účtu CHČR, kde jsou tyto finance připraveny 
k poskytnutí rychlé humanitární pomoci v případě přírodních katastrof, epidemií, hla-
domoru či válečných konfliktů v České republice i v zahraničí. 65 procent z částky 
vybrané v určené oblasti se vrací zpět na realizaci v dané oblastní či farní charitě. 

Ti, kteří nebyli zastiženi doma a chtěli pomoci, mohli svůj dar donést do sídla Ob-
lastní charity Havlíčkův Brod (ul. B. Němcové 188) ve dnech konání sbírky. Další 
možností příspěvku byla dárcovská SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777 
(cena jedné DMS je 30Kč, Charita obdrží z této částky 27 Kč) anebo bankovním pře-
vodem nebo poštovní poukázkou na konto 66008822/0800 u České spořitelny. Peníze 
poslané formou DMS či převodem budou využity na pomoc v rámci celé republiky. 

Všem, kteří přispěli jakýmkoli způsobem na Tříkálovou sbírku, děkujeme. 
Mgr. Iveta Vrbová 

U 
ASTROLOGIE 

S pomocí hvězd a dlouholeté 
praxe v oboru se v á m b u d u 
snažit odpovědět n a otázky 
týkající se vašeho zdraví, 
povolání, vztahů, rodiny 

i jiných oblastí vašeho života. 

Volejte n a telefonní číslo: 
605 451 944 

Zveme všechny do obchodu 
PRIMA MÁMA, kde od 

4. 1. 2010 probíhá zimní 
výprodej, 

sleva až -50 % 
na vybrané produkty. 

Dále nabízíme velký výběr 
second handového zboží a 

nového zboží - outlet, WOLF. 

Otevírací doba: 
Pondělí 8-14 hod 
Úterý 8-17 hod 
Středa 8-17 hod 
Čtvrtek 8-17 hod 
Pátek 8-14 hod 
Sobota 8-11 hod 

A d r e s a : Pod Stínadly 777 -
první ulice pod Severkou 

Klikněte na naše stránky 
WWW.PRIMAMAMA.CZ 

kde máme další nabídku 
oblečení a slevové akce. 

Výběr z 4000 kusů oblečení. 
Těšíme se na Vás 

Mgr. Monika Kubátová 
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1 RÎ 
LUCICE 

J. Doležal 
• koberce, korky 
• I* O r I VAV/-

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

Po • Pá 800 -Ï630 So 800 - 1130 

Lučíce 50 
tel./fax: 569 489116 
mobil: 724 105 209 

imeřsKÍ MWIW 3 

http://WWW.PRIMAMAMA.CZ


DO 
31. BŘEZNA 2010 
BUDE PRŮCHOD 

HRADEM 

UZAVŘEN 

Odpady sváží 
Technické služby 

Od 1. 1. 2010 dochází ke změně ve svo-
zu a nakládání s odpady na území našeho 
města a jeho místních částí. Z rozhodnutí 
zastupitelstva města bude tuto činnost tak 
jako v jiných městech zabezpečovat měst-
ská firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. síd-
lící Pod Stínadly 592. 

Město Ledeč nad Sázavou má v této firmě 
výlučná majetková práva (je 100% vlastní-
kem) a firma TS vykonává převážnou část své 
činnosti (více jak 90%) ve prospěch Města. 
Letos si pořídila nové sídlo v areálu bývalé 
SUS v ulici Pod Stínadly, nakoupila novou 
techniku a obnovila si u krajského úřadu po-
volení k nakládání s odpady. Město má zájem 
na tom, aby se jeho firma dále rozvíjela a za-
bezpečovala pro město co nejvíce činností. 
Proto se rozhodlo s TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o. uzavřít smlouvu na svoz a nakládání 
s odpady pro rok 2010, který bude pro obě 
strany v zabezpečování této činnosti rokem 
zkušebním. V minulosti Technické služby 
svoz odpadů ve městě již zajišťovaly, v po-
sledních letech nám vypomáhaly s úklidem 
občasného nepořádku kolem sběrných ná-
dob. Předpokládáme, že místní firma a míst-
ní posádka bude úzkostlivěji dbát na pořádek 
a bude s ní operativnější spolupráce. Firma 
TS začíná svážet odpady s vlastní posádkou 
a vypůjčeným vozem, bude-li vše zvládat 
bez problému, k čemuž se smluvně zaváza-
la, pořídí si během roku svozový vůz vlastní 
a smlouvu s ní v příštích letech Město pro-
dlouží za předpokladu, že bude minimálně 
odkázána na pomoc subdodavatelů. 

Hospodaření firmy TS Ledeč nad Sáza-
vou, s.r.o. kontroluje tříčlenná dozorčí rada 
jmenovaná zastupitelstvem města. Rada 
města přitom zastává funkci jediného spo-
lečníka této obchodní firmy. TS pro město 
dále zabezpečují tyto služby: veřejné osvět-
lení, letní a zimní údržbu komunikací, údrž-
bu travnatých ploch, údržbu dřevin, údržbu 
a provozování hřbitovů, obnovu dopravního 
značení, údržbu a monitorování uzavřeně 
skládky Rašovec, provoz zimního stadio-
nu, vylepování plakátů, výběr parkovné-
ho na Husově náměstí a drobné stavební 
a údržbové práce na městském majetku. 

Jednatelem a ředitelem TS Ledeč nad 
Sázavou, s.r.o. je pan Jaroslav Nekola. Tuto 
funkci vykonává již 5 let. 

Telefonní spojení na TS je 569 722 434, 
fax 569 722 494, e-mail: ts.jnekola@le-
decns.cz. -sv-

PŘED 25 LETY SE V LEDČI LOSOVALO 

17. ledna 1985 v sále sokolovny uspořádala Československá státní loterie, spolu 
s vedením koncernového podniku Kovofiniš veřejné slosování losů. Byl to již 280. tah 
a tento večer byl na počest 35. výročí trvání tohoto největšího strojírenského podniku 
v Ledči. Po slosování a projevu ředitele podniku Vladimíra Havla následoval kulturní 
program. Uváděla ho populární televizní hlasatelka Saskia Burešová, byla tu zpěvačka 
Blanka Příkazská, filmový herec Jiří Vala a K. Moravec. Hudebníci zahráli i k tanci 
a na 600 účastníků mimořádné čtyřhodinové akce byli velmi spokojeni. 

(zpracováno z kroniky - ok) 

Obrazy a keramika 
První neděli v prosinci odpoledne začala vernisáž výstavy obrazů a keramiky ve 

školícím sále společnosti ATF, s.r.o. v Ledči nad Sázavou. Vernisáž výstavy nazvané 
KRAJINA TU I ONDE zahájil profesor Mirko Hrabě, který přítomným přiblížil práci 
umělců - malířů, kteří zde vystavují. Všichni žijí a pracují na Vysočině, kterou si 
oblíbili, což se odráží v jejich dílech. Ladislav Zápařka vystavuje nejenom obrazy, 
ale i keramiku a velmi se zajímá o minulost Egypta. Obrazy autorů Petra Adamce, 
Martina Maršíka a Jiřího Kotka i práce Ladisava Zápařky si mohli diváci prohlédnout 
do 31. prosince 2009, kdy výstava skončila. 

Celou akci doplnil dudák Radek Švec z Třeboňska. -JS-

0 0 3 8 4 7 0 

• * * * * * 

230„ ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNf LOTERIE 
ElOSO/iN! ! 15S5 - -SOEČ HAO SAZÍV 

M A K H I I d v o j h r o b na starém h ř b i t o v ě 
PRODÁM v L e d č i n a d Sázavou, 
r n v v n i v i Kontakt 6o2 187 695 
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STATISTIKA - EVIDENCE OBYVATEL K 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 
POČET OBYVATEL 

POČET OBYVATEL 
Ledeč nad Sázavou 
Horní Ledeč 
Habrek 
Obrvaň 
Souboř 
Sychrov 
Vrbka 

Průměrný věk: 
Nejstarší občan: 
Nejstarší občanka: 

Věkové i 
Rozdělené dle č 

Habrek 

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

Ženy 4 9 10 12 16 11 10 6 4 0 0 83 
Muži 6 8 16 14 13 15 5 3 0 0 0 80 

Horní Ledeč 

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

Ženy 4 27 29 27 27 25 23 6 3 0 0 173 
Muži 7 17 36 24 37 23 24 7 1 0 0 176 

Ledeč nad Sázavou 

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

Ženy 103 229 384 288 337 362 361 248 103 2 0 2434 
Muži 98 239 443 338 314 395 296 173 63 2 0 2384 

Obrvan 

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

Ženy 4 6 11 5 8 6 5 4 0 0 0 49 
Muži 2 3 9 7 11 7 7 2 0 0 0 48 

Soubor 

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

Ženy 0 0 4 0 4 1 5 4 3 0 0 21 
Muži 0 0 6 3 4 3 3 3 0 0 0 22 

Sychrov 

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

Ženy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Muži 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Vrbka 

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

Ženy 5 8 5 5 2 7 4 3 1 0 0 41 
Muži 2 3 1 12 4 2 6 2 0 0 0 32 

K31.12. 2009: 5.545 OBYVATEL 

PODLE ČASTI OBCE: 
4818 

349 
163 
97 
43 

2 
73 

43 let 
93 let 
95 let 

2385 muži 
176 muži 
80 muži 
48 muži 
22 muži 

1 muži 
32 muži 

2433 ženy 
173 ženy 
83 ženy 
49 ženy 
21 ženy 

1 ženy 
41 ženy 

Nej častější jména: 
Marie-325 Jiř í-201 
Josef - 2 2 2 Jana - 174 

Nejčastější příjmení: 
Janák/Janáková - 59 
Prchal/Prchalová - 44 

Jaroslav - 168 
Jan - 145 

Novák/Nováková - 49 
Raj dl/Raj dlo vá - 41 

Počet sňatků: 38 
Počet rozvodů: 11 
Počet úmrtí: 52 
Počet narození: 47 

Stránku pro LN zpracovala: I. Kalivodová 
z toho: chlapců - 24, dívek - 23 

ástí obce 

složení 
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• Vánoční turnaje 2009 
Poslední víkend roku 2009 patřil v Ledči nad Sáza-

vou vánočním turnajům. Začaly v sobotu v nové spor-
tovní hale 44. ročníkem vánočního turnaje v odbíjené 
mužů, pokračoval v neděli v tělocvičně základní školy 
vánočním turnajem v nohejbale mužů a končil opět 
v nové sportovní hale 3. ročníkem vánočního turnaje 
ve futsale starších žáků. 

44. ročníku vánočního turnaje v odbíjené se letos 
zúčastnilo 7 mužstev, která do Ledče pozval hlavní 
organizátor turnaje Jan Cáp. Dva z týmů tvořili do-
mácí borci, dalších pět přijelo ze Zruče n. S., Svět-
lé n. S., Okrouhlice, Chvaletic a Usobí. Vítězství 
si tentokrát odnesl tým z Okrouhlice, druhé mís-
to obsadil tým Chvaletic a třetí byl domácí výběr. 
Nedělního nohejbalového turnaje se zúčastnila čtyři 
družstva a dvě basičky plzeňského. V dvoukolovém 
klání se utkal každý s každým a nohejbalisté tak dů-
kladně protáhli svoje povětšinou čtyřicetiletá těla po 
vánočním lenošení. Na výsledném pořadí zas tolik ne-
záleželo, důležitější bylo přijít a zúčastnit se. 

Hlavní organizátor 3. ročníku vánočního turnaje 
ve futsale starších žáků Jaroslav Hofrichter přilákal letos 
do ledečské sportovní haly 12 družstev z Dolnich Králo-
vic, H. Brodu, Chotěboře, Ledče n. S., Leštiny u Světlé, 
Pohledu, Speřic, Světlé n. S., Stoků, Řeporyjí, Tišnova 
a Čejova (obhájce loňského prvenství). Další dvě druž-
stva jsme museli odříct. Během 10 hodin bylo sehráno 
38 utkání, odpískána byla pouze 1 penalta a nebyl na-
pomenut žádný hráč. Těch se na palubovce vystřídalo 
na 130! Zato za nepořádek a chování v šatně si vyslou-
žili veřejné napomenutí žáci z Ledče, Světlé, Reporyjí 
a Tišnova. Celodenní turnaj zpestřila svým vystoupením 
dívčí pěvecká skupina LuStěLa. Vítězství si tentokrát 
odneslo družstvo Thomson DDM Tišnov, druzí skončili 
chlapci z H. Brodu, kde nastoupili 4 kmenoví hráči Led-
če, třetí Chotěboř, čtvrtí obhájci z Čejova a domácí žáci 
pod vedením trenéra Michala Simandla obsadili místo 
páté. Každé z mužstev obdrželo pohár, velkou bagetu 
a láhev s pitím, oceněn byl i nej lepší hráč, brankář a stře-
lec, oceněni byli i rozhodčí, moderátor pan Hruša a pro 
všechny hráče prvních tří družstev jsme měli připravené 
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medaile. Turnaj se zájmem sledovali diváci ze zaplněné 
tribuny, o jeho průběh se ochotně starala skupinka dob-
rovolníků v čela s paní Zuzanou Hoftichtovou a Ivetou 
Vrbovou a správce sportovní haly. 

Všechny tři turnaje proběhly pod záštitou starosty 
města Ledeč nad Sázavou. 

• Vánoční koncert skupiny NADĚJE 
Na Boží hod vánoční 25. prosince odpoledne se 

v kostele sv. Petra a Pavla uskutečnil tradiční Vánoční 
koncert skupiny Naděje. Na úvod zazpívala děvčata 
z naší farnosti pod vedením Martiny Maštálkové a Evy 
Březíkové několik známých koled. Všechny přítomné 
zaujal jejich milý projev a stoupající úroveň jejich zpě-
vu. Po nich již nastoupila před oltář skupina Naděje. 
Své vystoupení zahájila spirituálem nazvaným „Han-
ba nám" a pokračovala dalšími více či méně známými 
vánočními písněmi a tradicionály v různých úpravách. 
Mezi novinkami zaujala píseň „God be". Na závěr si 
zcela zaplněný kostel společně s účinkujícími zazpí-
val naši nejznámější koledu „Narodil se Kristus Pán". 
Naděje za své vystoupení sklidila zasloužený potlesk 
a dvěma přídavky se s posluchači rozloučila. 

• Fotovoltaická elektrárna v Ledči 
Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou (ZM) se po 

celý rok 2009 zabývalo nabídkami na stavbu fotovoltaic-
ké elektrárny (FVE) na průmyslové zóně. Nabídky firem 
začínaly na ceně 260,- Kč/m2 pozemku a dospěly díky 
vyjednávači strategii ZM k ceně 550,- Kč/m2, což odpo-
vídalo cenám 10 resp. 21 mil. Kč. Mimoto se objevily též 
slušné nabídky na pronájem pozemku a také na vložení 
pozemku města do účelové společnosti pro stavbu a pro-
vozování FVE, kde by mělo město podíl. Na pozemku 
3,87 ha by letos mohla vyrůst FVE o výkonu 2 MW, což 
by při dnešních státem garantovaných výkupních cenách 
představovalo po dobu 20 let roční tržby 23-25 mil. Kč. 
Investiční náklady na výstavbu FVE přitom mohou činit 
130-150 mil. Kč, provozní náklady 1-1,5 mil. Kč ročně 
a celkové výnosy cca 300 mil. Kč, při 25% účasti města 
by tedy mohla FVE přinášet městu v průměru 3,5 mil. 
Kč ročně po dobu 20 let. Proto zastupitelstvo města zod-
povědně zvažuje všechna pro a proti jednotlivých nabí-
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dek a hledá tu nejvýhodnější nabídku od důvěryhodného 
partnera, který by na 20 let využil pozemek na průmys-
lové zóně pro FVE a po 20 letech, kdy skonči výhodné 
podmínky prodeje el. energie z FVE, se zavázal uvést 
pozemek do původního stavu, popř. vrátit. 

Pozemek se nachází v horní části průmyslové zóny 
nad PENNY marketem na vrcholu kopce. V jeho blíz-
kosti je vedení vysokého napětí, kam by FVE přišla 
připojit. U ČEZu má město dohodnutou možnost při-
pojení 2 MW z FVE, od krajského úřadu má také sou-
hlasné stanovisko, s nájemcem pozemku se již město 
též dohodlo na ukončení nájmu. 

Zastupitelstvo města by mělo své konečné rozhod-
nutí učinit ještě v lednu. Dva měsíce může trvat po-

volovací řízení a tři měsíce výstavba FVE. Počátkem 
druhé poloviny roku by mohla být FVE na průmyslové 
zóně v provozu. Pro naše město je to neopakovatelná 
příležitost navýšení příjmů města, které se proto ZM 
snaží využít. 

• Nový pomocník na úklid sněhu 
V samém závěru roku si městská firma TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o. pořídila nového pomocníka na úklid 
sněhu z městských chodníků a komunikací. Jedná se 
o malotraktor ISEKI SXG 19 se zimní nástavbou v po-
době sněhové radlice 1,3 m, čelního zametače s univer-
zálním zametacím válcem 1,1 m a neseného rozmetadla 
1001. Stejný typ traktůrku používají Technické služby 
již pátý rok na sečení trávy a zatím se jim velmi osvěd-
čil. Po dovybavení žací lištou bude možno i tento nový 
traktůrek využívat v letním období na sečení trávy. 

-sv-

Dne 15. prosince se uskutečnila v našem Domě s pečovatelskou službou v Ledči n. S. tradiční vánoční besídka. Byli 
jsme rádi, že se zúčastnil hojný počet našich obyvatel. Mezi seniory přišli zástupci města v čele s panem starostou 
a zástupci Svazu důchodců, kteří přispěli finanční částkou na občerstvení. Program besídky seniorům zpestřilo 
vystoupení malých dětí z mateřské školky Stínadla. Besídka se všem líbila. 

Dana Pospíšilová 
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Sociální centrum města Světlá 
Vážené dámy, vážení pánové, 
již dlouhou dobu se chystám oslovit širokou veřejnost a myslím, že nyní nazrál ten správný 

čas. Vede mě k tomu hned několik důvodů. Jednak bych rád představil naši organizaci, její po-
slání, jaké sociální služby jsme schopni poskytnout a v jakém časovém horizontu. Rád bych tím 
poopravil některé názory (předsudky) široké veřejnosti na možnosti, způsoby a problematiku 
poskytování sociálních služeb, uveřejnil ceny za poskytované služby a upozornil vás na sociální 
zákon č. 108/2006 Sb., který je jakýmsi přelomem ve způsobu poskytování sociálních služeb. 
Tento zákon přesně vymezuje druhy sociálních služeb, v jakých standardech se mají poskytovat, 
cenové relace sociálních služeb, podle jakých parametrů se posuzuje, kdy má občan nárok na 
příspěvek na péči apod. Každý občan by se měl alespoň rámcově seznámit s obsahem tohoto 
zákona, aby se pak v případě, kdy se dostane do sociálních problémů, mohl alespoň částečně 
orientovat v nastalé situaci. Naše organizace poskytuje bezplatné poradenství o možnostech 
a druzích sociálních služeb, ale největším nešvarem je, že občané k nám přijdou až v době, kdy 
sociální situaci potřebují řešit okamžitě. V takových případech už nejsme schopni tuto pomoc 
poskytnout, ale pouze poradit, jak dále postupovat. Když se objeví u člena rodiny zdravotní pro-
blémy, které už není rodina schopna sama řešit, musí se obrátit na odbornou pomoc. V tomto 
případě Sociální centrum nabízí potenciálním klientům bud terénní Pečovatelskou službu, která 
„dojde" za klientem až do jeho domácnosti, nebo komplexní pobytovou službu v Domově pro 
seniory. Vím, že se nikomu nechce opustit domácí prostředí, ale když už není jiné řešení, dnes 
skutečně není ostuda využít služby domova pro seniory. Jsou lidé, kteří by v žádném případě 
svého blízkého do Domova pro seniory nedali. Těm sice patří z jedné strany můj obdiv, ale jsou schopni svému blízkému zajistit veškerou odbornou 
péči? Není takové obětování v mnohých případech sebeubližující? Lidé, kteří odsuzují rodinu, že svého blízkého dá do Domova pro seniory, neví, 
jak to v takovém zařízení vypadá. Nejvíc mě mrzí, že každoročně je na přelomu srpna a září pořádán den otevřených dveří a návštěvy jsou žalostné. 
Ale když slyšíte názory některých spoluobčanů, jakoby každý věděl, jak to u nás chodí. Spousta těch rozumných rodinných příslušníků osob, které 
by potřebovaly naši pomoc, ale také přijde s prosbou, že by rádi pro svého blízkého zajistili naše služby. Neví však, jak mu to sdělit, aby si nemyslel, 
že se ho chtějí zbavit. V takovém případě je rozumné řešit situaci s ošetřujícím lékařem, který vašemu blízkému Domov pro seniory doporučí. Teď to 
vypadá, jako bych si tady dělal reklamu, ale když vám sdělím, že máme více jak 160 žádostí na umístění do Domova pro seniory, tak se nabízí otázka, 
proč takto píši? Je to jednoduché. Máme seriózně zmapovaný region, co se týče sociálně demografické studie, ale také sociálních potřeb seniorů. Jde 
nám o to, abychom se vyhnuli nepříjemnostem v jednání s rodinami, když potřebují pomoc a v nevědomosti, jaká situace v sociálních službách je 
a my nemůžeme nic jiného, než poradit. Proto si myslím, že je vhodné přijít se informovat o možnostech řešení v předstihu, kdy rodina již začíná 
tušit, že naše služby bude jednou potřebovat. 

Jak jsem uvedl na začátku tohoto článku, rád vám sdělím o Sociálním centru (dále SC) základní informace. Tak tedy SC je zřízeno městem 
Světlá nad Sázavou jako příspěvková organizace a má dva provozy: 

Domov pro seniory (DpS), která má sídlo Na Bradle 1113 
Pečovatelskou službu (PS), která má sídlo U Rybníčů 1044 v budově Domu s pečovatelskou službou. 
Domov pro seniory má kapacitu 89 klientů v kompletně zařízených jedno- a dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zázemím (spr-

cha, WC), který má klient možnost si dovybavit například televizí, lednicí, varnou konvicí apod. K dispozici je 24-hodinová zdravotní a ošetřo-
vatelská služba a každodenní aktivity pro využití volného času. Dále mají klienti k dispozici internetovou klubovnu, vydáváme čtvrtletně časopis 
Slunečnice (ta je logem DpS), kde se klienti dozvědí vše o dění v domově, máme keramickou dílnu, tělocvičnu pro seniory, měsíční kavárničky, 
taneční zábavy, každodenní klubovny, trénink paměti, další zájmové aktivity, obřadní síň ale např. i vlastní hrobku na místním hřbitově pro ty, 
kteří nikoho nemají. Jezdíme na zájezdy, navštěvují nás populární osobnosti převážně z kulturního života popovídat si s našimi klienty v křesle 
pro hosta. Naším patronem je herečka p. Květa Fialová. 

V našem zájmu je rozšíření kapacity DD na cca 110 lůžek půdní vestavbou a také propojení budov Domova pro seniory a Domu s pečovatel-
skou službou nadzemním tunelem. To ale záleží na finančních možnostech, takže cesty hledáme na MPSV a v evropských fondech. 

Pečovatelská služba má pronajaté prostory v DPS, kde poskytuje služby obyvatelům tohoto domu (64) a odkud vyjíždí poskytovat služby cca 
130 klientům ve Světlé n. S. a přidružených obcích.V současné době se připravuje na základě zákonných změn v sociálních službách podle výše 
uvedeného zákona 108/2006 Sb. několik změn v chodu PS. Podstatné je, aby si každý, kdo pobírá příspěvek na péči, uvědomil, že by si za něj měl 
pořídit sociální službu a není to přilepšení k důchodu, za které má kupovat dárky svým blízkým. V průběhu letošního roku dojde ke změnám 
v rozsahu pracovní doby PS na minimálně odpolední službu, případně služby víkendové, ale také se začne posuzovat oprávněnost poskytování 
sociální služby. Co to znamená v praxi podle zákona? PS má omezenou kapacitu, proto bychom měli v prvé řadě poskytnout službu člověku, 
který ji skutečně potřebuje, což se prokazuje při sociálním šetření, které probíhá se žadatelem vždy před uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální 
služby. Až v případě volné kapacity bude služba poskytnuta ostatním žadatelům. Protože je finanční situace v celé naší republice složitá a hledají 
se úspory, které se určitě dotknou i výše našich dotací a je předpoklad, že se během letošního roku změní i výše cen za poskytované služby. Ale 
logika státu je zřejmá. Kdo má příspěvek na péči, potřebuje sociální službu a z příspěvku na péči na zaplacení vyššího poplatku bude mít. A co 
naše Pečovatelská služba nabízí? Např. dovoz oběda, praní prádla, nákupy, úklid v domácnosti, pomoc při osobní hygieně, pomoc při podávání 
léků, doprovod klienta k lékaři a na úřady (v případě volné kapacity a nemá-li klient možnost si to jinak zařídit) a umožňuje tím prodloužit 
klientovi dobu, kterou chce strávit v domácím prostředí. Neměl bych opomenout i na službu AREION. Ta pomáhá osobám, které žijí ve vlast-
ních domácnostech a mohou se dostat do tzv. tísňové situace, jako je např. náhlá zdravotní indispozice, únik plynu, výpadek el. energie, upadnu 
a nemohu vstát apod. Provozovatelem této služby je Život 90 a v Sociálním centru o ní obdržíte potřebné informace. 

Pokud máte zájem o bližší informace o našem zařízení, není nic jednoduššího, než se k nám kdykoliv dojít podívat. Máme své webové stránky 
a vydáváme speciální letáky, které můžete najít např. v čekárnách u lékařů. Žádost o umístění do Domova pro seniory si můžete vyzvednout bud 
osobně v Domově pro seniory u sociálních pracovnic nebo ji najdete na našich webových stránkách scsvetlans.webpark.cz. O umístění žadatelů do 
Domova pro seniory rozhoduje na doporučení sociální komise Rada Města Světlá n. S. Předčasné umístění není možné, neovlivní to ani jakýkoliv 
sponzorský dar. Stejně tak nástup žadatele jak do Domova pro seniory, tak i do Domu s pečovatelskou službou, není podmíněn žádnou finanční 
částkou. Žádost o poskytnutí Pečovatelské služby si můžete vyzvednout buď osobně v Domě s pečovatelskou službou nebo opět na našich webových 
stránkách. Informace k žádosti o umístění do Domu s pečovatelskou službou jsou k dispozici na sociálním odboru Města Světlá. Umisťování žada-
telů do Domu s pečovatelskou službou je výhradně záležitostí Města Světlá nad Sázavou, nikoliv Sociálního centra města Světlá nad Sázavou. 

Vážení spoluobčané, pokud jste dočetli až sem, musím vám poděkovat za trpělivost a doufám, že pro vás moje slova byla přínosem. Věřím, že 
se díky tomuto článku informovanost veřejnosti zvýší a že se kdokoliv z vás nebude obávat naše zařízení kontaktovat. Na vaše dotazy rádi odpo-
víme jak prostřednictvím telefonu, e-mailu a úplně nejlépe osobně, kdy budete mít možnost si naše zařízení prohlédnout. 

Všem vám a vašim blízkým přeji pevné zdraví a mnoho hezky prožitých dnů v novém roce. 
Josef Hnik - ředitel Sociálního centra 
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PŘÁTELE ZAHRADKY 
Vážení a milí přátelé Zahrádky, 

spolu s tradičním novoročním přáním 
občanského sdružení „Přátelé Zahrád-
ky" bychom vás rádi informovali o ně-
kterých změnách a novinkách. V roce 
2009 jsme si při „Zahrádecké pouti" 
společně připomněli 790 let od první 
písemné zmínky o Zahrádce. Byla vy-
dána nová pohlednice Zahrádky a dvě 

příležitostné poštovní známky s přítiskem „Zahrádka". Členové 
občanského sdružení zpracovali pro Národní památkový ústav 
projekt odvlhčení kostela v Zahrádce. Národní památkový ústav 
pak zajistil potřebné opravy krovu a odborný průzkum nástěn-
ných maleb. V rámci tohoto průzkumu provedla Fakulta restau-
rování Univerzity Pardubice také opravu tmelení a hloubkovou 
injektáž maleb a sanaci jejich mikrobiologického napadení. Dal-
ší postup prací bude záviset na získání potřebných financí. Aby 
bylo možno zahájit restaurování vzácných nástěnných maleb, 
je nutno provést alespoň nejnutnější stavební úpravy v ceně cca 
600 000 Kč. Celkové náklady na odvlhčení zdiva kostela byly 
vyčísleny na 2,5 mil. Kč. Vlastní restaurování maleb a vnitřní 
úpravy kostela pak budou vyžadovat další finanční prostředky. 

Při dušičkovém setkání jsme vzpomněli náhlého odchodu 
spisovatele a regionálního historika pana Františka Plevy a paní 
Milady Vránkové a její dcery Milady Krejčí. Obě tyto ženy pa-
třily k zakladatelkám a hlavním organizátorkám života našeho 
občanského sdružení. V důsledku této smutné události musíme 
také změnit sídlo a kontaktní adresu sdružení. 

Pro veškerou korespondenci s námi proto nadále používejte, 
prosím, výhradně následující adresu: Jana Kašparová, K Lipnici 
18, 394 52 Kejžlice. Telefonicky nás můžete kontaktovat na čís-
le 777 061 259. Platbu členského příspěvku i případné dary na 
činnost sdružení můžete poukázat na účet číslo 550567001/5500 
vedený u Raiffeisenbank. Učet je transparentní, proto máte mož-
nost kontrolovat jeho výši na http://www.rb.cz/firemni-finance/ 
transparentni-ucty. Neměnná zůstává adresa internetových strá-
nek sdružení www.zahradka.euweb.cz a e-mailová adresa prate-
le.zahradky@seznam.cz. 

Rádi se s vámi setkáme v roce 2010 při plánovaných akcích 
v Zahrádce, kterými jsou: 12. 6. 2010 ve 14,00 hod. ZAHRÁ-
DECKÁ POUŤ a 30. 10. 2010 ve 14,00 hod. DUŠIČKOVÉ 
SETKÁNÍ. Uvítáme všechny příspěvky, náměty, materiály 
a pomoc při hledání a uchování památek a vzpomínek na Za-
hrádku a při získávání finančních prostředků na opravu, restau-
rování a oživení kostela sv. Víta! 

S přáním zdraví, štěstí a pohody v roce 2010 za občanské 
sdružení „Přátelé Zahrádky" Jana Kašparová - předsedkyně. 

VRÁSKY SKAL 

Svědkem dávných a velice složitých geologických proce-
sů jsou klikaté vrásy, které tvoří přírodní ozdobu na povrchu 
některých skal. Můžeme je najít třeba v Podyjí, Krkonoších, 
Hrubém Jeseníku, Orlických horách a na dalších místech. 
Neméně působivou i pestrobarevnou mozaiku vrás můžeme 
spatřit i na skalní stěně pod ledečským hradem při silnici 
směr Světlá n. Sázavou. 

-JS-

Seminář o psech s názvem: 

VÝŽIVA PSŮ - ANEB VÍME, 
JAK KRMIT NAŠE PEJSKY? 

V sobotu 27. 2. 2010 v sále Staré radnice 
od 9 do 13.30 hodin, seminář povede 

zkušený odborník MVDr. František Špruček, 
více o programu semináře na: 

www. psi-semmare .ic.cz 
nebo na tel.: 777 155 591. 

Vendula Marková 

ZAJÍMAVÝ ZIMNÍ HOST NA SÁZAVĚ 
Již po několik zimních období spolu s divokými kach-

nami přilétá na řeku Sázavu do našeho města zimovat ná-
padný asi 40-50 cm velký pták s charakteristickým hvíz-
davým „huíu". Je to hvízdák eurasijský. Má šedé boky 
a hřbet, černé letky a bílá zrcátka viditelná zvláště za letu, 
tmavý ocas, růžovou hruď, kaštanově zbarvenou hlavu se 
světlým dobře viditelným pruhem na čele a temeni a še-
dým zobákem. Hnízdí v severní Evropě a Asii, na zimu 
podniká dlouhé výpravy směrem na jih. Každoročně na 
našem území zimuje 10-50 jedinců. Hnízdí výhradně na 
zemi, do hnízda klade 7-11 vajec, na kterých sedí pouze 
samice po dobu 22-23 dnů. 

-JS-
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SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRA 
VÁNOC ODEZNĚLA 

^ ^ J t * 
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Žáci naší základní 
umělecké školy k ní 
přispěli „svou troškou 
do mlýna" na vánočních 
koncertech v Bojišti, 
Kožlí, Bělé, Číhošti i na 
Gymnáziu v Ledči n. 
S., kde se prezentovaly 
i děti z výtvarného obo-

ru tím, že připravily obchůdek s vánočními dárky. Proběhlo vá-
noční posezení se seniory i hudební vystoupení pro mentálně 
postižené muže v léčebně v Háji. Vánoční atmosféra byla znát 
i na tradičních třídních přehrávkách. 

Vstoupili jsme do nového roku. Ten bude pro nás významný 
tím, že v něm naše škola oslaví 55. výročí svého vzniku. Proto 
pevně věříme, že pěkná a tvůrčí atmosféra nás bude provázet 
dál, i když už nebude vánoční. 

Na leden jsme pro vás připravili pololetní koncerty žáků, na 
kterých vystoupí především sólisté hudebního oboru. Oba pro-
běhnou 27. ledna v Ledči v sále gymnázia. Jeden od 17 h, druhý 
od 19 h. Jste srdečně zváni. 

-gh-

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro 
školní rok 2010/2011 

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2010/2011 ZŠ Ledeč n. S. se 
uskuteční 5. a 6. února 2010 v budově školy v Komenského ulici. 
(5. 2. v době od 14 do 17 hodin, 6. 2. v době od 8 do 11 hodin). Do 
Základní školy Ledeč nad Sázavou se zapisují děti z Ledče nad 
Sázavou a z těchto obcí: 

Vrbka, Habrek, Obrvaň, Souboř, Hamry, Ostrov, Hra-
dec, Horní Hradec, Kozlov, Olešná, Leština, Sychrov, Sača-
ny, Kříže, Bělá, Jedlá, Dobrá Voda, Chřenovice, Trpišovice, 
Koňkovice, Rejčkov a přilehlé osady, Kouty, Bojiště, Veliká, 
Vilémovice, Pavlov, Bohumilice, Sechov, Přemilovsko, Hlo-
hov, Prosíčka, Nezdín a Kamenná Lhota. 

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

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

Součástí školy je školní družina, provoz je ráno od 6.30 hodin 
a odpoledne do 16.30 hodin. V činnosti SD je široká nabídka 
kroužků: atletika, gymnastika, míčové hry, bruslení, turistika, 
divadelní, taneční a výtvarný kroužek, anglický jazyk a počí-
tače. V průběhu roku se mohou děti také zúčastnit zajímavých 
výletů například do divadla, do ZOO a do plaveckého bazénu. 

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

Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka ZS 

ŽIVÝ BETLÉM 
V sobotu odpo-

ledne se část Hu-
sova náměstí pře-
měnila na divadelní 
scénu a úderem pat-
nácté hodiny se za-
čal odvíjet příběh 
starý více než dva 
tisíce let „Putová-
ní za betlémskou 
hvězdou" v podání 
ochotníků z ledeč-
ské farnosti a di-
vadelního sdružení 
Mimochodem. Pří-
běh narození Ježíše 
Krista, jedna z nej-
důležitějších udá-
lostí v dějinách lidstva, započal tím, jak Maria a Josef hledali 
přístřeší v městě Betlémě. Nemohli je nalézti a až na radu hodné 
babičky se ubytovali ve stáji, kde Maria porodila dítě jménem 
Ježíš. Tuto radostnou událost zvěstoval pastýřům anděl svým 
zpěvem. Pastýři byli také první, kteří se přišli poklonit Dítěti 
a přinesli mu své dary. Mezitím Tři králové z východu vede-
ni hvězdou navštívili krále Heroda, aby se zeptali, kde se má 
dítě narodit, a pokračovali k jeslím. Zde se Ježíšovi poklonili 
a předali mu své vzácné dary, zlato, myrhu a kadidlo. Na závěr 
zazněla koleda Narodil se Kristus Pán. Asi dvě stovky diváků 
odměnily herce potleskem a postupně procházely kolem jeslí 
a zejména děti obdivovaly malého Ježíška. Vybrané finanční 
dary budou použity na stavbu nové budovy stacionáře Petrklíč. 
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem podíleli na této velmi zdařilé akci a zejména autorovi 
textu, režii, hercům, technikům a zvukařům, kteří tentokrát zví-
tězili nad vrtochy počasí, které jim v minulých letech přidělalo 
nejednu vrásku na čele. 

F. Stýblo, foto V. Skála 

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO 
STROMU 

Za mrazivého nedělního odpoledne 20. prosince, kdy rtuť 
teploměru na ledečském náměstí klesla na minus 13 °C, se ode-
hrávalo setkání u stromečku - oslava Vánoc. 

Setkání zahájil starosta města pan Stanislav Vrba, akci při-
pravili pracovníci Centrum-Dům dětí a mládeže v Ledči v režii 
pana Miroslava Hánečky. Pro děti byly připraveny různé sou-
těže a vítěz v počtu vylovených papírových kapříků si odne-
sl domů živého kapra. Akci provázela reprodukovaná hudba, 
předvánoční nálada, rozdávalo se vánoční cukroví a teplé nápo-
je, děti si odnášely betlémské světlo. 

Sladkovský 
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Nejmenší hokejisté přivezli pohár z Vlašimi 

Vítězové s poháry a medailemi, vzadu stojí zleva trenéři: Robert Vacík, Vladislav Egart a Pavel Pešek. Stojící 
hráči zleva: Jakub Egart, David Pešek, Dominik Vacík, Tomáš Kratochvíl, Tomáš Jindra a Michal Brož. Dolní 
řada zleva: Filip Klofáč, Patrik Pokorný, Adam Bóhm, Patrik Vacík. 

Malí hokejisté HC Ledeč nad Sázavou si před Vánocemi sami dali krásný dárek pod 
stromeček, když v sobotu 19. prosince vyhráli ve Vlašimi turnaj 2. tříd v minihokeji, který 
byl I. ročníkem memoriálu Petra Holého. A soupeři kluků z Ledče nebyli ledajací. Vždyť 
hráli i proti družstvům, která nastupovala v dresech týmů, které kluci znají většinou pouze 
z televizní přenosů zápasů naší 02 extraligy ledního hokeje. V prvním zápase nastoupili 
ledečští hokejisté proti domácímu družstvu HC Vlašim a vyhráli 10:1. Větší překážkou 
než samotný soupeř jim byl pořádný mráz na otevřeném stadionu, pod helmami jim do-
slova omrzaly uši a tak někteří nasadili pod helmy kulichy. Druhým soupeřem byli hráči 
extraligového klubu HC Mountfield České Budějovice. Zápas byl dlouho vyrovnaný, ale 
hokejisté od Sázavy ho svojí bojovností dovedli k úspěšnému konci, znamenalo to vítěz-
ství 4:1. Po obědě čekal svěřence trenérského triumvirátu Vladislav Egart, Robert Vacík 
a Pavel Pešek další soupeř vzbuzující respekt již při vyslovení jeho názvu: HC Slavia 
Praha. I v tomto utkání byl výsledek dlouho na vážkách, ale hokejoví mladičcí z Ledče byli 
kupodivu lepšími bruslaři a opět většími bojovníky, zvítězili 6:1. Vzhledem k výsledkům 
ostatních družstev bylo toto třetí vítězství v turnaji již zárukou některé z medailí. Ale to 
klukům z Ledče nestačilo a v dalším zápase rozstříleli HC Slavoj Zbraslav 14:1 a to už 
měli jisté zlato. V posledním zápase nastupovali „Egartovci" proti dalšímu soupeři zvuč-
ného jména: HC Sparta Praha. Že je hokej kolektivní hrou, to potvrdil průběh zápasu. Hoši 
z Ledče předváděli na svůj věk hezký kombinační hokej, dokázali si přihrávat po celém 
hřišti a jeden druhému nezáviděli vstřelený gól. To Spartě chybělo, proto s Ledčí prohrála 
1:12. Vítězství na tak kvalitním turnaji určitě potěší, a je potvrzením toho, že výchova 
hokejového potěru na zimním stadionu v Ledči je na dobré cestě. Na vlašimském úspěchu 
se podíleli hráči Tomáš Jindra, Michal Brož, Patrik Vacík, Dominik Vacík, Patrik Pokorný, 
Tomáš Kratochvíl, Jakub Egart, David Pešek, Adam Bóhm a Filip Klofáč. Od kluků to byl 
skutečně kolektivní výkon a nebylo by spravedlivé někoho vyzvedávat. Snad jen připo-
menout, že Tomáš Kratochvíl byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje, za svých devět 
vstřelených gólů si to určitě zasloužil. Vyznamenáním pro ty, kteří se o nejmenší hokejisty 
v HC Ledeč n. S. starají, jsou slova trenérů družstev soupeřů. Ti své svěřence nabádali, aby 
se dívali na kluky z Ledče, jak bruslí a dokážou bojovat pro tým. 

Jiří Víšek 

Autor šesti turnajových gólů sedmiletý Patrik Vacík útočí na branku pražské Sparty. 

KRASOBRUSLAŘCE 
z HC LEDEČ SE 

v KARVINÉ DAŘILO 
Posledního letošního pohárového 

závodu ČKS v Karviné se zúčastni-
la i 91etá krasobruslařka HC Ledeč 
nad Sázavou Eliška Lísková. Z 27 
účastnic obsadila krásné osmé mís-
to. Elišce se její volná jízda na hud-
bu irské skupiny Rednex v podání 
světově známé houslistky Vanessy 
Mae vydařila, dvojité skoky vyská-
kala čistě - dle slov trenérky Ziny 
Suchánkové. Sladkovský 

Poznámka redakce: Před padesáti lety 
se na ledečském stadionu 10. února kona-
la krasobruslařská revue oddílu TJ Spartak 
Tatra Kolín. Námětem této revue se stala 
Andersenova pohádka „ O cínovém vojáčku 
a tanečnici". 

STŘEDOŠKOLSKÝ 
TURNAJ V HÁZENÉ 

Studenti naší školy uspěli na stře-
doškolském turnaji v házené, jehož 
okresní kolo se konalo dne 30. 11. 
2009 v hale Gymnázia, VOŠ a SOŠ 
v Ledči. V tomto kole vyhrálo druž-
stvo dívek i chlapců, a obě tak po-
stoupila do krajského kola dne 4. 12. 
v jihlavské sportovní hale. I tady si 
obě družstva vedla výborně, dívky 
uhájily první příčku a postupují do 
kvalifikace na republikové finále, 
které se bude konat dne 14. ledna 
v Brně. Družstvo chlapců skončilo 
na třetím místě. 

Poděkování a uznání za tyto vý-
sledky patří především všem házen-
kářským oddílům, které se na přípra-
vě našich studentů podílejí. 

Pedagogové tělesné výchovy 
Gymnázia, SOS a VOS 
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U^aní ložena ¿Janáková, bývalá poštovní úřednice 

z JZedče nad Sázavou, naše maminka, babička 

a -prababička, oslaví 18. ledna 2010 své 80. narozeniny. 

Uiodně zdraví, pohody a štěstí do dalších let jí přejí její děti, 

vnoučata a pravnoučata. 

[Hned na začátku letošního roku - 2. ledna -
uplynuly čtyři smutné roky, kdy nás navždy opustil pan 

Jrantišek 9t0SJC0V€C z "Bělé. 
[Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 

mu prosím spolu s námi tichou vzpomínku. 

¿/ttanželka a děti s rodinami 

Une 2Q. ledna uplyne již 2 0 let od 
tragického úmrtí ¿Marie a JFrantiška 

Jlekalových z rBělé. 
TTi, kdož jste je znali, věnujte jim, prosím, 

s námi tichou vzpomínku. 

[Rodina 

SMUTNÁ ZPRÁVA 
V polovině prosince minulého roku přišla smutná zpráva - ve 

věku osmdesáti let zemřel pan Karel VÁVRA. Snad každý Lede-
čák znal tu usměvavou dvojici, totiž Karla se synem Lubošem, 
kteří denně nachodili Ledčí a blízkým okolím hezkých pár kilo-
metrů. Pan Vávra byl sportovec tělem i duší. Byl nejen dlouhole-
tým aktivním hráčem, ale také věrným fanouškem místního fot-
balu. Pravidelně sledoval výsledky místních borců, ale měl velký 
přehled i o světové špičce kopané. Snad se mu budou výsledky 
Ledečáků líbit i z míst, kam navždy odešel - jistě je bude bedlivě 
sledovat. Odešel laskavý člověk, čest jeho památce! ok 

Na snímku z roku 1975jsou „ staří páni" ve složení: nahoře zleva: Čvančar, Frančře, 
Kalivoda, Eiselt, Vávra, Vyroubal, Mikula, dole: Petrů, Knytl, Vyhnálek, Tesař. 

mmmmmĚĚmttmmmmm 

KOLEDY V ÚSP HÁJ 
Ve středu 16. 12. 2009 proběhla v Ústavu sociální péče 

v Ledči nad Sázavou zajímavá kulturní akce pro převážně imo-
bilní uživatele. Děti z místní ZUS pod vedením paní učitelky 
Cepové zazpívaly a zahrály uživatelům mnoho známých koled. 
Uživatelé rádi využili možnost zazpívat si s účinkujícími. Malí 
umělci dokázali též zahrát řadu písní dle přání diváků. Příjem-
nou předvánoční atmosféru pomohla vytvořit i paní učitelka. 
V recitačním pásmu nám připomněla mnohé krásy a radosti 
zimního období, které mnohdy ve shonu každodenních povin-
ností vnímat nedokážeme. Citlivé a příjemné představení od-
měnili uživatelé nadšeným potleskem. 

Mgr. Miroslav Sklenář, 
ředitel ÚSP Ledeč nad Sázavou 

Slovo hejtmana 
Začíná nám nový rok. Vždy je to určitý předěl, kdy se ještě částečně ohlíží-

me za tím uplynulým, ale taky myslíme na to, co nás čeká. V minulém článku 
jsem už obecně ten první rok své práce hodnotil. Nechci vás unavovat čísly 
a údaji o nutné, ale ne vždy zajímavé úředničině. Rád bych se raději ještě podě-
lil o pár dalších konkrétních postřehů ze setkávání s lidmi po celé Vysočině. 

Na svých cestách vždy uvítám otevřené jednání místních starostů. Od nich 
hlavně se mohu dozvědět, co obce na Vysočině trápí a v čem jim mohou být 
krajská rada nebo krajský úřad nápomocny. Tématem číslo jedna na všech 
setkáních se starosty je stav silnic v kraji Vysočina. I proto šly v loňském 
roce do krajských komunikací přibližně tři miliardy korun a letos chceme 
i v obtížné finanční situaci v investicích do nich v rámci možností i s pomocí 
evropských peněz plynule pokračovat. 

Ale silnice nejsou naším jediným tématem. Po poznávání konkrétních sta-
rostí jsme často žádáni o pomoc, například s podporou projektů z regionál-
ního operačního programu nebo z krajského rozpočtu, ale i jinými formami. 
Někdy je povzbuzující i možnost pochlubit se svými úspěchy, rozdělit se 
o radost z nich. Potěšující je pro mne poznávání těch aktivních lidí, kteří sami 
hledají východiska a řešení obtížných situací ve prospěch své firmy, svého 
města či obce - a tak vlastně nás všech. Uvedu pár příkladů za všechny. 

Kupříkladu v Bystřici nad Pernštejnem na městském úřadě jsou úředníci 
schopni sami napsat velké projekty na evropské peníze a jsou v tom velice 
úspěšní. Tamní firmu Wera Werk vyrábějící nářadí vlastní německý majitel, 
který ale umí česky, firmou úplně žije, snaží se o neustálé zlepšování výroby 
a novinky, aby firma uspěla v konkurenci, a tím pomáhá zaměstnanosti v regi-
onu. V Jemnici obdobně prosperuje Jemča - firma s dlouhou tradicí, kde vy-
mýšlejí stále nové čajové kombinace a jsou schopni obstát v široké konkuren-
ci. V jemnickém dětském domově jsem poznal aktivní paní ředitelku Dagmar 
Průšovou. Ta bojuje za stavbu víceúčelového sportovního hřiště a v krásně 
vyzdobeném a útulném domově sej í daří vytvářet dětem co nej lepší zázemí. 
0 děti má zájem i po té, co vyrostou a odcházejí do svého samostatného života. 
V mém bydlišti v Pelhřimově jsem si zase uvědomil při návštěvě úpravny vody 
přímo na místě, jak je úprava vody dlouhý a složitý proces a že máme na svém 
území opravdové bohatství. A různorodé aktivity našich lidí jsem si také v Pel-
hřimově připomněl na výstavě „Stavíme, bydlíme, žijeme na Vysočině" - akci 
s dlouhou tradicí, s bohatou prezentací výrobců, živnostníků a firem z Vyso-
činy. V Chotěboři jsem se přesvědčil v novém malém pivovaru, že pivo se dá 
vařit i na relativně malém prostoru - zajímavý podnikatelský nápad úspěšný 
1 v době krize. V Kamenici nad Lipou mají ve firmě na výrobu součástek pro 
automobilový průmysl také vývojové inovační centrum, kde vymýšlejí různé 
vychytávky a zlepšováky do aut. Dobré příklady vidím i v malých obcích, 
například ve Lhotě-Vlásenici s necelou stovkou obyvatel se obci hlavně záslu-
hou starosty Milana Houšky daří shánět peníze z různých dotačních programů 
i evropských fondů. Renovují kulturní dům, opravili kapličku i obecní úřad, 
silnice v obci má nový povrch... V Černovicích mají zase aktivní myslivecké 
sdružení, ženy myslivců skvěle vaří zvěřinové speciality. A výtečná je i tamní 
ruční výroba čokoládových pralinek - jsou vynikající a majitelka firmy Petra 
Kovandová dělá svoji práci opravdu s nadšením a láskou. V tradičně aktivní 
Polné mne přímo zahltili požadavky a náměty, ale bylo z nich cítit, jak jde 
nejen starostovi o zlepšení podmínek pro život svých obyvatel. V Náměšti nad 
Oslavou jsem měl dobrý pocit z domova pro seniory. Toto zařízení zřizova-
né krajem je moderní a dobře vybavené. Sousedí s městským penzionem pro 
seniory a výhodou obou zařízení je krásný výhled na tamější zámek. Při této 
návštěvě jsem si znovu uvědomil, jak je péče o seniory důležitá a jak nás v ní 
čeká ještě mnoho velmi potřebné práce i investic. 

Tak bych mohl dlouho pokračovat, zdaleka nemohu vyjmenovat všechna 
setkání. Ale budu v nich pokračovat a zase se s vámi o prožitky z nich po-
dělím. Ty mé různorodé pozitivní zkušenosti a zážitky jsem uvedl záměrně. 
Na začátku roku míváme i obavy z toho, co nás čeká. Letos nad námi pořád 
visí strašák celosvětové krize, která nám všem ještě zřejmě dá zabrat. Strach 
a nářek ovšem nic nepřinesou. Nezbývá než se s tím poprat. Uvědomit si 
taky, že není všechno špatné a neveselé. A vnímat více ty, kteří díky své pra-
covitosti, šikovnosti či prostě díky radosti ze své práce nebo svých koníčků 
mohou být tou inspirací pro nás všechny. 

Přeji vám do roku 2010 hodně zdraví a příznivých prožitků v práci 
i v soukromém životě. 

Jiří Běhounek, 
hejtman kraje Vysočina 

ZUBNÍ POHOTOVOST LEDEN 2010 
16.-17.1. Dr. Staňková, Dobrovského 2023, Havl. Brod 569 623 880 

23.-24.1. Dr. Neubauerové, Jiráskova 669, Chotěboř 569 623 900 

30.-31.1. Dr. Venosová, Humpolecká 244, Havl. Brod 569 426 107 

6.-7.2. Dr. Horáková, Kalinovo náb. 605, Havl. Brod 569 434 445 

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