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MAŠKARYVE LHOTĚ 

HOSTINSG 

Masopustní koleda se průběhem času mění a každá generace si ledacos upraví podle svého. V maleb-
ném koutě na jih od Ledče - v Kamenné Lhotě - se koleda provádí prakticky v nezměněné podobě už 
od minulého století. Na tuto událost se obec připravuje minimálně měsíc dopředu, a to hlavně nakupo-
váním a přípravou masek. Je v zájmu všech občanů tuto tradici dodržet, ale gró přípravy stojí hlavně na 
místních hasičích za velké podpory obecního úřadu. Událost je to veliká a prestižní. Lidé z obce i okolí 
si na ni šetří dovolenou, a to nejen na vlastní den masopustu, ale také nějaký čásek na zotavenou. Už od 
„nepaměti" zahajují slavnou masopustní tradici děti do patnácti let, které v průvodu masek obcházejí 
vždy v neděli před hlavní událostí celou obec. V pondělí nastává to pravé: průvod masek, za doprovodu 
kapely Melodie, se vydá z hospody na velmi náročné putování vesnicí, které má samozřejmě také svůj 
řád - pěkně od baráku k baráku. Všude se veselému průvodu dostane obdarování. Hospodyňky mají 
nachystáno, a tak nechybí tradiční koblížky, cukrovíčko, leckde zavoní jitrnička či plátek čerstvého 
uzeného. V rukou hospodáři nejčastěji třímají „tuzemáček", ale nechybí ani jiné lahodné nápoje. 

Letos jsme měli v průvodu třicet masek a jak už to bývá, nechyběl medvěd, šašek, žid s rancem, 
zahradník, čarodějnice a další masky připravené na různé rozpustilosti a kejkle. Večer pokračuje 
tradiční taneční zábavou masek i „civilů" v hostinci U Urbanů. Letos nám k poslechu a tanci hrála kapela Bigbítové Shellmy. S masopustem jsme 
se rozloučili až v pozdních hodinách. Věřte, že to bylo náročné, vždyť v polovině února u nás panovala těžká zima se všemi jejími atributy a taky 
k tomu ten tuzemáček... Ale už se těšíme, že se tu všichni ve zdraví za rok sejdeme zase! 

Doležal Jaroslav, starosta obce 

Konec masopustu byl pádný důvod, 
ve škole pozornost pramalá, 

všichni dnes půjdou na velký průvod, 
zvítězí prý nejvtipnější maškara. 

Dospělí se scházejí, průvod se řadí, 
klaun metrovou ztratil ponožku, 

muzikanti nástroje své ladí, 
postava mnohá má škaredou škrabošku. 

Náves bouří veselím a smíchem, 
další pár se pozná bez poznámky, 
nevěsta v závoji se svým ženichem, 
budoucnost z ruky hádají cikánky. 

D Ů L E Ž I T É U P O Z O R N Ě N Í 
Upozorňujeme občany, že místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů bude nadále po dohodě se správcem poplatku hrazen formou SIPO, ale pouze ve 4 čtvrtletních splátkách v běžném roce. Jedná se 
o změnu finančního systému, důvodem změny jsou účetní problémy při generování 12 měsíčních splátek v běžném roce. V roce 2010 (náběh 

systému) bude 1. čtvrtletí hrazeno ve dvou splátkách. 

POKUD HRADÍTE SIPO PŘÍKAZEM Z ÚČTU PENĚŽNÍHO ÚSTAVU, 
JE NUTNÉ ZAJISTIT SI DOSTATEČNÝ FINANČNÍ LIMIT SIPO. 

OVŽP LEDEČ N. S. 



ZPRÁVY Z 
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 15. února 2010 

I. RM schvaluje: 
- přílohu č. 1 k dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu městských lesů s Lesní společnos-

tí, a.s., kterou se nájemné za městské lesy v roce 2009 zvyšuje o 600 000,- Kč. 
- č. 6 ke smlouvě o nájmu městských lesů s Lesní společností, a.s., která určuje 

nájemné pro rok 2010 na 300 000,- Kč. 
- žádost společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. (VaK) o udělení sou-

hlasu s výstavbou fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálu ČOV Ledeč nad Sáza-
vou, kde je VaK vlastníkem všech staveb, na kterých bude výstavba FVE probíhat. 

- zveřejnění záměru města prodat pozemek pare. č. 247 (ostatní komunikace) 
katastrálním území Sychrov. 

- program zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 22. února 2010. 
- Smlouvu o účasti v marketingové akci ePilot č. 546/LNS/Vít s firmou Sentinel 

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

II. RM ukládá: 
- tajemníkovi městského úřadu vyhlásit výběrové řízení na pracovní pozici pečo-

vatelka-řidič v organizační složce Pečovatelská služba Ledeč nad Sázavou. 
Termín: 28. 2. 2010 

Zodpovídá: Ing. Vladimír Molín, tajemník MU 

III. RM doporučuje: 
- zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou projednat návrh rozpočtu města na rok 

2010 před jeho schválením v 7. týdnu najednání finančního výboru a následně 
na pracovním zasedání zastupitelstva města. 

- města Ledeč nad Sázavou uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 15172175 82 
uzavřené s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, Praha 2. 

IV. RM vyhlašuje: 
- konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká 

škola Ledeč nad Sázavou s nástupem k 1. 7. 2010. 
- konkurzní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Středisko volného 

času Ledeč nad Sázavou s nástupem k 1. 7. 2010. 

V. RM jmenuje: 
- konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele ZUŠ Ledeč nad Sáza-

vou v tomto složení: 
a) zástupci zřizovatele: Stanislav Vrba, PaedDr. Ilona Dokoupilová 
b) zástupce krajského úřadu: Mgr. Eva Chvátalová 
c) zástupce České školní inspekce: ČŠI zatím neurčila 
d) odborník z oblasti státní správy: 
e) zástupce pedagogických pracovníků: ZUŠ zatím neurčila 
Tajemníkem konkurzní komise je určena slečna Lenka Ryšavá z Městského 
úřadu Ledeč n.S. 

- konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele SVČ Ledeč nad Sá-
zavou v tomto složení: 
a) zástupci zřizovatele: Stanislav Vrba, PaedDr. Ilona Dokoupilová 
b) zástupce krajského úřadu: Mgr. Eva Chvátalová 
c) zástupce České školní inspekce: ČŠI zatím neurčila 
d) odborník z oblasti státní správy: Jaroslava Čermáková, SVČ Chotěboř 
e) zástupce pedagogických pracovníků: Ivana Svobodová 
Tajemníkem konkurzní komise je určena slečna Lenka Ryšavá z Městského 
úřadu Ledeč n.S. 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ O POSKYTNUTÍ PŮJČKY 
Z „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ" NA ÚZEMÍ 

MĚSTA LEDEČ NAD SÁZAVOU V ROCE 2010 

Na základě usnesení z druhého zasedání Zastupitel-
stva města Ledeč nad Sázavou, konaného dne 22. úno-
ra 2010 se vyhlašuje 1. výběrové řízení pro žadatele 
o půjčku z FRB města pro rok 2010, a to v souladu s čl. 
IV. odst. 6 „Pravidel města Ledeč nad Sázavou" pro vy-
tváření a použití účelových prostředků z Fondu rozvoje 
bydlení na území města Ledeč nad Sázavou s tím, že 
termín pro podání žádostí je od 1. 3. 2010 do 15. 4. 
2010. Účel poskytnuté půjčky je stanoven na obnovu 
střechy, zřízení ekologického vytápění, čistírnu odpad-
ních vod, zateplení, rekonstrukci koupelny a WC, půdní 
nástavbu (vestavbu) či rekonstrukci výtahu. Bližší infor-
mace na oddělení majetku a investic, číslo dveří 215. 
Úplné znění vyhlášeného výběrového řízení a žádosti 
naleznete na webových stránkách města Ledeč nad Sá-
zavou (www.ledecns.cz) a úřední desce. 

RADNICE 
VI. RM stanovuje: 
- tyto termíny jednání konkurzní komise: 

29. 3. 2010 po 12. hodině - hodnocení přihlášek a rozeslání pozvánek 
19. 4. 2010 po 12 - vlastní konkurzní řízení pro SVČ (pohovory a vyhodnocení) 
10. 5. 2010 po 12 - vlastní konkurzní řízení pro ZUŠ (pohovory a vyhodnocení) 

- celkový počet zaměstnanců organizační složky Pečovatelská služba Ledeč nad 
Sázavou na 10 zaměstnanců. 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 22. února 2010 
I. ZM schvaluje: 
- žádost TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou o prominutí odvodu částky 239.990,- Kč 

a dosud nevyměřeného penále za porušení rozpočtové kázně při použití příspěv-
ku z rozpočtu města v roce 2009 na úhradu dluhu TJ Kovofiniš u Úřadu pro za-
stupování státu ve věci majetkových a na úhradu nájemného ve sportovní hale. 

- přijetí dotace z kraje Vysočina na výkon státní správy a školství v roce 2010 
v částce 6.315.900,- Kč. 

- návrh místostarosty Doležala na použití navržené rezervy pro ledečský hrad 
1.000.000,- Kč na zpracování změny územního plánu města. 

- návrh předsedy osadního výboru RNDr. Policara na použití částky 100.000,- Kč 
z rezervy investic pro potřebu osad. 

- poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organi-
zaci Základní škola Ledeč nad Sázavou ve výši 4.796.000,- Kč. 

- poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organi-
zaci Mateřská škola Ledeč nad Sázavou ve výši 1.949.000,- Kč. 

- poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organi-
zaci Středisko volného času Ledeč nad Sázavou ve výši 481.000,- Kč. 

- poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou hasičskému zá-
chrannému sboru ve výši 300.000,- Kč. 

- návrh rozpočtu na rok 2010 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, 
písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje. 

- ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2010, které jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

- „Zásady nakládání s nemovitým majetkem Město Ledeč nad Sázavou při zřizo-
vání věcných břemen" s datem pro uplatnění od 1. 1. 2010. 

- zařadit do rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na rok 2010 provedení staveb-
ních úprav prostor v budově čp. 790 ul. Barborka v Ledči nad Sázavou pro 
potřebu Policie ČR, Obvodní oddělení Ledeč nad Sázavou na náklady Města 
Ledeč nad Sázavou. 

- koupi hrobky č. 572 na starém hřbitově v Ledči nad Sázavou od pana Františka 
Váchy, Ratíškovice za cenu 40 tis. Kč. 

- prodej pozemků zajišťujících provoz ČOV v ulici Nádražní a pozemku pod 
vodojemem v ulici Zd. Fibicha v Ledči nad Sázavou firmě Vodovody a kanali-
zace, a.s. Havlíčkův Brod za cenu dle znaleckého posudku. 

- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu (dle znaleckého po-
sudku) ve prospěch provozovatele VaK, a.s. Havlíčkův Brod u přečerpávacích 
stanic ve dvoře AMK, v ulici Mlýnská a v ulici Čechova. 

- přijetí daru - bezúplatného převodu stavby „Přeložka VO v ulici M. Majerové 
čp. 96 v Ledči nad Sázavou" od firmy PP RENTAX, s.r.o. Ledeč nad Sázavou 
podle znaleckého posudku. 

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Telefónica 
0 2 Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, ul. Za Brumlovkou čp. 
266/2, týkající se pozemků pare. č. 1242/1, 1242/13 a PK 1246 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou pro účely uložení podzemního komunikačního vedení veřejné sítě 
komunikační sítě kabely a účastnickými rozvaděči v kat. území Ledeč nad Sá-
zavou za dle schválených „Pravidel Města Ledeč nad Sázavou pro ukládání 
sítí do pozemků v majetku města - věcná břemena a pověřuje starostu města 
Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín na věcné břemeno, spočíva-
jící v právu zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy (uložení vodiče) na 
pozemku pare. číslo 2077/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou za cenu 1.000,- Kč. 

- uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č.1517217582 uzavřené s Generali 
Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, Praha 2. 

II. ZM vydává: 
- Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2010, kterou se mění 

OZV č. 6/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

III. ZM vyhlašuje: 
- výběrové řízení pro rok 2010 v souladu s čl. IV. odst. 6 „Pravidel města Le-

deč nad Sázavou" pro vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje 
bydlení na území města Ledeč nad Sázavou pro žadatele o půjčku z FRB města 
s tím, že termín pro podání žádostí bude od 1. 3. 2010 do 15. 4. 2010. 

IV. ZM odkládá: 
- zařazení výměny oken v bytě DPS, 5. května čp. 473 v Ledči nad Sázavou do 

rozpočtu města na rok 2010. 

V. ZM ukládá: 
- starostovi města Stanislavu Vrbovi svolat komisi pro převod majetku TJ Kovo-

finiš a to do 15.3.2010. 
Termín: 15. 3. 2010 

Zodpovídá: Stanislav Vrba 
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VYHLÁŠENÍ SBÍRKY NA VÝSTAVBU NOVÉHO ZAŘÍZENÍ SITUACE NA TRHU PRÁCE 

Oblastní charita Havlíčkův Brod je zřizovatelem stacionáře Petrklíč, který sídlí ve 
čtvrtině městské budovy MŠ, a sociálně terapeutické dílny, sídlící v poslední budově 
DPS. Obě tato zařízení plní svou funkci poskytovatelů sociálních služeb v prostorách, 
jež jsou již dlouhodobě nedostačující. Proto oblastní charita nechala nejprve zpracovat 
projektovou dokumentaci a nyní požádala krajský úřad o povolení sbírky na výstavbu 
nového zařízení v našem městě. 

Od 1. 3. 2010 můžete přispívat na číslo účtu 21787463190/0800. Dále bude možné 
po Ledči nad Sázavou vidět plastové pokladničky, do kterých můžete také přispět. 

Děkujeme za pomoc, věřte, že bez vás by tento záměr nebylo možno uskutečnit. 
Mgr. Iveta Vrbová 

V pondělí 22. 2. 2010 nás navštívila herečka a zpěvačka, slečna Lucie Junková spo-
lu s žižkovskou internetovou televizí TYVI.cz. S našimi uživateli si popovídali, pan 
Jakub Vaniš, ředitel televize našim uživatelům přislíbil, že přijede s kamerou a naši 
uživatelé v roli kameramanů a režisérů si vyzkouší práci v televizi. Jeden den v měsíci 
by mohli mít na internetové televizi svůj pořad. Zpěvačka Lucie Junková nám ochotně 
nabídla pomoc v podobě koncertu, jehož výtěžek by věnovala na výstavbu našeho 
zařízení. Jak Lucie, tak Jakub si pro změnu zase vyzkoušeli práci našich uživatelů. 
Těšíme se na spolupráci! 

Iveta Vrbová 

C E N T R U M P R O Z D R A V O T N Ě P O S T I Ž E N É 
V Á S Z V E K N Á V Š T Ě V Ě 

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina (CZP) v Havlíčkově Brodě nabízí 
pomoc osobám se zdravotním postižením a jejich příbuzným v oblasti základního 
a odborného sociálního poradenství. Provádí také terénní práce, v rámci nichž si mo-
hou klienti s pracovníkem CZP telefonicky dohodnout osobní schůzku v místě jeho 
bydliště. Další službou, kterou centrum pro zdravotně postižené poskytuje, je půjčov-
na kompenzačních pomůcek. Ve stálé nabídce půjčovny jsou invalidní vozíky, chodít-
ka, toaletní křesla. Nově si klient může zapůjčit stoličky do sprchy, nástavce na WC 
a podpažní chodítko pro nácvik chůze. Na zapůjčení pomůcky má nárok osoba: 
- která je držitelem rehabilitační nebo kompenzační pomůcky, ale v důsledku opravy 

stávající pomůcky potřebuje na přechodnou dobu pomůcku zapůjčit 
- která žádá o finanční příspěvek (VZP, MěU) 
- která vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje kompenzační nebo rehabili-

tační pomůcku na nezbytně nutnou dobu a nemá na ni nárok od VZP ani od MU (při 
doléčení, po úraze apod.) 
Podmínkou je rovněž bydliště v kraji Vysočina. Příspěvek na údržbu pomůcky se pohy-

buje ve výši 3-8 Kč za každý den zapůjčení (podle typu pomůcky). Podrobnější informace 
můžete získat v Centru pro zdravotně postižené, Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod, tel.: 
569 427 614, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz, e-mail: czphbrod@volny.cz. 

Kateřina Babuljaková 

V MIKROREGIONU 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 

Míra nezaměstnanosti v mikroregionu 
Ledeč nad Sázavou k 28. 2. 2010 činila 
11 ;39 %, což je 606 uchazečů o zaměstnání 
(z toho 291 žen). Přímo ve městě Ledeč n. S. 
je 338 nezaměstnaných, míra nezaměstna-
nosti je zde 10,80 %. 

Počet volných pracovních míst na Ledeč-
sku činil k 28. 2. 2010 celkem 9 míst. Na 
jedno volné pracovní místo připadá na Le-
dečsku 67,33 uchazeče o zaměstnání. 

Průměrná míra nezaměstnanosti v okrese 
Havlíčkův Brod k 31.1.2010 byla 10,56 %. 

MYSLIVOST: 
CHOVATELSKÁ 

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ 
Ve dnech 18.-21. dubna 2010 se usku-
teční chovatelská přehlídka trofejí. Tro-
feje budou vystaveny v Havlíčkově Bro-
dě- Perknově v restauraci „U Palánů". 
Organizací přehlídky pro obce s rozší-
řenou působností Havlíčkův Brod, Cho-
těboř a Světlá nad Sázavou je pověře-
na Českomoravská myslivecká jednota 
- Okresní myslivecký spolek Havlíčkův 
Brod. Přehlídka bude slavnostně ote-
vřena v sálu restaurace dne 18. dubna 
v 9:30 hodin. Navštívit ji můžete denně 
od 9:00 do 16:00 hodin. 

Odbor ŽP, 
MěÚ Světlá nad Sázavou 

ZUBNÍ POHOTOVOST 

V BŘEZNU 2010 

13.-14.3. 
Dr. Kříž, Plovárenská 

482, Havlíčkův Brod 
569 426 104 

20.-21.3. 
Dr. Římanová, 

Dobrovského 2023, 

Havlíčkův Brod 

569 426 105 

27.-28.3. 
Dr. Jáchym, Lánecká 

970, Světlá nad Sázavou 
569 451 569 

3.-5.4. 
Dr. Stratilová, Krále 

Jana 259, Chotěboř 
569 623 880 

10.-11.4. 
Dr. Palánová, 

Humpolecká 244, 

Havlíčkův Brod 

569 426 103 

Obec "Pavlov u Ledče nad Sázavou 

VHOD A POZEMKY NA VÝSTAVBU 
-ROVINNÝCH DOMŮ 

Veškeré inženýrské sítě jsou na hranici 

pozemku. Cena 150 Kč/m1 

Bližší informace na telefonech: 
603 Z9H 558,139HZ0 911 

POZOR 
jednatelství ZP METAL-ALIANCE se stěhuje 

dne 26.3.2010 zavřeno 

NOVÁ A D R E S A 
OD 29 3.2010 

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 
Husovo náměstí i "7 

5 & 4 - 0 1 Ledeč nad Sázavou 

Pomoc nám nabídla i začínající zpěvačka 
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POLICIE CR 
LEDEČ N. S. 

Vážení spoluobčané, 
v posledním článku otištěném v Ledečských novinách jsem představil stěžejní úko-

ly Policie ČR v rámci činnosti pořádkové služby. V návaznosti na uvedené mi dovolte, 
abych se krátce představil. 

Po absolvování základní odborné přípravy jsem působil ve složkách cizinecké po-
licie. Od roku 1996 jsem službu vykonával na zdejším oddělení policie převážně ve 
funkci policejního inspektora. Po získání vysokoškolského titulu jsem na základě vý-
sledku výběrového řízení působil na pozici komisaře Oddělení vnitřní kontroly Okres-
ního ředitelství v Havlíčkově Brodě, posléze s ohledem na změnu organizační struktu-
ry citovaného bezpečnostního sboru na Odboru vnitřní kontroly Krajského ředitelství 
policie Jihomoravského kraje v Brně s místem působnosti na Uzemním odboru PČR 
Havlíčkův Brod. Do funkce vedoucího Obvodního oddělení Policie ČR jsem byl usta-
noven na základě nabídkového řízení dnem 1. července 2009. 

K přehledu trestné činnosti za měsíc únor 2010 
Dne 1. února 2010 bylo přijato oznámení, týkající se údajné-

ho odcizení zařízení rodinného domu v Ledči nad Sázavou, kte-
rého se svým jednáním mohli dopustit nájemci ku škodě pro-
najímatele nemovitosti. Ve věci byly zahájeny úkony trestního 
řízení a nadále je ve stádiu prověřování. V součinnosti Služby 
kriminální policie a vyšetřování Havlíčkův Brod a zdejší sou-
části Policie ČR bylo zjištěno, že v průběhu měsíce září až lis-
topadu loňského roku pachatel z Ledečska si ku škodě svých 
rodičů ve třech případech přisvojil finanční částky v celkovém 
úhrnu nejméně 9.500,- Kč. Věc byla po objasnění skutkového 
stavu odložena, neboť trestní stíhání bylo podmíněno souhla-
sem poškozeného a tento souhlas nebyl dán. 

K vzájemnému fyzickému napadení za pomoci pohrabáčů na 
sníh došlo v obci Bělá dne 4. 2. 2010. Jeden z účastníků této 
roztržky udeřil svého soka způsobem, majícím za následek zra-
nění spočívající v natržení ušního boltce, jež si vyžádalo ošet-
ření v Nemocnici Havlíčkův Brod. 

Dne 10. 2. 2010 bylo přijato oznámení o odcizení peněženek 
s finančními hotovostmi, doklady a platebními kartami v pro-
dejně na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. Jedna z prově-
řovaných verzí je založena na získaných informacích, kdy jeden 
z pachatelů měl zabavit obsluhu prodejny, zatímco druhý nepo-
zorovaně vnikl do prostor šatny zaměstnanců prodejny a zde 
nerušeně své protiprávní jednání dokonal. Svým jednáním ne-
známí pachatelé způsobili škodu ve výši nejméně 7.240 Kč. Po 
pachatelích probíhá intenzivní pátrání. V této souvislosti bych 
chtěl občany upozornit na množící se případy obdobného cha-
rakteru a požádat o větší obezřetnost. 

VÝZVA 
V souvislosti s neutěšeným stavem trestné činnosti 

páchané na seniorech, a to nejen v našem regionu, 
se obracím na všechny spoluobčany se žádostí, aby 
v případě podomního prodeje či jiné záminky, které 
pachatelé využívají pro neoprávněný vstup do obydlí, 
neprodleně učinili oznámení prostřednictvím tísňové 
linky 158. Prevence se musí vyplatit Bude lépe znát 
totožnost takových osob, nehledě na skutečnost, že po 
policejní kontrole od svého úmyslu spáchat trestný čin 
ve většině případů tyto osoby upouštějí. 

Dne 15. 2. 2010 v Ledči nad Sázavou se hlídka Policie ČR 
nestačila podivovat nad výsledkem dechové zkoušky u řidiče 
osobního motorového vozidla z Ledče nad Sázavou, která byla 
provedena za pomoci přístroje Dráger. Výsledkem byla hladina 
alkoholu mírně překračující 2,5 promile. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu. 

Oznámení o vloupání do administrativní budovy obchodní 
společnosti v Ledči nad Sázavou přijal policejní orgán dne 16. 2. 
2010. Pachatel byl odhalen ještě téhož dne a protiprávní jednání 
mu bylo prokázáno ve spolupráci se Službou kriminální policie 
a vyšetřování Havlíčkův Brod. O svých prohřešcích bude moci 
nyní přemýšlet ve výkonu trestu odnětí svobody, kam byl dodán 
na příkaz soudu za trestné činy spáchané v předcházejícím období. 
Za zmínku zde stojí skutečnost, že policejní orgán po zadržení po-
dezřelého s předchozím souhlasem státního zástupce osobu předal 
soudu do 48 hodin k uplatnění tzv. zjednodušeného řízení. 

Co vše může být předmětem zájmu pachatelů trestných činů, 
nasvědčuje případ oznámený dne 16. 2. 2010. Neznámý pacha-
tel odcizil v Ledči nad Sázavou ze zaparkovaného osobního 
motorového vozidla zn. Kia Sportage katalyzátor a způsobil tak 
poškozenému škodu ve výši nejméně 20.000 Kč. 

Jako řádění pachatele smyslů zbavených připomínal násle-
dek trestných činů krádež a poškození cizí věci, který byl 
zjištěn dne 23. 2. 2010. Doposud neznámý pachatel za po-
užití násilí vnikl v Ledči nad Sázavou postupně do šesti řa-
dových garáží, které prohledal a z těchto odcizil různé věci. 
V jednom případě se o dokonání trestného činu pokusil. Bez 
povšimnutí pachatele nezůstala autorádia, osobní doklady 
ani pohonné hmoty. Svým protiprávním jednáním způsobil 
škodu na odcizených věcech ve výši nejméně 7.350Kč, po-
škozením zařízení a osobního motorového vozidla pak způ-
sobil škodu ve výši nejméně 7.990Kč. 

Téhož dne bylo přijato oznámení o krádeži vloupáním do osob-
ního motorového vozidla v Ledči nad Sázavou. Pachatel po roz-
bití bočního okénka vnikl do vozidla a odcizil autorádio, ruční ná-
řadí a autodoplňky. Souvislost s posledně popisovaným případem 
je předmětem dalšího prověřování. Svým jednáním tak doposud 
neznámý pachatel způsobil škodu ve výši nejméně 10.900 Kč. 

Vedle přehledu trestné činnosti za zmínku stojí úspěšné za-
končení úkolu v souvislosti s pátrací akcí ze dne 21. 2. 2010, 
která měla za cíl vypátrání pohřešovaného duševně nemocného 
pacienta z Ústavu sociální péče 
Háj u Ledče nad Sázavou. Pá-
trací akce se kromě policistů 
z Územního odboru Havlíčkův 
Brod zúčastnili i hasiči ze Sdru-
žení dobrovolných hasičů Le-
deč nad Sázavou. Pohřešovaný 
byl vypátrán v obci Dolní Měs-
to a následně předán zpět do 
péče zaměstnanců citovaného 
zařízení. Ke svému počinu sdě-
lil, že cílem jeho cesty se mělo 
stát hlavní město Praha. 

npor. Mgr. Tomáš Bezděk 
vedoucí oddělení 
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PRVNÍ ROKU DESET 
Prvním miminkem, které se narodilo v Ledči nad Sázavou 

v roce 2010, je Barborka Ochová. Narodila se v brodské porod-
nici na sklonku devátého dne roku. O lidech narozených 9. se 
říká, že jsou uvážliví, přátelští a vážní, jsou zodpovědní a mají 
rádi pocty i slávu. Podle životního čísla 4 (numerologie) dosáhne 
pracovních úspěchů díky své vytrvalosti, důslednosti a pořádku. 
Do života si Barborka nese velmi pěkné startovní parametry - při 
porodu totiž vážila 3,33 kilogramu a měřila rovný půlmetr. Doma 
na ni čekal bráška - ochránce Kája, který se také klidně mohl jme-
novat Matěj, neboť se na toto datum před čtyřmi roky narodil. 

Znamení Kozoroha, ve kterém se naše nejmladší spoluobčanka narodila, prý každého jedince obdařuje schopností střízlivého, 
praktického uvažování a řadí lidi k typům nesobeckým a společenským. Prý jim sluší barva tmavozelená, líbí se jim proto břečťan 
a borovice. Ze zvířat mají rádi samozřejmě kozu a všechna další zvířata s rohy a kopyty. Rádi se zdobí ametystem a tyrkysem (na 
to ať nezapomenou šťastní prarodiče při nákupu dárků pro malou slečnu). 

Krásné jméno Barbora je po známé světici a je oblíbené v celém světě (Němci a Anglosasové mají Barbaru, Rusové Varvaru...). 
Je patrně odvozeno od řeckého „cizinec". Je patronkou horníků, zvonařů, kovářů, dělostřelců, ale také věží a architektů. Jak je 
patrné, je Barbora velice zaměstnanou světicí a není náhodou, že patří mezi 14 exkluzivních pomocníků v nouzi. 

Jestli budou šťastní rodiče Petra i Martin a vlastně celá rodina říkat Bára, Barunka, Baruška... je vcelku jedno, hlavně nechť je zdravá 
a prožije mnoho krásných chvil v životě. To jí přeje nejen redakce Ledečských novin, ale jistě i všichni spoluobčané tohoto města. 

OBYVATELSTVO - STATISTICKÉ ÚDAJE 
PRO LEDEČSKÉ NOVINY ZPRACOVALY: IVETA KALIVODOVÁ A MIROSLAVA PAJEROVÁ 

VĚKOVÁ STRUKTURA 
Dospělí (kategorie 1) Děti (kategorie 2) Celkem 

Část obce Muži Ženy Muži Ženy 
Počet Věk 

Počet Věk Počet Věk Počet Věk Počet Věk 
Počet Věk 

Habrek 63 44,76 67 50,46 17 11,47 16 10,69 163 40,29 
Horní Ledeč 142 46,61 133 47,80 34 13,06 40 13,20 349 39,97 
Ledeč nad Sázavou 1950 48,93 2011 52,14 435 11,28 422 11,32 4818 43,57 
Obrvan 41 47,78 35 48,00 7 12,71 14 11,57 97 40,10 
Soubor 21 48,33 20 59,25 1 21,00 1 20,00 43 52,12 
Sychrov 1 73,00 1 74,00 2 73,50 
Vrbka 27 48,30 27 50,56 5 11,40 14 8,71 73 39,01 

CELKEM 2245 48,64 2294 51,83 499 11,45 507 11,40 5545 43,21 

S T A T I S T I K A O B Y V A T E L L E D Č E N A D S Á Z A V O U O D R O K U 2 0 0 5 - 2 0 0 9 
ČÁSTI OBCE - POČET OBYVATEL 
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2005 5114 350 145 90 48 5 
2006 5029 346 153 101 47 5 
2007 4984 341 153 99 46 4 
2008 4890 338 162 99 43 2 
2009 4818 349 163 97 43 2 
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62 5814 24 21 45 69 36 15 
65 5746 20 17 37 52 40 17 
68 5695 19 30 49 66 40 19 
70 5604 27 19 46 66 41 16 
73 5545 24 23 47 52 38 11 

Z M Ě N Y V P O Č T U O B Y V A T E L O D R O K U 2 0 0 5 - 2 0 0 9 
Části obce 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Změny celkem 
Ledeč n. S. -85 -45 -94 -72 -296 
Horní Ledeč -4 -5 -3 +11 -1 
Habrek +8 0 +9 +1 +18 
Obrvaň +11 -2 0 -2 +7 
Souboř -1 -1 -3 0 -5 
Sychrov 0 -1 -2 0 -3 
Vrbka +3 +3 +2 +3 +11 
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Příspěvky z rozpočtu města 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 22. 2. 2010 schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2010 

těmto žadatelům: 

Poř. Žadatel žádost příspěvek 
1 Český kynologický svaz ??? 10.000.- z RM 
2 Urbanová Kožlí - žádost z 2009 4.000,- starosta 
3 Urbanová Kožlí - peč. služba, koordinace s DPS 48.000,- 40.000,-
4 Oblastní charita -středisko osobní asistence-3 klienti 30.000,- 20.000,-
5 Oblastní charita - Ledňáček 10.000,- z RM 
6 Oblastní charita - stacionář Petrklíč - 6 klientů LNS 120.000,- 120.000,-
7 Oblastní charita - středisko raná péče 30.000,- 10.000,-
8 Svaz důchodců ČR - program pro seniory 30.000,- 25.000,-
9 Český svaz chovatelů - vybudování osvětlení 15.000,- 15.000,-
10 ČCK Ledeč n.S. - zdravotní pomůcky 7.000,- z RM 
11 TJ Sokol (provozní náklady - plyn, voda, elektro) 120.000,- 80.000,-
12 Oddíl karate - trénink, soutěže - děti a mládež 40.000,- 40.000,-
13 FOKUS Vysočina - provoz chráněných dílen 15.000,- 0 
14 Molekul o.s. - kulturní akce 2010 50.000,- 50.000,-
15 Notorix Denatur o.s. - Bitva o Notorburg 20.000,- 10.000 z RM 
16 Melechov o.s. - sport, akce 2010 20.000,- 15.000 z RM 
17 TJ Kovofiniš - energie, doprava, údržba, nájem 600.000,- 300.000,-
18 TJ Kovofiniš - Slavnosti piva 80.000,- 80.000,-
19 ÚSP Háj - na úhradu dovolené nesolvent. klientům 12.500,- 12.500 
20 NIPI - institut pro integraci osob s omez. pohybem 2.000,- z RM 
21 Sociální centrum Světlá n.S. - na ledečské klienty 40.000,- 40.000,-
22 Církev čs. husitská - střecha kostela 100.000,- dle dotace 
23 Římskokatolická farnost - oprava fary a kostelů 100.000,- 100.000,-
24 Historické domy v MPZ čp. 72 a 76 215.000,- dle dotace 
25 Divadlo Mimochodem 30.000,-
26 Rada města (RM) 100.000.- 100.000,-
27 Starosta (ZUŠ, Futsal, drsoň, ples) 50.000,- 50.000,-

C E L K E M 1.783.000,- 1.112.500,-
V případě úspěšného vyřízení žádosti o dotaci z kraje Vysočina nebo MK ČR na kulturní památky v MPZ u žádostí 

č. 22 a 24 poskytne město 20% podíl z celkových nákladů na opravu kulturní památky při následné rozpočtové změně. 
Po jednání zastupitelstva města doručil žádost o příspěvek Svaz diabetiků ČR, kterému bude poskytnut příspěvek 

2000,- Kč z prostředků vyčleněných radě města. 

• Výběrová řízení na MěÚ 
V měsíci únoru vyhlásilo Město nebo Městský úřad 

v Ledči nad Sázavou několik výběrových nebo konkurzních 
řízení. Byla vyvolána odchodem pracovníků nebo změnou 
statutu příspěvkových organizací. Jednotlivé výzvy byly 
v souladu se zákonem zveřejňovány na úředních deskách 
městského úřadu. Jednalo se o tato výběrová řízení: 

- Sociální pracovník DPS 
- Pracovník Informačního centra 
- Úředník odboru samosprávy 
- Reditel(ka) příspěvkové organizace ZUS 
- Reditel(ka) příspěvkové organizace SVČ 
U prvních tří bylo nutné podat přihlášku na podatelnu 

MěÚ do 12. 3., u posledních dvou do 29. 3. 2010. Kvali-
fikační požadavky na uchazeče byly uvedeny ve zveřejně-
ných výzvách. 

• Zima tropí neplechu 
Poslední únorové dny nám přinesly příjemné oteplení, 

v důsledku čehož z komunikací a chodníků začal odtávat 
sníh a kočičí hlavy na dlážděných vozovkách se výrazně 
zploštily. Na vodorovných plochách lze tento jev kvitovat 

s povděkem, na svislých stěnách dochází občas k poško-
zení staveb. V Ledči se to projevilo neblaze na římse le-
dečské radnice, odkud z obou jejích krajů odpadly větší 
kusy omítky a bude nutné brzo provést revizi stavu a jeho 
zajištění. Ještě větší škody napáchala zima na hradební zdi 
ze strany od Pivovarské ulice. Zde mráz a následná obleva 
způsobily rozvalení kamenného zdiva a vysoko nad skálou 
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ze strany nad rodinným domkem před viaduktem nyní zeje 
díra o rozměru cca 3 m2! I tuto havárii budeme muset nyní 
urychleně řešit a uvolnit na její opravu z rozpočtu města 
potřebné finance, přestože zastupitelstvo města na návrh 
místostarosty se pro letošek rozhodlo výrazně omezit pří-
spěvek na opravy hradu. Uvolněné hradební kameny na 
cestičce podél skal by nás k tomu měly donutit. 

Zajištění bezpečnosti před nenadálým vznikem skalního ří-
cení v prostorách skalních masivů Šeptouchov a Ledečský 
hrad v Ledči nad Sázavou. Kontroloval jak přípravnou fázi 
projektu, průběh veřejné zakázky, tak i realizační fázi a vy-
užití peněžních prostředků státního rozpočtu ČR. Podrobná 
kontrola odhalila několik drobných pochybení v organizaci 
výběrových řízení ze strany města a též několik pochybení 
správce programu MŽP ČR, které však nebudou důvodem 
k sankcím, mají pouze upozorňující charakter. Akce Zajiš-
tění bezpečnosti před nenadálým vznikem skalního řícení 
v prostorách skalních masivů Šeptouchov a Ledečský hrad 
byla realizována v letech 2006 a 2007. 

• Využití fondů ESF 
V roce 2009 byla vytvářena pracovní místa veřejně pro-

spěšných prací (VPP) v rámci projektu 
Veřejně prospěšné práce I, který byl v Operačním pro-

gramu Rozvoj lidských zdrojů financován z Evropského 
sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR. 

V období od 1. 4. 2009 do 31. 5. 2009 bylo v Ledči nad 
Sázavou v rámci tohoto projektu podpořeno 6 pracovních 
míst na VPP za 131.969,- Kč, z toho výše příspěvku z ESF 
činila 75 %, tj. 98.977,- Kč a ze státního rozpočtu ČR činila 
25%, tj. 32.992,- Kč. 

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena 
na úklid obce a údržbu veřejné zeleně. 

Měs to v organizování VPP pokračovalo po zbytek 
roku 2009 a v le tošním roce bude v této aktivitě nadá-
le pokračovat . 

• Sněhové umění u kašny 
Informační servis nemůže nechat bez povšimnutí pozoru-

hodné dílko, které ze sněhu vytvořila dne 18. ledna během 
několika hodin skupina mladíků na ledečském náměstí. Re-
alisticky ztvárněné sousoší na lavičce u kašny naše město 
okamžitě proslavilo asi stejně, jako návštěva divočáků na le-
dečské radnici v prosinci 2006. Tentokrát však šlo o společ-
né dílo několika párů lidských rukou, které z mokrého sněhu 
vytvořilo pozoruhodnou skulpturu, aby budila po celý týden 
pozornost kolemjdoucích. Některé pobavila, jiné pohoršila, 
některé možná inspirovala, ale o její vtipnosti svědčí fakt, že 
ji nikdo ani z těch pohoršujících se ihned nepobořil. Na při-
loženém snímku vidíte pouze 2/3 sousoší na lavičce, klečící 
ženu před sněhovými televizními diváky naštěstí neznámý 
fotograf možná ze studu, možná záměrně nezachytil. I tak je 
namístě fotografii v Ledečských novinách publikovat, aby 
dalším generacím zůstala zachována památka na mladé le-
dečské umělce z počátku druhého desetiletí 21. století. 

-sv-

• Turné skupiny LuŠtěLa 
Po obrovském a nečekaném úspěchu v žižkovském klu-

bu Matrix, kde se 23. ledna na její vystoupení dostavilo 
800 lidí, se s nabídkami koncertů dívčí pěvecké skupiny 
LuŠtěLa z VIII.B ledečské základní školy roztrhl pytel. 
LuŠtěLa následně vystoupila dne 4. 2. v pražském klu-
bu p.m., 6. 2. v ABC klubu v Pardubicích, 19. 2. v klubu 
Abajo v Brně, 22. 2. na Psychiatrické léčebně v H. Brodě, 
26. 2. v klubu Sauna v Semilech, 5. 3. v le-klubu v Praze, 
12. 3. v klubu p.m. v Praze. Dále je čeká 26. 3. Bratislava, 
27. 3. Liberec, 9. 4. Krumviř, 17. 4. disko club Diamond 
v Praze, následovat bude V. Mýto, Trutnov, Soběslav, Tá-
bor, H. Králové, Hořice a další. V Ledči nad Sázavou by se 
LuŠtěLa mohla objevit 5. 6. na oslavách Petrklíče, 12. 6. 
ve Sluneční zátoce, 24. 6. na minifestivalu na ledečském 
hradě a ráda by po roce též vystoupila 5. 7. na Slavnostech 
piva. To zajisté už i se svým vlastním repertoárem. 

Zájem o skupinu LuŠtěLa projevila i TV OČKO, ve 
středu 17. 3. 2010 má být LuŠtěLa od 17 hodin hostem 
pořadu INBOX. 

• Kontrola z NKU 
Nejvyšší kontrolní úřad, územní pracoviště Brno, pro-

vedl v době od 4. 11. 2009 do 3. 2. 2010 podrobnou kon-
trolu využití peněžních prostředků z dotačního programu 
ISPROFIN č. 215 124 Řešení nestabilit svahů v ČR na akci 



Kormorán velký 
Začátkem měsíce února jsme mohli 

pozorovat spolu s divokými kachnami 
na řece Sázavě i několik kormoránů vel-
kých. Jejich nejznámějším hnízdištěm 
u nás jsou nádrže Nové mlýny a rybníky 
na Třeboňsku, většina hnízdních kolonií 
ve střední Evropě se však nachází na po-
břežích moří. Kormorán je tažný pták, 
plave na hladině, má dlouhý a na konci 
hákovitý zobák. Plovací blána spojuje 
všechny čtyři prsty na noze. Je to velmi 
žravý pták, živí se výhradně rybami, kte-
ré loví pod vodou. Jeho tělo je štíhlé a je 
velký zhruba jako husa. Opeření je černě 
zbarveno a na krku je peří bělavé. Jeho 
peří nemá voduodpuzující schopnost 
a snadno se promáčí. Stavba těla kormo-
ránů je přizpůsobena plavání ve vodě, 

ale je na překážku při pohybu na pevné 
zemi, kde se tito ptáci pohybují nemo-
torným kolébavým krokem. Pod vodou 
se pohybují velmi rychle, pod hladinou 
mohou zůstat až 60 sekund a většinou 
se vynořují z vody vzdáleni až několik 
metrů od místa potopení. Kormorán loví 
všechny možné druhy ryb, kořist si větši-
nou vynese na hladinu, srovná si ji v zo-
báku a na jeden ráz zhltne. K hnízdění 
jim slouží skaliska, stromy, husté ráko-
siny nebo holá zem. V květnu až červnu 
hnízdí ve velkých koloniích, které bývají 
početnější než u většiny ostatních druhů 
vodních ptáků. Základ hnízda kormoráni 
stavějí z hrubších větví a jiného přístup-
ného rostlinného materiálu, hnízdní kot-
linku pak vystýlají jemnějším rákosím, 
travou či listím. Průměr hnízda dosahuje 
až jeden metr. Samice kormorána snáší 
tři až čtyři vejce, která jsou s vejci ostat-
ních mořských ptáků poměrně velká. Na-
vzdory škodám způsobeným na rybách 
je v Česku zvláště chráněným druhem. 

NABÍZÍME 
montáže elektroinstalací, hromosvodů, boilerů, 

sporáků, domácích telefonu, rozvaděčů, 
akumulačních kamen, elektrokotiů, přímotopú 

(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 etektro. 

Sníh a mráz s humorem 
Rád bych tímto článkem pobavil všechny čtenáře Ledečských novin, kteří si při 

úklidu letošního sněhu nejednou zakleli, nebo těm, kterým mráz trochu provětral ko-
žich. Nedávno jsem v antikvariátu našel knihu. Několik ročníků obrazového časopisu 
Kvítko, který vycházel jako příloha nedělního Českého slova ve 20. letech minulého 
století. V humorném pětilistu otiskoval články, kresby a vtipy snad každý český hu-
morista, na kterého si vzpomenete. J. Lada, Z. M. Kuděj, J. Hašek, F. Bidlo a další. 
Patřil mezi ně ale i pražský kabaretiér a herec Jindřich Plachta. Ten zde měl dokonce 
svou rubriku, virtuální Rozhlas paní Acetylénové. Jeho stanici šlo naladit klidně na 
krátký kus vlny ze starého svetru, jak uvádí. Prosinec roku 1925 a následný leden 
Prahu sníh přímo zamořil. V únoru zase stupnice teploměru skoro dva týdny neklesla 
pod mínus 25 °C. Několik zpráv, jak je podával pan Plachta pražským čtenářům, jsem 
vybral. Snad se dobře pobavíte, jako já při prvním čtení. 
Úvod. Začíná polední vysílání. Časový signál pražských hodin: 
orloj - za 5 minut čtvrt na jednu, kostel sv. Ludmily - přesně čtvrt na dvanáct, Masa-

rykovo nádraží - dvanáct přesně, Wilsonovo nádraží - dvanáct a pět minut, jen na 
Václavském náměstí je stále půl šesté. 

Praha. Minulý týden se konala ustanovující schůze spolku Mužů a Žen toužících po 
ušlechtilém manželství. Hned na počátku bylo konstatováno, že spolek t. č. čítá 
1500 členů, z nichž je 1500 ženatých. 

Praha. Policejním inspektorem byl včera zadržen muž v čertovském převleku, který 
byl podezřelý z podvodu. O letošní nadílce pokazil mnoha dětem v Praze Košířích 
jejich tradici. Muž se doznal, že se v převleku skutečně nerozhodl nadělovat, nýbrž 
koukal, kde co ukrást. 

Praha. V posledních dnech zasedá městská rada dnem i nocí, jelikož má starosti, kam 
se sněhem. V zájmu zamezení nebezpečí velké vody musí správa našeho města 
odstraniti všechen sníh z Vltavy a nyní se jedná, kam s ním. Máli se rozvésti po 
ulicích města nebo nebylo by lépe, uložiti ho v Občanské záložně, kde by snad 
zmizel mnohem rychleji. 

Kuřim. Ve čtvrtek v noci vypukl v domě na náměstí oheň, který mohl míti zhoub-
né následky. Ke vší smůle vodní nádrže byly na kost zamrzlé, naštěstí se poblíž 
nalézala trafika a hasičům se během krátké chvíle podařilo oheň uhasit za pomoci 
doutníků, veržinek a jiných výrobků tabákové režie. 

Praha. V týdnu se sešla městská rada v beranicích za účelem hlasování o koupi patent-
ního německého přístroje na výrobu teplých mrazů. Vprostřed hlasování bylo apelo-
váno, aby město stanovilo po vzoru maximálních cen také maximální bod pro mráz. 

Praha. Smutnou statistiku nám přináší policejní ředitelství a uvádí, že jen za první 
tři dny mrazu umrzlo k smrti hned 14 lidí na části Malá a Velká Praha a to 3 lidé 
v tramvajích, ostatní ve frontě na místo před známou restaurací U Špírků. 

Praha. Spolek pro ochranu zvířat žádá všechny majitele psů, aby v těchto třeskutých 
mrazech nevodili své miláčky do tramvají. Pes je zvíře citlivé a nesnese takovou 
zimu, jakou musí v tramvaji zakusit každý Pražák. 

Praha. Správa Elektrických podniků města Prahy zvažuje na popud stěžovatelů za-
vést topení v motorových vozech. Jednání o tom bylo z důvodu silných mrazů pře-
rušeno, avšak jakmile počasí dovolí, bude se jednat dále. A snad již v červenci se 
objeví na zkoušku ve vozech první kamínka na vytypovaných tratích. 

Patrik Havel 

Házená II. liga 
Muži KF Ledeč porazili Fezko Strakonice 
Boje o jarní házenkářské body byly 

odstartovány na ledečské palubovce 
13. února. Domácí přivítali soupeře ze 
Strakonic. Ledečští se brzy ujali vedení 
a už v 10. minutě vedli 9:4. Tato část hry 
prakticky rozhodla o výsledku celého 
utkání. Domácí poločas vyhráli 17:10 
a i v druhém poločase si vedli stejně 
dobře a konečný stav byl 35:24. 

Sestava a branky: Morávek-Zahrad-
ník, Kotrč 6, Rýdl 3, Šubrt 12, Vrběnický 
7, Červený 2, Vránek 2, Křikava 2, Roul 
1, Vurm Michal a Vurm Jan. 

Slad. 

Najdete nás na Husově náměstí 489 

v Ledči nad Sázavou (vedle infocentra) 

tel.: 602 252 365, elektro@elkomplex.cz 
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ASTROLOGIE 

Realizační tým 

S pomocí hvéťb a fcloWholeté 
praxe v oboru sc v á m but>u 
snažit ofcpověbět n a otárkvj 

takající sc vašeho zbraví, 
povolání, vztakvi, robmvj 

i jmvjcli oblastí veselí o života. 

TŘI ROKY 
AKTIVNÍ ČINNOSTI 

Otevřelo se jaro a začal tak 3. „aktivní" rok 
Základní kynologické organizace Ledeč nad Sá-
zavou, založené v roce 2007. Teda: NE, že by 
členové byli přes zimu NEAKTIVNÍ! Zima byla až 
do prosince mírná a výcvik psů jel stále naplno. 
Na schůzkách (které máme určitě nejčastější 
ze všech organizací = téměř každý měsíc...) se 
plánovaly různé věci, jako: pořízení triček s lo-
gem ZKO pro reprezentaci „ve světě", vybavení 
nového cvičiště pro aktivní pejsky v Pivovarském 
údolí, osvětová činnost mezi veřejností (velice 
nás trápí to, že nečlenové ZKO neuklízejí výkaly 
po svých miláčcích po městě a veřejných ces-
tách a nám na našich www stránkách nadávají 
anonymové), přípravy brigád, zkoušek, různých 
akcí v roce 2010 a mnoho dalších věcí. 

A při tom se CELOU ZIMU stále cvičilo! Nad-
šence s hrábly a lopatami bylo přes víkend vidět 
jak na Rašovci, tak na agility cvičišti. Vyházely se 
plácky, uvolnily překážky a honem pejsky rozpo-
hybovat! (Přes týden napadly znova metráky sně-
hu - však víte - a tak zas a zase dokola o víkendu 
odhazovat...) K našim pravidelným akcím by le-
tos mělo přibýt 1. května Psí Majáles v Pivovará-
ku, akce určená hlavně mládeži a jejím psům. Na 
programu pracujeme. První neděli v září se zas 
budeme „po psím" Loučit s prázdninami a uvidí-
me, co ještě během roku vymyslíme. 

Čeká nás oprava klubovny, aby byla důstojná 
a funkční. Cvičitelé se chystají na mnoha kur-
zech rozšiřovat vědomosti a na podzim absol-
vovat instruktorské zkoušky. 

Rozšiřuje se členská základna, letos máme 
zatím 26 členů a mnoho čekatelů. V únoru se 
nám narodilo jedno „výborové miminko" (gratu-
lujeme naší jednatelce Olze Růžičkové!!). 

Chceme touto cestou MOC poděkovat vedení 
města, že nám i letos poskytlo dotace pro podpo-
ru naší činnosti. Děkujeme i letošnímu prvnímu 
sponzorovi = firmě EVOS, která nám slíbila po-
moci vybavit agility cvičiště úložným prostorem! 
Doufáme, že nebudeme lhostejni ani jiným. 

Koho by zajímalo o nás víc, máme díky ši-
kovné webmasterce, člence Petře Blažkové, 
svěží a veselé (aspoň podle mého...) interneto-
vé stránky www.cvicakvledci.wbs.cz, na kterých 
se o kynologii v Ledči n.S. dozvíte úplně, ale 
ÚPLNĚ všechno! A s fotkami. 

Jana Prchalová 

Kontakt : 

Jan S a n t a 

Lipníce n . S. 286 

5S1 32 L ipnice n. S. 

Tel.: 605 4*1 944 

Ledečské děti navrhují ARBORETUM 
V druhé polovině ledna proběhla výstava dětských návrhů školního arboreta. (Tento 

projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.) 
Nápady dětí jsou umístěny v bývalé jídelně ZŠ Ledeč v Komenského ulici. Několik 
měsíců děti pod vedením učitelů pracovaly na ztvárnění svých představ o školním 
arboretu. Jejich nápady předčily naše očekávání, díla byla velmi zdařilá a na všech 
výtvorech bylo vidět, že děti pracovaly s chutí a radostí. Vždyť to bude jejich arbore-
tum! Odborná komise vybere nej lepší práce a ty budou odměněny. A tak se už těšíme 
na jaro, až všichni začneme pracovat na realizaci tohoto díla. 

Recitační soutěž I. a II. stupně ZŠ 
Ledeč nad Sázavou 

V úterý 16. 2. 2010 proběhlo na I. stupni ZŠ školní kolo recitační soutěže. VI. 
a II. kategorii soutěžilo celkem 25 žáků. Nejvíce byla zastoupena I. kategorie (2. a 3. 
ročník). Zde jsou nejúspěšnější: kategorie 2. a 3. ročník: Hónigerová Kateřina (II.A), 
Důbravná Kateřina (II.C), Prchal Vojtěch (II.A) kategorii 4. a 5. ročník: Rejnková 
Kateřina (V.B), Kozáková Nikola (V.B), Tvrdík Tobiáš (IV.C). 

Žáci II. stupně si středeční odpoledne zpestřili recitací básní. Všichni účastníci 
recitovali s chutí a nadšením, vybrali si zajímavé texty z prózy i poezie. Jejich vý-
kony podpořilo silné obecenstvo, které každého odměnilo potleskem. Porota vy-
hodnotila nej lepší výkony a vybraní žáci dostali drobné ceny. kategorie 6.-7. roč. 
1. místo Petra Blablová (VI.A), 2. místo Edita Kozlíková (VI.B) kategorie 8.-9. 
roč. 1. místo Pavel Kohoutek (VIII.A), 2. místo Šárka Baštová (VIII.C), 3. místo 
Barbora Prokopová (IX.A) Tito recitátoři postupují do okrskového kola recitační 
soutěže, které se bude konat 24. 2. ve Světlé nad Sázavou.Vítězům blahopřejeme 
a ostatním děkujeme za účast. 

Na snímku jsou Petra Blablová (VI.A) a Edita Kozlíková (VI.B) 
Pešek Josef 
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Skvělý úspěch ledečské 
střední školy! 

Družstvo házenkářek z Gymnázia, Střední 
odborné školy a Vyšší odborné školy ve složení: 
Jana Brodilová, Marcela Čuchalová, Kamila Ka-
káčková, Anna Kociánová, Iveta Slavětínská, Pet-
ra Štědronská, Lucie Štěchová, Iva Toulová, Pav-
la Vrbková a Zuzana Ulrichová získalo výtečné 
druhé místo v republikovém finále házené dívek 
středních škol. Po úspěšném zvládnutí okresního 
a krajského kola, a také následné kvalifikaci, se 
děvčata probojovala až do republikového finále 
soutěže, které se konalo ve dnech 27.-28. ledna 
2010 v Rožnově pod Radhoštěm. Tady po napí-
navém souboji obsadila celkové druhé místo po 
družstvu Olomouce, třetí příčku obhájilo družstvo 
házenkářek z Uherského Hradiště. Pavla Vrbková 
byla vyhlášena nejlepší střelkyní turnaje. 

Děkujeme dívkám za výtečnou reprezentaci 
školy a děkujeme také trenérům a trenérkám há-
zené, kteří se jim věnují v jejich volném čase. 

Vedení školy 

Kultura v angličtině 
Na našem gymnáziu se už stalo tradicí, že 

každý rok vyráží jeden nebo dva autobusy na 
divadelní představení v anglickém jazyce do 
Salesiánského divadla v Praze. Uprostřed zimy 
ale zavítal jiný anglický divadelní soubor přímo 
k nám do sálu gymnázia. 

Už podruhé jsme se mohli potěšit uměním 
divadelní společnosti Bear Educational Theatre. 
Tato společnost sídlí v Praze, aleje opravdu me-
zinárodní. Jejími členy jsou nejen Angličané, ale 
i Američan, Kanaďan nebo Australanka. Herci 
vystupují i v jiných evropských zemích. V Ledči 
nám zahráli dvakrát představení The Detectives 
pro nižší a potom pro část vyššího gymnázia 
a pro nej starší studenty hru The History of En-
gland. Mladší studenti projevovali své nadšení 
spontánně, bezprostředně reagovali a byli ve stá-
lém kontaktu s účinkujícími. Na starších studen-
tech bylo znát soustředění a hlubší prožitek. Bylo 
vidět, že jazyková bariéra prakticky nehrála roli. 

Představení bylo důkazem, že cizí jazyky se 
na naší škole učí moderně a že studenti mají mož-
nost slyšet angličtinu i od rodilých mluvčí, a to 
velmi atraktivním způsobem. 
Za vyučující anglického jazyka zapsal: Jiří Foller 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

LEDEČ NAD SÁZAVOU 
pro školní rok 2010-2011 

Kdy: 19. 4.-20.4. 2010 od 13 do 18 hodin 
Kde: Mateřská škola Stínadla - přízemí (dolní třída) 

Zápis proběhne pro všechna 
zařízení právního subjektu. 

Kritéria přijímacího řízení pro následující školní rok: 
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají 

děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky. Za děti v posledním předškolním 
ročníku se pro školní rok 2010-2011 považují děti, 
které v době od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 dovrší 
věku 6 let a dále děti do 8 let věku, které mají odlo-
ženou školní docházku. 

2. Sourozenci již přijatých dětí, přijímaní k celodenní 
docházce od 1. 9.2010, starší 3 let, zaměstnaných 
rodičů. 

3. Děti starší 3 let zaměstnaných rodičů, přijímané od 
1. 9.2010 k celodenní docházce. 

4. Děti starší 3 let nezaměstnaných rodičů, přijímané 
od 1. 9. 2010 k celodenní docházce. 

5. Děti starší 3 let nezaměstnaných rodičů, přijímané 
od 1. 9. 2010 k omezené docházce. 

Doplňující kritéria 
1. Děti ze zřizovatelské obce. 
2. Děti s trvalým bydlištěm mimo zřizovatelskou obec. 

Hodnotíme pololetí v ZUŠ 
• v literárně-dramatickém oboru 
1. pololetí v LDO bylo ve znamení prvních kroků ve vytváření 
vztahů s novými žáky, přičemž probíhala práce v dalších ori-
ginálních autorských projektech, s jejichž textovou podobou se 
měli možnost seznámit rodiče žáků a pozvaní hosté na „předvá-
děčkách" na závěr pololetí. Podoby inscenační budou ke zhléd-
nutí koncem školního roku. Žáci se také aktivně zapojovali do veřejných akcí ZUŠ 
přednesem poezie či moderováním. 

• v tanečním oboru 
Přípravný ročník se věnoval tanečním hrám, které děti seznamují s prostorem a hud-
bou. Taneční improvizace vycházela z tématu zvířátek. První choreografie „Slavík" 
byla pozvaným rodičům předvedena v „ukázkové hodině". Od třetího ročníku se žáci 
učí klasickou taneční techniku, současný a lidový tanec. S výsledky práce se obor 
bude prezentovat na závěrečném vystoupení v květnu. 

• ve výtvarném oboru: 
Skupiny mladších dětí v průběhu pololetí vytvořily několik prací vycházejících z pr-
vopočáteční práce „Zvířecí rodina". Tato původní psychologická hra se stala inspi-
rací pro tvorbu, která měla těžiště v plošném projevu, ale i plastickém, kde se malí 
výtvarníci mohli projevit nejen v hlíně, ale letos poprvé i v práci do kamene. Malá 
„kamenosochařská dílka" spolu s dalšími pracemi budou vystavena na tradiční výsta-
vě v prostorách školy, kterou plánujeme na měsíc červen. Téma, které otevíralo školní 
rok starším žákům výtvarného oboru, bylo „vznik a vývoj písma" ve skupinových 
výtvarně-tvůrčích variantách. Jako další „zátiší" a jeho podoby, „lidská postava" a její 
výraz v pohybu a ve vazbě na příběh výtvarná díla. Nyní probíhá příprava na soutěže 
„Malujeme po síti" a „Kniha a já". 

Pozvánka z hudebního oboru na absolventský koncert 
Studium v základní umělecké škole je rozděleno do tzv. stupňů (cyklů). První stu-

peň hudebního oboru žák navštěvuje sedm let, po jeho absolvování může pokračovat 
další čtyři roky ve studiu stupně druhého. Je zvykem, že na závěr každého z cyklů 
vystoupí žák na absolventském koncertě, který je zároveň jeho absolventskou zkouš-
kou. Tyto koncerty, na které přijdou čerstvému absolventovi poblahopřát jeho blízcí 
i známí, mají velmi slavnostní ráz. 

V letošním školním roce se budou v ZUŠ Ledeč nad Sázavou konat dva absolvent-
ské koncerty. Zveme vás nyní na první z nich - koná se v pátek 9. dubna od 18 hod 
v komorním prostředí sálu ZUS v Komenského ul. a vystoupí na něm absolventky 
ze tříd uč. Soni Brabcové, Aleny Kederové a Petry Ochové. 

Srdečně vás zveme! -gh-

PRO FAJNŠMEKRY 
v sobotu 27. března do Ledče přijede 

zahrát folkař PAVEL DOBEŠ 
a s nim se dostaví nejspíš i pohádková 

víla, jařmila a Blažek (jak známo „gauner 
a sviňa sprostá, duševně silně zakřiknuty"). 

Vfce informací naleznete na webu: 
www.moIekul.cz/ 

nebo na stránce Facebooku; 
http://www.facebook.com/moIekul.ledec 

ROCKOVÁ BĚLÁ 
17. dubna 2010 

se v Bělé uskuteční koncert 
legendárních rockových kapel 

SKYLLA, KLAXON 
ORION 

začátek ve 20 hodin 
v TONKA MUSIC HALL 
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ROZPIS ZÁPASŮ LEDEČSKÝCH FOTBALISTŮ 
Jaro 2010 - případné změny termínů pořadatelé včas oznámí 

MUZI „A" I. A třída skupina „A" 
Den Datum Začátek Odjezd Domácí-hosté Pozn. 
Ne 28.3 15:00 D Ledeč - Pelhřimov B 
So 3.4 14:00 Humpolec B - Ledeč 
Ne 11.4. 15:30 D Ledeč - Chotěboř 
Ne 18.4 16:00 Světlá - Ledeč 
So 24.4 16:00 Pohled - Ledeč 
Ne 2.5. 16:30 D Ledeč - Věžnice 
Ne 9.5 10:30 Janovice - Ledeč 
Ne 16.5 16:30 D Ledeč - Dobronín 
Ne 23.5 16:30 Zirovnice - Ledeč 
Ne 30.5 16:30 D Ledeč - Ustrašín 
Ne 6.6. 16:30 Speřice - Ledeč 
Ne 13.6 16:30 D Ledeč - Dlouhá Ves 
Ne 20.6. 16:30 Přibyslav - Ledeč 

MUZI „B" OKRESNÍ PREBOR 
Den Datum Začátek Odjezd Domácí - hosté Pozn. 
So 27.3 15:00 D Ledeč - Jeřišno 
So 3.4. 15:30 Mírovka - Ledeč 
So 10.4 15:30 D Ledeč - Lipnice 
So 17.4. 16:00 Světlá - Ledeč 
Ne 25.4. 16:00 Veselý Žďár- Ledeč 
So 1.5 16:30 D Ledeč - Přibyslav B 
Ne 9.5. 16:30 Leština - Ledeč 
So 15.5 16:30 D Ledeč - Havl.Brod B 
So 22.5 16:30 Sobiftov - Ledeč 
So 29.5 16:30 D Ledeč - Rozsochatec 
Ne 6.6 16:30 Dolní Město - Ledeč 
So 12.6 16:30 D Ledeč - Lučice 
So 19.6 16:30 Staré Ransko - Ledeč 

Doros t I .A tř. 
Den Datum Začátek Odjezd Domácí - hosté Pozn. 
Ne 28.3 12:30 D Ledeč - Leština 
So 3.4 14:00 V.Beranov - Ledeč 
Ne 11.4 13:30 D Ledeč - Luka nad J. 
Ne 18.4 13:30 Světlá - Ledeč 
So 24.4 13:30 Batelov - Ledeč 
Ne 2.5 14:00 D Ledeč - Přibyslav 
Ne 9.5. 13:30 Měřín - Ledeč 
Ne 16.5 14:00 D Ledeč - Bohdalov 
Ne 23.5 14:00 Tis - Ledeč 
Ne 30.5 14:00 D Ledeč - Ždírec n.D. 
So 5.6 14:00 Lípa - Ledeč 
Ne 13.6 14:00 D Ledeč - Brtnice 
So 20.6 14:00 Dobronín Ledeč 

V r 
ZACI Okresní přebor 

Den Datum Začátek Odjezd Domácí - hosté Pozn. 
So 24.4 16:00 Kožlí - Ledeč 
So 1.5 14:30 D Ledeč - Slapanov 
So 8.5 14:00 Věžnice - Ledeč 
So 15.5 14:30 D Ledeč - Humpolec B 
Ne 23.5 14:30 Česká Bělá - Ledeč 
So 29.5 14:30 D Ledeč - Lípa 
So 5.6 14:30 Rozsochatec - Ledeč 
So 12.6 14.30 D Ledeč-Tis 
So 19.6 14:30 Ledeč - Leština 

Tenisový klub Ledeč nad Sázavou hodnotil sezónu 2009 

Tenisté se sešli a zhodnotili na valné hromadě sdružení k 19. únoru 2010 uplynulou sezónu. A jaká byla? 94 členů sdružení, 
z toho 35 registrovaných hráčů - tj. hrajících mistrovské soutěže, ale i ostatní sportující mládež a dospělí, odehrálo stovky hodin 
v rekreačním tenisu, trénincích, soutěžích a dosáhlo i velmi dobrých sportovních úspěchů. V I. třídě oblastní mistrovské soutěže 
východočeského kraje skončili mladší žáci na 2. místě, starší žáci také na 2. místě, dorost na 5. místě a dospělí na 4. místě. 

V Posázavské lize neregistrovaných hráčů se probojoval tým LTC do čtvrtfinále ve složení: J. Nechvátal, ing. J. Fanta, J. Hroch, 
J. Klička. V osmifinále skončila cesta druhého týmu s názvem Amatéři Ledeč, za který hrají L. Och, ing. J. Smejkal, ing. P. Vomela, 
ing. J. Boudník. Z pořádaných turnajů byl velmi významný celorepublikový turnaj staršího žactva s účastí 38 hráčů a hráček, již 
tradičními se staly pravidelné turnaje ve čtyřhrách. Za velmi významný úspěch považuje klub postup mladších žáků do krajského 
přeboru, který letos bude k vidění na dvorcích TKL v měsících květnu a červnu. Mimo sportovní úspěchy, které vznikly především 
zásluhou trenérů III. třídy M. Kroutila a Mgr. P. Hořejše, byly provedeny významné úpravy kabin, zavěšení 60 metrů nového oplo-
cení, odstraněny obnoveny nátěry, vysázena zeleň v areálu TKL a další drobné práce související s provozem. Termíny mistrovských 
zápasů, výsledky, fotografie, diskuzi a další zajímavosti můžeme nabídnout na stránkách http://TKL.ic.cz. 

Ing. Jan Vrbka 
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VZPOMÍNKA 

U^red deseti lety, uprostřed zimy, zemřela manželka a naše drahá 
maminka, -paní ¿Marie DCavková z JueÁce n. 6. 
Usem, kteří spolu s námi vzpomínají, dekujeme. 

¿Manžel a synové s rodinami 

Dne 5- l>řezna 2010 uplynulo už JO let od úmrtí mojí maminky, 
paní Gvy ¿Malimánhove ze Šechova. 

Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme! 

Wcera 1Tíanka s rodinou 

Ulána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí, 
vzpomínky krásné na Tebe mámejúeré si po celý život uchováme. 
2, očí jsi odešel, ale v srdci zůstáváš! 

(Dne 7- března tomu byly tři roky, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný syn a bratr - ¿Martin *\Pajer z fiatce nad Sázavou. 

^Rodiče a sourozenci 

Oznámení knihovny 

„Co je psáno, nebude 
zapomenuto.../' 

V měsíci dubnu bude v prostorách 
Městské knihovny v Ledči n. S. 

probíhat výstava kronik ledečské 
družiny oldskautů. 

Autorem těchto krásných 
a zajímavých děl je 

pan Stanislav Kovařík, zvaný Sonny. 
Kroniky píše od roku 1945, tedy od 
doby založení skautského střediska 
v Ledči n. S. Výstava bude probíhat 

v čase výpůjční doby městské 
knihovny Jste všichni srdečně zváni. 

v 

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE 
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost) 

trasa č. 13 Světlá nad Sázavou 
> 10:00 hod. Světlá n. Sázavou (městská tržnice) 
> 11:00 hod. Ledeč n. Sázavou (tržnice za autobus, nádražím) 
» 12:00 hod. Hněvkovice (na návsi) 
> 13:00 hod. Zruč n. Sázavou (před OD Sázavanka) 
» 14:00 hod. Trhový Štěpánov (na náměstí) 
> 15:00 hod. Divišov (náměstí) 
> 15:30 hod. Uhlířské Janovice (na náměstí) 

PŘI OBJEDNÁNÍ 10 KS KUŘIC - KBELÍK Z D A R M A 

Prodej 26. března 2010 
Kuřice černé, červené 

Prodej 15. května 2010 
Kuřice černé, červené 
Kačeny pekingské (bílé brojlerové) 
Kačeny barbarie (husokačeny) 
Husy (bílé) 
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) 

stáří: 14-18 týd. 

14-18 týd. 
1-3 týd. 
1-3 týd. 
1-3 týd. 
6-8 týd. 

cena: 130-150 Kč 

cena: 130-150 Kč 
60-80 Kč 

90-110 Kč 
130-150 Kč 
250-290 Kč 

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, 
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15h! gallus extra@gmail.com 

JEDNOTA CASH AND CAMY 
Pivovarská 703, Ledeč n. S. 

mílí 
rMýmfílaMiMikitŤba lalmrého 

pita Uhnrín 11 liinmí 
rnimí ¡apttj(m rUmUHb immi. 

Rozvozy zdarma! 
Otevřeno PO-PÁ I-15 hod. 

(telefon 369 720720) 
o SO, SE možno zavolat na tel.: 603 39S175 

SLUNEČNÍ Z A T 0 K A 
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. července - 1 4 . srpna, 

14. s rpna -28 . srpna 2010 

CTH: ZA VŠECHNO 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 

OBNOVA HRADU V ROCE 2009 
Pro rok 2009 se podařilo zajistit finanční prostředky na opravu ledečského hradu v celkovém objemu 3 828 000Kč, z příspěvků 

města Ledeč nad Sázavou 1 800 000 Kč, firmy AQUACOMP HARD s. r. o. Ledeč nad Sázavou 600 000 Kč, dotace z Programu 
záchrany Ministerstva kultury ČR 500 000Kč, dotace z kraje Vysočina na podporu obnovy kulturních památek 280 000Kč a pře-
vodem vlastních prostředků z r. 2008 - 648 000 Kč. 

Za tyto prostředky byla provedena obnova a konzervace východní a jižní fasády JV budovy za 2 572 000 Kč, obnova a konsoli-
dace části západní brány s bastiony (levý bastion) za 1 020 000Kč, autorský dozor pro předmětné akce za 33 000Kč, projektová 
dokumentace - diagnóza sgrafitové výzdoby horního nádvoří hradu za 114 000 Kč a ostatní práce spojené s údržbou a opravami 
hradu za 89 tis. Kč. 

V letošním roce - 2010 předpokládáme pokračování prací na druhé části západní brány s bastiony a dále provedení obnovy 
a konzervace části fasády na dolním nádvoří. Chceme zajistit projekt obnovy fasády horního nádvoří k realizaci v roce 2011, 
projekt rekonstrukce mostu (který je v havarijním stavu), příslušný autorský dozor a práce spojené s opravami elektroinstalace 
a hromosvodů po revizích provedených v roce 2009. Tento záměr však vyžaduje finanční prostředky ve výši min. 3 700 000Kč, 
tedy jen o něco méně než v roce 2009. Podle stavu pojednání městského zastupitelstva 22. 2. 2010 bude však situace v realizaci zá-
měru velmi složitá. Schváleno bylo o 1000 000 Kč méně, než jsme předpokládali,tím bude nižší i příspěvek druhého spoluvlastníka 
(AQUACOMP HARD) o 335 tis. Kč. Příslib MK ČR je ve výši 500 000 Kč a od kraje Vysočina očekáváme 250 000 Kč (schvá-
lení proběhne až 23. 3. 2010). K dispozici tedy bude i po zapojení 1000 000Kč získaných v roce 2009 jako příjem z filmování 
max. 2 450 000 Kč. Odstranění závad z elektro revizí si vyžádá cca 100 000 Kč a na vlastní realizaci záměru roku 2010 bude tedy 
k disposici cca 2 350 000Kč, což pokryje max. stavební práce. Nebudou tedy k disposici žádné prostředky na projektové práce 
k odstranění havarijního stavu mostu a na projekt obnovy fasády na horním nádvoří a nebudou tak zajištěny podklady pro uplatnění 
žádosti o dotaci na MK ČR pro rok 2011. 

Chápu, že omezení finančních prostředků do určité míry souvisí s krizovou situací, ale každé zpomalení tempa obnovy areálu 
hradu může způsobit i značné problémy. V těchto dnech došlo ke zřícení části hradní zdi na severní straně hradu (do Pivovarského 
údolí) a podobná situace se může vyskytnout častěji a jinde. Přidáme-li k tomu skutečně havarijní stav přístupového mostu, je určitě 
co řešit a obnovovat. 

Bohumil Svoboda 

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 OkU 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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