ČERVEN
2013
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 6 * ROČNÍK XXI * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 6. května 2013
RM schvaluje:
– text výzvy na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky „Regenerace zeleně Města Ledeč n. Sáz. – technický dozor“.
– na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky „Regenerace zeleně
Města Ledeč n. Sáz. – technický dozor“ oslovení následujících firem:
– Zahradní architektura, Ing. Ivan Mark, Martinov 279, 277 13 Kostelec n. L.
– Ing. Josef Souček, Zahradní architekt, Vlkanice 46, 257 56 Neveklov,
– Irena Dundychová, Npor. Jana Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod
– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013, z prostředků vyčleněných
RM – JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR na akci „Posázavský
drsoň“ ve výši 5.000,- Kč.
– uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. UZSVM/4750/2012-HHBM na pozemek parc.č. poz. 882/4 v kat.
území Ledeč n. Sáz. ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 6979111 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy a doložky.
– bezplatný pronájem zasedací místnosti v budově čp. 16 v Ledči n.
Sáz., Husovo náměstí, dne 22. 5. 2013 v době od 14.00 do 15.30
hod., Svazu důchodců ČR, občanskému sdružení, Základní organizace, Ledeč.
– prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení č. 11, ul. 5.
května 1252, Ledeč n. Sáz. v domě s pečovatelskou službou panu
V. J. Ledeč n. Sáz. a to na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 12.
2014. Rada města Ledeč n. Sáz. schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 2080,- měsíčně.
– prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení č. 1102, ul. 5.
května 1276, Ledeč n. Sáz. v domě s pečovatelskou službou panu
J. Z. Ledeč n. Sáz. a to na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 12.
2014. Rada města Ledeč n. Sáz. schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 1286,- měsíčně.
– prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení č. 26, ul. 5.
května 1252, Ledeč v domě s pečovatelskou službou paní D. K.
Ledeč n. Sáz. a to na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014.
Rada města Ledeč n. Sáz. schvaluje nájemné sjednané dohodou ve
výši Kč 1068,- měsíčně.

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
RM vydává:
– Nařízení města Ledeč n. Sáz. č. 1/2013, o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje na území města a jeho místních částech.
USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 20. května 2013

RM jmenuje:
– hodnotící komisi na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky
„Regenerace zeleně Města Ledeč n. Sáz. – technický dozor“.
Členové: J. Nechvátel, Ing. P. Stránský, Ing. Z. Tůma, J. Doležal,
J. Fotrová.

RM schvaluje:
– uzavření smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města na
účetní období 2013 a 2014 s auditorem Ing. Miloslavem Slabým,
IČ 40691608 se sídlem Pelhřimov, ul. Boženy Němcové 1133, č.
osv. 1828 – dodatek č. 1 k mandátní smlouvě S62/2011 „Smlouva
pro správu a vymáhání pohledávek“ s advokátem Mgr. Dušanem
Petrlíkem se sídlem Mánesova 11/3b, České Budějovice a pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku.
– uzavření smlouvy o pronájmu PC na 3 roky za celkovou cenu
201 586,- s firmou mbcomp Martin Bezouška a pověřuje starostu
města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy.
– firmu Energetické štítky s.r.o. se sídlem Praha – Smíchov, ul. Holečkova čp. 789/49, jako dodavatele a zpracovatele PENB (průkazů
energetické náročnosti budov) pro Město Ledeč n. Sáz. a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
– návrh smlouvy o dílo na zakázku: „Energetické služby pro objekt
ve vlastnictví města Ledeč n. Sáz.“ s firmou IP Izolace Polná s.r.o.
se sídlem Tyršova čp. 405, Polná.
– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013, z prostředků vyčleněných
RM, žadateli MO ČRS Ledeč n. S. – na akci „Rybářské závody
dětí“ ve výši 3.000,- Kč.
12.2013/146RM-s) Rada města Ledeč n. Sáz. schvaluje v souladu
s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013, z prostředků vyčleněných RM, žadateli MO ČRS Ledeč n. S. – na akci
„Rybářské závody dospělých“ ve výši 3.000,- Kč.
– odložení splátek a dluhu za nájem a služby na nebytové prostory
v budově polikliniky čp. 450, ulice Habrecká v Ledči n. Sáz., které
slouží k provozování ordinace praktického lékaře paní MUDr. H.
L. bytem Ledeč n. Sáz. s termínem do 30. 9. 2013.
– ukončení nájmu nebytových prostor v budově polikliniky – ulice
Habrecká čp. 450 v Ledči n. Sáz., které slouží k provozování kosmetických služeb paní H. Z. od 30. 9. 2010, bytem Ledeč n. Sáz.,
dohodou s termínem ukončení k 31. 5. 2013.
– vyvěšení záměru – pronájem nebytových prostor v budově polikliniky v Ledči n. Sáz. ulice Habrecká čp. 450 v I.NP a to 1 místnosti (bývalá kosmetika vedle ordinace MUDr. Smejkalové) o ploše
13,53 m2.
– ukončení nájmu bytu v Ledči n. Sáz. paní V. Č. dohodou ke dni
31. 5. 2013.
– pronájem bytu zvláštního určení v Ledči n. Sáz. v domě s pečovatelskou službou paní V. L., bytem Ledeč n. Sáz. a to na dobu
určitou od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014.
Rada města Ledeč n. Sáz. schvaluje nájemné sjednané dohodou ve
výši Kč 641,- měsíčně.

MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU A MOLEKUL

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN 2013

RM neschvaluje:
– uzavření Smlouvy o zveřejnění standardního záznamu inzerce
Města Ledeč n. Sáz. (adresa, telefon, e-mail, web + telefon IC
a muzea) ve Zlatých stránkách pro Kraj Vysočina 2013/2014 se
společností MEDIATEL spol. s r.o., Thámova 137/16, Praha 8 za
cenu 4000,- Kč bez DPH.

POŘÁDÁ

STAROČESKÁ POUŤ
NA LEDEČSKÉM HRADĚ
28.–30. ČERVNA 2013

PROGRAM: Divadlo dokola, Novus origo, EMDIH,
Panoptikum a další…
Atrakce: věštírna, střelnice, tržiště, šermířský turnaj,
řemesla, krčma
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Dr. Laštovičková,
Tel.: 569 425 751
Kalinovo náb. 605, H. Brod
Dr. Kočová,
15.–16. 6.
Tel.: 724 170 466
Habrecká 450, Ledeč n. S.
Dr. Klepetková,
22.–23. 6.
Tel.: 569 449 130
Vilémov 168
29. 6.–30. 6. Dr. Lánová, Ždírec n. S.
Tel.: 569 694 639
Dr. Maštálka Jan,
5.–7. 7.
Tel.: 569 721 553
Habrecká 450, Ledeč n. S.
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
8.–9.6.

INFORMACE O PRŮBĚHU ODBOJE V HNĚVKOVICÍCH
V KVĚTNU 1945

Protože v prostoru naší obce nemáme větších lesů, nemohli jsme
se do žádné akce odvážiti. Znamenalo by to zničení lidí a obcí. O činnosti Karla Pulce jsem věděl a schvaloval jsem mu ji! Jako lesní
zaměstnanec mohl snadněji pracovati nepozorován se svými lesními
zaměstnanci. Pravidelně k nám docházel a slíbil jsem mu, že kdybych
o jeho činnosti něco zaslechl, že ho budu ihned varovat.
Byli jsme u nás připraveni a čekali jsme jen na vhodnou příležitost,
kdy začít. Ta se nám naskytla 5. 5., kdy pražský rozhlas volal venkov
o pomoc. Zabrániti Němcům v pochodu na Prahu, kterou chtěli tito
černí vrazi ještě v poslední chvilce vypáliti a zničiti.
Ihned jsme utvořili „Bojovou jednotku“ v síle 60 odvážných občanů,
většinou vojáků. Program činnosti byl: Odzbrojovati všechny německé zběhy, kteří valem utíkali „zum Moldau“ (k Vltavě). Ihned večer
jsme zjistili, že v Habrovčicích jest 16 po zuby ozbrojených „hrdinů“.

se dal ošetřiti. Ostatní „hrdiny“ jsme dohonili až u myslivny a všechny
jsme je poslali do Kralovic, kde je uvěznili ve věznici soudu. Nyní jsme
byli vyzbrojeni dostatečně. Protože jsme se rozhodli, že budeme prohledávat lesy a odzbrojovat zběhy, kteří by mohli jíti na naši Prahu.
Další den jsme našli na Kamýku ukrytého tetovaného vojína. Na
ruce měl dvoje hodinky – jistě ukradené – a balík cigaret. Dával je našim hochům. Za zády jsme slyšeli silný hlas: „Davaj lepší, ty špatné!“
Za námi stál sovětský policista. Němčík sáhl do kapsy pro pouzdro na
cigarety, ale to se mu stalo osudné. Slyšeli jsme: „Ty kurva, ty sviňa,
ty byl u nás, ty vraždil moji mať a pálil naši zemi. Partyzán, zastřel ho,
to vrah“! Na pouzdru byl obrázek a vojín poznal, že je od nich. Když
jsme se neměli ke střílení, svým samopalem ho rozstřílel, že na zemi
zbyla hromádka krvavých hadrů. Zdálo se nám to kruté, ale když jsme
se dozvěděli, co Němci páchali v Rusku, pochopili jsme, že to byla jen
malá, spravedlivá odplata. Pak políbil pouzdro a vzal si ho.
Spojili jsme se s karlovickými partyzány, které vedl zkušený vojín
Kačmárek, který zběhl od Němců. Z Ledče nám hlásili, že na Kralovice jedou tři selské vozy plné zbraní a munice. Obsadili jsme silnici
u Chotěměřic. Parlamentáře nám dělal „četník“ z Ledče. Od Hněvkovic se pomalu blížily vozy, tažené koňmi. Parlamentář s německou stráží dlouho vyjednával, ukazoval, že neprojedou, nedají-li nám
zbraně. Vyšli dva němečtí důstojníci a parlamentář volal: „Pojďte si
pro zbraně!“ Když jsme se – Hněvkovičtí – dostatečně zásobili, navr-

Vypravili jsme se na ně. Ozbrojení zatím jen loveckými puškami jsme
okny mířili do světnice na zběhy. Jeden člen byl v síni u vypínače, aby
nemohli zhasnouti světlo. Učitel Talafant – z pohraničí – který ovládal
němčinu, v hasičské uniformě vešel do světnice a vyzval „hrdiny“, aby
nám dali zbraně i střelivo. Chtěli se brániti, ale když uviděli, že v každém okně jsou na ně namířeny pušky, dali nám vše. To byla naše první
výzbroj. Další důležité poznání, že ti, kteří dovedli stříleti bezbranné
lidi do týla i do čela, se nedovedli postaviti 60 civilistům ozbrojeným
jen loveckými puškami. Docela zbaběle se vzdávali a prosili o slitování. Poznali jsme teda ty největší zbabělce…
Druhý den ráno jsme se sešli ve škole, abychom se seznámili se
získanými zbraněmi. Učení však netrvalo dlouho. Přiběhla manželka a oznámila nám, že ke Kralovicům –tedy směrem na Prahu – jede
nákladní auto plné ozbrojených Němců. Věděli jsme, že neprojedou,
neboť u Chotěměřic byl veliký zásek. Silnice byla úplně zatarasena.
Nečekali jsme a co nejrychleji zaujali palebné postavení v lese z obou
stran silnice na Ledeč. Přes silnici položili veliký smrk. Před ním přecházel opět v hasičské uniformě učitel Talafant – parlamentář. A již
přijíždělo vracející se auto. Zvolnilo a blížilo se k překážce. Když je
parlamentář vyzval, aby nám dali zbraně, že budou mít volný průchod,
povstal přitloustlý důstojník a připravoval pistoli ke střelbě. Stačil však
jen pozvednouti s ní ruku, ale již nezamířil. Náš samopal ukončil jeho
bídný život celou sérií střel od ramene až k druhému rameni. Přes postranici auta padl na silnici. Všichni ostatní „vrazi“ skákali a jako praví
„hrdinové“ se dali na útěk. Při tom také vystřelili. Poznali, co naši hoši
dovedou. Druhý padl ihned vedle auta do příkopu a ostatní, všechny raněné jsme dohonili u Hněvkovic. Ochotně nám vydali zbraně i munici.
Šofér auta křičel „Partyzáni, nestřílejte, já jsem Čech. Němci mě sebrali i s autem“. Protože byl raněn do lýtka, poslali jsme ho do Ledče, kde

hl sám Němec: „My vám to vezmeme do Kralovic!“ Kralovičtí přijali. Nyní jsme měli všechny zbraně, granáty, osvětlovací pistole. Byli
jsme dokonale vyzbrojeni. Procházeli jsme lesy a volali po německu:
„Všichni němečtí vojáci ven z houští, k nám, my budeme střílet!“
Prostřelovali jsme houštiny samopaly. Houfy „hrdinů“ se zdviženýma rukama vycházely z úkrytů a ochotně nám vydávaly zbraně
i munici. Shromažďovali jsme je ve škole a odváželi do Ledče i do H.
Brodu. Byly to stovky ozbrojenců, nyní odzbrojených.
Jací byli ruští vojíni hrdinové, jsme poznali dne 9. 5. Před můj dům
přijelo ozbrojené auto a motocykl. Přišlo k nám pět Rudoarmějců,
jeden sluha a zdravotní sestra. Uvítali jsme je koňakem slovy: „Ať
žije maršál Stalin a hrdinní Rudoarmějci!“ Kapitán mě však opravil:
„To tak nemáš říkat! Ať žije Beneš, Češi, Stalin a Rudoarmějci. Stalin
má Čechy a Beneše rád a my taky!“ Pak přinesli vodku a připíjeli
jsme si jejich vodkou. Když jsme upili, uviděl velitel pianino, mladé
ženy, žádal, aby si mohl zatancovati. Sedl k pianinu a hrál. Přišla však
sestra. Něco mu povídala, a když ji neposlechl, rozepjala mu blůzu,
svlékla ji. Košile byla od krve. Důstojník měl prostřelené rameno, neošetřené a tak vesele hrál. Sestra mu ho ošetřila a bylo veselo. Všem
se nám líbilo, jací to byli hrdinové!
Svoji činnost nepokládáme za nějaké hrdinné činy. Snažili jsme se
jen odebrati zbraně „nadlidem“, aby jimi již nemohli vražditi. Možná,
že někteří by ještě zabíjeli v Praze nebo po cestě a těm jsme v tom
běsnění zabránili. I to málo nám stačilo, abychom byli spokojení.
Z nás nebyl nikdo raněn, protože Němci dovedli jen zvedat ruce,
nebo zbaběle utíkat.
Zajatci byli odvedeni do Ledče a odtud do H. Brodu po lesích jsme
jich našli alespoň 500. Všichni pochodovali na H. Brod.
Jako účastník těchto události zapsal Josef Váša, učitel

Velmi zajímavé dokumenty objevil pan Josef Váša z Hněvkovic. Jsou
to zápisky jeho otce, které mj. popisují nelehké chvíle posledních
dnů druhé světové války v Hněvkovicích. Z dnešního pohledu si jen
těžko představíme časy, kdy lidé museli dělat okamžitá rozhodnutí.
Rozhodnutí, která mohla být fatální. I po desítkách let se dají nalézt
dokumenty, které obohatí místní kroniky. Přeneste se do května před
65 lety v autentickém záznamu událostí v Hněvkovicích, tak jak si je
zapsal pan učitel Váša.
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KALEIDOSKOP

Na konci května bylo na radnici, konkrétně v obřadní síni, velmi živo. Ledečští maturanti tu prožívali slavnostní chvíle,
z rukou starosty města P. Vaňka, ředitele školy F. Trpišovského a dalších pedagogů tu převzali svůj první velký glejt pro
vstup do opravdového života. Všem úspěšným studentům blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Panu Vladimíru Pražákovi jsme k jeho životnímu jubileu sice popřáli už minule, ale když „zatuplujeme“, tak to jistě
neuškodí. U pana starosty si všichni popovídali o milnících v oslavencově životě a zasmáli se příběhům, které život
přináší. Tak pevné zdraví!
Na opačném spektru oslav byly děti, které oslavily svůj tradiční červnový svátek netradičně na zimním stadionu (to jim
způsobil tenhle předčasný podzim, nebo co to je). I tak se jich sešlo na 300 a dobře se bavily. Nejvyhledávanější bylo
malování na obličej, jejich „obřadní“ masky mají konečně přivolat sluníčko. Tak doufejme!

V ZUŠce byla otevřena výstava výtvarného oboru školy, na práce mladých tvůrců se můžete přijít podívat až do konce
června. O tom, že se kumštýři snažili ze všech sil, svědčí i jejich apetit.
To tanečníci to mají těžší. V záři reflektorů a náročných choreografií by bylo každé kilíčko znát. A že jsou opravdu
disciplinovaní v životosprávě i v tréninku, se projevilo na konci května v gymnáziu, kde „baleťáci“ ze ZUŠky roztančili sál.
Foto: J. Hrbek, M. Casková
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU
S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC KVĚTEN 2013
POŠKOZENÍ
DOPRAVNÍCH
ZNAČEK
A
ODPADKOVÝCH
KOŠŮ – policisté z Policejní stanice
v Ledči nad Sázavou intenzivně prověřují případ poškození svislých dopravních
značek a odpadkových košů, které dne
21. května dosud neznámí pachatelé při
své noční „zábavě“ v centru města Ledeč nad Sázavou zničili nebo poškodili,
čímž způsobili škodu ve výši nejméně
18.800 Kč. V případě dopadení pachatelů této „přihlouplé zábavy“ těmto hrozí
obvinění nejen za přečin poškozování cizí věci, ale zřejmě i za přečin
obecného ohrožení, neboť při úmyslném poškozování došlo i ke zničení svislých zákazových dopravních značek a dále dopravních značek
upravujících přednost v jízdě, čímž mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.
ROZBITÍ OKEN U REKREAČNÍ CHALUPY – na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou bylo dne 8. 5. 2013 oznámeno rozbití 6 ks
skleněných výplní oken u rekreační chalupy v obci Prosíčka, které
dosud neznámý pachatel rozbil v době od 16:30 hod. dne 6. 5. 2013
do 09.30 hod. dne 8. 5. 2013 a tímto svým jednáním způsobil majiteli
chalupy škodu ve výši nejméně 600,- Kč.

FYZICKÉ NAPADENÍ PŘI SÁZENÍ KVĚTIN – policisté z Ledče nad Sázavou dne 24. května v 16:05 hod. vyjížděli do obce Kožlí, kde mělo docházet ke slovnímu a fyzickému napadání. Na místě
bylo hlídkou policie zjištěno, že 56-letý muž se zde nepohodl se svou
57-letou družkou ohledně sázení květin na zahradě rodinného domu
a z tohoto důvodu mezi nimi došlo ke slovnímu a následně i fyzickému
napadání bez další škody na majetku a zranění. Věc bude po řádném
zadokumentování oznámena k dalšímu opatření na příslušný správní
orgán Městského úřadu v Ledči nad Sázavou.
NAPADAL HOSTA REATAURACE A SKONČIL NA ZÁCHYTCE – na policii v Ledči nad Sázavou bylo dne 20. 5. 2013
v odpoledních hodinách oznámeno, že v místní restauraci podnapilý
62-letý muž slovně vyhrožuje jednomu z hostů a bez jeho povolení se
mu prohrabuje v osobních věcech. Na místo okamžitě vyjela hlídka Policie ČR PS Ledeč nad Sázavou, která provedeným šetřením zjistila, že
uvedený podnapilý muž se dopustil přestupku proti občanskému soužití
a při zákroku hlídky Policie ČR se choval velice agresivně, arogantně
a byl silně podnapilý, tak bylo s využitím zákona o PČR č. 273/2008
Sb. přistoupeno k jeho zajištění a následnému převozu k vystřízlivění
na Protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR,
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

NEPŘÍZEŇ POČASÍ OTRÁVILA PŘÍZNIVCE MOTOKROSU
DRUHÝ KVĚTNOVÝ PODNIK MUSEL BÝT ZRUŠEN

REPORT Z LEDČE KVĚTEN 2013. Perfektně připravená trať,
těžká mračna na obloze a nemenší starosti ve tvářích ledečských pořadatelů vítaly v sobotu 4. května 2013 jezdce, kteří přijeli na první
motokrosový podnik sezóny 2013 v gesci CAMS.
Kdyby se Ledečští vrhli na pěstování rýže, museli by zákonitě slavit
nemalé úspěchy. Na jejich motokrosovou trať se totiž snášela dva dny
před závody taková spousta vody, že bylo na vážkách, zda se první
podnik pojede, či nikoli. Počasí se nakonec umoudřilo a jezdci, kteří
v České republice něco v motokrosu znamenají, začali s obhlídkou trati.
Podle slov Jirky Čepeláka, Petra Smítky a dalších je trať připravená
dobře a přesně v duchu, v jakém se připravuje všude ve světě. Tedy
hluboce naoraná a dostatečně široká po celé její délce. K úplné spokojenosti scházelo už jen o malinko lepší počasí. Jenže tato prosba zůstala
nevyslyšena a noc před závodem svatý Petr otevřel svá stavidla nanovo.
Na těžké rozmáčené trati měli jezdci zprvu velké problémy, ale s postupujícím časem povrch vysychal a zamotal hlavu už jen jezdcům ve
třídě 65 ccm. Ti odjeli jen několik kol a trénink pro ně skončil. Bylo dohodnuto, že před samotným startem dokončí trénink dvěma zaváděcími
koly. První odpolední jízdy se odjely za dobrých podmínek a trať byla

každou jízdou lepší. Do druhých jízd nastupovali jezdci nejslabších tříd
jako první a aby mohli motokrosové naděje případně odjet do svých
domovů. V průběhu vyhlašování se znovu strhla průtrž mračen a bylo
prakticky po závodech. MX dvojky i třída OPEN sice odstartovaly do
svých druhých tříd, ale obě byly předčasně ukončeny pro špatné podmínky. I přes nepřízeň počasí se závody, podle vyjádření jezdců, líbily
a pořadateli z Ledče patří absolutorium za perfektně zvládnutý závod
v extrémních podmínkách. V jednotlivých třídách vítězili vesměs favorité a prim hráli především francouzští závodníci ze stáje OsičkaPfeil MX týmu Jaulin Sullivan a Boris Maillard. Velice dobře zajeli
i Filip Neugebauer, Jirka Čepelák, Martin Žerava, Jan Vondrášek, Filip
Podmol, Martin Krč a z těch menších dominoval Jakub Terešák, který jako jediný Čech dokázal porazit polsko-slovenskou přesilu a svoji
třídu suverénně vyhrál. Ti úplně nejmenší nezůstali v ničem pozadu
a jejich souboje byly notným zpestřením celého motokrosového dne.
Nejlepším z nich byl nakonec Adam Dušek, ale lehké to určitě neměl.
Ledečští příznivci motokrosu si musí čtvrt roku na další atraktivní závody, které budou v samotném závěru školních prázdnin. Pořadí jezdců
z každé třídy:

65 ccm
1. 55 A. Dušek
2. 117 J. Wagenknecht
3. 3 R. Kraus

KTM 65 ccm CZ
KTM 65 ccm CZ
KTM 65 ccm CZ

85 ccm
1. 24 J. Terešák
2. 111 G. Chetnicki
3. 104 T. Kohút

KTM 85 ccm CZ
KTM 85 ccm PL
KTM 85 ccm SVK

125 ccm junior
1. 22 J. Vondrášek
2. 377 M. Krč
3. 111 F. Podmol

KTM 125 ccm 2T CZ
KTM 125 ccm 2T CZ
KTM 125 ccm 2T CZ

MX 2
1. 721 B. Maillard
2. 211 J. Sullivan
3. 901 M. Špičák

Kawasaki 250 ccm Fra
Kawasaki 250 ccm Fra
Kawasaki 250 ccm CZ

OPEN
1. 19 P. Smítka
2. 134 Filip Neugebauer
3. 6 Jiří Čepelák

Kawasaki 450 ccm
Kawasaki 250 ccm
Yamaha 450 ccm
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Z HISTORIE OBCE V malebném koutě Vysočiny, na úpatí
vrchu Vlčí hůra a z východní strany zaštítěná majestátním Melechovem, se rozkládá obec Kamenná Lhota.
Obec se skládá ze dvou místních částí – Kamenná Lhota
a Dolní Paseka. Historie obou částí nebyla vždy stejná a navíc i ze střípků možného poznání je zřejmé, že je
značně komplikovaná a její popsání není snadné.
Teprve 18. a 19. století umožňuje zisk lepších informací.
Kamenná Lhota byla založena ve druhé polovině 13. století Jindřichem Humpoleckým. Ten
obdržel zdejší krajinu kolem roku 1252 od Vyšehradské kapituly a měl ji osídlit. Založil na tomto
území vesnice Kouty a Kamennou Lhotu.
Řeč písemných historických pramenů je poněkud odlišná od výše uvedené představy o počátcích Kamenné Lhoty a Koutů. Kamenných Lhot je v Čechách
celkem šest. Kamenná Lhota, lokalizovaná jako ves vzdálená
pět a půl kilometru na jih od Ledče, se poprvé nepřímo připomíná v roce 1380.
Dolní Paseka se v písemných historických pramenech poprvé
připomíná v roce 1265 bez rozlišení, zda Dolní či Horní, v přídomku Oldřicha z Paseky.
Kamenná Lhota se jako „kamenná“ jmenuje již v roce 1454,
kdy patřila ke Mstislavicím, které v té době držely Johanka
a Kateřina, dcery Ratmíra z Nelechova, které v uvedeném roce
vedly spor o statek Nelechov s Vykéřem z Lazic, který se snažil
na králi vymoci vyhlášenou odúmrť.
Se jménem obce Kamenná Lhota souzní kamenolom pod Vlčí
hůrou, kde se těžila kvalitní žula již ve druhé polovině 19. století. Práci zde našlo několik obyvatel Kamenné Lhoty.
V minulosti byla v dolní části vsi lípa, na které visel zvon.
Uprostřed návsi stála kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. V roce 1969 ji nahradila nová, která byla vysvěcena želivským opatem Bohumilem Vítem Tajovským a ledečským děkanem ThDr. Josefem Pokorným. Kaple sv. Jana Nepomuckého je
duchovním centrem obce.
K významným historickým vlastníkům Kamenné Lhoty patřili Trčkové z Lípy. Posledními dominantními vlastníky Kamenné
Lhoty byli majitelé panství Martinice a následně Dolních Kralovic, knížata z Palm-Guldenfingenu.
SOUČASNOST Vesnice Kamenná Lhota leží v průměrné
výšce 502 metrů nad mořem, žije zde 252 obyvatel. Některé
domy nejsou trvale obydleny, ale jsou navštěvovány chalupáři,
a to převážně z Prahy.
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V Kamenné Lhotě je nyní pět rozestavěných rodinných domků a zájem o parcely pro stavby dále trvá.
Ve středu obce na návsi je budova bývalé školy, kde je nyní
kancelář obecního úřadu, poštovní úřad, obecní byt a dobře fungující místní prodejna potravin.
V horní časti návsi můžete najít nevelký rybníček, který byl v roce 1998 opraven a nyní slouží
hlavně menším dětem jako koupaliště. Pro život
na vesnici je důležitá hospůdka „U Urbanů“, kam
chodí nejen pánové na své pivko, ale konají se zde
i plesy, posvícenské a masopustní zábavy a další
různá posezení.
Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště a nově vybudované tenisové
kurty, které slouží hlavně místním obyvatelům,
tenisovému dětskému kroužku, ale i zájemcům
z okolních vesnic. Dále bychom v obci našli knihovnu. Z další
občanské vybavenosti je zde rovněž poštovní úřad a místní obyvatelé mohou využívat veřejný vodovod. Díky dotacím z EU se
nám podařilo zrenovovat rybník Pecký a vybudovat nové dětské
hřiště umístěné přímo na návsi.
Na začátku června budeme oslavovat 90. výročí založení
místního hasičského sboru. Při této příležitosti bude odhalen
nový prapor a s tím související i nový znak naší obce. Tento
znak byl projednán za pomocí heraldické kanceláře na vytvoření
návrhů obecního znaku a vlajky a pro jejich řádné konstituování. Vypracování čtyř návrhů obecního znaku a vlajky podle
zásad, pravidel a uzancí heraldiky a vexilologie nám umožnilo
výběr znaku, který vám přikládáme k nahlédnutí.
Základní červeno-stříbrné polcení je inspirováno erbem knížat
z Palm-Guldenfingenu, posledních dominantních vlastníků Kamenné Lhoty a Dolní Paseky. Zelený vrch ukazuje na geografickou
polohu obce na úpatí Vlčí hůry, ke které se vztahuje hlava vlka. Pět
hvězd má vztah k sv. Janu Nepomuckému, kterému je zasvěcena
kaple v obci. Hvězdové vrtáky a mlátek symbolizují nejen zdejší
žulový lom, ale také první část jména obce „kamenná“.
Další významnou úlohou v naší obci je projekt pro obnovu
venkova, ze kterého jsme již realizovali opravu některých místních komunikací a renovaci čtyř autobusových čekáren. V letošním roce budou probíhat rekonstrukce chodníků, opravy místních komunikací a nové parkové úpravy návsi.
Nyní obec čeká na schválení dotace výstavby kanalizace
a čističky odpadních vod, která by měla následovat na výše uvedené akce.
Lenka Ochová, místostarostka obce, Kamenná Lhota

KOUZELNÁ STVOŘIDLA JUBILUJÍCÍ

Jedno z nejpopulárnějších míst na Sázavě, coby chráněné území, jubiluje. Jeho obliba a věhlas jsou však nepoměrně
mnohem starší. Aby pohled na toto kouzelné místo nebyl jen
povrchní, požádal jsem vedoucího Odboru životního prostředí
ve Světlé n. S., pana Mgr. Jiřího Semeráda o „globálnější“ pohled na tuto vyhlášenou posázavskou partii, a tak vznikl tento
příspěvek, který bude mít své pokračování i v červencovém Ledečském zpravodaji. Ale ani tím by náš „seriál“ o Stvořidlech
nemusel končit. Chci vyzvat vás, milí čtenáři, abyste nám do redakce zpravodaje sdělili vaše zážitky z tohoto magického místa.
Zvlášť zajímavé by byly z dob „pravých“ čundráků, nevšedních
setkání, rybářských zážitků… Pokud přidáte dobovou fotografii, tím lépe. Tak hezké počtení a vlastně teď záleží jen na vás,
jestli o Stvořidlech budeme číst i v srpnu.
ok
65 LET PŘÍRODNÍ REZERVACE STVOŘIDLA Řeknemeli ,,Stvořidla“, vybaví se většině z nás balvanité koryto řeky
Sázavy, kterým se valí hučící voda. Ale třeba rybáři vytane
na mysli kapitální pstruh, kterého zde ulovil, příteli železnice
pohled z okna motoráčku na divoké peřeje, trampovi kemp na
břehu řeky, nejednomu vodákovi díra v loďce, nejedné dívce
či slečně opalování uprostřed řeky na sluncem vyhřátém kamenu, a tak bychom mohli pokračovat dále.
Málokdo však ví, že letos je tomu 65 let od
vyhlášení Stvořidel přírodní rezervací. Využijme tedy tohoto výročí a poznejme Stvořidla trochu blíže.
OCHRANA STVOŘIDEL Stvořidla byla
přírodní rezervací vyhlášena 31. května 1948
za účelem zachování zbytků původního rázu
řečiště Sázavy a původního rázu krajiny
kolem řeky Sázavy. Předmětem ochrany je
především cenný soubor geomorfologických
jevů (hluboce zaříznuté údolí poseté balvany,
kamenité řečiště s četnými peřejemi, výchozy skal, suťové svahy) a okolní lesní porosty.
Přírodní rezervace zaujímá plochu 243,96 ha
(někdy se udává 246,39 ha). Levobřežní část
Stvořidel je součástí přírodního parku Melechov, který byl vyhlášen v roce 1995.
VZNIK STVOŘIDEL Podle pověsti má
na dnešní vzhled Stvořidel svou zásluhu čert, který se chtěl pomstít línému sedlákovi z úpatí Melechova za to, že čerta přechytračil a unikl tak peklu. Čert ze zloby nalámal v nedalekém
lomě kamení, naplnil jím obrovský pytel a letěl sedlákovi zasypat pole, aby už nikdy nerodila. Když letěl nad údolím Sázavy
v místě dnešních Stvořidel, začalo pomalu svítat a čert ztrácel

síly. Proto z pytle postupně usypával kamení. Úplně ztratil sílu
s posledním největším kamenem. V místě, kde se tak stalo a čert
se propadl do země, je prý od těch dob brána do pekla. Najdete
ji snadno. Je právě pod tím největším kamenem, který trčí ze
země, a lidé ho pojmenovali Čertův kámen.
Neméně zajímavě vysvětlují vznik Stvořidel přírodovědci –
geologové. Území mezi Světlou n/S. a Ledčí n/S. je tvořeno
převážně rulami, které snadno zvětrávají a vytvářejí nízké oblé
kopce a široce rozevřená údolí s potoky a řekou Sázavou. Proto
krajina v okolí Ledče a Světlé je převážně mírně zvlněná. Pokud ale vcházíme do Stvořidel, začíná se údolí zužovat a svírat, svahy jsou prudší a kopce vyšší. Je to způsobeno masivem
tvrdých hornin – žul, které podstatně lépe odolávají zvětrávání
a erozi. Z tohoto důvodu patří žulové kopce jako Žebrákovský kopec, Melechov či Lipnice mezi nejvyšší v regionu. Jak je
tedy možné, že i údolí Stvořidel je tvořeno tvrdou žulou? Proč
si řeka Sázava nenašla snadnější cestu kolem žulového tělesa
měkčími horninami, jak to řeky běžně dělávají? Příběh Stvořidel začal v době, kdy ustoupilo křídové moře a krajina byla
rovná jako stůl. Křídovými usazeninami se líně klikatila Prasázava. Její koryto se postupně zařezávalo hlouběji a hlouběji,
až se tok dostal na podloží tvořené rulami a žulami. Jak ráda by
se teď řeka žule vyhnula, byla už ale svázaná
vlastním údolím, které jí nedovolilo téci jinudy a donutilo ji poradit si i s tvrdou žulou.
V průběhu času byly z krajiny odneseny i poslední zbytky křídových usazenin a dnes po
nich není ani stopa – jen podivuhodné údolí
v žulách je důkazem, že tu kdysi byly.
KVĚTENA, ZVÍŘENA. Většina Stvořidel
je pokryta nepůvodními kulturními smrkovými porosty, jen místy se zachovaly fragmenty přírodě blízkých lesních společenstev. Na
skalních výchozech se nacházejí zbytky reliktních borů; na suťových úpatích svahů lze
ojediněle nalézt smíšené porosty. Z rostlin
zde rostoucích vzpomeňme např. dymnivku
dutou, oměj pestrý a lakušník štětičkový.
Bohatá je fauna bezobratlých, vázaných na
peřejnatý vodní tok. Z ptáků se zde vyskytuje např. skorec vodní (středně velký pěvec,
který zcela ponořen pod vodní hladinu loví z kamenitého dna
řeky vodní hmyz), ledňáček říční, konipas horský, výr velký;
pozorován byl i orel mořský. Stvořidla též obývá zvláště chráněná vydra říční.
Pokračování příště.
Mgr. Jiří Semerád
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ČERVEN VE ZNAMENÍ ÚSPĚŠNÝCH REPRÍZ
Po sérii vydařených komedií, kterou v Ledči sehrály ochotnické divadelní spolky na základě pozvání od divadla Mimochodem, se červnových představení ujmou opět místní umělci.
Těšit se tedy můžete na reprízu kultovního muzikálu Balada
pro banditu, který Mimochodem s velkým diváckým ohlasem
uvedlo loni na podzim. Propletené osudy obyvatel malé vesnice v Podkarpatské Rusi z prvoválečného období opět ožijí
na dolním nádvoří ledečského hradu, a to o víkendu 14. až
16. června. Hraje se každý večer od 20 hodin za jakéhokoliv počasí. Originální pojetí klasického textu doprovází živá
hudba a zpěvy spolu s neotřelou choreografií. V hlavních rolích vystoupí P. Ochová a T. Doležal, kterým sekundují F. Čapek, Z. Krajíčková, M. Mičánek, M. Prchalová, M. Toman, R.
Vaněček, F. Ženíšek a další. Režie představení se ujal herec
brněnského divadla Husa na provázku M. Holenda, o vedení
pěveckého sboru a sólových partů se postarala Ochová.
Divadlo vyplní i tradiční čtvrtou sobotu v měsíci, kdy Mimochodem uvede svůj zatím nejúspěšnější komediální kus Monsieur
Amédée. Tato komedie, která byla nastudována v režii J. Nádvorníka, se tímto dočká neuvěřitelné osmé reprízy jen na domácí
scéně, což je na poměry ochotnického divadla nevídané. Červnové představení však bude s největší pravděpodobností také
posledním uvedením této hry v podání divadla Mimochodem.
Pravděpodobná derniéra se bude konat v sobotu 22. června od
20 hodin v rytířském sále ledečského hradu. Rezervaci můžete
provést na tel. 775 646 629, na mailu rezervace@mimochodem.
com nebo na profilu divadla Mimochodem na Facebooku. Více
informací www.mimochodem.com.,info@mimochodem.com.

HERCI DIVADLA MIMOCHODEM
SE PŘEDSTAVUJÍ
VOJTĚCH ROUL – patří
v divadle Mimochodem k nejmladším hercům, ale s jistotou
se dá říct, že se zároveň řadí
mezi ty nejvýraznější. Díky svému živelnému herectví a značnému komediálnímu talentu dokáže diváky zaujmout v rolích,
jejichž příchod na scénu zpravidla znamená zásadní zvrat
v dějové linii. Takto se představil jako svébytný mafián Dédé
v komedii Monsieur Amédée, za nějž dostal i cenu, a neméně
šíleným způsobem řádí i v Blbci k večeři, jehož daňový kontrolor Cheval střídá jednu hereckou polohu za druhou. Do divadla
vstoupil v roce 2005 a od té doby na jevišti předvádí své výrazné pohybové nadání a vynikající mimiku. Publikum si ho proto
může pamatovat i z menších rolí elfa ve Snu noci svatojánské
a sluhy ve frašce Ten, kdo utře nos. Narodil se v roce 1990,
je vyučený nástrojař a vedle divadla pracuje jako programátor.
V rámci divadla se stará i o grafiku a o design plakátů. Podle
svých slov zatím nehrál žádnou vážnou roli, a jelikož chce, aby
jeho budoucnost v divadle byla hlavně veselá, nejspíš to tak
i zůstane. A to je, soudě dle diváckého ohlasu, moc dobře.
-JN-

NADĚJE. Před časem se katoličtí kardinálové sešli a zvolili novou hlavu církve. Nový papež si vybral jméno František.
Média ihned zaznamenala jeho osobní skromnost, objevily se
také úvahy, že jde o pózu, která má zlepšit u veřejnosti pošramocený obraz církve. Otec František ale nezačal být skromný
a pokorný dnem svého zvolení. Jeho životní postoj prověřila
uplynulá desetiletí. V jeho případě vychází z důsledného přijetí
cesty, kterou nám ukázal Ježíš Kristus. Jde o cestu osobní služby, skromnosti a oběti. Nový papež jistě chybuje, váhá a hřeší.
Je člověk a znakem lidství je nedokonalost. I Ježíš se stal člověkem. Stal se jedním z nás, aby prožil podstatu lidství. Byl
nedokonalý, ale i skromný a pevný.
Papež František přináší ve svém lidství velkou naději. Zdaleka nejde jen o naději pro církev. Velikou naději nabízí celému
světu. Neexistují totiž lepší recepty na řešení krizí a budoucnosti světa než služba druhým, skromnost, pokora, zásadovost
a milosrdenství.

21. 6., 28. 6. v 19.00 Přednášky na faře (přednášející P. ThDr.
Jan Bárta)
23. 6. v 9.00 Slavnostní mše svatá s prvním svatým přijímáním
dětí
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek
v 19.00
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
16. 6. v 18.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hudební
skupina Naděje)
18. 6. v 19.00 Biblická hodina (na faře ve společenské místnosti, vede P. ThDr. Jan Bárta)
20. 6. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání spojené rodiny)
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OZNÁMENÍ
4.–10. 8. se uskuteční 12. farní tábor pro děti 7–14 let. Místo:
Raspenava (Jizerské hory). Předběžná cena 1400 Kč. Bližší
informace a přihlášky na farním úřadě u p. Jany Sklenářové.
PŘIPOMÍNÁME SI
15. 6. Sv. Vít (kníže Václav s jeho jménem spojil hlavní chrám
v Praze, jeho památku ctil i císař a král Karel IV.)
29. 6. Sv. Petr a Pavel (těmto apoštolům je zasvěcený chrám
v Ledči)
4. 7. Sv. Prokop (pokračoval v díle věrozvěstů, prosazoval slovanskou liturgii. Založil Sázavský klášter)
5. 7. Sv. Cyril a sv. Metoděj (šiřitelé víry a slovanského jazyka
v našich zemích.)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

OSLAVTE DEN HUDBY SE ZUŠ! V PÁTEK 21. ČERVNA
od 15 hodin bude na ledečském náměstí vyhrávat
dechový orchestr, taneční orchestr a kapela F.I.P.
ÚSPĚCH LEDEČSKÝCH AKORDEONISTEK V CELOSTÁTNÍM KOLE
SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

Se jménem ADÉLY CASKOVÉ, žákyně ZUŠ Ledeč n. S., se
čtenáři LN nesetkávají poprvé – možná si mj. vzpomenou na její
velký úspěch, a to prvenství v celostátním kole soutěže ve hře
na akordeon v roce 2011. Letos se soutěž po dvou letech konala
opět a Adélka i tentokrát úspěšně procházela jednotlivými koly
až do jejího finále, které se konalo 10. a 11. května v Pardubicích.
Interpretační úroveň letošních finalistů byla mimořádně silná
a vyrovnaná, a proto si velmi ceníme toho, že se jí opět podařilo
vybojovat 1. místo a své předchozí prvenství obhájit.

Do celostátního kola této soutěže se probojovala také ANNA
BŘEZÍKOVÁ, další ledečská akordeonistka, která v tomto finále
obsadila krásné 3. místo. O kvalitní přípravě obou našich akordeonistek a jejich talentu vypovídají nejen tyto úspěchy, ale v případě Aničky také skutečnost, že se jí v letošním roce podařilo
úspěšně vykonat přijímací zkoušky na pardubickou konzervatoř,
byla přijata a od září zde bude hru na akordeon studovat. Oběma
děvčatům k dosaženým úspěchům blahopřejeme!
Jana Laudátová, ředitelka ZUŠ

AKCE V DOMOVĚ HÁJ
První květnovou neděli jsme v Domově Háj uspořádali Hasičský den. Přivítali jsme ledečský Sbor dobrovolných hasičů,
pod vedením pana Tomáše Doležala. Předvedli nám příjezd hasičského vozidla, přípravu na zásah a ukázky stříkání z různých
hadic a stříkaček. Uživatelé si vyzkoušeli radosti a strasti hasičského řemesla a dozvěděli se řadu zajímavostí. Našim hasičům
děkujeme za ochotu, vstřícnost a těšíme se na další spolupráci.
V květnu jsme ještě s našimi více postiženými uživateli navštívili Stanici Pavlov o.p.s. Seznámili jsme se s chodem stanice a s péčí o hendikepovaná zvířata. Během prohlídky nám průvodce ukázal nový přírůstek – malé liščí mládě. Uživatelům se
výlet líbil, jistě se za zvířaty zase vypravíme. Návštěvu stanice
vřele doporučujeme i vám, stojí za to!
-MS-

V HABRECKÉ SOUTĚŽÍME
A VYHRÁVÁME
Jaro bylo opět v naší škole ve znamení okresních soutěží.
V dubnu se zúčastnili čtyři žáci botanické soutěže v Chotěboři, všichni získali plný počet bodů. V květnu proběhlo okresní
kolo v atletice na ledečském stadionu. Družstvo dívek obsadilo
2. místo, chlapci byli třetí. Anna Němcová zvítězila v běhu na
800 m, v hodu míčkem byla třetí. Jana Smejkalová byla druhá v běhu a skoku dalekém. Ve čtyřboji obsadily 2. a 3. místo
a probojovaly se do krajského kola ve V. Meziříčí. Děkujeme
Městu Ledeč n. S. za pěkné ceny.
-VP-
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PŘELSTÍME ZAPOMÍNÁNÍ?
Studenti prvního ročníku a společenskovědního semináře ledečského gymnázia měli
2. května výjimečnou příležitost dovědět se mnoho zajímavostí o lidské paměti. Pro naše studenty připravila
přednášku s tímto tématem paní Jana Vejsadová, která
je trenérkou paměti, zabývá se jejím výcvikem a pořádá
kurzy pro seniory i jiné věkové kategorie.
První část přednášky byla věnována teoretickým poznatkům o paměti, jejím uspořádání, kapacitě, druzích,
fungování i tzv. magickému číslu 7+/-2. Přestože studenti
již prošli výukou základů psychologie, většina informací
jim učivo značně rozšířila.
Ve druhé polovině si pak studenti vyzkoušeli praktické
techniky, které je možno používat k lepšímu zapamatování či vybavení zapamatovaného. O efektivnosti metod
se přesvědčili nejen tím, že si byli schopni zapamatovat
dvacetimístné číslo přímo v sále pomocí krátkodobé paměti, ale většina studentů si toto číslo pamatovala přesně
ještě druhý den a ti nejschopnější ještě za dva dny. Další
techniky ukazovaly, jak si účinněji zapamatovat cizí výrazy, slovíčka apod., což je užitečné nejen pro studenty,
ale ti to asi nejvíce ocení.
Děkujeme tedy paní Janě Vejsadové za užitečnou
i zábavnou přednášku a pro každého, kdo chce přesně
zjistit, jak je na tom jeho pamětí, doporučujeme stránky:
www.cvicenipameti.cz.
Lenka Trtíková

Kouzla, čáry, magie…

„Ve škole jsem se bál, byla to tam samá čarodějnice,
zkoušela mě ježibaba,..“ S těmito slovy mohli v úterý 30.
dubna přicházet domů studenti nižšího gymnázia. Absolvovali totiž den plný čar a kouzel.
Ráno se shromáždili v kinosále, kde je starší spolužáci poučili o historii a tradicích filipojakubské noci
a osvětlili význam tohoto keltského svátku. Poté je
rozdělili napříč ročníky do skupin a vyslali vstříc reji
čarodějnic. A potom se kouzlilo s dusíkem v chemické
laboratoři, pod mikroskopem zkoumali pavouci a jiná
havěť, vytvářely anagramy a ochranné amulety, vyráběl
hopík z lepidla, vyprávěly strašidelné historky a skládaly obrázky. A protože se vše odehrávalo ve škole, nesměl
chybět test, tentokrát ze znalostí slavných čarodějnických osobností.
Na závěr byli uspokojeni i všichni očekávající více
napětí a magie – zhlédli v kinosále akční hrůzostrašný
film.
Mgr. Jiřina Bělinová

BITVA O NOTORBURG
jubilejní X. ročník – Zrada a pomsta
20. ČERVENCE 2013
u Ledče nad Sázavou

В Прагу за успехами
V pátek 10. května se naše gymnázium zúčastnilo celostátní přehlídky ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK. 47. ročník se uskutečnil v Ruském středisku vědy
a kultury v Praze. Ze začátku přehlídky pan Jiří Klapka,
předseda České asociace rusistů, předem zdůraznil, že se
nejedná o soutěž, ale spíš o koncert či přehlídku vítězů
krajských kol soutěže. Měl pravdu.
Dostali jsme možnost poslechnout si jazyk, který se učíme, v mnoha různých představeních. Za naši školu jsme
soutěžili v kategorii zpěv, recitace a divadlo. Domů jsme
si přivezli spoustu ruských knih a pro školu jsme získali
diplom za skvělou reprezentaci školy. A to díky naší paní
učitelce Zahálkové, která s námi vystoupení nacvičovala.
Byl to báječný zážitek a nová zkušenost.
Za studenty Barbora Hamajdová 3.B
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VELKOLEPÁ BITVA, soutěže pro malé i velké,
šermířské souboje, ukázka dravců
Stanice Pavlov, DĚTSKÁ BITVA, CAVE, kouzelník a kejklíř, středověké tržiště
a lidová řemesla KOLO ZRADY, DRACO ARDENS, NOVUS ORIGO ohnivá šou,
večerní promítání fotograﬁí z minulých ročníků
a mnoho dalšího…
Programem Vás slovem provedou
T. Doležal a P. Soukup
SDH Ledeč n. S. (ochrana diváků před úpalem
a jiné záchranné akce)
Večer Vám zahrají kapely:
PEREGRIN * BARBAR PUNK * KOCZKOPES
Více informací na www.notorixdenatur.ic.cz

POSÁZAVSKÝ DRSOŇ 2013

ROMANTIK

půjčovna svatebních
a společenských šatů, doplňků
• oblečení na drůžičky a mládence
• pánské obleky • prodej snubních
prstenů a svatebních oznámení
Kontakt: tel.: 606 751 035
e-mail:
romantik.praskova@seznam.cz
www.saty-romantik.cz

PRODEJ JARNÍHO ZBOŽÍ
SECOND HAND TEXTIL

Triatlonový závod jednotlivců a dvojic údolím řeky Sázavy
Ledeč – Zruč – Týnec – Pikovice
Je deštivé sobotní ráno 18. května, u sochy Jana Husa v Ledči nad Sázavou se
schází kolem šedesáti odvážlivců, aby se vydali na trať jedenáctého ročníku Posázavského Drsoně. Start a cíl jsou od sebe vzdáleny 111 km, z toho je každému hned
na první pohled jasné, že se jedná o pořádný výlet údolím řeky Sázavy, téměř přes
čtvrt republiky. Je to výzva, která mnoha sportovcům prostě nedá spát. Už jsme měli
řadu zajímavých příběhů. Na startu se pravidelně objevují borci, pro které je Drsoň
jejich prvním životním závodem a to se přitom nejedná o žádné mladíky. Jiné zase
vede tento závod k aktivnějšímu životnímu stylu. Je ale jisté, že s dobrou taktikou
a trochou přípravy zvládne závod každý odvážný muž či žena.
Na startu se sešli již tradičně ostřílení závodníci světových závodů, zkušení ledečští pardálové, kteří si přišli pro svou každoroční dávku adrenalinu, endorfinů
a křečí a potom právě ti, co se s lehkou nervozitou a vzrušením postavili tváří v tvář
této výzvě.
Po obvyklém ranním chaosu bylo odstartováno a závodníci se za doprovodu organizačního týmu, časomíry a doprovodných vozidel s občerstvením a materiálem
vydali údolím řeky Sázavy na 21 km běhu s náročnými kopci a lesním krosem do
Zruče, kolo ve dvou variantách Klasik – 52 km po silnici nebo eXtrem – 74 km
parádním terénem podél řeky do Týnce, 16 km na lodi jedním z nejkrásnějších peřejnatých úseků řeky Sázavy do Pikovic.
Vody v Sázavě bylo tak akorát, aby jízda lodí byla příjemným zážitkem a noční déšť
se nám postaral o slušnou vrstvu bahna na eXtrémní trati. V průběhu dne se počasí už
jenom zlepšovalo, až na silný protivítr byly podmínky parádní, takže řadě závodníků
se letos podařilo výrazně zlepšit čas a všichni ve zdraví úspěšně dokončili celý závod.
V cíli byl odměnou výborný guláš, pivo, ceny pro vítěze a bohatá tombola.
Variantu eXtrem vyhrál těsně Jiří Lorenc v čase 7:11:30 a mezi ženami dorazila
první Magdaléna Bořilová. Na trati Klasik vyhrál Petr Beneš v čase 5:41:35 a nejrychlejší ženou byla Iveta Vacková. Vítězem byl ale v podstatě každý a všem patří
obdiv. Závěrem patří poděkování skvělému organizačnímu týmu, kuchaři Pavlovi
a sponzorům. Další info na www.pdrson.cz.
- KZ -

sokolovna Ledeč n. S.
14. června 2013, 10–16 hod.
Dětské a kojenecké zboží
už za 30,- Kč

PRODÁM
byt 3+1 v osobním vlastnictví v ulici Majerové v Ledči n. S. Cena dohodou. Bližší informace pro zájemce na
tel.: 605 477 688. Zn.: Spěchá!

KOMINICTVÍ URBAN
nabízí:
čištění komínů, revize
spalinových cest dle NV 91/2010,
rekonstrukce komínů, vložkování,
frézování, stavby nových pemzobetonových komínů dánské ﬁrmy
SCANCORE, dále dopojení
odkouření plynových kotlů
a kamen, odkouření BRILON,
revize komínů ke kolaudaci,
prodej a montáž nerezových
komínů BERTRAMS.
Prodej kamen ADURO,
ROMOTOP a jiné.
Pracujeme vždy kvalitně,
také o víkendech.
Pro objednávky termínů volejte
tel. 776 666 014

TRUHLÁŘSTVÍ
a nábytkové studio
WWW.URBANFURNITURE.CZ

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14–18 týdnů cena 149–170 Kč /ks
– v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: ve čtvrtek 13. června 2013
Ledeč nad Sázavou – u vlak. nádraží – v 11.30 hod
Případné bližší informace tel.: 728 165 166 a 415 740 719
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek
– cena 15–22 Kč/ks

pro vás navrhne a vyrobí
sektorový nábytek z široké
nabídky dekorů lamino desek
výrobců KRONOSPAN nebo
EGGER a ostatních moderních
materiálů jako např. THERMOPAL
– vysoký lesk a odolnost.
Dle vašich představ přesně na
míru vyrobíme dětské pokoje,
kancelářský nábytek, vybavení
obchodů, vestavěné skříně.
Pracujeme vždy kvalitně.
Kontakt na telefon:
775 41 55 50
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VZPOMÍNKA
Kdo v srdcích žije, neumírá…
František Hrubín
Dne 16. května 2013 nás navždy opustil
pan ZDENĚK DVOŘÁK z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka Jiřina, dcera Romana
a syn Zdeněk s rodinou

ŠMOULÍ SPACÍ NOC V KNIHOVNĚ

Ještě v dubnu se to v knihovně nějak vesele zašmoulilo
a najednou bylo všude plno šmoulů. Objevovali se šmoulové různých velikostí a to přihlášení i nepřihlášení, místní i přespolní. Někteří šmoulíci byli opravdu malinkatí
a velmi roztomilí. Pro zajímavost uvádíme, že v knihovně
nám spáčů rok od roku přibývá. Hned na začátku večera
zmodraly též knihovnice a tudíž o zábavu nebyla nouze.
Některé úkoly byly nad šmoulí síly, ale bylo bezva pohoštění a tak se to vždy nějak došmoulovalo. Šmoulovalo se
mimo jiné i na kytaru a nezkazil to ani Azrael a Gargamel. Všichni byli ozdobeni krásnými šmoulovskými čepičkami, které ušila šikovná paní Štěpánková. Věříme, že
víte, že Taťka Šmoula měl červenou čepičku, pro šmoulu
Farmáře byla žlutá a pro ostatní v barvě bílé. Spaní bylo
takzvaně hlava na hlavě, ale komu by to vadilo. Šmoulodisco rozproudilo i ty klidnější šmouly a tak následné spaní bylo nejtěžším úkolem večera. A hcete říct tajemství?
Příště spíme na hradě…
-IJ-

Dne 28. května 2013 uplynul
jeden smutný rok od úmrtí
pana BOHUSLAVA KRAJÍČKA
z Ostrova.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou
spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami

PŘÍPRAVKA ZÁŘILA
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
V sobotu 18. května se naše PŘÍPRAVKA-HÁZENÁ
při SVČ Ledeč zúčastnila soutěžního turnaje ligy vysočiny v H. Brodě. Sešlo se celkem šest družstev, a to H. Brod
tři, Ledeč dvě a V. Meziříčí. Naši nejmenší házenkáři odjížděli s nadšením v sestavě dvou družstev – kluci a holky.
K prvním zápasům se oba dva týmy postavily zodpovědně
s chutí hrát, bojovat a vyhrát. A proto se taky oběma týmům dařilo! Za velké podpory rodičů a dalších příznivců
vyhrávali jeden zápas za druhým. Nejdramatičtější zápasy
byly Ledeč kluci – Ledeč holky, nakonec těsně zvítězili
kluci – 8 : 7. Holkám se zas podařilo vyhrát nad Brodem
A 6 : 4. Tento zápas zase nezvládli kluci a prohráli 9 : 10.
Obě družstva odcházela jen s jednou prohrou, což je nádherný výsledek turnaje. Všichni zaslouží velkou pochvalu
za předvedený výkon. Holky a kluci, jen tak dál! Těšíme
se na další pěkný turnaj.
Lenka Beránková

Sestava družstev: Ivanka Nguyen, Martina Brzoňová, Michala
Pešková, Kateřina Mainerová, Sofie Krátká, Pavla Pelúchová, Lucie Sochůrková, Lucie Koťarová, Martin Flekal, Vojtěch
Kramář, František Flekal, Pavel Benda, Matěj Svoboda.

Dixieland pražské jazzové legendy
NEW ORLEANS DIXI
Skladby slavné neworleanské doby 20.–30. let minulého století
vám zahrají legendy pražského dixielandu,
pod vedením fenomenálního kornetisty

BOBA ZAJÍČKA
SOBOTA 29. ČERVNA, 20 HOD.
RESTAURACE VILA MARKÉTA
Ledeč n. S., Heroldovo nábřeží
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