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ZPRÁVY Z RADNICE (UPRAVENO PRO POTŘEBY ZPRAVODAJE)

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN 2014

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00
14.–15.6. MUDr. Venosová Naděžda, Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 107

21.–22. 6. MUDr. Svobodová Pavlína, Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 432 594

28.–29. 6. MUDr. Pexa Jiří, Zámecká 730, Světlá n. S. Tel.: 569 477 191

5. 7.–6. 7. MUDr. Ryšavá Alena, Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 569 721 509

12.–13. 7. MUDr. Pullman Josef, Česká Bělá 122 Tel.: 603 989 746

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou

konaného dne 5. května 2014
I. ZM schvaluje:
– uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, který podal 

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v zadávacím řízení na do-
davatele stavebních prací na realizaci akce „Propojení chodníku 
a úprava parkoviště – Tyršovo nábřeží v Ledči“ se společností 
TS Ledeč, s. r. o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč, s nabídkovou 
cenou 946 712, 57 Kč bez DPH. 

– uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, který podal 
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v zadávacím řízení na do-
davatele stavebních prací na realizaci akce „Oprava části místní 
komunikace v ulici Z. M. Kuděje, Ledeč“ se společností TS Le-
deč, s. r. o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč, s nabídkovou cenou 
2 158 075, 30 Kč bez DPH. 

– uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, který podal na-
bídku s nejnižší nabídkovou cenou v zadávacím řízení na dodava-
tele stavebních prací na realizaci akce „Zateplení mateřské školy 
Stínadla“ se společností ATOS, spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 
584 01 Ledeč, s nabídkovou cenou 3 333 333,- Kč bez DPH. 

– uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, který podal 
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v zadávacím řízení na do-
davatele stavebních prací na realizaci akce „Zateplení MŠ Druž-
stevní 1060, Ledeč“ se společností THERMCOM s. r. o., Jihlava, 
s nabídkovou cenou 2 001 981,51 Kč bez DPH. 

– uzavření smlouvy o dílo s fi rmou Výtahy – elektro s.r.o., U Traplů 
čp. 77, Havlíčkův Brod s nabídkovou cenou 1.038.800,- Kč bez 
DPH, jako dodavatele stavebních prací „Kompletní rekonstrukce 
lůžkového výtahu v budově polikliniky“ v ulici Habrecká v Ledči. 

– uzavření dodatku č. 4, k pojistné smlouvě č. 1538200914, uza-
vřené s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Praha.

– navýšení příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou pří-
spěvkové organizaci Základní škola Ledeč o 445.134,95 Kč.

– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2014 – z prostředků vyčleně-
ných ZM, dle doručené žádosti Římskokatolické farnosti – dě-
kanství Ledeč „Rekonstrukce střešního pláště na věži děkanské-
ho kostela v Ledči“ ve výši 132.614,- Kč a ukládá OS zahrnout 
tuto částku do rozpočtových opatření r. 2014.

– záměr přijetí úvěru ve výší 2,5 mil. Kč na spolufi nancování podílu 
města na projektech „Zateplení obvodového pláště mateřské školy 
Stínadla“ a „Zateplení MŠ Družstevní 1060, Ledeč“, na které měs-
to Ledeč obdrželo dotaci v rámci Operačního programu životního 
prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie.
- uzavření Smlouvy o úvěru s KB, z důvodu zajištění spolufi nan-
cování podílu města na projektech „Zateplení obvodového pláště 
mateřské školy Stínadla“ a „Zateplení MŠ Družstevní 1060, Le-
deč“ ve výši 2,5 mil. Kč. 

– záměr podání žádosti o fi nanční podporu z integrovaného ope-
račního programu Konsolidace IT a nové služby TC obcí.

II. ZM neschvaluje:
– prověření fi nanční výhodnosti smlouvy o shromažďování plaká-

tů a smlouvy o nájmu plakátovacích ploch s fi rmou Rengl s. r. o. 
kontrolním výborem.

– prověření fi nanční výhodnosti koncesní smlouvy za stání moto-
rovými vozidly na místních komunikacích s fi rmou City Parking 
Group s. r. o. kontrolním výborem.

III. ZM ukládá:
– starostovi města jednat s představiteli společnosti Vysočinské 

nemocnice Háj o zvýšení nájmu nebytových prostor nemocnice 
Háj a možnosti spolufi nancování čističky odpadních vod.

IV. ZM vydává:
– Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč č. 2/2014, „kterou se 

stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů“ 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou

konané dne 14. května 2014
I. RM schvaluje:
– uzavření Smlouvy o reklamě s fi rmou Atos, spol. s r. o., Nádražní 

1292, 584 01 Ledeč, na poskytnutí peněžního plnění Městu Le-
deč v celkové výši 200 000,- Kč + DPH v letech 2014–2018, kte-
ré bude hrazeno v pěti ročních splátkách, každá ve výši 40 000,- 
Kč + DPH.

– uzavření Smlouvy darovací s Hokejovým klubem Ledeč, poskyt-
nutí pravidelného peněžního plnění Hokejovému klubu Ledeč ve 
výši 20 000,- Kč 1 x ročně po dobu pěti let, od roku 2014 do roku 
2018.

– přijetí daru z Kraje Vysočina na provoz speciální školy zařazené 
pod ZŠ Ledeč ve výši 316.800,- Kč.

– pronájem bytu zvláštního určení č. 12, ul. 5. května 1252, Ledeč 
v domě s pečovatelskou službou panu K. P., bytem Hradec, a to 
na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015 s tím, že se do pro-
najatého bytu přihlásí k trvalému pobytu. 

Rada města Ledeč schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 
2080,- měsíčně.

– žádost L. S. /nájemce bytu v domě čp. 558, v Ledči/ o poskytnutí 
podnájmu M. Ch., bytem Sechov, Ledeč na dobu určitou ode dne 
1. 6. 2014 do 31. 5. 2015.

– výjimku v počtech dětí v MŠ Stínadla, 28. října a Družstevní pro 
školní rok 2014/2015.

– prodloužení nájemní smlouvy s nájemcem nemocnice Háj – Vy-
sočinské nemocnice s. r. o., Háj 675, 584 01 Ledeč – do 31. 12. 
2015 dodatkem ke stávající nájemní smlouvě a pověřuje staros-
tu města podpisem tohoto dodatku. Rada města zároveň schva-
luje navýšení nájmu v předmětné nájemní smlouvě na částku 
90.000,- Kč měsíčně s účinností od 1. 6. 2014. Tato změna bude 
promítnuta do výše uvedeného dodatku k nájemní smlouvě.

- bezplatné umístění volebního banneru politické strany ODS na 
zábradlí v ulici Mostecká (proti budově ČS a. s.).

II. RM doporučuje
– Zastupitelstvu města pověřit kontrolní výbor kontrolou usnesení 

zastupitelstva města č. 4.2008/80ZM-s) ze dne 23. 6. 2008 s tím, 
že je zde důvodná obava, že došlo k padělání tohoto usnesení. 
A pokud došlo k padělání usnesení zastupitelstva, tak kým a proč.

III. RM ukládá
– vedoucímu OVŽP Ing. Břetislavu Dvořákovi navrhnout kom-

plexní, efektivní a hospodárné řešení údržby zeleně lokalit Šep-
touchov, Háj, Hrad, Husova náměstí a přírodní zahrady.

– vedoucímu OVŽP Ing. Břetislavu Dvořákovi připravit na nej-
bližší zasedání ZM novelu obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostran-
ství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

NABÍDKA
Oblastní charita H. Brod 
přijme do Ledče n. S. 

zdravotní sestru 
domácí péče s registrací, 
aktivní řidičku. Kontakt 
na telefon: 777 736 061
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AKTUÁLNĚ K PROJEKTU

JAK JSME V LEDČI VOLILI 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU? 

V souvislosti s probíhajícími pracemi v rámci projektu „Re-
generace zeleně v Ledči nad Sázavou“ přinášíme nové informa-
ce týkající se této akce. V současné době je téměř dokončena 
výsadba stromů (pouze několik zbývajících kusů bude vysaze-
no ještě na podzim tohoto roku). 

V následujících týdnech bude započato s obnovou travnatých 
ploch na jednotlivých lokalitách a výsadbou keřových skupin. 
Postupně, v závislosti na plánovaných stavebních úpravách jed-
notlivých bytových domů, budou také probíhat výsadby před-
zahrádek u bytových domů na obou sídlištích a v ulici J. Haška. 
Plánované práce budou včas oznámeny vyvěšením informací 
na vchodech bytových domů. Znovu tímto upozorňujeme obča-
ny na možnost přesazení stávajících výsadeb, které nejsou za-
komponovány do návrhu výsadeb nových. Podrobné informace 
včetně projektu k nahlédnutí jsou k dispozici na městském úřa-
dě – oddělení životního prostředí, vždy v úřední dny (pondělí 
a středa od 7:30 do 17:00 hodin).

V souvislosti s nedávnými zkušenostmi, kdy byla kůra úmyslně 
odstraněna na jedné z předzahrádek bytového domu, upozorňujeme 
občany na nutnost zachování mulčovací kůry mezi vysazovanými 
keřovými skupinami. Znovu připomínáme, že mulčování keřových 
skupin ihned po výsadbě a jeho pravidelná kontrola a doplňování 
je však jedna z nejdůležitějších součástí povýsadbové péče. Mul-
čování zabraňuje prorůstání plevele a také udržuje v záhoně vlh-
kost, která je pro rostliny velmi důležitá. V neposlední řadě může 
při odstraňování kůry dojít k poškození, či úplnému zničení rostlin, 
což může být v závislosti na vyčíslené škodě projednáváno s vi-
níky jako přestupek nebo dokonce trestný čin. Podotýkáme, že 
používaná výška vrstvy mulčovací kůry je v souladu s  normami 
a musí být dodržována na všech záhonech bez rozdílu.

Věříme, že regenerace zeleně, i přes trvající nesouhlas a při-
pomínky jednotlivců, bude v budoucnu sloužit potřebám obča-
nů našeho města.

Oddělení ŽP MÚ Ledeč n. S.

Žádné překvapení se nekonalo. Ledečáci byli dokonce svou účastí v těchto volbách o procento horší, než byl celostátní průměr. 
Snad jen trochu jinak zamotali pořadím. Seřadili jsme pro vás strany a hnutí podle vítězných hlasů, které od voličů nastřádaly. Pro 
informaci přikládáme i tabulku účasti voličů při minulých volbách do EP. Rozdíl je patrný! V roce 2019 přidáme další kolonku 
účasti, uvidíme, jestli se postoje občanů /voličů) posunou – hlavně jakým směrem.  - mp -

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %

1. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 167 21,66
2. Česká str.sociálně demokrat. 118 15,30
3. ANO 2011 113 14,65
4. Komunistická str.Čech a Moravy 111 14,39
5. Koalice TOP 09 a STAN 76 9,85
6. Občanská demokratická strana 61 7,91
7. Strana svobodných občanů 33 4,28
8. Česká pirátská strana 23 2,98

Přehled volební účasti do Evropského parlamentu v letech 2004, 2009 a 2014

Roky Celkový po-
čet okrsků

Voliči v se-
znamu

Vydané 
obálky

Volební účast 
v %

Odevzdané 
obálky Platné hlasy % platných 

hlasů

2004 6 4884 1308 26,78 1308 1304 99,69
2009 6 4806 1386 28,84 1385 1382 99,78
2014 6 4492 777 17,30 777 771 99,23
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VČELAŘI SCHŮZOVALI I MNOŽILI VČELÍ KRÁLOVNY

Včelaři ČSV o. s. ZO Ledeč se 8. března sešli opět po roce 
v Hotelu Sázava, aby shrnuli uplynulou včelařskou sezónu 
a připravili se na tu další.

Letos nás svou návštěvou poctil nejen starosta Města Mgr. 
Petr Vaněk, místostarosta Jaroslav Doležal a radní Kraje Vy-
sočina Zdeněk Chlád, ale také nový předseda ČSV JUDr. Ka-
rel Brückler se členem republikového výboru ČSV Ing. Jiřím 
Lejčarem.

Hlavním bodem programu bylo projednání našeho „Otevře-
ného dopisu“ z výroční schůze ze 17. 3. 2012 a dořešení ne-
uhrazení tzv. „Účelového příspěvku“ do 
Svépomocného fondu v listopadu 2012. 

Předseda ČSV Karel Brückler nám ve 
svém projevu osvětlil situaci na ústředí 
ČSV a slíbil, že se v dalších číslech časo-
pisu Včelařství vyjádří ke všem nezod-
povězeným otázkám z našeho Otevřené-
ho dopisu. 

Starosta města Mgr. P. Vaněk podě-
koval předsedovi ČSV, že si našel čas 
a přijel si osobně vyslechnout náš názor. 
Doporučil všem uzavírat kompromisy, 
ale ne s lidmi, kteří nejsou morálně na 
výši. Místostarosta J. Doležal nás ujistil, 
že všechny svazy se potýkají se stejným 
problémem. A to jsou peníze. Z. Chlád, člen rady Kraje Vysoči-
na, přislíbil včelařům na Vysočině fi nanční pomoc.

Přítomní členové se usnesli, že pro léčení včel proti varroáze 
nebudeme v naší ZO používat „tvrdou chemii“ a tím i med od na-
šich včel bude kvalitnější. Dalším bodem bylo předsevzetí letos 
uspořádat praktickou ukázku chovu matek – včelích královen.

V sobotu 17. května se tak opravdu stalo. Včelaři se sešli 
v údolí řeky Sázavy na včelnici MUDr. Františka Dudka vedle 
mlýna p. Václava Kadanského, naproti Sluneční zátoce.

Vnuk MUDr. Dudka, Ing. Ondřej Boháč a jeho bratranec Ja-
kub předvedli přenášení malých včelích larviček do umělých 
mateřských misek, kde je včely budou krmit vzácnou mateří 
kašičkou. Tímto způsobem je možné od kvalitních matek vy-
chovat další matky pro včelstva, která budou méně útočná – 
bodavá – a dají větší medný užitek. 

Celý týden před plánovanou akcí pršelo a pořadatelé tak měli 
starost, jak venkovní učebnu zajistit před deštěm. V sobotu se 
však počasí nad včelaři smilovalo. 

Jako občerstvení se podávala ostravská klobása přímo z udír-
ny. Rodina MUDr. Dudka nás hostila pivem, kávou i grogem. 
Poděkování patří zejména MUDr. Františku Dudkovi, který nás 
na svou včelnici srdečně pozval, a spolu se svým vnukem Ing. 
Ondřejem Boháčem celým dopolednem prováděl. Včelaři si 
vyměnili svoje praktické zkušenosti a přáním 35 účastníků při 
ukončení kurzu bylo, abychom se zase takto brzo setkali. 

Foto: předsednický stůl, společná z kurzu.  
Za ZO Ledeč Martina Casková

STAROČESKÁ POUŤ
27.–29. 6. 2014

Hrad Ledeč nad Sázavou, 
slavnostní průvod městem, 
dobové a farmářské trhy,
bohatý kulturní program, 

prohlídky hradu, 
soutěže pro děti, občerstvení, 

velký program na www.molekul.cz
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC KVĚTEN 2014

POSÁZAVSKÝ DRSOŇ 2014

POŠKOZENÍ DVEŘÍ U BARU – dne 
18. května 2014 byli policisté v Ledči nad 
Sázavou přivoláni do místního baru na 
Husově náměstí, kde jeden z podnapilých 
hostů se dožadoval nalití alkoholických 
nápojů, a když mu obsluhou sděleno, že 
mu již žádný alkoholický nápoj nenalije, 
tak se tento „host“ při svém odchodu po-
mstil a vyřádil na dveřích baru, které ne-
zjištěným způsobem rozbil a tím způsobil 
škodu ve výši nejméně 1.000,- Kč.

KRÁDEŽ JALOVICE – dne 18. května bylo na policejní stanici 
v Ledči nad Sázavou oznámeno, že dosud neznámý pachatel v době od 
20:00 hodin dne 17. 5. 2014 do 06:00 hodin dne 18. 5. 2014 odstranil 
řetěz s visacím zámkem u dveří přístřešku pro dobytek v ohradě na 
pastvině u obce Ostrov a poté odcizil jeden kus skotu – jalovici, čímž 
způsobil majiteli celkovou škodu ve výši nejméně 15.100,- Kč. 

ODCIZENÍ PONORNÉHO ČERPADLA – dne 21. května vyjížděli 
policisté z Policejní stanice v Ledči nad Sázavou k nahlášenému pří-
padu krádeže ponorného čerpadla včetně přívodní hadice ze studny, 
která je na volně přístupném pozemku rekreační chalupy v Dolních 
Pasekách. Neznámý pachatel svým jednáním způsobil majiteli chalupy 
nemilé překvapení a taktéž škodu ve výši nejméně 4.000,- Kč.

KRÁDEŽ KVĚTIN NA HŘBITOVĚ – dne 25. května bylo policis-
tům v Ledči nad Sázavou oznámeno od všímavých občanů, že na „no-
vém hřbitově“ v Ledči nad Sázavou se 53-letý muž z Ledečska pokusil 
odcizit květiny z vázy na epitafní desce jednoho z hrobů. Provedeným 
šetřením Policie ČR bylo zjištěno, že tento muž se v okolí hřbitova 
pohybuje velmi často a spácháním uvedeného jednání se dopustil pře-
stupku proti majetku, kdy věc bude řešena v souladu se zákonem o pře-
stupcích uložením blokové pokuty popřípadě oznámením přestupku 
k dalšímu vyřízení na místně příslušný správní orgán.

Závěrem lze uvést, že ze strany Policie ČR je v Ledči nad Sázavou ne-
ustále věnována zvýšená pozornost při dohledu nad bezpečností a ply-
nulostí silničního provozu se zaměřením na dodržování a respektování 
dopravního značení zákazu stání zejména v centru města, kdy v měsíci 
květnu bylo prováděnými kontrolami zjištěno a evidováno celkem 18 
přestupků nedovoleného stání, kdy tyto přestupky byly po řádném za-
evidování odevzdány k dalšímu vyřízení na příslušný správní orgán. 
Proto tímto apeluji na řidiče, aby si lépe všímali, kde parkují svá vo-
zidla a respektovali dopravní značení „zákazu stání“ v centru města na 
Husově náměstí…!

npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r., 
zástupce ved. OO Světlá n. S.,
 Policejní stanice Ledeč n. S.

TRIATLON JEDNOTLIVCŮ A DVOJIC ÚDOLÍM ŘEKY SÁZAVY
LEDEČ – ZRUČ – TÝNEC – PIKOVICE

Opět přišlo deštivé sobotní ráno, tentokrát 17. května, kdy se 
v našem regionu odkudsi vyrojí zástup jedinců vymykajících se ob-
vyklým přírodovědným atlasům a učebnicím, jejichž počet biolo-
gům zatím ještě nepřijde zajímavý pro účely vědy. Něco přes šede-
sát individuí obou pohlaví by se přitom mělo považovat za vzácný 
druh. Ano, zkušení jistě poznali, že jde o endemický živočišný druh 
drsoně posázavského.

Obvykle plaší tvorové se každý rok už po dvanácté v tento den, ač 
brzy ráno, sejdou přímo na ledečském náměstí a po asi dvou hodinách 
neurčitého kmitavého pobíhání sem a tam se nakonec na signál jed-
noho z nich vydají všichni jedním směrem k Sázavě a dál do jejího 
údolí. Zmizí sice náhodně přihlížejícím obyvatelům z očí, ale tady je-
jich tažení teprve začíná. Vydávají se totiž bez ohledu na nepřízeň po-
časí, letos opravdu „drsoňskému“, na svou každoroční pouť dlouhou 
až 111 km. Účel této cesty nám není znám, ale můžeme se domnívat, 
že jde o změření sil a sáhnutí až na dno fyzických možností.

Cestou je letos doprovázela asi dvacítka zasvěcených pozoro-
vatelů přírody. Na sedmi stanovištích jim poskytli potravu, nápoje 
i dopravní prostředky, kola ve Zruči a různá plavidla v Týnci. Pod-
pořili tak naději mnohdy vysílených drsoňů na dosažení cíle, kdesi 
na břehu řeky Sázavy v oblasti Pikovic.

Letošní drsné posázavské podnebí nedalo drsoňům nic zadarmo, 
ranní oblačnost sice vypadala hrozivě, ale bylo z ní jen lehké mr-
holení. Zato odpolední těžká mračna zastihla silným deštěm a po-
ryvy větru některé ještě na kolech a jiné již plavící se po Sázavě do 
vytouženého cíle. Ti, co přijeli z horského kola obaleni bahnem, 
sedali do lodí alespoň trochu osprchovaní. Byli i odpadlíci, něko-
lik jednotlivců mužského pohlaví se na poslední etapu neodváži-
lo a skočili buď na vlak neznámo kam, nebo doplňovali energii 
a tepelné ztráty v nejbližší hospůdce. Překvapivě všechny účastnice 
tažení naopak do cíle dříve či později ve zdraví dorazily. Někteří se 
celí třásli vysílením, ale v deštěm a zimou ztrhaných bílých tvářích 
byla znát spokojenost a štěstí. V cíli byl odměnou výborný guláš, 
pivo, čaj i rum, ceny pro vítěze a bohatá tombola.

Nejrychlejšími jedinci byli Jana Voháňková a Jiří Lorenc na trati 
eXtrem, Iveta Vacková a Petr Beneš na trati Klasik.

Gratulace a respekt všem zúčastněným drsoňům, těm, co se vy-
dali na trať i těm, co tvořili podpůrný tým. Velké díky patří také 
celé řadě vážených sponzorů z Ledče a dalších měst. Více informa-
cí na www.pdrson.cz.

Zuzana Pokorná, foto: J. Sladkovský
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Amatérské divadlo ve Vilémovicích má dlouhou tra-
dici. První zmínky o ochotnících sahají do třicátých let 
minulého století, kdy se divadlo hrálo v místních hospo-
dách. Největší rozkvět však divadlo zažívá na konci let 
padesátých a během let šedesátých. Vilémovický zámek 
je rekonstrukcí přestavěn na kulturní dům s jevištěm 
a sálem. Místní ochotníci zde nalézají svůj nový domov. 
V roce 1959 je kulturní dům otevřen sehráním divadel-
ní hry A. Jiráska Lucerna. Každým rokem jsou místním 
souborem nastudovány další velké hry. Mezi nejslavněj-
ší patří Moliérův Lakomec. Také se zde pořádají pra-
videlné okresní divadelní přehlídky. Díky místní škole 
se rozvíjí i dětské divadlo. Přichází ale rok 1972, škola 
se uzavírá a tím ochotnická činnost ztrácí na intenzitě. 
Připravují se jen besídky a malé scénky k různým pří-
ležitostem a  divadlo odpočívá až do roku 1982, kdy 
je uvedena velká pohádka Neohrožený Mikeš. V dal-
ších letech hrají ochotníci i jiné velké pohádky a v roce 
1986 divadelníci s úspěchem sehrají hru Dámy a husaři. 
Ochotníkům se daří v činnosti pokračovat až do roku 
1992, kdy do jejich života přichází další osudová rána. 
Místní zámeček je v restituci vrácen bývalému majiteli 
a divadlo přichází o prostory. Zdá se, že divadlo ve Vilé-
movicích končí. Jen malá skupinka lidí alespoň pořádá 
silvestry v sousedním Pavlově, na které připravuje malé 
scénky a různá vystoupení. Při tom doufají a přejí si, 
aby divadlo ve Vilémovicích opět ožilo. Jejich přání se 

začíná plnit v roce 2009, kdy ve Vilémovicích vyrůstá 
nový Obecní dům s moderním jevištěm a sálem. Znovu 
se dává dohromady skupina lidí a pod vedením zkušené 
ochotnice Z. Vaníčkové nacvičují na počátku roku 2010 
pohádku O dvanácti měsíčkách a scénku Klíště. Ještě té-
hož roku na podzim nastudují dvě další povídky. Vzniká 
tak divadelní spolek, který si dává jméno Lucerna na 
počest úspěšné divadelní hry. 

V roce 2011 je třikrát sehrána pohádková komedie 
Z. Kozáka Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda 
Vševěda, která pokaždé naplnila sál Obecního domu. 
Hned v dalším roce byla nastudována s úspěchem sehrá-
na hra O. Wilda Strašidlo Canterwillské a letos na jaře hra 
P. Němce Doba kamenná. Obě představení opět několi-
krát vyprodala celé hlediště. Důkazem, že místní ochotní-
ky divadlo baví, je, že ještě na podzim nacvičili a na konci 
listopadu s úspěchem uvedli pohádku O. Novotné Nevěs-
ta pro čaroděje. Pro místní ochotníky jsou vždy největší 
odměnou spokojení diváci, pocit dobře vykonané práce 
a vědomí, že divadlo po tolika letech zas funguje. 

Divadelní spolek Lucerna děkuje všem svým před-
chůdcům, z nichž někteří už bohužel mezi námi nemohou 
být, za to, že v nás zanechali lásku a chuť k tak krásné 
činnosti, jako je divadlo. Dík patří také divákům, kteří 
„na nás chodí“ a bez nichž by divadlo nemohlo žít. A ve 
Vilémovicích - divadlo žije!!!

J. Vaníček

DIVADLO VE VILÉMOVICÍCH ŽIJE



7

BRONZOVÁ JEŘABINA DOPUTOVALA NA HRAD – 
MÁME PRÁVO BÝT HRDÍ

DEN HUDBY 
– SEJDEME SE S MUZIKANTY V NÁDRAŽNÍ ULICI

Dne 27. května 2014 se konalo, na 
zámku v Třebíči, slavnostní vyhod-
nocení veřejné ankety Kraje Vysočina 
o kulturní počin roku 2013 – ZLATÁ JE-
ŘABINA. Náš hrad se nominoval v této 
anketě v oblasti Péče o kulturní dědictví, 
jmenovitě „Ledeč nad Sázavou – Obno-
va sgrafi tového průčelí a rekonstrukce 
slavnostního hradního sálu“. 

Naše úsilí při rekonstrukci a obno-
vě hradu bylo zúročeno krásným třetím 
místem v rámci celého  Kraje Vysočina. 
Cenu převzali, z rukou dalšího Ledečáka 
– radního Kraje Vysočina Zdeňka Chlá-
da, jednatelé společnosti Hrad Ledeč nad 
Sázavou s.r.o., starosta města Mgr. Petr 
Vaněk a kastelán Luděk Šíma. Pamětní 
cena byla v podobě skulptury jeřabiny, 
znaku Kraje Vysočina a šeku na 10 ti-
síc korun. Na toto ocenění můžeme být 
všichni hrdí, je to nejen ocenění práce, 
ochoty majitelů hradu investovat do této dominanty, ale i vás, kteří jste dali svůj hlas v této anketě a tím podpořili další obnovu 
našeho ledečského hradu. Všem, kteří tuto iniciativu podpořili, patří dík! 

- LŠ -

21. červen, první letní den, je už více než třicet let uznáva-
ným svátkem muzikantů v mnoha zemích Evropy. Je to hudební 
slavnost, jejíž hlavní scénou jsou městské ulice, náměstí, parky, 
zahrady a další veřejnosti volně přístupné prostory. Základní 
umělecká škola v Ledči tradičně přispívá k tomuto svátku vy-
stoupením některých svých kapel, tentokrát se však představí 
téměř celý hudební obor, tedy všechny soubory a orchestry ško-
ly. V pátek 20. června budeme hrát celé odpoledne na nádvoří 
ZUŠ – začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi!

KVĚTEN V ZUŠ Závěr školního roku je v základní umělecké 
škole tradičně náročný, všechny její obory prezentují výsledky 
své celoroční práce.  Výtvarný a multimediální obor přichys-
taly své výstavy, tanečníci a také žáci literárně-dramatického 
oboru měli svá výroční představení. Na různých koncertech se 
představili i hudebníci  – a to jak v sólové, tak i v souborové 
hře, konaly se absolventské koncerty a nechyběla ani hudební 
pohádka. Jak je vidět, všech 380 žáků ZUŠ Ledeč se má čím 
pochlubit a své dovednosti umějí prodat. 

Fotografi e z posledních akcí ZUŠky

RÁDI FOTOGRAFUJETE? 
Jste z Ledče n. S. a okolí? Pokud máte zájem založit Fotoklub Ledeč, 

přijďte ve čtvrtek 19. června v 17.30 hodin do multimediální učebny ZUŠ Ledeč, Nádražní 231. 
Vítáni jsou fotografové profesionální, amatérští i úplní začátečníci. 

Pro více informací pište na e-mail fotoklubledecnadsazavou@gmail.com
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BALADA PRO BANDITU OPĚT 
NA LEDEČSKÉM HRADĚ

Ledečské divadlo se rozhodlo vyslyšet četná přání diváků a zopakuje v červnu 
kultovní trampský muzikál, se kterým slaví úspěchy už od roku 2012. Propletené 
osudy obyvatel malé vesnice v Podkarpatské Rusi z prvoválečného období opět 
ožijí na dolním nádvoří ledečského hradu, a to v pátek 20. a v sobotu 21. června. 
Hraje se každý večer od 20:30 hodin téměř za jakéhokoliv počasí. Opět se můžete 
těšit na vynikající a originální pojetí známého příběhu v režii herce z brněnského 
divadla Husa na provázku Milana Holendy. O odborný dohled nad živou kapelou 
a pěveckým sborem se postarala absolventka pražské konzervatoře Petra Ochová, 
která se zároveň ujala i hlavní role životem zkoušené Eržiky, nešťastně zamilované 
do svérázného Nikoly Šuhaje v podání Tomáše Doležala. Ústřední milenecké dvo-
jici budou život ulehčovat či ztrpčovat ostatní obyvatelé Koločavy, v jejichž rolích 
vystoupí F. Čapek, Z. Krajíčková, M. Prchalová, M. Toman, R. Vaněček, F. Žení-
šek a další. Živý hudební doprovod, bohatý pěvecký sbor a původní choreografi e 
přesně šitá na míru dolnímu nádvoří ledečského hradu jsou samozřejmostí a ještě 
podtrhnou romantickou atmosféru představení. (foto Josef Černý)

Více informací se můžete dozvědět na webu divadla www.mimochodem.com. 
--DS Mimochodem--

JAZZOVÉ LÉTO
VE VILE MARKÉTA 

LEDEČ N. S.
SOBOTA 21. ČERVNA VE 20:00

Bob Zajíček Quintet

Jazzové legendy hrají jazzovou 
klasiku

Bob Zajíček – cornet

Petr „Hocmes“ Karen 
– soprán sax + alt sax

Jakub Šafr - piano 

Marek Rejhol – kytara + zpěv

Zbyněk Malý – housle + zpěv

PÁTEK 18. ČERVENCE VE 20:00
swingové songy v netradičním 

provedení

Petra Erny & Marek Rejhon Trio

SOBOTA 16. SRPNA VE 20:00
pianista Jiří Polydor, Quartet

Jazzové songy 30. a 40. let

zazpívá Adéla Zejfartová

SPOLEČENSTVÍ A KRIZE 
Každé společenství, které pružně nereaguje na měnící se pro-

středí, se nutně dostává do hluboké krize. Prvním jejím příznakem 
je neschopnost zabývat se vnějšími i vnitřními problémy. Takové 
společenství si uměle vytváří vnější a vnitřní nepřátele, uzavírá se 
do sebe, ztrácí dynamiku. Postupně se odhaluje jeho nedůvěryhod-
nost a úměrně s tím klesá i obliba a počet podporujících. Jediným 
řešením jsou výrazné změny ve vůdčích strukturách společenství, 
které zajistí jeho průhlednost, otevřenost a povedou k odvaze řešit 
citlivé a nepříjemné úkoly. Jen taková odvaha zajistí společenství 
rozkvět a uznání. Ve dvoutisícileté historii církve nalezneme řadu 
vážných krizí, kterým společenství úspěšně čelilo reformami, očis-
tou a obrodným procesem. Posledním příkladem je papež Franti-
šek. Během doby jeho působení se církev začíná měnit. Otevírá 
a řeší tabuizovaná témata, je otevřenější, průhlednější, odvážnější. 

Je zjevné, že i mimocírkevní společnost je v krizi. Nejviditel-
něji se projevuje v politice a v rovině rozhodovací. Nastává doba 
nutných změn. Volme tak, aby změny, které nastanou, mohly být 
laskavé, ale hlavně pevné a podstatné. Nabízíme vzor.  Před oči-
ma můžeme mít proces v církvi vyvolaný papežem Františkem.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
19. 6. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti  

22. 6. v 9.00 Slavnost Božího Těla - slavnostní bohoslužba 
s průvodem  

29. 6. v 9.00 slavnostní mše svatá ke svatému Petru a Pavlu za 
účasti biskupa královéhradeckého Mons. Jana Vokála

Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek 
v 19.00

Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
OZNÁMENÍ
13.–20. 8. se uskuteční 13. farní tábor pro děti 7–14 let. Místo: 

Vlkanov u Ledče n. S. Předběžná cena 1500 Kč. Bližší infor-
mace 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. – připomí-
náme pouť v Zahrádce.

29. 6. Sv. Petr a Pavel (těmto dvěma apoštolům je zasvěcený 
chrám v Ledči).

4. 7. Sv. Prokop (pokračoval v díle věrozvěstů. Založil Sá-
zavský klášter).

5. 7. Sv. Cyrila a sv. Metoděj (šiřitelé víry a slovanského jazyka 
v našich zemích).

Za Římskokatolickou farnost – děkanství 
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

Prodám družstevní byt 2 + 1 s balkonem 
v Ledči nad Sázavou.

Byt se nachází ve 2. podlaží zděného domu s výtahem v ulici Marie Majerové č. 660.
Dům je po kompletní rekonstrukci,  nové zateplení, omítky, plast. okna, 

stoupačky a nový výtah. Byt je bez úprav. Původní zděné jádro 
a parkety v pokojích. 

Cena k jednání  530.000 Kč .

I N F O :  6 0 3  8 3 4  2 3 6 ,   6 0 6  6 0 9  8 8 0
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VILÉMOVICKÁ 120 MTB – 2014

HASIČI SOUTĚŽILI V HRADCI

DVĚ PODĚKOVÁNÍ 
A JEDEN MALÝ 

ÚSPĚCH 
Z DOMOVA HÁJ

Občanské sdružení Melechov a Kola Ledeč pořádaly v sobotu 3. května 2014 osmý 
ročník cyklického dvouhodinového závodu dvojic na lesním okruhu dlouhém 3,9 km ne-
daleko Vilémovic u Ledče nad Sázavou nazvaný MTB VILÉMOVICKÁ 120. Jednotlivé 
dvojice jezdců se štafetově střídaly. Dvojice, která absolvovala nejvíce okruhů, zvítězila. 
Závod se jel jako první letošní započítávaný do Poháru Melechova. Výsledky závodu na 
www.melechov.cz 

Na snímku Jindřich Musil který jezdil ve dvojici s Jiřím Maškem v kategorii M50+ 
z týmu KOLA Ledeč. Sladkovský

Okrsek č. 17 se po roce sešel k změření sil. Soutěž připravil SDH v Hradci. 3. května se k sou-
těži v požárním sportu sjelo 11 družstev mužů, 22 žen a 33 dětí. Slavnostní nástup pozdravila 
starostka obce Hradec H. Hoskovcová. Za hasiče pozdravil zástupce zasloužilých hasičů pan V. 
Cihlář z Číhoště a za okresní SDH promluvil pan J. Rainiš. 

Popřáli soutěžícím především mnoho úspěchů při měření sil. Dále představitelé okresního 
SDH a obce Hradec předali ocenění za práci pro hasiče. Předána byla čestná uznání. Medaile za 
příkladnou práci v Hradci obdrželi: L. Píška, J. a P. Malimánkovi. Medaili za zásluhy obdržel M. 
Vrzáček z Prosíček. Následně byly předány dva odznaky hasič I., tři odznaky II. a sedm odznaků 
III. kategorie.

Po vylosování pořadí začala soutěž během na 100 metrů překážek. Za velmi nepříznivého 
počasí pořadatelé odstranili kladinu, aby nedošlo ke zranění. Následoval atraktivní požární útok, 
a to v pořadí děti, ženy, muži. Dalo by se říct, že všechna družstva disciplínu zvládla na výbor-
nou, až na družstva Pavlova a Číhoště, která měla neplatný pokus. Tato skutečnost pak měla 
rozhodující vliv na celkové pořadí. 
Celkové pořadí muži:  1. Kozlov, 2. Habrek, 3. Chřenovice
Požární útok muži:  1. Kozlov, 2. Chřenovice, 3. Habrek
Požární útok ženy:  1. Hradec, 2. Kozlov
Požární útok děti:  1. Kozlov, 2. Bělá dorost, 3. Bělá děti
Jednotlivci:   1. Chudoba Jaroslav – Číhošť
 2. Borovský Tomáš – Kozlov
 3. Veselka David – Habrek a Kopecký Lukáš – Číhošť

Jakmile pořadatelé připravili diplomy, poháry a věcné ceny, zavelel velitel k nástupu. Pořáda-
jící sbor připravil mnoho cen, a tak se nakonec dostala více či méně na každého.

Akce se vydařila, i přes nepřízeň počasí se přišlo podívat a podpořit soutěžící hodně diváků. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem pořadatelům, rozhodčím, sponzorům a všem, kteří se na 
akci jakkoliv podíleli. 

Za Obec Hradec Hoskovcová – starostka

Rádi bychom poděkovali akciové 
společnosti Zemko Kožlí a.s., která opět 
umožnila několika našim klientům uza-
vřít dohody o provedení práce, přiblížit 
se tak svým vrstevníkům a zapojit se do 
pracovního procesu. Při sběru kamene se 
mohou přesvědčit, že zvládnou zadanou 
práci a dostanou za ni odměnu.

Také děkujeme, jménem našich kli-
entů, Městu Ledeč za zprostředkování 
volných vstupenek na Mistrovství ČR 
v motokrosu. Pro klienty Domova to byl 
vzrušující zážitek.

Koncem dubna jsme byli pozváni 
Krajem Vysočina do Jihlavy na přehlíd-
ku krajských zařízení sociální péče, kde 
jsme náš Domov reprezentovali krátkým 
divadelním představením „Jak vznikla 
Stvořidla“. Toto představení vzniklo pod-
le pověsti z knihy Na Sázavě od ledečské-
ho spisovatele E. Doubka. Výkony herců 
byly vynikající. Ve velké konkurenci 
osmi souborů si náš soubor odvezl oce-
nění za kulisy, které pro tuto příležitost 
nově namaloval jeden z našich klientů 
(kulisy můžete vidět na fotografi i). 

- tv-

ZLATNICTVÍ
Snubní prsteny, 

prodej a opravy šperků,
Zakázková výroba, 

výkup zlata

VŠE ZA VÝROBNÍ CENY!

Jana MÍKOVÁ – 603 449 474
Po dohodě SO, NE 
– možno i večer

Luční ul. Ládví – Kamenice
Jeníkov 2 – Čechtice

www.zlatnictvi-prsteny.cz

perků,
oba, 

NÍ CENY!
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SOŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU A „ZLATÝ POHÁR LINDE“

STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Mezinárodní soutěž žáků středních škol ve svařová-
ní Zlatý pohár Linde proběhla 15.–16. dubna 2014 ve 
Frýdku-Místku. Mladí svářeči z České republiky, Slo-
venska, Ukrajiny a Německa změřili své dovednosti 
ve svařování obalenou elektrodou, plamenem, tavící se 
elektrodou a netavící se elektrodou v inertním plynu. 
Účastníci z České republiky museli navíc prokázat i své 
znalosti v teoretické části soutěže, která byla hodnoce-
na samostatně. Odborným garantem soutěže byla Česká 
svářečská společnost ANB. Soutěž provázela řada dopro-
vodných akcí z oblasti odborných přednášek, prezentací 
fi rem a zajímavých exkurzí, které by žáci jinak neviděli.

Naši střední odbornou školu reprezentovali dva žáci, 
Tomáš Tvrdík, žák třetího ročníku učebního oboru strojní 
mechanik, a Filip Radil, žák třetího ročníku studijního 
oboru strojírenství. Tomáš Tvrdík se v teoretické části 
metody 141 (svařování el. obloukem netavící se elektro-
dou v inertním plynu) umístil na 1. místě a obhájil tak své 
loňské prvenství. V praktické části obsadil 4. místo, když 
se na 1.–3. místě umístili žáci ze zahraničí. Filip Radil 
v teoretické části metody 135 (svařování el. obloukem 
tavící se elektrodou) se umístil na 4. místě, ze 60 mož-
ných bodů získal 59. Zde je vidět, jak je soutěž náročná 

a soutěžící velmi dobře připraveni. První tři získali plný 
počet a další čtyři 59 bodů. Zodpovědět 60 otázek za 7,5 
minuty a udělat jednu chybu svědčí o velmi dobré přípra-
vě. V praktické části Filip obsadil 24. místo. Vzhledem 
k počtu účastníků a velmi silné konkurenci si žáci naší 
školy vedli velmi úspěšně. Vítězové si odnesli velmi kva-
litní a hodnotné ceny od partnerských společností v čele 
s generálním partnerem Linde Gas a. s. Soutěži předchá-
zela náročná teoretická příprava, kdy se oba žáci museli 
naučit mnoho otázek, aby byli takto úspěšní. Praktická 
příprava probíhala v dílnách pod vedením p. Valouška 
a ve spolupráci s fi rmou Kovofi niš s.r.o. Ledeč nad Sáza-
vou, které tímto také děkujeme za spolupráci.

Děkujeme oběma žákům za odpovědnost, s jakou při-
stoupili k přípravě. Chodit ráno od šesti hodin svářet a na 
osmou do školy není v dnešní době běžné. 

Blahopřejeme k dosažení tak výborných výsledků 
a přejeme hodně dalších úspěchů v pracovním i soukro-
mém životě a zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší Střední odborné školy v Ledči n. S.

Josef Vitiska, ved. učitel praxe a odb. výcviku, 
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč n. S.

V rámci projektu Jeden svět na školách jsme na Gym-
náziu a SOŠ v Ledči nad Sázavou pořádali Studentské 
volby do Evropského parlamentu. Měly ukázat, jaký ná-
zor na evropskou politiku mají studenti, kteří třeba ještě 
svým hlasem výsledky opravdových voleb ovlivnit ne-
mohou. 

Svůj volební lístek mohl vyplnit každý student střední 
školy, tedy ten, který již dovršil věkovou hranici 15 let, 
a každý mohl volit jednu politickou stranu.

Podobné projekty se již na našich školách konaly (Pre-
zidentské volby, Předčasné volby do poslanecké sněmov-
ny) a těšily se velké účasti. Letos tomu tak bohužel neby-
lo. Volby se konaly ve dnech 28.–29. 4. 2014 a zúčastnilo 

se jich celkem 20 % studentů z obou škol (gymnázium 
43 %, SOŠ 19 %). Malou účast si vysvětlujeme tím, že 
studentům jsou evropské volby vzdálenější a mají pocit, 
že se jich tolik netýkají, kdežto dění v rámci české poli-
tické scény jim je bližší a více srozumitelné. Přesto všem, 
kteří dorazili do volební místnosti, děkujeme.

A jak vlastně volby dopadly? Na gymnáziu získaly nej-
větší počet hlasů tyto strany: ANO 2011 (8 hlasů), TOP 
09 a Starostové (5 hlasů), Česká pirátská strana (5 hlasů).  
Na SOŠ první příčku obsadila Dělnická strana sociální 
spravedlnosti - NE diktát Bruselu! (7 hlasů), Republika 
(2 hlasy) a Strana Zelených (2 hlasy). 

Za volební komisi Tereza Barešová

VOLNÉ PROSTORY NA LEDEČSKÉM HRADĚ
Dovolujeme si vám touto cestou nabídnout 
možnost pronájmu nově zrekonstruované 
výstavní galerie na ledečském hradě.  Pro 
nadcházející sezonu 2014 jsou ještě volné 
termíny v měsíci srpnu a září. K dispozici 

jsou závěsné systémy s osvícením. Výstavní 
plocha je 67 m2. 

Cena pronájmu je 1.000 Kč za 1 měsíc. 
Bližší informace získáte na tel. 569 721 471.

SECOND HAND V LEDČI N. S.
dne 17. 6. 2014

se uskuteční v ledečské sokolovně

PRODEJ
SECONDHANDOVÉHO ZBOŽÍ
V DOBĚ OD 10 DO 17 HODIN

Kojenecké a dětské 30 Kč/ks,
dámské 50 Kč/ks a další sezonní zboží
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DOMINIK VACÍK V ČESKÉM VÝBĚRU “MS” U 12

MEMORIÁL KARLA ŠULCE PLZEŇ

Dětský sen si uskutečnil. Dominik Vacík 28. 4.–3. 5. 2014 
v italském Bolzánu, kdy nastoupil na neofi ciálním MS v led-
ním hokeji v českém výběru hájit čest naší země. Vždyť už 
kvalifi kovat se na tento turnaj byl obrovský úspěch. Z více 
než šedesáti nominovaných hráčů se tříkolovým výběrem 
utvořila fi nálová 17, která odjela bojovat do Itálie. Turnaje se 
zúčastnilo 18 týmů. Ve skupině narazili čeští borci na Rakuša-
ny, Kazachstánce, Američany, Rusy a Kanaďany. U prvních 
dvou potvrdili roli favorita a hladce vyhráli, s týmem Ame-
ričanů přišlo vítězství až po samostatných nájezdech. Ruský 
a kanadský tým byl nad naše síly a do play-off šli kluci z 8. 
místa. V osmifi nále se postavilo tvrdé Švédsko. Zápas byl 
nejlepším na turnaji. České srdíčko a bojovnost kluků byla 
fantastická a s výsledkem 4 : 3 pro Czech selects postoupili 
do čtvrtfi nále, kde na ně čekal opět kanadský tým Pro Hockey. 
Ani napodruhé jsme nedokázali favorizovanou Kanadu pora-
zit (pozdější fi nalista) a skončili tedy na turnaji na krásném 
5.–8. místě. Vrcholem tohoto turnaje bylo exhibiční utkání 
nejlepších hráčů tzv. ALL STAR GAMES, Evropa versus 
North Amerika. Za předvedený výkon během celého turnaje 
byl Dominik do tohoto výběru nominován! Nástup na hřiště 
po vzoru NHL byl velkou parádou. Dominik nastoupil za vý-
běr Evropy a připsal si v zápase asistenci za vyrovnávací gól 
na 2 : 2. Utkání skončilo až v prodloužení výsledkem 3 : 2 pro 
Severní Ameriku. Načerpané zkušenosti z tohoto turnaje jsou 
velmi cenné a povzbuzující do příštích sezón.

Poděkování patří trenérům HC Rebel H. Brod, trenérům 
základny hokejových mistrů za důslednou přípravu na „MS“, 
Městu H. Brod, Městu Ledeč n. S. a fi rmě PROFLEX s.r.o. za 
podporu, bez které by se nemohl tohoto turnaje zúčastnit.

Je největší turnaj pro nejmenší házenkářky. Letos do Plzně 
přijelo 56 družstev z Čech i Moravy. 13. ročník byl pro holky 
ve znamení poprvé, kdy se zúčastnily tak velkého turnaje. Ve 
své kategorii 4+1 mini měly celkem 16 družstev rozdělených 
do dvou skupin po osmi. Holky nastoupily do turnaje s velkým 
nasazením a hned v prvním zápase s Tachovem vyhrály vysoko 
20 : 3. Pak jsme sehrály těžké zápasy s Jindřichovým Hradcem 
a DHC Plzeň A, kterým jsme podlehly. V naší základní skupině 
jsme ještě dokázaly přesvědčivě vyhrát s Milevskem a Slavií 
Praha. Vyrovnaný zápas sehrály holky s Prahou Kobylisy B, 
jenže se nám v závěrečných minutách i přes veškeré úsilí ne-
dařila střelba a prohrály jsme 14 : 16. Nejhezčí zápas turnaje 
sehrály holky s Prahou Astra – cíl byl jasný. Vyhrát – šlo totiž 
o umístění ve skupině. Od prvních minut to byl zápas brankové 
přetahované a holky bojovaly. Vše nám 
překazila rozhodčí, která špatně pískala 
zápas většinou v náš neprospěch, a tak 
holky i přes velmi pěkné výkony jak v 
obraně, tak i v útoku utrpěly velmi kru-
tou porážku 14 : 15. Vinou rozhodčí se 
musely holky smířit s tím, že budou hrát 
o umístění na 9.–12. místě v celkovém 
pořadí. V této skupině nás nezaskočil 
žádný soupeř a holky jednoznačně vy-
hrály oba zápasy a to s Prahou Kobylisy 
A a Praha Háje. Umístily se tak na hez-
kém 9. místě. Nejlepší hráčkou našeho 
družstva byla vyhlášena Lucie Koťaro-
vá, ale měly jsme i druhou nejlepší střel-
kyni Káťu Mainerovou ve své kategorii, 

která nastřílela soupeřům 70 branek, výborně zachytala Mar-
kéta Růžková a celé družstvo zaslouží velkou pochvalu za 
předvedené výkony. Turnaj opět doplňoval bohatý doprovodný 
program – soutěže, skákací hrad, diskotéka. Holky si na turnaji 
dobře zahrály a nasbíraly cenné zkušenosti ve velkém turnaji a 
s jinými soupeři, než se kterými se setkávají po celý rok.

Sestava družstva: Michala Pešková, Káťa Mainerová, Marti-
na Brzoňová, Lucie Sochůrková, Sofi e Krátká, Lucie Koťaro-
vá, Markéta Růžková, Pavla Pelůchová.

O týden později se naše družstvo posílené Anežkou Petržíl-
kovou a Zuzkou Zítkovou zúčastnilo dalšího turnaje v Hudli-
cích u Berouna. Zde sehrály holky šest pěkných vyrovnaných 
zápasů v kategorii 6+1 a umístily se na hezkém 3. místě.

Lenka Beránková
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ÚSPĚŠNÝ MEMORIÁL ANTONÍNA CHAROUZE ST.

BITVA O PRANOTORBURG – 19. 7. 2014

Srdečně VÁS zveme na XI. ročník s podtitulem – PRAHARAŠENÍ 

K vidění bude: praBitva, dětská bitva, řemesla a dobové tržiště, tvořivé dílničky pro děti, sou-
těže pro malé i velké, šermířská klání v kole zrady, ohňová show, nějaká ta zvířátka, bubenické 
vystoupení, kapely Znouzectnost, A bude hůř, Kozskopes… a mnoho dalšího. Více na plakátech.

Rádi Vás u nás uvítáme, přijďte všichni! 
o. s. Notorix Denatur

Dne 28. května 2014 uplynuly 
dva smutné roky 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.

Roky rychle letí, jako řeky proud
a ty nám tolik scházíš, nedá se zapomenout.

Dne 22. června letošního roku uplyne osm 
let od úmrtí pana LIBORA JIRÁČKA 

z Ledče nad Sázavou. 

S láskou a úctou stále vzpomíná 
rodina a ostatní příbuzní.

Dne 1. června uplynuly už tři 
smutné roky, kdy nás navždy opustila 

naše drahá manželka, maminka 
a babička, paní VLASTA RÝDLOVÁ 

z Ledče nad Sázavou. 
Všem, kteří jste ji znali a měli rádi, děku-

jeme za tichou vzpomínku. 
S láskou a úctou stále vzpomínají man-
žel, dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

K šedesátému výročí ledečského motokrosu se 8. května 
konal třetí podnik mezinárodního mistrovství čtyřkolek, 
sidecar a motokrosu žen. Ideální počasí přálo všem účast-
níkům, a tak diváci odpoledne stěží hledali místo k par-
kování. Pořadatelé zajistili vyhlídkové lety helikoptérou, 
která létala prakticky neustále a umožnila návštěvníkům 

neotřelý pohled na naše krásné město z ptačí perspektivy. 
Televizní štáby ČT Sport, TV Prima a TV Sport 5 měly 
celý den co natáčet. Špičkové výkony jezdců všech ka-
tegorií byly pro diváky skutečnou lahůdkou. Tímto vás 
všechny zveme na podzimní fi nálový závod intermistrov-
ství v motokrosu a vyhlášení vítězů celého seriálu.

PODĚKOVÁNÍ

JOSEF JAROŠ (2. 3. 1955 – 9. 5. 2014)

za dlouholeté působení ve funkci starosty 
obce Prosíčka. Tuto funkci vykonával ne-
přetržitě 25 let. Za dobu svého působení se 
podílel na výstavbě kulturního domu, rekon-
strukci budovy obecního úřadu, plynofi kaci 
obce, zavedení telekomunikačních sítí, opra-
vě místních komunikací, rozvoji kulturního 
života v obci… Čest jeho památce! 

Zastupitelstvo obce Prosíčka


