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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

SITUACE NA TRHU PRÁCE K 30. ČERVNU 2016

VALNÁ HROMADA TJ KOVOFINIŠ

V měsíci červenci si zastupitelé prázdnin nedopřáli a sešli se 
v následujících termínech:
 Rada města zasedala hned na dvou schůzích. Nejdůležitější 
projednané body na Radě dne 11. července jsou:
• Schválení přijmutí dotací na:
- Rekonstrukci sociálních zařízení základní školy
- Vybudování nové zastávky v Habreku
- Zajištění bezpečnosti a archivace dat městského úřadu 
- Informační technologie městského úřadu
- Technologii ochrany mateřské školy
• Byly zahájeny první kroky k opravě ulice Ke Stínadlům, vý-

běrem zpracovatele zadávací dokumentace pro otevřené vý-
běrové řízení 

• Schválení pronájmu plochy pro další předzahrádku před re-
staurací Alenka

Druhá červencová rada proběhla 25. 7. a řešila mimo jiné ná-
sledující body:

• Byla jmenována hodnotící komise pro výběr zhotovitele 
opravy ulice Ke Stínadlům

• Byl vybrán dodavatel investiční akce Zemní práce na skládce 
Rašovec 

Zastupitelstvo města zasedalo 18. 7. a projednalo následující 
body:
• Neschválilo prodej pozemku v Leštině (Kozlov) 
• Schválilo prodej pozemků v průmyslové zóně (nad Penny) 

fi rmám EKOL, WAtech Praha, Pracolor a DATEL a zároveň 
zrušilo předchozí usnesení

• Diskuse o stavu střechy zimního stadionu a zadání úkolu 
problém vyřešit tak, aby nebylo ohroženo zahájení hokejové 
sezony 

Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva 
města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na městském webu 
www.ledecns.cz 

- JD -

MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU
Počet uchazečů o zaměstnání – 160, z toho žen – 96
Podíl nezaměstnaných osob – 4,6 %, volná pracovní místa – 27

REGION SVĚTLÁ N. S.
- počet uchazečů o zaměstnání – 729
- z toho žen – 412
- podíl nezaměstnaných osob – 5,5 %
- volná pracovní místa – 93

Okres Havlíčkův Brod
- počet uchazečů o zaměstnání – 2 870
- z toho žen – 1 706
- podíl nezaměstnaných osob – 4,6 %
- volná pracovní místa – 918
Zdroj: Mgr. Jitka Navrátilová, ŮP Havlíčkův Brod

Tělovýchovná jednota Kovofi niš Ledeč nad Sázavou byla 
dlouho jedinou sportovní organizací ve městě. Po osamocení 
některých oddílů a předání majetku pod správu města fungo-
vala TJ již spíše formálně a její činnost byla vyvíjena prostřed-
nictvím jednotlivých klubů. Po oddělení tenistů a fotbalistů 
a zrušení vodáckého oddílu zastřešovala TJ Kovofi niš již pou-
ze oddíly házená, volejbal a Sport pro všechny. Nový způsob 
přerozdělování fi nančních prostředků však probudil organizaci 
z letargie a přinutil svolat valnou hromadu za účelem změny 
stanov a zvolení funkčního výboru. Valná hromada proběhla již 
16. června za účasti 6 delegátů za oddíl házené, 3 za volejbal 
a 3 delegovaných oddílem SPV. Celá schůze proběhla pod no-
tářským dozorem ledečské házenkářky a expertky na sportovní 
právo Mgr. Liběny Šrámkové. Valná hromada ofi ciálně zrušila 

vodácký oddíl, schválila nové stanovy a zvolila nové vedení 
ve složení: Marta Vrzáčková – předsedkyně TJ, Lenka Peško-
vá a Jan Drápela – místopředsedové TJ. Velkým úkolem pro 
všechny tři oddíly je aktualizace členské základny, která je zá-
sadní pro získání fi nancí z mateřské České unie sportu. Odhad 
aktivních členů je 110 v oddílu házené, 40 u volejbalu a stejný 
počet u SPV. Speciálně oddíl házené, který se zaměřuje na práci 
s mládeží, čelí velké fl uktuaci a není jednoduché členskou zá-
kladnu přesně stanovit. 

Nezbývá nám než popřát všem sportovcům hodně úspěchů 
a hlavně potěšení z pohybu a tělovýchovné jednotě a jejímu 
vedení hodně stálých členů napříč velké konkurenci jiných ak-
tivit. 

-jd-

NABÍDKA PRONÁJMU
Nabízím k pronájmu dvě ordinace/kanceláře v Ledči nad 
Sázavou, ul. Koželská. Jedná se o novostavbu v centru 
města, cca 30 m od Husova náměstí. Každá ordinace/
kancelář se skládá ze dvou místností. Součástí je i spo-
lečná chodba/čekárna a sociální zařízení. Do objektu je 
bezbariérový přístup. Prostory lze využít jako ordinace 
lékaře, kanceláře, kosmetický salón, kadeřnictví... https://
reality.bazos.cz/inzerat/63162640/Ordinace--Kancelar.
php V případě zájmu volejte na telefon: 733 104 824.

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

13. – 14. 8. Dr. Maštálka Jan, Habrecká 450, 
Ledeč n/ S Tel.: 569 721 553

20. – 21. 8. Dr. Niklová Pavlína, 
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 435 040

27. – 28. 8. Dr. Kasal Josef, Šubrtova 2170, 
H. Brod Tel.: 569 421 329

3. – 4. 9. Dr. Seidlová Martina, Legií 1710, 
Chotěboř Tel.: 739 286 730

10. – 11. 9. Dr. Kočová Jana, Habrecká 450, 
Ledeč n/S. Tel.: 724 170 466

ZUBNÍ POHOTOVOST SRPEN 2016
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DOKONČENÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 
V ULICI HRADNÍ

NA KULTURU VYČLENĚNO 250 TISÍC

Jak si již naše čtenáře informovali v červenco-
vém čísle Ledečského zpravodaje, v ulici Hradní, 
v úseku od křižovatky s ul. Zahradní ke křižovat-
ce s komunikací vedoucí na obec Hradec, proběhla 
rekonstrukce inženýrských sítí (voda a kanalizace). 
Tyto práce byly provedeny a fi nancovány společ-
ností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. 
Vzhledem ke stavu komunikace a obrubníků byla 
provedena také kompletní rekonstrukce povrchu vo-
zovky a to z rozpočtu Města. Na základě provedené-
ho poptávkového řízení byl vybrán zhotovitel prací 
– společnost UNIMONT J. C. K. s. r. o. Práce na 
opravě povrchu byly v souladu s uzavřenou smlou-
vou o dílo dokončeny ve stanoveném termínu do 31. 
7. 2016 a náklady na tuto rekonstrukci měly dle této 
smlouvy činit 1 714 662,- Kč vč. DPH. Protože se 

jednalo o investici vyvolanou společností VaK Hav-
líčkův Brod, a. s. a následná oprava komunikace byla 
akcí doprovodnou, došlo v průběhu provádění prací 
k úpravě rozpočtu a vymezení víceprací a méněprací 
a ke snížení původní smluvní ceny o 425 777,- Kč 
vč. DPH. Celková cena stavby „Oprava komuni-
kace ul. Hradní, Ledeč nad Sázavou“ tedy činila 
1 288 885,- Kč vč. DPH. Zároveň byla ještě prove-
dena demontáž starých svodidel a provedena mon-
táž svodidel nových a to dodavatelem – společností 
VESIBA, s. r. o. – divize svodidel. Věříme, že další 
opravená komunikace přispěje ke zvýšení spokoje-
nosti a kvality života obyvatel v dané lokalitě a záro-
veň ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silnič-
ního provozu. 

– OdMI –

V první polovině letošního roku se v našem městě 
uskutečnilo několik úspěšných divadelních a hudeb-
ních představení, která se doposud konala pod tak-
tovkou občanského sdružení Molekul, a nyní přešla 
pod správu města Ledeč nad Sázavou. Na kulturní 
akce byl vyčleněn rozpočet 250 000 Kč. 

Prvním představením bylo březnové vystoupení 
Davida Šíra s programem Felixe Holzmanna Včera, 
dnes a zítra, toto představení navštívilo 91 diváků. 
Následovala komedie o manželském trojúhelníku 
Nebyla to pátá, byla to devátá, ve které se předsta-
vili známí herci Rudolf Hrušínský, Jana Švandová 
a Josef Carda, které zhlédlo 160 návštěvníků. Zatím 
posledním divadelním představením byla Zelňačka, 
komedie z francouzského venkova (115 diváků). 
V hlavních rolích jsme mohli vidět Oldřicha Víznera, 
Otakara Brouska ml. a další známé tváře. Poslední 
předprázdninové představení Jidiš ve třech se konalo 

v květnu v ledečské synagoze, kde se představil sou-
bořský rodák a multižánrový akordeonista Slávek 
Brabec s autorkou projektu Hanou Frejkovou a další-
mi. Toto vystoupení si přišlo poslechnout 36 přízniv-
ců tohoto žánru. Díky fi nanční podpoře města, kdy 
částečně fi nancovalo veškerá představení, se podařilo 
snížit cenu vstupenky na co nejnižší možnou částku 
a tak se mohla tato výborná představení uskutečnit. 

Z celkového rozpočtu 250 000 Kč bylo dosud vy-
čerpáno přibližně 155 000 Kč, na druhé pololetí 
zbývá částka 95 000 Kč. Na vstupenkách se za toto 
období vybralo necelých 108 000 Kč, zbývající část-
ku, tedy téměř 48 000 Kč fi nancovalo Město Ledeč 
nad Sázavou. Po prázdninové pauze se můžete těšit 
na další dávku kultury. Děkujeme všem divákům za 
přízeň, kterou nám doposud projevili a doufáme, že 
se po prázdninách znovu uvidíme v plném sále. 

DS, MV
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REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU 

přes silnici II/150 z Ledče nad Sázavou na H. Brod 
se prostřednictvím zhotovitele – „Společnost Ká-
cov – Světlá nad Sázavou, most km 33,178“ – drží 
harmonogramu postupu prací a již od 14. 9. 2016 
bude nahrazena úplná uzavírka, všemi očekávanou, 

částečnou uzavírkou silnice až do 4. 10. 2016. Provoz 
zde bude řízen v jednom směru s pomocí semaforů. 
Tato dočasná změna, doufám, povede k zmírnění ne-
příjemností spojených s objízdnými trasami.

     Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

Jak je ze snímků patrné, rekonstrukce viaduktu je 
„velká rána“, možná také proto je častým cílem pro-
cházek Ledečáků všeho věku. Také si tu mnozí uvě-
domí, s jakým úsilím musela stavba probíhat před 
sto lety – technika veškerá žádná. Snad také proto 
se zdá, že veřejnost je ke stavbě vstřícnější a trpěli-
vější. Za to jí patří poděkování. Nakonec i tady se 
dá najít kus poezie. Kolikrát se vám stane, abyste se 
dívali do posázavské krajiny přes „přeťaté“ koleje 
populárního pacifi ku. Už příští sezonu se zase turis-
té a romantici svezou vláčkem do stále populárních 
Stvořidel. 

ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE 
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ 
ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVEN A ČERVENEC 2016   

Napadení na ubytovně – dne 6. 6. 
2016 v 17:50 hodin bylo nahlášeno 
na Policejní stanici v Ledči nad Sá-
zavou fyzické napadení na ubytovně 
v ul. Koželská, kdy po provedeném 
šetření bylo zjištěno, že po předcho-
zím požívání alkalických nápojů do-
šlo na jednom z pokojů k vzájemné 
slovní rozepři dvou spolubydlících 
cizinců, kdy následně 23letý muž 
napadl nožem 22letého muže, které-

ho řízl do horní části pravého předloktí. Poškozený byl na místě 
ošetřen osádkou ZZS kraje Vysočina a následně převezen k dalšímu 
odbornému ošetření do nemocnice Havlíčkův Brod. Pachatel byl na 
místě policejní hlídkou vypátrán a v současné době čelí trestnímu 
stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví 
a nebezpečného vyhrožování, za což mu v případě uznání viny před 
soudem hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky;

Povedený zprostředkovatel těžby dřeva – Dne 29. 6. 2016 bylo na 
Policejní stanici v Ledči nad Sázavou přijato oznámení od 68-leté-
ho muže, který se pravděpodobně stal obětí důmyslného podvodníka 
vystupujícího pod smyšleným jménem ing. František Svoboda, který 
poškozeného osobně kontaktoval v lesním prostoru v katastru obce 
Sechov dne 21. 6. 2016, kdy tomuto nabídl služby při vytěžení jeho 
lesa nedaleko obce Žleby a následném prodeji dřevní hmoty, pod touto 
záminkou vylákal od poškozeného celkovou fi nanční částku 5.000,- 
Kč, kdy po jejím převzetí již přestal komunikovat. Policistům se do 
současné doby nepodařilo podvodníka ztotožnit. V případě vypátrání 
pachatele tomuto hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky;

 
Neplnění vyživovací povinnosti: Dne 2. 7. 2016 na Policejní sta-

nici v Ledči nad Sázavou bylo přijato oznámení ve věci neplnění 
vyživovací povinnosti ze strany 49-letého muže vůči své 20-leté 
dceři, kdy výživné této nehradí již od dubna 2015 do současné doby, 
přesto, že mu tato byla stanovena rozsudkem Okresního soudu Hav-
líčkův Brod v částce 700,-Kč měsíčně, kdy dluh na výživném již 
činí částku nejméně 10.500,-Kč. Věc byla policisty zaevidována 
a postoupena k dalšímu prověřování Službě kriminální policie a vy-
šetřování, Územní odbor Havlíčkův Brod;

 
Fyzické napadení na sídlišti: Dne 3. 7. 2016 bylo na Policejní sta-

nici v Ledči nad Sázavou nahlášeno vzájemné fyzické napadení v ul. 
Stínadla – Habrecká, v prostoru za řadovými garážemi, kdy provede-
ným šetřením policie bylo zjištěno, že 19letý cizinec napadl fyzicky 
postupně tři mladíky ve věku 17, 19 a 23 let, kdy tyto udeřil opako-
vaně udeřil skleněnou lahví od vína do hlavy a tváře, kdy následně se 

dále pokusil na 23-letého mladíka napadnout kapesním vystřelovacím 
nožem, který vytáhl během konfl iktu z kapsy, kdy poškozený se ná-
sledně dal na útěk a pachatel ho pronásledoval, kdy ho následně fyzic-
ky napadl u objektu Technických služeb. Poškozeným způsobil různá 
drobná zranění, která si vyžádala následné lékařské ošetření v nemoc-
nici Havlíčkův Brod. Pachatel byl po provedeném pátrání hlídkou PS 
Ledeč n/S. a OOP Světlá n/S. zadržen, věc si na místě převzal vyšet-
řovatel PČR ÚO SKPV OOK Havlíčkův Brod. Pachatel byl následně 
Okresním soudem Havlíčkův Brod vzat do vazby, za spáchání zvlášť 
závažného zločinu pokusu těžké újmy na zdraví a dalších trestných 
činů mu hrozí trest odnětí svobody až na 10 let; 

 
Řídil vozidlo se zákazem řízení: Dne 10. 7. 2016 v 11:15 hodin 

v obci Hněvkovice kontrolovala hlídka Policie ČR PS Ledeč nad 
Sázavou nákladní vozidlo Iveco Daily, kdy provedenou kontrolou 
a lustrací 25-letého řidiče ze Žatce bylo zjištěno, že tento má v sou-
časné době rozhodnutím Městského úřadu Vrchlabí uložen zákaz 
činnosti spočívající v zákazu řízení mot. vozidel. Svým jednáním se 
tak dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, 
za což mu hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, spojený i s dalším 
uloženým zákazem řízení motorových vozidel. Řidiči byla hlídkou 
policie na místě zakázána další jízda, ve věci byly policejním orgá-
nem zahájeny úkony trestního řízení, sděleno podezření ze spáchání 
shora uvedeného přečinu a věc byla zpracována ve zkráceném pří-
pravném řízení.

Řídil vozidlo se zákazem řízení a pod vlivem alkoholu: Dne 16. 
7. 2016 v 02:00 hodin v Ledči nad Sázavou, v prostoru Husova ná-
městí kontrolovala hlídka Policie ČR PS Ledeč nad Sázavou osobní 
vozidlo Seat Ibiza, kdy provedenou kontrolou a lustrací 24letého 
řidiče z Kolína, bylo zjištěno, že tento má v současné době rozhod-
nutím Městského úřadu Humpolec uložen zákaz činnosti spočívající 
v zákazu řízení mot. vozidel, nikdy nevlastnil řidičské oprávnění sk. 
„B“ a dále provedenou dechovou zkouškou pomocí přístroje Dräger 
bylo zjištěno, že před jízdou požil alkoholické nápoje, kdy na místě 
nadýchal 1,70 ‰ alkoholu v dechu a opakovanou dech. zkouškou 
1,83 ‰ alkoholu v dechu. Svým jednáním se tak dopustil přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ohrožení pod vli-
vem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na 
2 roky, spojené i s dalším uloženým zákazem řízení motorových 
vozidel. Řidiči byla hlídkou policie na místě zakázána další jízda, 
ve věci byly policejním orgánem zahájeny úkony trestního řízení, 
po vystřízlivění řidiče tomuto bylo sděleno podezření ze spáchání 
shora uvedených přečinů a věc byla zpracována ve zkráceném pří-
pravném řízení.

npor. Josef Daněk DiS., zástupce ved. OO Světlá n./S., 
Policejní stanice Ledeč n. S.

Umělecký truhlář
Josef PLEVA

opravy nábytku a starožitností
Jaroslava Haška 646

584 01 Ledeč nad Sázavou
Kontakt:

mob.: 608 936 886
e-mail: jpleva@tiscali.cz

www.plevarenovace.wbs.cz
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HASIŠKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ N. S.

ZÁSAHY POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Za první prázdninový měsíc vyjížděli ledečští profesionál-
ní hasiči celkem k 38 událostem. Začátek července byl hodně 
teplý, začaly žně a tak přišly první požáry polí. 10. 7. u Nové 
vsi u Světlé způsobily kombajny požár strniště a řádků slá-
my. Na hašení pracovala řada jednotek z celého okolí. Hned 
na druhý den o několik stovek metrů dál opět došlo k požáru 
pole při sklizni. Tentokrát byl požár rozsáhlý. Nepříznivý silný 
vítr a vzrostlé suché klasy zapříčinily rychlé šíření požáru. Zde 
zasahovalo celkem 6 jednotek profesionálních a dobrovolných 
hasičů. 12. 7. v ranních hodinách vypuknul požár v hospodář-
ském stavení v Dolním Městě. Hasební práce probíhaly až do 
dopoledních hodin. Událost si vyžádala účast 11 jednotek ha-
sičů. V Ledči n. S. evidujeme jediný požár, kdy 21. 7. došlo 
k malému požáru rákosí v Čechově ulici.

První dopravní nehoda v tomto období se odehrála 26. 6. na 
vlakovém přejezdu za nádražím. Osobní vlak se střetl s vozi-
dlem, které přijíždělo od Obrvaně. Na místě bylo jedno lehké 

zranění. 9. 7. ledečští hasiči zasahovali u dopravní nehody 
v Golčově Jeníkově. Tady si nehoda vyžádala opět zraněné-
ho řidiče. A spolupracovali zde s hasiči z Golčova Jeníkova 
a Čáslavi. 16. 7. se hasiči s kolegy z Čáslavi opět sjeli u nehody 
u obce Dědice. Vážná dopravní nehoda osobního automobilu si 
vyžádal 2 zraněné osoby, z nichž jednu museli hasiči vystřihat 
z vozidla.

Zbylých 30 výjezdů připisujeme popadaným stromům po 
bouřce, pomoci ZZS s transportem pacienta, likvidaci bodavé-
ho hmyzu, otevření bytů a likvidaci ropných produktů na vo-
zovce.

Z mimo-výjezdové činnosti rád poděkuji za účast diváků 
a hostů na soutěži ve vyprošťování, kterou jsme pořádali 28. 6. 
na Husově náměstí v Ledči.

ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice 
Ledeč nad Sázavou
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NOVINKY Z PETRKLÍČE

Vážení čtenáři, 
dnešní článek jsem 
pojal jako pozván-
ku na akci, kterou 
pořádá Domov Háj 
ve spolupráci se 
zaměstnanci a kli-
enty komunitního 
bydlení ve Světlé 

nad Sázavou. Všichni vás srdečně zvou na událost, kterou spo-
lečně nazvali „Zahradní slavnost“. Jde o příjemné víkendové 
setkání s klienty naší služby. V komunitním bydlení žijí už 4 
roky a sami můžete posoudit, jak se začlenili do společnosti, 
seznámit se s tím, jak tráví den a co je baví. Společně s pro-
hlídkou domu bude pro návštěvy připraveno pohoštění, opé-
kání buřtů, krátký fi lm o životě v „Domečku“, hry a výtvarná 
dílna, k poslechu zahrají „VESELÁCI“. Vše se bude odehrávat 
v neděli 28. srpna 2016 od 14.00 do 16.00 hod. v komunitním 
bydlení ve Světlé nad Sázavou. I když se na poprvé může zdát, 
že téma článku není do Ledečského zpravodaje to pravé, není 
tomu tak. V rámci procesu transformace se pro klienty Domova 
Háj v Ledči plánuje postavit a provozovat 2 domky komunit-
ního typu. Nabízíme vám tedy možnost se s fungováním ta-
kového typu bydlení seznámit. Komunitní bydlení ve Světlé 

LÉTO V PETRKLÍČI Pryč jsou doby, 
kdy býval stacionář Petrklíč přes léto zavře-
ný. Již druhým rokem poskytujeme sociální 
službu i v době letních prázdnin. Tento počin 
oceňují všichni naši uživatelé, zvláště seni-
oři, neboť mnozí by jinak museli trávit slu-
nečné dny osamoceni ve svých domovech. 
O tom, že jsme se rozhodli správně, svědčí 
také fakt, že k nám přichází noví uživatelé, 

kteří jinak navštěvují školu. Tito naši „prázdnináři“ jsou příjem-
ným zpestřením každodenního života ve stacionáři.

Léto je pro všechny školáky symbolem volna a užívání si. 
I našim uživatelům se snažíme tuto zkušenost zprostředkovat, 

a to například častými procházkami, účastí na místních veřej-
ných společenských akcích, plaváním v našem venkovním ba-
zénu a mnoha dalšími aktivitami.

Sami však chceme také něčím přispět k obohacení kulturního 
života v Ledči nad Sázavou. Proto vás srdečně zveme na bese-
du s panem Jindřichem Vosikou, se kterým si budeme povídat 
o historii našeho města. Chybět nebudou ani staré fotografi e 
hradu, Ledče a jeho okolí. Beseda se uskuteční 11. srpna 2016 
od 10:00. Těšíme se na vás!

Bc. Ivana Zálešáková, 
sociální pracovník, 

Barborka 1324, Ledeč n. S. Tel.: 777 736 067 

VOLEBNÍ NABÍDKA STRANÁM A POLITICKÝM HNUTÍM
Redakce Ledečského zpravodaje nabízí stranám a hnutím, které v Ledči n. S. aktivně vstupují do Krajských voleb 
2016, otištění volební nabídky ZDARMA. Materiál musí být do velikosti A5 na šířku, nejlépe zpracovaný ve formátu 
PDF. Redakce si vyhrazuje právo kontroly vašich materiálů. Uzávěrka pro tuto nabídku je 25. srpna 2016. Kontakt: 
otakar.kubat@ledecns.cz, tel. 603 177 233.

nad Sázavou sídlí na adrese Haškova 692 (za mostem doprava 
a směrem na Lipničku).      

Mgr. František Čapek, sociální pracovník
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Obec Hradec se ofi ciálně skládá ze dvou částí – Hradce a Hamrů, 
avšak ve skutečnosti je těchto částí sedm: Dolní Hradec, Horní Hra-
dec, Kříže, Hamry, Hořeslavsko, Úlehle a novostavby na staré silnici. 
V obci žije celkem 238 obyvatel, z toho 120 mužů a 118 žen. Průměrný 
věk je 39 let. Počet obyvatel každým rokem v obci mírně stoupá.

Zastupitelstvo Hradce je ve složení: Hoskovcová Hana – starostka 
(třetí volební období), Malimánek Jiří – místostarosta (druhé období), 
zastupitelé – Pokorný Petr, Pravec Jaroslav (zároveň předseda fi nanční-
ho výboru), Čmedla Jiljí (zároveň předseda kontrolního výboru), Bla-
žek Petr a Sochůrek Jiří.

Dále již řadu let pro obec poctivě pracuje paní Benešová Marie jako 
kronikářka a knihovnice a paní Malimánková Lenka jako hospodářka.

Je zde také aktivní sbor dobrovolných hasičů pod vedením pana 
Radka Pavelky. V nově rekonstruovaných prostorách bývalého obcho-
du mají zázemí pro svoji činnost a ve spolupráci s obcí se podílí jak na 
údržbě veřejných prostranství, tak i na pořádání společných kulturních 
a sportovních akcích. Rekonstrukce budovy bývalého obchodu probíhá 
již třetím rokem. V prvním roce byly provedeny ve vnitřních prostorách 
zednické práce, vybudoval se komín, byla osazena plastová okna a dve-
ře. V druhém roce byly provedeny rozvody elektřiny, vody a dokončeny 
práce ve vnitřních prostorách. Zároveň byla postavena nová opěrná ka-
menná zeď a zámková dlažba před budovou fi rmou UNIMONT J.C.K. 
s.r.o. V letošním roce bude opravena střecha, budova se zateplí a dosta-
ne novou fasádu, čímž budou hlavní práce na tomto objektu ukončeny.

V loňském roce byla i naše obec postižena nedostatkem pitné vody. 
Proto jsme v jarních měsících nechali provést ověřovací vrt na posílení 

zdroje do veřejného vodovodu. Dle rozborů by zde měla být voda v do-
statečné kvalitě i v dostatečném množství.

Z důvodu značného provozu vozidel v průjezdním úseku obce po 
krajské komunikaci č. II/130 byl v místní části obce Horní Hradec nově 
instalován ukazatel rychlosti se zobrazením registrační značky a kame-
rovým systémem. Velmi zvýšený provoz je především v měsících, kdy 
je tudy vedena objízdná trasa jak osobní, tak i nákladní dopravy v rám-
ci uzavírky „Rekonstrukce mostu na trati Kácov-Světlá nad Sázavou. 
Denně tu dle statistiky z tohoto zařízení projede 970 vozidel, počítáno 
v obou směrech a v době, kdy je tudy vedena objízdná trasa. Pro zají-
mavost nejvíce za jeden den zde projelo zatím 1294 vozidel. 

Zároveň tímto žádáme všechny, kterých se tato uzavírka dotkne, 
především obyvatel Ledče n. S., místní části Zoufalka a obyvatel obcí 
Ostrov, Vilémovice a Pavlov, aby zkrácení objízdné trasy cestou přes 
obydlenou část Hradce ve směru na Ostrov a zpět používali jen pouze 
v nejnutnějších případech. Pokud bude provoz na této místní komuni-
kaci nepřiměřený (nyní je průměr cca 1 vozidlo za minutu), je zastupi-
telstvo obce připraveno přistoupit k veškerým možným krokům, aby 
provoz na této komunikaci omezilo. 

Také hodně bylo dotazů k projektu ve významném krajinném prvku 
„Hradecká alej“.

Byl zpracován projekt na celkovou regeneraci aleje, tj. kácení ne-
mocných stromů napadených invazivní houbovou chorobou Nekróza 
jasanů (Chalara fraxiena). Choroba k nám byla pravděpodobně zavle-
čena z Japonska přes Rusko a je prakticky rozšířena po celé Evropě. 

pokračování na straně 9
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K této problematice byla uskutečněna dne 10. února 2016 na obecním 
úřadě velice zajímavá přednáška Ing. Jiřího Rozsypálka z Mendelovy 
univerzity v Brně – Ústav ochrany lesů a myslivosti. Škoda, že se tato 
akce nesetkala s větší účastí široké veřejnosti, ale pouze za účasti od-
borníků.

V projektu je plánováno u stromů provést zdravotní nebo výchovný 
řez, vazbu stromů a odstranění pařezů. Pouze dva stromy v celé aleji, 
která má celkem 100 stromů, jsou bez jakéhokoliv zásahu. Samozřejmě 
je zde také počítáno s náhradní výsadbou a to 35 ks Quercus petraea – 
dub zimní, 6 kusů Acer platanoides – javor mléč a 3 kusy Tilia cordata 
– lípa srdčitá.

V prvním kole žádostí o dotaci z „Operačního programu životní pro-
střední“ jsme dotaci nezískali a tudíž jsme znovu požádali v druhém 
kole v měsíci červnu. O výsledku budeme veřejnost včas informovat.

V letošním roce byla již z větších investičních akcí uskutečněna 
v místní části obce Horní Hradec oprava místní komunikace a dešťové 
kanalizace. V místní části Dolní Hradec také oprava místní komunika-
ce. Rozšířeno bylo veřejné osvětlení a ozelenění břehu vodní plochy.

Největším problém v obci, která má - jak jsem již na začátku zmínila, 
sedm části, je udržovat a opravovat všechny místní a účelové komuni-
kace.

Dlouhodobě plánujeme rozšíření sálu při OÚ. Zatím nemáme dosta-
tek vlastních fi nančních prostředků a dotační tituly na tyto projektové 
záměry nejsou vypsány.

Již druhým rokem bez úspěchu žádáme Kraj Vysočina o dotaci na pro-
jekt rozšíření veřejného vodovodu do místní části obce Hamry. V této lo-
kalitě je dlouhodobě špatný stav pitné vody dodávané z veřejné studny.

Mnoho stížností a otázek je také na špatný stav krajské komunika-
ce č. II/130 v úseku Ledeč nad Sázavou – Hradec. Osobně jsem psala 
hejtmanovi Kraje Vysočina. Zúčastnila jsem se jednání se zástupcem kra-
je, který má v kompetenci investice do komunikací ve vlastnictví kraje 
p. Jouklem. Výsledkem je pěkně opravený úsek v průjezdu obcí Hradec 
až na rozcestí Prosíčka – Nezdín. Nejhorší a nejfrekventovanější úsek 
této komunikace Ledeč n.S. – Hradec je však pouze vyspraven. Jestliže 
je pro letošní rok tudy navržena objízdná trasa a příští rok možná opět, je 
skutečná oprava tohoto úseku pravděpodobně v nedohlednu! 

V příštím roce chceme z větších kulturně společenských akcí uspo-
řádat oslavu 80 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Hradci a zá-
roveň již 3. sraz rodáků a přátel obce.

Vážíme si také spolupráce s místními fi rmami: Unimont J.C.K. s.r.o, 
Hradecká společnost s.r.o. a nově k nám letos přesídlené fi rmy AW Gal-
vano s.r.o. Zároveň děkuji za podporu a spolupráci všem živnostníkům 
z naší i okolních obcí. 

Velký dík samozřejmě patří všem ostatním, kteří přispívají ke zve-
lebování obce a těm, kteří obec Hradec vzorně reprezentují. Dále těm 
spoluobčanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na spolupráci se 
zástupci obce za jejich podporu a pomoc. 

Za zastupitele obce Hradec, Hoskovcová Hana – starostka 

KOMINICTVÍ URBAN A SYN
nabízí stavby nových systémových komínů, 

montáže nerezových komínů, 
vložkování komínových průduchů pro tuhá 

paliva i plyn.
Rekonstrukce nadstřešních částí komínových 

těles, dopojení spotřebičů kouřovody, 
roční servis a čištění komínů, 

vše kvalitně a se zárukou.
Kontakt na telefon: 776 666 014.
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O HLEDÁNÍ BOHA Pro toto hledání lze využít mnoho cest. 
Můžeme tiše meditovat v šeru monumentálního chrámu, může-
me žít ve společenství, které spojuje myšlenka víry, můžeme se 
začíst do moudrých knih nebo obdivovat dílo stvoření kolem 
nás ve formě lesů, luk a horských velikánů. Krásná pozvánka 
pro hledajícího. Všechny tyto cesty a nespočet jiných existují, 
ale hledající je nemusí vnímat. Chrám na něj může působit ne-
vlídně, společenství je třeba malé, uzavřené do sebe nebo roz-
volněné, k přírodě nemusí mít hledající vztah. Hledání víry je 
sice cestou, která vede k prožívání s druhými, ale zároveň jde 
o hluboce niterný vztah, který se vytváří celý život a celý život 
víru člověk někdy i hledá. Není jedna správná cesta. Kolik je 
lidí, tolik je i možných cest. 

Dnešní povídání zakončím citátem z knihy upřímně hledají-
cího křesťana Chalíla Džibrána „Prorok“. „A chcete-li poznat 
Boha, nestávejte se pro to luštiteli hádanek. Raději se rozhléd-
něte kolem a spatříte ho, jak si hraje s vašimi dětmi. A pohléd-
něte do prostoru: uvidíte ho kráčet v oblacích, rozpínat paže 
v blescích a sestupovat v dešti. Uvidíte ho usmívat se v květech 
a pak se vznést a mávat rukama ve stromech.“

Hledáte-li moudré zamyšlení nad životem a lidmi, knihu si 
přečtěte. Jde o jedinečný životní zážitek.     

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech v 18.00 – dle 
rozpisu na farním webu
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí v 19.00 – dle 
rozpisu na farním webu

11. 8. Výlet do Zruče nad Sázavou na dětské hřiště (pro děti 
od čtyř let nebo s doprovodem dospělého, sraz ve 12.00 na 
nádraží, zajišťuje Mgr. Jana Sklenářová) 

17. 8. Sportovní odpoledne pro děti, koná se od 14.00 na faře. 
Zajišťuje Mgr. Jana Sklenářová. 

27. 8. Deskové a vědomostní hry pro děti, konají se na faře od 
14.00 hod. Zajišťuje Mgr. Jana Sklenářová.

Podrobnější seznam akcí a podrobnosti naleznete na: 
www.ledecns.farnost.cz

OZNÁMENÍ
Během srpna budou v kostele přihlášky na výuku náboženství 
pro děti ZŠ a SŠ na školní rok 2016–2017. Bližší informace na 
farním úřadě u p. Jany Sklenářové.  

PŘIPOMÍNÁME SI 
14. 8. Sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník (v koncentračním 

táboře Auschwitz-Birkenau si vyměnil místo se spoluvězněm 
odsouzeným k smrti. Tím ho zachránil, sám byl popraven) 

15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
29. 8. Umučení sv. Jana Křtitele (Jan byl předchůdcem Ježíše, 

pokřtil ho).
5. 9. Bl. Terezie z Kalkaty (připomínka úmrtí světoznámé misi-

onářky Matky Terezy) 
8. 9. Svátek narození Panny Marie 

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

Po čtyřech letech, ve kterých divadlo Mimochodem s vel-
kým úspěchem uvádělo dnes již kultovní romantický muzikál 
Balada pro banditu, přicházíme s podobně laděnou premiérou, 
o které doufáme, že bude jeho více než důstojnou a dostatečnou 
náhradou. Na konci srpna se tak můžete těšit na vůbec první 
představení nového letního muzikálu Cikáni jdou do nebe.

Na okouzlujícím nádvoří ledečského hradu budete moct 
sledovat dramatický příběh o největším zloději koní, který se 
odehrává na moldavsko-rumunských hranicích na přelomu 19. 
a 20. století. O divadelní přepis fi lmu Emila Loteanu z roku 
1975 se postaral Jindřich Janda a Milivoj Uzelac. Režie se opět 
ujal Milan Holenda z brněnského divadla Husa na provázku. 
Ústřední mileneckou dvojici ztvární Petra Ochová a Filip Žení-
šek a v dalších rolích vystoupí Markéta Prchalová, Zuzana Kra-
jíčková, Vojtěch Roul, Radek Vaněček, Tomáš Doležal a další 
herci divadla Mimochodem. 

Chybět nebudou ani chytlavé a do-
jemné písně v původním znění. O origi-
nální aranžmá skladeb se postaral Josef 
Fečo a pěveckou složku představení ří-
dila Petra Ochová, pod jejíž taktovkou 
nacvičovali herci divadla Mimochodem 
a členové pěveckého sboru Campanella 
ze ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Hudební 
doprovod ve složení akordeon-housle-

kytara-baskytara-fl étna-tamburína-cimbál vytvoří Soňa Brab-
cová, Petra Špačková, Slávek Brabec, Josef Fečo, Aleš Klose, 
Pavel Kubát a Jaroslav Makovec. Originální choreografi i vy-
myslela Iveta Melicharová.

Premiéra muzikálu Cikáni jdou do nebe v podání divadla 
Mimochodem se bude konat od pátku 26. srpna až do neděle 
28. srpna vždy od 20:30 na dolním nádvoří ledečského hradu. 
Vstup na nádvoří bude otevřený pouze horní branou.

Vstupné na divadelní představení činí 90 Kč. Držitelé per-
manentek divadla Mimochodem a žáci dramatického oboru 
ledečské ZUŠ mají vstup na všechny akce zdarma. Rezervace 
vstupenek lze provádět na adrese rezervace@mimochodem.
com či na čísle 775 646 629. Rovněž se můžete přihlásit k od-
běru novinek na adrese divadlo@mimochodem.com. 

JN

NOVÝ LETNÍ MUZIKÁL NA HRADĚ

NABÍZÍM KVALITNÍ
BROUŠENÍ

nožů, nůžek, kuchyňského 
a zahradního nářadí…

Bližší informace na telefonu: 
602 488 963

PRONÁJEM
– NABÍDKA

Nabízím pronájem místnosti 
o 17 m2 na Husově náměstí 
v Ledči n. S. č. 13, I. patro. 

Vhodné pro kancelář, kosmeti-
ku… Kontakt na tel.: 728 608 903
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Letní stavební ruch v našem měs-
tě může přinášet, kromě nezbytných 
komplikací, i některé zajímavé po-
hledy. Nemám teď na mysli zahale-
né sousoší nebo „ustrojené“ baráky. 
Ale co takový současný pohled do 
populární Haškovky? Těch, kteří si 
ji pamatují takhle – tedy bez vozidel 
všech možných značek a velikostí, 
bude málo a budou muset koncov-
ku svého věku vyslovovat „…sát“. 
Uplynulo více jak šedesát let, kdy 
tu, místo stodol, vyrostla nová ulice, 
ohraničující centrum Ledče.  ok

HAŠKOVA ULICE TROCHU JINAK

Ahoj Ledečáci! Zdravím vás opět po měsíci, tentokrát 
ze slunné Kalifornie. Naposledy jsem se vám ozývala ze 
Sibiře. Poměrně pěkný skok za ten měsíc, nemyslíte? Si-
biř je překrásná. Zelené hluboké vonící lesy všude kolem 
vás, bystřiny, říčky, potůčky, zpívající ptáci. Ale hlavně 
a především nás Sibiř okouzlila svými bodrými lidmi. 
Nejednou se nám stalo, že nás nějaký úplně cizí člověk 
pozval k sobě domů přenocovat a podělil se s námi o to 
málo, co měl. Ruský Dálný východ se nám také zalíbil. 
Nejvíce nám učarovala města Chabarovsk, ze kterého je 
přes řeku vidět až do Číny, a Vladivostok rozprostírající 
se na březích Japonského moře. Odtud jsme se pak spolu 
s Bramborou, naší motorkou, plavili na trajektu do měs-
tečka Dong-Hae v Jižní Koreji. Pobyt v Koreji se však bo-
hužel nesl ve znamení nemoci. Chytla jsem chřipku, tak-
že jsme byli nuceni většinu dní strávit na hotelu. I přesto 
se nám podařilo něco málo z této pro nás velice exotické 

země nasát. Pak už zbývalo se jen přesunout do hlavního 
města Soulu, odbavit motorku a posadit se na letadlo do 
Ameriky. Zní to jednoduše, ale ve skutečnosti se jedna-
lo o celkem vyčerpávající proces, který se neobešel bez 
notné dávky papírování. Stálo nás to hodně úsilí, energie 
i peněz, ale nakonec jsme to zvládli a i s motorkou se ocit-
li v úplně jiném světě – přivítalo nás pulzující San Fran-
cisco. Ale o tom zase až příště. Sledujte nás i nadále na 
www.wayaway.
cz nebo na Fa-
cebooku (www.
facebook.com/
wayawaycz). 

Zdraví 
Kateřina 

Kadlusová
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Říp, ten český, není sice z Ledče nad Sázavou na do-
hled, ale přece tu nějaký máme. Tak můžeme občas sly-
šet: „…tím, čím je pro Čechy Říp, tím je pro skauty a fo-
glarovce Sluneční zátoka“. Legendární místo prožitků 
neuchopitelných Hochů od Bobří řeky, táborů Jaroslava 
Foglara.

Necelé tři kilometry nad Ledčí nad Sázavou, proti 
proudu řeky Sázavy, je Sluneční zátoka – „…skoro co by 
kamenem dohodil…“ Opět třetí sobotu v červnu se ko-
nalo a příští rok znovu bude konat jubilejní, již patnácté 
setkání zástupců skautů, členů trampského hnutí, Svazu 
přátel Jaroslava Foglara, tohoto čestného občana města 
Ledče nad Sázavou.

Na místě, známém pod názvem Sluneční zátoka, le-
tos znovu proběhlo setkání – již čtrnácté – řadu let se 
opakující na místech, kterému se také říká „Říp českých 
skautů“, na připomenutí šestnácti táborů nejznámějšího 
a nezapomenutelného spisovatele četných románů, pří-
běhů a povídek i seriálů o Rychlých Šípech, dlouholetého 
vedoucího skautského oddílu Pražská Dvojka, který zde 
nalezl ideální místo a prostředí, kde se odehrávala řada 
i románově zpracovaných příběhů.

Sešlo se tu přes půldruhé stovky účastníků již tradič-
ního setkání a nebylo to jen o široké nabídce upomín-
kových předmětů u památníku na spisovatele Jaroslava 
Foglara a událostí, které Sluneční zátoku provázejí nejen 
v určenou dobu setkání, ale po celý rok a přivádějí do 
města stále větší řadu zájemců o místo a jeho okolí, kteří 
onu „Sluneční zátoku“ vyhledávají.

Místo, kde vedl své tábory spisovatel knížek o mládeži 
a pro mládež, po kterých často sáhne i mnohý dospělý.

Jedna z jeho nejznámějších a nejúspěšnějších knih – 
Hoši od Bobří řeky – se stala i předlohou známého se-
riálu o Rychlých Šípech. Od roku 1997 tu stojí památ-
ník a zajímá návštěvníky města, přispívá jeho propagaci 
města, na jehož území se památník nachází a jemuž je 
i věnována v roce 2002 pozornost vydáním turistické 
známky v souboru o význačných místech i významných 
osobnostech, k nimž jsou citově i osobně vázáni.

Mezi účastníky letošního setkání nechyběli zástupci ve-
dení ústředí skautingu, také autor pamětní desky a jejího 
zhotovení, také ještě několik těch, kdo se o vybudování 

památníku na území města zasloužili. Těm patřila připo-
mínka na úvodu zahájení setkání, i těm, co již odešli „na 
druhý břeh“. Nelze pominout, že v příštím roce by se Ja-
rosla Foglar (6. 7.) dožil 110 let.

Jak léta utíkají, ubývá pamětníků Foglarových táborů, 
i těch tří ledečských klubů „Čtenářů Mladého Hlasatele“, 
z nichž jeden dokonce nesl legendární číslo 10 000, které 
ledečským Hochům z Posázaví osobně v listopadu 1940 
přidělil sám Jaroslav Foglar.

To příští – patnácté – setkání 17. června 2017 – by si 
jistě zasloužilo širší zájem, pozornost i propagaci, které 
nezůstanou jen záležitostí Sdružení přátel Jaroslava Fo-
glara, skautů a trampských sdružení i vedení města, je-
hož čestným občanem se jistě po zásluze stal, bez ohledu 
na trpká léta, kdy jeho jistě záslužné dílo bylo vyřazo-
váno z knihoven, ba dokonce zakázané. (Z kroniky OS 
č. 7. 1. 7. 2016).   

Ledečští oldskauti

ŘÍP ZA HUMNY
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PRO LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ ZDRAVICE ČLENŮ KLUBU OS 37
SVÉMU VEDOUCÍMU STANISLAVU KOVAŘÍKOVI – SONYMU 

K 90. NAROZENINÁM

JUBILANT U STAROSTY

Co naplat, devadesátka je natolik úctyhodný věk, že opomenutí je nemožné. Náš 
Sonny – Standa Kovařík se k tomuto věku došplhal a budiž to důrazně připomenuto.

My, členové klubu oldskautů v Ledči, tedy sedáme a připomínáme, co vše se stalo 
a čím se tento náš vynikající bratr a kamarád zasloužil. Bez něho by nebyl v Ledči 
ten pravý skauting, bez jeho kytary by nebylo nějaké milé posezení a bez jeho milého 
pohledu by nebylo poesie v denním junáckém konání. Není možno si představit, že by 
bez něho byly novoroční cesty na Melechov, k tábořišti A. B. Svojsíka na Orlovech, 
do Kutné Hory a kdoví kam ještě. Asi by nebyla tak milá setkání v ledečské klubovně 
či staré radnici, nebyly by vzpomínky na uplynulá léta, na cesty po Šumavě, zamyšlení 
nad jeho pečlivou rukou psané stránky řady kronik, referáty o dění ve vyšších junác-
kých scénách. A dalo by se povídat, podotýkat, připomínat atd. atd.

Tedy náš milý Sonny: přejeme Ti zdraví, pohodu i invenci při junáckém i všedním 
denním koloběhu. Moc jsi nás těšil, překvapoval a ukazoval, jak se dá i tak kmetském 
věku žít. Přejeme Ti zdraví a dlouhá léta. 

Za OS37: RNDr. Miroslav Vostatek – Wabík, Jiří Vostatek – Odym, 
Ing. František Kupr – Mravenec

Pana Stanislava Kovaříka, při příležitosti jeho životního jubi-
lea, pozval na radnici ke krátkému přátelskému setkání starosta 
Ledče, Ing. Z. Tůma. Letitá známost vedla k opravdu přátelskému 
a neformálnímu setkání, při kterém si starosta prohlédl vzorně ve-
dené skautské kroniky i vysoké skautské vyznamenání. Řeč obou 
pánů se samozřejmě stočila i na spolupráci, kdy pan Kovařík účet-
ně spravoval majetek tehdejší TJ Kovofi niš (vzorně – jak jinak). 
Pan starosta předal oslavenci děkovný dopis, v němž ocenil jeho 

celoživotní postoje, dobrou propagaci města i velmi dobrou spolu-
práci s Ledečským zpravodajem. Jako správný propagátor skau-
tingu, využil pan Kovařík – Sonny, závěrečného stisku ruky, aby 
pana starostu naučil, jak je to po skautsku. Takže to nakonec bylo 
levačkou se zaklesnutým malíčkem (od srdce). Tak, jak proběhlo 
celé setkání v to páteční dopoledne 15. července. ok

Za fotografi e na dvojstránce děkuji: Ing. F. Kuprovi, 
J. Peškovi, P. Havlovi
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REGISTR PŘESTUPKŮ

S účinností od 1. 10. 2016 dochází k novelizaci záko-
na č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „přestupko-
vý zákon“), podle které budou v souladu s ust. § 91 pří-
slušné správní orgány, které rozhodovaly v posledním 
stupni, prostřednictvím elektronického formuláře zapi-
sovat pravomocná rozhodnutí (včetně bloků a příkazů) 
do evidence přestupků. Tento zápis se týká přestupků:
• na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxi-

komaniemi dle ust. § 30 přestupkového zákona (tzn. 
přestupky, které narušují mj. omezení prodeje, podá-
vání a požívání alkoholických nápojů, návykových 
látek, tabákových výrobků a to zejména ve vztahu 
k osobám mladším 18 let),

• na úseku zemědělství a myslivosti dle ust. § 35 odst. 
1 písm. c) a f) přestupkového zákona (tzn. nesplní 
opatření uložené podle zvláštních předpisů o ochraně 
zemědělského půdního fondu nebo myslivosti, nebo 
neoprávněně loví zvěř),

• na úseku obrany České republiky dle ust. § 43 pře-
stupkového zákona (tzn. porušení povinnosti uložené 
k zabezpečení úkolů civilní obrany a úmyslné naru-
šení režimu ochrany a vstupu do vojenského objek-
tu),

• proti veřejnému pořádku dle ust. § 47 odst. 1 přestup-
kového zákona (např. neuposlechnutí výzvy úřední 
osoby při výkonu její pravomoci, maření vykázání 
z obydlí, porušení nočního klidu, vzbuzení veřej-
ného pohoršení, znečištění veřejného prostranství 
anebo zanedbání úklidu veřejného prostranství, jako 
návštěvník před zahájením organizovaného sportov-
ního utkání, v jeho průběhu nebo při jeho zakončení 
mít zakrytý obličej způsobem ztěžujícím nebo zne-
možňujícím jeho identifi kaci, poškození, neoprávně-
ný zábor veřejného prostranství, neoprávněné zalo-
žení skládky nebo odkládání odpadků nebo odpadů 
mimo vyhrazená místa aj.),

• proti občanskému soužití dle ust. § 49 přestupkové-
ho zákona (např. jinému ublíží na cti nebo na zdraví, 

úmyslně jinému vyhrožuje újmou na zdraví, jiného 
nepravdivě obviní z přestupku, vůči jinému se dopus-
tí schválnosti nebo jiného hrubého jednání, omezení 
nebo znemožnění výkon práv příslušníků národnost-
ních menšin aj.),

• proti majetku dle ust. § 50 přestupkového záko-
na (např. úmyslné škody na cizím majetku krádeží, 
zpronevěrou, podvodem, zničení či poškození věci 
z takového majetku, neoprávněné užívání cizího ma-
jetku, přisvojení si cizí věci nálezem aj.).
Dále se tento zápis týká i přestupků dle ust. § 44 odst. 

1 písm. c) až f) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické čin-
nosti, výbušninách a o báňské správě, dle § 63 odst. 1 
písm. b) a odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a stře-
livu a dle ust. § 30 odst. 1 až odst. 5 zákona č. 99/2004 
Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské 
stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů.

Jedním ze záměrů zákonodárců je zpřísnění sankcí 
za přestupkovou recidivu. Kdy skutečnost, že se pa-
chatel dopouští přestupků opakovaně, je zohledněna ve 
zvýšení horní hranice pokut, které lze za jeho spáchání 
uložit, a to až o 50 %.

Údaje budou v evidenci přestupků vedeny 5 let, po 
jejich vyřazení budou dalších 10 let vedeny v úschovně 
dokumentace. Opis z evidence přestupků bude sloužit 
také k posouzení spolehlivosti konkrétních osob dle 
zvláštních zákonů, např. zákona o obecní policii, zá-
kona o České národní bance, zákona o pobytu cizinců 
na území České republiky, zákona o zbraních a střelivu 
či zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnost-
ních sborů. 

Na obranu proti nesprávnému zápisu v evidenci pře-
stupků zavádí zákon o přestupcích v ust. § 88 námit-
kové řízení. 

Ing. Milena Peroutková, 
vedoucí odboru vnitřní správy

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává

slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách.

Stáří 14–19 týdnů.
Cena 149–180 Kč/ ks.

Prodej 15. září 2016 
Ledeč nad Sázavou

–  u vlak. nádraží – 11.35 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích 

kožek – cena dle poptávky.
Informace:

Po–Pá 9.00–16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 606 550 204,

728 605 840
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POZVÁNKA NA NOVOU FOTBALOVOU SEZONU
MEZI ELITOU KRAJE BYL ZDEJŠÍ FOTBAL NAPOSLEDY V ROCE 2002

ROZLOSOVÁNÍ P0DZIM 2016 
– Fotbalový klub KOVOFINIŠ

 Ledeč nad Sázavou

Fotbalový klub Kovofi niš Ledeč nad Sázavou bude na ven-
kovní zápasy jezdit autobusem. Tímto krokem chceme umožnit 
příznivcům ledečského fotbalu společné zájezdy s mužstvem 
na tato utkání a to za jednotný příspěvek 50 Kč na osobu a zá-
pas. Těšíme se, že nás podpoříte v Krajské soutěži, kam se 
ledečský fotbal vrátil po dlouhých 14 letech. V tuto chvíli už 
známe výsledek našeho utkání s Humpolcem. 30. 10., kdy se 
utkáme v posledním podzimním zápase s Chotěboří, budeme 
o naší formě pro tuto soutěž vědět víc.  - VN -

den datum začátek odjezd domácí - hosté
SO 6.8. 16:30 15:00 Humpolec - Ledeč 
NE 14.8. 16:30 Ledeč - Velké Meziříčí
NE 21.8. 16:30 13:45 Nová Ves u N.M -Ledeč.
SO 27.8. 16:30 13:45 Jemnicko - Ledeč
NE 4.9. 16:00 Ledeč n.S. - Jaroměřice n. R.
NE 11.9. 10:30 8:30 Sapeli Polná - Ledeč
NE 18.9. 15:30 Ledeč n.S. - Okřísky
SO 24.9. 15:30 13:30 Žirovnice - Ledeč 
NE 2.10. 15:00 Ledeč - Havlíčkův Brod
NE 9.10. 15:00 13:00 Přibyslav - Ledeč
NE 16.10. 14:30  Ledeč - Ždírec n. D.
SO 22.10. 14:30 12:00 Moravské Budějovice - Ledeč
NE 30.10. 14:00 Ledeč - Chotěboř
NE 6.11. Ledeč - Humpolec

den datum začátek odjezd        domácí - hosté
NE 14.8. 13:30 Ledeč - Batelov
SO 20.8. 13:30 11:30 Staré Ransko - Ledeč
SO 27.8. 12:30 10:30 Rantířov - Leddeč
NE 4.9. 13:00 Ledeč n.S. - Slavoj Polná
NE 11.9. 13:00 11:00 Pacov - Ledeč n.S.
NE 18.9. 12:30 Ledeč n.S. - Věžnice
NE 2.10. 12:00  Ledeč - Světlá
NE 9.10. 12:30 10:30  Měřín - Ledeč 
NE 16.10. 11:30 Ledeč - Velký Beranov
SO 22.10. 11:30 10:00 Tis - Ledeč

MUŽI „A“ I. A TŘÍDA, skupina A

den datum začátek odjezd        domácí - hosté
NE 28.8. 10:00 Světlá C - Ledeč B
SO 3.9. 16:00 Ledeč  B - Kouty
NE 11.9. 16:00 Lučice B - Ledeč  B
SO 17.9. 15:30 Ledeč  B - Kamenná Lhota
NE 25.9. 10:00 Vilémov - Ledeč  B
SO 1.10. 15:00 Ledeč  B - Herálec B
NE 9.10. 15:00 Kožlí B - Ledeč B
SO 15.10. 14:30  Ledeč B - Habry B
NE 23.10. 14:30 Dolní Město B - Ledeč B

MUŽI „B“ IV. TŘÍDA, skupina B
 DOROST I. TŘÍDA, skupina  A
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NOVÉ HERNÍ PRVKY NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH

Čas plyne, bolest zůstává.
Co více můžeme ti dát, jen kytičku 

a stále vzpomínat.
Dne 3. srpna 2016 uplynulo sedm let od úmrtí 

mé manželky, naší maminky a babičky, 
paní ALENY KLEMENTOVÉ z Hněvkovic. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel 
František, syn Jára s Janou, dcera Anina 

a Jára, vnoučata Fanda a Eliška.

Dne 21. srpna 2016 uplynou už 3 roky 
od tragického úmrtí 

pana MARTINA HOSPODKY 
z Ledče nad Sázavou. Děkujeme všem, 

kteří si vzpomenou spolu s námi.
S láskou a každodenní vzpomínkou rodiče 

a sourozenci s rodinami

Odešel jsi, tatínku, kam chodí každý sám, 
ale dveře vzpomínek, zůstanou stále dokořán.

Dne 28. srpna 2016 uplyne 10 let od úmrtí 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, 

pana MARTINA FOTRA 
z Ledče nad Sázavou. Všem, kteří spolu 

s námi vzpomínají, děkujeme.                                                                                             
Dcera a syn s rodinami

Dne 3. srpna letošního roku uplynulo pět let 
od tragického úmrtí paní VĚRY LAGOVÉ 

z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínají bývalé kamarádky 
z Pečovatelského domu v Ledči n. S.

PODĚKOVÁNÍ 
Rád bych prostřednictvím Ledečského zpravodaje poděkoval všem těm, kteří mi minulý měsíc přišli popřát k narozeninám – životnímu jubileu. 
Zejména pak mé rodině a přátelům z ledečské organizace Českého svazu chovatelů. Velmi mě to potěšilo a děkuji. Jaroslav Petrů, Ledeč n. S.

Po úspěšném dokončení úprav dětského hřiště u mateřské ško-
ly Stínadla, o kterém jsme již naše čtenáře informovali v červ-
novém čísle Ledečského zpravodaje, byly doplněny další herní 
prvky na několik dalších míst na dětských hřištích ve městě. Na 
hřiště na sídlišti Rámy („staré sídliště“) přibyl prolézací tunel 
„pejsek“, kreslící tabule a dvě fotbalové branky z akátového 
dřeva, dále byla provedena celková oprava stávající vahadlo-
vé houpačky. Na hřiště na sídlišti Stínadla je nově instalována 
lanová dráha, pískoviště s vestavným oplocením, balanční žeb-
řík, skákací panák z pryže, dvě malé kovové fotbalové branky 
a byla rovněž provedena celková oprava vahadlové houpačky. 
Na zpevněnou plochu u domu č. p. 1042–1044 na sídlišti Stí-
nadla byl umístěn pozinkovaný basketbalový koš a na travna-
tou plochu u domu č. p. 548–550 (nad budovou polikliniky) 

přibyly dvě velké fotbalové branky s jedním basketbalovým 
košem. Celkové náklady, včetně montáže herních prvků, se vy-
šplhaly na bezmála 340 tisíc Kč včetně DPH. Vzhledem k výše 
popsanému doplnění herní prvků na veřejně přístupných hřiš-
tích a i z důvodu nároků na hygienické požadavky na prostory 
a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých, které by bylo v případě zpřístupnění „školkové-
ho“ hřiště veřejnosti obtížné dodržet, bylo nakonec upuštěno 
od původního záměru zpřístupnění dětského hřiště u mateřské 
školy Stínadla pro veřejnost. Věříme, že investované fi nanční 
prostředky přispějí k radosti a spokojenosti jejich malých uži-
vatelů a všichni si nové prvky náležitě užijí a to nejen o prázd-
ninách, ale po celý rok. 

-OdMI-


