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Zajímavostí letošních Velikonoc je jejich datum, vlastně později mohou být jen o den později, 
tedy 25. dubna (naposledy to bylo v roce 1943). Tak jako letošní jarní svátky se naposledy 

Velikonoce konaly v roce 1859! Jen považte, že to byla doba, kdy tu vládl František Josef I., 
který téhož roku vydal Císařský patent, kterým stanovil podmínky pro svobodné podnikání. 
Ale také jeho vojska dvakrát prohrála (Magenta, Solferino). Ve Francii vládne Napoleon III. 
Darwin zveřejňuje svou převratnou práci O vzniku druhů, narodili se spisovatelé K. V. Rais 

(Zapadlí vlastenci) i A. C. Doyle (Sherlock Holmes). Jen těžko představitelné, že? Čímpak se 
asi jednou bude chlubit náš letopočet? Podle zpráv to vypadá jak ty rakouské prohry

na bojištích, ale kdo ví, jaký velký duch právě plní pemprsky.
Tak tedy radostné Velikonoce 2011. (foto – Podhájí)

Přivítejme Velikonoce,
jedny z nekrásnějších svátků 
v roce. Nezapomínejte také na 

staré zvyky s nimi spojené, 
které obohacují náš život.

I když se těžko vrátíme ke všem 
zapomenutým, dávno dobou 
přežitým obyčejům, tvořme

nové, abychom se z nich
radovali a předali je příštím 

generacím.
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ZPRÁVY Z RADNICE

USNESENÍ

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou

konané dne 30. března 2011

RM schvaluje:

– Janě Caskové pronájem bytu č. 1 v domě čp. 473, v Ledči nad Sáza-

vou, na dobu určitou od 15.4.2011 do 31.12.2011. Rada města Ledeč 

nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 4055,- Kč 

měsíčně.

– pronájem části místnosti sloužící jako archiv v 1.PP o ploše 10 m2

v budově čp. 450, v Ledči nad Sázavou, MUDr. Jaroslavu Římanovi, 

neurologická ambulance ul. Habrecká čp. 450, Ledeč nad Sázavou, 

za částku 500,- Kč/ 1 m2/ rok a zmocňuje starostu města k podpisu 

dodatku smlouvy.

– bezúplatný pronájem 1 místnosti v 1NP včetně příslušenství v bu-

dově čp. 16, Husovo náměstí, v Ledči nad Sázavou, Ústavu sociální 

péče Ledeč nad Sázavou p.o. se sídlem Ledeč nad Sázavou – Háj čp. 

1253, v termínu od 14.4 do 15.4.2011, za účelem výstavy a prodeje 

výrobků klientů ústavu. 

– bezúplatný pronájem 1 místnosti v 1.NP včetně příslušenství v bu-

dově čp. 16, Husovo náměstí v Ledči nad Sázavou, Základní škole 

Habrecká čp. 378, Ledeč nad Sázavou v termínu od 11. 4. do 12. 4. 

2011 v době od 08.00-15.00 hod. za účelem výstavy prací žáků.

– nájem pozemku za objektem VaK v Ledči nad Sázavou, ul. Pivovar-

ská parc. č. 2196/7 v k.ú. Ledeč nad Sázavou o ploše 200m2 cirku-

su Astra, se sídlem Brandýs nad Labem, ul. Seifertova čp. 1701 ve 

dnech 30.3.-31.3.2011 ze celkovou částku ve výši 2.000,- Kč včetně 

DPH.

– uzavření Mandátní smlouvy pro správu a vymáhání pohledávek mezi 

Městem Ledeč nad Sázavou a Mgr. Dušanem Petrlíkem a pověřuje 

starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy.

– uzavření smlouvy o pronájmu PC na 3 roky za celkovou cenu 192 

000,- s fi rmou mbcomp Martin Bezouška a pověřuje starostu města 

Mgr. Petra Vaňka podpisem této smlouvy.

– výběr Technického dozoru investora na akci „Základní technická 

vybavenost k 18 RD – I.etapa Plácky“ v Ledči nad Sázavou – Jiřího 

Lukšíčka, Zahradní 1227, Ledeč nad Sázavou za částku 87.600,- Kč 

včetně DPH.. 

– výběr Koordinátora BOZP na akci „Základní technická vybavenost

k 18 RD – I.etapa Plácky“ v Ledči nad Sázavou – Jitku Krupičkovou, 

Masarykova 2978, Havlíčkův Brod za cenu 40.000,- Kč. 

– uzavření smlouvy o zhotovení územního plánu města Ledeč nad Sá-

zavou s fi rmou Ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, Praha 1, PSČ 

110 00. Předmětem smlouvy je zpracování a projednání územního 

plánu města Ledeč nad Sázavou, varianta s konceptem za 480.000 

Kč vč. DPH ve lhůtě 13 měsíců ode dne uzavření smlouvy. 

– uzavření „Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elek-

trozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů“ s fi rmou ASE-

KOL s.r.o., se sídlem Dobružská 1, 147 00 Praha 4-Braník. 

– poskytnutí fi nančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě měs-

ta ve výši 20.000,- Kč.

– přenechání osobních věcí (oblečení, obuv, věci osobní hygieny) uve-

dených v protokolech o pozůstalosti po zemřelém p. Folkmanovi (ze 

dne 13.1.2010) a po zemřelé pí Gáborové (ze dne 17.10.2009) ve 

prospěch Nemocnice Ledeč – Háj, s.r.o.

RM neschvaluje:

– paní Ivě Kratochvílové prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1

v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou.

RM svěřuje:

– odboru samosprávy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, uzavírání 

nájemních smluv na pozemky ve vlastnictví města, a to jen na pro-

nájmy kratší pěti dnů a u pronájmu pozemků pro stavbu lešení na 

dobu kratší třiceti dnů. Cena pronájmu nesmí být nižší než by činil 

poplatek vypočtený podle Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč 

nad Sázavou č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství a dále na krátkodobý pronájem maximálně na dva dny 

nebytových prostor. Cena pronájmu za jeden den nesmí být nižší než 

500,- Kč. 

RM ukládá:

– odboru samosprávy činit úkony k vyklizení bytu č. 1 v domě čp. 77, 

ul. Čechova v Ledči nad Sázavou.

RM požaduje:

– předložení technického řešení a stanoviska na prodloužení VO v uli-

ci Pivovarská v Ledči nad Sázavou společností TS Ledeč nad Sáza-

vou, spol.s.r.o.

V rámci předcházení vzniku odpadů a snižování nákladů na likvidaci 

odpadů a na údržbu veřejné zeleně se Město Ledeč nad Sázavou roz-

hodlo zavést na území města systém komunitního kompostování. 

Komunitní kompostování je kompostování, na kterém se podílí 

skupina lidí (komunita), v našem případě obec, s cílem zpracovat své 

vlastní rostlinné zbytky z údržby zeleně a získaný kompost využít co 

nejblíže místa vzniku. Komunitním kompostováním je myšlen systém 

sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby veřejné zeleně

a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený 

kompost. Za komunitní kompostárnu je pak považováno zařízení (mís-

to), kde je tato činnost prováděna. Výstup tzn. zelený kompost (substrát 

vzniklý kompostováním rostlinných zbytků) je pak opět využit komu-

nitou (obcí) při údržbě a obnově veřejné zeleně.

Je nutno uvést, že komunitní kompostárna není primárně určena

k produkci kompostu, ale ke kontrolovanému nakládání se zbytky

z údržby zeleně. Výsledný produkt – zelený kompost – je následně vy-

užíván pro účely komunity, v našem případě obce či města. Komposto-

ván musí být pouze rostlinný odpad vznikající při údržbě zeleně v obci 

a dále rostlinný odpad ze zahrádek občanů.

Provozováním takového zařízení obec zabezpečí zákonné nakládá-

ní se zbytky z údržby obecní zeleně a zahrad občanů na vyhrazeném 

místě. Dojde k výraznému snížení objemu bioodpadu ve směsném 

komunálním odpadu, který je ukládán na skládky odpadů a za jehož 

odstranění se platí. 

Komunitní kompostování je v podstatě mezistupněm mezi domácím 

a komunálním kompostováním. Umožňuje lidem, kteří nemají vlastní 

zahradu nebo nemají možnost kompostovat, využít v blízkosti mís-

ta svého bydliště služeb takového zařízení. Komunitní kompostárna 

také řeší obci její problémy s vlastní zelení z veřejných prostranství, 

KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ V LEDČI NAD SÁZAVOU

hřbitovů, hřišť apod. Důsledným tříděním bioodpadu a následným ko-

munitním kompostováním se zlepšuje čistota a vzhled okolí. Vzniklý 

kompost je využíván opět k údržbě společných prostranství a dochází 

tak k oživení okolní zeleně, popř. je zpět rozdán občanům, kteří se na 

kompostovacím procesu podílejí.

Komunitní kompostárna není zařízením dle § 14 zákona o odpadech, 

proto nemusí mít provozní řád. K provozování takového kompostování 

není třeba souhlasu krajského úřadu ani obce s rozšířenou působností, 

systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompos-

tu však musí stanovit Obecně závazná vyhláška obce.

Základním předpokladem úspěšného provozování komunitní kom-

postárny je vývěr vhodné lokality. Vybraná lokalita musí být dobře 

přístupná jak pro občany obce, tak i pro pracovníky udržující obecní 

zeleň, tj. nesmí být příliš daleko za obcí. Zároveň by však neměla být 

v těsné blízkosti obytné zástavby, aby svým provozem obyvatele ne-

obtěžovala. 

Na základě těchto kritérií byla k provozu této kompostárny vy-

brána lokalita nad motokrosovým závodištěm v Obrvani. V součas-

né době zde probíhají terénní úpravy pozemku a bude následovat 

jeho oplocení. Město však tuto plochu nestihne vzhledem k tomu, že 

právě začíná vegetační období, úplně dokončit tak, aby mohla být 

již v letošním roce použitelná v souladu s platnou legislativou. Pro-

to bude komunitní kompostování v průběhu roku 2011 probíhat

v prostoru bývalé skládky Rašovec. Od příštího roku by komunitní 

kompostárna byla provozována na nové výše zmíněné lokalitě. 

V rámci zavádění systému komunitního kompostování bude na 

květnovém zastupitelstvu předložena ke schválení obecně závazná 

vyhláška, která by tento proces upravovala a stanovovala podmín-

ky systému komunitního kompostování.
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9.–10. 4. MUDr. Brázda Pavel, Krále Jana 538, Chotěboř 569 426 107

16.–17.4 MUDr. Mottl Vladimír, Dobrovského 2023, H. Brod 569 626 481

23.–25.4 MUDr. Hanusek Milan, Nádražní 72, H. Brod 569 722 318

30.4.–1.5 MUDr. Ander Josef, Nám. TGM 326, Chotěboř 569 426 110

7.–8.5. MUDr. Saidlová Martina, Legií 1710, Chotěboř 569 623 790

14.–15.5 MUDr. Pexa Jiří, Zámecká 730, Světlá n. Sáz. 569 424 211

Milí spoluobčané,  

přiznám se, že jsem nečekal, že se k vám budu obracet tak brzy. Sna-

žím se nastolit na radnici systém, který zabrání starostovi psát zbytečné 

samopochvalné eseje a který zabrání zneužívání majetku ve vlastnic-

tví města, tedy Vás všech, v osobní prospěch jednotlivce.  Nicméně 

pomlouvačná a lživá kampaň, vedená některými zaměstnanci a rodiči 

klientů stacionáře Petrklíč mě nutí zaujmout toto stanovisko. Jedná se o 

aktivity kolem budovy Zentivy – bývalých Léčiv – v Barborce. Podotý-

kám, že tato budova byla v roce 1987 kolaudována jako výrobní objekt 

a takto sloužila až do konce roku 2010. Zentiva budovu nabídla v zá-

věru roku 2010 našemu městu s podmínkou, že následné využití objek-

tu bude sloužit k nekomerčním aktivitám. Vedení města se s budovou 

důkladně seznámilo a došlo k přesvědčení, že se jedná o nabídku sice 

velkorysou, ale pro město nevyužitelnou. Celou záležitost jsme totiž 

prodiskutovali s architektem a odborníky z našeho úřadu.  Závěr těchto 

konzultací pak byl ten, že přestavba objektu do využitelné podoby, a to 

pro jakýkoliv účel, by vyšla na cca 15 milionů korun. Tyto peníze naše 

město nemá! Zároveň ale stacionář Petrklíč, prostřednictvím některých 

zaměstnanců a rodičů klientů, rozpoutal mediální kampaň, jejímž cílem 

je doslova donutit naše město k tomu, aby budovu převzalo a umož-

nilo stacionáři Petrklíč tyto prostory využívat. Přitom se neštítí užívat 

jakékoliv argumenty. Jedním argumentem této ofenzivy byl i ideový 

návrh využití budovy, který byl městu předložen. Tento ideový návrh 

například počítá s vybudováním bazénku v suterénu budovy. Bohužel 

ten, kdo tento návrh zpracoval, naprosto nezná výchozí podmínky bu-

dovy nebo je naprostý technický diletant, případně oboje. V prostoru 

projektovaného bazénku se totiž nachází tři sloupy s patkami 2x2 m. 

Pan projektant tak „podsekl“ tři nosné sloupy a celá budova by jedno-

duše spadla. 

Stejně tak částka, cca 4,5 mil. Kč, o které stacionář Petrklíč tvrdí, že 

by údajně stačila k přestavbě, by stěží stačila k vybudování kotelny pro 

objekt.  Součástí budovy totiž jsou i sklady, které tvoří asi třetinu budo-

vy, a tyto sklady nebyly pochopitelně vytápěny. I tak za topení Zentiva 

měsíčně platila zhruba 80.000,- Kč. Stacionář Petrklíč, zdá se, otázku 

provozních nákladů vůbec neřeší. Taky nemusí! Město Ledeč totiž do-

sud platí provozní náklady stacionáře Petrklíč v budově Mateřské školy 

Stínadla –  v roce 2008 zaplatilo město za stacionář částku 137.588,85 

Kč za elektrickou energii, vodu a teplo a TUV. Za totéž v roce 2009 

částku 158.456,02 Kč a v roce 2010 částku 173.778,04 Kč, tedy jen za 

poslední tři roky je to bezmála půl milionu korun. Peníze, které by měs-

to mohlo například využít ve prospěch dětí z mateřské školy. Přitom, 

podle podnájemní smlouvy, měl stacionář platit, mimo symbolického 

nájemného ve výši 1.000,- Kč ročně, symbolických 500,- Kč měsíčně, 

jako příspěvek na výše uvedené služby. Stacionář však ani tuto částku 

neplatil. Teprve 1. března letošního roku zaplatil částku 30.000,- Kč, 

jako platbu za posledních pět let! Dále stacionář dostal za roky 2008, 

2009 a 2010 každoroční příspěvek 120.000,- Kč na činnost. Osobně 

jsem přesvědčením katolický křesťan, a jako takový ctím a vážím si 

všech charitativních aktivit. Ale i tyto aktivity musí stát oběma nohama 

na zemi a musí být ochotny diskutovat s okolím. Nesmí nikomu dikto-

vat, co má nebo nemá dělat. A hlavně, nesmí být protěžovány na úkor 

všeho a všech.

Ohledně sledovaného objektu pak město Zentivu požádalo, aby bu-

dovu nabídla kraji Vysočina. Ten uvažuje, že by sem přemístil dílny 

Střední odborné školy a učebny Vyšší odborné školy v Ledči n. S., což 

by do budoucna zajistilo perspektivu středního školství ve městě, a to

i v této, pro střední školy nelehké době.

Petr Vaněk, starosta města

MĚSTO LEDEČ A STACIONÁŘ PETRKLÍČ. REALITA A ZBOŽNÁ PŘÁNÍ

V pátek 1. dubna se opět pro veřejnost otevřely brány hradu, prostory muzea a hradní věž. V galerii 

probíhá výstava obrazů místního malíře Karla Kubíčka pod názvem „LEDEČSKO“.

Letošní sezona bude, oproti předchozím výjimečná tím, že muzeum bude letos slavit 100. výročí od 

svého založení. Dne 28. 9. 1911, na svátek sv. Václava, byl založen „Musejní spolek“, který sdružoval 

pokrokové učitele v Bojišti a v Dolních Kralovicích a v jeho čele, až do své smrti, byl řídící učitel Jan 

Valchař. V místních školách postupně shromažďovali předměty a archiválie, které se v té době staly 

nepotřebnými a lidé se jich spíše zbavovali. Sbírka byla později převezena do Ledče nad Sázavou

a v roce 1939 trvale umístěna na ledečském hradě. K této příležitosti byla vydána výroční turistická 

známka, kterou je možno zakoupit jak v muzeu, tak v informačním centru. Věřím, že si cestu na náš 

hrad najdou nejen návštěvníci Ledče nad Sázavou, ale i místní obyvatelé. Nějaké to překvapení se vždy 

najde. Ať už v podobě výstav, kulturních akcí, nových expozic, turistických a sběratelských předmětů 

nebo jen prostě pro atmosféru středověkého hradu a vždy malebné a neopakovatelné výhledy z hradní 

věže. Těšíme se na vás a budeme vás na stránkách Ledečského zpravodaje informovat nejen o jubileu 

muzea, ale i o dalších aktivitách s tímto místem spojených. 

–MZ- 

Redaktoři České televize natáčeli v Ledči n. Sázavou – V sobotu 2. dubna přijela Česká televize 

natáčet do Ledče nad Sázavou divácky úspěšný pořad Toulavá kamera. Minulý měsíc zde natáčeli re-

daktoři příspěvek do Křesťanského magazínu a Ledeč je natolik okouzlila, že jí redaktoři věnují jeden 

díl Toulavé kamery.

„Perla Posázaví, jak je jinak Ledeč nazývána, je starobylým městem ležícím na řece Sázavě. Domi-

nantou je hrad z třináctého století a kostel sv. Petra a Pavla se světově unikátním žebrovím z nepálené 

hlíny,“ popisuje rodák z Ledče Tomáš Zdechovský, se kterým Česká televize natáčela právě v Ledči 

příspěvek do Křesťanského magazínu. 

V prostorách ledečského hradu natáčeli čeští i zahraniční fi lmaři. Mezi nejznámější fi lmy patří fran-

couzský fi lm Bídníci a Bratři Grimmové. 

Pořad České televize Toulavá kamera patří k nejsledovanějším projektům. Vedle televizního pořadu 

vznikají také knižní publikace. 

UPOZORNĚNÍ - HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY V LEDČI N. S.
bude pro sezonu 2011 ofi ciálně otevřeno od května 2011. Pro sportovní akce organizací

a organizovaných kolektivů je možné dojednat i předčasný termín. 
Informujte se na Informačním centru v Ledči n. S., tel.: 569 721 471

100 LET MUZEA V LEDČI NAD SÁZAVOU

ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN 2011

KAMERA SE TOULALA PO MĚSTĚ

PŘENECHÁM
dvojhrob na starém hřbitově
v Ledči n. S. Nájem uhrazen do 

roku 2016. Kontakt: 773 800 982

KOUPÍM pozemek, dům
nebo byt v tomto kraji.

Kontakt na telefon: 733 668 167.

Občanské družení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Obecním úřadem Hradec

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Letního a zimního oblečení (dámské, 

pánské, dětské), obuvi
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 

záclon, látek
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, 

skleničky – vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, 

polštářů a dek
Hraček

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, 

nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské 
kočárky – ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční ve vašem městě či obci

Dne: 9. a 10. května 2011
Čas: od 15 do 17 hodin

Místo: Obecní úřad Hradec
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů 
či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za vaši pomoc.
Dispečink Diakonie Broumov

– 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární 

organizace, která poskytuje materiální 
pomoc potřebným občanům a dává práci 
lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu 

práce. Více na www.diakoniebroumov.org
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČRS LEDEČ NAD SÁZAVOU
První letošní březnovou neděli se konala výroční členská schůze 

Místní organizace Českého rybářského svazu v Ledči n. S. Na této 

schůzi, která se konala v budově MO, se zúčastnilo 100 členů. Jako 

hosté nás navštívili - starosta města Mgr. Petr Vaněk a místostarosta 

Jaroslav Doležal.

Schůzi zahájil předseda organizace Vladislav Bohatý a dále ji vedl 

jednatel Jiří Papok.

Ve zprávě o činnosti bylo konstatováno, že MO k 31. 12. 2010 čítala 

476 dospělých členů, 14 členů mládeže ve věku 15–18 let a 31 dětí do 

15 let. Tím je rybářská organizace nejpočetnější ze všech zájmových 

organizací v Ledči. Přesto bychom rádi přivítali v naší organizaci více 

členů, hlavně z řad dětí a mládeže.

V roce 2010 bylo do řeky opět vysazeno i mnoho ryb, např. kapra 

21.400 kg, lína 250 kg, sivena 100 kg, štiky 1.500 ks a další druhy ryb. 

To se projevilo i v úlovcích našich členů.

Nejúspěšnějšími rybáři mezi muži byli - J. Valoušek s 370 kg,

K. Mašín s 357 kg a Vl. Říha s 299 kg. Ale ani ženy rybářky se nenecha-

ly zahanbit. M. Janů se 190 kg, M. Ždímalová se 143 kg a S. Livorová 

se 103 kg. Mimo těchto rybářů a rybářek bylo dalších 58 členů, kteří 

ulovili více jak 100 kg ryb. Podle odevzdaných povolenek byly ulove-

ny i zajímavé míry ryb, například: štika 98 a 96 cm, kapr 69 a 72 cm, 

sumec 118 a 136 cm. Z toho je zřejmé, že ryby v Sázavě jsou i přes to, 

že stále přetrvává problém s vydrou, kormoránem, volavkou a norkem 

americkým. Tito dravci, kteří nejsou problémem jen Sázavy, ale celé 

České republiky, ještě mnoho ryb a jiných vodních živočichů vyloví. 

Bohužel proti těmto dravcům není obrana.

V roce 2010 byly, jako každoročně, uspořádány na rybníku Hutě 

rybářské závody dospělých a dětí. Při docela slušné účasti rybářů mu-

síme konstatovat, že zájem našich členů je podstatně nižší než rybářů 

z jiných organizací. I v tomto roce budou tradiční závody dospělých 

uspořádány 11. června. Ale dětské závody byly přesunuty na 3. září 

a tím mají samostatný termín. K této změně došlo proto, aby si i děti 

lépe zachytaly, což v posledních dvou letech, po závodech dospělých, 

se moc nedařilo. 

Jako každý rok otevřeme rybářský kroužek pro děti, které mají zájem 

o rybaření. Ten bude pod vedením zkušených rybářů od 30. března. 

Velice dobře se vede i našim rybářským internetovým stránkám, 

které si našly svoje příznivce z řad našich členů, ale i rybářů z jiných 

organizací. Snažíme se, aby tam byly stále aktuální informace, případně 

i nové fotografi e z rybářského života. V současnosti je těchto fotografi í, 

hlavně díky našim členům, již 1300 a doufáme, že budou dodávat další 

se svými úlovky.

S kladným ohlasem se setkalo i rozšíření prodeje povolenek v lednu 

a únoru na dva dny v týdnu. Aby i tato činnost se zrychlila, zjednodušila 

a zpřehlednila, byl instalován do počítače přehledný program databáze 

členů a zakoupena tiskárna s čtečkou pro tisk a výdej povolenek. Čle-

nové rybářské stráže zvýšili svoje úsilí při kontrolách a v roce 2010 

zadrželi dvě povolenky pro hrubé porušení rybářského řádu. V letošním 

roce bude tato činnost ještě důkladnější a budou ještě důsledněji kont-

rolovány a postihovány přestupy rybářů. Jde o to více ochránit poctivé 

rybáře od těch nepoctivých.

Členská schůze mimo jiné schválila i výstavbu skladu obilí u budovy 

MO. Bude provedena oprava jedné turbíny na Mve. Proto bychom byli 

rádi, kdyby se zvýšila účast na brigádách, které stále více členů raději 

zaplatí, než odpracuje. Hlavně málo členů je v první polovině roku, 

kdy je práce nejvíce. Přitom data brigád jsou vyvěšena ve vývěskách 

i na webu.

V diskuzi schůze vystoupil starosta i místostarosta města a vyjád-

řili svůj obdiv, jak se rybáři starají o svůj majetek, zarybnění a svou 

členskou základnu. Přislíbili i větší podporu města naší organizaci. 

Dále byla řešena míra štiky a možnost jejího snížení. Členská schůze 

pověřila delegáta na konferenci ÚS města Prahy o přednesení tohoto 

požadavku. Delegátem na konferenci byl zvolen ing. Chlada Milan a v 

doplňující volbě byl do dozorčí komise zvolen Josef Váša za odstupu-

jícího Josefa Jenčíka.

Jiří Papok – jednatel MO

Šest měsíců trvala soutěž hokejových elévů 

v minihokeji 3. tříd Krajského svazu LH Vy-

sočina, ve které startovali hokejoví mladíčci 

HC Ledeč nad Sázavou. Minihokej zmíněné 

kategorie má přizpůsobená pravidla věku ho-

kejistů, proto se hraje na hřišti v jedné třetině 

napříč skutečného hokejového hřiště. Na ledě 

má každé družstvo vždy brankáře, jednoho 

obránce a dva útočníky, pokud to počet hráčů 

dovoloval, hrály dvě sestavy soupeřů součas-

ně. Dle pravidel se neuvádělo pořadí týmů

a nezaznamenávali se střelci gólů. Vedle le-

dečských hokejistů hrála v soutěži družstva 

HC Žďár n. Sázavou, HC Dukla Jihlava, 

Spartak Pelhřimov, Horácká Slavia Třebíč, 

Horácký hokejový klub Velké Meziříčí, Jiskra 

Humpolec a HC Rebel Havlíčkův Brod. Elé-

vové Ledče zahájili soutěž v neděli 19. září 

2010 na zimním stadionu v havlíčkobrodské 

Kotlině, když sestava A vyhrála nad HC Rebel 

Havlíčkův Brod 6 : 3, sestava B 9 : 6. Sezonu 

zakončili elévové Ledče 28. kolem soutěže 

na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě ve 

středu 30. března, kde A sestava po dobrém 

výkonu těsně prohrála 5 : 6, sestava B uhrála 

remízu 7 : 7. Pro úplnost výsledků ledečských 

hokejistů v Jihlavě, elévové 4. tříd tam vyhráli 

vysoko 10 : 2. Byl to vydařený závěr sezony 

2010/2011. 

jív

Na snímku elévové 3. tříd HC Ledeč n. Sázavou po posledním měření sil sezony na jihlavském 
zimním stadionu. Stojící zleva: Filip Klofáč, Jakub Cihlář, Michal Brož, Dominik Vacík, David 
Pešek, Lukáš Beránek, Pavel Pavlovič, Radek Dudák a Jakub Egart. V pokleku zleva: Adam 
Böhm, Patrik Vacík, Pavel Malimánek, Vít Bukovský a dole ležící brankář Martin Holata.

Text a foto: J. Víšek

DLOUHÁ BYLA SEZONA MALÝCH HOKEJISTŮ
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC BŘEZEN 2011

Tak by se dala nazvat výstava panenek, která byla otevře-

na v budově Komerční banky v Ledči n. S. Z iniciativy pana 

Jana Adriána, za spolupráce Klubu panenek ČR ve Zruči n. 

S. a Města Ledeč n. S., se představuje vzorek sbírek panenek

a dalších hraček, který uchvátí nejen všechny holčičky, ale i mi-

lovníky sběratelství. Z exponátů dýchá nostalgie starých časů 

a snad každému návštěvníkovi se vybaví dětství a vzpomínky 

na oblíbené hračky, které už odvál čas. Více informací o vysta-

vených hračkách se dozvíte přímo na výstavě, která je otevřena 

až do 22. dubna 2011, a to ve všední dny v době od 8 do 15 

hodin (informace a objednávky návštěvy na telefonu: 606 611 

204)

VÝZVA • VÝZVA • VÝZVA • VÝZVA • VÝZVA • VÝZVA • VÝZVA • VÝZVA

Vážení spoluobčané, žádáme držitele psů, aby při venčení psů na veřejných prostranstvích odstraňovali jejich exkrementy. Na sídliš-

tích, kde je frekvence venčení největší, jsou umístěny speciální nádoby určené přímo na psí exkrementy. Do těchto nádob jsou držitelé 

psů povinni psí exkrementy v sáčcích odkládat. V ostatních částech města může držitel psa odložit psí exkrementy v sáčku do kterého-

koliv odpadkového koše, neboť tento odpad není zařazen do kategorie nebezpečných odpadů.

Majitelé psů si mohou po zaplacení místního poplatku vyzvednout sáčky na psí exkrementy na pokladně městského úřadu či na 

oddělení ŽP.

Povinnost odstraňovat psí exkrementy ukládá fyzické osobě, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem (dále 

jen „držitel“) přímo zákon (§ 415 občanského zákoníku), který říká, že každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na 

zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Znečištění veřejného prostranství psími exkrementy a zanedbání povinnosti jejich 

úklidu je považováno za přestupek (dle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění) a držiteli psa může být uložena 

pokuta až do výše 1000 Kč.

Úklid psích exkrementů se musí stát nedílnou a samozřejmou součástí každé procházky se psem!

Krádež lešení. Policisté v Ledči nad 

Sázavou šetří krádež stavebního lešení v 

obci Ostrov. V noci ze středy na čtvrtek 

3. 3. neznámý pachatel vnikl do oploce-

ného neuzamčeného areálu Zemědělské-

ho družstva Leština, kde odcizil stavební 

hliníkové lešení. Družstvu vznikla škoda 

ve výši nejméně 40.000 Kč.

Policisté se zaměřili na mládež i ři-

diče. V pátek 11. 4. ve večerních a noč-

ních hodinách se policisté zaměřili opět 

na kontrolu podávání alkoholických 

nápojů osobám mladším 18 let. Tentokrát se jednalo o restaurační za-

řízení, bary a diskotéky na Světelsku a Ledečsku. Během několikaho-

dinové akce, které se zúčastnili policisté pořádkové a dopravní služby, 

služby kriminální policie a vyšetřování, psovod a dva městští strážníci, 

policisté zkontrolovali na tři desítky osob. Ve čtyřech případech bylo

u mladistvých dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholických ná-

pojů. U všech případů byl na místě proveden pohovor s pracovnicí 

OSPOD, která se akce rovněž účastnila. Jeden případ byl na místě 

vyřešen blokovou pokutou, ostatní tři jsou šetřeny jako přestupky na 

úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Kontrole 

se tentokrát nevyhnuli ani řidiči motorových vozidel. Během akce bylo 

zkontrolováno na čtyři desítky řidičů, žádný přestupek v dopravě však 

zjištěn nebyl.

Vloupání do restaurace. Policisté v Ledči nad Sázavou šetří vlou-

pání do restaurace v obci Kožlí. Neznámý pachatel se v noci z pondělí 

na úterý 15. 3. vloupal do restaurace v uvedené obci. Objekt prohledal 

a ze skříně u výčepu odcizil cigarety různých značek a čokolády. Ná-

sledně vypáčil dvířka u výherního hracího automatu a odcizil fi nanční 

hotovost ve výši téměř tři tisíce korun. Poškozenému majiteli způsobil 

škodu v celkové výši nejméně 17.000 Kč.

Rozbitá výloha. V noci ze středy na čtvrtek 17. 3. dosud neznámý 

pachatel nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň výlohy u pro-

dejny v Koželské ulici v Ledči nad Sázavou. Následně z výlohy odci-

zil koncovku výfuku. Poškozené společnosti vznikla škoda za více jak 

10.000 Kč. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečiny 

krádež a poškození cizí věci.

Zloděj si vyhlédl dva tahače. Policisté v Ledči nad Sázavou přijali 

oznámení o vloupání do dvou tahačů. V noci ze soboty na neděli 20. 3. 

vnikl dosud neznámý pachatel na neoplocený soukromý pozemek u fot-

balového hřiště v obci Kožlí a vloupal se do dvou zde zaparkovaných 

vozidel zn. Volvo. Prohledal kabiny a v jedné pak odcizil notebook

a GPS navigaci. Ve druhém případě kabinu vozidla prohledal, nic neod-

cizil a dále poškodil víčko na palivové nádrži. K odcizení nafty nedo-

šlo. Poškozeným způsobil škodu za více jak 50.000 Kč.

Vloupal se do vozidla. Krádež navigace z vozidla šetří policisté

v Ledči nad Sázavou. Neznámý pachatel se v noci z neděle na pon-

dělí 28. 3. vloupal do osobního vozidla Škoda Felicia, zaparkované-

ho na příjezdové cestě před domem v obci Číhošť. Z vozidla odcizil 

igelitovou tašku s různými doklady a platební kartou, autonabíječku 

a také navigaci i s držákem. Poškozený majitel vyčíslil škodu na šest 

tisíc korun.

Krádež traktoru. V noci z neděle na pondělí 28. 3. v obci Kožlí 

neznámý pachatel odcizil traktor Zetor 7245, za kterým byl připojen 

sklápěcí návěs s vyskladňovacím šnekem. Traktor se soupravou a re-

gistrační značkou HB 56-27 byl zaparkovaný v oploceném areálu spo-

lečnosti Zemko Kožlí. Odcizením vznikla společnosti škoda ve výši 

nejméně 500.000 Kč. Po odcizeném traktoru i soupravě bylo vyhlášeno 

pátrání. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení na neznámého 

pachatele pro přečin krádež.

npor. Mgr. Tomáš Bezděk, vedoucí OOP Ledeč n. S.

V HOLČIČÍM RÁJI
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Statistický úvod: nadmořská výška se v katastru obce pohybu-

je od cca 375 m n. m., což je hladina řeky u Ostrovského mlýna, 

až po 500 m n. m. na návrší v Borovém. Počet trvale hlášených 

obyvatel k 1. 1. 2011 je 131, čísel popisných 47, čísel evidenčních 

6. Obec má, díky své poloze, dosti dobré dopravní spojení nejen

s okolními městy, ale i s některými krajskými městy a Prahou, což 

vyhovuje především studující mládeži. Ostrov je jedním ze sídel, 

které má krátkou „obecní“ tradici. Obecní úřad zde vznikl z inici-

ativy občanů v r. 1991, dezintegrací od obce Hradec. Do té doby, 

podle předlistopadového členění sídel na obce střediskové, obce 

trvalého významu a obce zánikové, byl – bohužel - v této poslední 

kategorii. Také proto bylo po ustavení OÚ vyvinuto zvýšené úsilí 

o dobudování základní občanské vybavenosti, která již jinde byla 

samozřejmostí.

Zmíníme jen několik větších akcí uplynulých 20 let. Byla to re-

konstrukce veřejného osvětlení, dokončení rozestavěné kanaliza-

ce, dokončení přeložky vodovodního řádu, vybudování kořenové 

COV, stavba nové odradonovací stanice na pitnou vodu, vyřešení 

celého odpadového hospodářství, včetně likvidace divokých sklá-

dek, kompletní obnova nebo výstavba nových penetrovaných vo-

zovek, uložení části elektrické sítě do země (za spoluúčasti VČE), 

plynofi kace celé obce, včetně odlehlých částí, rekonstrukce mostků 

přes potok Nezdínka, realizace dopravního značení, spoluúčast na 

vytvoření a fi nancování územního plánu a zastavovací studie v Os-

trově, dle územního plánu. Dle tohoto plánu byla, mimo jiné, dána 

možnost zastavět cca 50 parcel rodinnými domy.

Ani v posledních letech aktivita OÚ nepolevila, spíše - díky 

možnostem dotací z EU - zintenzivnila. Z větších akcí posledních 

let jmenujme výstavbu projekčně ojedinělých čekáren při spodní 

silnici, úpravu veřejných prostranství a opravu zpevněných ploch, 

k čemuž patřila i oprava chodníků, čekáren při horní silnici a oze-

lenění obecních prostranství. V následujícím roce byla provedena 

další poměrně nákladná oprava komunikací v katastru obce. Na rok 

2011 připravujeme penetraci části komunikace ke mlýnu a pozem-

ní úpravy k výstavbě hřiště. V této lokalitě byla provedena v roce 

2010 oprava prameniště a úprava prostor v okolí záložního zdroje 

pitné vody. Do těchto míst míří řada lidí na procházky a za odpo-

činkem, proto se zde založila klidová zóna, navazující na místní po-

věst o „Kamenném stádě“. Pěší si zde mohou odpočinout na kryté 

lavičce, která skýtá nádherný výhled do okolí.

Rok, který přijde, začínáme vlastně již před skončením starého 

roku veřejnou schůzí, kde seznámíme občany s plánem dění ve vsi 

na příští období. Mezi vánočními svátky se uskutečnilo promítání 

„Života pod hladinou moří subtropů a tropů, reportáže z cest za 

exotikou“, kterou zorganizoval pan Pavelka, za přispění pana Vrány

z Ledče, kteří se těchto cest osobně zúčastnili a natočili velice kva-

litní fi lmové materiály a za jejich prezentaci jim patří poděkování.

Každoročně v měsíci dubnu probíhá úklid okolo silnic v kata-

strálním území Ostrov. Provádějí ho zejména děti, za což jim OÚ 

přispívá na občerstvení při tradičním pálení čarodějnic. Na konci 

června bylo uspořádáno 2. setkání obyvatel Ostrova, navazující 

na předchozí, velice úspěšné, z roku 2008, které bylo uspořádáno

k 600. výročí založení naší obce. Na podzim byl uspořádán pro 

dětí 1. ročník Ostrovské drakiády. Z dalších tradičních akcí, jež si 

organizují občané samostatně, je chození po pomlázce a také chodí 

v prosinci tradiční Mikuláš s čerty, kteří alespoň na pár dnů usměrní 

rozvernou drobotinu. Na Vánoce na návsi nechybí slavnostně oz-

dobený vánoční strom.

Obec Ostrov v minulosti již několikrát přispěla obcím stiženým 

povodněmi, naposledy v roce 2010 obci Lobendava ve Šluknov-

ském výběžku. Pravidelně přispíváme pro postižené děti a občany 

ve stacionáři Petrklíč v Ledči nad Sázavou.

K dalším pozoruhodnostem Ostrova patří Významný krajinný 

prvek - Ostrovské meze, významným osídlením ptactvem i zvěří. 

V rámci tohoto prvku bychom uvítali větší spolupráci mezi OÚ

a Agenturou ochrany přírody. Do budoucna by bylo zapotřebí zin-

tenzivnit dění Mikroregionu Ledečska, do kterého vkládaly všech-

ny zúčastněné obce velké naděje.

V obci bylo zvoleno devítičlenné zastupitelstvo ve složení: Benc 

Petr, Cihlář Miloslav - starosta, Kadanský Václav, Nouza Josef, Pa-

velka Martin, Stejskal František, Špaček Stanislav, Vosika Jaroslav 

- místostarosta, Vosika Pavel.

Na závěr tohoto příspěvku přeje obecní zastupitelstvo všem 

svým občanům hodně zdraví, notnou dávku štěstí a vzájemné poro-

zumění. Všem okolním obcím přejeme hodně úspěchů při realizaci 

jejich záměrů a těšíme se na korektní vzájemnou spolupráci.

Za OÚ Ostrov starosta Cihlář Miloslav,
místostarosta Vosika Jaroslav, MVDr.

FOTOGRAFIE SOUČASNÉHO ZASTUPITELSTVA: zleva stojící 
– MVDr. Vosika Jaroslav, Cihlář Miloslav, zleva sedící – Pavelka 
Martin, Stejskal František, Vosika Pavel, Špaček Stanislav, Nouza 
Josef, Benc Petr, Kadanský Václav.
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PSI A MY
Na téma člověk a pes bylo popsáno 

mnoho papíru, ať už ve formě pojedná-

ních odborných nebo zábavných. Fak-

tem je, že pes jako společník člověka 

je zřejmě jedním z prvních zvířat, která 

byla v dávných dobách domestikována. 

Svědčí o tom vykopávky koster z dob 

10–15 tis. let př. n. l. Zatím není přesně 

zjištěno, jestli předkem psa byl vlk nebo 

jiná psovitá šelma. Určitě ale pravěký člověk poznal, že toto zvíře může 

být dobrým společníkem nejen pro zábavu, ale třeba pomocníkem při 

lovu nebo obraně. Postupem času a řízeným chovem vznikala nová ple-

mena. Některá se chovají s malými obměnami po staletí dodnes, jiná 

zanikla, ale po nich vznikla nová, která lépe vyhovovala změněným 

podmínkám. Teprve po objevení zákona dědičnosti nastalo období sku-

tečně záměrného, cílevědomého chovu psů v jejich čistokrevné formě, 

jak je známe dnes. V současnosti zaznamenáváme nepřeberné množství 

různých plemen, která dělíme dle způsobu využití na lovecká, policej-

ní, společenská, pastevecká aj., pak na velká a malá. V současné době 

se stává držení psa jakýmsi hitem nebo prestižní záležitostí. Nic proti 

tomu, pokud je tento krok v rodině dobře uvážen a jsou vyhodnocena 

všechna pro a proti. Každý, kdo chce chovat nebo jenom držet psa, by 

si měl rozmyslet a, pokud na to nestačí, se eventuálně poradit, jaké 

plemeno si pořídit. Svým miláčkům jsme ochotni tolerovat téměř vše. 

Musíme si uvědomit, že každý pes jakéhokoliv plemene sonduje od 

svých prvních krůčku mezi námi, co si může dovolit. Každé štěně, ma-

ličký krysařík nebo irský setter, má po předcích v hlavě zakódováno stát 

se vůdcem smečky. Někdy trvá dlouho než pochopí, že vůdce jsme my 

lidé a on to musí respektovat. V opačném případě se budeme oba trápit. 

Pokud zanedbáme zpočátku výchovu k poslušnosti a tím i k ovládání, 

budeme určitě zklamáni a takováto situace vede nakonec k tomu, že 

psa odložíme do útulku, v horším případě vyhodíme z auta v nezná-

mém terénu nebo uvážeme někde v lese. Pokud chceme, aby nás pes 

poslouchal, musíme začít okamžitě a v rodině se dohodnout o jednot-

ném postupu výchovy. Nejhorší je, když jeden člen rodiny psovi dovolí 

vše a druhý žádá na povel nějaký výkon. Vybírat psa z pohledu jenom 

proto, že se nám líbí, je mnohdy neuváženým činem, který nás stojí

v některých případech značné fi nance a zklamání. Jak už bylo řečeno, 

společenských plemen je nepřeberné množství, velkých i malých. Já 

považuji za naprosto nepřijatelné držet v městských zástavách lovecké 

psy. Tato zvířata se v omezeném prostoru bytu vyloženě trápí, i když 

vypadají celkem spokojeně. 

K napsání těchto řádků mě přiměly poznatky z praxe. Každým ro-

kem se setkávám s případy, kdy se na mě obracejí známí i neznámí lidé 

o pomoc při hledání psa. Ono totiž pustit volně v lese při sběru hub 

nebo jen tak na procházce settera, kokršpaněla, ohaře, bígla, chrta nebo 

jiné lovecké plemeno, je zaděláno někdy na velký problém. Pokud pes 

navětří čerstvou stopu nebo uvidí zvěř, musel by být buď vycpaný nebo 

Památeční fotografi e příslušníka čet-

nictva z Ledče nad Sázavou. Jedná se

o kontrolní pochůzku pátým revírem 

(Ledeč – Podhájí – Kouty – Bojiště – 

Ledeč) z jara 1941. Romantické přírod-

ní zákoutí nedaleko vilémovské lávky 

je v přímém kontrastu s politickým 

dění toho času. Zásobování a přídělo-

vý systém byl nedostačující. Výlohy, 

okna a budovy musely být označeny 

písmenem „V“ (victoria) a z nařízení 

K. H. Franka byl zrušen Sokol. Pokud 

by se našel pamětník (příbuzný), který 

by odhalil identitu četníka z fotografi e, 

budeme velmi rádi. Sdělte nám prosím 

tuto informaci do redakce Ledečského 

zpravodaje.

perfektně ovladatelný, aby se dal odvolat. Temperament a lovecký pud 

mu velí zachovat se jako lovec. Mnohdy trvá hodiny i několik dní, než 

se vrátí nebo najde. Celá rodina je samozřejmě nešťastná. Pořizovací 

cena čistokrevného psa je někdy několik tisíc. Chybu si tito lidé samo-

zřejmě nepřipustí. Že pes ovládá je, naprosto vylučují. Má to ovšem 

jeden háček. Štve-li pes zvěř a je-li z dosahu svého pána, je považován 

za pytlačícího a na to pamatuje zákon o myslivosti. Za jistých okolností 

může být zastřelen. Tento nešvar, pouštět volně v přírodě psy, se stále 

více rozmáhá. Na jaře se líhnou a rodí mláďata divoké zvěře, která se 

snadno stávají kořistí pytlačících psů. Postupující civilizací decimova-

né přírodě je třeba pomáhat. V současnosti zaznamenáváme až kritický 

pokles stavu drobné zvěře a bude trvat hodně dlouho, než se ve volné 

přírodě setkáme běžně s koroptví, bažantem nebo zajícem. 

Závěrem několik rad:
- Vybírejte plemeno, které bude povahou vyhovovat vám, s přihlédnu-

tím k podmínkám, které budou vyhovovat jemu. Neexistuje záruka, 

že od vynikajících jedinců získáte vynikající štěně. V jednom vrhu 

se může projevit několik povahových rysů. Nikdy si neberte bojácné 

štěně.

- S výchovou začněte hned první den

- Dohodněte se v rodině, jak budete postupovat. Prvními krůčky je vo-

dění na vodítku (vždy v levé ruce), přivolání. Opakujte mu stále jeho 

jméno a hodně ho chvalte. Žádné štěně nerozumí lidské řeči.

- V přírodě psa volně nepouštějte a pokud se pohybujete mezi lidmi, 

měl by mít náhubek

- Fyzicky psa nikdy netrestejte, je to naprosto zbytečné

- Jistého výsledku dosáhnete stálým a trpělivým opakováním povelů

a požadavků při výcviku

- Pořídíte-li si psa, musíte počítat s tím, že se nutně dotkne vašeho za-

běhnutého životního rytmu

- Nikdy nedeklasujte psa na živou hračku

- Pamatujte, že pes je vizitkou svého pána

- Pokud sdílíte se psem jedno lože, je to samozřejmě vaše věc, ale není 

to z mnoha důvodů dobře. Jsou známy případě, že v bytě 2+1 jsou dr-

ženi dva velcí psi. V takovém případě už by měli zasáhnout ochránci 

zvířat. 

Pokud venčíte psa, uvědomte si, že ne každý z vašich spolubydlících 

nebo obyvatelů sousedních domů je ochoten tolerovat hromady výkalů 

u vchodů a nebo na pískovištích, kde si hrají děti. Povinností každého 

pejskaře je tyto exkrementy odstranit. Pes se samozřejmě vyprázdnit 

musí. Ne každý z nás se rozhodne pro držení psa. Zvířecím společní-

kem v bytě mohou být akvarijní rybky, papoušek nebo morče. Pokud 

si myslíte, že vy a váš pes jste nedotknutelní a jedineční, je to výraz 

sobectví, arogance a netolerance. S tímto narůstajícím problémem by se 

měl zabývat odbor životního prostředí. Tyto řádky berte jako naléhavou 

žádost myslivce a dobře míněnou, avšak velmi stručnou, radu kynolo-

ga. (K tématu ještě na str. 5.)
Jan Fulín
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Vážení čtenáři, zdravím vás a přeji pří-

jemné chvíle ve společnosti Klubu Harmo-

nie. V minulém článku jsme se představili 

a slíbili jsme informovat vás o činnosti 

Klubu minulého roku. Jak jsme již přede-

slali Klub byl založen 5. 3. 2010. Má 22 

členů, a při pořádání kulturních akcí využí-

váme pomoci dobrovolníků, které oslovu-

jeme z řad našich přátel. Jak to tak bývá, 

je zastoupeno více žen než mužů, je dobré 

si kolegy hýčkat, neboť s jejich fyzickým 

nasazením a tvůrčí fantazií se lépe pracu-

je. Členové Klubu jsou obyvateli ze třech 

domů na Pečovatelské službě. Proto bylo 

nezbytné zhotovit nástěnky do každého 

domu samostatně, pro lepší informovanost 

obyvatel DPS o činnosti Klubu. V kaž-

dé budově jsou dvě nástěnky – nástěnka 

esteticky laděná do určitého období roku

a druhá informativní pro pozvánky. Těch-

to nástěnek se ujaly samy členky Klubu:

1. dům – pí Čechová, pí Mašková; 2. dům 

– pí Němcová; 3. dům – pí Šabatová, pí 

Olijnyková. Během roku jsme se týden co 

týden setkávali při plánování programů

a tím se utužovaly přátelské a kamarádské 

vztahy. Tak nezbytné k fungování každého 

společenství. Vstup do Klubu Harmonie 

mají všichni obyvatelé DPS v doprovodu 

svých rodinných příslušníků či přátel. 

Ochutnávka z našich celoročních akcí: 

Setkání s písničkou, Country bál, Čaro-

dějnický rej, Přednáška o zdraví, Četba

z životopisů, Koncert vážné hudby – Mo-

zart život a dílo v ukázkách na CD, pro-

vázeno mluveným slovem; o prázdninách 

jsme pořádali Kavárničky se zpěvem či 

tancem, paměťové hry, deskové a karetní 

hry, které slavily velký úspěch; v září byl 

Klub pozván Stacionářem Petrklíč na Ca-

rusošou, kde jsme si mohli zasoutěžit ve 

zpěvu. Touto cestou chceme poděkovat 

vedoucí stacionáře pí Vrbové a pí Nulíčko-

vé z terapeutické dílny na DPS za všechna 

milá pozvání na jejich programy. V Klubu 

bylo možno zhlédnout také fi lmy cestopis-

né, přírodopisné i vzdělávací. Této činnosti 

se ujal p. Vodehnal, který má k dispozici 

své vlastní technické vybavení. V říjnu pro-

běhl Bazar oblečení a módních doplňků, 

také s velkým úspěchem. Našeho prvního 

hosta pro živé vystoupení jsme měli mož-

nost uctít v listopadu. Jednalo se o pěvec-

ké vystoupení s klávesovým doprovodem. 

Rádi bychom vás s tímto hostem seznámili 

v červnovém čísle Ledečského zpravodaje, 

neboť má v Klubu sjednán termín vystou-

pení v první polovině května. 

A pomalu jsme se přesunuli do doby 

adventní a předvánoční. A to měl Klub 

spoustu práce. Vyrobit ozdoby a výzdobu 

do klubovny, upéct perníčky a v neposlední 

řadě vánoční úklid klubovny. Na Mikuláše 

s čertem jsme se moc těšili. Naše tři čertice 

KLUB HARMONIE

VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ

Velikonoční svátky mají nepochybně souvislost s jarem. Již staří Izrae-

lité využili starobylé jarní slavnosti ke každoroční připomínce osvobození 

svého národa z egyptského otroctví. A právě v době svátku Paschy, před 

dvěma tisíci lety, končí jedna část cesty Ježíše Krista. Cesta utrpení, kterou 

si zvolil, a krutá smrt znamenala jeho naprosté přiblížení se člověku za cenu 

největší oběti. Člověk stěží porozumí následnému Ježíšovu vzkříšení, příliš 

přesahuje naše myšlení a zkušenosti. Lidská logika tuto událost pochopit 

neumí, lidské srdce ji ale přijmout dokáže. Stejně tak jako každodenně při-

jímá zázrak lásky. Již původní pohanské svátky znázorňovaly vítězství jara-

života nad zimou-smrtí. Ježíš lidem tiše nabídl totéž. Ukázal, že život v lásce 

žitý pro druhé je silnější než smrt. Nabídl nám naději a jistotu smysluplného 

nepomíjivého bytí. Krásné a radostné tajemství věčnosti. 

VYBRANÉ DUBNOVÉ FARNÍ AKCE 

8. 4. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí plné her

a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)

9. 4. v 18.00 Setkávání nad Biblí (společné čtení biblických textů a diskuze, 

právě čteme ze Skutků apoštolů) 

10. 4. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útulném prostře-

dí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře

a vyslechnou krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k bohoslužbě pro-

bíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).

14. 4. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání spojené s mod-

litbami za děti a rodiny) 

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

PŘIPOMÍNÁME SI 

10. 4. Pátá neděle postní – lidově zvaná smrtná nebo černá. Tento den bývalo 

zvykem zahalovat kříže v kostele tmavou látkou.

17. 4. Květná neděle – připomíná spasitelův slavnostní vjezd do Jeruzalé-

ma a lidi, kteří Krista na znamení míru a úcty vítali pučícími zelenými 

ratolestmi. 

21. 4. Zelený čtvrtek – snad připomíná zelenou liturgickou barvu. Připomí-

náme si poslední večeři Páně a jeho zajetí.

22. 4. Velký pátek – památný den Kristova odsouzení a ukřižování.

23. 4. Bílá sobota – dle tradice se tento den světíval oheň jako zdroj světla.

24. 4. Boží hod velikonoční – slavíme Kristovo vzkříšení.

1. 5. 2. neděle velikonoční – každou další neděli si připomínáme zázrak 

vzkříšení. 

8. 5. 3. neděle velikonoční

Milí čtenáři, nabízíme vám možnost vznést dotazy, které se týkají křes-

ťanství, křesťanů a katolíků. Zodpovíme podepsané dotazy, které pošlete na 

e-mail: farnost.ledecns@gmail.com, do předmětu napište dotaz LN. 

 Za Římskokatolickou farnost – děkanství Mgr. Miroslav Sklenář

bavily celý Klub, tančily a ještě stíhaly roz-

nášet čertovskou nadílku nejenom v Klubu, 

ale i v domech DSP. K těm obyvatelům, 

kterým zdravotní stav znemožnil účast na 

setkání. V době adventní se naše schůz-

ky konaly za něžné atmosféry při posle-

chu vánočních koled a milého rozprávění

o prožívání Vánoc v našem dětství, v rodi-

nách, s vnoučaty a pravnoučaty. Velká pre-

miérová akce nás teprve čekala – Silvestr. 

Slavil se 31. 12. 2010 v pátek od 14 do 24 

hod. v klubovně DPS. Navzájem jsme se 

pohostili, zazpívali, zatancovali a rozehřáli 

svá srdce i duše. Někteří „skalníci“ Klubu 

vydrželi i přes půlnoc a oslavili Nový rok 

ohňostrojem. 

Vážení čtenáři, přejeme vám, aby slu-

nečné jarní dny vstoupily do vašich srdcí. 

Dnes přikládáme foto členů Klubu Har-

monie, bohužel bez členek Laštovičkové

a Petráskové.

Zlatuše Trpišovská, koordinátorka Klubu Harmonie
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V sobotu 12. března se v Bojišti konala výroční členská schůze včelařů ze základní organi-

zace Ledeč nad Sázavou. Schůzi zahájil předseda Josef Bouma, který přivítal všechny přítomné

a zhodnotil loňský rok jako snůškově nadprůměrný. Naše organizace se rozrostla o pět nových 

členů, nyní je na Ledečsku 121 včelařů a pečují o 1 080 včelstev. V přednášce nás učitel vče-

lařství, Ing. Roman Hošek, MBA, upozornil na důležitost včel pro opylování, když uvedl, že

v průmyslem zničené krajině Číny už včely vyhynuly. Na vlastní oči tam viděl, jak lidé hrušně 

opylují pomocí delších tyček s jemnými peříčky na konci. Pyl přenášejí z krabičky, kterou drží 

v druhé ruce. 

Starosta města Mgr. Petr Vaněk přislíbil naší organizaci fi nanční spolupráci. Budeme se těšit. 

Největší novinkou je uvedení do provozu webové stránky www.vcelari.ledecns.cz, která je sdru-

ženým webem stránek města Ledeč nad Sázavou. 

Na závěr nám na heligonku zahrál pan Bohuslav Vlasák z Kalné s přáteli. Včelaři už při prv-

ních tónech tančili sálem. Schůze se zúčastnilo 83 včelařů a spolu s přáteli a hosty bylo v sále 

122 lidí. Všichni byli pohoštěni gulášem, který připravila paní Urbanová, a zákuskem od paní 

Boumové a Němečkové. Tímto jim i všem ženám, které roznášely dobroty po sále, děkujeme za 

ochotu a čas věnovaný našim včelařům. 

Ing. Martina Brabcová, jednatelka ZO ČSV, o.s. Ledeč n. S., 
Fotografi e Ing. Miroslav Pavelka 

ZPĚV – Lucie Černá

AKORDEON – Jitka Baštová

V sále ZŠ Komenského ul. v Ledči n. S. se 

ve čtvrtek 28. 4. 2011 od 18 hodin uskuteč-

ní koncert posluchaček vysokých hudebních 

škol. Obě interpretky vystudovaly Konzer-

vatoř Pardubice a nyní pokračují ve studiu 

na vysokých školách - Lucie Černá UHK

v Hradci Králové a Jitka Baštová VŠMU

v Bratislavě. 

Zároveň působí jako pedagogové - ZUŠ Ji-

tro Hradec Králové a ZUŠ Havlíčkův Brod. 

Na koncertě zazní skladby od T. Lundquis-

ta, S. E. Wernera, L. Janáčka, B. Martinů

a dalších.

Vstupné dobrovolné.

Tak se hraje u nás…

Všechny, koho zajímá, jak se hraje v Zá-

kladní umělecké škole Ledeč nad Sázavou, 

zveme na tradiční koncert souborů, sborů 

a orchestrů naší školy do sokolovny v pá-

tek 15. dubna 2011. Koncert zahájí dechový 

orchestr již v 15.30 hod, po 16. hod se pak 

představí dalších deset 

školních těles – např. 

kytarový, akordeono-

vý, taneční orchestr, 

pěvecké sbory apod. 

Jste srdečně zváni, 

vstupné na koncert je 

dobrovolné.

KARATISTÉ NA NÁRODNÍM
POHÁRU

19. března se ve Valticích konalo III. kolo národ-

ního poháru v tradičním karate. Soutěž jako tradičně 

byla velice dobře obsazena. Závodníci oddílu ZŠ Le-

deč nad Sázavou se tu rozhodně neztratili. Nejlépe 

se vedlo N. Šafranové, která vybojovala dvě zlaté 

medaile v mladších žákyních. V kategorii mladších 

žáků si nejlépe vedl V. Houlík, který získal zlato. 

Následně M. Mezera dosáhl na bronz mezi staršími 

žáky. J. Kovaříková si výborným výkonem vybojo-

vala nejen bronzovou medaili, ale i pozvánku do šir-

šího kádru národní reprezentace. V poslední katego-

rii družstev přidal ještě tým ve složení N. Šafranová, 

P. Pelůch a J. Kořínek bronzové medaile. Za zmínku 

ještě stojí výkony J. Houlíka, J. Kořínka a M. Čtvrt-

níkové, kteří obsadili čtvrté místo ve své kategorii. 

Věřím, že tyto kvalitní výsledky dokážeme potvrdit 

v květnu na mistrovství ČR. 

MINIŽÁKYNĚ V PARDUBICÍCH 
STŘÍBRNÉ

Osmý ročník házenkářského turnaje O pohár sta-

rosty MO III, který se hrál v sobotu 12. 3. za účasti 

osmi družstev, zná své vítěze. Naše děvčata sehrála 

zápasy ve své skupině bez ztráty jediného bodu a po-

stoupila do fi nálových utkání o medaile. Tam je če-

kal nejdříve těžký soupeř Pardubice A. Ledeč měla 

ale hru pod kontrolou a vítězí rozdílem dvou branek 

10 : 8. Ve fi nálovém klání pak podlehla chlapecké-

mu družstvu ze slovenské Ivanky pri Dunaji. Chtěla 

bych pochválit všechna děvčata za skvělý přístup 

ke hře a bojovnost. Druhé místo, stříbrné medaile

a pohár si určitě zasloužily. Nejlepší hráčkou druž-

stva byla vyhlášena Anička Nguyen.

Turnaje se zúčastnily tyto hráčky: Anička Nguyen, 

Markéta Blažková, Veronika Zíková, Adéla Franclo-

vá, Tereza Brožová, Karolína Sechovcová, Eliška 

Pavlíková, Tereza Sekotová, Lenka Pavlíková, Radka 

Kujová a Sabina Lukšíčková.

Lenka Beránková, trenérka

V BOJIŠTI SE VČELAŘILO I TANČILO POZVÁNKA NA KONCERT
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VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO 
ČTENÁŘE ZA ROK 2010

Jaro je tady a žáci Základní školy v Ha-

brecké ulici ho vítají výstavou svých prací.

Dekorativní výrobky našich žáků může 

veřejnost zhlédnout ve výloze obchodu 

Květiny na Husově náměstí . A dále na vý-

stavě, která se bude konat ve dnech 11.–12. 

dubna 2011 v prostorách bývalého MěÚ

v době od 8:00 do 15:00 hodin.

Těšíme se na vaši účast…:-)

Petr Hořejš

Městská knihovna uspořádala v rámci 

Března – měsíce čtenářů vyhlášení nejlep-

šího čtenáře za rok 2010. Stala se jím paní 

Jarmila Borovská, která si za loňský rok vy-

půjčila neuvěřitelných 534 knih. Vyhlášení 

bylo pro nás velmi příjemnou akcí. Přispělo 

k tomu i posezení nad knihou s ostatními 

čtenáři, kterým pracovnice knihovny četly 

ukázky z několika knih, a došlo i na malý 

jarní test. Jsme rádi, že jsme mohli ocenit 

čtenářskou aktivitu, a co si přát do dalších 

let? Na to je jednoduchá odpověď. Více ta-

kových čtenářů.

 Pavlína Nulíčková

Je čtvrtek 27. ledna. Dvě šestnáctileté žáky-

ně ledečského gymnázia Iva Pecová a Lucie 

Hrochová jedou plny očekávání do Prahy na 

vyhlášení literární soutěže s názvem „Žijeme 

na jedné Zemi“. Zamýšlely se na nad tématem 

„Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“ 

a jsou zvědavé, jak jejich texty zaujaly pana 

Rudolfa Křesťana, Danielu Krolupperovou 

a Radku Páleníkovou – tedy členy odborné 

poroty. 

K velkému překvapení se dozvídají, že je-

jich práce byly z dvou set padesáti došlých 

textů vybrány mezi třicet sedm nejlepších

a vydány ve sborníku. Dokonce Luciina po-

vídka získala Čestné uznání UNESCO, které 

její text zařadilo mezi devět nejlepších.

Máte-li zájem sami si o všem udělat objek-

tivní obrázek a přečíst si naše Chci být nej-

chudší na světě, Marii nebo další dílka mla-

dých autorů, nahlédněte na stránky www.uiv.

cz/clanek/368/2092.

Příjemné počtení přeje Lucie Hrochová, 

gymnázium Ledeč nad Sázavou, 1.B. Ve Středisku volného času v Ledči nad Sázavou proběhlo v úterý 22. 3. 2011 okresní kolo v re-

citaci ,,Říkejme si básničky“. Do čtyř věkových kategorií se přihlásilo 40 sólistů z celého okre-

su, kteří postoupili z okrskových kol. Soutěžící hravě zvládli trému a předvedli krásný přednes.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA V OKRESNÍ KOLE:

I. kategorie: 1. Sabolová Marie – ZŠ Buttulova Chotěboř, 2. Prchalová Hana – ZŠ Wolkerova 

HB, 3. Musilová Natálie – ZŠ Wolkerova H.B.

II. kategorie: 1. Brychta Jiří – ZŠ Štáfl ova H.B., 2.Vacková Tereza – ZŠ Lánecká Světlá n. S.,

3. Krajíček Jakub – ZŠ Komenského Ledeč n.S.

III. kategorie: 1. Hrstková Monika – ZŠ Komenského Světlá n. S., 2. Jakešová Magdaléna – 

ZUŠ Chotěboř, 3. Benešová Kateřina - Gymnázium H.B.

IV. kategorie: 1. Rajdlová Zuzana – ZŠ Komenského Světlá n. S., 2. Svobodová Marie – ZŠ MŠ 

Lípa 3. Doležalová Anna – ZUŠ Ledeč n. S.

Ceny se jako každý rok předávaly v obřadní síni na MÚ v Ledči nad Sázavou za přítomnosti 

pana starosty Petra Vaňka. Všem účastníkům gratulujeme. První a druhé místo je postupové do 

krajského kola, které proběhne 12. dubna v Třebíči a třetí je náhradník, přejeme všem hodně 

štěstí.

Za SVČ Ledeč Marcela Mainerová

VÍTÁME JARO

ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI

Mateřská škola Stínadla – přízemí – dolní třída, 26. 4., 27. 4. 2011 od 14 do 18 hodin. Zápis 

proběhne pro všechna zařízení právního subjektu.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ – k předškolnímu vzdělávání se přijímají:

1. přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, včetně dětí s od-

kladem školní docházky

2. děti starší 3 let s trvalým pobytem na území města Ledče nad Sázavou přijímané k celodenní 

docházce – rozhodující je datum narození dítěte a dosažení věku 3 let do 30. 9. 2011

3. děti starší 3 let z obce, která má s městem uzavřenou dohodu o úhradě neinvestičních výdajů 

za předškolní vzdělávání přijímané k celodenní docházce – rozhodující je datum narození 

dítěte a dosažení věku 3 let do 30. 9. 2011

4. děti starší 3 let s trvalým pobytem na území města Ledče nad Sázavou přijímané k polodenní 

docházce – rozhodující je datum narození dítěte a dosažení věku 3 let do 30. 9. 2011

5. děti starší 3 let z obce, která má s městem uzavřenou dohodu o úhradě neinvestičních výdajů 

za předškolní vzdělávání přijímané k polodenní docházce – rozhodující je datum narození 

dítěte a dosažení věku 3 let do 30. 9. 2011

6. v případě volné kapacity děti starší 3 let s trvalým pobytem mimo území města Ledče nad 

Sázavou, v obci, která vydá souhlas s úhradou neinvestičních nákladů po celou dobu docházky 

do mateřské školy – rozhodující je datum narození dítěte a dosažení věku 3 let do 30. 9. 2011

7. v případě volné kapacity děti starší 3 let s trvalým pobytem mimo území města Ledče nad 

Sázavou, v obci, která nehradí městu Ledeč nad Sázavou neinvestiční náklady – rozhodující je 

datum narození dítěte a dosažení věku 3 let do 30. 9. 2011

Doplňující kritéria:

- zaměstnanost zákonných zástupců

- věk dětí – přijímány budou děti k celodenní docházce (popř. k polodenní) v pořadí od nejstar-

šího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy

Poznámky:

- děti ze sociálně znevýhodněného prostředí budou přednostně přijímány

- děti v posledním předškolním ročníku jsou děti, které od 1. 9. do 31. 8. daného školního roku 

dovrší věku 6 let a děti do 8 let věku mající rozhodnutím ředitelky ZŠ odloženou školní do-

cházku

- cizinci, žijící na území ČR předloží u zápisu potvrzení o trvalém pobytu – pro snadnější ko-

munikaci je nutný tlumočník

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LEDEČ N. S.
pro školní rok 2011–2012

ROCKOVÁ BĚLÁ
16. dubna 2011

se v Bělé uskuteční koncert 
legendárních skupin:

SKYLLA, KLAKSON,
ORION, XENON

Začátek ve 20 hodin
v TONKA MUSIC HALL

SOUTĚŽ V RECITACI
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ROZPIS ZÁPASŮ LEDEČSKÝCH FOTBALISTŮ – JARO 2011

(případné změny termínů pořadatelé včas zveřejní)
Ve chvílích, kdy čtete tyto řádky, už mají ledečští fotbalisté za se-

bou jarní premiéru ve svých soutěžích. Fotbalové „ačko“ má dobrou 

startovní pozici a navíc začíná soutěž s relativně „hratelnými“ soupeři. 

Zřejmě první velká chvíle fanoušků přijde týden před Velikonocemi, 

TAKÉ FOTBALOVÉ JARO ZAČALO

ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA 2011
V loňském roce se uskutečnil na horním toku řeky Sázavy první ročník akce „Čistá řeka Sázava“. Společnost Sázava 21 tak navázala na několikaletou 

tradici čištění řeky na dolním toku Sázavy.

Na dobrovolníky z Ledečska připadl úsek Ledeč – Budčice. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se akce účastnili, za perfektní pomoc a ochotu něco 

udělat pro čistotu vody a břehů v okolí našeho města.

Letos se akce bude opakovat v sobotu 16. dubna. Dobrovolníci budou čistit úsek Stvořidla – Ledeč a Ledeč – Budčice. Pokud máte chuť a náladu pomoci, 

srdečně vás zveme k účasti. Co k akci potřebujete? Víceméně nic – dobrou náladu, pracovní oblečení a dobré boty. Ostatní čisticí prostředky jsou zajištěny 

(pytle, rukavice, svoz). Sraz všech účastníků bude v sobotu 16. dubna u Billy v 9 hodin.

Pokud budete mít zájem pomoci, ozvěte se pomocí SMS na mé telefonní číslo 603 54 28 36 nebo napište e-mail na malloc@ledec-net.cz. Určitě se ozvu

a domluvíme detaily. Další informace o akci se dozvíte na stránkách www.sazava21.cz.                                                                                        Petr Stránský

JARNÍ PRODEJ JABLONÍ, HRUŠNÍ, TŘEŠNÍ, VIŠNÍ, RYNGLÍ, ŠVESTEK,
MERUNĚK, BROSKVONÍ, RYBÍZU, ANGREŠTU A RŮŽÍ ZAHÁJEN 

V nabídce také: kanadské borůvky, kamčatské borůvky, ostružiníky, maliníky, 
ořešáky, vinná réva, azalky, rhododendrony, jehličnany, okrasné keře, zemina.

Prodejní doba: Po–pá: 8–16 hod., So: 8–12 hod.
OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA ŠŤASTNÝCH

Hněvkovice – Nová Ves 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou
tel. 569 722 518, 604 360 546, www.skolka-stastny.cz

PRODEJ – POZEMEK PRO BYDLENÍ - 1597 m2

Prodej stavebního pozemku 1597 m2, Bohumilice (u Ledče nad Sázavou). Poze-
mek je v současné době zahrada, která je územním plánem určena k výstavbě 
RD nebo chaty. Pozemek je oplocen, na pozemku se nachází zahradní přístře-
šek, suché WC, ovocné stromy, IS – vodovod a elektřina na pozemku, kana-
lizace na hranici pozemku. Cena: 330,- Kč za m2 (včetně všech poplatků). Při 
rychlém jednání možná sleva! Kontakt na tel.: 606 608 044

kdy v Ledči n. S. přivítáme věčné rivaly, fotbalisty Světlé n. S. Také 

začátek června bude atraktivní, protože budeme hostit horkého favorita 

celé soutěže – Janovice a hned potom odjíždějí Ledečští na Chotěboř. 

Ještě lepší pozici mají hoši ledečského „béčka“, kteří ztrácejí na ve-

doucí Lučici jen jediný bod. Tak se budeme těšit na letní bilancování, 

věřme, že bude lichotivé. 

ok
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VZPOMÍNKA

Dne 23. dubna letošního roku uplyne první 

smutné výročí úmrtí paní ZDEŇKY

ZEMANOVÉ z Ledče nad Sázavou.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou spolu

s námi. S úctou a láskou vzpomínají - 
manžel, dcera a syn s rodinami

VZPOMÍNKA

Dne 13. dubna 2011 uplynulo pět smutných 

let od úmrtí naší drahé manželky a maminky, 

paní MARIE KVÁŠOVÉ

z Ledče nad Sázavou.

S láskou a úctou stále vzpomínají – manžel
a děti s rodinami.

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S., IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S. 

Řídí redakční rada, šéfredaktor – Otakar Kubát. Adresa redakce: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 511, 

fax 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, registrační značka MK ČR E 15156. Objednávky předplatného v Informačním centru Ledeč n. S. Názory 

vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele, redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů, které se přijímají do 

25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

VZPOMÍNKA

Na konci února letošního roku přišla smutná zpráva z Nového 

Boru, kde po krátké nemoci zemřel, ve věku 76 let, pan JUDr. 

CTIBOR KUGLER. Pan Kugler se rád a pravidelně vracel do 

našeho města, kde prožil na začátku II. světové války několik let 

života (viz jeho příspěvek v Ledečských novinách z dubna 2006). 

Při svých návštěvách Ledče n. S. několikrát navštívil místní 

radnici a přinesl drobné dárky novoborských sklářů. Hodně času 

trávil také na zamilovaných Stvořidlech. V panu dr. Kuglerovi 

ztrácíme bodrého a veselého společníka, pravidelného letního 

hosta na Sázavě. Čest jeho památce! 

16. března jsme v našem zařízení přivítali vzácnou návštěvu. Přijeli k nám žáci ledečské 

ZUŠ pod vedením paní učitelky Liběny Čepové a členové dramatického oddělení ZŠ Kralovice

s principálem Tomášem Doležalem. Hudebníci zahráli pásmo fi lmových a seriálových písní. 

Naši klienti si s chutí známé písničky zazpívali. Publikum roztleskala populární peruánská píseň 

Let kondora.

Členové dramatického oddělení pobavili diváky sérií popletených pohádek. V jejich podání 

nás navštívila Sněhurka a šest trpaslíků a Popelka z perníkové chaloupky. Nadšení herci si snad-

no poradili s náročnými prostorovými podmínkami jeviště. 

Velkým překvapením bylo závěrečné vystoupení našeho klienta Karla Jana, který tančil na 

píseň DJ Boba. Karel Jano, velký obdivovatel Michaela Jacksona, sklidil za taneční výkon

a zajímavý kostým zasloužený potlesk. 

Účinkující dokázali vykouzlit úsměvy na tvářích diváků a zanechali za sebou příjemnou jarní 

atmosféru, což je dar, který je neocenitelný. 

Mgr. Nicole Bicková, ÚSP Ledeč nad Sázavou 

KULTURNÍ DOPOLEDNE V ÚSP LEDEČ NAD SÁZAVOU

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 29. dubna 2011 oslaví své krásné

70. narozeniny

paní RŮŽENA NEDVĚDOVÁ

z Ledče nad Sázavou. 

Hodně moc zdraví a štěstí do dalších let přejí, 
za lásku a obětavost děkují dcery a vnoučata.
Zároveň se k blahopřání připojují sourozenci 

s rodinami.

PRODÁM BYT 3+1 ve třetím patře (výtah) na sídlišti
v Ledči n. S. Byt je po rekonstrukci (zděný).

Informace na telefonu: 603 271 155.

VZPOMÍNKA

Dne 22. dubna 2011 uplynou dva roky od 

úmrtí paní LUDMILY BĚLOUŠKOVÉ

z Ledče nad Sázavou.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomínejte spolu

s námi.  S láskou a úctou – manžel a děti
s rodinami

LEDEČSKÝ MOTOKROS 2011
AMK LEDEČ N. S. INFORMUJE Tradice motoristických podniků v Ledči nad Sázavou začala počátkem padesátých let ve formě motocyklových 

a automobilových orientačních soutěží, ale velmi brzy se zde začaly jezdit motokrosy. Ve „zlaté“ éře 60. až 80. let se jezdily dva motokrosy 
ročně – jeden jako krajský přebor, druhý jako mistrovství republiky. V té době jsme zde vídali jezdce jako byli: Falta, Halm, Stodůlka, Válek,

Hamršmíd, Hřebeček, Velký, Kovář, Kuchař, Kučírek a další, kteří se umísťovali na předních místech i v mistrovství Evropy nebo světa.
Po krátké odmlce v roce 2003 pokračovala tradice závodem do vrchu (2004) a sprintmotokrosem (2005). Od roku 2006 se jezdí motokrosy

 na nové trati s upraveným zázemím pod obnoveným názvem LEDEČSKÝ MOTOKROS. 
Jako ocenění kvalitní trati s výborným zázemím a také vysoké úrovně pořadatelského zabezpečení nám byly letos svěřeny dva podniky:

55. ROČNÍK – 14. KVĚTNA 2011
jako územní přebor, závod se jede pod záštitou hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka

LEDEČSKÉ 4KOLKY 2011 – 1. ročník – 27. srpna 2011
jako Mezinárodní mistrovství ČR 4 kolek a side, závod se jede pod záštitou  hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka

Uvidíme tedy přední jezdce a reprezentanty ČR a věřím, že všichni příznivci motokrosu budou spokojení s úrovní i se zabezpečením obou podniků. 

Jaroslav Doležal, předseda AMK Ledeč nad Sázavou


