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ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 30. května 2011

RM bere na vědomí:I. 
– informaci o kontrole plnění usnesení Rady města.
– informaci o otevírání obálek ze dne 25. 5. 2011, týkající se prodeje bytu 
č. 8 v domu čp. 400 v Ledči nad Sázavou ul. 28. října.

– informaci o provedené elektronické aukci při výběru dodavatele na vý-
měnu plastových oken u budovy DPS čp. 1202 v Ledči nad Sázavou ul. 
5. května 

– informaci o přesunu 10 ks pc stanic na Základní školu Ledeč nad Sáza-
vou.

RM schvaluje:II. 
– na základě žádosti TJ KF Ledeč nad Sázavou a v souladu s ust. čl. 3, odst. 

1 vyhlášky č. 7/2008 udělení výjimky z ustanovení vyhlášky o veřejném 
pořádku pro akci pořádanou touto organizací 5. 7. 2011 (viz příloha) na 
letním stadionu TJ KF. Akce bude ukončena ve 02:00 hod. Rada Města 
podmiňuje udělení této výjimky zajištěním těchto podmínek:

– v období od 22.00 hodin nebude hudební produkcí rušen noční klid
– pořadatelská služba musí být zajištěna v minimálním počtu 2 lidí pro kapa-

citu 50 návštěvníků s tím, že počet pořadatelů bude úměrně vyšší k počtu 
návštěvníků

– pořadatelé jsou povinni znát přesný počet návštěvníků akce, kontrolním 
pracovníkům Města Ledeč nad Sázavou bude umožněn vstup kdykoliv 
v době konání akce, a to bezúplatně

– pořadatel akce musí být viditelně označen visačkou
– žadatel ve spolupráci s pořadateli zajistí pořádek i na pozemcích, které jsou 

součástí TJ KF a na pozemcích, které jsou k objektu přilehlé.
– žádost paní Hany Francové, DiS. (nájemce bytu č. 5 v domě čp. 561, ul. 

Hlaváčova v Ledči nad Sázavou) o poskytnutí podnájmu bytu Ivaně Škvo-
rové, bytem Stínadla 1040, Ledeč nad Sázavou a Tomáši Maričákovi, by-
tem Hradištko 161, Praha-západ, a to na dobu určitou ode dne 1. 6. 2011 do 
31. 5. 2012.

– zveřejnění záměru města pronajmutí části pozemku parc. č. 2605/1 sklá-
dající se z částí parc. č. PK 490, 491, 492, cca 5900 m2 v k.ú. Ledči nad 
Sázavou, Ke Křížům, za účelem umístění a pastvy koní.

– uzavření nájemní smlouvy se společností P-PRAKTIK v.o.s., Habrecká 
450, Ledeč nad Sázavou na nebytové prostory – ordinace po MUDr. Pav-
líčkovi v 2.NP v budově polikliniky, Habrecká 450 v Ledči nad Sázavou 
s termínem od 1. 6. 2011. 

– ukončení nájmu na nebytové prostory v domě čp. 560 v ulici Hlaváčova 
v Ledči nad Sázavou s paní Janou Rajdlovou, bytem J. Haška 1192, Ledeč 
nad Sázavou, dohodou s termínem ukončení k 31. 5. 2011.

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v domě čp. 560, ulice 
Hlaváčova Ledeč nad Sázavou. 

– zapůjčení tribuny Jiřímu Šťastnému bytem Hněvkovice čp. 129, za účelem 
pořádání taneční zábavy v obci Hněvkovice, za částku 1.000,- Kč včetně 
DPH. 

– provedení výměny oken u budovy čp. 1202 v Ledči nad Sázavou ul. 
5. května, objekt DPS vítěznou fi rmou z e-aukční síně Bohemia s.r.o., se 
sídlem Vaňkovo náměstí čp. 13, Třebíč a pověřuje starostu města k podpisu 
smlouvy o dílo.

– výměnu sekčních garážových vrat č. 2 v objektu výjezdového stanoviště 
Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou, Ha-
brecká čp. 450, fi rmou dle výběrového řízení AB Portafer s.r.o. se sídlem 
Brno, ul. Soudní čp. 7 a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o dílo.

– zrušení pojistné smlouvy č. 0629421355 – pojištění motorových vozidel 
uzavřené s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, Praha 2, 
a zrušení pojistné smlouvy č. 4333124475 – pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla uzavřené s Uniqa pojišťovnou a.s. se sídlem Evropská čp. 136, Praha 
6 a zmocňuje starostu města podpisem žádostí o zrušení pojistných smluv. 

– uzavření havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobe-
nou provozem vozidla s Kooperativou pojišťovnou a.s. se sídlem Templo-
va čp. 747, Praha 1 a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.

– aktualizované znění Standardů kvality sociálních služeb č. 9, 10, 15 - vydá-
ní č. 2.

– Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou na 2. pololetí roku 2011 termíny 
schůzí rady města 8.8., 29.8., 19.9., 10.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 
19.12. a termíny zasedání zastupitelstva města 26.9., 5.12. a 28.12. 

– pronájem nebytových prostorů bývalých garáží TS za číslem popisným 67 
na pozemku parc.č. st. 79/2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou mimo garáže o ploše 
90 m2, společnosti TS Ledeč nad Sázavou, spol.s.r.o., Stínadla 592, Ledeč 
nad Sázavou za cenu obvyklou dle znaleckého posudku a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.

– uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o dílo - Následná péče o sadové úpra-
vy u hradu v Ledči nad Sázavou“ s fi rmou EKOIMPEX Vysočina, s.r.o., 
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov. 

- uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o dílo - Mulčování trávy v areálu mo-
tokrosového závodiště v Ledči nad Sázavou“ s fi rmou TS Ledeč nad Sáza-
vou, s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

– uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o dílo - „Povýsadbová péče o le-
sopark Šeptouchov v Ledči nad Sázavou“ s fi rmou TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

– uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o dílo - „Povýsadbová péče o sadové 
úpravy v areálu Nemocnice Háj u Ledče nad Sázavou“ s fi rmou EKOIM-
PEX Vysočina, s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov. 

– uzavření dodatku smlouvy „Smlouva o dílo - Následná péče o sadové úpra-
vy Husova náměstí v Ledči nad Sázavou“ s fi rmou TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

– v roce 2011 tisk 15 ks barevných a 15 ks černobílých plakátů formátu A3 
pro občanská sdružení: Inspiria, Notorix Denatur, Mimochodem a Mole-
kul, a to bez poplatků.

– osvobození od poplatku z prodeje vstupenek v IC v roce 2011 občanským 
sdružením: Inspiria, Notorix Denatur, Mimochodem a Molekul s tím, že 
všichni předloží do 10. 6. 2011 seznam veškerých akcí za rok 2011 (usku-
tečněných i chystaných). 

– pronájem Husova náměstí v Ledči nad Sázavou fi rmě Lunaparky ve dnech 
24. 6. – 26. 6. 2011 na atrakce za paušál 35,- Kč/m2/3 dny, umístění dočas-
ných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje bude zpoplatně-
no podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, s tím, že uzavření náměstí si domluví s TS Ledeč 
nad Sázavou a Policií ČR……

RM neschvaluje:III. 
– žádost Vladimíra Adámka, bytem 5. května čp. 1276, Ledeč nad Sázavou, 

o umístění satelitního zařízení na střechu budovy čp. 1276.
– nabídku společnosti DRUPOS-PROJEKT, v.o.s. Havlíčkův Brod, na vy-

pracování projektové dokumentace gravitační a tlakové kanalizační přípoj-
ky na hranici pozemků jednotlivých majitelů dle cenové nabídky.

RM doporučuje:IV. 
– Zastupitelstvu města prodej bytu č. 8 v Ledči nad Sázavou, ul. 28. října, 

nejvyšší nabídce a to p. Janu Minarovičovi za částku 452.000,- Kč.

RM nedoporučujeV. :
– Zastupitelstvu města koupi nemovitosti čp. 128 v Ledči nad Sázavou ul. 

Pivovarská.

RM nepřijímá:VI. 
– nabídku společnosti LAVIČKY - ZADARMO.CZ, s.r.o., se sídlem Praha 

8-Karlín, Pobřežní 95/74, PSČ 186 00 na bezúplatné umístění betono-
vých laviček na komunikacích, či na jiném veřejném prostranství území 
města Ledeč nad Sázavou. 

18.-19. 6. MUDr. Bohanes Milan, 
Lánecká 970, Světlá n. S. 569 453 246

25.-26. 6. MUDr. Beránková Marie, 
Dobrovského 2023, H. Brod 569 426 109

2.-3. 7. MUDr. Drbohlavová Oldřiška,
Psych. léčebna, H. Brod 569 478 360

5.-6. 7. MUDr. Maštálka Jan, 
Habrecká 450, Ledeč n. S. 569 721 553

9.-10. 7. Dent klinik s. r.o., 
U Rybníčku 3970, H. Brod 569 431 530

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN 2011

Průzkum zájmu občanů města o výstavbu rodinných domů v loka-
litě Na Pláckách má další vývojový stupeň v tom, že je umožněno, na 
základě usnesení zastupitelstva města č. 3.2011/63ZM-s) ze dne 27. 4. 
2011 a uveřejnění oznámení na úřední desce o záměru města prodat po-
zemky na výstavbu 18 rodinných domů, podat ofi ciální žádost o koupi 
vybraného čísla pozemku.

Proto žádáme zájemce o individuální výstavbu rodinných domů, aby 
prostřednictvím žádosti, uveřejněné na webových stránkách města – 
v sekci dokumenty odboru samosprávy (po předchozím prostudování 
podmínek prodeje z úřední desky v oznámení), zahájili osobní předává-
ní žádostí na MÚ – důvodem je výběr z neobsazených čísel pozemků.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy 

OZNÁMENÍ
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SLOVO HEJTMANA

LEDEČ NAD SÁZAVOU, MĚSTO NA ŘECE

Před rokem mě potěšila zpráva, že byla zpřístupněna evidence váleč-
ných hrobů umístěných v kraji Vysočina a dále v celé České republice 
i v zahraničí. Tato evidence zahrnuje nejen místa, kde jsou pohřbeny 
ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské ope-
raci nebo v důsledku válečného zajetí, ale i pomníky a pamětní desky  
nebo jiné symboly připomínající válečné události. V kraji Vysočina 
je nejvíce evidovaných válečných hrobů a pietních míst na Jihlavsku 
(713), dále pak na Třebíčsku (295), na Havlíčkobrodsku (256), na 
Žďársku (255) a na Pelhřimovsku (193). Vzpomněl jsem si na to, když 
jsme začátkem května u mnoha památníků a pomníků i v našem kraji 
uctívali památku obětí druhé světové války – jedné z nejstrašlivějších 
událostí v historii lidstva.

V této souvislosti bych se rád vyjádřil k diskusi nad poválečný-
mi násilnostmi proti civilnímu německému obyvatelstvu – například 
i v našem kraji v Dobroníně. Tyto násilnosti včetně mnoha vražd bez-
branných Němců jsou neomluvitelné a jejich iniciátory byli nejednou ti, 
kteří měli určitý sadismus v sobě a využili příležitosti k jeho vybití. Můj 
táta se aktivně zúčastnil v Praze květnového povstání proti okupantům, 
v němž zahynulo mnoho českých vlastenců. Ale zažil taky ty „bojov-
níky“, kteří se zapojili až do represí těch bezbranných ve chvílích, kdy 
už jim nic nehrozilo. A pak si za „zásluhy“ obsadili byty po Němcích 
a úspěšně se hlásili o odbojářský důchod a výhodná místa ve státních 
službách. Když to můj otec viděl, obojí odmítl. 
Často ovšem tyto excesy vznikly také jako výbuch chvíle, nashro-

mážděného hněvu a dlouhodobého života pod tlakem a ve strachu. Je 
třeba vnímat  tyto časové souvislosti. Nebyly to za okupace jen ty vidi-
telné šílené akce jako bylo vyhlazení Lidic. Za více než šest let okupace 
byli Češi v protektorátu svědky krutého tyranského zacházení s jednot-
livci i skupinami svých spoluobčanů, kteří končili v koncentrácích nebo 
pod katovou sekyrou. To bohužel za mlčení nebo dokonce nadšeného 

přitakání velké většiny německé komunity. A ještě jen pár dní před kon-
cem války museli čeští občané přihlížet nemilosrdným masakrům, které 
nevznikly ze zloby a letité křivdy, ale z chladné hlavy a rozpálených 
samopalů esesáků a nejednou i jejich civilních německých pomahačů. 
Desítky mrtvých z konce války v Třešti nebo Velkém Meziříčí jsou jed-
nou z těch posledních připomínek nesmyslného vraždění.

Každá krutá smrt jakéhokoliv nevinného člověka je odsouzeníhod-
ná. Ale je nutné vidět i tyto věci v kontextu doby vyváženě a ne podle 
dobových tendencí preferovat jen jednu stránku historie. A to ve všech 
směrech a v každé době. Je nutné, abychom vnímali příčiny a důsledky, 
souvislosti dějů. Abychom nenahrazovali jedno zjednodušení historie 
zase zkreslením opačným. A konkrétně je jednoznačné, kdo druhou 
světovou válku rozpoutal a kdo byl tedy viníkem miliónů zmařených 
životů. Poválečné útrapy civilních občanů německé národnosti byly 
někdy zbytečné, mnohdy nespravedlivé, ale byly přímým důsledkem 
dřívějších fašistických zvěrstev. 

Už řecká bohyně spravedlnosti Diké držela mimo jiné v levé ruce 
váhy. Jako symbol nutnosti pečlivého vážení viny a neviny – i té rovno-
váhy pohledů na činy. Nic se nedá hodnotit bez  vyváženosti posuzová-
ní. Ještě jeden příklad ze současnosti. Příznivci Usáma bin Ládina lkají 
nad jeho koncem, dokonce se rozhořčují nad způsobem jeho pohřbu. 
A co ty tisíce nevinných lidí, co šli do práce v newyorských mrakodra-
pech, jeli vlakem na nádraží v Madridu nebo autobusem v Londýně? 
I tady jsou ty váhy silně nachýlené na jednu stranu.

„On si začal,“ žalují děti. V jejich pojetí spravedlnosti je to důležité. 
U dospělých je vše trochu složitější, ale i zde hraje prvotní příčina pro 
další děje podstatnou roli.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Města od středověku zajišťovala správu území a poskytovala 
bezpečí a ochranu lidem, řemeslu a obchodu. Vyvíjela se, na-
růstala a měnila, ale stále zůstávala obytným prostorem, jehož 
měřítkem byl člověk. K překotnému vývoji došlo v druhé po-
lovině 20. století, kdy hromadná výstavba bytů a stále rychlejší 
a kapacitnější doprava začaly pěšího člověka omezovat a vytla-
čovat. Řada měst byla nenávratně poškozena. Proces pokračuje 
„globalizací“, kdy k výrobě je zapotřebí čím dál tím méně lidí, 
výrobky jsou podle měnících se ekonomických podmínek pře-
pravovány na velkou vzdálenost a raketově narůstající doprava 
dále mění vzhled měst i krajiny. Lidé podvědomě hledají klidné 
místo k životu a vracejí se do míst, která ještě neztratila měřít-
ko a nevytlačila člověka do izolace. Tento návrat „ke kořenům“ 
už poznala řada malých evropských měst, která se díky chudobě 
a vylidnění, způsobenému zejména 1. světovou válkou, neroz-
víjela a dnes jsou vyhledávána turisty z celého světa. Turistický 
průmysl tak nahrazuje ztrátu pracovních míst. Je sezonní, ale má 
v době ekonomické krize, přírodních katastrof, teroristických 
útoků, zákeřných chorob a únavy z falešné romantiky, v levném, 
čistém a bezpečném prostředí dlouhodobou perspektivu. Město 
Ledeč nad Sázavou má velký dar, tím je dominanta hradu Ledeč, 
náměstí s kostelem a především řeka. Nová výstavba se vyšplha-
la na okolní svahy a zatím příliš nenarušila intimitu místa. Ani 
železnice v terénním zářezu neruší, naopak poskytuje z roman-
tického motoráčku kouzelné pohledy na město i krajinu. Nábřeží 

a místa s historickými názvy Na potoce, Mizerov, Sibiř, Hůrka, 
Lovčen, Stínadla nebo Šeptouchov lákají k objevným vycház-
kám a pohledům na město jak obyvatele, tak sezonní návštěvníky 
Posázaví. Vzácnou pohodu těchto míst, útulná zákoutí a oku la-
hodící skladby hmot města zachytil ve svých kresbách, grafi kách 
a akvarelech architekt Bohumil Blažek, jehož práce budou letos 
v červnu a v červenci vystaveny pod názvem Město na řece na 
hradě v Ledči nad Sázavou.
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Ing. arch. Bohumil Blažek, naro-
zen 1940 ve Vrahovicích u Pro-
stějova, absolvent gymnázia 
v Krnově a Fakulty architektury 
a pozemního stavitelství ČVUT 
v Praze
1964–1967 Útvar hlavního 

architekta hl. m. 
Prahy

1967–1991 Státní ústav pro 
rekonstrukce pa-
mátkových měst 
a objektů Praha, 
Archicentre Kuwait

1991–2006 Grafi ka souboru dokumentace památek České re-
publiky, přihlašovaných na Seznam Světového kul-
turního dědictví UNESCO

1991–2009 Spolupráce s architektonickým atelierem Pavla 
Kupky (rekonstrukce Lichtenštejnského, Hartigov-
ského, Toskánského a Nostického paláce), výstavy, 
projekty interiérů.

„Architektura v krajině, kompozice hmot, prostředí, atmosféra, 
světlo jsou předmětem studií a hledání charakteru toho, co vnímá-
me jako venkovskou či městskou krajinu. Hledání harmonie staveb 
a člověkem dotvářeného prostředí by mělo být posláním architek-
ta.“ 

Volná tvorba autora, kresba, malba a grafi ka je ovlivněna tímto kré-
dem, což bylo prezentováno na mnoha výstavách, nyní na hradě 
v Ledči nad Sázavou.
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KALEIDOSKOP

Květen je už přece jen časem k nejrůznějším radovánkám a slavnostem v přírodě. V Bohdanči byla v polovině měsíce velká slavnost při příležitosti 
otevření nové unikátní rozhledny – Bohdanky. Je to dřevěný skvost, který se jistě stane pro náš kraj velikou atrakcí. K této mimořádné stavbě se 
na stránkách zpravodaje ještě vrátíme. V Koutech zase káceli máj. Nebyla tak vysoká jako Bohdanka, ale zase se tu celá vesnice dobře pobavila 
u jejího rituálního pokácení. Škoda jen, že obě akce provázela nepřízeň počasí a nevím jestli starostlivým pořadatelům bude stačit že: „Májová 
vlažička – naroste travička, májový deštíček – poroste chlebíček.“

Za výlohami ledečských obchodů se objevila studentská tabla, neklamné znamení, že maturity jsou nablízku. Letos přeci jen poněkud zvláštní. Tak-
zvaná státní maturita zamotává hlavy studentům i kantorům. Zatímco v minulosti bylo za pár dnů jasno, nyní se na výsledky čeká celé týdny. Jistě 
se k výsledkům našich maturantů vrátíme a přejeme jim, aby se nenaplnily prognózy o velké „úmrtnosti“, aby se spíše naplnilo latinské - FINIS 
CORONAT OPUS (Konec slaví dílo, aby nakonec nezůstalo jen heslem ve znaku Seychellských ostrovů).

Už je to takový letní kolorit – na ledečském hradě se opět natáčel fi lm. Jak jinak, je to fi lm historický, položený do konce 18. století (osvícenství) a pi-
kantností je milostná avantýra samotné dánské královny s manželovým felčarem. Už kvůli tomu ten snímek musíme vidět! Pro archiváře dodávám, 
že režii převzal Nikolaj Arcel, kameru Rasmus Videabek, v hlavních rolích Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Mikkel Følsgaard, John Martinussen, 
Laura Bro… Originální název je A ROYAL AFFAIR (to jsem vlastně už prozradil). I mimo natáčení se na hradních nádvořích hemžily kostýmy všeho 
druhu – probíhal tu totiž také netradiční Majáles (píšeme o něm na str. 7).
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC KVĚTEN 2011
KRADLY V DOMĚ – Krádež 

fi nanční hotovosti a zlata šetří poli-
cisté v Ledči nad Sázavou. Krádež 
věcí oznámila krátce po poledni ve 
čtvrtek 12. 5. na policejní služebně 
80letá žena z obce Kožlí. V dopo-
ledních hodinách dvě neznámé ženy 
vnikly do dvora rodinného domu 
a dále neuzamčenými dveřmi do 
vnitřních prostor v době, kdy maji-
telka spala. Poškozená se probudila 

v době, kdy se jedna z žen nacházela v chodbě domu a druhá 
již na dvorku. Na dotaz, co v chodbě dělá, jí odpověděla, že 
se přišla podívat a zda nechce hádat z ruky. Když žena odmít-
la, obě pak z objektu odešly neznámo kam. Po jejich odchodu 
však žena zjistila, že jí z ložnice zmizelo 5 tisíc korun, tři zlaté 
prsteny a zlatý řetízek. Škodu vyčíslila na nejméně 16.000 Kč. 
K popisu žen uvedla, že se jednalo o dvě ženy tmavší pleti ve 
věku přibližně 50 a 30 let. Starší z žen byla menší, plnější po-
stavy a měla černé krátké vlasy, na sobě měla květovanou sukni 
a bílou halenku. Druhá žena byla vyšší štíhlejší postavy, vlasy 
odbarvené na blond, na sobě měla letní květované šaty. Obě 
hovořily česky.

MLÁDEŽ NA LEDEČSKU KONTROLOVALI 
POLICISTÉ  – V pátek 13. 5. v nočních hodinách policisté 
kontrolovali mládež v restauračních zařízeních. Opětovně se 
zaměřili na dodržování zákazu podávání a prodeje alkoholic-
kých nápojů a tabákových výrobků osobám mladším osmnácti 
let. Do akce byla nasazena více jak dvacítka policistů pořádko-
vé a dopravní služby a služby kriminální policie a vyšetřování. 
Při několikahodinové akci bylo zkontrolováno sedm provozo-
ven a na tři desítky osob. Ve třech případechbylo zjištěno požití 
alkoholických nápojů. Jednalo se o tři dívky ve věku 15, 16 
a 17 let. Nejmladší z dívek pak nadýchala 1,21 promile, ostatní 
dvě pak 0,11 a 0,35 promile. Se všemi byl na místě proveden 
pohovor pracovnicí OSPODu, která se akce rovněž zúčastnila. 
Dvě mladší dívky byly následně předány rodičům. Ve třetím 
případě pak byla věc na místě vyřešena blokovou pokutou.

KRÁDEŽ NÁKLADNÍHO VOZÍKU – Policisté v Ledči 
nad Sázavou přijali oznámení o krádeži nákladního vozíku. 
Neznámý pachatel v noci na pondělí 23. 5. vnikl do sklado-
vací haly společnosti v obci Bohumilice. Z haly poté odcizil 
nákladní plošinový přívěs zn. AGADOS VZ 30, registrační 
značky 3J35957. S přívěsem odcizil i naložený náklad, a to 8 ks 
trámků různých rozměrů. Poškozené společnosti vznikla škoda 
40.000 Kč.

OKRADENÁ SENIORKA – O tom, že není radno pouš-
tět do bytu cizí osoby, se přesvědčila osmasedmdesátiletá paní 

z obce Bojiště na Ledečsku. V pondělí 23. května v odpoled-
ních hodinách, kdy neměla uzamčený vchod do svého domku, 
za ní až do kuchyně přišli neznámý muž a žena a nabízeli jí 
k prodeji ubrusy. Poškozená si došla do vedlejší místnosti pro 
peníze a ubrusy si od neznámých lidí koupila. Žena poté proje-
vila zájem o koupi nějakého nábytku a vajec a zatímco se s ní 
majitelka pohybovala po domku, muž na ně čekal v kuchyni. 
Druhý den pak poškozená zjistila, že se jí ztratila fi nanční hoto-
vost 11 tisíc korun. Policisté po pachatelích pátrají.

VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA – Policisté v Ledči nad Sáza-
vou přijali v ranních hodinách oznámení o vloupání do motoro-
vého vozidla. V noci z pondělí na úterý 31. 5. se dosud nezná-
mý pachatel vloupal do vozidla Renault Master, zaparkovaného 
před domem v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou. Vozidlo 
prohledal a ze zavazadlového prostoru odcizil motorovou pilu, 
dvě úhlové brusky, tři vrtačky a okružní pilu. Poškozeným ma-
jitelům způsobil škodu za více jak 40.000 Kč.

VAROVÁNÍ PRO SENIORY 
V poslední době opět narůstá počet případů krádeží, jejichž 

obětí jsou senioři, k nejednomu z nich došlo nedávno i na Le-
dečsku. Právě senioři se bohužel často stávají snadnou obětí 
různých podvodníků a zlodějů, kteří si tak snadno „vyděláva-
jí“ na živobytí. Není proto na škodu připomenout si pár zásad, 
které by měli staří lidé dodržovat, a tak předcházet možnému 
okradení:
• nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího si nevpouštějte 

do bytu;
• neotvírejte automaticky dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi;
• pořiďte si panoramatické kukátko a bezpečnostní zámek, kte-

rý udrží dveře pootevřené;
• nechte si od opraváře, pracovníka úřadu, plynáren či jiných 

služeb předložit jeho služební průkaz a zavolejte na instituci, 
na kterou se pracovník odvolává. Každá instituce má přehled 
o svých pracovnících;

• nevěřte podomním prodejcům či snadným výhrám v loterii;
• přeplatky za energie vám nikdo domů nepřinese;
• udržujte dobré vztahy se sousedy, jejich pomoc bývá nej-

rychlejší;
• v blízkosti telefonu mějte důležitá telefonní čísla, například 

na policii lékaře či hasiče;
• byt zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce či s odpad-

ky;
• čekáte-li příchod cizího člověka, např. osobu reagující na 

váš inzerát, požádejte někoho z blízkých nebo přátel, aby byl 
s vámi doma.

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

Středisko volného času 
Ledeč nad Sázavou pořádá 

DERNIÉRU  MUZIKÁLU  
ZWOSKU

24. června 2011 od 19 hodin
v sále místního gymnázia,

vstupné dobrovolné
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Pokračování z minulého čísla Ledečského zpravodaje

V obci poměrně dobře funguje spolek hasičů, tento spolek byl založen, 
podle kroniky, již v roce 1888. Hasiči byli a jsou hybnou silou všeho 
dění v obci, a to od sběru železného šrotu, pomoc při vyklízení obecní-
ho lesa, pořádání tradičního hasičského bálu až po účast na hasičských 
soutěžích okrsku. Za tuto činnost na ně obec pamatuje v rozpočtu od 
strojního vybavení (tři plně funkční stříkačky, z toho jedna z roku 1938), 
plus veškeré potřebné vybavení pro zásah, až po kompletní výstroj pro 
zásah – včetně nových vycházkových uniforem. Vše je hrazeno z roz-
počtu obce. Další spolek, který byl založen místními ženami v roce 
2009, je spolek „Chřenovánek“ a ten se stará podle možností o vyžití 
těch nejmenších v naší obci. Pořádání dětského dne, maškarního bálu, 
mikulášské nadílky apod. Na narozené občánky naší obce pamatujeme 
za stanovených pravidel, a to příspěvkem v částce 10 tisíc korun, neboť 
i nás postihuje bolest všech obcí – stárnutí a odcházení mladých lidí do 
měst za prací a někdy i snadnějším bydlením. 
Největší raritou a chloubou naší obce je bezesporu kostel sv. Václava, posta-
vený v letech 1134–1139. Nejzajímavější je věž kostela. Je vysoká 18 metrů 
a v její horní části, ve třech patrech nad sebou, jsou ve všech čtyřech stěnách 
románská okna. I na něj každoročně obec přispívá peněžním příspěvkem, 
a to na opravu a údržbu. Z obecního osvětlení jsme tento kostel nasvítili dvě-
ma halogeny a v noci jeho osvětlená věž září široko do kraje. 
Druhou významnou památkou je hrad, který byl postaven na skalnatém 
ostrohu. Od husitských válek však byl opuštěn a začal chátrat. Nyní se 
zde nacházejí jen zbytky opevnění s částí věže. 
Jelikož místní kostel je zasvěcen sv. Václavu, konají se zde tradiční 
Svatováclavské poutě, na které se sjíždí mnoho lidí z blízkého i vzdá-
leného okolí.
Další novodobou tradicí (byla založena v r. 1992) je sraz rodáků, odro-
dilců, všech přátel obce Chřenovice. V loňském roce se konal již sedmý 
ročník a nutno říci, že si tento sraz vybudoval stálé a pevné místo v no-
vodobé historii naší obce. Sraz je velmi oblíben, lidé se vždy těší a jezdí 
na něj z velké dálky i ze zahraničí. 

Kronika byla v obci vedena na velmi dobré úrovni. Po osamostatnění 
obce v roce 1992 bylo obecním hitem „Posezení nad kronikou obce“, 
pořádané prvním starostou panem Jaroslavem Laudátem. Nyní, po 
ukončení činnosti poslední kronikářky, je velký problém sehnat náhra-
du a v této velmi záslužné činnosti pokračovat tak, aby bylo možno 
svědectví o činnosti obce Chřenovice předat následujícím generacím. 
Za zmínění stojí i skutečnost, že obec Chřenovice, jako jedna z prvních 
v regionu, vydala samostatnou knihu „Chřenovice“, jejímž autorem ne-
byl nikdo jiný než známý ledečský spisovatel a fotograf pan František 
Pleva.
Obec též provozuje formou pronájmu místní pohostinství, které bylo 
přestavěno z uzavřené mateřské školy, přístavba sálu a jeho zvýšení 
kapacity zajišťuje pro konání veškerých akcí potřebné zázemí.
Nemalé fi nanční prostředky též obec vynakládá na dopravní obslužnost 
– spojení autobusem do Ledče nad Sázavou za prací, školou, nákupy, 
zábavou apod. Obec se též fi nančně podílí nemalým příspěvkem (ze 
zákona) na děti, které navštěvují Základní školu v Ledči nad Sázavou. 
Za přispění obcí Jedlá a Vlastějovice bylo opraveno oplocení kolem 
celého nového hřbitova. Dále jsme zajistili osvětlení příjezdové komu-
nikace ke hřbitovu, vysadili okrasné túje podél této komunikace, také 
bylo opraveno a doplněno dětské hřiště. 
Dalším záměrem obecního zastupitelstva je například odkoupení po-
zemku a vybudování víceúčelového hřiště, rekonstrukce stávajícího vo-
dovodního řadu, oprava dalších místních komunikací atd. Plánů je dost 
a budou se realizovat hlavně podle fi nančních možností, které jako obce 
se 152 trvale žijícími občany nejsou závratné, ale na druhé straně je za 
námi vidět kus poctivé práce pro blaho všech našich občanů.

Jaromír Karel, starosta obce

Vyzýváme starosty a zastupitelstva obcí, aby se na stránkách Ledečské-
ho zpravodaje pochlubili s výsledky své práce i s plány, které v jednot-
livých obcích chystají. Příště budeme U SOUSEDŮ v Kožlí. 
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 XVIII. LEDEČSKÉ SLAVNOSTI 

ZÁBĚR NA LEDEČSKÉ NÁMĚSTÍ 
Z POLOVINY 30. LET

Turistika byla pro město velkým pří-
nosem ve všech směrech. Toho si také 
všímaly fi rmy provozující čerpací stani-
ce. Ta nejhonosnější jak provedením, tak 
i  kvalitou benzinu se nacházela naproti 
Občanské záložně. Provozovala ji fi rma 
Gargoyle Mobiloil U. S. A. Ne každé 
město se mohlo pochlubit nabídkou této 
fi rmy, která si vybírala pouze lukrativní 
místa pro své podnikání. Ostatně časy se 
v tomto směru nezměnily, jen ten výběr 
je pestřejší. Nevím, jaké zásoby benzínu 
měl tehdejší provozovatel, ale dnešnímu 
„cvrkotu“ by jistě nestačil. Spíše by našel 
něco na zub pro koně, kteří tu byli možná 
stejně častými hosty jako ta auta.

FK KOVOFINIŠ LEDEČ
NAD SÁZAVOU, 

ZA PODPORY MĚSTA LEDEČ N.S., 
POŘÁDÁ 5. ČERVENCE 2011

 XVIII. LEDEČSKÉ SLAVNOSTI 

15,30 zahájení programu na fotbalovém 
hříšti (atrakce pro děti každého věku)
16,15 projev starosty
16,30 fotbalové utkání Ledeč – 
Menšíkova 11

Vedle předsedy Menšíkovy 11 a syna 
Vladimíra Menšíka – Petra Menšíka se 
v dresu Menšíkovy 11, na hřišti i mimo 
něj objeví řada známých osobností spo-
lečenského života, současných i býva-
lých sportovců a umělců.

Namátkou kdo obléká dres Menšíko-
vy 11: Libor Došek – mistr ligy 1978, 68 
ligových branek, členové skupiny ALL 
X (X-Factor), Michael Beran – hlavní 
hrdina fi lmu Pelíšky, Václav Svoboda – 
hvězda seriálu Ulice na Nově a fi lmu Jak 
básníci přicházejí o iluze, Zdeněk Junák 

– hrdina seriálu Četnické humoresky, 
a řady televizních pohádek, Lucie 
Zedníčková – herečka, seriál Aféry na 
Primě, Lukáš Hejlík – herec a moderá-
tor, hlavní hrdina seriálu Ošklivka Katka, 
Stano Slovák – herec a režisér MDB, Petr 
Štěpán – držitel ceny Thálie, herec MDB, 
seriálu Ošklivka Katka a řady televizních 
pohádek, Ondřej Tomek – sportovní ko-
mentátor ĆT, Petr Švancara – prvoligový 
hráč Slovácka, Brna a Slávie Praha, 
Richard Hošek – honorární konzul SR, 
hráč a reprezentant amerického fotbalu, 
Kamil Brabenec – basketbalová legenda, 
účastník OH, Bronislav Hájek – manažer 
a tiskový mluvčí Menšíkovy 11, Petr Za-
kopal – moderátor Dobrého rána s ČT 
a rádia Kiss Hády, Jan Mároši – interna-
cionál ČR,účastník poháru UEFA v dresu 
Sigmy Olomouc, Jiří Záleský – 430 ligo-
vých startů za Baník Ostrava, Zbrojovku 
Brno a řeckou Škodu Xanthi, Ladislav 
Šťoura Kolbaba – spisovatel a legend-
ární zlatokop, mistr světa a republiky 
v rýžování zlata, Petr Křivánek – bývalý 
internacionál ČR, Michal Klasa – cyklis-
ta, účastník MS, ME a OH, Jozef Regec 
– cyklista, vítěz etapy Závodu míru, 
účastník OH, senátor Senátu ČR, Stan-
islav Fric – bubeník a zakládající člen 
skupiny Titanic, Tonda Kala – dětská 
hvězda seriálu Létající Čestmír, Zdeněk 
Škromach – bývalý ministr vlády ČR, 
místopředseda Senátu ČR, Filip Juda – 
prezident Českomoravského svazu malé 
kopané, a další jména s jejich profi ly 
naleznete na www.mensikova11.cz.

Výnos z tohoto utkání poputuje na léč-
bu dětí nemocných astmatem.

V rámci utkání vystoupí i známá Miss 
Angelika se svojí travesty šou, hráči 
amerického fotbalu Alligators Brno 
předvedou ukázku této hry, nebude 
chybět ani imitátor Milan Pustil-Nepustil 
a další překvapení v podání moderatorů 
Menšíkovy 11 včetně autogramiády a fo-
cení s hráči.

19,00 – 02,00 hod hudební večer na 
hokejovém hřišti 

(Luštěla, Teatre, Psychohlína, Bigbito-
vy Shellmy) 

Jednotné vstupné 120,- Kč, mládež do 
výšky 140 cm Z D A R M A

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

NOTORIX DENATUR 
A PŘÁTELÉ VÁS ZVOU…

23. července 2011
BITVU O NOTORBURG

Bitva, divadlo, muzika, dobové 
tržiště, soutěže…

13. srpna 2011
PIRÁTY

Sluneční zátoka – bitva

17. září 2011
NOTORBURG FEST

Multižánrový hudební festival
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V měsíci červenci oslavíme státní svátek slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje. Proč vzpomínáme na lidi skryté v šeru devátého 
století? Všichni víme, že bratři ze Soluně přinesli do naší země im-
puls v podobě nového pojetí křesťanské víry, pracovali se slovanským 
jazykem, vytvořili písmo a podíleli se na šíření vzdělanosti. Tehdejší 
mocní si uvědomili, že spojení víry a rozvoj vzdělanosti zajistí zemi 
budoucnost. Za křtícími bratry ale kráčela také lidskost, kázali o sna-
ze nedokonalým lidským srdcem milovat bližního, o oběti pro druhé 
a vlastním příkladem slovům dodávali váhu. Naši předkové jim uvěřili. 
Pokud lidé cítí, že někdo se jim nezištně věnuje, má je rád a obětuje 
jim své síly, pak mu oplácejí důvěrou. Soluňským bratrům vděčíme 
za mnohé. Příběh o naději naší země, u jehož počátku stáli, stále po-
kračuje. Na nás je, abychom ho žili nyní. Dnešní reformy vzdělanosti, 
hospodářství a fi nancí nám při tom nepomohou. Cosi jim chybí. Světlo, 
které k nám přinesli Cyril a Metoděj. 

 
VYBRANÉ FARNÍ AKCE 

10. 6. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí 
plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)

11. 6. od 13.00 Sportovní den pro rodiny (na hřišti v Hradci u rybníka, 
program zajišťuje Společenství mladých a rodin) 

16. 6. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře 
spojené s modlitbami za děti a rodiny) 

19. 6. v 18.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hraje skupina 
Naděje) 

Mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech budou ve středu 1x 
za 14 dní v letním období, od 18.00 hod. – 1. 6.; 15. 6.; 26. 6. bude 
poutní mše svatá.

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

PŘIPOMÍNÁME SI 
15. 6. Sv. Vít (kníže Václav s jeho jménem spojil hlavní chrám 

v Praze, jeho památku ctil i císař a král Karel IV.)
29. 6. Sv. Petr a Pavel (těmto dvěma nejvýznamnějším apoštolům je 

zasvěcený chrám v Ledči)
4. 7. Sv. Prokop (pokračoval v díle věrozvěstů, prosazoval slovanskou 

liturgii. Založil Sázavský klášter.)
5. 7. Sv. Cyril a sv. Metoděj (šiřitelé víry a slovanského jazyka 

v našich zemích) 
Milí čtenáři, nabízíme Vám možnost vznést dotazy, které se týkají 

křesťanství, křesťanů a katolíků. Zodpovíme podepsané dotazy, které 
pošlete na e-mail: farnost.ledecns@gmail.com, do předmětu napište 
dotazLN. 

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

Milé čtenáře Ledečského zpravodaje zdraví 
Klub Harmonie. Dovolujeme si vám představit 
našeho květnového hosta v Klubu. Jde o Šárku 
Kohoutovou, která pracuje jako pedagog volného 
času v Domově pro seniory CENTRIN CZ s.r.o. 
ve Zruči nad Sázavou, kde se podílí na všech spo-
lečenských, kulturních a duchovních akcích. S ko-
legyní vydávají časopis pro své klienty v domově. 
Slečna Kohoutová je obdařena darem komunikace 
s klienty, v rozdávání lásky a naděje.

Mezi její koníčky patří zpěv a poezie. V Klubu 
vystoupila s písněmi v lidovém tónu, za doprovo-
du akordeonu, na který hrál pan Hromadník. Je 
bývalým učitelem Základní umělecké školy ve 
Zruči nad Sázavou. Podařilo se jim nás rozezpí-
vat a roztančit, a tím jsme na malou chvíli zapo-
mněli na naše trápení a nemoci. Na vystoupení 
ji také doprovázeli manželé Jeřábkovi, jde o její 
milé prarodiče. Pro ledečské pamětníky uvádíme, 
že pan Jaroslav Jeřábek je synem pana J. Jeřábka 
z Pivovarského údolí. Nelze zapomenou na šara-
mantního pána v letech, přijíždějícího na kole na 
nedělní bohoslužby.

Se slečnou Šárkou jsme se seznámili před 
několika lety při jejím vystoupení ve stacionáři 
Petrklíč, kam jsme byli (obyvatelé DPS) pozváni. 
Jak jsme již psali, slečna Kohoutová v Klubu vy-
stoupila v listopadu loňského roku, a proto jsme 
velmi rádi, že opět přijala naše pozvání a zazpí-
vala nám. Těšíme se na další spolupráci. Přejeme 
vám krásné prožití měsíce června.

Zlatuše Trpišovská, 
koordinátorka Klubu Harmonie

KLUB HARMONIE

Dne 21. 5. 2011 za krásného slunného po-
časí proběhl na hradě v Ledči nad Sázavou 
druhý ročník akce MAJÁLES V MASKÁCH 
aneb maškarní rej pro děti i dospělé. 

Odpolední soutěžní program pro děti připra-
vili o.s. Inspiria a mateřské centrum Ledňáček 
a děti si zahrály hradní golf, soutěžily v roz-
ličných disciplínách, zatancovaly si maskách 
a zhlédly pohádky v podání divadelního spol-
ku Mimochodem.

Po dětském odpoledni následovala tombola, 
jejíž výtěžek bude věnován Stanici ochrany 
fauny v Pavlově a poté vystoupily hudební 
kapely. A klidný večer to rozhodně nebyl.

K tanci a poslechu zahrály: Sir Witches Bro-
om, красный кирпич, Žádnej stres, 

Curlies, Aggressive tyrans, Crazy Crash, 
Aft a samozřejmě i známý lamač dívčích srd-
cí Slávek

Všem, kdo přišli, DĚKUJEME, stejně tak 
jako Hradu s.r.o. za krásné prostředí a sponzo-
rům a přátelům, díky nimž se akce vydařila. 

Těšíme se na viděnou v maskách zase za rok 
a také na našich dalších akcích 

23. 7. 2011 na Bitvě o Notorburg a 17. 9. 
2011 na Notorburg – festu!

Za pořadatele o.s. Notorix Denatur

MAJÁLES

Za krásné, slunečné neděle 8. května se uskutečnil druhý ročník Psího Majálesu, aneb 
veselé disciplíny pro pejsky a páníčky. Startující byli nejen z ledečské ZKO, ale i ze svě-
telské, což vytvářelo vhodné soutěžní prostředí. „Host do domu – hůl do ruky“ u nás ne-
platí, takže jsme nechali psovoda Luboše s fenkou Leti ze ZKO Světlá většinou vyhrát. 
O ostatní příčky se podělili Verča s Aldou, Eva s Trixi, Alenka se Scully a v neposled-
ní řadě Pavel s Karlem (velice šikovný stafordík). Tímto všem zmíněným gratulujeme.
První disciplína Agi sprint se velice povedla i opravdovým začátečníkům, kte-
ří běželi jako ostřílení mazáci. Nejvíce se za styl líbila Alenka se Scully a Ivča s Rozou.
Ve druhé disciplíně Aport jinak se nejvíce vytáhla Eva s malou Trixuškou (jorkšír), kte-
rá svého plyšového tygříka donesla do cíle ve druhém nejlepším čase, což všichni účast-
níci odměnili hlasitým potleskem. Ve třetí disciplíně Agi dovednost opět excelova-
la Letinka a Luboš, který zaběhl trať ve speciálním dresu – opravdu reprezentačním.
Po gratulacích a oslavách vítězů následovala poslední disciplína tentokráte již pouze pro psovody 
– tzv. Ultimate, což je mix fotbalu s frisbíčkem. Akce střídala akci, kontaktní pojetí dominovalo, 
o situace „tělo na těle“ nebyla nouze. Vítězství zůstalo v Ledči nejen za utkání, ale i za pořadatelství 
akce, na jejíž další ročník se svorně všichni těší.

Malimanková Veronika

PSÍ MAJÁLES 2011
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NOSTALGIE

Mimořádných úspěchů v soutěžích dosáhli v poslední době 
žáci ZUŠ Ledeč nad Sázavou. 

Dvěma dívkám, Adéle Caskové (soutěžila ve hře na akorde-
on) a Marii Doležalové (hra na kytaru), se dokonce podařilo 
vítězně projít okresními i krajskými koly soutěže základních 
uměleckých škol a utkat se s nejlepšími hráči z celé naší re-
publiky v kolech celostátních. Adéla Casková dokonce ve své 
kategorii zvítězila a 6. května přivezla z Havířova úžasné 1. 
místo. Marie Doležalová se sice v celostátním kole neumístila 
na žádném z prvních míst (její kategorie byla zastoupena 19 
soutěžícími!), ale může se pochlubit oceněním absolutní vítěz-
ky krajského kola. 

Také z mladých výtvarníků ledečské ZUŠ máme velkou ra-
dost – s úspěchem reprezentovali školu i město na krajské pře-
hlídce výtvarných oborů v Třebíči a jejich práce byly odbornou 
porotou vybrány do národního kola přehlídky, která se bude 
konat ve Šternberku. Jedná se o kolekce prací přípravného roč-
níku s názvem „Hračky“, soubor prací 1. a 2. ročníku na téma 
„Růst“ a projekt starších žáků „Multifunkční krabice“.

Výborně se v letošních soutěžích dařilo i dalším našim mu-
zikantům (viz výsledková listina níže). Za skvělou reprezen-
taci školy i našeho města Ledče nad Sázavou jim děkujeme 
a k úspěchům blahopřejeme! Učitelům těchto žáků děkujeme 
za jejich kvalitní přípravu. 
Výsledky okresních kol soutěží
Hra na akordeon: 1. místo – Adéla Casková, Kateřina Lebedo-
vá, Tomáš Novák, Anna Březíková, Iva Pecová a akordeonové 

kvinteto, 2. místo – Viktorie Kubíčková, Michal Tvrdík, Tomáš 
Vrbka, Antonie Radilová. 
Hra na kytaru: 1. místo – Bohuslav Žáček, Jakub Řehák, Marie 
Doležalová, Michaela Šturcová, 2. místo - Tereza Panská, 3. 
místo – Petra Blažková
Ve hře na klavír získal 1. místo Pavel Jahn.
Výsledky krajských kol:
Hra na akordeon: 1. místo 
Adéla Casková, Kateřina 
Lebedová a akordeonové 
kvinteto
2. místo – Tomáš Novák, 
Anna Březíková, Iva Pe-
cová
Hra na klavír – 1. místo Pa-
vel Jahn
Hra na kytaru – 1. místo 
Bohuslav Žáček, Marie 
Doležalová, 2. místo – Mi-
chaela Šturcová 
Výsledky celostátních kol:
Hra na akordeon – 1. mís-
to Adéla Casková, hra na 
kytaru – Marie Doležalová 
– účast. 

-jl-

DUCH JAKUBA SKLÁŘE BLOUDIL TA-
SICKOU SKLÁRNOU

V Huti Jakub v Tasících se uskutečnilo pří-
jemné setkání populárního herce pana LUĎKA 
MUNZARA, představitele hlavní role v seriálu 
„Synové a dcery Jakuba skláře“ s bývalými za-
městnanci sklárny. Společně si zavzpomínali na 
natáčení seriálu v roce 1984. Záběry z tohoto 
setkání byly součástí pořadu z cyklu „Zrezivělá 
krása“. Pořad o sklárně v Tasících byl odvysílán 
23. května 2011 na ČT 2 (najdete ho v archivu 
České televize). Tento dokumentární cyklus 
se věnuje významným technickým památkám 
v naší zemi. Přes nostalgii vzpomínek na časy, 
bezmála třicetileté, to bylo setkání velmi přátel-
ské a postřehy pana Munzara velmi zajímavé. 
Škoda, že jen na krátký čas se vrátil duch sta-
řičké sklárny.

M. Milichovská

MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ 

Dne 7. dubna 2011 byly děti z Mateřské školy v Ko-
žlí pozvány do lesa v Chyšné, kde jim předvedly svo-
ji sílu a hbitost moderní lesní stroje. Obří rozměry 
a ohlušující rachot strojů ohromily především kluky. 
Ale nakonec si na své přišla i děvčata.  Když želez-
ní pomocníci zmizely v hloubi lesa,  následovalo zá-
bavné dopoledne na hrací loučce. Děkujeme za krásně 
prožitý den, skvělé pohoštění, které zprostředkoval 
pan Ing. Jakub Kotek. PŘEJEME FIRMĚ HUGOLES 
HODNĚ ZDARU!

Učitelky MŠ Kožlí

VYDAŘENÝ VÝLET DO LESA  

Adéla Casková – akordeon,
Marie Doležalová – kytara
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Farmářské trhy
Neformální skupina realizující pro město 
Světlá nad Sázavou projekt Společná 
setkávání v roce 2011 pořádá v rámci akce 
Vítání podzimu farmářské trhy.
Termín: sobota 10. 9. 2011 od 9 do 16 
hodin v areálu světelského parku
Kdo se může zúčastnit:
prodejci zdravých potravin, produktů 
podporujících zdraví, domácích produktů 
(sýry, jogurty, mléko, chléb, pečivo, 
koláčky apod.), drobného domácího 
zvířectva a vlastních výpěstků (např. 
ovoce, zelenina, sazenice, bylinky). 
Bližší informace a návratku 
k přihlášení naleznete na webových 
stránkách města www.svetlans.cz

KOUPÍM 
poštovní známky, pohledy, obálky, 

bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, 
celé sbírky - větší množství - pozůstalost 
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny. Info: tiskarna@komurka.cz 

nebo tel.: 724 22 92 92 

Třídenní házenkářský turnaj Memoriál Karla Šulce, který pořádá DHC Plzeň spolu s 31. základní 
školou, patří k největším soutěžím v dívčích žákovských kategoriích v České republice. Tohoto 
turnaje se poprvé zúčastnily ve dnech 6.–8. 5. i minižačky z Ledče, a to hned ve dvou kategoriích. 
V mladší 4+1 se sešlo celkem 13 družstev. Děvčata odehrála celkem 12 zápasů rozložených do 
3 dnů. Za nádherného slunečného počasí se jim dařilo vyhrávat jeden zápas za druhým a holky 
ukázaly, že umí bojovat. Bez ztráty jediného bodu nastoupily v neděli k rozhodujícímu zápasu 
s Pardubicemi. Cíl byl jasný – vyhrát a zajistit si tak celkové prvenství na tomto turnaji.Podařilo 
se – máme zlato – výsledek 6 : 1 pro Ledeč. Z VÍTĚZSTVÍ máme všichni velkou radost. Nejlepší 
hráčkou družstva byla vyhlášena Veronika Zíková. Dalším úspěchem pro ledečskou házenou je 
hezké 5. místo našich minižákyň v kategorii 6+1, ve které soutěžilo 17 družstev. Ta byla rozděle-
na do dvou skupin.Naše děvčata postoupila do fi nálových bojů o medaile z 2. místa ve skupině. 
Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášena Tereza Sekotová.Sestava: Kačka Lebedová, Gábina 
Fialová, Sabina Hicková, Natálka Medová, Tereza Sekotová, Tereza Beladová, Nikola Ćerven-
ková, Radka Kujová.Trenér: Petr Hick Memoriál Karla Śulce – jubilejní XX. ročník se letos 
velice vydařil. Doprovázelo ho slunečné počasí, byl to turnaj s krásnou atmosférou. Zúčastnilo 
se ho celkem 53 družstev v kategorii mladší žačky, minižačky a přípravka. V areálu školy, kde 
se odehrávaly i všechny zápasy, měli účastníci turnaje zajištěno ubytování, stravování i kulturní 
a společenské vyžití.V sobotu se konala pyžamová diskotéka a večer výroční ohňostroj. Pořada-
telé připravili pro hráčky obrovský skákací gumový hrad, tipovací soutěž a měly možnost během 
turnaje navštívit plzeňskou zoo. Určitě byli s průběhem turnaje všichni spokojeni. 

Lenka Beránková

POSÁZAVSKÝ DRSOŇ 2011
V sobotu 24. května, za lehce podmračeného počasí, odstartoval už 9. ročník POSÁZAVSKÉ-

HO DRSONĚ, extrémního triatlonového závodu údolím řeky Sázavy. 
Na start, který odstartoval starosta města Ledeč nad Sázavou, pan Mgr. Petr Vaněk, se posta-

vilo 79 závodníků, ostřílených borců survivalovské reprezentace i tradičních domácích drsňáků 
a drsňaček. Své síly změřili při zdolání 21 km běhu terénem, 52 km jízdě na kole klasic nebo 
76 km jízdě na kole extreme a závěrečném 16 km sjezdu řeky Sázavy na otevřené kanoi či ka-
jaku. 

Na trase klasik si, za nakonec velmi slunečného a teplého počasí, nejlépe poradil v mužské 
kategorii Honza Kyncl, v ženské Míša Mikásková. Ve variantě extreme se absolutním mužským 
vítězem stal Aleš Dytrt a mezi ženami se na prvním místě umístila Zuzka Weissová. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na našem závodě podíleli, především pak 
sponzorům závodu, kterými byli: Město Ledeč nad Sázavou, Est, Galatek, Samba – půjčovna 
lodí, Hubertus – Pivovar Kácov a řada dalších.

Velká gratulace závodníkům k úspěšnému dojetí do cíle dlouho před západem slunce, velké 
díky organizačnímu týmu za přípravu a za rok se těšíme opět na startu.

Výsledky a fotky ze závodu najdete zde: http://pdrson.sweb.cz/
Iva Krutská

MINIŽAČKY Z LEDČE ZVÍTĚZILY

VELKÉ SLEVY 
Montáže a opravy elektroinstalací 10 %

elektromateriál nad 3000,- Kč hotově 10 % 
Akce na svítidla a lustry slevy až 40 % 
Lampičky a stojací lampy sleva až 40 %

Úsporné žárovky již od 50,- Kč
Žárovky 8 W až 100 W již od 6,- Kč  

Dále nabízíme dalších 12 000 položek
elektroinstalačního materiálu – zásuvky

vypínače, jističe, stykače, proudové 
chrániče,

rozvaděče a kabely ve vynikajících 
cenách.

Elkomplex Ledeč nad Sázavou 
Husovo náměstí  489

tel. 602 337 844, 602 252 365

Vítězné družstvo

trenér družstva:
Lenka Beránková
horní řada: 
Tereza Sekotová, 
Sabina Lukšíčková, 
Veronika Zíková,
Adéla Franclová, 
Michala Andrdlová, 
Lucie Jindrová
dolní řada:
Anežka Petržílková, 
Eliška Pavlíková,
Anička Nguyen,
Lenka Pavlíková, 
Eliška Velíšková

PRODÁM
pěkný slunný, zděný byt 3+1 v Ledči 
n. S. Staré sídliště, 3. patro s výtahem, 
krásný výhled, plastová okna – byt je 

po celkové rekonstrukci.
Kontakt na telefon: 603 271 155



Tradiční – již 55. ročník – LEDEČSKÉHO MOTOKRO-
SU se jel netradičně v sobotu 14. května 2011 na pečlivě 
připravené trati. Nad závodem, který byl uspořádán jako 
podnik seriálu AČR – MATERIA CUP 2011, převzal záštitu 
hejtman kraje Vysočina, MUDr. Jiří Běhounek. Podnik byl 
vypsán ve třídách: MX2, OPEN, dále Veterán I, Veterán II, 
Veterán III, HOBBY MX2 a HOBBY OPEN. Jako každý 
rok i letos přijeli jezdci, kteří tvoří špičku v kraji, ale i v ČR. 
Mezi favority jsme přivítali Jiřího Čepeláka z Osička MX 
TEAMU, Michala Votroubka z SMS Pardubice, Víťu Marka 
z CERMEN Racing Team a další.

Pozornost diváků byla zaměřena zejména na třídu OPEN, 
kde se očekával souboj dvou favoritů: Jiřího Čepeláka a Mi-
chala Votroubka. V první jízdě lépe odstartoval Michal 
Votroubek a dlouho vedl, Jiří Čepelák ale náskok neustále 
zkracoval a před cílem se mu podařilo dostat na první místo. 
Druhá jízda se jela od startu v pořadí Čepelák – Votroubek 
a takové bylo i konečné pořadí v součtu obou jízd. 

Jezdci z našeho AMK Ledeč nad Sázavou sice nezvítězili 
ve dvou třídách, jako v loňském ročníku, ale nevedli si vů-
bec špatně. 

V prestižní třídě MX2 byl Radim Doležal sedmý, Tomáš 
Urban devátý, ve třídě OPEN byl Tomáš Kaňkovský devá-

tý, ve třídě HOBBY MX2 dojel Ludvík Gabko na čtvrtém 
místě, Lukáš Prchal na místě devátém a Miloš Vágner na 
místě devatenáctém a Petr Pospíšil byl dvacátý třetí. Ve třídě 
HOBBY OPEN byl Josef Vorlický osmý a Stanislav Jasan-
ský jedenáctý.

Závod měli pevně v režii zkušení činovníci AČR – spor-
tovním komisařem byl p. Václav Severa, technickým ko-
misařem p. Václav Suchý a tým časoměřičů vedl p. Josef 
Vašíček.

Přesné a zasvěcené informace do celého závodiště posílal 
pomocí svého mikrofonu p. Karel Hruša. 

Letošní motoristická sezona v Ledči nad Sázavou ale LE-
DEČSKÝM MOTOKROSEM nekončí – po letech se zde 
pojedou dva podniky ročně. Dostali jsme se do kalendáře 
prestižního Mezinárodního mistrovství ČR ve čtyřkolkách 
a side. Uvidíme tedy motoristickou disciplínu, kterou jsme 
zde ještě neměli. Pamětníci si jistě vzpomenou na závody 
side, které se zde jezdily v 60. letech, ale technika od té doby 
značně pokročila a čtyřkolky tehdy ještě nebyly vůbec. Mo-
tocykly budou vodit špičkoví jezdci z ČR, Slovenska a Ra-
kouska. 

Zveme všechny fandy motokrosového sportu na závod 
čtyřkolek a side dne 27. srpna 2011! 

Ve dnech 23.–25. 5. 2011 proběhla v budově Gymnázia na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou podpisová akce na podporu 
zachování osmiletého gymnázia v našem městě. Společně s otevřeným dopisem pro RNDr. Marii Kružíkovou, radní pro oblast 
školství, byly odeslány archy s podpisy 561 občanů Ledče nad Sázavou a přilehlého okolí. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, 
kteří se podíleli na podpisové akci. Na červnovém zasedání zastupitelstva kraje Vysočina bude schválen postup Koncepce opatření 
k řešení dopadů demografi ckého vývoje ve středních školách zřizovaných krajem a dle předběžných informací by nemělo dojít ke 
zrušení osmiletého Gymnázia v Ledči nad Sázavou
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Měl jsi nás všechny tolik rád,
odešel jsi a nikdo z nás to nečekal.

Už nepohladíš a neporadíš.
Je těžké uvěřit tomu, že nevrátíš se nikdy domů.

Rána v srdci stále bolí, ale zapomenout nedovolí.
Dne 14. června 2011 uplyne sedmý smutný 
rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný

manžel, tatínek, dědeček, strýc, bratr, švagr 
a tchán – pan KAREL JANOVEC ze

Souboře u Ledče nad Sázavou. 
Nikdy nezapomeneme a s láskou stále 

vzpomínáme – manželka a syn Martin, děti 
s rodinami, sestra a bratr s rodinami, ostatní 

příbuzní.

Dne 6. června 2011 si připomínáme už 
druhé smutné výročí úmrtí kamaráda – 

pana ALEŠE PIPKA z Ledče nad 
Sázavou. 

S úctou a láskou vzpomínají manželka, 
dcery a všichni kamarádi.

VZPOMÍNKAVZPOMÍNKA

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.

Roky tiše běží jak tiché řeky proud,
jen vzpomínky se vrací
a nedají zapomenout.

Dne 9. července tohoto roku 
vzpomeneme nedožitých sedmdesátin

pana FRANTIŠKA HORAISE z Ledče 
nad Sázavou.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
spolu s námi.

Děkují  manželka a dcery s rodinami

Petr se narodil v Ledči nad Sázavou a kromě čtyř let studia na průmyslovce v Čáslavi 
a dvou let vojny prožil ve svém rodném městě celý život. Na vojně poznal také svoji 
budoucí ženu. Od klukovských let byl aktivním sportovcem. V žákovských letech, pod 
vedením Vojty Kavříka a Josefa Casky, hrál českou házenou. Jako dorostenec hrál ho-
kej a kopanou. Velikou Petrovou láskou byla atletika, které se věnoval od dorostu. Pod 
vedením Jirky Cikána se v Ledči vytvořilo silné atletické družstvo, jehož vrcholem 
byl postup do divizní soutěže. Petr skákal výšku, dálku, trojskok, běhal šedesát a sto 
metrů. Zúčastnil se i republikového mistrovství v atletice. Po vojně hrál závodně hokej 
i kopanou za Spartak Ledeč n. S. Po skončení aktivní sportovní kariéry se léta věnoval 
trenérské práci. Pod jeho vedením hrálo ledečské áčko velice dobře krajský přebor 
v kopané. Petr byl velmi oblíbený pro svou příjemnou a kamarádskou povahu. Byl to 
nekonfl iktní kamarád, který byl vždy na blízku, když bylo potřeba pomoci. Stejně byl 
hodnocen i svými spolupracovníky. Pracoval postupně v Kovofi niši, v lesním závodě 
a nakonec v Družstvu Stavba v Dolním Městě. Odtud také odešel do důchodu. 
S Petrem jsme prožili hezké chvíle jak na sportovištích, tak i mimo ně. Byl dobrý 
společník, který nezkazil žádnou zábavu. Ke sportu přivedl i svoji dceru Petru, která 
dělala závodně uměleckou gymnastiku. 
Chtěl bych Petrovi jménem všech kamarádů poděkovat za pěkně prožité společné 
chvíle. 
Petře, nezapomeneme!

Kamarádi – jf

VZPOMÍNKA NA SKVĚLÉHO KAMARÁDA PETRA LEBEDU

Česká zemědělská univerzita v Praze
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ 

FAKULTA
otevírá

v akademickém roce  2011/2012
ve svém Konzultačním středisku

SEZIMOVO ÚSTÍ – TÁBOR

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ 

STUDIUM
v oboru

Veřejná správa a regionální rozvoj
 - studium při zaměstnání (o víkendech)

  - přijetí bez přijímacích zkoušek 
- obor je řádně akreditovaný MŠMT ČR

 - státní škola s dlouholetou tradicí
- ekonomické vzdělání se širokým 

uplatněním
 - možnost získání titulu Bc. a Ing.

 - podávání přihlášek do 20. 8. 2011
 Více informací: Mgr. Petra Frková

tel. 774 944 988, 
e-mail: trendpartner@seznam.cz

www.trendpartner.cz

Na historickém snímku fotbalisté: sedí zleva – P. Lebeda, J. Vratislavský, F. Vyroubal (trenér), 
J. Cikán, J. Navrátil. Střední řada – L. Kalivoda, A. Olijnyk, B. Stýblo, K. Vávra, B. Pešek, 
F. Mikšíček, V. Jiřík (př. oddílu). Horní řada – A. Pitruň, F. Hořejš, J. Francl, J. Bobek, J. Svo-
boda, E. Vítek.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
• 11 h Ledeč n. Sázavou (tržnice za aut. nádražím) • 12 h Hněvkovice (na návsi) 
Prodej 24. 6. 2011 při objednání 10 ks drůbeže – Nutrimix ZDARMA!!!

(vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže)

Kuřice černé, červené                                     stáří: 14-18týd.   cena: 130-150,- Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)                    1-3týd.            60-80,- Kč
Moularden (kříženec pižmová+peking. kachny).   1-3týd.            60-80,- Kč
Kačeny barbarie (husokačeny)                  1-3týd.          90-110,- Kč
Husy (bílé)                      1-3týd.          130-150,-Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)                  6-8týd.          250-290,- Kč

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


