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PSÍ ČASY, tak tohle označení slýcháme o letošních prázdninách velmi často. Chladné a deštivé dny první 
poloviny léta nás k takovým slůvkům opravňují (pro zajímavost v Ledči byla průměrná červencová teplota 

16,4 °C, max. 29,4 °C – 9. 7., min. 7,9 °C – 23. 7.). Ale vězte, že pojem PSÍ ČASY je v pravém opaku toho, 
co si myslíme o letošních prázdninách respektive o jejich počasí – prostě pod psa. Jedná se totiž o dny 
vrcholného léta – horké a parné. Astronomicky se tak označuje období od 22. července do 22. srpna 

(lat. dies caniculares), kdy na obloze září Psí hvězda – Sirius, nejjasnější hvězda souhvězdí Velkého psa, 
který původně představoval egyptského boha se šakalí hlavou. Latinské označení psa je canis a odtud 
i ruský název pro prázdniny – kаникулы (kanikuly). Proti tomu naše pojmenování má jiný původ (dříve 

se užívalo jednotné číslo – ta prázdnina), souvisí se slovy prázdný, zahálející. Dříve se také hojně užívalo 
slovo vakace, odvozené od latinského vacuus – prázdný, nezaměstnaný. Ze stejného základu je pak i slovo 

evakuovat, tedy právě to, co se nyní o prázdninách děje. Většina z nás se o PSÍCH ČASECH „evakuuje“ 
k mořím, horám, řekám a jezerům… Tak nezapomeňte, že psí časy mohou i naplňovat vaše představy 

o horkém létu. Uvidíme, kolik ho ještě letos užijeme!
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ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 8. srpna 2011

I. RM schvaluje:
– Josefu Peškovi žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 
č. 4 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na dobu ur-
čitou od 1.8.2011 do 31.10.2011. Rada města Ledeč nad Sázavou 
schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 734,- Kč měsíčně.

– ukončení smlouvy o dílo č. S 814/2003 (sezónní údržba zeleně) 
uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a panem Milošem 
Vávrou, J.Haška 615, 584 01 Ledeč nad Sázavou.

– ukončení smlouvy o dílo č. S 73/2005 (sezónní údržba zeleně) 
uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Společenstvím vlast-
níků bytů ul. Na Sibiři 558 – 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

– ukončení smlouvy o dílo č. S 814/2003 (sezónní údržba zeleně) 
uzavřené mezi Městem Ledeč nad Sázavou a Společenstvím vlast-
níků bytů ul. J. Haška 614–616, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

– uzavření „Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s ko-
lektivním systémem ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 
300/60, 140 00 Praha 4.

– výběr fi rmy ROCKNET s.r.o. na akci „Zajištění havarijního sta-
vu svahu nad hasičskou stanicí v Ledči nad Sázavou“ za částku 
236.341,80 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy o dílo. 

– poskytnutí fi nančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě 
města –Český kynologický svaz ZKO 730 Ledeč nad Sázavou 
– na nákup vybavení a údržbu zařízení cvičiště, vzdělávání in-
struktorů, pořádání akcí pro veřejnost a údržbu pozemku ve výši 
10.000,- Kč.

– poskytnutí fi nančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě 
města – Lyžařský klub o.s. – na provoz a údržbu ve výši 15.000,- 
Kč.

– poskytnutí fi nančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě 
města – Český svaz chovatelů o.s. na pořádání krajské soutěžní 
výstavy ve výši 15.000,- Kč.

– poskytnutí fi nančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě 
města – Jan Wenemoser na účast v mezinárodní bilympiádě 
v Soulu ve výši 3.000,- Kč.

– poskytnutí fi nančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě 
města – Český rybářský svaz – na ceny pro rybářské závody dětí 
ve výši 5.000,- Kč.

– poskytnutí fi nančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě 
města – INSPIRIA o.s. na akci Inspirativní podzim ve výši 
5.000,- Kč.

– poskytnutí fi nančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě 
města – Myslivecké sdružení Želivka-Kožlí o.s. na akci Posá-
zavské lesní zkoušky ohařů ve výši 5.000,- Kč.

– bezplatné zapůjčení tribuny pro pořádání sportovní akce „Mis-
trovství Evropy v adventurerace“ v termínu od 16.–21. 8. 2011. 
Miroslavu Janouškovi, Sluneční zátoka, Ledeč nad Sázavou

– bezúplatný pronájem části pozemku parc. č. 1622/3 v k.ú. Ledči 
nad Sázavou cca 5m2, ul. Koželská (u vodojemu pro ČSAD), za 

účelem umístění 2 ks včelstev panu Jaroslavu Řehákovi, bytem 
J. Wolkera čp. 844, Ledeč nad Sázavou na dobu 10 let a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy.

– prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. 
č. 209/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou panu Pavlu 
Pánkovi, ul. J. Haška čp. 572, Ledeč nad Sázavou o 1 rok, tj. do 
31. 8. 2012.

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory o ploše 65,90 
m2 (2 místnosti – prodejna o ploše 61,46 m2 a místnost WC 
o ploše 4,44 m2) v domě čp. 555, ulice Ke Stínadlům, Ledeč nad 
Sázavou. 

– pořádání mezinárodního expedičního závodu 4členných týmů 
včetně bezúplatného umístění startovacího zařízení v prostoru 
Mariánského sloupu dne 17. 8. 2011 od 9.00 do 12.00 hodin na 
Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. 

– pořádání petiční akce za uzákonění přímé volby starostů, primá-
torů, hejtmanů a prezidenta, dne 22. 8. 2011 od 8.00 do 20.00 
hodin na Husově náměstí a okolních ulicích v Ledči nad Sázavou 
s tím, že za průběh akce zodpovídá paní Kateřina Odvárková, 
tel.č. 737 165 809. Pronájem pozemku bude bezúplatný.

– žádost Českého kynologického svazu, Základní kynologická or-
ganizace 730, Ledeč nad Sázavou, Hradec čp. 82 na pořádání 
akce pro děti a veřejnost v prostorách celé rekultivované skládky 
Rašovec dne 3. 9. 2011. Pronájem pozemku je bezplatný.

– prominutí platby nájemného společnosti Ing. František HORT-RE-
GATECH za pronajaté nebytové prostory v objektu čp. 145, Mlýn-
ská ulice v Ledči nad Sázavou, které jsou dočasně vyklizeny z důvo-
du rekonstrukce tohoto objektu. S termínem od 20. 6. 2011 do doby 
opětovného písemného záznamu o předání dokončené stavby.

– přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj, na akci výstavby ZTV v lokalitě Plácky „18 TI Ledeč 
nad Sázavou“ ve výši 900.000,- Kč a pověřuje starostu města 
podpisem „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.

II. RM neschvaluje:
– poskytnutí fi nančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě 

města – Mimochodem o.s. – na provoz divadla.
– poskytnutí fi nančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě 

města – INSPIRIA o.s. – na akci Hrdinové Baku.
– realizaci požadavku žadatele o bezplatnou montáž, demontáž 

a odvoz tribuny při sportovní akci pořádané ve Sluneční zátoce 
v Ledči nad Sázavou. 

– příspěvek na renovaci ordinace MUDr. Haně Lokšové, Habrecká 
čp. 450 Ledeč nad Sázavou.

III. RM ukládá:
– referentovi města Luďku Šímovi, aby provedl analýzu nájemní 

smlouvy s divadelní skupinou Mimochodem a zároveň provedl 
revizi klíčů v celém areálu ledečského hradu.

IV. RM jmenuje:
– Mgr. Bc. Janu Hospodkovou do školské rady ZŠ v Ledči nad 

Sázavou.

TENISOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE
V LEDČI N. S.

TENISOVÉ KURTY NAD HRADEM

27.–29. SRPNA 2011
VELKÉ OBSAZENÍ DOMÁCÍMI HRÁČI

ZARUČENÁ VYSOKÁ KVALITA
MLÁDEŽNICKÉHO TENISU

13.–14. 8. MUDr. Kočová Jana,
Habrecká 450, Ledeč n. S. 724 170 466

20.–21. 8. MUDr.Swaczyna Kazimír,
Okrouhlice 186 569 489 174

27.–28. 8. MUDr. Krajcarová Jana,
Dobrovského 2023, H. Brod 569 426 102

3.–4. 9. MUDr. Kříž Ladislav,
Plovárenská 482, H. Brod 569 426 104

10.–11. 9. MUDr. Pullman Josef, Česká Bělá 122 603 989 746

17.–18. 9. MUDr. Vašíčková Magda,
Šubrtova 2170, H. Brod 569 421 329

ZUBNÍ POHOTOVOST SRPEN 2011
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Jedná se o „závod“ a sraz motocyklů ČS výroby od počátku výroby až po současnost. Součástí akce je výstava motocyklů, rozdělená do tří kategorií, výstava tuzem-
ských výrobců motocyklů a motocyklového příslušenství a dále možnost zapůjčení motocyklů JAWA. Pro rodiče s dětmi je zajištěn dětský koutek se skákacím hradem 
a soutěžemi pro děti. Hrajeme i céčka (munice zajištěna). Pro všechny návštěvníky zajišťujeme občerstvení. Přijďte se podívat na krásu techniky. Pro diváky vstup od 
8 do 22 hod.
PROGRAM
08:00 Otevření areálu (TJ Kovofi niš)
08:00–11:00 prezentace účastníků
11:00–12:00 organizační přípravy závodu a jezdců
12:00–16:00 závod Melechovský okruh (okruh vedený po silnici III. třídy kolem)
13:30–16:30 jízda zručnosti (areál TJ pro dojíždějící závodníky)
16:30–17:00 vyhodnocení a vyhlášení vítězů
17:00 společná vyjížďka
17:30–18:30 prohlídka obce Lipnice n. S. a jejích památek
18:00–21:00 návrat do areálu a volná zábava
21:00 promítání fi lmu Já jsem stěna smrti (forma letního kina)

Organizátor: Petr Soukup – PESO s partnery: Město Ledeč, AMK. Technické služby, ČZ a.s. Strakonice, ČZ řetězy s.r.o. Strakonice, Jawa moto s.r.o. Týnec n. S., 
Mitas a.s. Praha, MOTO FGR s.r.o., Ústí nad Orlicí.

EUROPOSLANKYNĚ BRZOBOHATÁ NAVŠTÍVILA LEDEČ VÝZVA

NÁMĚSTEK KRAJE NA LEDEČSKÉ RADNICI

Na pozvání vedení Městského úřadu v Ledči nad Sázavou zavítala v polovině července Ing. Zuzana Br-
zobohatá v doprovodu Mgr. Běly Hejné (ČSSD – Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky) na 
Ledečsko. Po krátkém přijetí na radnici navštívily obě dámy tasickou sklárnu, kde je zaujal nadšený výklad 
(a také stesky) průvodkyně paní Marie Milichovské. Vzhledem k technickému vzdělání paní poslankyně to 
bylo povídání o této technické památce velice zajímavé. Budoucnost tohoto historického objektu poslankyně 
vidí v jeho využití pro turistické účely. V ideálním případě by mohlo sklárnu zakoupit Město Ledeč.

V programu byla také návštěva ledečského hradu, kde kdysi byla na školním výletě. Další zastávkou byla 
obec Vilémovice, kde byla přijata starostou obce panem Václavem Vackem. Zvelebená obec se jí velmi líbila 
a zaujal ji především starý tis a moderní víceúčelová budova obecního úřadu. 

Odpolední část byla věnována návštěvě vodní nádrže Želivka. Zajímala se o zásobování vodou, provoz 
tohoto vodního díla i úpravu vody.

Ing. Brzobohatá na závěr konstatovala, že zkušenosti z regionů jsou pro ni velmi cenné (je členkou Výboru 
pro regionální rozvoj) a snaží se, v rámci časových možností, vyjíždět do různých koutů republiky co nejčas-
těji. Na Ledečsku se jí velmi líbilo.  -ok- 

V horkém letním dni plném bouřkových mraků navštívil ledečskou radnici první náměstek kraje Vysočina, 
pan Ing. Vladimír Novotný (ČSSD). Venkovní atmosféra v žádném případě neovlivnila jednání ve starostově 
kanceláři. Naopak byla velmi uvolněná a přátelská. Protože pan náměstek je zodpovědný zejména za fi nance 
a grantovou politiku, nemohla se řeč točit kolem ničeho jiného než právě peněz. I když čas prázdnin a dovo-
lených právě vrcholí, přípravy na nový rozpočet kraje (a samozřejmě i města) jsou v plném proudu. Potřeb je 
mnoho a je třeba je náležitě skloubit. Věřme, že návštěva Ing. Novotného byla v tomto směru plodná a nad 
dalšími jednáními se nesnesou zmíněná bouřková mračna.

MELECHOVSKÝ OKRUH – SRAZ MOTOCYKLŮ ČS VÝROBY
LEDEČ N. S. – AREÁL TJ KOVOFINIŠ 20. SRPNA 2011

Před časem jsem do redakce dostal do-
pis pana Jana Setváka z Litvínova, který 
se zajímá o historii železniční dopravy 
v Ústeckém kraji a sbírá veškeré informa-
ce i o osudech jednotlivých severočeských 
železničářů. Zajímají ho příběhy, staré fo-
tografi e i dokumenty. Při své sběratelské 
činnosti narazil i na souvislosti s naším 
městem. Obrací se na nás s následujícím 
dotazem:

Po okupaci pohraničí v roce 1938 byly 
do železniční stanice Ledeč nad Sázavou 
evakuovány (ve smyslu úřadu i zaměstnan-
ců) železniční stanice Most a Duchcov. Je 
známo, že prvotní ubytování těmto zaměst-
nancům ČSD z pohraničí zajistil ledečský 
radní Vopěnka. Rodiny byly umístěny ve 
volných bytech, děti byly rozebrány do ro-
din a hromadné bydlení bylo v sokolovně. 
Část železničních zaměstnanců se v Ledči 
nebo okolí usadila natrvalo, část přešla ji-
nam. Existují na tuto pohnutou dobu něja-
ké konkrétnější zápisy o těchto evakuova-
ných ve vaší kronice či tehdejším lokálním 
tisku? Nežijí ve vašem městě aktéři těchto 
událostí (byť v době jejich konání i v ne-
dospělém věku) či jejich potomci? Děkuji 
velice za případnou odpověď.

V kronice města se o této události nic 
nepíše, nenašli jsme ani žádné jiné do-
kumenty z té doby. Obracíme se tedy na 
veřejnost, zda by někdo k tomuto dotazu 
neměl nějakou vzpomínku, fotografi i, do-
kument. Je to jistě dlouhá doba, ale pokud 
máte nějakou vzpomínku nebo dokument 
k této „nádražácké“ události, obraťte se 
prosím na redakci Ledečského zpravo-
daje. Pokud se dozvíme nové skutečnosti 
k tomuto tématu, jistě vás o tom budeme 
informovat na těchto stránkách. 

Děkuje ok.

VYMĚNÍM byt 3+1 za byt 2+1 
v Ledči nad Sázavou, výhradně 
na sídlišti Stínadla. Byt v přízemí 
nebo s výtahem je podmínkou. 
Kontakt na telefon: 723 592 572.
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KALEIDOSKOP

PASOVÁNÍ ŠKOLÁČKŮ V KOŽLÍ. V Mateřské škole Kožlí se 29. června 2011 konalo Pasování školáčků. Menší děti si vyzkoušely připravené atrak-
ce už v dopoledních hodinách, následovalo grilování a odpoledne patřilo předškolákům. Ti byli pasováni na školáky. Dostali šerpy a další dárečky 
pro vzpomínku na školku. O celodenní program se postaral pan Kotek s řadou pomocníků, kterému bychom tímto chtěli velmi poděkovat. 

I. Mindlová a rodiče školáčků

POUTĚ neodmyslitelně patří k létu. Jistě už dávno ztratily svůj původní charakter, známe je spíše jen jako další příležitost k pořádnému obědu, jako 
břesknou zábavu, krámků plných cetek a především postrach dědečků a babiček. Malí poutníci jsou nároční a chtějí užít každé postavené atrakce 
a než takový staroušek vrátí drobné do portmonky, světský už má houpačku s harantem přibrzděnou a třicet kaček je fuč! Pouť U studánky na Pasece 
se přeci jenom trochu liší a blíží se svému původnímu poslání. Posvátné místo v lese, pod korunami vzrostlých stromů přímo vybízí k rozjímání. 
Hlasitě se modlící a zpívající dav poutníků je velmi silný zážitek. Příjemné setkání doplňuje bodré plácání strýců po zádech i klevetění tetek. Věřme, 
že ten přátelský duch nezůstane jenom na tom paloučku uprostřed lesů. Bylo tam mile a hezky! 

Uprostřed prázdnin oslavil své šedesáté narozeniny enfant terrible ledečského fotbalu – Láďa Čech. Nepočítaly se ani odehrané zápasy, ani červené karty, 
natož vypitá pivínka. Každopádně to byla oslava dobrá a jubilantovi přejeme hodně zdraví i úspěchů – i když na sportovním poli už to asi nebude. 
Naopak pěkné sucho bylo na Sázavě a jez u mlýna, přes deštivý červenec, trčel z vody pěkně vysoko. Pro vodáky to byl spíš přechod přes hřeben. 
Dost lidí se nad tím pozastavovalo a také trochu zlobilo. Proč asi?
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVENEC 2011

Ledečský pohár v karate

Vloupal se do bytu – dosud ne-
zjištěný pachatel se v době od 3. 7. 
do 6. 7. vloupal do bytu na ulici Ma-
rie Majerové v Ledči nad Sázavou. 
Nejprve nezjištěným nástrojem 
rozlomil zámek a vnikl do bytu. 
Byt poté prohledal a odcizil barev-
ný televizor, deku, elektrickou roz-
dvojku a dvě čokolády. Na odcize-
ných věcech a poškozených dveřích 
a zámku způsobil škodu bezmála 

10 tisíc korun. 
Vloupal se do garáže – policisté z Ledče nad Sázavou šetří 

případ vloupání do garáže u rodinného domu v obci Bělá. Ne-
známý pachatel v době od 6. 7. do 7. 7. vypáčil pravé křídlo 
dřevěných vrat a vnikl do garáže, odkud odcizil celkem 8 ry-
bářských prutů a další rybářské náčiní, například signalizátory 

záběru, váhu, podběrák, křeslo, bivak a další, vše v hodnotě 
bezmála 20 tisíc korun. 

Nezvaný host – pro přečin krádeže, spáchané formou vlou-
pání, zahájili policisté v Ledči nad Sázavou úkony trestního ří-
zení, které se dopustil neznámý pachatel v době od 20. do 22. 7.
tím, že vnikl nezjištěným způsobem do pohostinství v obci 
Hněvkovice a odcizil zde několik krabiček cigaret různých 
značek a fi nanční hotovost. Poškozené majitelce vznikla škoda 
téměř dva tisíce korun.

Krádež okapových svodů – ledečští policisté přijali ozná-
mení o krádeži měděných okapových svodů v Ledči nad Sáza-
vou. Neznámý pachatel v noci na úterý 26. 7. překonal oplocení 
a vnikl na pozemek novostavby rodinného domu v ulici Barbor-
ka. Zde odcizil celkem 12 metrů okapového svodu a dále mě-
děná kolena a kotlíky. Přitom poškodil barevnou omítku domu. 
Poškozený majitel škodu vyčíslil na téměř 9.000 Kč.

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

Poslední červnovou sobotu se konal již 6. ročník Ledečského poháru v karate, který 
pořádal oddíl naší základní školy. I přes pozdní termín závodů, kdy už jsou některé 
děti (i dospělí) na dovolených nebo duchem na prázdninách, si cestu do tělocvičny 
našlo přes sto závodníků z dvaceti oddílů. Kromě západních Čech byly zastoupeny 
všechny kraje republiky, a tak se naše město stalo tak jako loni dějištěm největšího 
turnaje v karate na Vysočině v tomto roce.

Zápasy probíhaly na dvou bojištích zároveň. Kvalita účastníků byla zas o něco vyšší 
než v minulých letech, a tak se obhajoba trofeje pro nejlepší oddíl zdála být téměř 
nemožnou. Kromě silné konkurence jsme se museli vypořádat s velkou absencí na-
šich klíčových závodníků. Úvod turnaje nám vyšel na výbornou a v nižších věkových 
kategoriích jsme dominovali: N. Šafranová zlato (2x), J. Synecký zlato, Soto stříbro, 
M. Ausfi círová a E. Kotoučová stříbro + bronz (obě). Ve starších žácích pak pouze V. 
Kučera vybojoval bronz. Pak jsme ještě v týmech žáků získali 2x stříbro a bronz. Ka-
tegorie nad 13 let jsme tentokrát vůbec neobsadili. A tak o konečném pořadí rozhodly 
až zápasy dospělých, kde se představila i trojice domácích trenérů: M. Čtvrtníková 
zlato, J. Kovaříková stříbro + bronz a L. Havel bronz. 

V závěrečném součtu jsme o bod předstihli druhou Bystřici pod Hostýnem a třetí 
Neratovice. N. Šafranová si ještě odnesla trofej pro 2. nejlepšího závodníka turnaje, 
když ke dvěma zlatým přidala ještě stříbro a bronz ze soutěže družstev.

Poděkování patří městu Ledeč nad Sázavou za fi nanční podporu této akce. A všem 
zdravotníkům, rozhodčím a pořadatelům, kteří věnovali svůj volný čas, aby pomohli 
zdárnému průběhu akce.

Občanské sdružení Přátelé Zahrádky
a Národní památkový ústav 

zvou na akci

HRADOZÁMECKÁ 
NOC

V sobotu 3. září 2011
v kostele sv. Víta v Zahrádce

PROGRAM:
18:00 a 19:00 Kostýmované prohlídky
18:00–20:00 Tvořivé a pohybové dílny 

pro děti i dospělé
19:30–20:30 Promítání dokumentů o Za-

hrádce
20:30–21:30 Vystoupení sopranistky 

Miroslavy Časarové
 Miloš Doležal – pásmo ta-

jemných příběhů z Podivic
21:30–22:00 Ohňové překvapení

Vstupné dobrovolné
www.zahradka.euweb.cz

Možnost přispět na veřejnou sbírku
na opravy a restaurování kostela

Transparentní účet 5399739001/5500

PSÍ LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI

Pořádá ZKO Ledeč nad Sázavou dne 
3. září 2011 od 14 hodin  na Rašov-
ci. Vstupné pro dospělé je 25 Kč. 
Ukázky výcviku: Psí pohádka, Agili-
ty Ledeč nad Sázavou, Flyball Kutná 
Hora + Ledeč DogFrisbee, DogDan-
cing Slavík L. & Laetitia, O posá-
zavského BOBa
– soutěž o nejkrásnějšího voříška 

Ledečska
– přihlášení k dostání v Hobby Zoo, 

U Alíka nebo na stránkách ZKO 
www.cvicakvledci.wbs.cz

Doprovodný program: Dětské hry, 
jízda na čtyřkolkách, jízda na koni. 
Občerstvení zajištěno!
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Druhá část
Odpadové hospodářství – obec zajišťuje týdenní svoz komu-

nálního odpadu, několik sběrných míst s kontejnery pro separaci 
a svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Obec na odpa-
dové hospodářství připlácí velkou měrou ze svého rozpočtu.

V Sechově byla odstraněna stará černá skládka, částečně byl 
„zatrubněn“ potok a provádí se zavážení rokle pro přípravu pře-
ložky komunikace a vyrovnání pozemku pro dětské hřiště. V le-
tošním roce bylo dokončeno víceúčelové hřiště u ZŠ Kožlí, kde 
byl položen nový povrch. Dále s přispěním schválené dotace na 
vybavení dětských hřišť budou letos instalovány herní sestavy na 
dětských hřištích v obci Kožlí, Bohumilice a Sechov. 

V loňském roce byla položena nová zámková dlažba na parkovišti 
a chodníku u KD Kožlí a místní prodejny, vybudováno nové schodiště 
k místní prodejně a vybudován bezbariérový přístup ke KD Kožlí, 
místní prodejně, administrativní budově OÚ a budově MŠ.

Další z velkých investičních akcí obce bylo v roce 2009 dokonče-
ní I. etapy ZTV (základní technická vybavenost) Kožlí pro 22 RD. 
Parcely jsou kompletně zasíťovány (elektro, pitná voda, jednotná 
kanalizace, plyn), jsou prodány a téměř všechny zastavěny rodinný-
mi domy, a víc než polovina rodinných domů je obývána. U těchto 
parcel je vybudována nová přístupová komunikace, veřejné osvětlení 
a místní rozhlas. Pro rok 2012 obec připravuje II. etapu ZTV Kožlí 
pro dalších 24 rodinných domů, pro kterou jsou vykoupeny pozemky 
a částečně připravena stavební dokumentace a I. etapu ZTV Bohumi-
lice. Obec připravuje projekt splaškové kanalizace v Bohumilicích, 
na který bude obec, po souhlasu majitelů pozemků, žádat o územní 
a stavební povolení. Obec tíží nedostatek fi nancí na opravy a výstav-
by obecních komunikací, které jsou někde ve velmi špatném stavu 
a zatím nelze dosáhnout na grantový program.

OBEC KOŽLÍ MÁ ZPRACOVÁN A SCHVÁLEN ÚZEMNÍ 
PLÁN. Obec je součástí Mikroregionu Ledečsko a podílnickou 
obcí Lesního družstva obcí Ledeč nad Sázavou. Obec je akcioná-
řem VAK a.s., Havlíčkův Brod a Úpravny vody Želivka a.s.

V obci Kožlí a Bohumilice jsou vedeny kroniky. Obec maxi-
málně využila a bude využívat dostupných dotací jak z programů 
kraje, státu, tak z programů EU.

Obec několik let využívá příspěvek na VPP od ÚP Havl. Brod 
a zaměstnává 3 občany.

Občané mají dobré spojení autobusem v pracovní dny směrem 
na Humpolec, Jihlavu a Prahu, do Ledče nad Sázavou, Havlíčkova 
Brodu, Čáslavi, na které obec přispívá ze svého rozpočtu. Za děti, 
které navštěvují ledečské školy, hradí obec ze zákona každoročně 
nemalý příspěvek.

VEŘEJNÉ DĚNÍ V OBCI. V obci je několik aktivních spolků: 
Sbor dobrovolných hasičů v Kožlí, Sportovní klub Kožlí, Český 

rybářský svaz Kožlí, Myslivecké sdružení Želivka Kožlí, Český 
svaz žen, Český červený kříž, Sbor dobrovolných hasičů Sechov.

Tyto spolky zajišťují údržbu svěřeného majetku, kulturní a spo-
lečenské akce a brigádnickou činnost v obci. Tyto spolky pořádají 
tradiční akce v obci: hasičský ples, maškarní rej a maškarní zába-
vu, velikonoční zábavu, Letní koželské slavnosti, lesní zkoušky 
ohařů, turnaj v nohejbalu, pouťovou zábavu, posvícenskou zábavu 
a poslední leč. Pro děti se pořádá dětský den a pohádkový les, dět-
ský karneval, mikulášská nadílka a rybářské závody. 

V obci Kožlí je kostel zasvěcený „Proměnění Páně“ v majetku 
římsko-katolické církve, v kterém jsou konány obřady (svatby, bo-
hoslužby, varhanní koncerty, pohřby).

V roce 1999 věnovala rodina Beladových kostelu nový zvon, 
nazvaný jménem Zdeněk, na památku jejich zesnulého syna. 
V roce 2009 proběhla veřejná sbírka na opravu varhan v kostele 
v Kožlí. Obec přispěla částkou pokrývající polovinu nákladů na 
opravu varhan. 

Obec Kožlí zasílá svým občanům při životních jubileích od 50 
let každých 5 let blahopřání a od 70 let každých pět let dostávají 
občané balíček, kytici a blahopřání, které jim osobně předají zá-
stupci obce. Narozeným občánkům přispívá obec 5 000,- Kč a dále 
pokud tyto děti budou navštěvovat místní ZŠ, dostanou každý rok 
příspěvek 1 000,- Kč. Dojíždějícím žákům z jiné obce do ZŠ Kožlí 
obec přispívá částku 1 000,- Kč na školní rok. 

FIRMY V OBCI: ZEMKO Kožlí a.s., věnující se zemědělské 
výrobě, fi rma ALKO s.r.o., pila Storož, fi rma ALMI-Michek, za-
bývající se dovozem drogistického zboží a autodopravou, truhlář-
ství Pecha, truhlářství Karel, truhlářství Burger, fi rma Husák-do-
prava a mechanizace a fi rma Hlídek, zabývající se zemědělskou 
výrobou, dále zde jsou osoby samostatně výdělečně činné. 

V obci je možnost stravování v Restauraci u Pechů, v jídelně 
Zemko Kožlí a.s., v letních měsících na koupališti v Kožlí a v ki-
osku CLUB 208. Podnikání v obci je velmi omezeno ochranným 
pásmem Švihovské přehrady, hlavně z důvodu vysokých nároků 
na ochranu spodních vod a vypouštění odpadních látek.

Přírodní zajímavostí jsou tzv. Čertovy díry, které leží na jihozá-
pad od obce a váže se k nim pověst „O líném Emanovi“. V dřívěj-
ších dobách byla krajina kolem toku řeky Želivky vyhledávaným 
rájem turistů, vodáků a ostatních rekreantů. Na toku řeky stála bu-
dova Franclova mlýna, který dodával od r. 1920 el. energii do Ko-
žlí. Mlýn byl zbourán v r. 1969 před napuštěním přehrady. V chrá-
něném území zdroje pitné vody roste mnoho vzácnějších rostlin 
a bylin. Z důvodu ochrany přehrady nelze se ve vodě koupat ani 
zde tábořit. V blízkosti obce roste ve svahu nad silnicí vzácný 
strom dřezovec trojtrnný. 

Václav Husák, starosta obce
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Jako každému lidskému sídlu se v mi-
nulosti nevyhýbaly malé i velké požáry. 
Většinou končily vyhořením celých 
částí města. Tak tomu bylo mnohokrát 
i v případě našeho města. Je doložena 
řada požárů, které opakovaně zničily 
celý střed městečka. Naštěstí hasičská 
technika se rychle vyvíjela a časem se 
dařilo tyto pohromy přeci jen trochu 
omezovat. Přesto oheň ještě několikrát 
krutě udeřil.

Pohled na východní stranu náměstí 
z roku 1925. Fotopohlednice byla ode-
slána do Kutné Hory dne 21. června 
1926. Zajímavostí je očíslování domů 
odesílatelem, které pohltil požár dne 2. 
června 1926. Ten vypukl v čísle popis-
ném 139 a postupně přeskočil na okolní 
budovy. Zdivo bylo postupně ztrháno 
do výše prvního patra, a to od čísla po-
pisného 138 až po dům 142.

Na další fotografi i je vidět celková dra-
matická škoda, kterou požár napáchal. 
Nalevo část Panského domu, dům číslo 
139 (dnes fi rma ATOS). Dále číslo 140, 
řeznictví a hostinec U Hroznu J. Nová-
ka (dnes restaurace CENTRÁL). Číslo 
141 – dnes restaurace U HAVLA, dříve 
obchod obilím, lihopalna J. Freuda. Sou-
časně padl také obchod střižním a sou-
kenným zbožím K. Kosa č. 142 (nábytek 
pí Jeřábkové a kadeřnictví pí Pipkové). 
Patro domu bylo vlivem poškození po-
žárem strženo dodatečně. V blízkosti 
stojící dřevěná trafi ka kupodivu zůstala 
červeným kohoutem nedotčena.

 –PH–

Dne 14. září 2011 se bude konat VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 
Veletrh navazuje na pětiletou tradici výstav kompenzačních pomůcek 
pro sluchově, zrakově a tělesně postižené. Město ji pořádá ve spolupráci 
s Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina a Sjednocenou organi-
zací nevidomých a slabozrakých. Veletrh by se konal v kulturním domě 
Ostrov v Havlíčkově Brodě. Kromě těch, které vyrábí pomůcky pro zdra-
votně postižené, se budou prezentovat poskytovatelé sociálních služeb 
města Havlíčkův Brod a jiné fi rmy, které se zaměřují na zdraví a zdravý 
životní styl. Všichni jsou srdečně zváni.

Další aktivitou Centra pro zdravotně postižené (CZP) je klub Klíček pro 
děti se zdravotním postižením a jejich rodiče. Přes prázdniny se klub Klí-
ček pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiče nekoná, ale již teď se 
můžete o Klíčku informovat. Společně se scházet budeme zase v září.

CZP sídlí v budově Soukromého zdravotnického zařízení. Naším poslá-
ním je zvýšit informovanost osob se zdravotním postižením, podporovat 
jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení 
kvality života. Nabízíme pomoc postiženým osobám i jejich příbuzným 
v oblasti základního a odborného sociálního poradenství (např. o dáv-
kách sociálního zabezpečení, o slevách a výhodách pro ZTP občany či 

o příspěvku na péči). Provádíme taktéž terénní práce, v rámci nichž si 
mohou klienti z Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Přibyslavi, Světlé nad Sá-
zavou, Ledče nad Sázavou a okolních obcích s pracovníkem Centra tele-
fonicky dohodnout osobní schůzku v místě jeho bydliště. V CZP je možné 
zakoupit baterie do sluchadel, ušní tvarovky, štětečky nebo čistící tablety. 
Všechny poradenské služby poskytujeme zcela zdarma.

Provozujeme také půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomů-
cek. Lze si vypůjčit např. chodítko, dětský rehabilitační kočárek, mecha-
nický vozík, toaletní a sprchové křeslo, nástavec na WC, vycházkovou hůl 
aj. Příspěvek na údržbu se pohybuje ve výši od 3 do 5 Kč za den. Nabízíme 
pomoc při výběru vhodné kompenzační pomůcky a informujeme o postu-
pu k jejímu získání. 

NÁVŠTĚVNÍ HODINY CZP: 
Pondělí 8–12, 13–14 • Úterý terénní práce 13–14,30
Středa 8–12, 13–17 • Čtvrtek 8–12 terénní práce 
KONTAKTNÍ ÚDAJE: vedoucí Bc. Alena Škarková, Dobrovského 
2915, 580 01 H. Brod, tel. 569 427 614, e-mail: czphbrod@volny.cz, 
www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz.  Alena Škarková

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ H. BROD INFORMUJE
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Začínáme vzpomínkou na jednoho z nás, na první vedoucí dívčího 
kmene, sestru Líbu Kosovou-Havlovou. Stejná však vzpomínka může 
být připsána i mnoha dalším, kdo ještě zůstali, aby připomněli, že ledeč-
ský klub oldskautů v rámci 100 let českého skautingu má svou vlastní, 
šestašedesátiletou historii.

Nesmí upadnout v zapomenutí cesta sestry Libuše Kosové, která šla 
životem se skautingem v srdci od svých sedmnácti let, kdy absolvovala 
svůj první tábor a lesní školu u Horního Hodružského jezera nad Banskou 
Štiavnicí na Slovensku, v červenci 1938 (48°27´ s.š. a 18°48´v.d.) v hor-
natině Štiavnických vrchů.

Za pomoci kolínského lékaře a významného skautského pracovníka, 
MUDr. Civína, byla přijata na skautský tábor a slovenskou Lesní školu, 
kde zažila strasti i radosti táboření a za nočních hlídek se také naučila pře-
konávat strach z divoké a opuštěné krajiny, obklopené hlubokými lesy. 
Tehdy poprvé oblékla skautský kroj a jako vzácná památka na ten čas jí 
zůstal i darovaný klobouk amerických skautů.

Pak přišla válečná vichřice, v roce 1942 první, tehdy Heydrichův vý-
nos o likvidaci Junáka, kdy ale přesto stále dál existovalo u nás minimál-
ně devadesát tajných skautských oddílů pod různými názvy. V té době 
ještě v Ledči nebyla – ani nemohla být – samostatná skautská organizace 
a jen střípky informací lze dohledat z let 1920-23 o šestičlenné skupi-
ně chlapců, již ale vybavených skautským krojem vlastní výroby podle 
pražského vzoru. Klobouky jim tenkrát vyrobil pan Krupička, klobouč-
ník. Pak ještě v roce 1934 zažil skautský tábor jeden z pozdějších členů 
Foglarovského 333. klubu čtenářů Mladého hlasatele v „Údolí mlh“ na 
Želivce u Franclova mlýna.

Nedá se tedy říci, že v té době již existovala v Ledči skautská organizace. 
Ta začala jako již řádně registrovaná působit od července 1945, nástupem 
šestnácti bratří na žňovou brigádu u velkostatku v Růžkových Lhoticích na 
Vlašimsku. V Ledči však před válkou existovaly tři Foglarovské kluby – dva 
chlapecké a jeden dívčí, které ale postupně zanikly, opět „zákazem“. Vzpo-
mínáme však na jednu z členek „Čtyřlístku“, mladičkou Věrušku Beerovou, 
která byla odvlečena v transportu č.AAc-číslo 430 9. června 1942, spolu 
s ostatními občany židovského vyznání do Terezína a už se nevrátila.

Již záhy po osvobození se začaly v Ledči sdružovat skupinky chlap-
ců i děvčat do skautského hnutí, které se postupně rozrostlo na početné 
středisko o osmdesáti členech chlapeckých a 32 členek dívčího oddílu 
– včetně „Rady starších“ – tedy vedoucích, až do dalšího, již druhého 
zákazu činnosti, který přišel v roce 1950.

Za rok založení a vzniku skautské organizace v Ledči považujeme 
bez ohledu na dřívější krátké, spíše nahodilé akce, rok 1945. Tehdy také 
sestra Líba doplnila svou Lesní školu z roku 1938 ještě 1. října 1945, 
před zkušební komisí okrskového velitelství Junáka v Havlíčkově Brodě, 
činovnickou zkouškou. Nezůstalo však při tom. Již dříve založila v Ledči 
první dívčí oddíl skautek a jejich slibový oheň se konal večer dne 22. 
září 1945. Jako vzácný doklad zůstala v osobním dopise její vzpomínka 
i úvodní slovo při zahájení slibového táborového ohně.

Střediskovým velitelem je PhMr. Karel Nebeský, vedoucí dívčího 
kmene Libuše Kosová. Její dopis, nalezený v osobním archivu, nám hod-
ně pomohl při pátrání po stopách prvních vedoucích, jmenovitě i PhMr. 
Karla Nebeského, lékárníka v Ledči a později významného historika Kři-
voklátska, který zemřel 8. 3. 1989. Svoje vzpomínky, včetně doslovného 
znění projevu při zahájení slibového ohně poblíž kapličky za městský-
mi sady na Šeptouchově, doplňuje sestra Líba osobními zážitky, vrací 
se k prožitým šťastným dnům, které následovaly – poznávací výpravy 
do okolí, radost ze společné práce, tábory, žňová brigáda v Kounicích, 
schůzky o praktických i teoretických znalostech, o historii, pěší výlety 
s vařením na ohni v přírodě, soutěže a výstavy, služba… Také však i jiná, 
závažná připomínka: „…moc mne zajímalo si od Tebe přečíst kroniky. 
Ty však nedávej z ruky nikdy, aby jak v dobách dobrých, tak i zlých ne-
přišly v niveč. Je to velká práce, jakou se málo měst může pochlubit…“. 
Ta slova již jako poselství k nám znovu dolehla v jejím nedávno znovu 
objeveném obsáhlém, čtyřstránkovém dopise. 

Sestru Líbu si připomínáme jako obětavou a jednu z prvních vedou-
cích skautského střediska Ledeč. Jí patří dnes, při výročí 100 let českého 
skautingu, náš dík, kdy ledečští oldskauti prožili nelehkých šestašedesát 
let věrní svému odznaku lilie.

Sonny

PSÁNO DO KRONIKY
K VÝROČÍ 100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKÉHO SKAUTINGU

SVĚDEK ŽITÉ VÍRY, KNĚZ MAXMILIÁN MARIA KOLBE 
14. srpna 1941 zemřel po mnohadenním hladovění smrtící injekcí v tzv. 

hladové komoře koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau kněz, františ-
kán, misionář a teolog Maxmilián Kolbe. Nabídl svůj život výměnou za 
život spoluvězně Franciszka Gajowniczka, otce rodiny. Co ho k tomu 
vedlo? Maxmilián Kolbe (1894–1941) pocházel z chudé rodiny. Již od dět-
ství přemýšlel o víře, kterou brzy začal vnímat jako službu druhým. Stal 
se knězem a františkánem, v Polsku založil a vedl společenství lidí, kteří 
chtěli žít život z víry. Jako misionář působil i v Japonsku. Neuzavíral se do 
ticha kláštera, citlivě vnímal dobu a vyjadřoval se k palčivým otázkám sou-
časnosti. Ačkoliv vedl ideové spory s judaizmem, ostře odsoudil nacistické 
násilí páchané na Židech. Po okupaci Polska se intenzivně věnoval pomoci 
nacisty pronásledovaným lidem. V obrovském klášteře v Niepokalanówě 
zřídil tajné úkryty pro ohrožené, kterými postupně prošlo několik tisíc lidí, 
hlavně Poláků a Židů. V roce 1941 byl zatčen a poslán do koncentračního 
tábora. Jeho spoluvězně, otce malých dětí, tam odsoudili k trestu smrti hla-
dem za útěk jiného vězně. Kolbe si to s ním vyměnil, také on se cítil otcem, 
otcem trpících a ubohých. Zachráněný spoluvězeň přežil, vychoval své děti 
a vydal svědectví o mimořádném člověku a knězi. Kolbeho oběť ukazuje 
prostý a hluboký příklad víry, která se neuzavírá před neštěstím druhých. 
Maxmilián Kolbe splnil slib Bohu sloužit lidem. Další slova jsou zbytečná.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
– Jednodenní prázdninové akce pro děti (výlety, sport, hry, rukodělná 

dílnička…) 
– Výuka náboženství (na základních a středních školách, začíná v září, 

bližší informace a přihlášky na faře) 

 2. 9. v 19.00 Spolčo na faře pro děti od čtrnácti let, středoškoláků a vy-
sokoškoláků 

 (na programu je duchovní slůvko, modlitba, sport, hry a diskuze na 
zajímavá témata. Zajišťuje Společenství mladých)

–  4. 9. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útulném pro-
středí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti si zazpívají při 
kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k boho-
službě probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).

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

– 10. 9. v 18.30 Setkávání nad Biblí na faře (společné čtení biblických 
textů a diskuze, právě čteme ze Skutků apoštolů). Podrobnější seznam 
akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
14. 8. Sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník 
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
5. 9. Bl. Terezie z Kalkaty (připomínka úmrtí světoznámé misionářky 

Matky Terezy) 
8. 9. Svátek narození Panny Marie 

Milí čtenáři, nabízíme Vám možnost vznést dotazy, které se týkají křesťan-
ství, 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
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VČELAŘI SE UČILI

Mít zdravá včelstva považují včelaři ze ZO ČSV o.s. Ledeč n. 
S. za nejdůležitější. Již několik let nejaktivnější včelaři navštěvují 
semináře a přednášky, kde získávají nejnovější informace jak bo-
jovat proti varroáze. Řešit problematiku varroázy neustálým pou-
žíváním chemických prostředků nemůže zaručit úspěch v delším 
časovém horizontu. 

Dne 9. 1. 2011 se tři zástupci naší ZO spolu se dvěma zástupci 
ZO Zruč n. S. zúčastnili akce Pracovní společnosti nástavkových 
včelařů „III. setkání VMS v Brně“ (Varroamonitoringu systému). 
Zde v devítihodinovém maratonu přednášeli včelařští výzkumní-
ci, velkovčelaři i zájmoví včelaři z Čech, Moravy i Slovenska. 
Hlavním tématem přednášek a rozhovorů byl boj proti varroáze. 

Při této příležitosti jsme požádali předsedu PSNV 
MVDr. Zdeňka Klímu, zda by bylo možno uspořádat pro ZO 
ČSV Ledeč n. S. „Terénní kurz varroamonitoringu“ v roce 
2011. Protože již v roce 2009 i 2010 našich 16 včelařů pečlivě 
sledovalo přirozený spad kleštíka včelího (Varroa destructor) 
a zpráva za rok 2010 vyšla i v e-Věstníku PSNV (bylo sledováno 
154 včelstev z celkového počtu 1050 chovaných včelstev našimi 
včelaři), bylo naší žádosti vyhověno. Za zmínku stojí, že těchto 
kurzů bylo letos v ČR pouze šest. Tedy se nám podařilo zajistit 
pro naše členy Terénní kurz varroamonitoringu na 9. července 
2011 v ÚSP v Háji. 

Důstojný prostor i možnost pracovat ve včelstvech nám byl 
umožněn v areálu ÚSP v Háji. U pana ředitele Mgr. Sklenáře jsme 
našli maximální pochopení. Zúčastnil se zahájení kurzu, přivítal 
přítomné a objasnil práci s chovanci. Na pozvánce jsme nabídli 
účastníkům z jiných měst návštěvu Sluneční zátoky i středu České 

republiky u Číhoště. Včelaři z Dobřichovic, Nového Města na 
Moravě a Turnova Sluneční zátoku i Číhošť navštívili. Kurzu se 
zúčastnilo 24 místních včelařů a 17 včelařů z jiných ZO – Zruč n. 
S., Světlá n. S., Humpolec, Znojmo, Dobřichovice, Nové Město n. 
Metují a Turnova. Přednášející MVDr. Zdeněk Klíma z VFU Brno, 
Oddělení nemocí ryb a včel nám vysvětlil současnou metodiku tlu-
mení varroázy s jejími klady i zápory. Představil jasnou a promyš-
lenou vizi, protože se v budoucnu nemůžeme spoléhat na chemii 
a plošné ošetření. Budeme muset pečlivě monitorovat spad kleštíka 
a léčit jenom ta včelstva, která to budou potřebovat. Musíme se také 
věnovat výběru a šlechtění včel s vysokým čistícím pudem. 

Po celý den nám počasí posloužilo – bylo až dost horko. 
V praktické části nám MVDr. Klíma spolu s Ing. Lukášem Ryti-
nou ukázal, jak se provádí smyv – kontrola počtu kleštíků včelích 
na vzorku usmrcených včel. Novinkou pro nás bylo i provedení 
PIN – testu – hygienického chování včel. Zjednodušený postup: 
Dle šablony se pomocí jehly usmrtí ve sto buňkách již zavíčkova-
né larvy budoucích včel. Vždy po 12 hodinách se následně zjišťu-
je, kolik buněk včely dokonale vyčistí. Včelstvo v ÚSP vyčistilo 
za 24 hod. 75 % poškozených larev. Není to rekord, ale slušné 
hygienické chování včelstva.

Závěrem bych citoval slova Dr. Kefusse z Francie, který cho-
vá 6 000 včelstev: „Používání chemie je včelaření neadrtálců. Je 
třeba chovat včely, které se o sebe postarají samy.“ On sám to 
zkusil a zjistil, že to možné je. Kurzem zde v Ledči n. S. jsme 
ukázali včelařům, jak je možno začít, abychom nebyli neandrtálci 
ve včelaření.

Za kolektiv organizátorů kurzu Karel Mišoň 

Kurz varroamonitoringu 9. července 2011 Ledeč-Háj. Přednášející MVDr. Zdeněk Klíma – předseda PSNV

SETKÁNÍ VČELAŘŮ V HÁJI. 9. 7. se v prostorách lesního tábora Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou konal kurz 
varroamonitoringu, sledování výskytu parazita kleštíka a jeho šetrná likvidace. Včelař a přednášející veterinární školy 
MVDr. Klíma přivítal asi padesát včelařů z okolí. Vyslechli si přednášku o tom, jak zjistit výskyt tohoto nepřítele včelstev, 
jak ho šetrně likvidovat bez použití chemie, aby se zachoval kvalitní med. Dozvěděli se také způsob, jak vyšlechtit včelu 
odolnou vůči kleštíkovi. Doktor Klíma přednášku doplnil praktickými ukázkami na včelstvech Kroužku včelařů v Ústavu 
sociální péče. Členové tohoto kroužku pod vedením pana Josefa Chmela vypomohli i s organizací celého semináře. 
Podobné akce napomáhají integraci obyvatel Ústavu do společnosti. Ústav sociální péče je členem Svazu včelařů 
a v rámci výše zmíněného kroužku se včelaření aktivně věnuje. Mgr. Miroslav Sklenář, ředitel
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V sobotu 23. července 2011 byl z hráze 
přírodního rybníka za obcí Kouty odstar-
tován XIV. ročník triatlonového závo-
du MALÝ ŽELEZNÝ MUŽ – ŽENA 
MELECHOVA.

Tento závod je zařazen do Poháru triat-
lonu Běžce Vysočiny a Poháru Melechov 
a jel se za plného provozu. Závodníci po 
uplavání 400 m v ne příliš teplé vodě po-
kračovali jízdou na kole. Zvládli tak dél-
ku 39 km přes Kaliště, Humpolec a přes 
zahrádecký kopec do místa startu.  Ná-
sledoval běh v nelehkém terénu v délce 
6,5 km. Závodilo se v kategoriích: muži, 
ženy a muži nad 40 let, muži nad 50 let 
a tříčlenné štafety. Závodu se zúčastnilo 
celkem 77 sportovců, nejstaršímu bylo 
60 let. Akci uspořádalo o.s. Melechov.                                                                                    

Text a foto: Jiří Sladkovský

TRIATLONOVÝ ZÁVOD 
2011 – XIV. ROČNÍK

ÚSPĚCH PRO ATLETICKÝ ODDÍL SVČ LEDEČ 
NA LETNÍ OLYMPIÁDĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

MINIŽAČKY BRONZOVÉ VE SLOVINSKU

Na konci června letošního roku se uskutečnila v Olomouci v pořadí již pátá Letní olympiáda 
dětí a mládeže. V rámci Letní olympiády dětí a mládeže probíhalo celkem dvacet různých sportů, 
ve kterých spolu měřili síly soutěžící z celé České republiky. Tak jako před dvěma lety v Táboře, 
tak i letos zde měl náš atletický oddíl SVČ Ledeč nad Sázavou své zastoupení. Krajským atle-
tickým svazem byla nominována Markéta Husáková pro disciplínu skok vysoký starších dívek 
a dále Petr Horný, jako trenér a doprovod atletů Kraje Vysočina. Pro náš oddíl byla již nominace 
na tuto olympiádu velkým úspěchem, protože z celého kraje odcestovalo závodit pouze 22 atletů 
a z toho v kategorii starších dívek pouze 5 závodnic. Markéta odjížděla na tyto závody s osobním 
rekordem 154 cm. Kvalifi kační limit pro fi nálovou soutěž byl 153 cm, a tak byl pro nás hlavní cíl 
dostat se do fi nále, což Markéta krásným skokem s rezervou splnila. Finálová soutěž pak byla pro 
mne, jako trenéra nádherným zážitkem a pocitem, který jsem dosud nepoznal. Vše samozřejmě 
probíhalo v duchu velkých atletických závodů, včetně zavádění na sportoviště a představování 
jednotlivých výškařek. Markéta si v tomto závodě vylepšila osobní rekord na 159 cm a obsadila 
celkově 7. místo z 15 účastnic ve fi nále. Tímto výkonem se zařadila aktuálně na 11. místo re-
publikových tabulek ve skoku vysokém starších žákyň. Navázala tak na úspěch našeho oddílu 
na krajských přeborech na dráze, kde zvítězila ve skoku vysokém a běhu na 150 m, a kde získal 
Richard Veleta ve skoku dalekém a vrhu koulí dvě 2. místa. Děkuji všem závodníkům SVČ Le-
deč nad Sázavou za účast na závodech a pěkné výkony.

Na fotografi i: Markéta Husáková při úspěšném pokusu ve fi nálovém závodě ve skoku vyso-
kém starších žákyň na Letní olympiádě dětí a mládeže 2011 v Olomouci.

Petr Horný

Ledečští házenkáři se ve dnech 2.–7. 7. 2011 zúčastnili IXX. ročníku Mezinárodního turnaje 
v házené EUROFEST Izola-Koper, který se konal ve slovinské Izole. Turnaj jsme obsadili ve 
čtyřech kategoriích: mladší dorostenky, mladší dorostenci, mladší žáci a minižačky. Umístění 
jednotlivých družstev: 8. místo mladší žáci, 7. místo dorostenci, 6. místo dorostenky. Nejlepším 
umístěním bylo 3. místo minižaček. O tento úspěch na mezinárodní scéně musely však bojovat 
až do posledního zápasu. Za přístup, nasazení a bojovnost, kdy se musely vypořádat s tvrdou 
a místy i záludnou hrou soupeřek jim právem patří bronzová medaile. 

Petr Hick

Ležící zleva: Sabina Hicková, Tereza Sekotová. Uprostřed: Nikola Červenková, Kačka Lebedová. 
Horní řada: klečící – trenérka Lenka Beránková, stojící – Natálka Medová, Sabina Lukšíčková 
a Míša Andrlová, klečící trenér Petr HICK.

CATERING PRO VAŠE SLAVNOSTNÍ 
UDÁLOSTI
Nabízím vám své služby pro podnikové 
i rodinné akce – narozeniny, svátky, dět-
ské party a další milé události. Připravím 
studenou i teplou kuchyni včetně výzdo-
by místnosti, zahradních prostor a sa-
mozřejmě i obsluhu. Po dohodě s vámi 
zajistíme příjemnou, důstojnou a profe-
sionální oslavu.
Kontakt na telefon: 602 102 845
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FOTBALOVÁ SEZONA 2011-12

ZLATÁ LAŤKA. Vítězné vavří-
ny ze závodů „O zlatou laťku“ po-
řádaných minulý měsíc v Pardubi-
cích-Svítkově si odnesla v kategorii 
jumping-medium ledečská závodnice 
Veronika Malimánková se psem Al-
dou následovaná hostujícím členem 
ZKO Ledeč n. S. Lubošem Slavíkem 
s fenou Letií. Gratulujeme a přejeme 
další úspěchy při reprezentaci naší 
ZKO i města Ledče. 

Foto: L. Slavíková

Blíží se zahájení nové sezóny a tak pro příznivce předkládáme ně-
kolik informací o dění v nově vzniklém klubu FK Kovofi niš. Novým 
předsedou byl zvolen Jan Lebruška, ve výboru dále pracují František 
Milichovský (sekretář) a Michal Procházka (manažer). Jako trenéři 
byli osloveni: přípravka – Jan Lebruška, žáci – František Hoffman, 
dorost – Jirka Vrána, Daniel Kadeřábek, muži B Michal Procházka, 
muži A Miroslav Kouba. Přípravu již zahájili muži 15. 7. a dále začal 
dorost, stejně jako přípravka. Žáci se začínají též dávat dohromady. 
Áčko začalo v polovině července pátečním tréninkem, dále neděle 
dopoledne jsme se pokoušeli sehrát zápas mezi jakoby A – B muž-
stev. Bohužel proběhl normální trénink, přestože bylo pozváno 34 
hráčů, nakonec se sešlo celkem všech lidí pouze 8. Další tréninky 
pokračovaly i v úterý, středu, pátek s docela špatnou docházkou. Byl 

sehrán i turnaj v Budíkově. Předchází zápas s Práchovicemi a jde se 
na první mistrovské utkání! Kádr zůstává stejný, pouze nás opustil 
Lukáš Kalivoda, skončilo hostování L. Kavkovi, zraněni jsou Jano-
vec, Janů a Procházka. Z dorostu přecházejí do mužů Filip Gramer, 
Ondra Martínek, Petr Havlíček a Tomáš Žemlička. Posily, pokud 
je budeme chtít, musíme vyřešit hned na začátku srpna. A s jakým 
cílem jdeme do soutěže? Bohužel, vzhledem ke špatnému přístupu 
některých hráčů a oslabení kádru budeme rádi, pokud udržíme střed 
tabulky. Jak je známo, fotbal nemá logiku, tak počkáme až na ko-
nečné výsledky. Jinak hracím dnem A týmu bude sobota, B týmu 
sobota, dorost neděle. Pozorně pročtěte rozpisy jednotlivých zápasů 
a rozhodně přijďte naše hochy v nové sezoně povzbudit. Fotbal má 
přece v našem městě velkou tradici. Miroslav Kouba

den datum začátek odjezd domácí – hosté
So 6. 8. 16.30 h doma Ledeč – Dobronín
Ne 14. 8. 16.30 h 15.00 h Světlá – Ledeč  
So 20. 8. 16.30 h doma Ledeč – Bedřichov
Ne 28. 8. 16.30 h 15.00 h Speřice – Ledeč
So 3. 9. 16.00 h doma Ledeč – Pohled
So 10. 9. 16.00 h doma Ledeč – Havl. Brod „B“
So 17. 9. 14.00 h 12.30 h Humpolec „B“ – Ledeč
So 24. 9. 15.30 h doma Ledeč – Chotěboř  
Ne 2. 10. 15.00 h 13.30 h Habry – Ledeč
So 8. 10. 15.00 h doma Ledeč – Štoky
Ne 16. 10. 14.30 h 12.30 h Přibyslav – Ledeč
So 22. 10. 14.30 h doma   Ledeč – Věžnice 
Ne 30. 10. 13.30 h 11.00 h Pelhřimov „B“ – Ledeč

MUŽI „A“ – I.  A TŘÍDA skupina „A“

ROZPIS SOUTĚŽÍ

den datum začátek odjezd domácí – hosté
So 6. 8. 16.30 h 14.45 h Lípa „B“ – Ledeč
So 13. 8. 16.30 h doma Ledeč – Lipnice
So 20. 8. 16.30 h 14.45 h Mírovka – Ledeč
So 27. 8. 16.30 h doma Ledeč – Staré Ransko
Ne 4. 9. 16.00 h 14.30 h Veselý Žďár – Ledeč
Ne 11. 9. 16.00 h 14.15 h Rozsochatec – Ledeč
So 17. 9. 15.30 h doma Ledeč – Sobíňov
So 24. 9. 15.30 h 13.30 h Ždírec „B“ – Ledeč
So 1. 10. 15.00 h doma Ledeč – Světlá „B“
Ne 9. 10. 15.00 h 13.45 h Leština – Ledeč
So 15. 10. 14.30 h doma Ledeč – Přibyslav „B“
Ne 23. 10. 14.30 h 13.15 h G. Jeníkov – Ledeč
So 29. 10. 13.30 h doma Ledeč – Jeřišno

MUŽI  „B“ – OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR

den datum začátek odjezd domácí – hosté
Ne 7.8. 14.00 h doma Ledeč – Ždírec
Ne 14.8. 14.00 h 12.30 h Světlá – Ledeč  
Ne 21.8. 14.00 h doma  Ledeč – Štoky 
So 27.8. 15.00 h 13.00 h Přibyslav – Ledeč
Ne 4.9. 13.30 h doma Ledeč – Velký Beranov
Ne 11.9. 13.30 h doma Ledeč – Tis  
So 17.9. 13.00 h 11.00 h  Lípa – Ledeč 
Ne 25.9. 13.00 h doma Ledeč – Jiřice
So 1.10. 12.30 h 10.30 h Žirovnice – Ledeč
Ne 9.10. 12.30 h doma Ledeč – Jeřišno
Ne 16.10. 12.00 h 10.00 h Radostín n.O. – Ledeč
Ne 23.10. 12.00 h doma Ledeč – Měřín
So 29.10. 13.30 h 11.30 h Třešť – Ledeč

DOROST– I. TŘÍDAskupina  „A“

den datum začátek odjezd domácí – hosté
So 27.8. 14.30 h doma Ledeč –Rozsochatec
So 3.9. 13.30 h 12.15 h Leština – Ledeč
So 10.9. 13.30 h 12.15 h Hněvkovice – Ledeč
St 14.9. 16.00 h 14.15 h Rozsochatec – Ledeč
So 17.9. 13.30 h doma Ledeč – Dolní Město

Ledeč – volno
St 28.9. 15.30 h doma Ledeč – Leština
So 1.10. 13.00 h doma Ledeč – G. Jeníkov
So 8.10. 13.30 h 12.15 h Tis – Ledeč
So 15.10. 12.30 h doma Ledeč – Tis 
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Dne 5. srpna 2011 oslavil
pan Ing. VILÉM KAMENÍK

své 70. narozeniny. Do dalších let mu 
přejeme hodně zdraví a dobré pohody.

Manželka, děti a vnoučata

BLAHOPŘÁNÍVZPOMÍNKA

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.

Dne 13. srpna uplynuly tři roky od 
úmrtí paní ZDEŇKY VOBEJDOVÉ

z Ledče nad Sázavou, naší drahé
maminky, manželky, dcery, babičky, 

sestry, velké kamarádky, vždy usměvavé 
a známé paní hostinské.

Pro nás pro všechny, kteří tě znali,
jsi neodešla, zůstáváš navždy v našich 

srdcích, protože tě stále milujeme.
Rodina

Kdo ve svém srdci pro nás tolik lásky měl,
ten s námi žije dál, ten nezemřel. 

Dne 28. srpna si už poosmé připomínáme 
smutné výročí úmrtí našeho milovaného 

syna, bratra a vnuka
 TOMÁŠE VADINSKÉHO

z Ledče nad  Sázavou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 

spolu s námi tichou vzpomínku.
Rodiče, bratr Radek a prarodiče

Po dlouhých letech se v Ledči nad Sázavou opět poje-
de mistrovský motokros! Pod záštitou hejtmana Kraje 
Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a senátora Ing. Miro-
slava Strnada se jede dne 27. srpna 2011 Mezinárodní 
mistrovství České republiky ve 4kolkách a side!

To, že se nám letos podařilo dostat se do prestižního kalendáře 
evropských závodů, je oceněním vysoké úrovně pořadatelského 
zabezpečení a také kvalitní trati s výborným zázemím. Trať do-
znala v letošním roce opět řadu změn a vylepšení a to zejména 
v oblasti; zázemí závodiště. Díky cílevědomému úsilí týmu zkuše-
ných a zapálených pořadatelů vznikl areál, který splňuje nejpřís-
nější současné požadavky na mezinárodní mistrovské závody, a to 
jak pro motokrosové motocykly, tak i pro čtyřkolky a sidekary! 
Na základě homologace, provedené AČR, získala trať licenci pro 
pořádání mistrovských motokrosových závodů motocyklů solo 
i 4kolek a side. 

V srpnovém závodním dní uvidíme několik kategorií: ve čtyř-
kolkách se pojede v kategorie JUNIOR I pro jezdce od 7 do 10 
let, JUNIOR II pro jezdce od 10 do 14 let a dále Přebor ČR od 15 
let. Největší pozornost ale bude přitahovat vlastní závod Mezi-
národní mistrovství ČR pro jezdce ve věku od 15 let a motocykly 
o objemu 175 až 600 ccm pro dvoutakty a 290 až 800 ccm pro 
čtyřtakty.

Lahůdkou určitě budou i sidekary, kde je minimální věk jezdce 
17 let a motory motocyklů mají úctyhodný objem až 1000 ccm! 

Za podpory města, místních podniků i Kraje Vysočina se 
připravuje 1. ročník podniku, který dostal název LEDEČSKÉ 
4KOLKY a který by měl založit, vedle motokrosů solo motocy-
klů, tradici také v této motoristické disciplíně. 

Věříme, že fandové motocyklového sportu si určitě nenechají 
ujít závod čtyřkolek a side a 27. srpna přijedou do Ledče nad 
Sázavou. 

Rada AMK Ledeč nad Sázavou

PRODÁM rodinný dům 4+1 v Bohumilicích u Kožlí. Nabízí-
me pěkný dvoupatrový rodinný dům v dobrém technickém stavu. 
Možnost garážování ve zděné kůlně. Bydlení v čistém prostředí. 
Výhodou blízkost města Ledče n. S. Cena 1.590.000 Kč. 
Kontakt na telefon: 732 283 204.

PRODÁM byt v OV 2+1 v Ledči n. S., je situován do pěkné 
lokality s dobrou dostupností do centra města.  Byt o výměře 
50 m2 je v přízemí cihlového domu. Dům i byt jsou po celkové 
rekonstrukci, je vytápěn ústředním dálkovým topením, ohřev 
vody je zajištěn elektrickým bojlerem. 
CENA K JEDNÁNÍ: 850.000 KČ.  KONTAKT: 605 873 444

VYMĚNÍM zahradu se zděnou chatou 1,5 km od Pelhřimo-
va (směr Humpolec) za zahradu v okolí Ledče n. S. NE v za-
hrádkářské kolonii!
Kontakt: 737 888 718

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.

LEDEČSKÉ 4KOLKY


