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ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou
konaného dne 26. září 2011

ZM schvaluje:I. 
– žádost na poskytnutí fi nančního příspěvku Mimochodem o.s. - na 

provoz divadla ve výši 10.000,- Kč.
– na poskytnutí fi nančního příspěvku – Římskokatolická farnost – 

děkanství na krytí škody na kostele v Sačanech ve výši 5.000,- Kč.
– žádost na poskytnutí fi nančního příspěvku – TJ Kovofi niš Ledeč 

nad Sázavou - na hrazení pronájmu tělocvičny ZŠ Nádražní ulice 
a sportovní haly Gymnázia v Koželské ulici za tréninkové hodiny 
a zápasy mládežnických družstev TJ Kovofi niš Ledeč nad Sázavou 
a na úhradu části dopravních nákladů mládežnických družstev na 
soutěže do výše 100 000,- Kč.

– žádost na poskytnutí fi nančního příspěvku Občanské sdružení 
Přátelé Zahrádky ve výši 5.000,- Kč.

– přijetí dotace z Kraje Vysočina na grantový projekt Arboretum pro 
Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 101.724,48 Kč.

– přijetí dotace z kraje Vysočina ve výši 46.665,- Kč na pořízení 
učební pomůcky pro ZUŠ Ledeč nad Sázavou.

– poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 
2011 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Ledeč nad 
Sázavou ve výši 66.665,- Kč.

– přijetí dotace z kraje Vysočina k dotačnímu titulu „Program péče 
o krajinu“ ve výši 14.783,- Kč.

– snížení příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové 
organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou o -134.460,- Kč.

– závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2011, 
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

– prodej bytu č. 8 v domě čp. 400 v Ledči nad Sázavou ul. 28. října, 
Václavu M., Ledeč nad Sázavou, za částku 455.000,- Kč. 

– vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č. 321/1 – ostatní 
plocha v kat. území Souboř u Ledče nad Sázavou.

– vyvěšení záměru prodeje pozemku parc. č. st. 56/2 a směnu části 
pozemku parc. č. 418/2 za část pozemku parc.č. 8 v k.ú. Vrbka.

– záměru prodeje části pozemku parc. č.418/1, části pozemku parc.č. 
47 a části pozemku parc.č. st. 12 v k.ú. Vrbka.

– prodej části pozemku parc. č. 332 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace v kat. území Habrek (dle geometrického zaměření na 
vlastní náklady) za cenu 30,- Kč/m2 paní Marii L., Praha 5 

– prodej pozemků parc.č. 235/4 – zahrada, parc.č. 236/2 – zahrada 
a části pozemku parc. č. 424/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
Dle GP na vlastní náklady) v kat. území Vrbka u Ledče nad Sázavou 
panu Josefu T., Ledeč nad Sázavou, za cenu 30,- Kč/m2 .

– prodej části pozemku parc.č. 369 v k.ú. Obrvaň (dle geometrického 
zaměření na vlastní náklady) za cenu 30,- Kč/m2 manželům B. a M. 
J. z Obrvaně.

– prodej pozemku parc.č. 1230/44 – orná půda o výměře 8.405 m2 
v kat. území Ledeč nad Sázavou společnosti MALDUS a.s., se 
sídlem Fügnerovo nám.č. 3, Praha 2 za cenu 260,- Kč/m2.

– darování pozemku parc. č. 1/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v kat. území Leština u Ledče nad Sázavou Obci Kozlov.

– bezúplatný převod pozemku parc.č. 239/1 v k.ú. Sychrov 
o výměře 4630 m2 od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Praha. 

– bezúplatný převod pozemků v kat. území Ledeč nad Sázavou dle 
smlouvy č. 192/11 a dodatku č. 1 od České republiky - ÚZSVM .

– uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí č. 139, Ledeč nad Sázavou, 
spočívající v právu umístění, zřízení a provozování zařízení 
podzemního zařízení rozvodu tepelné energie na pozemcích parc.č. 
2078/21, 2078/25, 3135/5, 2136/9, 2140/6, 2150/1, 2155/21 vše 
v kat. území Ledeč nad Sázavou.

– uzavření budoucí smlouvy kupní na plynárenské zařízení – ZTV 
Plácky I – 18 RD plynovod se společností VČP Net, s.r.o. se sídlem 
Hradec Králové, Pražská třída 485 na pozemcích v kat. území 
Ledeč nad Sázavou.

– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s fi rmou ČEZ 
Distribuce a.s. Děčín na věcné břemeno, spočívající v právu 
zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy (uložení vodiče) 

na pozemcích parc. číslo 875/4, 875/5, 875/6 v kat. území Ledeč 
nad Sázavou za cenu 1.240,- Kč + DPH. 

– uzavření smlouvy s Desire invest s.r.o., Na Děkance 2109/1, 128 00 
Praha, na věcné břemeno, spočívající v právu umístění, zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy (uložení kabelového 
vedení vn) na pozemku parc. číslo 1230/25 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou za dohodnutou cenu 500.000,- Kč včetně DPH.

– výkup pozemků parc.č. 430/19 a 430/20 v kat. území Vrbka 
u Ledče nad Sázavou o celkové výměře 849 m2 a pozemku parc.č. 
313/2 v kat. území Souboř o výměře 302 m2 za cenu 40, Kč/m2. 

– provedení opravy a rozšíření chodníku kolem RD č. 1004 na 
pozemcích parc.č. 906/5 a 906/6 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
dle předloženého rozpočtu investorem – manželé Zdeněk a Eva G., 
Ledeč nad Sázavou.

ZM neschvaluje:II. 
– přípravné práce na rekonstrukci opěrné zdi ulice Hradní 

a nedoporučuje ZM na rok 2012 zařadit do rozpočtu města.
– nabídku převodu nemovitostí - část pozemku parc.č. 2310/6 

o výměře cca 1620 m2, část panelové plochy na pozemku parc.č. 
2310/6, část budovy na pozemku parc.č. st. 304 o výměře cca 
180 m2 sloužící jako skladiště zboží, část pozemku parc.č. st. 304 
o výměře cca 180 m2 a rampu boční u koleje, vše na nádraží ČD 
v kat. území Ledeč nad Sázavou od společnosti České dráhy, a.s., 
Regionální správa majetku Brno.

ZM ukládá:III. 
– 5.2011/1ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá 

v souladu s § 84 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, OdM zpracování návrhu a potřebnosti opravy 
komunikací města. Zároveň doporučuje OdM pokračovat v jednání 
s majiteli přilehlého tarasu v ulici Hradní.

ZM promíjí:IV. 
– odvod za porušení rozpočtové kázně uložený Oblastní charitě Havlíčkův 

Brod platebním výměrem č. 001/2011/OS v částce 1000,- Kč. 

ZM mění :V. 
– usnesení č. 4.2011/99ZM-s) ze dne 27. 6. 2011 prodej pozemku 

913/11 o výměře 1117 v kat. území Ledeč nad Sázavou manželům 
Tomáši a Lucii Z., Ledeč nad Sázavou.

– usnesení č. 3.2011/67ZM-s) ze dne 27. 4. 2011 prodej pozemku 
st. 55/2 o výměře 5 m2 a část oploceného pozemku parc. č. 418/17 
o výměře 10 m2 v kat. území Vrbka za cenu 20,- Kč/m2 z manželů 
N. z Vrbky na paní Soňu B., bytem Vrbka.

ZM pověřuje:VI. 
– starostu města, aby vstoupil v jednání s ČD, a.s., Regionální správa 

majetku Brno o převodu části pozemku parc.č. 2310/6, na kterém 
se nachází část místní komunikace pod nádražím a část pozemku 
parc.č. 2310/6 a to zhruba od přejezdu do Obrvaně až po bránu do 
fi rmy Švema, s.r.o., v k.ú. Ledeč nad Sázavou. Upřesnění by bylo 
provedeno geometrickým zaměřením. 

ZM ruší:VII. 
– usnesení č. 4.2011/100ZM-s) ze dne 27. 6. 2011, kterým byl 

schválen prodej bytu č. 8 v domě čp. 400 v Ledči nad Sázavou, 
Janu M. bytem Ledeč nad Sázavou. 

– usnesení č. 5.2010/126ZM-s) ze dne 13.9.2010 o odkoupení 
pozemku parc.č. 708/1 v k.ú. Hradec o výměře 5115 m2 za částku 
30,- Kč /m2, od majitelky Ivany V., Příbram .

ZM upřesňuje:VIII. 
– usnesení č. 2.2011/25ZM-s). Celková částka příspěvků ve výši: 

475.363,- Kč se skládá z příspěvku „na záchranu kulturní památky 
„Domu č. p. 76“ Husovo náměstí 76, Ledeč nad Sázavou“ ve 
výši: 35.233,- Kč usnesení č. 2.2011/38ZM-s), z příspěvku „na 
rekonstrukci střešního pláště na věži děkanského kostela sv. Petra 
a Pavla v Ledči nad Sázavou“ ve výši: 52.130,- Kč usnesení č. 
1.2011/6ZM-s), z „darovací smlouvy s Policií ČR na provoz 
Policie ČR, Obvodní oddělení Ledeč nad Sázavou na období 
1/2011-12/2011“ ve výši 188.000,- Kč usnesení č. 2.2011/39ZM-s). 
Zbývající část 200.000,- Kč bylo vyčleněno k dispozici RM. 
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KLUB HARMONIE

PODPORA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V NAŠEM MĚSTĚ
Město Ledeč n. S. získalo v rámci grantového programu Fondu Vysočiny 
„Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2011“ dotaci na nákup ná-
dob na tříděný odpad. 
Cílem GP je propagace a podpora předcházení vzniku odpadů. V tomto 
případě jsme se zaměřili na cílovou skupinu dětí a mládeže, která patří 
mezi nejvnímavější část cílových skupin a z dlouhodobého hlediska také 
nejefektivnější.
V rámci poskytnuté dotace bylo nakoupeno 9 setů nádob na tříděný 
odpad (sklo, papír, plast) na Základní školu Ledeč nad Sázavou, 5 setů 
nádob na tříděný odpad (papír, plast) na Mateřskou školu Ledeč nad Sá-
zavou a v rámci zvýšení efektivity třídění odpadů také 3 sety nádob na 
tříděný odpad (sklo, papír, plast na polikliniku v Ledči.

Mgr. Jana Hospodková

Občanské družení Diakonie 
Broumov ve spolupráci s Obecním 

úřadem Hradec vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

Letního a zimního oblečení (dámské, 
pánské, dětské), obuvi

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, 
utěrek, záclon, látek

Domácí potřeby – nádobí bílé i čer-
né, skleničky – vše jen funkční

Peří, péřových a vatovaných přikrý-
vek, polštářů a dek

Hraček
Věci, které nám prosím nedávejte:

elektrospotřebiče, ledničky, televize, 
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, 
dětské kočárky – ty se transportem 

znehodnotí
Sbírka se uskuteční ve Vašem městě 

či obci
Dne: 24. a 25. října 2011
Čas: od 15 do 17 hodin

Místo: Obecní úřad Hradec
Věci prosíme zabalené do igelito-
vých pytlů či krabic, aby se nepo-

škodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

Dispečink Diakonie Broumov – 
224 316 800, 224 317 203

Diakonie Broumov je nezisková 
humanitární organizace, která po-

skytuje materiální pomoc potřebným 
občanům a dává práci lidem, kteří 

jsou těžko umístitelní na trhu práce. 
Více na 

www.diakoniebroumov.org

Zdravíme vás opět po delší odmlce po prázdninách. Musíme se přiznat, že se 
některým členům stýskalo po každotýdenním setkávání v Klubu. Cílem klubo-
vých setkání je šířit přátelskou atmosféru, harmonizovat vztahy a navzájem si 
povznášet duši. Bez práce nejsou koláče ani zábava, a tak se 6. září sešel realizač-
ní tým k plánování dalších společenských akcí. Tímto je zajištěna možnost, pro 
všechny obyvatele DPS, k prožití zábavy a setkání se svými spolubydlícími v klu-
bovně na DPS. Součástí schůzky bylo i vzpomínkové setkání na členy Klubu, 
kteří nás navždy opustili. 13. září se v klubu konala přednáška na téma „Zelené 
potraviny“. Přednášející byla paní Vilimovská ze Zruče n. S., která nás seznámila 
s příznivými vlivy zeleného ječmene a řasy chlorella na naše zdraví. Na prezenta-
ci byla možnost si produkty ochutnat i zakoupit, popřípadě objednat. 

21. září jsme prožili odpoledne při společenských hrách. Našim kolegům – 
panu J. Vodehnalovi a panu P. Kuncovi se podařilo zprovoznit televizi a video 
v klubovně. Za to díky! A opět se potvrdilo pravidlo, že bez mužského umu by-
chom fungovali jen s omezenými možnostmi. 

29. září se uskutečnila diskotéka pro starší začátečníky a po-
kročilé. Máme zkušenost, že diskotékový tanec v pomalejším 
rytmu má blahodárné účinky na náš pohybový aparát, nemlu-
vě o radosti a veselí, které spolu prožíváme ve víru tance.

Milé dámy, tento měsíc chystáme opět burzu oblečení 
a módních doplňků. Letáčky s podrobnými informacemi na-
leznete na obvyklých místech (poliklinika, cukrárna na síd-
lišti, samoobsluhy na sídlišti a na nástěnkách v domech na 
Pečovatelské službě). Do bazaru nemusíte nic nabízet, stačí 
jen se přijít podívat a prožít spolu pěkné chvíle v dámské 
atmosféře.

Zlatuše Trpišovská, koordinátorka Klubu Harmonie
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PRODÁM
byt 3+1 v Ledči n. S., 60 m2, 3. patro 
– výtah. Balkón, plastová okna, byt 
je po celkové rekonstrukci. Kontakt 

na telefon 602 377 299

PRONAJMU
byt 2+kk v Praze 7, byt je po 

rekonstrukci. Kontakt na telefon: 
605 906 589

KOUPÍM
byt 2+1 v Ledči nad Sázavou. 

Kontakt na telefon 732 818 791 

ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN 2011

8.–9. 10. MUDr. Ulybinová Kateřina, 
Husovo nám. 12, Ledeč n. S. 569 722 318

15.–16. 10. MUDr. Cyrusová Eva, 
Havlíčkova 2198, H. Brod 569 432 014

22.–23.10. MUDr. Novotná Helena, 
Kalinovo nám. 605, H. Brod 569 424 499

28.–30. 10. MUDr. Dvořáková Jitka, 
Husovo nám.12, Ledeč n. S. 569 722 318

5.–6. 11. MUDr. Brixi Martin, 
Dobrovského 2023, H. Brod 569 426 112

12.–13. 11. MUDr. Čurda Pavel, 
Dobrovského 2023, H. Brod 569 426 102
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KALEIDOSKOP

Na závěr nelze nepřipomenout tragédii, černý den českého hokeje, kdy na za-
čátku září se v ruské Jaroslavli zřítilo letadlo s hokejovým týmem, na jehož palubě 
byli i čeští hokejisté K. Rachůnek, J. Marek a Josef Vašíček. Posledně jmenova-
ný, třicetiletý brodský odchovanec, navštívil naše město v čase svého největšího 
sportovního triumfu, kdy se svým týmem Carolina Huricanes získal Stanley Cup 
a také byl, jako český reprezentant, dvakrát mistrem světa v hokeji. Připomeňme si 
pátek 4. srpna 2006, kdy se Josef Vašíček zastavil se slavnou trofejí na ledečském 
náměstí a radnici. Řadě příznivců hokeje připravil nezapomenutelný zážitek, kdy 
se mohli dotknout nebo se vyfotit se slavným pohárem i slavným hokejistou. Ško-
da, že naše radost trvala tak krátce, přesto děkujeme a vzdáváme hold skvělému 
sportovci s dresem číslo 63. 

Druhý zářijový víkend se na ledečském hradě odehrával Večer tříkrálový, pří-
běh z dávné historie. Příběh sourozenců, kteří ztratili jeden druhého, nejrůzněj-
šími peripetiemi našli lásku a nakonec i sebe navzájem. V hlavních rolích Vašek 
Roub, Zuzka Krajíčková, Marek Krajník, Marek Toman, Martin Mičánek, Petra 
Ochová a spousta dalších. Vše ke spokojenosti přítomných diváků.

To, na co vodáci čekali celé léto, přišlo až po prvním zářijovém víkendu. Příva-
lový déšť v Ledči, ale hlavně na horním toku Sázavy, proměnil řeku na „žlutou“. 
Hladina se dramaticky zvedla a v rozbouřených vlnách se převalovalo bahno.

Voda sice neškodila, ale v jedné partii u řeky to skoro tak vypadalo. Začal se likvi-
dovat kiosek na letním stadionu. Za těch pár let od svého vzniku se tu vystřídala řada 
provozovatelů i pojmenování – U Sparťana, Hotel Herbich, Bouda děsu, U Milušky… 
Každopádně tu celá jedna generace prožívala chvíle radosti i zklamání, to zejména 
sportovci po zápasech. Oslavily se tu nejedny kulaté narozeniny, ale i vášně a jistě také 
lásky – prostě tak, jak to v hospodě bývá. Věřme, že v blízké budoucnosti tu vyroste 
důstojný prostor pro občerstvení, který ke sportovnímu areálu patří.

Jakoby se tato shakespearovská komedie plná přeludovosti i neustálých proměn 
a pomíjivosti času přenesla za starobylé zdivo hradu a vytvořila zde skřeta Shakespea-
rova „střihu“. To v parčíku u vchodu do hradu vyrostla houba, která se hned na několik 
dní stala předmětem obdivu všech kolemjdoucích. Budiž ke chvále spoluobčanů této 
části města, že choroše šupinatého jen obdivovali a nikdo ho nelikvidoval, natož se ho 
pokusil zkonzumovat (což u mladých plodnic lze). Následně houbu vystavili studenti 
gymnázia před jejich školou, aby se pohledem pokochali i ostatní. Ono toho houbař-
ského potěšení letos v přeschlých lesích mnoho není.

Připomeňme si také už druhé výročí úmrtí ledečského rodáka a patriota města 
– pana FRANTIŠKA PLEVY. Zemřel po těžké zdravotní komplikaci 20. října 2009. 
Po panu Plevovi nám zůstala řada jeho knih, které mapují historii Ledče n. S. i je-
jího okolí, a to v širokém spektru. Škoda jen, že mu čas nedopřál jeho dílo rozšířit. 
Jeho bohatý archiv by jistě vynesl nejednu další zajímavost o našem městě.
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2011

LETNÍ BITVY NA POKRAČOVÁNÍ – PIRÁTI VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE

SVATOVÁCLAVSKÉ 
SETKÁNÍ FARNOSTÍ

Již tradičně se v tomto období usku-
tečňují Svatováclavská setkání, neji-
nak tomu bylo i letos. Sluncem zalitá 
farní zahrada v Ledči nad Sázavou 
nabídla v sobotu 24. září prostor pro 
setkání všech lidí dobré vůle. Po 
úvodním přivítání ThDr. Jana Bárty 
se před námi začalo odvíjet zpracová-
ní vybraných obrazů biblických pří-
běhů v podání dětí a mládeže. Jejich 
nadšení sklidilo zasloužený aplaus po 
závěrečné scéně a určitě dalo nejeden 
podnět k zamyšlení. O příjemnou po-
hodu pro všechny generace se starala 
dvě hudební uskupení s repertoárem, 
v němž si každý určitě našel svůj 
oblíbený styl. K dobré náladě všech 
zúčastněných rozhodně přispěla i vý-
borná úroveň občerstvení (nechybělo 
ani tradiční rožněné selátko) – v této 
atmosféře se snadno nechalo zapome-
nout na ubíhající čas, který připomně-
lo až zapadající slunce, doprovázené 
večerním ochlazením...
Tak opět za rok na shledanou! 

Ing. Stanislav Fiala

ZNIČIL TRAFOSTANICI – Policisté z Ledče nad Sá-
zavou šetří případ krádeže, ke které došlo v noci na neděli 
11. září v ulici Barborka. Neznámý pachatel vylezl na be-
tonový sloup, kde odmontoval a poškodil trafostanici. Z té 
potom odcizil měděné cívky o hmotnosti 300 kg. Následně 
ještě poškodil kliku u hlavního rozvaděče. Poškozené spo-
lečnosti tak způsobil celkovou škodu 305 tisíc korun.

VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA – Policisté v Ledči nad Sá-
zavou přijali oznámení o vloupání do osobního vozidla. 
Neznámý pachatel se v době mezi 10. a 12. hodinou ve 

středu 21. září vloupal do osobního vozidla Škoda Felicia, zaparkovaného na lesní 
cestě v katastru obce Jedlá. Nezjištěným předmětem rozbil okénko u zadních dveří 
a z přihrádky v přístrojové desce odcizil koženou taštičku se svazkem klíčů a dio-
dovou baterkou. Poškozenému majiteli způsobil škodu ve výši nejméně dva tisíce 
korun.

KRADL NA POLIKLINICE – Z přečinu krádeže je podezřelý 31letý muž z Ostravy. 
Jmenovaný v noci z úterý na středu 21. 9. vnikl za pomoci klíčů, které si opatřil lstí, 
do budovy a následně i ordinace na poliklinice v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou. 
Z místnosti přijímací kanceláře odcizil notebook, tiskárnu a dále z provozní místnosti 
pak kávovar a záruční listy od odcizené elektroniky. Poškozeným způsobil škodu za 
více jak 20 000 Kč.

NÁLEZ MUNICE – Nález pěchotní munice oznámila v pátek 23. 9. v odpoledních 
hodinách na policejní služebně v Ledči nad Sázavou 31letá žena. Při vyklízení půdy 
domu v Ledči nad Sázavou nalezla celkem 101 ks nábojů německé a ruské výroby 
různé ráže z druhé světové války. Munici si na místě převzal přivolaný pyrotechnik 
a odvezl ke zneškodnění.

PIS ÚO Policie ČR Havlíčkův Brod

V polovině srpna se měla v 15 hodin 
ve Sluneční zátoce, v přístavu Port Linen, 
uskutečnit poprava Williama Whitea, řeče-
ného Billa Blacktea. Jmenovaný byl obvi-
něn a zadržen pro zločiny pirátství, hrdelní 
zločiny, zajetí sedmera rybářských lodí, 
a to ve vícečinném souběhu se zločinem 
uvedením rybářů ve strach o jejich životy, 
přičemž se dále neostýchal odcizit dva sudy 
moučných červů. Součástí chystané popra-
vy, tedy výjimečné podívané, byl předpo-
pravový program, ukázka pirátských lodí, chladných i palných zbraní, k občerstvení byly otevřeny krčmy a čajovna. V Zátoce bylo 
rovněž otevřeno tržiště, součástí ukázek byla možnost si zbraně vyzkoušet. To ocenili zejména otcové a synové. Před popravou bylo 
ze strany guvernátora sira Michaela Joinera, kterého nenapodobitelně ztvárnil sir Plíca, provedeno, v souladu s demokratickými prin-
cipy inkvizičního práva, nezbytné dokazování. Obviněný pirát White, alias Blacktea, v podání soubořského piráta Pepy, se pod tíhou 
uzavřeného kruhu přímých důkazů s vyneseným rozsudkem zjevně smířil. Obžaloba (sir Joiner), obhajoba (sir Joiner), soud (senát ve 
složení: sir Joiner, přísedící: sir Joiner) a vykonavatel rozsudku (sir Joiner), tedy všechny na spravedlivém procesu zainteresované stra-
ny, se proti vynesenému rozsudku vzdaly opravných prostředků. Trest měl být vykonán, v souladu s trendy moderní inkvizice, ihned. 
Než se však katovi podařilo umístit oprátku na vhodně vytipované místo, na pirátův krk, byla Zátoka z pevniny i z řeky přepadena 
piráty. Několik pirátů zaútočilo z krčmy, většina pak z lodě náhle přiražené ke břehu. Guvernátor náhlý a tak zběsilý útok neočekával, 
za řinčení mečů, výstřelů a živé dramatické hudby skupiny Rumrejch se pirátům podařilo White Blacktea osvobodit a unést z pevniny 
na loď. Guvernátor vyslal všechny nejlepší muže, aby piráty pronásledovali na lodi Puta Negra a uniklého White Blacktea vrátili zpět, 
v souladu se zásadou teritoriality, k vykonání trestu do Zátoky Port Linen. Další boje tak probíhaly na hladině řeky. Guvernátorovým 
mužům se podařilo piráta zachránit a eskortovat ho zpět na pevninu k popravě. Piráti však zaútočili znova, s ještě větší razancí. Piráta 
před popravou opět zachránili a znovu ujíždí lodí z dosahu Joinerovy jurisdikce. Druhý souboj na hladině řeky v lodích. Posádka Puty 
Negry však v druhém námořním souboji prohrává. Do Zátoky se Puta Negra vrací již jako loď pirátská. Zajatý guvernátor za pomoci 
téměř DeFunézovského diplomaticko hereckého výkonu přesvědčil piráty, aby jej nechali na živu, že vzhledem ke své předchozí praxi 
na místě představitele veškeré moci na poloostrově bude přínosem pro jejich nadvládu nad Zátokou a přístavem. Kontinuita moci tak 
byla zajištěna, a na důkaz přátelství, založeného na moci zlata a politické moci, vrchní pirát kapitán John Serf, profesionálně ztvárně-
ný Jendou (který je rovněž hlavním a vlastně jediným organizátorem této akce), vzal zachráněného White Blacktea stranou a tam jej 
zastřelil. Nebylo divu, zloděj moučných červů by beztak byl ostudou ostatním pirátům. Pravda a láska tak opět zvítězila. 

Na oslavu tak dobrého a vyváženého konce, po příjemném odpoledni v Zátoce zadula skupina a Crazy Crash. 
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Obec Bojiště dostala svůj název po 
bitvě, která se zde odehrála v roce 1420. 
Je jednou z nejmladších obcí na Ledečsku. 
Leží v nadmořské výšce 474 m a první 
písemná zpráva o ní je z roku 1708.

Již v roce 1792 tu vznikla škola, jednalo 
se tehdy o dřevěný domek s jednou 
místností. V roce 1909 se začala stavět nová 
zděná jednopatrová škola a vyučování v ní 
bylo zahájeno ve školním roce 1910/11. 
Vyučovalo se zde až do roku 1981, kdy tu 
bylo už jen dvacet dětí a začaly dojíždět 
do Ledče nad Sázavou. Školu pak ještě 
několik let využívala Strojní a traktorová 
stanice Havlíčkův Brod. V tomto období 
byla opravena střecha a udělána nová 
elektroinstalace. V roce 1991 byla budova 
školy vrácena zpět obci. Dnes se v ní nachází sídlo obecního úřadu, 
ostatní místnosti jsou využity jako hasičský klub, místní knihovna, 
posilovna a je zde též jedna bytová jednotka. Prostranství okolo školy 
– bývalá zahrada – se přestavělo na dětské hřiště, kde místní mládež 
tráví volný čas. 

K obci patří ještě osada Veliká, Mstislavice a dále pak samoty 
Kocanda, Háj, Rybníčky a Ovčín. Celkem zde žije 272 obyvatel.
Složení obyvatel: 
chlapci do 18 let 26
dívky do 18 let 26
muži starší 18 let 110
ženy starší 18 let 110
celkem  272 obyvatel
prům. věk mužů: 39 let
prům. věk žen: 41 let

Obec Bojiště spravuje sedmičlenné zastupitelstvo: Jan Cihlář – 
starosta, Marie Urbanová – místostarostka, a dále pak členové Stanislav 
Čech, Otakar Holý, Václav Švanda, Miloš Roček a Miroslav Kluch.

Na Bojišti hospodaří několik soukromých zemědělců a zbývající 
pole obhospodařuje Zemko Kožlí a.s. Své provozovny tu mají i drobní 
podnikatelé: klempířství, autoopravna, pokrývačství, instalatérství 
a kovošrot. Většina občanů v produktivním věku musí za prací dojíždět. 
Školou povinná mládež dochází do Ledče nad Sázavou, malé děti 
rodiče svěřují do péče Mateřské školy v Kožlí.

Zásobování pitnou vodou je řešeno nově vybudovaným obecním 
vodovodem, který je napájen ze studní z vrchu Melechov a byl 
zprovozněn v devadesátých letech. V roce 2004 bylo vybudováno nové 
odradonovací zařízení v hodnotě 1 mil. Kč. Nová technologie na úpravu 
vody byla pořízena v roce 2008 a v letošním roce byla dokončena 
oprava vodojemu pod Melechovem. Vodovod zásobuje domácnosti 
ve Mstislavicích a Bojišti. Osada Veliká je dosud zásobována 
z vodovodního řadu pro město Ledeč.

Obec Bojiště a všechny přilehlé osady a samoty jsou plynofi kovány. 
Největší investicí v poslední době byla částka 5 mil. Kč na opravu 
komunikací a veřejného prostranství v obci Bojiště, na kterou obec 
obdržela z 85 % fi nanční krytí z evropských fondů a příspěvek 
z národních zdrojů. Rekonstrukce a oprava bývalé školy, současného 
sídla obecního úřadu, byla dokončena v červnu letošního roku. 
Novou příjezdovou komunikací se může pochlubit osada Veliká. Za 

účelem rozšíření vozovky a zpevnění 
násypu obec odkoupila přilehlé 
pozemky a navázáním na dříve již 
položený povrch tak byly dokončeny 
opravy komunikací v celé osadě. Ve 
Mstislavicích byla rekonstruována 
náves včetně opravy místní 
kapličky, která byla následně znovu 
vysvěcena. Nezanedbatelnou investicí 
z rozpočtu obce byla rekonstrukce 
veřejného osvětlení ve všech 
osadách. V minulých letech došlo též 
k opravám čtyř autobusových čekáren 
a nástupních ostrůvků. Ze svého 
rozpočtu obec pravidelně uvolňuje 
nemalé částky na údržbu a opravy 
obecního majetku. Velkou starostí je 

péče o veřejnou zeleň a veřejné prostranství na celém katastru obce, též 
zimní údržbu obec zabezpečuje vlastními silami.

Obec Bojiště vlastní kulturní dům, který prošel řadou oprav. V prvním 
patře byly vybudovány dvě bytové jednotky, které obec pronajímá. 
Dále se zde nachází kuchyň, jídelna a velký sál s příslušenstvím. Třetí 
obecní byt je v budově bývalé školy. K objektu kulturního domu přiléhá 
nově opravená prostorná hasičská zbrojnice. 

Hasiči jsou nejaktivnější složkou v obci. Před dvěma lety obec pořídila 
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů starší cisternový automobil, na 
němž členové sboru při opravě a rekonstrukci odpracovali cca 1100 
brigádnických hodin. Jejich přičiněním a snahou vzniklo ze staršího 
vozidla nové cisternové vozidlo, které je zařazeno do výjezdového 
plánu IZS Kraje Vysočina.

Ve spolupráci s obcí každoročně pořádají hasiči Maškarní rej, který 
je znám v širokém okolí. Večerní zakončení průvodu v plném kulturním 
domě pokračuje tradičně maškarní veselicí. Menší obyvatelé obce se 
zanedlouho poté pobaví na Dětském karnevalu, na kterém se s hasiči 
a obcí podílí též místní Červený kříž. 
Jedna z prvních poutí v širokém okolí je právě na Bojišti, neboť zdejší 
kostel je zasvěcen sv. Vojtěchu. Koncem dubna se na bojišťskou pouť 
sejde mnoho lidí z širokého okolí. V tomto roce na stejný den připadla 
i Velikonoční neděle, takže se na Bojišti někteří návštěvníci pouti zdrželi 
i na velikonoční zábavu pořádanou Červeným křížem. Pro nejmenší 
obyvatele obec společně s hasiči pořádá každoročně v červnu Dětský 
den. Následují další spolkové a společenské akce: pravidelný zájezd do 
Litoměřic, návštěva partnerských Sklenařic v Krkonoších, posvícenská 
zábava. Místní kulturní dům slouží samozřejmě i pro pořádání různých 
schůzí a setkání pro ostatní spolky a organizace.
Dominantou obce Bojiště je kostel sv. Vojtěcha s přilehlým hřbitovem 
a blízkou 200letou lípou. Obec Bojiště zajišťuje údržbu a opravu 
hřbitova a okolí. V letošním roce byly započaty práce na ozdravení lípy, 
která byla navržena na vyhlášení památným stromem.
V současné době se Obec Bojiště uchází o přidělení obecních symbolů, 
jejichž návrhy, které splnily všechny heraldické náležitosti a byly 
schváleny místním zastupitelstvem, odeslal obecní úřad ke schválení 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Na Bojišti věří, že následující rok budou všechny návštěvníky obce 
vítat nové obecní symboly. 

Jan Cihlář – starosta obce
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KDE ZAČÍNÁ TRADICE – ZKO LEDEČ SE LOUČILA 

Na levém břehu řeky Sázavy, necelé 2 km chůze proti proudu, v místě nazývaném Velká stráň, se nachází dnes již uzavřený lom. Již v 30. letech 
se zde těžil erlan, migmatit, obsahující minerály vesuviát a scheelit – ruda wolframu. 

Datovaná fotografi e ze srpna 1959 zachycuje následek komorového odstřelu. Obyvatelstvo města a přilehlých vesnic (Bojiště, Ostrov, Hradec) 
bylo předem varováno o plánovaném odstřelu rozhlasem a možných škodách v rádiusu tlakové vlny. Škoda na technickém zázemí lomu nebyla velká, 
s odstřelením staré třídírny a násypny se počítalo. Masa odstřeleného kamení zasypala přilehlou silnici a koryto řeky.

Na další fotografi i je pohled ze stejného místa na blízkou Zlatou zátoku ze skalní vyhlídky nad lomem z poloviny 30. let.

Rok se sešel s rokem, prázdniny školáků dospěly do svého defi nitivního konce, léto dle kalendáře 
se též sklánělo ke svému závěru. Jen slunce a pejskaři z ledečské ZKO nebyli nakloněni jakýmkoliv 
koncům, a tak připravili pro zájemce na Rašovci, v nepřerušené řadě již čtvrté, psí Loučení 
s prázdninami. 

Program pro malé a nejmenší návštěvníky by mohl svojí sestavou připomínat rozehřívací standard. 
Od házení míčů na cíl až po střelbu ze vzduchovky, další stanoviště nevyjímaje, tím i svou úlohu 
plnil. Jak se sluší a patří, má-li někdo táhnout, musí na to mít i sílu a výkon. Symbolem je odjakživa 
kůň. Nemohli jsme tedy zůstat pozadu jak v živém čtyřnohém provedení elegantní klisny, tak i těch 
benzínových, čtyřkolových, majících obrazně řečeno koňů na rozdávání. Mládež se mohla nechat svézt 
a v případě zájmu si to pod dozorem instruktorů vlastnoručně vyzkoušet.

Komu po obědě vyhládlo, měl možnost se průběžně posilňovat výtečnými palačinkami z domácí 
dílny a klobáskami z grilu.

V 15:00 hod moderátorka Jana Prchalová přerušila dočasně volnočasové aktivity ve prospěch 
naplánovaného vystoupení psích účinkujících a jejich dvounohého doprovodu. První se ke slovu 
dostala pohádka v provedení členů pořádající ZKO. Černokněžník Pavel zaklel účinkující hned od 
samého počátku do pohádkových bytostí a ještě je schoval za makety (zástěny). Děti s průvodkyní 
Evou Blažkovou naštěstí projevily dostatek duchapřítomnosti a osobní statečnosti, čaroděje se přes jeho 
vzezření nezalekly a postupně odhalovaly jednu maketu za druhou. Nejen odhalovaly, ale i neomylně 
vracely do reálného světa postavy psovodů a psů svými správnými rozhodnutími. Šípková Růženka 
se probudila ze spánku, Budulínek (svou velikostí spíš Budulín) nasedl lišce na ocas a Červenou 
Karkulku nám Róza též naštěstí nesnědla – myslivec tentokrát v záloze nebyl. 

Z pohádky jsme se vrátili opět do reálu vystoupením Luboše Slavíka s Lettií. Tanečky, slalom, válení 
sudů, pukrlátka až po závěrečnou efektní děkovací úklonu (účinek posílen součinností Aldy s Verčou 
Malimánkovou) precizně provedeno za doprovodu hudby.

Po kulturní vložce přišla na řadu vložka sportovní – agility, fl yball a frisbee.
Flyball v předvedení přátelského družstva Komtesa Kutná Hora za spoluúčasti naší Evy Blažkové 

s Engi a Trixou předvedli v praxi, co to znamená. Naši čtyřnozí závodníci – ti nejlepší jsou na 30-
timetrové trati na úrovni 3,8–4 s a Engi zatím na 5,1 s (ale lepší se).

I z této předvedené trojice sportovních disciplín je zřejmá bohatost aktuálních příležitostí rekreačního 
sportovního vyžití našich psích miláčků – jen k tomu musí mít páníčkové trpělivost a odhodlání. Pak 
mizí nuda a průvodní negativní jevy psího chování – přichází radost z aktivních prožitků.

Zlatým hřebem odpoledne a současně premiérovým počinem v Posázaví byla volba Posázavského 
Boba. Přihlášených psů různých ras i velikostí bylo nad očekávání. Vítěznou trofej ovládl pes 
Aggi psovodky Kateřiny Jeníčkové. K loňskému sympaťáku přidala z rukou hlavního rozhodčího 
ing. Vejsady i premiérový pohár Posázavského Boba. Sláva vítězům a čest poraženým. Příští rok na 
Rašovci opět s psími přáteli NA SHLEDANOU!

Bohatou fotodokumentaci Petry Blažkové najdete na adrese: http://cvicakvledci.rajce.idnes.cz/
IV._rocnik_-_psi_louceni_s_prazdninami/ 

BG 

KOUPÍM
osobní automobil na měsíční 

splátky (malá spotřeba, 
rok výroby 1999–2002),

 cena do 30 000 Kč.
Kontakt na telefon: 

732 793 960, 732 105 016

TJ KOVOFINIŠ, ODDÍL 
SPORTU PRO VŠECHNY – 

AEROBIK 
ZVE NA CVIČENÍ
AEROBIK

cvičení je určeno pro ženy a dívky 
každého věku, zahrnuje aerobní 
část: aerobik, step-aerobik, dance-
aerobik, dále posilování a strečink

místo konání: školní tělocvična 
v nádražní ulici
časový rozvrh:

pondělí od 20.00 hod. do 21.00 hod.
čtvrtek od 19.00 hod. do 20.00 hod.

cena: 200–300 kč za pololetí
začátek: od 3. 10. 2011

s sebou: pití, karimatku, sálovou 
obuv

PRODÁM
dívčí prádlo 0 – 1 rok, převážně 

nové, vše pro malé dítě. Možnost 
množstevní slevy.

Kontakt na telefon: 
732 793 960, 732 105 016
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DUŠIČKY – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZE-
MŘELÉ 2. 11. 

Prožijeme svátek, který sice neprovázejí bujaré oslavy, ale vět-
šinu z nás osloví vzpomínkou na blízké lidi, které jsme měli rádi. 
Chtěli jsme jim toho tolik říct, omluvit se, být s nimi, smrt nás 
ale rozdělila. Křesťané věří, že tomu tak není navždycky, věří ve 
věčnost. Sledujeme-li vývoj ve společnosti, možná cítíme bezvý-
chodnost. Krátkodobé recepty na dlouhodobé problémy nefun-
gují, řada lidí žije ze dne na den, obecně přijatý cíl života je užít 
si, co nejvíce toho spotřebovat a bavit se. Život prožitý pouze 
pro sebe a bez zodpovědnosti. Ať tak či tak, stejně dojedeme na 
konečnou. Nesouvisí tento přístup k životu s nárůstem závislostí 
všeho druhu? Proč narůstá agresivita ve společnosti, čím to je, 
že někteří lidé opouštějí své rodiny anebo nechtějí mít děti? Lži 
a podvody nás dohánějí. Konečná versus věčnost, beznaděj proti 
naději. My, křesťané nejsme lepší než ostatní lidé. Jen si mys-
líme, že známe recept na bolesti doby a cestu, která nás vede 
k věčnosti a naději. Děkujeme za ni Bohu. 
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
14. 10., 21. 10. a 28. 10. v 19.00 Přednášky na faře (přednášející 
P. ThDr. Jan Bárta) 
7. 10. v 19.00 Spolčo na faře pro děti od čtrnácti let, středoško-
láků a vysokoškoláků 
 (na programu je duchovní slůvko, modlitba, sport, hry a disku-
ze na zajímavá témata. Zajišťuje Společenství mladých)
13. 11. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně 
v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodi-
če. Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. 

Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. Or-
ganizuje Mgr. Jana Sklenářová).
14. 10. a 11. 11. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti 
let (setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje 
Společenství mladých)
16. 10. v 9.00 Svátost biřmování (během bohoslužby svátost 
udělí královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál)
20. 10. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na 
faře)
23. 10. Misijní neděle (Den modliteb za misie, misionáře a je-
jich dílo) 
30. 10. ve 14.30 ECCE HOMO (koncert skupiny NaPrášky 
z farnosti Světlá nad Sázavou)

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

PŘIPOMÍNÁME SI: 
18. 10. Sv. Lukáše, evangelisty (autor evangelia a Skutků 
apoštolů. Věrný průvodce sv. Pavla) 
28. 10. Sv. Šimona a Judy, apoštolů
1. 11. Svátek Všech svatých (původně šlo o vzpomínku na 
všechny mučedníky, kteří zemřeli za víru)
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
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 dotaz LZ. 

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

Ve třídách našich základních škol je mno-
ho dětí, které jsou neposedné, nesoustředě-
né, nemají nikdy v pořádku své učební po-
můcky, často zapomínají na domácí úkoly, 
v hodinách neustále vyrušují a všude jsou 
poslední, protože vždycky dělají mnoho 
věcí najednou, jen ne to, co po nich vyučují-
cí právě požaduje. Velmi často také pomalu 
a špatně čtou, pletou si písmenka a ve sna-
ze své čtení urychlit si do textu domýšlejí 
slova, která v něm ve skutečnosti nejsou. 
Někteří mívají velmi neupravený rukopis. 
Dávají písmenkům různý sklon, každé je 
jinak velké a poskakuje nad řádkem a hned 
zase padá pod řádek. Některá písmenka na-
víc píší zrcadlově. Tvrdým oříškem je gra-
matika. Jindy mají tito žáčci velké potíže 
s matematikou. 

Třídní učitel někdy rodičům doporu-
čí návštěvu pedagogicko-psychologické 
poradny a odtud si dítě nejspíš přinese 
potvrzení, že trpí poruchou ADD (poru-
cha pozornosti), ADHD (porucha pozor-
nosti s hyperaktivitou) a s tím spojenou 
specifi ckou poruchou učení (dyslexie, 
dysgrafi e, dysortografi e, dyskalkulie 
apod.). Učitelé k těmto dětem pak přistu-
pují s ohledem na jejich diagnózy. Je ale 
správné se s touto skutečností jen spoko-
jit? Určitě ne, zvláště když existují další 
možnosti pomoci. 

Děti s ADD, ADHD a SPU jsou totiž vět-
šinou velmi inteligentní a nadané. Pokud 
dostanou šanci, mohou vystudovat i vysoké 
školy a být v životě úspěšné. Na Havlíč-
kobrodsku je zatím málo soukromých spe-
cializovaných učeben pro práci s takovými 
žáky. Proto je jistě dobrou zprávou to, že od 
srpna funguje takzvané DOUČKO, které 
se nachází v Chotěboři, v ulici Krále Jana. 
Lektorka Slávka Peroutková se v této učeb-
ně věnuje všem dětem, zejména ale těm, kte-
ré mají ve škole problémy související právě 
s některou výše zmíněnou diagnózou. 

Přístup k dětem je naprosto individuální. 
Lektorka se najednou věnuje maximálně 
dvěma žákům a lekce přizpůsobuje jejich po-
třebám. Používá speciální učební pomůcky, 
včetně počítačových výukových programů 
a her. Její prvotní snahou je, aby děti doučo-
vání nevnímaly jako svoji další povinnost, 
ale jako zábavu, a aby se na každou návště-
vu učebny těšily. K dispozici mají i metodu 
„biofeedback“ a přístroj, který jim formou 
počítačové hry ovládané pouze myšlenkou, 
pomáhá trénovat soustředění a pozornost. 

Více informací je možné získat na inter-
netových stránkách www.douckoseslavkou.
cz, nebo přímo dotazem na adrese slavka.
peroutková@volny.cz či na telefonním čísle 
603 576 046, kde je možné si domluvit kon-
zultaci, která je samozřejmě zdarma. Ceny 
doučovacích programů a jednotlivých lekci 
jsou velmi příznivé a dostupné pro všechny. 

ABY UČENÍ NEBYLO MUČENÍ

Podzimní prodej 
jabloní, hrušní, třešní, višní, rynglí, 

švestek,
 meruněk, rybízu, angreštu a růží 

zahájen 8. října 2011
Broskvoně a ořešáky v prodeji od 

25. října.
V nabídce také: kanadské borůvky, 

kamčatské borůvky,  brusinky,
ostružiníky, maliníky, 

malinoostružiníky, vřesy, azalky,
 rhododendrony, jehličnany, 

okrasné keře, zemina.
Prodejní doba: Po – pá: 8 – 16 hod.    

So: 8 – 12 hod.
Ovocná a růžová školka Šťastných
Hněvkovice – Nová Ves 2, 584 01 

Ledeč nad Sázavou
tel. 569 722 518, 604 360 546

www.skolka-stastny.cz

POHÁDKA 
HLOUPÝ HONZA

V neděli 23. října v 15.00 se v sále 
Gymnázia koná pohádka Hloupý 
Honza. Hrají Karel Zima, Jarmil 
Škvrna a Eva Kodešová. Kromě lou-
tek uvidí děti také opravdový žebrác-
ký fl ašinet. Délka cca 50 minut.
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TURNAJ V MALÉ KOPANÉ – TASICE 2011

V sobotu 13. srpna pořádala Obec Bělá již IX. ročník turnaje v malé 
kopané mužů a žen „O pohár starosty obce“. Turnaje se zúčastnilo 
14 družstev z Ledečska a Kutnohorska, z nichž bylo 8 mužských a 6 
ženských. Obávané dešťové přeháňky se letos naštěstí turnaji vyhnuly, 
a tak bylo všech 35 zápasů během jedenácti hodin bez problémů ode-
hráno. Třináctka v datumu tak byla nešťastnou „pouze“ jednomu borci 
hrajícímu za Bělou, který v tvrdém souboji utrpěl lehký otřes mozku. 
Jinak se turnaj obešel bez vážnějších zranění.

Do mužského fi nále se probojoval vítěz z minulého roku a největší 
favorit – Bělá a překvapení turnaje – Petrovice. Družstvo Bělé suve-
rénně vyhrálo základní skupinu. Petrovice v základní skupině rovněž 
nezaváhaly a ve fi nále se zrodilo velké překvapení, kdy po nerozhod-
ném výsledku 0:0 zvítězili na pokutové kopy mladíci z Petrovic. Za 
vítězné družstvo Petrovic nastoupili: Novák, Fuksa, Sochr, Laudát J., 
Laudát B. a Vančura. 

V ženském fi nále se utkala družstva Petrovic a K. Hory, po neroz-
hodném výsledku 0:0, zaslouženě zvítězila na pokutové kopy děvča-
ta z K. Hory. Výkon vítězek nutno opravdu vyzvednout, jelikož celý 
turnaj odehrály pouze ve 4 hráčkách (hraje se v pěti) a přesto všechna 
utkání děvčata vyhrála a neztratila ani bod s celkovým skóre 22:3. Ne 
náhodou jsou registrovanými hráčkami kutnohorského ženského „A“ 
týmu. Vítězné družstvo hrálo v sestavě: Karafi átová, Buchtová, Dibel-
ková a Prchalová. 

Nejlepšími hráči byli vyhlášeni Štefan Auer (Bělá) a Michaela 
Karafi átová (K. Hora). Všechna družstva byla odměněna diplomy 
a hodnotnými věcnými cenami. Originální poháry, vyrobené v bělské 

sklářské huti ANNA, obdržela první tři družstva a nejlepší hráči turna-
je. Po předání cen následoval večerní kulturní program, jehož součástí 
byla taneční zábava, o kterou se postarala hudební skupina „Dynamic“ 
a ohňostroj pana Válka.

Na jubilejní X. ročník, pořádaný 11. 8. 2012, vás už nyní co nej-
srdečněji zveme. Na závěr patří poděkování obětavým pořadatelům, 
zúčastněným týmům, rozhodčím, zdravotníkům, divákům a vůbec 
každému, kdo se na pořádání turnaje jakýmkoliv způsobem podílel. 
Tradičně největší poděkování však patří níže uvedeným sponzorům, 
bez jejichž fi nančního či materiálového přispění by nebylo možné 
tento turnaj na odpovídající úrovni uspořádat. Velmi si toho vážíme 
a věříme, že nám zachovají přízeň i v dalších letech. 

SPONZOŘI SOUTĚŽE: generální sponzor: TOST.cz, s.r.o, Ledeč 
n. S., hlavní sponzoři: Elektro Spektrum, Envicomp, Montabras, Scha-
fer Sudex, Sofi aqua, Švema, Tesařství Grabowski, Unimont J.K.C.

Poděkování patří: Agro Podlesí, AK Plast, Ating, Atos, Autodopra-
va Uher, Autodíly Holoubek, Geodet-Olišarová, Geodet-Měkotová, 
Holcim, Huť Anna, Jízdní kola sport, Komma-EST, Papír-hračky 
Kunášek, Restaurace U Havla, Veterinární ošetřovna Vrbka, Vrcha, 
Zelená Bohdaneč. 

Výsledky muži: 1. Petrovice I, 2. Bělá, 3. Bohdaneč, 4. O. Lhota, 
5. Ledeč n. S., 6. Dobrovítov, 7. Prostřední Ves, 8. Záluží. 

Výsledky ženy: 1. Kutná Hora, 2. Petrovice I, 3. Ledeč n. S., 4. O. 
Lhota, 5. Házená Ledeč n. S., 6. Tovakos 

Pavel Lhoťan
 

V sobotu 17. září 2011 přijelo na Lipnici 40 dobrovolných hasičských jed-
notek z okresu H. Brod, aby soutěžily o Pohár IZS. Soutěž v požárním útoku 
probíhala v těsné blízkosti lipnického hradu a byla uskutečněna jen díky čet-
ným sponzorům. Každá jednotka se snažila, aby v co nejkratším čase rozvinula 
hadice, uběhla danou část tratě, nastartovala motorovou stříkačku a proudem 
vody zasáhla cíl. 

Ledečští dobrovolní hasiči ve složení jednotky – T. Doležal, J. Jelínek, M. 
Hrynda, M. Žatečka, P. Pokorný a Š. Polák obsadili pěkné 12. místo.

Nejrychlejší hasiči byli z obce Kámen a odvezli si putovní Pohár poslance Karla 
Černého, předsedy podvýboru pro IZS. Všech 40 soutěžících jednotek si odvezlo 

věcnou cenu. Zápo-
lení přihlíželi i Petr 
Krčál – radní kraje 
Vysočina, Miroslav 
Mrkvička – Policie 
H. Brod, L. Vacek – 
ředitel územního od-
boru HZS, K. Černý 
– poslanec, starosta 
a místostarosta Lip-
nice – L. Bláha, M. 
Hanzlík a další. 

Sladkovský

DOBROVOLNÍ HASIČI SOUTĚŽILI V LIPNICI

Ruský fi lm 
Faust, volně 
založený na 
klasické tra-
gédii Johanna 
Wo l f g a n g a 
Goetha, získal 

hlavní ocenění benátského fi lmového fes-
tivalu Zlatý lev pro nejlepší fi lm. Ledečský 
hrad, který hostil fi lmaře v září 2010, je tedy 
součástí velkého úspěchu! Měla jsem mož-
nost nahlédnout pod pokličku velkého umění 
a jsem za tyto zážitky nesmírně vděčná. Po-
psat se ovšem nedají, musí se to zažít. Nezbý-
vá, než doufat, že se najde český distributor, 
který fi lm koupí a dá do kin. Zatím můžete 
zhlédnout trailer a ukázky z fi lmu a z natáče-
ní na www.youtube.com. Ledečský hrad jis-
tě poznáte a možná i místní obyvatele, kteří 
byli vybráni do komparsu. Dominanta Ledče 
může být na sebe právem pyšná – má za se-
bou bohatou fi lmovou kariéru a doufejme, že 
další role se jen pohrnou (alespoň si vydělá 
na svůj nový kabát). Zlatého lva pro nejlepší 
fi lm převzal režisér Alexander Sokurov. 

M.P.

LEDEČSKÝ HRAD V BENÁTKÁCH!
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V rámci podpory nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina naše střední odborná škola úspěšně podala projekt „Přišli jsme, 
viděli jsme a zjistili jsme, co ještě nevíme o podnikání“. Klíčové aktivity byly tři – příprava vzdělávacích modulů dalšího vzdělá-
vání a tvorba učebních dokumentů, pilotní ověření vzdělávacích modulů ve 3 samostatných kurzech a přizpůsobení vzdělávacích 
modulů individuálním schopnostem účastníků kurzů. Harmonogram aktivit začal v květnu 2010 a ukončení je v prosinci 2011. 
Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Manažerem projektu se stala Ing. Vlasta 
Rýdlová, věcným manažerem Mgr. Ivana Vitisková a fi nančním manažerem paní Eva Kutilová. Lektorky, které vytvářejí vzděláva-
cí programy, jsou Ing. Vlasta Rýdlová, Ing. Eva Skalická, Ing. Hana Volencová a Ing. Jana Flekalová. 

Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení ekonomické vzdělanosti účastníků kurzů. Vzdělávací moduly řeší potřebu týkající se 
počátku podnikatelské činnosti, evidence podnikatele a vyhodnocení fi nanční situace podnikatele. Pilotní ověření vytvořených 
materiálů proběhlo ve 3 vzdělávacích kurzech. V každém kurzu se mohlo dle projektu vzdělávat 12 účastníků, zájem převyšoval 
možnosti a tak byli účastníci vybíráni dle došlých přihlášek. Pilotní ověřování vzdělávacího programu Jak začít podnikat? pod 
vedením lektorky Ing. Evy Skalické probíhalo o sobotách 23. dubna 2011, 7. května 2011 a 21. května 2011. Pilotní ověřování 
vzdělávacího programu Jak hravě zvládnout evidenci? pod vedením lektorky Ing. Vlasty Rýdlové proběhlo 14. května 2011, 
4. června 2011 a 11. června 2011. Pilotní ověřování vzdělávacího programu Jak posoudit fi nanční situaci podnikatele? pod vede-
ním lektorky Ing. Hany Volencové proběhlo 28. května 2011, 18. června 2011 a 2. července 2011. Výuka kurzů probíhala v učebně 
vybavené notebooky a datovým projektorem. Účastníkům bylo v rámci projektu poskytnuto občerstvení a obdrželi propagační 
předměty s logem projektu. Vstupní znalosti byly zjištěny zadáním didaktického testu. Každý účastník vzdělávacího kurzu praco-
val na notebooku a řešil praktické činnosti související se založením podniku. Na závěr vzdělávacího kurzu byly zjištěny výstupní 
znalosti formou didaktického testu a každý účastník zpracoval samostatný projekt – podnikatelský záměr, evidenci podnikatele 
a fi nanční analýzu podnikatele. Na závěr úspěšní účastníci obdrželi certifi kát o absolvování vzdělávacího programu. 

Na základě pilotního ověření probíhá úprava učebních materiálů a metodik výuky podle potřeb cílové skupiny. Zvýšení eko-
nomické a ICT gramotnosti přispělo ke zvýšení konkurenceschopnosti účastníků dalšího vzdělávání, větší uplatnitelnosti na trhu 
práce po skončení kurzu. V nabídce kurzů se bude pokračovat po skončení projektu.

Touto cestou děkujeme všem účastníkům za zájem a aktivní činnost v rámci našeho projektu, spolupráce s nimi byla výborná. 
Přejeme jim mnoho úspěchů a věříme, že další vzdělávání jim umožní lépe se uplatnit v praxi. Zároveň děkuji všem spolupracov-
níkům v projektu za výbornou a kvalitní práci.

Mgr. Ivana Vitisková 

Projekt na střední odborné škole v Ledči nad Sázavou
„Přišli jsme, viděli jsme a zjistili jsme, co ještě nevíme o podnikání“

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 

Studenti gymnázia v počtu 51 se účastnili od 10. do 17. září 2011 
jazykového kurzu a zároveň i poznávacího zájezdu do Anglie. Vybrali jsme již 
osvědčenou cestovní kancelář Student Agency. V září 2007 jsme se zúčastnili 
zájezdu stejného typu v Hastings na jihovýchodním pobřeží a byli jsme velmi 
spokojeni. Místem pobytu tentokrát bylo historické městečko Bath na řece 
Avoně v jihozápadní Anglii, které patří mezi 10 nejnavštěvovanějších měst 
Velké Británie. Opravdu stojí za to, zejména díky dochovaným termálním 
lázním zbudovaným Římany. 

Za týden studenti absolvovali 12 hodin angličtiny. Lekce probíhaly 
v malých skupinách pod vedením zkušených pedagogů britské jazykové školy. 
Odpoledne jsme se věnovali návštěvám zajímavých míst či pamětihodností, 
jako jsou např. Stonehenge, město Bristol, jeskyně a údolí Cheddar (odtud 
pochází známý sýr čedar), opatství Glastonbury, kde je dle legendy pochován 
král Artuš, katedrála ve Wellsu a poslední den jsme strávili 10 hodin 
v Londýně. Zde nelze nevzpomenout 40 minutovou plavbu lodí po řece Temži 
na Greenwich. Po celou dobu pobytu byli studenti ubytováni v hostitelských 
rodinách v Bath. Počasí bylo po rozpačitém počátku nádherné.

Zájezd se vydařil, studenti jsou obohaceni o mnoho krásných zážitků 
a i tentokrát přijeli s pocitem, že jsou zbaveni případného strachu mluvit 
anglicky. A v neposlední řadě jsou odhodláni se i nadále v angličtině 
zlepšovat.

STUDENTI GYMNÁZIA VE VELKÉ BRITÁNII

U příležitosti 800. výročí narození sv. Anež-
ky Přemyslovny vyhlásilo Arcibiskupství 
pražské a hnutí Na vlastních nohou výtvarnou 
a literární soutěž Svatá Anežka Česká pod pat-
ronací Mons. Dominika Duky OP, arcibiskupa 
pražského, metropolity a primase českého.

Předsednictví výtvarné komise přijal Aka-
demický sochař Kurt Gebauer, předsedou li-
terární komise byl Julius Ransco, vydavatel, 
spisovatel a fotograf. Do soutěže se zapojili 
i žáci naší školy, a to do obou částí. Vlastní-
mu literárnímu a výtvarnému projevu před-
cházelo důkladné seznámení se s životem
Anežky Přemyslovny, její dobou i Prahou 13. 
století. Žáci v hodinách výtvarné výchovy 
zpracovávali téma technikami podle vlastní-
ho výběru. Volili tradiční kresbu, malbu, su-
chou jehlu ale i savování a malbu na hedvábí. 
Právě malba na hedvábí Pavly Sedlákové, 
žákyně loňské IX.C byla vybrána s dalšími 
šesti dětskými výtvarnými díly (celkem bylo 
v soutěži přes 2000 prací) pro výzdobu chrá-
mu sv. Víta. 

Pavle, k velkému úspěchu blahopřejeme. 
Všechny výtvarné práce bude možné vidět 
na výstavě, která bude slavnostně otevřena 
12. 11. 2011 v 15 hodin ve Strahovském kláš-
teře.

Svatá Anežka Česká 



Po pětileté existenci našeho mladého atletického oddílu SVČ Ledeč n. S. jsme se 
dočkali první účasti na mistrovství České republiky v atletice. Postarala se o ni Marké-
ta Husáková, která si výbornými výkony ve skoku vysokém v letošní sezóně zajistila 
nominaci na tento závod. S napětím jsme po odeslání přihlášky očekávali vyjádření 
technického delegáta soutěže, který měl v pravomoci potvrzovat nominaci jednotli-
vých přihlášených. Nakonec vše dopadlo k naší radosti a Markéta se objevila na star-
tovní listině. V tu dobu fi gurovala na 11. místě průběžných tabulek skoku vysokého 
v kategorii starších žákyň a již účast na mistrovství republiky byla pro nás splněním 
snad všeho, co jsme si jako malý oddíl mohli přát. Vlastní závod se konal 3. září 
v Novém Městě na M. na krásném místním atletickém stadionu. Do závodu nastou-
pilo celkem 20 závodnic. Brzký zářijový termín naznačoval, že dosahované výkony 
nebudou zřejmě špičkové, což se také potvrdilo. My jsme absolvovali několik příprav-
ných tréninků na konci srpna, které moc pomohly v rozskákání a procvičení techniky. 
Markéta obsadila nakonec celkově pěkné 10. místo výkonem 155 cm. Laťku v této 
výšce zdolala až na 3. pokus a opět dokázala, že je již vyzrálou závodnicí, která je 
schopná zvládat soutěže na této úrovni. Byl to navíc její druhý nejlepší osobní výkon. 
K dalším úspěchům patřila účast našeho oddílu na atletické II. lize mužů a žen, kde 
v rámci hostování za oddíl Slavoj Banes Pacov úspěšně soutěžila Markéta Husáková 
ve skoku vysokém a skoku dalekém, kde pravidelně výrazně bodovala a obsazovala 
přední místa v těchto disciplínách. 

Petr Horný

Náborový ročník 2006–2002
Oddíl HC Ledeč n. S. byl založen v roce 

1933, novodobá historie se píše od roku 
2005, kdy byl postaven nový ZS. Od té 
doby klub odborně pracuje s mládeží. Po-
ctivá celoroční práce, neustálé vzdělávání 
trenérů, zodpovědnost rodičů a píle ma-
lých ledečských hokejistů dělá z našeho 
města opravdovou líheň hokejových ta-
lentů z Vysočiny. Přihlásit se mohou kluci 
i holky. Přijďte se podívat na některý z tré-
ninků ledečské PŘÍPRAVKY a oslovte tre-
néry a trenérky. Potřebujete pouze brusle. 
Kompletní hokejové vybavení vám zapůjčí 
zdarma klub. Celoroční členský příspěvek 
je 2000 Kč. Žádné jiné poplatky se neplatí. 
Na všechna utkání se jede společně auto-
busem – včetně rodičů či doprovodu.
ROZPIS TRÉNINKŮ: PO 15–16,15, ST 
16,30–17,45, ČT 15–16,15 hod.
KONTAKT: pripravka@hcledec.cz 
Všechny informace naleznete na www.
hcledec.cz

HC LEDEČ N. S. VÁS ZVE DO BRUS-
LAŘSKÉ ŠKOLIČKY 2011–2012

V roce 2008 při-
jal HC Ledeč n. S. 
oddíl ledního hoke-
je pod svá křídla od-
díl KRASOBRUS-
LENÍ, kdy jejich 
odborné vedení 
profesionálních tre-
nérů chceme i letos 
využít právě pro 

správnou výuku bruslařských dovedností 
a Powerskatingu. Vynikající bruslení je zá-
klad dnešního moderního hokeje. Poběží 
tedy opět projekt „BRUSLAŘSKÉ ŠKO-
LIČKY“, kde by se ti nejmenší měli naučit 
správným bruslařským návykům. Hodiny 
povede specialistka na bruslení – trenérka 
s krasobruslařskou licencí a licencovaný 
trenér ledního hokeje. Školička je určena 
pro dívky i chlapce – začínající bruslaře od 
4 let. Výuka probíhá zábavnou formou a své 
získané schopnosti mohou žáci dále rozvíjet 
v navazujících oddílech krasobruslení nebo 
výkonnostního hokeje našeho klubu. Rodi-
če v bruslích mohou na led.
CENA KURZU – 450 Kč/12 tr. jedno-
tek (cca 1 měsíc) – po zaplacení dosta-
ne každý permanentku s předplaceným 
počtem tr. jednotek, která je nepřenosná, 
ale platí po celou sezónu. Pro členy klu-
bu HC LEDEČ N. S. je zdarma!
TRÉNINKY: PO 15–16,15, ST 16,30–
17,45, ČT 15–16,15 hod.
KONTAKTY: kraso@hcledec.cz nebo 
přípravka@hcledec.cz

Počasí vyšlo nad očekávání a předpovědi dobře, stejně jako účast. Přišlo celkem 
816 turistů, což je téměř dvojnásobek proti předloňskému rekordu tohoto pochodu, 
který byl 452 lidí. I v Ledči si pochod Okolo Bohdanče získal oblibu, když se ho 
tentokrát zúčastnilo 41 zdejších turistů. Suverénně nejvíc lidí přišlo z Kutné Hory – 
159. Druhé místo v pořadí obcí obsadila Praha s 60 turisty a třetí Zruč s 58. Ledeč se 
dělí s Kolínem o 6.–7. příčku. Nejstarší účastnici bylo 89 let. 

Mojmír Ježek

Běh Šeptouchovem 15. 10. 2011
Podzimní příměstský tábor 26. 10. – 27. 10. 2011
Ledečský Slavíček  8. 11. 2011
Oblastní kolo MČR – deskové hry 18. 11. 2011
Krajský přebor MČR – deskové hry 2. 12. 2011
Mikulášská nadílka 5. 12. 2011 

Další informace k jednotlivým akcím najdete na  našich webových stránkách 
www.svcledec.cz
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ÚSPĚCH PRO ATLETICKÝ ODDÍL SVČ LEDEČ NAD SÁZAVOU
ÚČAST NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽACTVA V ATLETICE

Pozvánka na akce říjen – prosinec 2011

HC LEDEČ N. S. ODDÍL 
LEDNÍHO HOKEJE

POŘÁDÁ NÁBOR HOKEJISTŮ 
A HOKEJISTEK

OKOLO BOHDANČE



12

Dne 2. října tohoto roku oslavil své 
významné životní jubileum – 90 let, 
pan FRANTIŠEK JAROŠ z LED-
ČE N. S. K tomuto výročí mu pře-
jeme především pevné zdraví a ještě 
mnoho hezkých chvil v kruhu svých 
nejbližších.

Manželka Jarmila a syn František 
s manželkou Janou

BLAHOPŘÁNÍ

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.

POZVÁNKA
NA POCHOD PROTI DIABETU
Sraz účastníků je na ledečském náměstí

dne 12. listopadu 2011 ve 13 hodin.
Součástí této propagační akce je pro zájemce i měření 
glykemie a krevního tlaku, a to zdarma! Myslete na 

své zdraví a přijďte se projít podzimní přírodou. 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2011DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2011

Na konci září letošního roku jsme 
si připomněli už páté výročí od úmrtí 
pana TIBORA BEDNÁRA. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu spolu s námi tichou vzpomínku.

Rodina

VZPOMÍNKA

Dne 13. října letošního roku oslaví své životní jubileum 
– padesát let, paní MILOSLAVA CIHLÁŘOVÁ z Ledče 
nad Sázavou. K tomuto výročí jí přejeme především 
pevné zdraví a dobrou pohodu, v kruhu svých blízkých, 
do dalších let.

Manžel Jiří, děti Veronika a Jiří s rodinami

V sobotu 3. září výbor MO ČRS v Ledči uspořádal dětské rybářské závody na rybníku Hutě. Proti předchozím rokům se tentokrát závody konaly 
v novém termínu, a to po prázdninách. Hlavní důvod byl, že v posledních letech se závody konaly hned po klání dospělých a děti si málo zachytaly, 
protože ryby byly většinou rozplašené a nechtěly brát. Jedná se o chovný rybník, kde se pravidelně krmí, takže byl předpoklad, že úlovky budou 
i větší a bude jich víc. A to se také potvrdilo! V předchozích letech byla většina dětí, které nechytly žádnou rybu, ale letošní závody byly jiné. Zápis 
do závodu byl od 6 hodin a odstartováno bylo o hodinu později. Závod probíhal za krásného slunečného počasí. Do závodu se zapsalo 24 dětí, 
z toho bylo 6 děvčat. Téměř každý závodník si přivedl dospělého pomocníka, jak někdo vtipně poznamenal - „navlékače nástrah“. Děti chytaly 
všemi způsoby, na plavanou, položenou i na feeder. Souboj začal, každý se snažil a úspěchy se začaly dostavovat, že někde „navlékači“ nestíhali 
a rozhodčí běhali od jednoho k druhému měřit a zapisovat. Velký souboj se svedl o první dvě místa, kde děti nachytaly víc než dospělí na svých 
závodech. V půl jedenácté byl závod ukončen a začalo sčítání výsledků. Všichni čekali, jak to dopadne, protože poslední vítěz dětských závodů, 
který byl z Ledče nad Sázavou, byl v roce 2006. A výsledek?

1. Adriana Dubová (434 cm) Ledeč n. S., 2. Lukáš Beránek (424 cm) Světlá n. S. 3. Patrik Vacík (173 cm) Ledeč n. S.
Medailisté si vybírali i ceny, které věnovali sponzoři, MO a Město Ledeč n. S. A. Dubová získala navíc i cenu starosty. Nakonec ale vyhrály všechny děti, 

protože si odnesly nějakou cenu a zážitky ze závodu. Nový termín se potvrdil jako vhodně zvolený a doufáme, že letošní výsledky a úlovky přilákají na 
závody ještě více dětí. Jen pro zajímavost ještě uvedeme tři největší úlovky v závodě: Tomáš Blažek – kapr 60 cm, Eliška Velíšková – kapr 58 cm, Adriana 
Dubová – kapr 57 cm. Výsledkovou listinu a všechny fotografi e ze závodu najdete na stránkách MO - www.rybari-ledec.estranky.cz Petrův zdar!

Na snímcích: závodníci i pořadatelé, vítězka A. Dubová a …radost z rybaření. 
Jiří Papok


