DUBEN
2012

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 4 * ROČNÍK XX * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
(upraveno pro potřeby zpravodaje)

I.
–
–

–

–

–

USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 12. března 2012
RM schvaluje:
návrh souhlasu pro FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou na
dočasné užívání letního stadionu do doby uzavření řádných
smluv a pověřuje starostu města podpisem tohoto souhlasu.
dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu ploch pro umístění
reklamních nosičů v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou
ul. Habrecká čp. 450 a to snížením počtu reklamních nosičů
na 4 ks s firmou H - Média, se sídlem Praha 1, Řeznická 17
a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.
Václavu Pavlíkovi poskytnutí přístřeší, a to 1 místnost
s bezbariérovým přístupem v přízemí objektu k bydlení
čp. 1202 v Ledči nad Sázavou, ul. 5. května, s právem
spoluužívání sociálního zařízení nacházejícího se v objektu
občanské vybavenosti čp. 1252 v Ledči nad Sázavou, ul.
5. května, za podmínek uvedených v předložené nájemní
smlouvě.
Františku Holemému prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č. 1 v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, na
dobu určitou od 1. 3. 2012 do 31. 5. 2012. Rada města Ledeč
nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně
ve výši 2.495,- Kč.
žádost paní Renáty Nováčkové o ukončení nájmu bytu č. 2/1
v domě čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou, dohodou
ke dni 16. 3. 2012.

II. RM neschvaluje:
– zapojení Města Ledeč nad Sázavou do projektu na systém
celostního nákupního procesu, založeném na participačním
modelu s Městem Havlíčkův Brod dle nabídky firmy
eCENTRE, a.s., se sídlem Praha.
III. RM ukládá:
– oddělení majetku a investic zahájit potřebné kroky
k vytvoření projektové dokumentace k chodníku ve Vrbce.

NOVÝ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB V GOLČ. JENÍKOVĚ
NEDĚLE 20. KVĚTNA 2012
spojený s oslavou 80. narozenin Josefa Zímy. O tom, že
Golčovanka Tomáše Kotěry pochází z malého města na
úpatí Vysočiny, není třeba milovníky dobré dechovky přesvědčovat. To samé platí o již tříleté úspěšné spolupráci
s legendou české lidovky, panem Josefem Zímou. Město G.
Jeníkov se k pátým narozeninám GTK a 80. narozeninám
J. Zímy rozhodlo uspořádat v pořadí 1. festival dechových
hudeb a založit tak tradici, která v G. Jeníkově chyběla. Kdo
máte rádi dobrou dechovku a chcete osobně popřát panu Zímovi, přijeďte do G. Jeníkova. Od 13 hodin hrají postupně
Libkovanka, Šeucouská muzika, Hlinečanka a jako zlatý
hřeb programu Golčovanka Tomáše Kotěry s oslavencem
Josefem Zímou. Nové CD bude křtít a pořadem provázet
moderátor Alexander Hemala.

I.
–

–

–

–
–
–
–

USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 26. března 2012
RM schvaluje:
smlouvu o dílo č. 12 572 se společností Výtahy elektro spol.
s r. o., Havlíčkův Brod na provádění pravidelného servisu
plošiny pro zemřelé v objektu smuteční síně, Barborka 1100,
Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
žádost Junáku svaz skautů a skautek ČR, středisko Ledeč
nad Sázavou o povolení startu „Posázavský drsoň“ z Husova
náměstí v Ledči nad Sázavou dne 19. 5. 2012 a bezplatné
užívání tohoto veřejného prostranství.
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově
polikliniky v Ledeč nad Sázavou 2.NP 2 místnosti o ploše
41,23 m2 za cenu 500,- Kč/m2/rok (prostory kantýny)
s panem Petrem Hoskovcem s termínem od 1. 5. 2012
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou termíny zasedání
zastupitelstva města ve 2. čtvrtletí roku 2012, a to: 25. 6.
program jednání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou
dne 2. 4. 2012.
Směrnici Města Ledeč nad Sázavou č. 4/2012, která upravuje
používání služebních a soukromých motorových vozidel ke
služebním účelům.
poskytnutí příspěvku ve výši 11.000,- na ceny hokejové
soutěže Hobby liga.

II. RM ukládá:
– OdMI oslovit další subjekty, které se revizemi hřišť
zabývají.
III. RM odkládá:
– smlouvu o nezávislé kontrolní činnosti se společností firmou
Milan Houžvička, Sportservis ZANAP, Praha, na provádění
pravidelných ročních revizí dětských hřišť a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
– rozhodnutí ve věci pronájmu uvolněného bytu č. 2/1 v domě
čp. 77, ul. Čechova v Ledči nad Sázavou.

ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN 2012
7. – 9. 4.

Dr. Teclová Andrea,
Dobrovského 2023, H. Brod

Te.: 569 426 109

14. – 15. 4.

Dr. Němcevová Ivana,
Nám. T.G.M., G. Jeníkov

Tel.: 569 442 394

21. – 22. 4.

Dr. Laštovičková Julie,
Kalinovo nábř. 605, H. Brod

Tel.: 569 425 751

28. – 29. 4.

Dr. Pulman Josef,
Česká Bělá 122

Tel.: 603 989 746

1., 5. – 6. 5.

Dr. Beránková Marie,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 109

8., 12. –13.5.

Dr. Maštálka Jan, Habrecká
450, Ledeč n. S.

Tel.: 569 721 553

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

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ČÁSLAV 2012
Literární klub Dr. Nadi Benešové v Čáslavi pořádá letos už
XI. ročník literární soutěže, která je určena všem amatérským
autorům, starším patnácti let, kteří dosud nikde nepublikovali.
Soutěží se v kategoriích poezie a próza. Podmínky soutěže
naleznou autoři na internetových stránkách literárního klubu
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www.cmuz.cz/LKNB. Případné dotazy mohou adresovat
na lknb.caslav@seznam.cz nebo na telefon 327 300 264.
Soutěžící mohou zasílat své texty elektronicky na adresu
soutez.lknb@seznam.cz nejpozději do 30. června 2012.
mp

PODĚKOVÁNÍ SPOLUOBČANŮM
Mé poděkování je určeno všem občanům Ledče nad
Sázavou a okolních vesnic, kteří se zasloužili o vytvoření
petice o zachování policie v Ledči.
V Jihlavě, na krajském ředitelství, jsem si domluvila
termín, aby byla petice předána přímo do Jihlavy. Předání
proběhlo 1. března 2012 u paní mjr. Mgr. Jarmily Jakoubkové, vrchní komisařky, která mě pozvala na kávu a projevila zájem o můj názor. Myslím, že naše názory byly
téměř stejné. Řekla mi, že petici s tolika hlasy (přes 2000)
tam ještě neměli a divila se, jak se mi to povedlo. Já jsem
jí odpověděla, že jsem ji pouze připravila a ostatní byla

především práce lidí. Na závěr jsem jí předala za všechny lidi knihu pana Františka Plevy „Toulky Vrchovinou“
s věnováním a mým přáním, aby Ledeč zůstala kulturním
městem i pro další generace. K tomu jsem uvedla, že pan
Pleva byl úžasný člověk, který napsal mnoho krásných
knih a tím zanechal Ledči velké kulturní bohatství. Paní
Jakoubkova mi na sebe dala kontakt s tím, že pokud budu
něco potřebovat, tak se na ni mohu kdykoliv obrátit.
Doufám, že díky „naší petici“ bude na nás všechny pamatováno při dalším rozhodování o ledečské policii.
Věra Chládová

ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA 2012
I v letošním roce navazujeme na letitou tradici jarní očisty vodních toků,
u nás konkrétně fenoménu kraje – řeky Sázavy.
Letos se akce bude opakovat v sobotu 14. dubna. Dobrovolníci budou čistit vybraný úsek řeky Sázavy. Pokud máte chuť a náladu pomoci, srdečně vás
zveme k účasti. Co k akci potřebujete? Víceméně nic – dobrou náladu, pracovní oblečení a dobré boty. Ostatní čisticí prostředky jsou zajištěny (pytle, rukavice, svoz). Sraz všech účastníků bude v sobotu 14. dubna u Billy
v 9 hodin. Pokud budete mít zájem pomoci, ozvěte se pomocí SMS na mé telefonní
číslo 603 54 28 36 nebo napište e-mail na malloc@ledec-net.cz. Určitě se ozvu a domluvíme detaily. Další informace o akci se dozvíte na stránkách www.sazava21.cz.
Petr Stránský

OCENĚNÍ PRÁCE ZKO LEDEČ
Základní kynologická organizace v Ledči n. S. získala významné ocenění. V soutěži
Žebříček ZKO 2011 byla naše organizace porotou oceněna za množství a různorodost
akcí pořádaných pro veřejnost a získala tak první místo v kategorii Člověk, pes a zábava. Při předávání ceny bylo zdůrazněno, že naše aktivita v této oblasti vysoce převyšuje
aktivitu ostatních ZKO.
Foto z předání cen viz http://www.ceskakynologie.cz/fotogalerie/zebricek-zko/ Ocenění nás velmi těší, protože jsme si za hlavní cíl naší činnosti dali právě práci a osvětu
pro veřejnost, ukázat, že „cvičák“ není jen o výkonech, zkouškách a drilu, jak se mylně
zafixovalo do povědomí veřejnosti. Každý si může se svým psem najít činnost, která ho
bude bavit a může v ní i vyniknout. Ocenění a dík patří všem aktivním členům naší ZKO,
kteří se na přípravě akcí pro veřejnost zúčastnili. Ani v letošním roce nehodláme v aktivitách polevit, a tak je kalendář akcí pro veřejnost už plný. Jejich přehled a podrobné
informace naleznete na webových stránkách ZKO
www.cvicakvledci.wbs.cz
IV + BG

SHÁNÍME NÁBYTEK

Ledečská ZKO Vás zve na III. ročník
PSÍHO MAJÁLESU
8. května od 14 hod., Agility cvičiště v Pivovarské ulici
program: zajímavé hry pro pejsky a jejich páníčky
mo o: Zvítězit může každý – poražen nebude nikdo

Pro expozituru ledečského
muzea na místním hradě
sháníme nábytek z 40.–50.
let minulého století. Jedná
se o dobovou úpravu
interiérů pro další použití ve
výstavnictví. Vaše nabídky
nám prosím sdělte na
telefonní číslo: 731 612 460,
případně
e-mail hrad@ledecns.cz.
Děkujeme.
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KALEIDOSKOP

S jarem se na ledečské náměstí vrátil řád a pořádek. Po rekonvalescenci totiž opět nastoupil výběrčí poplatků za parkování – pan
PEPA MUSIL. Jen je třeba, aby si chránil své zdraví, a vyhýbal se temným koutům. Jen tak bude moci absolvovat sezonu v plném
zdraví. A o tom, že síly bude potřebovat, nelze pochybovat. S každým novým jarním víkendem stoupá počet turistů v našem městě.
Jako novinka pro letošní turistickou sezonu na ledečském hradě je připravena prohlídka půdních prostor (severního a východního
paláce) s nově zabezpečenými lávkami. Návštěvníkovi se tak nabízí nevšední pohled na veliké půdní prostory i průhledy zřícenými
částmi podlah. Hned na začátku května se zde opět bude natáčet film s názvem Šťastný smolař v produkci České televize. Informace
hledejte na webu: hrad.ledecns.cz

Březnové vody na ledečské radnici rozvířila zpráva o možnosti Ledče přejít do hranic Středočeského kraje. Mediálně provařená
kausa vyvolala poplach i v krajských politických kruzích, a tak si dveře na radnici podávali úředníci různého kalibru. Z oněch
horních „levelů“ to byli: Ing. Jana Fišerová, CSc., poslankyně Sněmovny, náměstci hejtmana Kraje Vysočina – Ing. Vladimír
Novotný a Ing. Libor Joukl. Debaty s nimi vedlo vedení města, radní – pánové Josef Nechvátal, Ing. Petr Stránský, Ing. Zdeněk
Tůma a v neposlední řadě také starostové okolních obcí. Samozřejmě, že jejich jednání byla obsažnější a nesoustředila se jen na
územní uspořádání.
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC BŘEZEN 2012
SRAŽENÁ CHODKYNĚ – K vážné dopravní nehodě došlo v pátek 9. 3. před 13. hodinou
u supermarketu Billa v Ledči nad Sázavou. Řidič osobního vozidla Škoda Yeti jel v obci ve
směru od náměstí k firmě Sudex. Na rovném a přehledném úseku komunikace si všiml dvou
děvčat, která šla směrem k náměstí po chodníku na pravé straně. Jedna z děvčat pak vstoupila
jednou nohou do komunikace, na to řidič reagoval tak, že ji chtěl objet a počal najíždět
s vozidlem do středu komunikace. Dle vyjádření řidiče se však dívka náhle rozeběhla šikmo
přes komunikaci. Řidič reagoval prudkým brzděním, ale střetu s chodkyní již nezabránil. Při
dopravní nehodě utrpěla 11letá dívka těžké zranění a byla letecky transportována do nemocnice
v Brně. Ke zranění jiných osob nedošlo. Hmotná škoda byla vyčíslena na 30.000 Kč. Alkohol
byl u 47letého řidiče na místě dechovou zkouškou vyloučen.
NAPADAL DRUŽKU, SKONČIL NA ZÁCHYTCE – V pondělí 19. 3. krátce před půlnocí vyjížděli policisté
k incidentu do rodinného domu v menší obci na Ledečsku, kde 45letý muž po předchozím požití alkoholických nápojů
a slovní rozepři se svou o čtyři roky starší družkou, vzal do ruky sekáček na maso a poté i nůž, kterým ženu ohrožoval.
Následně ji několikrát přes oblečení lehce píchl do žeber a při tom jí opakovaně vyhrožoval usmrcením. Vzhledem
k podnapilosti muže a jeho neustálé agresivitě byl na místě zajištěn a převezen do protialkoholní záchytné stanice
v Jihlavě. Provedenou dechovou zkouškou bylo u muže naměřeno 1,42 promile alkoholu v dechu. Následující den
policisté muže vykázali na deset dní z obydlí. Policejní inspektor ve věci zahájil úkony trestního řízení pro podezření
ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování.
KRÁDEŽ KOL Z VOZIDLA – Čtyři kompletní kola z vozidla odcizil neznámý pachatel v obci Kamenná Lhota.
V noci na čtvrtek 22. 3. odcizil z osobního vozidla BMW X1 všechna čtyři kompletní kola. Vozidlo bylo zaparkované
pod zastřešeným altánem před domem v uvedené obci. Poškozený majitel škodu vyčíslil na nejméně 45.000 Kč.
KRÁDEŽ KABELKY OBJASNĚNA – Policistům se podařilo objasnit krádež dámské kabelky, ke které došlo
v nočních hodinách 1. 1. v baru na Tyršově náměstí v Ledči nad Sázavou. Tehdy neznámý pachatel odcizil dámskou
kabelku, volně zavěšenou na opěradle barové stoličky. Spolu s kabelkou odcizil peněženku s finanční hotovostí
a platební kartou a dále mobilní telefon. Poškozené ženě vznikla škoda 6.500 Kč. Z uvedeného jednání jsou podezřelí
34letý muž a 27letá žena z Ledče nad Sázavou. Ve zkráceném přípravném řízení sdělil policejní inspektor oběma
podezření ze spáchání přečinů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
por. Bc. Jana Mazourová, Preventivně informační skupina, H. Brod

SPACÍ NOC S LICHOŽROUTY
Mezinárodní spací noc, v letošním roce naplánovaná na
30. března, proběhla v Ledči v předstihu, a to už 9. března.
Téma bylo zvoleno podle oceněné knihy Pavla Šruta, Lichožrouti. Pro ty, kterým to uteklo, připomínáme, že Lichožrouti
získali ocenění jako Kniha desetiletí a navíc jim byla udělena
i cena Magnesia litera. Lichožrouty si představte jako příšerky požírající ponožky, ale vždy pouze jednu z páru.
V ledečské knihovně se sešlo sedmnáct dětí, které se zabývaly vlastnoručním vyráběním lichožroutů i kofoláčků a plněním
různých úkolů, např. házení ponožkami na cíl, vyplňování tajenky, překonávání překážkové dráhy, oblékání na čas, vymýšlení scének, písniček a následovala stezka odvahy. V průběhu
večera se malí účastníci průběžně posilňovali lákavými dobrotami, které pro ně byly připraveny. Holky i kluci oplývali dobrou náladou a obdivuhodnou svěžestí. Při závěrečné diskotéce
se tentokrát šetřili více než jindy, a tak jim zbylo hodně energie
i po zalehnutí do spacáků. Nevadilo, že někteří jedinci vyvíjeli
aktivitu ještě okolo půl čtvrté ráno. Však víkend byl před nimi
a spát se mohlo až
doma! V sobotu
ráno se všichni
v pořádku vrátili
domů a už se těší
na další spací noc
v knihovně.
Kolektiv
ledečské knihovny

ČTENÁŘ ROKU 2012

Soutěž Čtenář roku již druhým rokem pořádá Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci s firmou Skanska. V letošním roce se hledali nejvěrnější čtenáři knihoven, kteří navštěvují knihovnu
nejdelší dobu. Dne 21. 3. 2012 se konalo krajské kolo
v Krajské knihovně Vysočiny v H. Brodě. Vyhlášení
se zúčastnili čtenáři z knihoven regionu Vysočiny.
V ledečské knihovně titul získal pan Karel Miláček.
Knihovnu navštěvuje přibližně od roku 1944. Jeho
oblíbenou četbou jsou westerny a rodokapsy, které
čte od mládí, a také thrillery z lékařského prostředí.
Pan Miláček přiznal, že četba mu pomohla v mnoha
těžkých životních chvílích. Pan Miláček oslaví 26. 4.
2012 velké životní jubileum, osmdesáté narozeniny.
Přejeme mu za kolektiv pracovníků městské knihovny
mnoho zdraví, štěstí a stále tolik životního elánu, který
na něm obdivujeme.
Kolektiv ledečské knihovny
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Obec Hněvkovice se skládá z osmi
vesnic – Budeč, Habrovčice, Hněvkovice, Chotěměřice, Nová Ves u Dolních Kralovic, Štičí, Velká Paseka
a Zahájí. V současné době zde trvale
žije 567 obyvatel, v průměrném věku
42 let. Poměr mužů a žen je téměř
vyrovnaný. Základní školu, která má
v obci dlouholetou historii, navštěvuje 30 dětí v prvním až pátém ročníku. Mateřská škola zahájila činnost
v roce 1978 s kapacitou 28 dětí. Nyní je plně obsazena.
V Hněvkovicích velmi dobře pracují místní spolky,
a to motorkářský, hokejový, hasiči, fotbalisté Sokolu,
Myslivecké sdružení Želivka, svaz žen a spolek mladých
maminek, které pořádají akce pro malé děti. Chtěli bychom všem touto cestou poděkovat za jejich velice obětavou a záslužnou práci pro obec.
Z pohledu historie jsou nejstarší obcí Hněvkovice, připomínané již v roce 1262. V letošním roce oslavíme 750
let trvání obce. Král Přemysl Otakar II. v roce 1262 vydal
listinu, kterou povoluje v Hněvkovicích krčmu a zavést
trh s výjimkou práva hrdelního (šibenice). Od této doby
jsou Hněvkovice vedeny jako tržní ves, od poloviny 16.
století jako městečko či městys. V průběhu třicetileté války zaniklo v Hněvkovicích trhové právo, které již nebylo
obnoveno, a Hněvkovice jsou dále vedeny jako ves. Jméno Hněvkovice je dle jazykovědců odvozeno od osobního jména Hněvek a znamenalo ves lidí Hněvkových. Ve
druhé polovině 16. století (1580) je jméno Hněvkovice
doplněno o přívlastek „Bílé“, a to údajně poté, co si zde
Bedřich Lukavecký z Lukavce zřídil své vladycké sídlo.
Nově postavená tvrz zářila do daleka bílou barvou – dle
jiných pramenů též podle bíle natřeného kostela.
Z místních částí, které vznikaly postupně a tvořily
obec Hněvkovice, je druhou nejstarší Nová Ves u Dolních
Kralovic. Prvně se tato vesnice dle historických pramenů
připomíná v roce 1305. Současně měla být nad vesnicí
postavena tvrz u „Starého zámku“. Bohužel o této tvrzi
či zámku je velice málo dochovaných zmínek. Ves Zahájí
má písemně doložený vznik v roce 1367. Z roku 1436
jsou první písemné zmínky o Budči a Chotěměřicích. Štičí a Habrovčice jsou zmíněny až v roce 1550. Nejmladší
vesnicí dle zjištěných faktů je Velká Paseka – rok 1654.
Tyto vesnice sdílely společný osud s Hněvkovicemi.
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Po II. světové válce zůstal MNV
v Budči a Nové Vsi, k jeho zániku došlo na přelomu 60. let 20. století. Bylo
rozhodnuto o střediskové obci Hněvkovice. V této obci se začaly připravovat
nové parcely. V okolních osadách byl
vydán zákaz nových staveb, povoleny
byly pouze přístavby. Největší stavební
rozmach začíná v 70. a 80. letech v souvislosti s výstavbou vodní nádrže Želivka. Kvůli přehradě je z převážné části
asanována místní část Budeč a její občané staví v Hněvkovicích. V této době se postavila nová základní i mateřská škola, víceúčelová budova, nový obchod, vodovod
a kanalizace s čistírnou odpadních vod.
V roce 1989 se budovalo méně, jednalo se spíše o údržby majetku. Více se začíná stavět po roce 2000. Buduje
se zde nový chodník ke hřbitovu s veřejným osvětlením,
zateplení a nová střecha na budově mateřské školy. Připravuje se I. etapa nových parcel. Nejvíce úsilí se věnovalo
na vybudování nové lávky přes řeku Sázavu a spojovací
silnici s obcí Chřenovice. Dílo za cenu cca 12 mil. Kč se
i přes protesty některých občanů podařilo s obcí Chřenovice dokončit. Na tuto akci přispěla i Evropská unie spolu
s Krajem Vysočina podílem 75 %. Děkujeme obci Chřenovice, bez jejich pomoci by se lávka nepostavila.
Po roce 2006 se začínají zvelebovat i přilehlé osady. Buduje se za pomoci dotací nové veřejné osvětlení
v Nové Vsi, Chotěměřicích a Zahájí. V Hněvkovicích se
nemalé finanční prostředky investují do zvelebení hřišť
fotbalového, školního i mateřského, rovněž do opravy
střechy u základní školy a opravy tarasu u kostela. Obec
vynakládá každoročně velké finanční prostředky na opravu místních komunikací a sečení všudypřítomné trávy.
Opravuje se budova bývalé fary. Zbudováním ordinace mají Hněvkovice i svého lékaře a novou knihovnu.
V prostorách bývalé fary vzniklo zázemí s klubovnou pro
místní hasiče.
V letošním roce se obec zaměří kromě údržby na zasíťování nových parcel a na oslavu 750 let obce Hněvkovice. Největší oslava se srazem rodáků je plánovaná na
25. srpna 2012. Srdečně Vás zveme na bohatý kulturní
program obce Hněvkovice.
Za Obecní úřad Hněvkovice Václav Šťastný, starosta obce

HORNINY A MINERÁLY LEDEČSKA – ŽELEZNÁ RUDA
Železo – zcela epochální zvrat a nedocenitelný význam
v dějinách lidstva má na svědomí objev výroby železa, nového kovu se zcela odlišnými vlastnostmi, který vynikal nad
dosud známými a v běžném životě používanými materiály.
Nejenom že metalurgie pokročila v dokonalosti značným
skokem kupředu, ale velkou výhodu představovala zejména
rozsáhlá a relativně snadno dostupná ložiska rud, potřebná
k tavbě a následnému zpracování pozoruhodného a v počátcích výroby velmi ceněného kovu. Postupně se černý kov
stával nepostradatelným pro výrobu nástrojů k obdělání půdy,
pro řemeslnou činnost, lov a také bezohledné zabíjení člověka člověkem. Bez nadsázky je možno konstatovat, že železo
– řecky sidéros – jako významný produkt lidské vynalézavosti známý více jak 4000 let, je nejrozšířenějším materiálem
i v současnosti.
Minerálů, ze kterých se železo získává, je více druhů, ale
představím jen ty, které se těžily v okolí Ledče, kde se nacházejí žíly s rudami železnými a olovostříbrnými.
Limonit – známý též jako hnědel či bahňák – je železnou
rudou s menším obsahem kovu. Barvu má hnědou až tmavohnědou do skoro černé, zemitý je hnědý až okrově žlutý. Přestože obsah železa kolísá mezi 48–63 %, je pro svoji lepší tavitelnost a častější výskyt nejhojnější těženou rudou. Limonit se
nejčastěji vyskytuje v práškovité a zemité podobě a vhledem
připomíná rez. Vzniká hojně v oxidační zóně rudních ložisek,

kde se mohou vyskytovat i jeho sběratelsky atraktivní ukázky. Po tisíciletí sloužil limonitový okr jako barvivo dávným
umělcům a v historických dobách se uplatňoval i jako univerzální lék.
Místa v okolí Ledče, kde se limonit vyskytuje nebo byl
těžen, jsou: SECHOV – v sypkém žlutém písku se vyskytují
kusy okrovitého limonitu ve žlutém jílu se žlutým opálem.
PŘEMELOVSKO – dříve Křemelovsko. Těžil se zde limonit (železňák), ale jen jako méněcenná železná ruda. Dodnes
je možné v této lokalitě spatřit velké množství pinek (jam
po dolování limonitu). Pamětníci říkají, že nad hlubšími
pinkami byly postaveny rumpály, kterými se ruda dostávala
na povrch. KOŽLÍ – limonit písčitý (železňák). ZAHÁJÍ –
limonit neogenní písčitý (železňák)) těžen jako méněcenná
železná ruda. HNĚVKOVICE – limonit dolován mezi Sázavou a Želivkou. Míchal se s fiolnickou rudou. HAMRY – původ zdejší osady sahá údajně do 15. století, kdy zde měl již
hamr stát. Bezpečně je potvrzen z roku 1548 a v roce 1624 se
uvádí pec s kovacím hamrem. Kolem osady se dolovala železná ruda a výroba železa zde měla dlouhou tradici. Provoz
pravděpobně zanikl za 30leté války, výroba železa zde však
byla později obnovena počátkem 18. století za doby Lichtenštejnů. Vysoká pec údajně stála v poloze „Na stupadle“
u dnešního čp. 8. Před rokem 1753 byl její provoz ukončen
a k roku 1794 se zdejší vysoká pec popisuje jako pobořená.
Až do roku 1920 v Hamrech ležela
strusková halda do třímetrové výšky.
Kujnící hamr stával přibližně 0,6 km
západně od Hamrů, na pravém břehu
Olešenského potoka. Ještě dnes se
v Olešenském potoce nacházejí po
této činnosti krásné modré a zelené
zbytky strusky.
Ladislav Dlouhý

TÉMĚŘ OSMDESÁTILETÝ POHLED DO HRNČÍŘŮ
Peníze a majetky byly a budou trnem v oku lumpů a nepoctivců odedávna. Pojistit se proti krádeži je běžné, jen podmínky dané pojistitelem se mění podle výše tržeb, silou měny nebo
lokalitou podnikání. Většinou pro plnění pojistky postačilo
zamřížování oken a uložení cenných předmětů do pokladen.
Smluvním prodejcem a zhotovovatelem pro Ledeč nad Sázavou a okolí byla firma Františka Jakoubka, strojní a zámečnická dílna sídlící v Hrnčířích. V nabídce zde bylo hned několik typů ohnivzdorných a pancéřovaných pokladen tuzemské
i zahraniční výroby, speciální výroba železných oken, dveří,
sesuvných mříží. Pro běžnou potřebu zhotovení výroba balkónových zábradlí, železných vrat, schodišť, zámků a klíčů.
Záběr na dílnu firmy František Jakoubek a syn v Hrnčířích
čp. 47 z roku 1934 při očekávání příjezdu vysoké vojenské generality a členů vlády během konání vojenských manévrů.
-ph-
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČRS LEDEČ NAD SÁZAVOU
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Druhou březnovou sobotu se konala výroční členská
schůze Místní organizace Českého rybářského svazu v Ledči n. S. Na této schůzi, která se jako vždy konala v naší
budově v Barborce, se zúčastnilo 84 členů. Jako host nás
navštívil starosta města Mgr. Petr Vaněk.
Schůzi zahájil předseda MO Vladislav Bohatý a dále ji
vedl jednatel Jiří Papok. Ve zprávě o činnosti se konstatovalo, že MO k 31. 12. 2011 čítala 348 dospělých členů, 8 členů
mládeže ve věku 16–18 let, 27 dětí do 15 let, 65 důchodců
nad 64 let, 16 žen a 24 členů se ZTP. Tím je rybářská organizace nejpočetnější ze všech zájmových organizací v Ledči. Ale i přesto bychom rádi přivítali ještě více členů z řad
mládeže a dětí.
V roce 2011 bylo do řeky opět vysazeno i mnoho ryb,
např. kapra 16.500 kg, lína 250 kg, sivena 75 kg, štiky
1.500 ks, candáta 1.500 ks a další druhy ryb. To se projevilo
i v úlovcích našich členů. Nejúspěšnější rybáři mezi muži
byli J. Radil s 330,4 kg, Fr. Ščepka s 302,4 kg a Vl. Říha
s 300,7 kg. Mimo těchto rybářů a rybářek bylo dalších 42
členů, kteří ulovili více jak 100 kg ryb. Podle odevzdaných
povolenek byly uloveny i zajímavé míry ryb, například: štika 84 a 82 cm, kapr 75 a 74 cm, sumec 140 a 115 cm. Z toho
je zřejmé, že ryby v Sázavě jsou, i přes to, že stále přetrvává
problém s vydrou, kormoránem, volavkou a norkem americkým. Tito dravci, kteří nejsou problémem jen Sázavy, ale
celé republiky, ještě mnoho ryb a jiných vodních živočichů
vyloví. Bohužel proti těmto dravcům není obrana.
Členská schůze uložila výboru MO projednat s Územ-

ním svazem města Prahy možnost na revíru Sázava 11 lov
z plavidel a zavážení nástrah od roku 2013. Tuto možnost
by přivítali nejvíce rybáři, kteří se zaměřují na lov sumce.
V současnosti jednání mezi MO a ÚS probíhá.
V roce 2011 byly jako každoročně uspořádány na rybníku HUTĚ rybářské závody dospělých a dětí. Tentokrát byly
závody rozděleny, a tak dospělí závodili v červnu a děti
v září. V tomto roce budou závody dospělých uspořádány
2. 6. a dětské 1. 9.
Jako každý rok byl zahájen Rybářský kroužek pro děti,
které mají zájem o rybaření. Toho se zúčastňuje 10 dětí, a to
je za poslední roky největší účast. Samozřejmě k naší radosti! Školení nových členů proběhlo v lednu a únoru a celkem
se ho zúčastnilo 26 dospělých.
Členové rybářské stráže zvýšili svoje úsilí při kontrolách a v roce 2011 zadrželi dvě povolenky pro hrubé porušení rybářského řádu. Delegátem na konferenci byl zvolen
ing. Chlada Milan a v doplňující volbě byl do výboru MO
zvolen Josef Příhoda a Martin Hanák za odstupující Jiřího
Kudrnu a Zdeňka Marka staršího.
Jiří Papok – jednatel MO

VELIKONOČNÍ NADĚJE
Velikonoce nám vyprávějí velký lidský příběh plný odhodlání, lásky a síly, ale i slabosti, nepochopení a krutosti.
Všechno je umocněné beznadějnou smrtí, jistotou nicoty.
Vzkříšení spasitele náhle vyjasňuje smysl oběti, znovu se
rodí naděje.
Všichni ve svých životech prožíváme řadu různých
těžkostí, osobních i společných tragédií. Naše odhodlání
se tříští o nepochopení, narážíme na své hranice, cítíme se
slabí, bezmocní a zbyteční, vnímáme zmar a beznaděj. Pak
ale zasvítí slunce, objevíme v sobě novou sílu, někdo nám
pomůže, problém se nějak poskládá a vyřeší. I naše osobní
utrpení bývá korunováno určitým vzkříšením nás samých.
Na vzkříšeného Krista čekal obtížný úkol spasitele, nikdo
jiný se jím nemohl stát. Ale důležité úkoly čekají i na nás.
Takové, které nikdo jiný nevykoná. Jsme jedineční a druzí
nás potřebují. Budeme-li na to myslet i během našich krizí
a těžkostí, pak je snáze překonáme. Věřím, že si své osobní
Velikonoce prožijeme dobře. Vždyť cestu oběti pro druhé
nám ukázal sám spasitel.
VYBRANÉ DUBNOVÉ FARNÍ AKCE
13. 4. ve 14.30 zahájení přípravy dětí s rodiči na první sv.
smíření a první sv. přijímání (na faře, vede Mgr. Jana Sklenářová)
13. 4. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání
dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)

13. 4. a 27. 4. v 18.00 Přednášky na faře (přednášející
P. ThDr. Jan Bárta)
15. 4. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně
v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich
rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou
promluvu. Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající
v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová.)
15. 4. v 18.00 Spolčo na faře pro děti od čtrnácti let, středoškoláků a vysokoškoláků
(na programu je duchovní slůvko, modlitba, sport, hry a diskuze na zajímavá témata.
Zajišťuje Společenství mladých.)
17. 4. v 18.30 Biblická hodina (ve farní společenské místnosti, vede P. ThDr. Jan Bárta)
19. 4. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
spojené s modlitbami za děti a rodiny)
29. 4. v 11.00 poutní mše sv. ke sv. Vojtěchovi v kostele na
Bojišti
4. 5. v 18.00 Spolčo na faře pro děti od čtrnácti let, středoškoláků a vysokoškoláků
(na programu je duchovní slůvko, modlitba, sport, hry a diskuze na zajímavá témata. Zajišťuje Společenství mladých.)
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz

SRAZ MOTORKÁŘŮ V ČÍHOŠTI
Atraktivní podívaná i dobrá zábava s občerstvením bude na
celodenní akci – dne 21. dubna 2012
V Číhošti bude „rachot“ hned na dvou místech – na hřišti a na
„středu“ republiky. Jarní počasí láká k prvním výletům a akcím
pod širým nebem, tak neváhejte a vydejte se do Číhoště!
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Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

VČELAŘI PRACOVALI I SCHŮZOVALI
Již v roce 2008 se podařilo naší ZO Českého svazu
včelařů o.s. Ledeč n. S. opravit za finanční podpory Města
a hlavně brigádnického úsilí našich členů Včelařský
dům. Teprve v letošním roce, kdy nový nájemce pan
Petr Burger provedl vnitřní úpravy, bude Včelařský dům
sloužit opět včelařům. Je zde možno nakoupit základní
včelařské potřeby, vyměnit vosk za mezistěny atd.
Hlavní činností nového nájemce je prodej truhlářských
potřeb, zakázková truhlářská výroba pro domácnosti
a další služby. V prodejně je i sběrna poškozeného
elektronářadí, které opravuje firma Elektroservis Turek.
Dále je možno zde nechat převinout elektromotor, či
opravit automatickou pračku.
V závěru loňského roku se nám podařilo, za finanční
pomoci Města Ledeč, opravit poškozenou zeď, která
hraničí s parčíkem před vstupem na stadion. Pracovníci
Technických služeb pokáceli i částečně shnilou břízu, aby
parkování v tomto prostoru bylo bezpečnější. Původní
drátěný plot z roku 1975 byl nahrazen novým (na snímku
brigádníci z řad včelařů při výměně plotu).
Letošní výroční schůze včelařů se konala v sobotu 17.
března po skoro dvacetileté odmlce v sále hotelu Sázava.
Velkou výhodou, hlavně pro starší včelaře (průměrný
věk včelařů v naší ZO je 59 let), je možnost pohodlného
parkování ve dvoře. Slunné a teplé počasí sice lákalo
spíše na jarní prohlídku včelstev, ale i přesto na schůzi
dorazilo na 85 včelařů, a spolu s jejich pomocníky a hosty
nás bylo v sále 102. Výroční schůzi řídil místopředseda
Ing. Jan Sekot, který přivítal hosty – za Město Ledeč pana
J. Doležala, za okresní organizaci ČSV o.s. jednatele
J. Urbana a další. Důležitým bodem programu bylo též
přijímání nových členů. Organizace se v letošním roce
rozrostla o dvanáct nových včelařů. Věříme, že jim tento
krásný koníček nezoškliví první jarní žihadlo a i nadále
se budou svědomitě starat svá včelstva.
Předseda J. Bouma zastává svou funkci pátým rokem
a ve své zprávě zrekapituloval celé toto období. Poděkoval
všem členům výboru a hlavně důvěrníkům, kteří svůj čas
věnují zdarma na plnění stále náročnějších úkolů při chovu
včel. Loňský rok označil za snůškově nadprůměrný, ovšem
s problémem „cementového medu“, který nelze z plástů
vytočit. Dalším závažným problémem je výskyt moru
včelího plodu, kdy muselo být jedno stanoviště spáleno
a dalších 26 stanovišť našich členů s 292 včelstvy je
přísně sledováno veterinární správou. Za vyšetření vzorků
z těchto stanovišť jsme ze spolkové pokladny zaplatili

skoro 15 000 Kč. Loni se podstatně více než v jiných letech
namnožila varroáza. Proto i letošní jarní přeléčení včel se
provádělo u 625 včelstev. Ke dni schůze jsme vyhodnotili
i zimní úhyny a bylo zjištěno, že zimu nepřežilo 7,4 %
našich včelstev. Tento stav, v porovnání s jinými oblastmi
ČR, není nijak závažný.
Schůzi navštívila Mgr. V. Ježková z Lipnice n. S.,
která zde pomocí dotazníků provedla šetření o včelaření
v našem kraji. V jakých úlech naši členové včelaří,
s čím jsou spokojeni a co jim naopak nevyhovuje. Toto
šetření jí bude podkladem pro závěrečnou práci při studiu
včelařské školy v Nasavrkách. Přítomní členové podepsali
Otevřený dopis předsedovi ČSV o.s., ve kterém žádáme,
aby současné vedení svazu informovalo své členy o tom,
jak je nakládáno s vloženými prostředky členů. Toto bylo
běžnou praxí již v roce 1911 a dále i v roce 1980. Nyní,
bohužel, tyto informace chybí.
Po schůzi následovala beseda s názvem „Nejlacinější
je poučení z chyb druhých“, kdy jsme si otevřeně řekli,
čeho by se včelař měl při své práci vyvarovat. Zájem
začínajících včelařů o připomenutí „omylů“ ve včelaření
byl nemalý. Do besedy se aktivně zapojil i jednatel
okresní organizace ČSV o.s. př. J. Urban se svými
postřehy. Sám obhospodařuje 220 včelstev a je členem
Cechu profesionálních včelařů. Jak vyjádřil, navrhne
funkcionářům Cechu, aby při společných setkáních
zavedli obdobnou výměnu zkušeností, jakou prvně viděl
na naší schůzi. Následovala prezentace tzv. „zlepšováků“,
což jsou různé pomůcky, zhotovené našimi členy pro
usnadnění a zkvalitnění práce se včelami (na snímku př.
J. Říha při názorné ukázce vylepšeného odvíčkovacího
tácu s možností odkládání medných rámků).
Během schůze se podával párek a káva, k níž bylo
možné zakousnout něco ze sladkých dobrot, které pro nás
připravila paní Boumová a Němečková. Děkujeme jim
za ochotu a čas věnovaný našim včelařům.
Za ZO ČSV o.s. Ledeč n. S. jednatelka M. Casková
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LEDEČ NAD SÁZAVOU VČERA A DNES OČIMA DĚTÍ

Na fotografiích je zachycena budova sokolovny. Vraťme se o několik let zpátky a zavzpomínejme na úplné začátky.
Sokolská jednota v Ledči byla založena 12. srpna 1893. V roce 1908 zakoupila pozemek na levém břehu Sázavy pod
Šeptouchovem. Stavba budovy byla zahájena roku 1927, vše pod vedením architekta Jaroslava Svobody. Sokolovna
má velký sál s jevištěm, malý sál, místnost pro výbor, šatny, umývárny a bufet. První sokolský slet se konal 8. 12.
1928, ale stavba byla dokončena v roce 1929. Sokol zajišťoval i promítání filmů. Za II. světové války je zastavena
činnost jednoty. Stěhuje se sem místní divadelní spolek. Koncem války byla obsazena německými vojsky. Po jejich
odchodu bylo vše zničeno. Po válce se snaží jednota navázat na tradice z období první republiky, ale díky politické
situaci se to nepodařilo. Sokolské tradice a ideály byly ve městě znovu obnoveny na konci roku 1989.
(zdroj: F. Pleva, TOULKY VRCHOVINOU)
Hledáme k zapůjčení další fotografie, které souvisí se sokolskou jednotou v našem městě. Podělte se se svými
spoluobčany a přineste fotografie na EO ZŠ Ledeč n. S. Pomozte nám sestavit historii našeho města ve fotografii.
Uč. Urbanová

SOUTĚŽ V RECITACI

PODĚKOVÁNÍ

Ve Středisku volného času v Ledči n. S. proběhlo v úterý 22. března okresní
kolo v recitaci „Říkejme si básničky“. Do čtyř věkových kategorií se přihlásilo
40 sólistů z celého okresu, kteří postoupili z okrskových kol. Soutěžící hravě
zvládli trému a předvedli krásný přednes.
Výsledková listina v okresním kole:
I. kategorie: 1. Jedličková M. – ZŠ Štáflova HB, 2. Sedláček V. – ZŠ
Konečná HB, 3. Culková K. – ZŠ Světlá.
II. kategorie: 1. Kerelová E. – ZŠ, MŠ Lípa, 2. Doležálková N. – ZŠ
Buttulova Chotěboř, 3. Fírek L. – ZUŠ Světlá.
III. kategorie: 1. Janáčková Z. – ZŠ, MŠ Lípa., 2. Semrádová J. – ZŠ
Světlá., 3. Michal Z. ZŠ, MŠ Ždírec.
IV. kategorie: 1. Křesťanová M. – ZŠ Přibyslav 2. Legátová T. – Gy
Chotěboř 3. Jakešová M. – Gy Chotěboř
Ceny se jako každý rok předávaly v obřadní síni MěÚ v Ledči, za přítomnosti
pana starosty P. Vaňka. Všem účastníkům gratulujeme. První a druhé místo
je postupové do krajského kola, které proběhne 11. dubna v Třebíči, a třetí je
náhradník, přejeme všem hodně štěstí!
Za SVČ Ledeč Marcela Mainerová

Vedení Mateřské školy v Ledči
n. S. děkuje Ing. J. Drápelovi
a Ing. P. Stránskému za poskytnutí
sponzorského daru. Horské kameny
udělaly dětem obrovskou radost.
J. Miláčková, ved. učitelka

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁS ZVE
Tak se hraje u nás…
Všechny, koho zajímá, jak se hraje v Základní umělecké škole Ledeč nad Sázavou, zveme na tradiční koncert souborů,
sborů a orchestrů naší školy do sokolovny v pátek 27. dubna 2012. Koncert zahájí dechový orchestr již v 15.30 hod, po
16. hod se pak představí další školní hudební tělesa – např. akordeonový, taneční kytarový orchestr, kapela F.I.P. a další.
Roztančený podvečer
Tradiční výroční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ se koná ve čtvrtek 26. dubna 2012 od 17 hod v sále ledečského
gymnázia. Co mají tanečnice a tanečníci pro vás připraveno? Klasický balet – Na špičkách, taneční průpravu – Zvířátka,
současný tanec – Siluety a další choreografie.
Koncert absolventů ZUŠ Ledeč nad Sázavou.
Slavnostní koncert absolventů v ZUŠ se koná v neděli 13. května v 15 hod. v sále ZŠ Komenského ul.

10

TAKÉ HOKEJISTÉ SKONČILI SE ZIMOU
Skončila další sezona HC Ledeč n. S. Zde předkládáme
její velmi stručné hodnocení.
Družstvo mužů je stálým účastníkem krajské soutěže,
vede jej M. Hrabaň. Slibný začátek a nadšení v samotném
závěru vystřídalo zklamání a střed tabulky (3. místo), s těsně
prohraným skóre. Výsledek je hodnocen jako neuspokojivý.
Mládežnické oddíly našeho klubu pracují již po několik
let v tréninkovém konceptu dle nové metodiky svazu.
Klub velice úzce spolupracuje s HC Světlá nad Sázavou
a v koncepční spolupráci budou oba kluby i nadále
spolupracovat.
Mladší žáci jsou prvním mládežnickým mužstvem, které
prochází systematickou sportovní přípravou v novodobé
historii oddílu. Poctivá dlouhodobá práce založená na
spolupráci trenérů, hráčů, rodičů a samozřejmě podpory
města, začíná přinášet sportovní úspěchy. Nový model
přivedl naše mužstvo zpět na Vysočinu, kde sehrálo v první
části 16 utkání, tým jedinkrát neodešel poražen a s 29 body
suverénně vyhrál svoji skupinu. Druhá nadstavbová část nás
pro absenci mužstva starších žáků bohužel do finálových
bojů nepustila, a to i přesto, že jsme v této součtové tabulce
skončili celkově na 4. místě. O tým se starají trenéři Milan
Egart, Pavel Zvěřina a Mirek Piskač.
Elevové – (4. a 3. třídy). I tato kategorie startovala
v pravidelných mistrovských utkáních krajského přeboru
Vysočiny. Soutěže se hrají pouze formou utkání bez vedení
tabulek a nesmí se zveřejňovat ani výsledky jednotlivých
utkání. O práci s oddíly se dělili trenéři Milan Egart,
Vladislav Egart, Pavel Pešek a trenér – pan Dipolt.
Přípravka (1. a 2. třída). Cílem přípravky je získávat
nové hokejisty a naučit je základům hokeje. Zkušenější
děti této věkové kategorie sehrály v rámci soutěže KL
Vysočiny 10 turnajů a 2 přípravné zápasy. Z těchto turnajů
hokejisté a hokejistky přivezli 7 zlatých medailí, 2 stříbrné
a 1 bronzovou. Trenérské vedení čítá: David Popek, David
Panský, Václav Dipolt a Filip Černý.
Hokejová školička bruslení. Jako poslední, ale
pro fungování klubu tu nejdůležitější, musíme zmínit
i bruslařskou školičku, kde se pod vedením trenérky Aleny
Jakubíčkové a paní Palánové poprvé děti stavějí na brusle
a dělají první krůčky po ledečském ledě.

Tak jak bylo tedy napsáno výše, je vidět, že cestou, kterou
zvolil klub HC Ledeč nad Sázavou, je dlouhodobá výchova
mládeže. Je nutné udržet současný trend a metodiku
nastavenou ČSLH a neustále vzdělávat další a další trenéry,
začleňovat bývalé nebo končící hráče do procesu další
výchovy talentů. Ledečský tým mladších žáků je jasným
příkladem toho, že i na malém městě se dají vychovávat
výborní hokejisté. Ledečští čtvrťáci se také jeví velice
slibně, a pokud přistoupí na nový model letní přípravy stejně
poctivě jako jejich předchůdci, tak budou mít v příštím roce
také úspěch. Je to pouze o lidech, kteří musí dělat svou
práci zodpovědně a na 100 %, ale hlavně je to všechny musí
bavit.
Sezona tedy končí, vedení klubu přeje dva měsíce
odpočinku hráčům a rodičům, děkuje trenérům a realizačním
činovníkům za jejich práci a od 7. května 2012 začíná nový
cyklus letní přípravy pro nadcházející sezonu. Do konce
března proběhne ještě schůzka v jednotlivých oddílech, kdy
každý hráč obdrží plán letní přípravy a zařazení do kategorie,
ve které bude startovat v příštím roce. Letošní bodovací
systém letní přípravy by měl zlepšit zejména přístup hráčů
k tréninku a dosáhnout tak dobré kondiční připravenosti,
ze které budou hráči čerpat v bojích příští sezony.
Všem fandům ledečského hokeje děkujeme za přízeň
a podporu. V dubnu se bude konat volební valná hromada,
o které vás budeme na stránkách zpravodaje informovat.
Plnou verzi této zprávy i s tabulkami najdete na webových
stránkách: hc.ledec.cz
Vladimír Krčil

VERONIKA ČASAROVÁ MÁ NAŠLÁPNUTO VYSOKO
Úspěšnou tenisovou halovou zimní sezonu má za sebou
v mladších žákyních Ledečačka, studentka zdejšího gymnázia
Veronika Časarová. V loňském roce se Veronika umístila
z 1100 mladších žákyň na krásném 59. místě v republice.
Po letošní zimní sezoně „poskočila“ o 30 míst a pohybuje
se kolem 30. místa v celorepublikovém žebříčku. V zimní
sezoně se jí podařilo vyhrát ve dvouhře i ve čtyřhře turnaj na
Tempu Praha, dále skončila třetí na silně obsazeném turnaji
kategorie B v Raketě Brno, kde spolu se Siskovou (Prostějov)
vyhrála i čtyřhru. Na krajských přeborech nejsilnějšího JM
kraje v Brně byla ve finále čtyřhry a na turnaji A kategorie
v Děčíně obsadila s Fiedlerovou (Náchod) třetí místo ve

PRONAJMU
byt 3+1 ve třetím patře (výtah)
na sídlišti v Ledči n. S. Byt je po
rekonstrukci (zděný). Informace
na telefonu: 776 282 452.

čtyřhře. Přestože je Veronika ještě mladší žákyně, začala
objíždět také turnaje staršího žactva. Tam se již dostala do
finále a semifinále.
S tenisem začínala na ledečských kurtech u pana M.
Kroutila a B. Svobodové. V současné době se připravuje pod
dohledem šéftrenéra extraligového týmu Spartak Jihlava,
pana Gerly a za tento oddíl bude hrát i nejvyšší soutěž
družstev – liga M jihomoravského kraje mladších žákyň.
Veronice k dosavadním úspěchům gratulujeme, přejeme
především pevné zdraví, vytrvalost a budeme ji i nadále
sledovat v její dobře začaté kariéře.
-mč,ok-

KOUPÍM
poštovní známky, pohledy, obálky, staré
bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie,
jízdenky ČSD, celé sbírky – větší množství
– pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti
nejvyšší možné ceny. Info: tiskarna@
komurka.cz nebo tel.: 724 229 292.

PRONAJMU
byt 2+1 na sídlišti v Ledči nad
Sázavou. Byt je v 2. poschodí,
obytná plocha 49 m2, dálkové
topení, bojler na teplou vodu.
Kontakt na tel.: 605 037 573.
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VZPOMÍNKA
Dne 4. dubna 2012 uplynulo už pět let, kdy
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek
a dědeček – pan JOSEF KRÁLÍK
z Ledče nad Sázavou.
Vám, kdo jste jej znali a měli rádi,
děkujeme za tichou vzpomínku.
Manželka a syn s rodinou

Roky tiše běží, jak klidné řeky proud, jen
vzpomínky se vrací a nedají se zapomenout.
Dne 12. dubna uplyne jeden rok od úmrtí
paní JARMILY JIRÁČKOVÉ
z Ledče nad Sázavou.
S láskou a úctou stále vzpomíná
rodina a příbuzní.

Dne 22. dubna 2012 uplynou tři roky od
úmrtí paní LUDMILY BĚLOUŠKOVÉ
z Ledče nad Sázavou. Kdo jste ji měli rádi,
vzpomínejte spolu s námi.
S láskou a úctou manžel a děti s rodinami

Dne 22. dubna letošního roku uplyne už patnáct
let od úmrtí pana JOSEFA KLOKOČNÍKA ml.
z Ledče nad Sázavou. Kdo jste ho znali a měli
rádi, zavzpomínejte spolu s námi.
********************************
DĚKUJEME všem známým a přátelům, kteří jste
se přišli 22. února 2012 naposledy rozloučit s paní
HELENOU KLOKOČNÍKOVOU.
Dcera a sestra s rodinou, ostatní příbuzní

Dne 23. dubna letošního roku uplynou dva
smutné roky od úmrtí
paní ZDEŇKY ZEMANOVÉ
z Ledče nad Sázavou. Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou spolu s námi.
S úctou a láskou vzpomínají manžel,
dcera a syn s rodinami

Dne 30. dubna letošního roku
vzpomeneme 30. výročí úmrtí manžela,
tatínka a dědečka –
pana FRANTIŠKA MAŠKA, který
rozdával lásku, radost a smích – my musíme
o něm jen snít!
S láskou vzpomínají manželka Vlasta,
synové Milan a Jiří s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím Ledečského zpravodaje děkujeme vám všem,
kteří jste se dne 2. března letošního roku přišli naposledy
rozloučit s panem PETREM KAFKOU z Kožlí. Děkujeme za
květinové dary i projevy soustrasti.
Manželka Marie Kafková s rodinou

PRONAJMU
byt 2+1 v Ledči nad Sázavou, sídliště S nadla, I. patro.
Cena dohodou. Kontakt na tel.: 739 436 115.

PŘÍJEMNĚ POSEDÍTE A DOBŘE SE NAJÍTE „U MARTINA“ V LEDČI
Srdečně vás zveme do nově otevřené restaurace U Martina v Lipové ulici v Ledči n.
S. Čeká vás tu příjemné prostředí, teplá jídla po celý den (9–20 hod.), po dobu oběda
se nekouří (11–14 hod.). Jarní počasí láká k venkovnímu posezení. I tuhle radost vám
umožníme na naší příjemné zahrádce, kde vás rádi obsloužíme grilovanými specialitami
i chlazenými nápoji. Také milovníci piva nepřijdou zkrátka, čepujeme tu pro ně plzeňské,
Kozla i Rebela. Na objednávku pro vás připravíme rodinné i společenské události (svatby, pohřby, firemní večírky, setkání spolužáků…).
Přijďte posedět a dobře se najíst do klidné ledečské ulice (Lipová 269) nebo nás kontaktujte na telefonu: 302 102 845. Otvírací doba: PO–ČT 9–21 hod., PÁ–SO 10–24 hod.,
v neděli je otevřeno od 11 do 20 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu!

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
12
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.

