KVĚTEN
2012
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 5 * ROČNÍK XX * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou
konaného dne 2. dubna 2012
I. ZM schvaluje:
– poskytnutí finančního příspěvku na rok 2012 ve výši 300.000,-

Kč ČR-Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina.
– uzavření smlouvy kupní na plynárenské zařízení – ZTV Plác-
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ky I – 18 RD plynovod se společností VČP Net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové.
schvaluje kapitalizaci pohledávky vzniklé z titulu poskytnuté
půjčky dle smlouvy o půjčce mezi Městem Ledeč n. S. a společností Hrad Ledeč n. S. s.r.o. na částku 300.000,-Kč, jako
poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Hrad
Ledeč n. S. s.r.o.
uzavření dodatku č. 5 k NS k umoření investice za změnu
systému ohřevu TUV v budově nemocnice Háj v Ledči společnosti Vysočinské nemocnice s.r.o. Ledeč ve výši 455.000,Kč včetně DPH formou předplaceného nájmu.
aby Město Ledeč ve smyslu § 121 odst. 2 Obchodního zákoníku poskytlo příplatek obchodní společnosti Hrad Ledeč. ve
výši 1.200.000,- Kč.
doplnění smlouvy o přílohy 1 až 7. Jedná o bližší specifikaci již
schválené smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč za částku s DPH
5.400.000,00 Kč. Předmětem smlouvy je „Sběr a svoz odpadů
v Ledči.
uzavření dodatku smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč, kdy původní částka s DPH 5.400.000,00 Kč, se mění na částku bez DPH
4.585.913,12 Kč, s DPH 5.239.955,06- Kč. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. Předmětem je „Sběr a svoz odpadů v Ledči.
doplnění schválené smlouvy o dílo s firmou TS Ledeč za částku
1.130.500,00 Kč, s DPH 1.356.600,00 Kč. Předmětem smlouvy
je „Údržba travnatých ploch ve městě.
přijetí dotace z Kraje Vysočina pro ZUŠ Ledeč na zajištění realizace soutěží a přehlídek ve výši 8.000,--Kč.
přijetí dotace z MPSV ČR na podporu sociálních služeb DPS ve
výši 667.000,-Kč.
poskytnutí finančního příspěvku za umístění obyvatelů Ledče.
v Domově důchodců ve Světlé v roce 2012 ve výši 20.000,- Kč.
poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM
– paní Urbanové z Kožlí na poskytování služeb pro rodinu a domácnost ve výši 20.000,- Kč.
poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM –
Oblastní charitě H. Brod na uvedení stavebního objektu MŠ Stínadla do původního stavu ve výši 150.000,- Kč. Stavební práce
objedná Město Ledeč.
poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM –
AMK Ledeč na zabezpečení sociálních zařízení a přípravu motokrosové tratě v rámci závodů 2012 ve výši 100.000,- Kč.
poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM –
Svazu důchodců ČR na zajištění plánovaných akcí pro rok 2012
ve výši 25.000,- Kč.
poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM
– Svazu diabetiků ČR na rekondiční a edukační pobyty, dietní
a pohybový režim, cvičení a plavání v bazénu, lékařský dozor
a sledovaní glykémie a zátěže organismu ve výši 5.000,- Kč.
přidělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč radě města
pro poskytování peněžních darů a dotací v rámci kompetencí určených § 85 zákona o obcích.
poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM –
oddílu karate na pořádání závodů a seminářů, na účast na závodech a vybavení sportovními pomůckami ve výši 10.000,- Kč.
poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM –
Římskokatolické farnosti v Ledči na opravu zdiva uvnitř kostelů, prezentaci farnosti a pomůcky pro jednotlivá společenství ve
výši 100.000,- Kč.
poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM –
Mimochodem na provoz divadla ve výši 15.000,- Kč.

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
– poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM –
Tenisovému klubu Ledeč na činnost ve výši 25.000,- Kč.
– poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM
– Lyžařskému klubu na provoz a údržbu lyžařského Sportoviště
Melechov ve výši 10.000,- Kč.
– poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM –
ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE na akci Když swing byl ještě králem ve výši 5.000,- Kč.
– prodej pozemku parc.č. 344/2 v kat. území Habrek panu
Ing. B. Koumarovi, za cenu 100,- Kč/m2.
– cenu 100,- Kč/ m2, při prodeji pozemku parc. č. st. 453/3 o výměře 466 m2 v kat. území Ledeč, ul. 28. října v Ledči, jednotlivým žadatelům.
– vyvěšení záměru prodeje pozemků parc. č. 109/1 a 320/2 v k. ú.
Leština u Ledče (pozemky na pravé straně v zatáčce u komunikace Kozlov – Leština).
– prodej 1/2 pozemku parc. č. 2494 v k.ú. Ledeč, ul. Hradní, manželům Rajdlovým za částku 100,-Kč/m2.
– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby, VČP Net, s.r.o, se sídlem H. Králové,
zastoupené RWE Distribuční služby s.r.o. se sídlem Brno, spočívající v právu zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech plynárenská zařízení na pozemku parc. číslo 322/5 v kat. území Obrvaň.
II. ZM volí:
– volí za člena osadního výboru pana Zdeňka Hlavu.
III. ZM vyhlašuje:
– 1. výběrové řízení pro rok 2012 v souladu s čl. IV. odst. 6 „Pravidel města Ledeč nad Sázavou“ pro vytváření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč nad Sázavou pro žadatele o půjčku z FRB města s tím, že termín pro podání žádostí bude do 15. 5. 2012.
USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou
konané dne 16. dubna 2012
I. RM schvaluje:
– paní Ing. Dagmar Janečkové pronájem bytu ul. J. Haška
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v Ledči na dobu neurčitou od 1. 5. 2012. Rada schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 2194,- Kč měsíčně.
prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení v ul.
5. května Ledeč v domě s pečovatelskou službou panu Zdeňku Koudelkovi do 31. 12. 2013. Rada schvaluje nájemné
sjednané dohodou ve výši Kč 1878,- měsíčně.
žádost paní Hany Francové /nájemce bytu v ul. Hlaváčova
v Ledči o poskytnutí podnájmu Ivaně Škvorové, Ledeč a Tomáši Maričákovi, bytem Hradišťko, a to na dobu určitou ode
dne 1. 6. 2012 do 31. 5. 2013.
společný nájem bytu v Ledči dosavadnímu nájemci Heleně
Zelenkové a jejímu synovi Michaelovi Zelenkovi.
zřízení pobočky společnosti PERSAG Uničov a.s. se sídlem
Uničov – Brtníčko, v bytové jednotce (budovy DPS), na základě žádosti Vladimíra Adámka s tím, že se nebude měnit
účel využití bytové jednotky.
zveřejnění záměru pronájmu veřejných WC nacházejících se
v budově čp. 60, Husovo náměstí, Ledeč nad Sázavou.
poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných
radě města – Český svaz včelařů na „Opravu včelařského
domu“ ve výši 10.000,- Kč.
FK Kovofiniš bezplatné zapůjčení 4ks chemických WC na
akci Městské slavnosti Ledeč nad Sázavou.
poskytnutí dotace z prostředků vyčleněných radě města – FK
Kovofiniš na „pokrytí nákladů spojených s tréninkovými jednotkami fotbalové mládeže konané v zimním tréninkovém
období od 11/11-3/12“ ve výši 34.850,- Kč.

ZLOBÍ NÁS STAV SILNIC
Vážení a milí spoluobčané, v souvislosti s katastrofálním stavem silnic II. třídy č. 130 a 150, které obě procházejí naším
městem, jsem zaslal hejtmanovi Kraje Vysočina a Radě Kraje Vysočina dopis, níže uvedeného znění. Budeme společně doufat, že se tento stav konečně začne řešit. Petr Vaněk, starosta města
Vážený pane hejtmane, vážená Rado Kraje Vysočina,
obracíme se na Vás jako na vrcholné autority Kraje, ve
kterém již více než deset let žijeme a který máme za čest
nazývat svým domovem. Nicméně, abychom se v tomto
Kraji opravdu cítili jako doma, potřebujeme, urychleně
a nezbytně, Vaši pomoc. Tuto pomoc potřebujeme v souvislosti s opravou, či spíše s rekonstrukcí silnic druhé třídy č. 150 a 130. Pro naše město se jedná o klíčové komunikace, které zajišťují rozvoj a udržitelnost našeho města
a našeho regionu. Zejména přínos silnice č. 150, která je
spojnicí na Havlíčkův Brod a Světlou nad Sázavou, je pro
nás všechny neoddiskutovatelný. A i přes tento význam,
který tato silnice má, a která byla kdysi silnicí první třídy
č. 18, máme dojem, že tyto silnice jsou ze strany Kraje přehlíženy. A je smutnou skutečností, že 22 let je dramaticky
podhodnocen význam obou komunikací, a vůbec není zohledněna jejich neustále narůstající zátěž. Naše obavy zároveň sílí s pološílenými vizemi, které předkládá současná vláda a které předpokládají přesun stanic hasičského

záchranného sboru do bývalých okresních měst a zřejmě
výhledově přesun policejních oddělení do pověřených obcí
III. stupně. Pominu-li naznačenou šílenost těchto nápadů,
pak musím konstatovat, že zlepšení napojení našeho města
na okolí je, nejenom s ohledem na tyto „nápady“, nezbytné. Ohledně silnice č. 130, která spojuje Ledeč s Golčovým
Jeníkovem, a potažmo s Čáslaví a Kutnou Horou, jen uvedu, že v některých místech tato silnice připomíná spíše tankodrom než cokoliv jiného. Shodou okolností jsem se na
Velikonoční pondělí vracel z Čáslavi po silnici třetí třídy
č. 338 a musím, i když s lítostí, konstatovat, že tato středočeská silnice, byť třetí třídy, svou kvalitou odpovídá kvalitě silnic třídy první v Kraji Vysočina.
Vážený pane hejtmane, vážená Rado Kraje Vysočina,
i obyvatelé Ledče a Ledečska jsou obyvateli Kraje Vysočina a zaslouží, stejně jako ostatní obyvatelé našeho krásného
kraje, možnost jezdit po silnicích, které je bezpečně a včas
dovedou do cíle.
V Ledči nad Sázavou, 13. dubna 2012

JEŠTĚ K PODĚKOVÁNÍ SPOLUOBČANŮM
respektive k PETICI o zachování policie v našem městě, kterou iniciovala paní Věra Chládová, jak jsme psali na straně 3, minulého vydání Ledečského zpravodaje.
O podobě dalšího fungování policie v Ledči zatím nejsou nové zprávy, leč petice (s více jak 2000 hlasy) byla řádně
předána na krajském ředitelství policie, viz originál převzetí.

ZUBNÍ POHOTOVOST KVĚTEN 2012
Dr. Maštálka Jan,
8., 12. – 13. 5. Habrecká 450,
Ledeč nad Sázavou

Tel.: 569 721 553

19. – 20. 5.

Dr. Svobodová Pavlína,
Dobrovského 2023,
H. Brod

Tel.: 569 435 593

26. – 27. 5.

Dr. Klepetková Jindřiška,
Vilémov 168

Tel.: 569 449 130

2. – 3. 6.

Dr. Lánová Milana,
Na Rozcestí 82,
Ždírec nad Doubravou

Tel.: 569 694 639

9. – 10. 6.

Dr. Vašíčková Magda,
Šubrtova 2170,
H. Brod

Tel.: 569 421 329

16. – 17.6.

Dr. Drbohlavová Oldřiška,
Psychiatrická léčebna,
H. Brod

Tel.: 569 478 360

JDEME BLÍŽ K NAŠIM
POJIŠTĚNCŮM
Pojištěnci VZP ČR na Vysočině se mohou těšit na nově
otevřenou úřadovnu. Dne 23. dubna 2012 bylo otevřeno
kontaktní místo pro klienty VZP ČR v Ledči nad Sázavou.
Úřadovna se nachází na adrese: Husovo náměstí 242. Pracovnice bude dispozici našim pojištěnců čtyři dny v týdnu. V níže uvedených úředních hodinách mohou pojištěnci, klienti a smluvní partneři využít služby klientského pracoviště VZP ČR.

Úřední hodiny nové úřadovny:
PO, ST
8 – 11.15; 12 – 16
ÚT, ČT
8 – 11.15; 12 – 14

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
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KALEIDOSKOP

Hned na úvod této fotogalerie musíme otisknout fotografii slečny Veroniky ČASAROVÉ, kterou se z technických důvodů nepodařilo přiřadit k článku o této nadějné tenistce v minulém vydání LZ na str. 11. Sami uznejte, že je to hezký pohled na příjemnou tvář i množství lesklých trofejí, a to za
ten uplynulý měsíc přibyla další za 3. místo na velikonočním turnaji ve Vestci u Prahy. Gratulujeme a budeme se těšit na další zprávy o Veroničiných vítězných taženích.
Svá tradiční tažení absolvovali také kluci a chlapi na Velikonoce. Budiž jim ke chvále, že dodrželi tuto hezkou tradici obchůzek s pomlázkou, i když
to měli značně ztížené nezvykle mrazivým počasím. Tak se mnohde raději nahradilo drahé vajíčko hřejivým kalíškem.

Výbor Svazu důchodců ČR v Ledči nad Sázavou připravil pro své členy společenské posezení v sokolovně s názvem „Vítání jara“. Po zahájení předsedou
svazu panem Malým následovalo vystoupení tanečního souboru ZUŠ Ledeč. Přítomen byl i starosta města Mgr. P. Vaněk, který odpověděl na dotazy přítomných. Na setkání ani tentokrát nechybělo malé pohoštění. K tanci pak zahrála živá hudba. Podle slov přítomných to bylo příjemně prožité odpoledne.
Sladkovský

A naposledy Velikonoce. Obyvatelé Domova Háj připravili výstavku svých výrobků s velikonoční tematikou. Vystavovatelé – osoby se zdravotním
postižením nabídli veřejnosti k zakoupení jakýkoliv vystavovaný výrobek. Největší zájem byl o pravé vrbové pomlázky. Jiná výstava a v jiném prostoru proběhla o měsíc později. Velkoplošné obrazy (doprovodné letáčky) s názvem Stop Genocidě (o vynucených potratech) více než veřejnost vzrušily malé návštěvníky galerie pod širým nebem. Ostatně to všichni známe, anatomický atlas je v jistém věku zajímavý!
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC DUBEN 2012
Opilý muž skončil na záchytce
V podvečerních hodinách dne
1. dubna přijali policisté oznámení,
že na lavičce u autobusového nádraží
leží silně podnapilý muž. Po příjezdu
na místo policisté 38letého muže probudili, ten špatně gestikuloval a vrávoral, provedenou orientační dechovou zkouškou mu naměřili 3,71 promile alkoholu v dechu. Jelikož svým
jednáním bezprostředně ohrožoval
svůj život, zdraví i majetek, byl zajištěn a následně převezen do protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě.
Vloupání do domu
Vloupání do rodinného domu šetří ledečští policisté. Neznámý pachatel se v noci z neděle na pondělí 2. 4. vloupal do rodinného domu
v ulici Růžová v Ledči nad Sázavou. Po vyražení uzamčených vstupních dveří jednoho z pokojů odcizil ze zásuvky ve skříni sedm mobilních telefonů různých značek a dále z další skříně pak několik
kusů značkového oblečení. Poškozeným způsobil škodu ve výši téměř 19.000 Kč.

Z nádrže vozidla zmizel benzín
Krádež pohonných hmot z nádrže osobního vozidla šetří policisté. Neznámý pachatel v pátek 13. 4. v době mezi 20 a 23.30 hod. vyvrtal otvor v nádrži u osobního vozidla Škoda Felicia, zaparkovaného
před garáží domu v obci Hradec a následně z nádrže odcizil 21 litrů
benzínu. Poškozené majitelce způsobil škodu ve výši téměř 1800 Kč.
Kradl v domě
Z přečinů krádež a porušování domovní svobody je podezřelý
22letý mladík z Ledečska. Jmenovaný v úterý 24. 4. v dopoledních
hodinách vešel brankou na dvůr domu v obci Hněvkovice a poté otevřenými vchodovými dveřmi do přízemí rodinného domu. Následně ze zásuvky v obývacím pokoji odcizil z obálky fi nanční hotovost
10.000 Kč. Při odchodu z domu byl však přistižen 74letou majitelkou
a poté z místa odešel. Přibližně hodinu po události se na místo dostavil v doprovodu svého otce, k činu se doznal a odcizenou fi nanční hotovost dobrovolně vydal. Věc je vedena ve zkráceném přípravném řízení.

Výtržnictví
Z přečinu výtržnictví je podezřelý 20letý mladík z Ledče nad Sázavou. Jmenovaný v odpoledních hodinách ve středu 11. 4. na dvorku a na chodníku před domem v ulici Růžová v Ledči fyzicky napadl 42letého muže, kterého několikrát udeřil pěstí do obličeje a následně došlo k potyčce. Oba muže od sebe odtrhli zde přítomní muž
se ženou. Mladík však následně z kapsy kalhot vytáhl nůž, kterým
měl šermovat před přítomnou ženou. Chvíli po události byl policejní hlídkou kontrolován na Husově náměstí, kde vrávoral po chodníku a komunikaci a špatně gestikuloval. Provedenou orientační dechovou zkouškou mu policisté naměřili 2,49 promile alkoholu v dechu.
Při prohlídce byl u mladíka v zadní kapse kalhot nalezen i zmiňovaný
kuchyňský nůž, který mu byl odebrán. Mladík byl zajištěn a převezen
do protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě. Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro shora uvedený přečin.

Dopravní nehoda
Ve čtvrtek 26. 4. krátce před 16. hodinou vyjížděli policisté k dopravní nehodě. Dvaatřicetiletý řidič nákladního vozidla Renault Premium s návěsem jel po silnici ve směru od centra Ledče na Vilémovice a při projíždění levotočivé zatáčky pod mostní konstrukcí železniční trati, nerespektoval svislou dopravní značku „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ s údajem 3,9 m. Následně vjel pod tuto mostní konstrukci, i když výška návěsu s nákladem
byla nejméně 4,1 m a došlo k nárazu nákladu (kontejneru), převáženého na návěsu, do mostní konstrukce. Při nehodě došlo k zaklínění jednoho kontejneru mezi návěs a mostní konstrukci. Následně řidič začal
couvat a přitom došlo k pádu jednoho kontejneru z návěsu na kovová
svodidla. Při nehodě došlo k poškození převáženého nákladu a svodidel. Hmotná škoda byla vyčíslena na cca 266.000 Kč. K poškození vozidla ani návěsu nedošlo a případná hmotná škoda na konstrukci železničního mostu bude předmětem dalšího zkoumání. Alkohol byl na
místě dechovou zkouškou u řidiče vyloučen. Ke zranění osob nedošlo.
por. Bc. Jana Mazourová,
Preventivně informační skupina, H. Brod

o. s. INSPIRIA pro vás připravuje

o. s. Molekul Vás zve na VI. ročník akce

ZROZENÍ HRDINŮ
LEONIDŮV MEČ
celodenní hru v přírodě pro děti od 10 let. Dobrodružné
a zábavné programy jsou doprovázeny barvitým
příběhem. Vše pod taktovkou zkušených lektorů. Vaše
ratolesti vezmeme do světa kouzel 26. 5. 2012.
Cena programu i s obědem: 150 Kč.
Bližší informace a přihlášky naleznete na
http://inspiria.cz/ nebo v infocentru.
Těšíme se na vás.

STAROČESKÁ POUŤ

Tradiční akce v netradičním podání.
Těšit se můžete na divadla, šermíře, hudbu, jarmark a nově také na
zápasnické souboje, prohlídky hradu s živými obrazy, panoptikum,
soutěže pro děti nebo nastavení ledečských rekordů.

29. 6. – 1. 7. 2012

(začátek akce v pátek 29. 6. od 18:00) na hradě v Ledči n. S.
Akce se koná za podpory Města Ledeč n. S., vstupné dobrovolné.
Podrobný program pouti bude vyvěšen na www.molekul.cz a na
www.ledecsko.cz
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Malá, ale krásná obec Hradec leží severně od města Ledeč nad Sázavou. Svoji katastrální rozlohou 567 m2 a nadmořskou výškou 450 m n.
m. patří spíše mezi menší obce. K všeobecně známému Dolnímu a Hornímu Hradci patří také, možná již méně známé, místní části Hamry, Kříže, Hořeslavsko, Úlehle a novostavby při staré silnici k hradu.
Zastupitelstvo obce Hradec je sedmičlenné: Hoskovcová Hana – starostka (neuvolněná, druhé volební období), Malimánek Jiří – místostarosta (neuvolněný), Benešová Marie, Čmedla Jiljí, Kovář Josef, Pokorný Petr a Pravec Jaroslav – zastupitelé.
Úředním dnem je vždy středa od 18.30 hod. Jinak po telefonické domluvě kdykoliv.
K 1. dubnu 2012 žilo v obci 233 obyvatel, z toho 115 mužů a 118
žen. Průměrný věk v obci je u mužů 40,63 let a u žen 35,6 let. Dětí do
15 let zde žije 31. Nejstarším občanem obce je pan Prchal Karel, ročník
narození 1920. Mírný přírůstek obyvatel do obce je především ovlivněn novostavbami v lokalitě těsně sousedící s městem Ledeč n. S., tj.
při již zmiňované „staré silnici“ k hradu. Do budoucna by zde mělo být
k dispozici dalších 20 stavebních parcel. Vlastníci pozemků zde zahájili územní řízení na zasíťování a vybudování komunikací.
Zároveň v letošním roce obec Hradec vyčlenila ve svém rozpočtu finanční prostředky na opravu hlavní komunikace v této lokalitě, vedoucí až k Dolnímu Hradci.
Jakožto vlastník, této poměrně frekventované místní komunikace, musí obec současný neutěšený stav neprodleně vyřešit i vzhledem
k tomu, že je tato část hojně využívána pro procházky jak místních spoluobčanů, tak i obyvatel z Ledče nad Sázavou a okolí.
Zároveň bych chtěla zdůraznit, že je v tomto území registrován významný krajinný prvek „Hradecká alej“. Jedná se o stromořadí ve složení 50x jasan, 46x dub, 4x buk, 5x javor a 1x lípa. Alej má mimořádnou
krajinářskou, historickou, ekologickou a estetickou hodnotu. Byla vysázena pravděpodobně v 19. století a volně navazovala na park a sady Thunovského letohrádku. Alej slouží také jako větrolam a interakční prvek.
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Dále bych se ráda zmínila, že Obci Hradec byly Parlamentem České republiky, její Poslaneckou sněmovnou, schváleny znak a vlajka.
Dne 26. 1. 2012 byly tyto symboly zástupcům obce slavnostně předány
předsedkyní Poslanecké sněmovny pí Miroslavou Němcovou.
Popis znaku: v červeno-zeleně polceném štítě, pod stříbrnou cimbuřovou hlavou, stříbrný leknínový dvojlist, vyrůstající ze stříbrné sedmilisté růže se zlatým semeníkem.
Popis vlajky: list tvoří tři svislé pruhy, bílý, zubatý červený a zelený, v poměru 2 : 3 : 3.
Červený pruh má šest zubů sahajících do pětiny délky listu a pět celých a dvě poloviční mezery. V červeném a zeleném pruhu bílý leknínový dvojlist vyrůstající z bílé sedmilisté růže se žlutým semeníkem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Obecná figura stříbrného leknínového dvojlistu představuje derivát erbovního znamení Ledečských z Říčan a vyjadřuje tak historickou vazbu obce k ledečskému panství, speciálně první zmínku o obci
z roku 1545, kdy se ves Hradec zmiňuje v majetku Markéty Ledečské z Říčan. Méně známá je skutečnost, že ledečský hrad ležel až
do nedávné minulosti na území obce Hradec, jejíž historické hranice s městem Ledčí tvořily řeka Sázava a Pivovarský potok. K odpojení Horní Ledče od Hradce došlo z rozhodnutí tehdejší vlády, dne 3.
února 1965. Od tohoto roku tak pod město Ledeč nad Sázavou patří nejen Horní Ledeč, ale i bývalý pivovar, část nábřeží pod hradem
a hotel Koželužna.
V červnu 2010 se v Hradci uskutečnil první sraz rodáků a přátel
obce. Byla to velice zdařilá akce, která byla všemi kladně hodnocena. V letošním roce dne 9. června chceme uspořádat slavnost k udělení obecních symbolů, spojenou s jejich žehnáním. Tudíž se budeme co nejvíce snažit, aby celý průběh byl důstojnou oslavou a opravdovým kulturně společenským zážitkem pro její návštěvníky. Pokračování příště.
Za obecní úřad Hoskovcová Hana, starostka

HORNINY A MINERÁLY LEDEČSKA – ŽELEZNÁ RUDA
Magnetit – nejbohatší ruda železa, obsahující až 75 % Fe. Lidově je magnetit nazýván magnetovcem, pro svoji jedinečnou
vlastnost – magnetismus, schopnost přitahovat kovové předměty. Už čínští mořeplavci
navigovali svá plavidla pomocí primitivních
kompasů, kdy střelku tvořil oboustranně zakončený krystal magnetitu. Ve středověku
si ho cenili alchymisté. Byl součástí výroby
kamene mudrců, který měl umožnit transmutaci obecných kovů na zlato. Krystaly
magnetitu jsou součástí některých živých
organismů, např. magnetocitlivých bakterií
včel, holubů, což jim pravděpodobně slouží
k orientaci, díky magnetickému poli.
Kousek od Ledče se magnetovec dobýval ve Vlastějovicích. Počátky dobývání zdejší rudy nejsou přesně známy. První písemné
zmínky jsou až z první poloviny 16. století. Tehdy, 1. února 1540,
byla také ves Vlastějovice povýšena na městys Hammerstadt.
Archiv v K. Hoře chová zprávu z roku 1803 o popisu vlastějovických dolů, kde se mluví o několika dobývaných žilách železné rudy
v okolí Fiolníku: žíla svatomagdalenská, žíla svatojosefská – v níž
bylo šest nálezných jam a pracovalo v ní v nepřetržitých směnách
6–8 horníků, žíla Svatováclavská, žíla U Dubu – která obsahovala
hlavně červené rudy (granátovce). Středisko těžby bylo okolo kostelíka, kde dříve stávala zvonička. Všechny tyto žíly ležely v části ložiska, jež se nazývalo „Magdalénské“, pod zříceninou kostelíka Máři Magdalény.
S rostoucí výrobou železa rostla i spotřeba dřevěného uhlí pro
huť, již padlo za oběť mnoho dubových a bukových lesů, které tvořily přirozený porost posázavských strání. Pod Fiolníkem dýmala

vysoká pec a slévárna, v lesích čadily doutnající milíře. V Hammerstadtě bylo tehdy
vše černé a ponuré od spadlých sazí. Na počátku 19. století byla výroba železa zahájena v nové huti, v blízké osadě Budčicích, ke
které patřila i osada Kovací Hamr, spojená
s nimi dřevěným mostem pro pěší i vozy.
Vozily se přes něj polotovary do kujnírny
v Hamru, kde byl již vybudován zlepšený
buchar (1812).
Železná ruda z Fiolníku (černý magnetovec a červený granátovec) se nejdříve
v peci přepalovala a pak znovu tavila s přídavkem hnědé rudy kounické a přemelovské, protože fiolnická ruda byla těžko tavitelná, dávala železo křehké a praskající.
Povozníci, navážející rudu z Fiolníku, Kounic a Přemelovska, tísnící se každý den k večeru na úzké budčické cestě a před hutěmi,
dosahovali počtu až 100 vozů. Cesta z Fiolníku k Budčicím je dnes
z poloviny zachována i s výhybkami, které byly při cestě vybudovány. Povozníci na sebe upozorňovali halekáním nebo troubením,
aby se nesrazili.
V budčické slévárně se vyráběly lité sporáky, pokojová kamna,
žehličky, hmoždíře, pláty, kříže i sklářské píšťaly. V Kovacím Hamru se kovalo železo tyčové, plech a traverzy.
Dne 1. dubna 1967 skončila historie dolování magnetovce na
kopci Fiolníku, trvající déle jak čtyři století. S dějinami dolů byl
těsně spojen pestrý život horníků, hutníků i uhlířů. Zcela oprávněně
možno prohlásit, že staré městečko Hammerstadt bylo, podle měřítka tehdejší doby, průmyslovým střediskem.
Ladislav Dlouhý

HISTORIE TRHŮ S DOBYTKEM

K velké prestiži našeho města patřilo pořádání trhů s dobytkem
přímo na ledečském náměstí. Jejich historie sahá až do 15. století.
Postupem času si ledečský trh, pořádaný každý čtvrtek, vysloužil
velkou chválu po celém Království českém a stal se velkým konkurentem dobytčího trhů v Klatovech. Proto mezi častými návštěvníky byli sedláci a handlíři od Klatov a okolí.
V jubilejním roce 1908 se návštěvnost trhů pohybovala kolem
10 tisíc návštěvníku, při 700 prodejcích. Při licitování cen dobytka
nejednou došlo k menším rvačkám a strkanicím. Z vyprávění jednoho pamětníka cituji: „Jednou se dva sedláci tak přeli o kobylu, že

jeden druhému srazil bičem klobouk.“ Dohled nad pořádkem a správou trhů mělo hned několik složek: policie, finanční a obchodní
stráž s tržním revizorem, jízdní policie, četnictvo s inspektory z protikapsářského oddělení.
Z hygienických důvodů byl trh s dobytkem přesunut do Koželské ulice, dnes zde stojí internát Kovofiniše a sportovní hala. Od
roku 1915 se na náměstí směl prodávat pouze sortiment průmyslový a spotřební. Trhy byly zrušeny v polovině padesátých let a zhruba po čtyřiceti letech obnoveny do dnešní podoby.
-PH-
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KVĚTEN V ČÍHOŠTI
5. KVĚTNA – OTEVÍRÁNÍ LUK S KOŇMI.
Koňské soutěže tradiční i netradiční, orientační koňský běh, ukázka hry s koněm,
dětské soutěže. Začátek akce v 10 hodin, občerstvení zajištěno.
8. KVĚTNA – II. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU
PO STOPÁCH JOSEFA TOUFARA DO STŘEDU ČR
Pořadatel KČT Havlíčkův Brod, při této příležitosti na místním hřišti vystoupí písničkář
a skladatel JAROSLAV HUTKA. Vystoupení proběhne od 13 do 15 hodin. Vstupné 80 Kč.
Občerstvení zajištěno.
26. KVĚTNA – OSLAVA 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ČÍHOŠTI
a setkání rodáků a přátel obce Číhošť i přilehlých osad Hlohov, Hroznětín,
Tunochody a Zdeslavice. Občerstvení a hudba zajištěny.

 perfektní zpracování návrhu na
oddlužení podle insolvenčního zákona
 zastupujeme v insolvenčních řízeních
 vymáháme pohledávky

Obraťte se na nás na adrese:
Advokátní kancelář, JUDr. Pavel Barinka,
Husovo náměstí 3, 1. patro,
584 01 Ledeč nad Sázavou.

MĚSTO GOLČŮV JENÍKOV VÁS ZVE
NA FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB

Domluvte si schůzku předem – kdykoliv
na telefonním čísle: +420 728 188 252.

SPOJENÝ S OSLAVOU 80. NAROZENIN J. ZÍMY

FIRMA OKNOTĚS

neděle 20. 5. 2012 ve 13 hodin
v areálu „CLUB VAGON“ u zastávky ČD
Účinkují: LIBKOVANKA ZDEŇKA BENEŠE, ŠEUCOUSKÁ MUZIKA ze SKUTČE,
HLINEČANKA, GOLČOVANKA T. KOTĚRY
Moderuje: Alexander Hemala, Cena vstupenky 100 Kč, občerstvení zajištěno.

KAPELA NOBODY – VLKANEČSKÁ KAPELA
(široký repertoár, velké nasazeni),
hrajeme na tanečních zábavách, firemních a soukromých večírcích, svatbách atd.
ZVEME VÁS NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:

30. 6.

– parket, areál hřiště Vlkaneč (120. výročí založení SDH Vlkaneč)

7. 7.
25. 8.

– parket v Kozohlodech
– parket, areál hřiště Vlkaneč (dožínky)

28. 7. – parket, areál hřiště Vlkaneč (pouťová taneční zábava)

Další akce budou upřesněny na plakátech.
V případě zájmu volejte 602 624 528 Radek nebo pište na e-mail radek.lowy@cbox.cz

O LÁSCE
Květen bývá označován jako měsíc lásky. V dnešním světě ji potřebujeme čím dál víc. Hroutí se vlády, padají státní rozpočty, lhaní a krádeže se stávají normou, málokdo nám naslouchá a málokdo nám pomůže. Štvou a znejišťují nás věci, které se nám nelíbí, ale nejsme schopni je ovlivnit, někdy jim ani nerozumíme. Toužíme po jistotách, které
nenalézáme a přitom tolik chybí. A toužíme po lásce. Hluboce, niterně.
Touhu po ní máme vrozenou všichni. Jedná se o základ samotného života, který nám nabízí jednoduchou rovnici: láska = jistota, že život má
smysl. Tato naděje nás provází celým životem.
V čem to mají křesťané jiné? Kdysi jsem na jedné horské cestě uviděl velký kamenný kříž. Dávný kameník do něj vytesal nápis „Bůh
je láska“. Jedná se o největší tajemství a základ naší víry v Boha, ale
i o největší tajemství lidství vůbec. Křesťané věří, že Bůh je láska, že
láska je dar od samotného Boha, který nás přibližuje věčnosti. Snažme
se žít s tímto darem nejen v květnu a život bude snazší a smysluplný
i tehdy, až se rozkvetlé třešně stanou jen vzpomínkou.
VYBRANÉ KVĚTNOVÉ FARNÍ AKCE
10. 5. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání spojené
s modlitbami za děti a rodiny)
11. 5. a 8. 6. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí
plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých)
13. 5. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útulném
prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti si zazpívají
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MÁTE PROBLÉMY S DLUHY?
ZAJISTÍME VÁM:

NABÍZÍ
- Silikonové těsnění oken a dveří
- Sítě proti hmyzu
- Žaluzie, rolety a roletky
- Záclonové tyče

Kontakt: tel. 776 212 963,
www.oknotes.kvalitne.cz

PRODÁM
dveře plastové zlatý dub, hlavní a vedlejší vchodové. Nové z neuskutečněné stavby. Dále kompletní oplocení zahrady – brána,
branka, ple vo. Přivezu.
Tel.: 777 106 709

při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová.)
15. 5. v 19.00 Biblická hodina (na faře ve společenské místnosti, vede
P. ThDr. Jan Bárta)
18. 5. v 18.00 Beseda s MUDr. Vítem Kaňkovským: O zdraví těla
a duše v nemocné společnosti (pořádá Evropská akademie pro demokracii na faře ve společenské místnosti)
20. 5. v 19.00 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)
25. 5., 1. 6. a 8. 6. v 19.00 Přednášky na faře (přednášející P. ThDr.
Jan Bárta)
1. 6. Noc kostelů (děkanský kostel sv. Petra a Pavla bude otevřen od
19.00 do 22.00, prohlídku a program zajišťuje místní farnost)
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: každý čtvrtek v 19.00
Bohoslužby v kostele Sv. Jana Křtitele v Sačanech: 16. 5., 30. 5.,13. 6.
vždy od 18.00
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
16. 5. sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník – jeden z nejznámějších
českých světců umučený světskou mocí roku 1393. Jeho památku připomíná socha před farou v Ledči.
Za Římskokatolickou farnost – děkanství
Napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

STANICE OCHRANY FAUNY PAVLOV – NÁVŠTĚVNÍ SEZONA 2012
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ REKONSTRUOVANÉHO
AREÁLU PRO VEŘEJNOST

Slavnostní otevření pro veřejnost proběhne v prvním květnovém víkendu. Od tohoto data začnou prohlídky od 9 hodin a budou probíhat jedna za druhou podle potřeby po celý den. Poslední prohlídka však bude začínat v 15 hodin. Prohlídky budou, jak
je u nás zvykem, vždy s průvodcem a výkladem, prohlídka trvá
hodinu. Uvidíte nejen výsledek stavební rekonstrukce, kterou

areál prošel v posledních dvou letech s podporou Evropských
fondů, Kraje Vysočina a LČR, s.p. Samozřejmě uvidíte živočichy, kteří ve stanici nalezli pomoc, ale navíc zde bude připraven i doprovodný program a možnost posezení a občerstvení.
Úkolem záchranné stanice je pomoc našim volně žijícím živočichům.

BĚŽNÝ PROVOZ V NÁVŠTĚVNÍ SEZONĚ
Běžný provoz začne pondělkem 7. května a každodenně až do konce srpna bude
pro návštěvníky připravena prohlídka stanice se začátkem vždy od 9:00, 11:00,
13:00, 15:00 hodin. Ve stanici návštěvníci
uvidí převážně živočichy, kterým byla poskytnuta ve stanici pomoc, ale které v důsledku jejich trvalého handicapu již nelze
vrátit do volné přírody. Ale mohou zde vidět i živočichy, u kterých probíhá rehabilitace s cílem jejich vrácení do přírody. Prohlídky stanice však probíhají tak,
aby nebyly na úkor welfare zvířat a nedocházelo k nevhodným změnám v chování

těch zvířat, která mají naději na vypuštění. U organizovaných skupin návštěvníků uvítáme předchozí ohlášení na telefonu 734 309 798 nebo našem e-mailu, pro
návštěvníky, kteří by chtěli stanici navštívit mimo pravidelné prohlídky či mají zájem o nabídku ekologických programů,
je předchozí dojednání nezbytné. Výklad i časový rozsah samozřejmě přizpůsobujeme věku a požadavkům organizovaných skupin návštěvníků. Vstupné činí
25 Kč pro děti do 15 let a 50 Kč pro všechny ostatní návštěvníky. Těšíme se na Vás!
Ing. Jiří Hotovec, ředitel stanice

LEDEČSKÝ TANEČNÍ POHÁR

Koncem dubna pořádalo SVČ Ledeč v sokolovně, za podpory Fondu Vysočiny, již 10. ročník Ledečského tanečního
poháru. Po týdnu aprílového počasí jsme se probudili do slunečného dne a celé centrum ožilo hudbou. Sjelo se množství
tanečníků z 20 koutů celé republiky. Tanečníků bylo přihlášeno 732 a připočteme-li doprovod a diváky, tak celkový počet přesáhl 1000. Porota měla nelehký úkol, z 60 vystoupení, ve čtyřech kategoriích, vybrat ty nejlepší. I naši tanečníci

se umístili. Skupina nejmenších Šmoulata obsadila 1. místo. Kometky obsadily 3. místo a společná formace všech našich kroužků obsadila se svým nápaditým vystoupením také
bronzovou příčku. Další ročník této akce je úspěšně za námi
a nezbývá, než se vrhnout do přípravy dalšího, jedenáctého ročníku.
Za pořadatele Ivana Svobodová
– pedagog volného času SVČ Ledeč
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LEDEČ NAD SÁZAVOU VČERA A DNES OČIMA DĚTÍ

Fotografie vlevo je z let 1924–1926. Je na ní železný most z roku
1893. Tento most nevyhovoval zvýšenému dopravnímu ruchu ve
městě, z tohoto důvodu byl v roce 1926 postaven nový betonový most, který měl v tehdejší době největší nosnost v Posázaví.

Poslední rekonstrukce mostu proběhla v roce 2004. V pozadí mostu si můžeme povšimnout dnes již neexistujících domů na Mizerově, které musely ustoupit v roce 1960 stavbě dnešní základní školy.
Michal Simandl

SOUTĚŽ ZPĚVÁČKŮ V ZŠ HABRECKÁ

V naší škole proběhla okresní pěvecká soutěž. Zúčastnili se
žáci naší školy a škol z H. Brodu a Chotěboře. V příjemné atmosféře a v kvalitní konkurenci uspěli i naši zpěváčci:
1. místo – duo – Anna Němcová, Jana Smejkalová
3. místo – mladší – Marcel Kárník
3. místo – starší – Eva Kloudová, Petr Husák

Ti nejlepší byli odměněni diplomy a věcnými cenami. Ale
i ostatní si odnesli malou pozornost. Bylo to příjemné setkání,
při kterém se děti stačily skamarádit a všichni se těší na příští soutěž, kterou tentokrát bude pořádat ZŠ U Trojice H. Brod.
Děkujeme MěÚ v Ledči n. S. a firmě ATOS za poskytnutí
odměn pro děti.
-K.P.-

STUDENTI PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
SE PŘEDSTAVILI V LEDČI N. SÁZAVOU
Na středu 4. dubna připravila Základní umělecká škola v Ledči nad Sázavou,
spolu s pražskou konzervatoří, vystoupení studentů konzervatoře pro veřejnost.
Posluchačům se představili hráči na
akordeon, violu a příčnou flétnu. Iva Pecová a Petr Havel jsou bývalými žáky
ledečské ZUŠ. Většina účinkujících má
za sebou úspěšné vystoupení v zahraničí, někteří již v letošním roce ukončí studium na konzervatoři a půjdou dále studovat do zahraničí. Studenti s předvedeným programem nadchli obecenstvo,
které po ukončení vystoupení odcházelo s pocitem hezky prožitého podvečera.
Sladkovský
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PODĚKOVÁNÍ
Po šesti letech končí svoji účast v atletickém oddílu Středisko volného času
Ledeč nad Sázavou naše dcera Markéta Husáková. Rádi bychom poděkovali
trenérovi, Ing. Petru Hornému, díky kterému atletický oddíl v Ledči nad Sázavou vznikl. Svým kamarádským přístupem a sportovním nadšením si pan Horný dokáže u dětí získat sympatie a pěstovat v nich radost z pohybu. Do dalších let existence atletického oddílu přejeme zachování přízně současných členů
a příchod dalších dětí, které hledají kamarády a rády spojují organizovaný pohyb s hrou.
Husákovi

TURISTICKÁ SEZONA ROKU DVANÁCT ZAČALA
Ledečská turistická sezona začala změnou v muzeu na hradě. Po letech práce zde skončila paní Ing. Marie Znojemská, která byla celoroční zaměstnankyní informačního centra. Paní Znojemské patří za její práci poděkování, především v oblasti realizace výtvarných výstav, komorních vystoupení a spolupráce při společenských a kulturních akcích na hradě byla velmi dobrá. Přejeme jí pevné zdraví a těšíme se na případnou dílčí spolupráci.
Novou průvodkyní v místním muzeu se stala paní Zdeňka Bížová z Koutů, která zde bude pracovat pouze na sezonu, tedy do konce září
2012. Věříme, že za těch pár měsíců se s novým prostředím sžije, nastřádá dostatek zkušeností, aby byla platnou silou i pro příští období.

INFORMACE A NOVINKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
Oproti minulé sezoně jsme rozšířili nabídku našeho zboží. Konkrétně se jedná o dvě nové turistické vizitky s motivem historické
Ledče a Stvořidel. Dále jsme vydali novou sběratelskou kartu KČT
– Památník J. Foglara. Reagovali jsme tak na poptávku ze strany
turistů a návštěvníků TIC z minulé sezony. Tak jako každý rok je
velký zájem i o turistické známky, kterých máme již šest druhů.
Rok od roku využívá služeb TIC Ledeč stále více turistů i místních obyvatel (viz tabulka).
Díky dotaci z ROP Jihovýchod a podpoře Kraje Vysočina jsme
mohli rozšířit v několika uplynulých letech naše vybavení a služby,
a to konkrétně o informační kiosek a průvodcovskou službu po našem městě. Obě tyto služby jsou poskytovány zcela zdarma. V tomto roce se nám podařilo opět získat peněžní částku, kterou hodláme

využít na výměnu stávajícího informačního panelu na Husově náměstí (u kašny) za zcela nový. Dále za překlad a tisk informačních
letáků o našem městě a okolí do anglického jazyka.
V klimatizovaných prostorách TIC mohou návštěvníci využívat široké škály služeb jako např. internet, kopírování, faxování, laminování,
kroužkovou vazbu, předprodej vstupenek, informace o dopravních spojích, prodej map, suvenýrů atd. Každý měsíc připravujeme kulturní přehled akcí v našem městě a nejbližším okolí. Atmosféru doplňuje plazmová obrazovka, na které lze zhlédnout staré pohlednice Ledče, DVD
o našem městě a o Jaroslavu Foglarovi.
Více informací o dění na Ledečsku můžete najít na www.ledecsko.
cz. Těšíme se jak na nadcházející sezonu, tak i na stálé a nové návštěvníky. Věříme, že vyhovíme všem vašim požadavkům.
M.P., D.S.
Měsíce

KOUPÍM
garáž na sídlišti
v Ledči nad Sázavou
(přednostně na novém sídlišti).
Kontakt na telefon: 605 871 665.

Roky
2007

2008

2009

2010

2011

Leden

448

671

691

622

898

Únor

548

615

707

626

765

Březen

720

629

765

652

854

Duben

904

639

717

731

716

Květen

570

677

757

773

902

Červen

590

728

Červenec

634

1037

Srpen

811

Září

612

Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

896

958

1036

1411

1891

1066

1172

1890

2025

732

835

1179

1395

624

656

661

875

837

648

701

660

879

805

481
7590

700
8851

819
9636

811
11345

895
12941

NABÍZÍME
kompletní projekční a inženýrskou
činnost ve stavebnictví za rozumné ceny.
T&K projekt, kontakt na
mob.: 776 29 15 10 nebo 774 51 74 56.

HLEDÁM PODNÁJEM
bytu 1+1 nebo 1+kk na 6 měsíců.
Nájem do 3500 Kč, včetně poplatků.
Kontakt na tel.: 775 292 538.
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VZPOMÍNKA
Dne 18. května uplyne už jeden smutný
rok, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček
– pan JAROSLAV FIALA z Ledče n. S.
Všem, kteří jste ho znali a měli rádi,
děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají – manželka,
dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

Evropská akademie pro demokracii
vás srdečně zve na
besedu s MUDr. VÍTEM KAŇKOVSKÝM

PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím Ledečského zpravodaje děkujeme vám
všem, kteří jste se dne 5. dubna letošního roku přišli naposledy rozloučit s paní EVOU ANDĚLOVOU
z Ledče nad Sázavou, ul. M. Majerové 872.
Děkujeme za květinové dary i projevy soustrasti.
Manžel Josef, synové Roman a Luboš s rodinou

V BARU U MARTINA
MAJÍ JINÉ ČÍSLO

O ZDRAVÍ TĚLA A DUŠE
V NEMOCNÉ SPOLEČNOSTI

Vlastně všechno, co jsme psali v minulém zpravodaji, platí, tedy – PŘÍJEMNĚ
POSEDÍTE A DOBŘE SE NAJÍTE U MARTINA v Lipové ulici 269 v LEDČI NAD SÁZAVOU. Jen jedna chybička se vloudila,
správný telefon pro vaše objednávky je:

Ledeč nad Sázavou, farní sál, Mlýnská 148
pátek 18. května 2012, zahájení v 18 hodin

602 102 845

(primář, ortopéd a traumatolog Nemocnice H. Brod)

MAKVÁK CUP XIX. A TURNAJ SPOLUŽÁKŮ V.
Předposlední dubnový víkend patřil na dvorcích Tenisového klubu
tradičním turnajům čtyřher, jako otvírání antukové sezony. Každoročně se těší pěkné účasti hráčů jak závodních, tak i rekreačních. V sobotu
se sešla dvacítka tenistů, aby ve dvou skupinách sehrála 32 zápasů systémem každý s každým. Hned úvodní zápasy naznačily, že turnaj bude
velice vyrovnaný. Po více jak pětihodinovém klání si nakonec všichni
aktéři, dle jejich slov, dobře zahráli, a k tomu přispělo i slunečné počasí. O něco chladněji, též bez dešťových kapek, mělo osm hráčů v neděli. Šest vesměs hodinových zápasů bylo hodně vyrovnaných a těžko by
někdo po polovině odehraných „mačů“ sázel na vítěze. Nakonec oba
dva hrací dny pochopitelně vítěze měly, ale dle slov samotných hráčů
nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
TKL

KVĚTNOVÉ A ČERVNOVÉ MOTOKROSOVÉ „MLSÁNÍ“ VYVRCHOLÍ
V ZÁŘÍ 2012 LEDEČSKOU SPORTOVNÍ UDÁLOSTÍ ROKU
Motoristická sezóna 2012 v Ledči nad Sázavou se už naplno rozjela.
Bude zatím nejbohatší pro diváky a mnohem náročnější pro pořadatele – pojedou se letos celkem čtyři motokrosy! Pojedou se v následujícím pořadí:
13. května – II. ROČNÍK LEDEČSKÝCH ČTYŘKOLEK – Mezinárodní mistrovství ČR čtyřkolek a side, jako Memoriál Antonína Charouze sn., záštitu převzal senátor Ing. Jaromír Strnad.
19. května – 56. ročník LEDEČSKÉHO MOTOKROSU, Memoriál
Antonína Charouze sn., záštitu převzal senátor Ing. Jaromír Strnad.
24. června – INTER MISTROVSTVÍ ČR V MOTOKROSU, pod
autoritou Českého svazu motocyklového sportu.
Sezóna vyvrcholí opravdovou lahůdkou:
15. září – MOTOKROS NÁRODŮ DRUŽSTEV KLASIKŮ 2012,
pod autoritou nizozemské organizace ECMO (European Classic Motocross Organization), pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR
Milana Štěcha. Uvidíme motokrosové klasiky – stroje z 50.–70. let
včetně našich, tehdy špičkových, JAWA, ČZ a ESO. Podnik tohoto
typu se koná každý rok jen jeden, a je určitě oceněním úrovně naší

tratě i práce našich pořadatelů, když nám byl tento závod pro rok 2012
přidělen. Motokros této úrovně se v Ledči nad Sázavou ještě nejel a je
jasné, že to bude zcela mimořádný úkol pro pořadatele, připravit vše
tak, aby závod proběhl bezpečně a ke spokojenosti jezdců a jejich doprovodu ze 13 zemí! Milovníci a pamětníci starších strojů mají jedinečnou příležitost vidět tyto krásné „mašiny“ na jednom místě v Česku. Přípravy na tento podnik se již rozeběhly a budeme přinášet pravidelné zajímavé informace.
Je to mimořádná příležitost pro Kraj Vysočina, Město Ledeč n. S. se
zviditelnit v rámci ČR, ale i v Evropě. Současně je to dobrý způsob reklamy pro podniky nejen z okresu, ale celého kraje. Chtěli bychom již
nyní vyzvat všechny zájemce, aby zvážili možnost reklamy na plakátech, v tiskových materiálech, televizních a rozhlasových médiích atd.
Na webových stránkách AMK Ledeč nad Sázavou budou uvedeny podrobnější podmínky.
Je tedy opravdu na co se těšit! Zveme všechny motokrosové fandy na
ledečské motokrosové závodiště – nebudete zklamáni.
Ing. V. Křivánek
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