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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Občanské družení Diakonie Broumov
ve spolupráci s OÚ Hradec vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), 
obuvi, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
látek. Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, sklenič-
ky - vše jen funkční. Dále peří, péřové a vatované 

přikrývky, polštáře, deky a hračky
Věci, které nám prosím nedávejte:

elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek,
počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky

Sbírka se uskuteční ve dnech
22. a 23.10. 2012

od 15 do 17 hodin na Obecním úřadě v Hradci
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc!

KOMFORT PRO ZÁKAZNÍKY
Společnost Elektro SPEKTRUM s.r.o., kterou dnes zná-
me spíše pod názvem celosvětové  prodejní sítě Expert 
Elektro, pro Vás připravuje na začátek října překvapení. 
Jedná se o další rozšíření prodejní plochy na Husově ná-
městí 71, tím pádem vznikne ještě větší výběr pro zákaz-
níka, ještě lákavější ceny a samozřejmě kvalitní služby, na 
které jsme již zvyklí. Navíc v prvním patře vznikne nové 
kuchyňské studio, které se přestěhuje z ulice Sázavská. 
Součástí kuchyňského studia, které Vám nabídne 3D gra-
fické návrhy včetně následné realizace kuchyňských linek 
a nově i celého interiéru, využijete rady bytového desig-
néra, který Vám velice rád poradí a navrhne řešení, včet-
ně dekorací. Součástí kuchyňského studia bude i CENT-
RUM SVÍTIDEL a další zajímavosti.
Každá takováto změna přispívá k zviditelnění firmy, ale 
zároveň i celého města. Tak se na Vás, milé zákazníky, 
moc těšíme.          -jb-

ČSCH Ledeč nad Sázavou pořádá
OKRESNÍ VÝSTAVU

DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
při příležitosti 90. výročí založení

,,Spolku králíkářského v Ledči nad Sázavou“
6.–7. října 2012

SOBOTA 8–18, NEDĚLE 8–15 hod.
Chovatelský areál v Pivovarské ulici

Součástí výstavy je speciální výstava klubu 
Barneveldek, bohatá chovatelská tombola, 

občerstvení a živá hudba.
Na vaši účast se těší chovatelé.

15.–16.9. Dr. Novotná Hana, Bechyňovo náb. 2, Přibyslav Tel.: 569 484 614

22.–23. 9. Dr. Smejkalová Jitka, Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 435 040

28.–30. 9. Dr. Mottl Vladimír, Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 424 211

6.–7. 10. Dr. Brázda Pavel, Krále Jana 538, Chotěboř Tel.: 569 623 790

13.–14. 10. Dr. Longin Petr, Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 107

ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ 2012

RM schvaluje:

-  poskytnutí fi nančního příspěvku z prostředků vyčle-

něných radě města – Českému rybářskému svazu na 

„rybářské závody dětí“ ve výši 3.000,- Kč.

-  vyjádření k prvnímu řízení o vydání povolení fi rmě 

MOD PLAY, a.s. k provozování loterie nebo jiné po-

dobné hry v provozovně BAR KROKODÝL.

-  žádost o bezúplatný pronájem Husova náměstí v Led-

či (u Morového sloupu), společnosti MAS Královská 

stezka o.p.s. se sídlem Žižkovo náměstí čp. 66, Hab-

ry, k osvětové akci „Propagace iniciativy LEADER ve 

městech“ dne 22. 8. 2012. 

-  části pozemku par.č. poz. 2215/15 v k.ú. Ledeč (Hu-

sovo náměstí), J. K., bytem Ledeč n. S., za celkovou 

částku 20.000,- Kč.

-  žádost Českého kynologického svazu, Základní kyno-

logická organizace 730, Ledeč nad Sázavou, Hradec 

čp. 82 na pořádání akce pro děti a veřejnost v pro-

storách celé rekultivované skládky Rašovec dne 8. 9. 

2012. Pronájem pozemku je bezplatný.

-  prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku parc.

č. 209/1 o výměře 10 m2 v k. ú. Ledeč n. S. pronajíma-

teli panu P. P., Ledeč n. S. o 1 rok, tj. do 31. 8. 2013.

-  pronájem bytu č. 7/2 v domě čp. 77, ul. Čechova v Led-

či n. S., manželům S. bytem Ledeč na dobu určitou 

od 1. 9. 2012 do 30. 11. 2012 a to za předpokladu, že 

odpovědný zaměstnanec MěÚ Světlá n. S. bude vyko-

návat funkci zvláštního příjemce dávky důchodového 

pojištění. Z této dávky bude zajištěna úhrada nájmu

a služeb spojených s užíváním bytu na účet města Le-

deč n. S. Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje ná-

jemné sjednané dohodou ve výši 1145,- Kč měsíčně.

-  fi rmu Uchytil. S.r.o., Brněnská 41, Žďár nad Sázavou, 

jako dodavatele stavebních prací na zakázku malého 

rozsahu na dodávku stavby „Plynofi kace administrativ-

ního objektu Barborka č. 790 v Ledči nad Sázavou“.

-  uzavření smlouvy o dílo s fi rmou Uchytil. s.r.o., Brněn-

ská 41, Žďár nad Sázavou, jako dodavatele stavebních 

prací na zakázku malého rozsahu na dodávku stav-

by „Plynofi kace administrativního objektu Barborka

č. 790 v Ledči nad Sázavou“ a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.

RM zmocňuje:

-  starostu města Mgr. Petra Vaňka, k podpisu Výzvy se 

souhlasným vyjádřením pro Ministerstvo fi nancí Čes-

ké republiky.

RM odkládá:

-  rozhodnutí o prominutí poplatku za pronájem pozemku 

stavby lešení při obnově restaurování budovy čp. 76 na 

Husově náměstí v Ledči nad Sázavou.

USNESENÍ

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. srpna 2012
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ŠKOLNÍ ROK 2012/13 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V LEDČI NAD SÁZAVOU

V letošním školním roce usedne do lavic tří prvních tříd 

73 prvňáčků. Jejich prvním školním rokem je provedou 

paní učitelky D. Důbravná, S. Kroutilová a M. Veselá. 

Spolu s prvňáčky bude I. stupeň naší školy navštěvovat 

celkem 324 žáků rozdělených do 15 tříd.

Šestý ročník bude letos navštěvovat 51 žáků rozděle-

ných do dvou tříd. Třídními učiteli budou paní učitelka 

M. Smolíková a pan učitel M. Kroutil. V tomto školním 

roce bude mít II. stupeň 10 tříd s celkovým počtem 233 

žáků.

V loňském školním roce opustilo I. stupeň 68 žáků, 

z nichž 19 bylo přijato do víceletého gymnázia, ostatní 

žáci přešli na II. stupeň. Z II. stupně odešlo 52 žáků de-

vátých tříd, kteří byli přijati do středních škol a učebních 

oborů. 

Každý rok se společně s městem Ledeč nad Sázavou 

snažíme našim žákům i učitelům zlepšovat podmínky pro 

jejich práci, nejinak tomu bylo i loňský školní rok. Tělo-

cvična školy v Nádražní ulici prošla renovací, byla natře-

na kovová stropní konstrukce, v červnu byla provedena 

výmalba a v průběhu července a srpna byla opravena

a natřena palubovka. V únoru byly za pomoci mužského 

osazenstva školy odstraněny staré „klecové“ šatny v pří-

zemí budovy Nádražní a na jejich místo byly umístěny 

různobarevné kovové šatní skříňky pro 150 žáků II. stup-

ně. Všechny třídy na I. i II. stupni byly vybaveny novými 

učitelskými stolky, které jsou již připravené na umístění 

počítače a zavedení internetu. V budově v Komenského 

ulici byla provedena rekonstrukce internetu, který byl 

rozveden do všech tříd. Ve sborovnách v obou budovách 

a na chodbě v prvním patře v budově v Nádražní ulici je 

umístěn bezdrátový internet. Během prázdnin byly vy-

malovány šatny v Komenského ulici, první třídy a šes-

té třídy, v pěti třídách bylo vyměněno lino. První třídy 

budou také od prvního září vybaveny novým školním 

nábytkem. 

Pro školní rok 2012/2013 byl zakoupen schodolez pro 

zdravotně postiženého žáka druhého stupně v ceně cca 

87 000 Kč. Škola získala na schodolez dotaci ve výši 

47 000 Kč od Nadace Charty 77 – Konta BARIÉRY.

Ve školním roce 2008/2009 získala naše škola cca 

dvou miliónovou dotaci z Evropského sociálního fondu

a rozpočtu České republiky na grantový projekt s ná-

zvem „Arboretum – škola v přírodě“, jehož partnery jsou 

Základní škola v Habrecké ulici a Město Ledeč nad Sáza-

vou. Tento tříletý projekt byl ukončen na jaře roku 2012. 

V uplynulém školním roce došlo k dokončení osázení 

pozemku arboreta, k vysazeným rostlinám byly umístěny 

keramické popisky a v arboretu byly umístěny tři infor-

mační tabule. 5. června 2012 bylo arboretum slavnostně 

otevřeno a od této doby je každý pracovní den otevřeno 

i pro veřejnost. 

Naše škola se ve školním roce 2009/10 jako partner-

ská škola zapojila do projektu Základní školy Nuselská 

Havlíčkův Brod s názvem „Učíme interaktivně“. Díky 

tomuto projektu se podařilo vybavit školu třemi inter-

aktivními tabulemi. Tento projekt byl také ukončen na 

jaře 2012.

Výše zmíněnými projekty však naše snaha o pestřejší 

a příjemnější výuku ve škole končit nebude. Navážeme 

na úspěšné akce z minulých let: divadelní představení 

žáků spojená se slavnostním vyřazováním žáků 9. roční-

ku, školní jarmark, sportovní turnaje, akce školní družiny 

atp. I nadále se budeme aktivně účastnit mezinárodního 

stonožkového hnutí „Na vlastních nohou“ a mezinárod-

ního programu GLOBE, který si klade za cíl podporovat 

u žáků zájem o přírodní vědy. 

Ke dni 20. 8. 2012 začala naše škola realizovat pro-

jekt „Moderní vyučování“, na který získala dotaci ve 

výši 2 627 754 Kč z operačního programu Vzdělání pro 

konkurenceschopnost. V rámci projektu bude probíhat 

individualizace výuky dělením 28 vyučovacích hodin 

a učitelé vytvoří 288 nových učebních materiálů. Část 

fi nančních prostředků bude použita na mzdy pedagogů 

a zbytek fi nančních prostředků využije škola na nákup 

učebních pomůcek, učebnic a vybavení asi 10 tříd nový-

mi tabulemi, počítačem a dataprojektorem.

Na závěr přeji všem našim žákům, zaměstnancům školy 

a rodičům hezký a úspěšný nový školní rok 2012/2013. 

Petra Vágnerová, ředitelka školy

Foto Jiří Sladkovský
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KALEIDOSKOP

Prostory ledečského hradu, zejména nádvoří, se v letošním létě staly svědky mnoha událostí. Na začátku srpna sem dorazily kdysi 
velmi populární VELOREXY. Jednalo se o organizovanou akci a tak posádky tu kromě odpočinku a „vydýchání“ svých strojů plnily 
i soutěžní úkoly. Ale obdivné pohledy návštěvníků přeci jen patřily zaparkovaným strojům.
Na zdejším hradě se v minulosti jistě konaly mnohé opulentní hostiny. Jednu takovou si tu po mnoha letech zorganizovali táborníci. 
Hostina to byla působivá, snad jen skladba jídelníčku se poněkud lišila od té historické. Také manýry panstva z minulých století, 
házení zbytků pod stoly apod., se tu nekonaly. Po těchto hodovnících zůstalo nádvoří vzorně uklizené.

Nové informační tabule byly instalovány na Husově náměstí. Budou sloužit především informačnímu centru a také tu zůstane po-
pulární a hledaná nabídka inzerátů.
Ve školských zařízeních došlo během prázdnin k mnoha úpravám. Jednou z nich je i renovace ve školní tělocvičně, zejména podlaha 
i s městským znakem je „jako nová“. O ostatních úpravách na školách vás budeme informovat v příštích vydáních.

Každým rokem se podaří alespoň částečně nebo úplně opravit některé z místních komunikací. Letos je to „plná verze“ v Poděbra-
dově, Melechovské, Na Sibiři a Fibichově. Nová technologie vyžadovala, aby se minimálně 24 hodin po novém povrchu nejezdilo. 
Co myslíte, vydrželi to všichni? Samozřejmě, že nevychovanost měla zase navrch, a tak dalším prubířským kamenem pro nové 
silnice bude letošní zima.
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC SRPEN 2012

POKUS VLOUPÁNÍ DO ČER-

PACÍ STANICE Pokus krádeže 

vloupáním do objektu benzinové 

čerpací stanice v ulici Koželská 

šetří policisté. Zatím neznámý pa-

chatel se v nočních hodinách dne 

1. 8. pokusil vloupat do vnitřních 

prostor objektu čerpací stanice a to 

tím, že se pokusil vypáčit vstupní 

dvoukřídlé pojezdové dveře, což 

se mu nepodařilo. Poškozením způsobil majiteli škodu ve 

výši tři tisíce korun. 

TRAGICKÁ DOPRAVNÍ NEHODA K tragické doprav-

ní nehodě vyjížděli policisté v neděli 19. 8. krátce po 17. 

hodině do obce Vilémovice. Dvaatřicetiletý řidič motocy-

klu Honda CBR 600, který jel po silnici v uvedené obci, 

nepřizpůsobil rychlost jízdy profi lu komunikace a při prů-

jezdu pravotočivou zatáčkou přejel do protisměrné části ko-

munikace, kde se střetl s protijedoucím osobním vozidlem 

Škoda Fabia. Dvaatřicetiletý řidič motocyklu a jeho 24letá 

spolujezdkyně utrpěli těžká zranění. Žena během převozu 

do nemocnice na následky zranění zemřela, řidič byl letecky 

transportován do nemocnice v Brně. K jinému zranění při 

nehodě nedošlo. Alkohol byl dechovou zkouškou u řidiče 

osobního vozidla na místě vyloučen, u řidiče motocyklu 

vzhledem k jeho zranění nebylo možné dechovou zkoušku 

provést. Hmotná škoda byla vyčíslena na 75.000 Kč. Neho-

da je nadále v šetření policistů.

KRÁDEŽ VOZIDLA SE NEZDAŘILA Pokus kráde-

že osobního vozidla šetří policisté. V noci na pátek 24. 8. 

zatím neznámý pachatel poškodil zámek dveří vozidla VW 

Sharan, které bylo zaparkované na parkovišti před budovou 

polikliniky v Ledči nad Sázavou. Vnikl do vnitřních pro-

stor vozidla, kde poškodil spínací skříňku a následně seda-

dlo řidiče posypal mletým pepřem. Vozidlo se mu odcizit 

nepodařilo. Poškozenému majiteli způsobil škodu ve výši 

10.000 Kč. 

KRÁDEŽ NAFTY Krádež pohonných hmot ze země-

dělského stroje šetří policisté v Ledči nad Sázavou. Zatím 

neznámý pachatel v noci z úterý na středu 29. 8. vnikl do 

areálu společnosti v obci Jedlá. Zde z nádrže zaparkovaného 

zemědělského traktoru odčerpal celkem 230 litrů motorové 

nafty. Poškozené společnosti způsobil škodu ve výši osm 

tisíc korun. 

MOTOCYKL ODCIZIL Z OPLOCENÉHO POZEM-

KU Šetřením policistů se podařilo objasnit krádež motocy-

klu, ke které došlo v noci z 23. na 24. 7. v obci Hněvkovice. 

Tehdy neznámý pachatel vnikl na uzavřený oplocený poze-

mek u domu, kde pod přístřeškem odcizil odstavený neza-

jištěný motocykl Pionýr bez registrační značky. Poškozený 

majitel vyčíslil škodu na 2.500 Kč. Z uvedeného jednání je 

podezřelý 23letý mladík z Ledečska. Jmenovanému policej-

ní inspektor ve zkráceném přípravném řízení sdělil podezře-

ní z přečinů krádež a porušování domovní svobody. 

por. Bc. Jana Mazourová, Preventivně informační skupina

KOMINICTVÍ
Své služby v oblasti kominictví
vám nabízí

Milan ČAPEK
Tel. 602 850 901
e-mail: milancapek22@seznam.cz
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Obec se osamostatnila v roce 1990,  i když některé historické 

záznamy o ní pocházejí již z 13. století. Základní údaje: rozloha 

katastrálního území 934 ha, 70 trvale bydlících občanů, prů-

měrná  nadmořská výška 600 m.  

Obec je součástí přírodního parku Melechov. 

Za posledních 22 let se v obci mnohé změnilo k lepšímu.  

V roce 1997 byl vybudován obecní úřad, za což patří podě-

kování bývalému starostovi panu Adolfu Janečkovi i celému 

zastupitelstvu. Následně byla vybudována víceúčelová vodní 

nádrž a zhotovena nová kaplička u obecního úřadu, na místě 

kapličky původní. Na místní hřbitov byl zaveden přívod vody 

a elektrická energie a rovněž byla provedena generální úprava 

obvodového zdiva včetně parkové úpravy a nového povrchu 

přilehlého parkoviště.

V obci Zahrádka zajišťuje obec pravidelnou údržbu a opra-

vu hřbitova, který je ve vlastnictví obce Horní Paseka. V roce 

2008 byla vybudována dvě odpočívadla pro turisty a cyklisty. 

U Křižné studánky (jinak též také Husitské) byla opravena kap-

lička a nainstalováno cca 30 lavic srubového typu. Každoročně 

v srpnu se zde koná významná pouť, na níž se scházejí lidé, 

kteří mají vztah k tomuto nádhernému koutu Vysočiny.

V průběhu dalších let byl vybudován příruční sklad u obec-

ního úřadu, autobusová čekárna, nástupiště, park a veřejně pří-

stupný internetový kiosek.  Dále byly realizovány tyto akce: 

zpevněná plocha pro kontejnery, nový povrch na části místních 

komunikací, tři autobusové čekárny (srubového typu). V roce 

2011 byl proveden hydrogeologický vrt pro budoucí zásobová-

ní části obce pitnou vodou.  Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo 

příspěvek ve výši 100 000,- Kč na odvodnění kostela svatého 

Víta v Zahrádce, dále příspěvek ve výši 5 000,- Kč na narozené 

dítě rodičů trvale hlášených v obci. Také příspěvek 5000,- Kč 

rodině při úmrtí trvale bydlícího občana. Obecní zastupitelstvo 

má v plánu realizovat čistírnu odpadních vod atd…

Marcel Pašek, starosta obce

MILOŠ DODO
DOLEŽAL

6. 10. 2012
TONKA MUSIC HALL-BĚLÁ

Začátek 20 hod.
Vystoupení ve kterém zazní největší 

hity hard rockové legendy Vitacit. 
Předkapela Bard Rock-Čáslav.

Autogramiáda
Miloše Dodo Doležala.

N A B Í D K A   Z Á J E Z D U
Nabízím několik volných míst na atraktivní turisticko-poznávací zájezd do 
nejkrásnějších partií DOLOMIT s návštěvou neznámějších horských stře-
disek s lehkou pěší turistikou po vyhlášených vyhlídkových trasách a jed-
ním dnem návštěvy Benátek. Odjezd 9. 10. 2012 večer a návrat 14. 10. 2012 
ráno. Cena zájezdu na osobu je 5.500,- Kč. V ceně je doprava moderním 
autobusem Mercedes (klimatizace, WC, možnost malého občerstvení), 3x 
ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích, 3x polopenze a pojištění lé-
čebných výloh v zahraničí.

Případné bližší informace:
Josef Hnik – tel.: 604 858 925, e-mail: hnik@scsvetla.cz 
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HORNINY A MINERÁLY LEDEČSKA

…tmavou štolou se ozývalo bušení 
mlátku do želízka. To havíř vysekával 
tvrdou křemennou žílu. Osvětlená blika-
jícím světlem kahánku, třpytila se drob-
ná zrníčka stříbrné rudy. Tam kde byla 
skála tvrdá, rozdělával havíř oheň a na 
rozpálenou skálu vylil studenou vodu, 
aby popraskala. Vykopanou stříbrnou 
rudu vynášel odbíhač v dřevěných ne-
cičkách nebo kolečkem k šachtě, kde se 
ruda na povrchu vytahovala v koženém 
vaku. Dřevěné necičky byly naplněny 
vrchovatě. Dnes byl dobrý den…

Takto bychom se mohli přenést zpát-

ky do 16. století, kdy se objevuje první 

zmínka o dolování na Ledečsku. Stříbr-

ná ruda se tu těžila na několika místech. 

V ledečském rudním obvodu se vysky-

tují křemenné žíly, obsahující zrudnění 

stříbra, zinku a olověné formace. Těžba 

probíhala nejen v samotné Ledči, ale 

i v jejím okolí, kde se vyskytují doly 

na stříbrnou rudu. Na zkoušku bylo 

též kutáno v několika prospekčních 

pokusných štolách, které však nedosa-

hovaly větší délky než 10 m, například 

obrvaňská, jestřebnická, soubořská ja-

lová žíla a na Horečkách.

Na křemenných žilách, kde se obje-

vily bohaté vzorky hledané rudy, byly 

pak zakládány doly, ve kterých se těžilo 

s většími či menšími úspěchy od 16. do 

19. století. Rudní obvody se nacházely 

mezi Ledčí a Leštinou, a to v okolí obcí 

Hořeslavsko, Dolní a Horní Prosíčka, 

Nezdín, Kynice, Ovesná Lhota, Horní 

Dlužiny a u Dvora Hory (mezi Kyni-

cemi a Dobrnicemi) – kde byla největší 

těžba stříbrné rudy z okolí Ledče a dále 

také mezi Bělou a Sačany.

(Na snímku je hornický mlátek a různá 
želízka)

Ladislav Dlouhý

DOLOVÁNÍ NA LEDEČSKU

PETRŮV ZDAR! Řeka Sázava svou šíří a typem toku vytváří zajíma-

vá místa k rybolovu. Již naši pradědové trávili mnoho času kolem řeky, 

Sázava lidi zaměstnávala, ale také živila. V našich krajích vznikaly první 

rybářské spolky krátce po I. světové válce. Ty, které řádně registrovalo 

ministerstvo zemědělství, dostaly svůj vlastní tok - revír. Ve velké oblibě 

bylo sportovní rybaření, kde s prutem v ruce byly často vídány i ženy. Vše 

kolem ryb se záhy stalo i zajímavým obchodním artiklem. Posedávající 

osoby na stoličkách, někdy neprávem označovány za tiché blázny, v sobě 

skrývají nesčetné informace a znalosti kolem života ve vodním živlu.

Rád bych připomněl nestory místního rybářského revíru z dob začátků 

mého rybaření. Tedy například již nežijící pány: Fenika, Líhače, Hartma-

na, Viktoru, Karbulu, Bačkovského, Závišku… Posezení s nimi u vody 

bylo pro mnohé velkou školou i odměnou. Ne každý „dorostenec“ si 

mohl rozbalit svůj vercajk hned vedle těchto osobností. Čekání na noční 

tažení úhořů nebo vnadění štik na hůře přístupných místech jsou ovšem 

nezapomenutelné zážitky. A když zrovna ryby nebraly, v rákosí byly sly-

šet historky o úhořích dlouhých jako týden nebo o sumci, který spolkl 

čistotného trampa i s kytarou. Humorné pak bylo pozorování starých 

pánů našeho bojácného koupání na jezu, kterému nepřidalo ani promítání 

fi lmu Čelisti v místním kině. Na snímku pan Jaroslav Bačkovský se svým 

úlovkem pod ledečským nádražím. Spolkový odznak ledečských rybářů 

je z 60. let. 

P.H.
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DOMÁCÍ SOUBOR NA DIVADELNÍCH PRKNECH VYSTŘÍDAJÍ POZVANÍ HOSTÉ

Konec srpna byl ve znamení kombinace humoru, zpěvu

i romantiky pod taktovkou divadla Mimochodem. Rytířský 

sál ledečského hradu opět burácel smíchy při uvedení reprí-

zy žádané komedie Monsieur Amédée, která již posedmé po-

bavila ledečské publikum až k slzám. Na slzy došlo o týden 

později ještě jednou, ovšem tentokrát je mělo na svědomí do-

jetí nad tragickým příběhem původního českého trampského 

muzikálu Balada pro banditu, které mladí ochotníci doplnili 

originální choreografi í, zpěvy a živou hudbou. Na říjen Mi-

mochodem chystá další velkou premiéru, kterou nebude nic 

jiného než vynikající komedie Blbec k večeři, v hlavních rolích 

se o pořádné procvičení vašich bránic postarají Filip Ženíšek

a Roman Machala. Abyste ovšem během tohoto měsíce nebyli 

ochuzeni o kulturní akci, rozhodl se ledečský spolek, že dodrží 

dnes již zavedenou tradici, díky které máte možnost zajít na 

divadlo každou čtvrtou sobotu v měsíci. O zářijové předsta-

vení se tedy postará soubor Divadlo Tří, které Mimochodem 

pozvalo až z Pardubic, kde se jejich aktovky těší velké oblibě.

Historie Divadla Tří je neodmyslitelně spjata s pardubickým 

stánkem amatérské kultury – divadlem Exil. V Ledči předsta-

ví celkem tři aktovky: absurdně-černohumornou jednoaktovku 

z několika prostředí s názvem Prasklá hřídel od sifonu, konver-

zační spektákl vytlačeného razítka Uředničunina a svou zbrusu 

novou hru Koho chleba jídáš, toho píseň zpívej. Jejich inscena-

ce Prasklá hřídel dokonce na divadelním festivalu Audimafor

v Hradci králové od lektorského sboru získala cenu za herectví

a kostýmy. Na vynikající komediální triptych se můžete přijít 

podívat v sobotu 22. září od 19 hod. do rytířského sálu ledeč-

ského hradu. Více informací se můžete dozvědět na webových 

stránkách divadla www.mimochodem.com a také se můžete při-

hlásit k odběru novinek na adrese divadlo@mimochodem.com. 

Rezervace vstupenek na divadelní představení lze provádět na 

adrese rezervace@mimochodem.com či na čísle 775 646 629.

Ledečská skupina historického šermu NOTORIX DENATUR se důrazně ohrazuje proti příspěvku uveřejněnému v minulém čísle 
Ledečského zpravodaje, kterým byla veřejnost informována o vandalském skutku neznámých pachatelů na cvičišti ZKO Ledeč. 

Skupina NOTORIX DENATUR se zabývá vlastním kulturním segmentem a rozhodně se distancuje od tohoto projevu vandalství! 
Spojit řádění vandalů s uspořádanou největší kulturní akcí v rámci mikroregionu, je pro členy skupiny hrubě urážející. Vyzýváme 
autora, aby při další potřebě exhibovat v místním tisku se svými nehoráznými názory vážil slova a požadujeme omluvu. 

Bezdůvodná urážka takového rozměru je sama o sobě žalovatelná. Nezakládá se v žádném ohledu na prokazatelné skutečnosti
a je jen pouhým výplodem pisatelovy fantazie. Pokud je učiněná prostřednictvím tisku, je to pouze právně přitěžující okolnost. Naše 
právnická osoba je připravena k právním krokům v zájmu satisfakce za újmu na dosud jinak dobrém jménu naší s ledečskou kulturou 
již dlouhodobě a pevně spjaté organizace.

o.s. Notorix Denatur

SVATÝ VÁCLAV Legenda nám kní-

žete Václava líčí jako člověka pokorné-

ho, soucitného, pevného, pracovitého. 

Opravdu sám pořádal hostiny pro chu-

dé, vdovám nosil dřevo na topení, léčil 

nemocné, vlastnoručně kácel šibenice a 

obdělával půdu? Jistě ne. Středověký pa-

novník by něco takového nikdy nedělal 

a ani dělat nemohl. Aby panovník obstál 

a přežil, musel neustále upevňovat svou 

moc vojenskou i hospodářskou, musel in-

tenzivně uplatňovat svůj vliv diplomacií 

a silou, ale musel také poskytovat jistoty 

svým poddaným. Můžeme říci, že každý 

panovník v této době byl poddaným své 

země otcem. Dobrým nebo špatným. Le-

genda nám tedy vypráví o tom, že kníže 

Václav byl dobrým otcem a panovníkem 

svěřeného lidu. Co ho v tomto nelehkém 

údělu podporovalo, kde čerpal sílu? Vác-

lav byl hluboce věřící křesťan, který pro-

sté zásady víry přenášel do svých činů. 

Znal cestu a snažil se po ní jít. 

V dnešní době si vybíráme lidi, kteří 

nám vládnou, ale většinou s nimi nejsme 

spokojeni. Po volbách často zjišťujeme, 

že politici neřeší problémy, které nás 

pálí, ale spíše své zájmy nebo podivnosti, 

ze kterých se jejich zájmy časem také 

vyklubou. Nikoho z nás ani nenapadne 

nazvat je otcem. Existují výjimky, jsou 

lidé, kteří rozhodují v zájmu ostatních. 

Mají své zásady, řídí se pravidly a srd-

cem, nalezli svou cestu. Neřídí se jen 

svým ziskem. Bez víry v něco vyššího, 

než je zisk a pochybná sláva, by to nikdy 

nedokázali. Ani svatý Václav ne.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE

Výuka náboženství (na základních

a středních školách začíná v září, bližší 

informace a přihlášky na faře) 

9. 9. a 14. 10. v 9.00 Bohoslužba slo-

va pro děti (probíhá měsíčně v útulném 

prostředí fary, účastní se nejen děti, ale 

i jejich rodiče. Děti si zazpívají při ky-

taře a vyslechnou krátkou promluvu. Po 

promluvě se připojí k bohoslužbě probí-

hající v kostele. Organizuje Mgr. Jana 

Sklenářová).

14. 9. a 12. 10. v 16.00 Spolčo na faře 

pro děti do čtrnácti let (na programu je 

duchovní slůvko, modlitba, sport, hry

a diskuze na zajímavá témata. Zajišťuje 

Společenství mladých)

14. 9., 21. 9. a 28. 9. v 19.00 Přednášky 

na faře (přednášející P. ThDr. Jan Bárta) 

16. 9. v 18.00 Mše svatá s kytarovým do-

provodem (hraje skupina Naděje)

19. 9. a 3. 10. v 18.00 Mše svatá v koste-

le v Sačanech

20. 9. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodi-

čů za děti (setkání na faře)

22. 9. ve 14.00 Svatováclavské setkání 

farníků (posezení na farní zahradě, hu-

dební produkce) 

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

PŘIPOMÍNÁME SI 

15. 9. Pannu Marii Bolestnou (vzpomí-

náme na bolest, kterou Maria vytrpěla 

jako matka Ježíšova) 

16. 9. Sv. Ludmilu, mučednici (babička 

sv. Václava, vychovala ho). 

21. 9. Sv. Matouše, apoštola a evange-

listy (apoštol, který provázel Ježíše, dle 

tradice autor evangelia) 

28. 9. Sv. Václava, mučedníka, patrona 

českého národa

Za Římskokatolickou farnost – děkanství 
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář
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Jako tým odjely na soustředění do Náchoda, kde se pod vedením trenérky Ziny Suchán-

kové připravovaly na novou sezonu. Garantem soustředění byla PaedDr. M. Procházková, 

trenérka z USK Prahy. Pro A. Caskovou, N. a M. Palánovy, S. Černou a E. Lískovou bylo 

velkým přínosem, naučily se zde mnoho nového.    

Oddíl krasobruslení při HC Ledeč letos oslaví 3. sezonu.

Oddíl, společně s HC Ledeč, podruhé zajišťoval projekt Školička bruslení, zde se 2x 

týdně, pod vedením trenérky A. Jakubíčkové z Jihlavy a paní J. Palánové, děti naučily 

bruslařské základy. Pětačtyřicet účastníků z Ledče a okolí hovoří za vše. Krasooddíl čítá

9 děvčat, z toho sedm okusilo štěstí na doma pořádaných celorepublikových závodech 

s názvem  II. Ledečská pirueta. Pětiletá Míša Palánová vyjela na závody do Brna a Kralup 

n. V. Na začátku sezóny složí testy výkonnosti a bude mít novou volnou jízdu.

K. Cihlářová (7 let), vyjela na dvoje závody a piluje prvky do nové jízdy.

S. Černá (15), N. Palánová (10), Adélka (10) a Anežka (7) Caskovy se připravují na 

svou novou volnou jízdu a v nadcházející sezoně vstoupí do soutěží svých věkových 

kategorií. E. Lísková, jejímž bylo 1. místo (17 závodnic) na závodě Ice Challenger v ra-

kouském Grazu. Eliška se umístěním v republikovém žebříčku nominovala na MR ČR 

v Brně, zde se umístila na 9. místě. Závodnice má novou volnou jízdu i krátký program 

a očekává první závody.

Z. a K. Brabcovy (6) se věnu-

jí krasobruslení jen rekreačně.

Oddíl krasobruslení se snaží 

co nejméně fi nančně zatěžovat 

HC, a proto vítá jakoukoliv pod-

poru od města, sponzorů i vlast-

ními aktivitami.

Nejaktuálnějším a úspěšným 

je projekt SPORTUJEME 2012. 

Naše poděkování patří všem, 

kteří náš sport podporují a kte-

ří se kolem něj nezištně „točí“. 

Web - hcledec.cz

Kateřina Lísková,
předsedkyně oddílu

krasobruslení při HC Ledeč

Letošní prázdninovou činnost jsme zahájili v polovině června, kdy první výprava vyrazila 

na pobyt do Chorvatska. Celý autobus rodičů s dětmi trávil 9 dní v kempu v Seline u Starigradu. 

Oblohu nepokazil ani jeden mráček a my jsme si pobyt nádherně užili. Jen slunce, moře, zába-

va a nezbytná pohodička. Po příjezdu z Chorvatska začala činnost pro děti. Uspořádali jsme 

tenisovou školičku a příměstský tábor. Zájem byl obrovský. Tenisové kurty doslova „duněly“

a při příměstském táboru naše SVČ „praskalo ve švech“. Bohužel naše prostory jsou pří-

liš malé a hodně naši činnost limitují. Na náladě se to ale nikdy neprojeví. V červenci 

jsme vyrazili na tradiční letní tábor do Plané nad Lužnicí. Tato táborová základna je skvělá

a v nádherné lokalitě. Kromě obvyklých her jsme vyzkoušeli třeba i lodě a beach volejbal. 

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a my jsme opět vyráželi do ciziny, zase zpět 

do kempu v Chorvatsku. I tentokrát nám počasí přálo a pobyt byl bez chybičky. Na závěr 

prázdnin jsme uspořádali ještě jednu tenisovou školičku a poslední příměstský tábor. Opět 

jsme plně vše obsadili. Odměnou nám vždy jsou rozzářené dětské tváře a spokojení rodiče. 

Během naší činnosti o prázdninách se jmenovaných aktivit zúčastnilo 216 dětí a dospělých. 

Nesmíme zapomenout poděkovat Pavle Tvrdíkové, Kristýně Zahradníkové, Báře Svobo-

dové, Evě Blažkové, Štěpánce Němcové, Ivaně Pánkové, Janě Kosíkové a Michalu Cihlá-

řovi, kteří s námi činnost pro letošní prázdniny připravovali. Těšíme se na nový školní rok. 

Naši pestrou nabídku najdete na www.svcledec.cz

Za kolektiv SVČ Ledeč Ivana Svobodová

JAK JSME SI UŽILI PRÁZDNINY?

LEDEČSKÉ KRASOBRUSLAŘKY SE PŘIPRAVUJÍ
NA NOVOU SEZONU

NABÍDKA PRÁCE 
PŘIJMEME SKLADOVÉ

MANIPULANTY
(vykládka a nakládka kamionů,

třídění zásilek)
Jiřice u Humpolce - od 1. 10.

odměna 90,- Kč/hod. 
Informace:

733 181 829, 311 320 915
e-mail: koubsky@hgs.cz

KOMINICTVÍ URBAN nabízí:
čištění komínů, revize spalinových cest 
dle NV 91/2010, rekonstrukce komínů, 

vložkování, frézování stavby nových 
pemzo-betonových komínů dánské firmy 

SCANCORE, instalujeme nerezové
komíny BERTRAMS tzv. třísložkové. 

Prodej kamen ADURO, ROMOTOP a jiné.
Pracujeme vždy kvalitně, také o víkendech. 

Pro objednávky termínů volejte
tel. 776 666 014

TRUHLÁŘSTVÍ
a nábytkové studio
URBAN FURNITURE 

pro vás navrhne a vyrobí sektorový 
nábytek z široké nabídky dekorů lamino 

desek výrobců KRONOSPAN nebo EGGER 
a ostatních moderních materiálů jako např. 

THERMOPAL - vysoký lesk a odolnost.
Dle vašich představ přesně na míru

vyrobíme dětské pokoje, kancelářský náby-
tek, vybavení obchodů, vestavěné skříně.

Pracujeme vždy kvalitně.
Kontakt na telefon:  775 415 550

Váš specialista na Vlašimsko, 
Benešovsko, Zruč nad Sázavou

a Havlíčkobrodsko

Komenského 40, Vlašim
Pro své klienty stále hledáme 

vhodné nemovitosti!
Nabízíme kompletní servis
při prodeji či pronájmu Vaší

nemovitosti
- zajištění fi nancování, advokátní 

úschovy, odhadu pro daň
z převodu nemovitosti

- bezplatné nezávazné poraden-
ství při prodeji Vaší nemovitosti

Do svého týmu hledáme
nové kolegy

pro regiony Vlašim,
Benešov, Kutná Hora, Havlíčkův 

Brod, Pelhřimov, Tábor.

Diana Švábenická
Člen Realitní komory ČR

Tel. 739 630 323
svabenicka@dumrealit.cz
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LEDEČ NAD SÁZAVOU VČERA A DNES OČIMA DĚTÍ

Pohled na staré domky stojící původně na Mizerově. Roku 1960 byly zbourány, aby uvolnily místo pro stavbu základní školy, která 
se zde dnes nachází. Na současné fotografi i je tedy vidět oplocený pozemek základní školy, včetně části hřiště.

ZUŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU NABÍZÍ ZÁJEMCŮM KURZ

ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY
Kurz pro začátečníky i pokročilé, dospělé a děti od 14 let

NÁPLŇ KURZU:
1. TEORIE: Grafi cké programy Adobe, grafi cké formáty.

PRAXE: Zkoušení nástrojů jednotlivých programů, ukládání dokumentů
2. TEORIE: Barevné moduly, bitmapa (základní nástroje Adobe Photo-

shop). PRAXE: Skenování a úprava obrázků (i vlastních fotografi í)
3. TEORIE: Vektorová grafi ka (základní nástroje Adobe Illustrator).

PRAXE: Tvorba loga, značky či monogramu v křivkách
4. TEORIE: Písmo – pojmy, stavba, dějiny, příklady použití.

PRAXE: Tvorba vlastní vizitky
5. TEORIE: Základy sazby – pravidla a názorné příklady (základní ná-

stroje Adobe In Design). PRAXE: Tvorba pozvánky
6. TEORIE: Vizuální styl. PRAXE: Tvorba drobné akcidenční tiskoviny
7. TEORIE: Předtisková příprava, open source programy, opakování. 

PRAXE: Tvorba vlastní novoročenky, konzultace domácích prací.
Náhradní vyučování v případě, že nějakou z předchozích lekcí zameš-

káte, máme vždy v sobotu od 8.30 do 11.30 hodin
(začínáme 20. 10. 2012)

Pracuje se ve skupině maximálně 6 účastníků, v nově zařízené učebně 
multimediální tvorby. Lektorkou je Mgr. Markéta Pelikánová,

cena kurzu je 1400 Kč.

Hlásit se můžete na sekretariátu ZUŠ, osobně v učebně multimédií 
nebo e-mailem na adrese marpelika@centrum.cz,
tel.: +420 569 726 239, e-mail: zusledec@tiscali.cz 

Nezapomeňte uvést vaše celé jméno, věk, adresu, telefon a e-mail.
Více informací na www.zusledec.cz nebo se přijďte podívat osobně

6. 10. 2012 od 9 do 17 hodin (na Den otevřených ateliérů).

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012

v učebně Multimediální tvorby ZUŠ 

V rámci podzimní slavnosti výtvarného 

umění a uměleckých řemesel Dny otevřených 

ateliérů  2012 zpřístupní o víkendu 6. a 7. října 

výtvarníci a umělečtí řemeslníci Kraje Vyso-

čina svoje dílny a ateliéry  veřejnosti. Do této 

zajímavé akce se letos opět zapojí i ledečská 

ZUŠ.

Navštivte učebnu Multimediální tvorby

v sobotu 6. 10. 2012 od 9 do 17 hodin. Přijďte 

si prohlédnout vybavení a možnosti ateliéru. 

Pod odborným vedením si můžete sami něco 

vytvořit, seznámit se s připravovanými kurzy 

nebo si jen tak popovídat. Těším se na vás! 

ZUŠ Ledeč nad Sázavou, Nádražní 231 (vstup 

ze zahrady), www.zusledec.cz

Mgr. Markéta Pelikánová, uč. ZUŠ
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100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU 
(druhá část - kráceno)

Postihnout stoletou historii hnutí do stručné informace v jed-

nom či dvou článcích je velmi obtížné, ne-li nemožné. Snad tedy 

jen připomenutí, že se zprávami a informacemi o vzniku a rozvoji 

tohoto hnutí, které začalo nabývat celosvětových rozměrů, se jeho 

zakladatel u nás – prof. Antonín B. Svojsík – poprvé setkal již

v roce 1909.

Od té doby se začal podrobně věnovat seznamování s progra-

mem i metodami a cílům k možnému uplatnění v našich podmín-

kách. Velkou pomocí mu bylo studium skautských organizací

v mnoha zemích Evropy, Spojeném království Velké Británie, 

včetně zámoří i ve Spojených státech a Kanadě, kde již v různých 

podobách existovaly od roku 1902. Většinou na základě stěžejní-

ho díla Baden-Powellova „Scouting for Boys“ a Setonova „Wood-

craft“ – Lesní mou drost. Zde musím citovat: „...chtěl bych ukázat 

lidem, jak se dá žít, aniž by se musely vykácet všechny stromy, 

zkalit všechny studánky, potoky i řeky, vybít všechno živé...“.

Prof. Svojsík sérií novinových článků, přednášek a navazová-

ním spolupráce s význačnými osobnostmi získával podporu své-

mu snažení a výsledkem bylo, že už po roce 1910 se začaly v Praze 

i řadě měst tvořit skautské oddíly. Po prázdninách a návratu z tří-

nedělního pobytu v Anglii za účelem poznání výchovných metod 

praktické i morální výchovy sestavil z žáků gymnázia první oddíl 

skautů a na vycházkách se konal první vůdcovský kurs. V Praze 

vzniklo 19 oddílů, z nichž už třináct mělo svoje vlastní tábory. 

Na pomoc skautským vedoucím vychází v roce 1911 první pří-

ručka „Český skaut“, následují další „Táboření“, „Umění pozoro-

vat“, „V přírodě“, jako stěžejní práce „Základy junáctví“, „Den

v táboře junáků“, „Polní hry“ atd. Svojsík si nepřál podléhat ci-

zím vzorům s ohledem na odlišnost našich tradic, přírody, potřeb

a programu národního. Proto ani nevydal překlad Baden-Powel-

lova „Scouting for Boys“.

V červnu 1912 vychází čtrnáctičlenná skupina chlapců a po 

čtyři dny pěší cestou z Prahy táhne káru s táborovými potřebami, 

aby v Bratroňovsko-orlovských lesích, blíže myslivny, vybudo-

vali první skutečný skautský tábor, aby si ve čtyřech týdnech po-

bytu za nejskrom nějších podmínek své síly, znalosti, odhodlání, 

pod Svojsíkovým vedením a jeho podporou, ověřili skautskou 

průpravu v praxi.

V lednu 1914 vychází první číslo časopisu „Junák“ a Svojsík 

opět táboří na Orlovsku. Na táboře v roce 1916 vzniká „Táboro-

vý deník šestnáctiletého skauta Jiřího Wolkera“, který pak uvádí

a vydal ABS a který začíná: „…ruce mám rozedrané, černý jsem 

od pryskyřice a mechu, hlavu však mám jasnou jako lesní vzduch 

a myšlenky čisté jako voda v potůčku...“

Slibné a radostné začátky a růst českého skautingu však do-

časně ochromila válka. 28. října 1918 ale začíná nová epocha 

českých národních dějin i historie českého skautingu. Ten den se 

naplnilo heslo skautů-junáků „Buď připraven!“

28. října 1918 A. B. Svojsík, který procházel ulicemi v kroji, 

našel svoje junáky a hned získal několik desítek skautů k okamži-

tému nastoupení do služeb národního výboru. Za několik hodin 

již roznášeli po celé Praze i blízkém okolí provolání NV a součas-

ně také Svojsíkovu výzvu s textem: „Junáci! Volám vás vykonati 

povinnost! Dostavte se zítra ráno, pokud možno v kroji...“ atd. 

A – následující den 29. 10. časně ráno sešlo se na 400 pražských 

skautů na určeném místě. Složili slib věrnosti služby republice 

na vzácný prapor Českého olympijského výboru, který donesl 

místostarosta Junáka a delegát mezinárodních sportovních svazů 

Rösler-Ořovský.

Na žádost Svojsíka a Röslera-Ořovského pochodovali skauti

k Obecnímu domu a odtud s legitimacemi „Ve službách Národní-

ho výboru“ se na kolech i pěšky odebrali na určená stanoviště: ze 

svého velitelství na Střeleckém ostrově na radnici, nádraží, poli-

cejní ředitelství, poštu.

Vybraná skupina dospělých skautů byla pověřena doručováním 

zpráv – skautská kurýrní služba – mezi různými nově se tvořící-

mi institucemi, včetně doručování listin proti potvrzení. Rösler-

Ořovský se postaral o zhotovení služebních razítek, byly vydány 

první známky ještě bez označení názvu nově se tvořícího státu, 

které byly prvními známkami nové republiky. Modré v hodnotě 

10 a červené 20. Byly to vůbec první skautské známky na evrop-

ském konti nentě, kterými se frankovala veškerá pošta národního 

výboru.

Tyto podrobnosti ve vymezeném rozsahu možností IN a bez 

zabíhání do detailů a pozdějších událostí i vývoje jsou málo zná-

my, proto je jim věnována pozornost zde, podle žádosti redakce

o připomínku stoleté historie českého skautingu,

Bude-li to přáním čtenářů a se souhlasem redakční rady Ledeč-

ského zpravodaje, lze pokračovat, ale již stručně a jen obecně, do 

dvacátých a dalších let. Není však úmyslem prostřednictvím LZ 

psát dějiny stoleté existence, plné radostné práce i příkoří – vzpo-

meňme jen trojího zákazu a snahy o likvidaci totalitními režimy 

a také trojí obnovy, až k „Táborovému ohni století“ na Orlovech 

16. 6. 2012, kde nejstarší zástupce klubu oldskautů z Ledče byl 

jedním ze čtyř, kteří ten oheň zapalovali.

Znovu se scházíme – tentokrát l. září – na Orlovech, u památ-

níku Jiřího Wolkera – skauta, který se Svojsíkových táborů zde 

účastnil, abychom si připomenuli znovu poslední vzkaz prof. 

Antonína Benjamina Svojsíka při čtyřiasedmdesátém výročí jeho 

smrti 17. 9. 1938: „Každý konej dnes svoji povinnost...“

Sonny, Východočeská družina Svojsíkova oddílu

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.

Místem konání je školní
tělocvična v Nádražní ulici.
PO 20–21 hod., ČT 19–20 hod.
Cena: 200–300 Kč za pololetí.
Začátek 1. října 2012, s sebou
pití, karimatku a sálovou obuv.
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VZPOMÍNKA

Dne 14. září letošního roku

uplyne už jeden smutný rok

od úmrtí pana 

KARLA RAUERA z Habreku.

Za vzpomínku děkuje rodina.

V polovině prázdnin proběhl na louce pod Sechovem už IX. ročník Bitvy o Notorburg, pořádaný skupinou historického šermu Notorix 

Denatur. Tisícovka diváků zhlédla bitvu mezi sto padesáti barbary a křesťany. Děj byl situován do dob, kdy již jen poslední barbarská 

vesnice Perunov odolávala šířícímu se křesťanství. Hlavní bitva se odehrává na prostranství před vesnicí, nedaleko před diváky. Nevída-

ně krutý souboj i tentokrát vyhráli barbaři. Tím skončil letos zinscenovaný příběh krve, ohně a násilí, ve kterém se statečné vesničanky 

úspěšně postavily svému tyranovi. 

Součástí odpoledního programu bylo tradičně dobové tržiště, ukázky řemesel, divadelní přestavení divadla Mimochodem, soutěže pro 

velké i malé. I malí bojovníci si po bitvě mohli pod dohledem svých rodičů zabojovat. Minulý rok zavedený úspěšný projekt dětské bi-

tvy i letos přilákal mnoho dětí, plných sil a dojmů ze zhlédnutého představení. Večer následovalo vystoupení hudebních skupin Jagabab 

a J.Z.L.F.

Děkujeme všem, kteří tuto letní akci podpořili, a to jak osobní pomocí, sponzorsky, anebo návštěvou. Příští rok bude jubilejní, desátý, 

organizátoři i účinkující se již těší na Vaší další návštěvu a podporu.

Za Notorix Denatur tiskový bojovník Danek

IX. ROČNÍK BITVY O NOTORBURG

VZPOMÍNKA

Dne 25. září letošního roku si

připomínáme už šesté výročí od úmrtí

pana TIBORA BEDNÁRA

z Ledče nad Sázavou. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku. Rodina

NEMĚŇTE SVOU PRÁCI, ZMĚŇTE VÝŠI SVÝCH PŘÍJMŮ!

Česká pojišťovna nabízí jedinečnou příležitost přivýdělku na 
pozici Specialisty pro důchodovou reformu. Náplní práce je 
kontaktovat klienty za účelem nabídky penzijního připojištění 
a objasňovat principy důchodové reformy. Zaškolení zdarma, 

možnost přidělení kontaktů.
Kontakt: Mgr. Lenka Nácovská, Hrnčíře 2, Ledeč n. S.

tel.: 603 541 361.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem přátelům, známým, kamarádům a bývalým 

spolupracovníkům, kteří se dne 10. srpna 2012 přišli naposledy 

rozloučit s panem Zdeňkem HRABANĚM z Ledče n. S. 

Děkujeme za upřímné projevy soustrasti a za květinové dary.

Manželka a dcera s rodinou

NABÍZÍM OBČASNÝ PŘIVÝDĚLEK
v lokalitě Ledeč n. S. Vhodné pro důchodce s dobrou

znalostí německého jazyka. Jde o vyřízení korespondence 
nebo telefonní hovor. V případě vašeho zájmu mě prosím 

kontaktujte na telefonu: 604 412 267.

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 mož-
né ceny. Kontakt: tiskárna@komurka.cz nebo na tel.: 724 22 92 92

MANŽELEM NA HOĎKU
Práce mnoha druhů, na které Vy nebo Váš manžel nestačíte, 

nebo na ně prostě nemáte čas? Neváhejte a volejte!
Tel.: 737 573 758, e-mail: jakekoliv.prace@email.cz


