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LÉTO VRCHOLÍ 

V zahradu uzavřenou světu šum klasů zavívá a voní živným chlebem. 
Pokojná píseň žní jde po polích a pod ohnivým sluncem 

blažený pot si stírá člověk 
Léto vrcholí a všichni využíváme horkého slunce (pokud to alespoň srpen dovolí) 

i chladivých vod potoků, řek i rybníků. Sázava letos poskytuje vodákům opravdu krás-
né zážitky a dá se říci, že letos je provoz pod ledečským mostem mimořádně „hus-
tý". Zatímco z vodní hladiny se ozývá hurónské ahóóój, rybáři nabručeně stahují své 
splávky, za jejich zády nadšené odpovídají a mávají zčeřeným vodám děti a turisté. 

Školáci jen neradi slyší, že prázdniny zůstávají už jen ze čtvrtiny, ale létaje to ješ-
tě kus, tak jej užívejme plnými doušky, ať už na březích Sázavy nebo kdekoliv jinde 
v krásné přírodě. 

Informace o pozemním 
digitálním vysílání 

Rád bych se podělil o první zkušenos-
ti s pozemním digitálním vysíláním zde 
v Ledči n. S. a v okolí. Jisté je, že pro 
náš region je zapnut s hlavní nabídkou 
pouze vysílač Votice - Mezivrata, kte-
rý však lze zachytit na mnoha místech 
v Ledči. Vysílač Jihlava - Javořice za-
čne stejnou skladbu programů vysílat až 
na jaře 2010. Ve stejnou dobu začne vy-
sílat i Krásné. Pokud chcete nyní zjistit, 
zda máte možnost přijímat DBV-T u vás 
doma, je nutno alespoň zrnitě zachytit 
vysílání ČT2 analogového programu vy-
sílače Votice na 56. kanálu. Za tímto úče-
lem však doporučuji vyměnit stávající ši-
rokopásmový zesilovač v anténě „Polské 
síto" za lepší - vhodnější a namířit tuto 
anténu směrem na Benešov. 

Rád bych vyjmenoval několik míst, 
o kterých se domnívám, že by příjem 

DBV-T z Votic měl být bez problémů: 
Ledeč n. Sáz.: Nad Poliklinikou, Rámy, 

Horní Ledeč, Plácky - jen nahoře. 
Vesnice v okolí: Hněvkovice, Kožlí, 

Kamenná Lhota, Bojiště, Ostrov, Vilé-
mo vice, Prosička, Obrvaň, Hradec ap. 

V těchto regionech naladíme: ČTI, 
ČT2, NOVA, PRIMA, PRIMA COOL, 
BARRANDOV, CINEMA, ČT4, ČT24. 

Přeji hezký obraz. DRZ Elektronic 

Jinak špatný obraz kanálu 24. nynější-
ho vysílání Prima na Septouchově nelze 
z technických důvodů vylepšit - je způso-
ben zeslabením vysílače Javořice 59. kanál 
o 6-7 decibelů, což zde v Ledči představu-
je zhruba 60 % kvality signálu. Zároveň 
o zapnutí DBV-T na TV převaděči Septou-
chov nemám žádné zprávy, ale nijak růžo-
vě to nevidím. 

Rostislav Zajíček 

PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA 
POSLANCE 

Na začátku druhého prázdninového mě-
síce opět navštívil naše město poslanec Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky - Ing. Petr ZGARBA (ČSSD). Na 
cestách svým volebním krajem - Vysoči-
nou je v Ledči nad Sázavou častým hostem. 
Tentokrát se přijel podívat na rekonstrukce 
ledečských komunikací v ulicích Haškova 
a Nádražní. Jeho zásluhou se totiž podařilo 
sehnat tolik potřebných 14 milionů korun, 
aby se mohly opravit často kritizované úse-
ky silnic ve městě. Na snímku je pan Petr 
Zgarba s místostarostou města panem Jaro-
slavem Doležalem v Haškově ulici. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 13. července 2009 

I.RM schvaluje: 
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívá-

ní mezi městem Ledeč nad Sázavou a MPSV ČR a pověřuje starostu 
města Stanislava Vrbu podpisem tohoto dodatku. 
- dodatek č. 1 a č. 2 k pojistné smlouvě s Generali Group č. 
1517217582 

- výběr dodavatele na stavbu „Vodovod - průmyslová zóna I. etapa" 
v Ledči nad Sázavou, Plácky, a to firmu EVOS-HYDRO, s.r.o. Ledeč 
nad Sázavou, která předložila nejvýhodnější nabídku s nejnižší cenou 
1.661.429,65 Kč vč. DPH. 

- Smlouvu o dílo na akci „Vodovod - průmyslová zóna I. etapa" v Led-
či nad Sázavou, Plácky, s firmou EVOS-HYDRO, s.r.o. Ledeč nad 
Sázavou za cenu 1.661.429,65 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města 
Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
s firmou CEZ Distribuce a.s. Děčín, spočívající v právu zřizovat 
a provozovat zařízení distribuční soustavy (uložení vodiče) u pozem-
ku pare. číslo 2077/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou za cenu 1000,-
Kč. 

- Smlouvu o dílo s TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. na realizaci demolice 
objektu čp. 596 za částku do 2,25 mil. Kč a pověřuje starostu města 
Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- návrh „Likvidační komise" o naložení s majetkem města ze ztrát a ná-
lezů a provedení odprodeje vybraných nepotřebných věcí. 

- pronájem bytu zvláštního určení č. 1213, ul. 5. května 1276, Ledeč 
nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní Alžbětě Laštovič-
kové z Prahy, a to na dobu neurčitou. 
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou 
ve výši Kč 886,- měsíčně. 

- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. OdMI/01/08-N ze dne 29. 2. 2008 
spočívající ve změně sídla a zastoupení občasného sdružení, ve změ-
na pronajaté plochy a prodloužení platnosti nájemní smlouvy do roku 
2019 s občanským sdružením kynologů ZKO 730, se sídlem Hradec 
č. 82. 

- žádost paní Marcely Duzbabové ze Sokolova o umožnění vsypu 
zpopelněných tělesných ostatků zemřelých Jaroslava Zachaře nar. 
1.3.1900 v Litomyšli a Anežky Zachařové nar. 3.3. 1917 v Ledči nad 
Sázavou na určeném místě k tomuto aktu v areálu nového hřbitova po 
uhrazení jednorázového poplatku. 

- pronájem nebytových prostor (garáže) firmě Pracolor s.r.o. Habrec-
ká čp. 975, Ledeč nad Sázavou o výměře 26,16 m2 za cenu 400,- Kč/ 
m2/rok v budově čp. 450 (poliklinika) ul. Habrecká, Ledeč nad Sáza-
vou. 

- pronájem nebytových prostor (garáže) firmě Tůma, s.r.o., U Schodů 
122/5, 190 00 Praha 9 Hrdlořezy o výměře 16,25 m2 za cenu 400,-
Kč/m2/rok v budově čp. 450 (Poliklinika) ul. Habrecká, Ledeč nad 
Sázavou. 

- prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku pare. č. 
209/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Ledeč nad Sázavou panu Pavlovi Pánkovi 
z Ledče nad Sázavou o 1 rok, tj. do 31.8. 2010. 

- žádost paní Jany Rajdlové z Ledče nad Sázavou, o pronájem části po-
zemku pare. č. 2090/1 za domem čp. 561 v ul. Hlaváčova v Ledči nad 
Sázavou o ploše cca 8 m2 za smluvní cenu 100,- Kč/měsíc, pouze na 
letní měsíce od 9.00 - 19.00 s možností vypovězení smlouvy v 3 mě-
síční zkušební lhůtě. 

- výměnu podlahové krytiny v ordinaci MUDr. Matějů, pouze za před-
pokladu, že si žadatel uhradí rozdíl mezi cenou antistatické podla-
hové krytiny a standardní podlahovou krytinou. Výměnu podlahové 
krytiny si zajistí MUDr. Matějů. 

- uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze dne 16. 12. 2008 na ob-
jekt čp. 592 v ulici Pod Stínadly včetně pozemku parc.č. st. 598 v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou s KSUS Jihlava s termínem do 31. 12. 2009 

II. RM neschvaluje: 
- snížení ceny prodeje nemovitosti čp. 82 včetně pozemku parc.č. st. 63 

v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

III. RM ukládá: 

- odboru samosprávy zajistit výkon stavebního dozoru na akci „Vodo-
vod - průmyslová zóna I. Etapa v Ledči nad Sázavou" u firmy STA-
VREKO. 
Termín: 31.7.2009, zodpovídá: Ing. Jan Čepa - ved. OS 

- odboru samosprávy zveřejnit do 31.7.2009 na úřední desce návrh od-
prodeje vybraných nepotřebných věcí z „Návrhu Likvidační komise", 
včetně uvedení podmínek jejich prodeje a plnit i další návrhy z toho 
plynoucí. 
Termín: 31.7.2009, zodpovídá: Ing. Jan Čepa - ved. OS 

- OdMI po uplynutí data 20.7.2009 podat výpověď ze zprostředkova-
telské smlouvy na prodej nemovitostí - čp. 82 s pozemkem parc.č. st. 
63 v kat. území Ledeč nad Sázavou s RK Hreality Havlíčkův Brod, 
uzavřenou dne 20.1.2009. 

IV. RM pověřuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu zasláním odpovědi na petici rodičů 

požadující odvolání vedení Mateřské školy Ledeč nad Sázavou v du-
chu podkladového materiálu č. RM-09/2009-05. 

- OdMI odpovědět na žádost občanů na odprodej pozemků pare. č. 
109/1 a 320/2 v kat. území Leština u Kozlova s tím, že Zastupitelstvo 
města Ledeč nad Sázavou rozhodlo dne 23.2.2009 svým usnesením 
č. 1.2009/1 ZM-ne) s konečnou platností pozemek neprodávat. 

V. RM odkládá: 
- žádost manželů Eriky a Petra Staníčkových o prodloužení nájemní 

smlouvy k bytu č. 3 v ul. Čechova, čp. 77 v Ledči nad Sázavou. 

USNESENÍ 
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 27. července 2009 

VI. RM schvaluje: 
- tyto termíny schůzí rady města v II. pololetí 2009: 

13.07, 27.07., 17.08., 07.09., 21.09., 12.10., 02.11., 30.11., 14.12. 
a 28.12.2009. 

- tyto termíny zasedání zastupitelstva města v II. pololetí 2009: 14.09., 
09.11. a 21.12.2009. 

- Smlouvu o dílo s TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. na realizaci akce Opra-
va místní komunikace ul. J.Haška a pověřuje starostu města Stanisla-
va Vrbu podpisem této smlouvy. 

- předložený návrh mandátní smlouvy na provádění technického dozo-
ru s panem Josefem Ptáčníkem - STAVREKO, Světlá nad Sázavou 
na stavbu „Vodovod průmyslová zóna - I. etapa" v Ledči nad Sáza-
vou. 

- ukončení nájmu nebytových prostor - 2 kanceláří v 3. NP v budově 
polikliniky dohodou s firmou Adrian BP s.r.o. Ledeč nad Sázavou ke 
dni 30.9.2009. 

- zveřejnění záměru pronajmout 2 kanceláře v 3. NP v budově polikli-
niky čp. 450, ulice Habrecká v Ledči nad Sázavou. 

- zveřejnění záměru města pronajmout pozemek pare. č. 2077/2 v ul. 
Ke Stínadlům v katastrálním území Ledeč nad Sázavou. 

- ponechání oplocení v rohu obytného domu na pozemku parc.č. st. 21 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou u domu čp 77 v ulici Čechova. 

- žádost manželů Martiny a Romana Kreclových (nájemci bytu č. 5 
v domě čp. 556, ul. Ke Stínadlům v Ledči nad Sázavou) o poskytnutí 
podnájmu Jaroslavu Androvi. 

VII. RM neschvaluje: 
- zveřejnění záměru města odprodat pozemek pare. č. 2077/2 v ul. Ke 

Stínadlům v katastrálním území Ledeč nad Sázavou. 

VIII. RM ukládá: 
- odboru samosprávy provést nejnutnější opravu části hřbitovní zdi na 

starém hřbitově v Ledči nad Sázavou sousedící s pozemkem pare. č. 
310 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 
Termín: 31.12.2009, zodpovídá. Ing. Jan Čepa-ved. OS 

IX. RM jmenuje: 
- s platností od 1. 8. 2009 do funkce ředitelky Základní školy Ledeč 

nad Sázavou paní Mgr. Petru Vágnerovou. 
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Petrklíč v červenci 

Začátek prázdnin v Petrklíči byl opravdu pestrý. Poznávali jsme okolí města a také vy-
jížděli do nedalekých míst. V Kamenici nad Lipou jsme byli účastníky Hračkobraní, naše 
cesta vedla do nedalekého Pavlova, kde jsme se podívali, jak se daří zvířatům. Moc nás za-
jímalo, jak se pracovalo v Tasické sklárně - slečna a paní Milichovské nám byly průvodky-
němi zábavnou formou a ještě nám napekly výborné kynuté buchty, které se nám jen roz-
plývaly na jazyku. Druhý týden byl pro nás týdnem bezpečnosti, proto stacionář jeden den 
zamířil na místní hasičskou stanici, kde nám dal pestrý výklad o práci hasičů pan Vítězslav 
Hess a jeho kolegové. Hasiči odpovídali s ochotou na naše dotazy a my jsme odcházeli plni 
dojmů. O naší bezpečnost se stará i policie, proto následující den naše kroky vedly na míst-
ní policejní stanici, kde pan Krecl představoval práci policistů. Všem, kteří nám věnovali 
svůj čas, tímto děkujeme a věříme, že jsme se neviděli naposled. Prvních čtrnáct dní v čer-
venci bylo ve stacionáři Petrklíč prožité spoustou her, zábavy a poznatků. 

Ozdravný pobyt v Mlýně Peklo 
Díky minigrantu firmy Veolia Voda ČR, a.s. získal stacionář Petrklíč 30 000,- Kč na pě-

tidenní ozdravný pobyt v panenské přírodě okolí Zdislavic u Vlašimi, kterého se tak mohlo 
účastnit postupně 13 uživatelů služeb stacionáře a šest zaměstnanců. Úkolem zaměstnan-
ců bylo těchto pět náročných dnů naplnit činnostmi, zábavou a výlety do okolí. Tento úkol 

nebyl vůbec jednoduchý, na pobyt jeli sko-
ro všichni uživatelé bez svých rodičů a ně-
kteří takto ještě nikdy sami nebyli. Starost 
o uživatele začínala budíčkem a končila ve-
čerkou, kdy jsme uléhali znaveni více než 
naši svěřenci. Jsem ráda, že se vše zvlád-
lo bez nejmenších problémů, za to patří dík 
všem účastníkům zájezdu. Následující rok 
se budeme snažit opět získat nějaký podob-
ný grant a pekelný mlýn vyměnit třeba za 
modré z nebe. 

Mgr. Iveta Vrbová 

OBECNI URAD VRANOV VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SBÍRKU 
na obnovu shořelého domu rodiny Holubkových. Mladým manželům, bydlícím 

ve Vranovské Lhotě č. p. 26 se třemi malými dětmi s babičkou, dům vyhořel dne 
18. června t. r. v odpoledních hodinách. V současné době bydlí děti s babičkou 
v provizorním bytě na OÚ ve Vranově, rodiče u zaměstnavatele pí Holubkové. 

Prosíme proto všechny lidi, kteří chtějí pomoci přispět na nový 
domov mladé rodiny, aby své finanční dary zasílali na 

bankovní účet zřízený pro tyto účely. 
Č. ú. 43-5088890257/0100 

Tato veřejná sbírka potrvá do 31. prosince 2009. 

Sbírka je povolena rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru vnitřních 
věcí a krajským živnostenským úřadem pod c. j. 105938/2009/KUSK. 

Za obec Vranov Josef Vašák, starosta 

Katalog poskytovatelů 
sociálních a souvisejících 

služeb 
V rámci projektu „Komunitní plánování 

sociálních služeb" jsme se rozhodli vydat za 
účelem zvýšení informovanosti obyvatel ten-
to Katalog poskytovatelů sociálních a souvi-
sejících služeb, který se Vám nyní dostal do 
rukou a který je rovněž dostupný na stránkách 
města (www.ledecns.cz). 

Tento katalog vznikl jako hmatatelný vý-
stup z práce na komunitním plánování soci-
álních služeb pro město Ledeč nad Sázavou. 
Jedná se o projekt, do kterého jsme se zapojili 
v rámci kraje Vysočina. Máte-li zájem aktiv-
ně se podílet na vytváření aktualizace Komu-
nitního plánování sociálních služeb (KPSS), 
sdílet vaše názory a pohled na oblast sociál-
ních služeb v našem regionu, příp. vznášet 
připomínky ke zlepšení a zpříjemnění života 
v něm, obraťte se na odbor matriky a sociál-
ních služeb Městského úřadu v Ledči nad Sá-
zavou (kontakty v katalogu). 

Každý z nás se může dostat do životní si-
tuace, ve které bude potřebovat pomoc, neboť 
se přechodně či trvale nedokáže postarat sám 

Katalog 
poskytovatelů 

sociálních 
služeb 

a služeb 
souvisejících 

2009 

Město 
Ledeč nad Sazavou 

o sebe či o své blízké. V takové chvíli přichá-
zí čas vyhledat pomocnou ruku v nabízeném 
spektru sociálních a souvisejících služeb. 

Věříme, že v našem katalogu naleznete prá-
vě tu službu, kterou potřebujete a která vám 
pomůže řešit váš problém. Jsou zde zastoupe-
ny služby a poskytovatelé nejen z našeho měs-
ta, ale i další služby, které jsou vám v případě 
potřeby k dispozici, ale nemají v našem měs-
tě doposud sídlo. Katalog sociálních a souvi-
sejících služeb bude průběžně aktualizován 
a doplňován o nové poskytovatele, kteří pro-
jeví přání být zde také uvedeni. 

Vaše náměty, připomínky či dotazy můžete 
směřovat Městskému úřadu v Ledči nad Sáza-
vou, podatelna, tel. 569 729 510, e-mail: po-
datelna@ledecns. cz. 

Věříme, že Katalog sociálních a souvisejí-
cích služeb vám bude sloužit jako rádce v pří-
padě, že budete služby poskytovatelů potře-
bovat a že si každý v případě potřeby z této 
nabídky vybere ke své spokojenosti. 

Ing. Julius Barta, Bc. Milena Peroutková, 
koordinátoři KPSS 

M t t W t f 3 

http://www.ledecns.cz


VODA 
TOPENÍ 

PLYN 
L E D E Č NAD SÁZAVOU 

o koupelny 
o bytová jádra 

o opravy 
o rodinné domy 

o montáže rozvodů 

Kontakt: 721 160 987 

PROVÁDÍME 
montáže, opravy 

elektroinstalací a hromosvodů 
rodinných domků, průmyslových 

objektu, domácích telefonu, 
rozvaděčů, vše včetně revizí. 

PRODEJ 
elektromateriálu, spotřebičů 

sporáky, boilery, přímotopy, 
elektrokotle 

(se zapojením pro bydlení - s DPH 9 %). 

Tel. 602 252 365 
elektro@elkomplex.cz 

• koberce, korky 
• lina různých šíří 
• kusové koberce 
• stropní podhledy 
• plovoucí podlahy 
• podlahářské práce 
• rozvoz 
• nejnižší ceny v regionu 

Po - Pá 8°°-1630 So 8°° - l i 3 0 

Lučíce 50 
tel./fax: 569 489 116 
mobil: 724 105 209 

FILMY O MAHLEROVI 
V příštím roce proběhnou oslavy stopadesátého výročí narození velkého gé-

nia hudby, který má své rodové kořeny i v našem městě. K tomuto výročí došlo 
k natáčení hned dvou dokumentů, pojednávajících o životě tohoto světově uzná-
vaného umělce. 

Občanské sdružení Mahler 2000, společnost Gustava Mahlera, která organizu-
je od roku 2000 - k poctě tohoto velkého skladatele a dirigenta - hudební festiva-
ly v Jihlavě, si bude připomínat v příštím roce (a s ní jistě i celá světová kulturní 
veřejnost) 150. výročí hudebníkova narození. 

Narodil se na Vysočině, v Kalištích. Jeho matka pocházela z Ledče n. Sázavou, 
rozená Hermannová. Celé své dětství a jinošství prožil Mahler právě v Jihlavě 
a na Vysočině. 

Společnost Gustava Mahlera se rozhodla tato fakta a z nich vyplývající mož-
né vlivy na Mahlerovu skladatelskou tvorbu připomenout audiovizuální formou. 
Realizuje tedy, prostřednictvím společnosti AD film s autorským vkladem reži-
séra a scénáristy Petra Ruttnera, hodinový dokument. Scénář nemohl samozřej-
mě, opomenout ani fakt rodiště jeho matky a Mahlerových pobytů u jeho dědečka 
Hermanna v Ledči n. Sázavou. Natáčení probíhalo na městském úřadě (dokumen-
ty - pohlednice, obrazy) a v Koželské ulici, kde se natáčel fiktivní odchod Marie 
Hermannové z města. 

Už v minulém roce v Ledči natáčela Česká televize dokumentární film, kde se 
objeví záběry ledečské synagogy, židovského hřbitova, kde jsou pochováni rodi-
če umělcovy matky a jejich domek v Havlíčkově ulici. Celý dokument bude pro-
vázet uznávaný odborník, spisovatel, scenárista a historik - profesor Zdeněk Ma-
hler. Televize má film uvést na obrazovky právě při oslavách v roce 2010. 

Filmaři na ledečském hradě 2009 
Jistě už vešlo ve známost, že na ledečském hradě budou opět filmaři. Co se tam 

bude dít? Co do délky jejich pobytu v areálu hradu se bude jednat o zatím nejdel-
ší akci. 3. srpna 2009 bude činnost filmařů zahájena stavbami, které budou pro-
bíhat až do 2. 9. 2009 Od 3. 9. 2009 do 10. 9. 2009 bude probíhat vlastní natá-
čení částí k filmu s pracovním názvem Faust a od 11. 9. 2009 až do 24. 9. 2009 
bude prováděna likvidace staveb a uvedení řady úprav do původního stavu. Pod-
le informací realizačního týmu ANKOR-film, spol. s r. o. Praha je režisérem fil-
mu ruský režisér Alexandr Sokurov, hlavním kameramanem Francouz Bruno De-
lbonnel a v jedné z hereckých rolí vystoupí ruský herec a režisér Anton Adasinski. 
Stavby, dekorace a rekvizity bude pro filmaře zajišťovat Filmové studio Barran-
dov Praha. V posledních 10 letech se jedná o šesté využití ledečského hradu k fil-
mařským účelům. 

-bs-

Peír Ruttner, FP 
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V předchozích dílech volného pokračování 
0 hradu Ledeč nad Sázavou jste se seznámi-
li s částí jeho historie, počínaje požárem v roce 
1879 až do současné doby. Byli jste seznámeni 
1 s tím, že současným vlastníkem ledečského hra-
du je společnost Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o., 
jejímiž zakladateli a společníky jsou Město Le-
deč nad Sázavou s podílem 75 % a firma AQUA-
COMPHARD Ledeč nad Sázavou, s.r.o. s po-
dílem 25 %. Oba společníci se již při založení 
společnosti dohodli, že s ohledem na velmi špat-
ný, až havarijní, technický stav některých částí 
hradu bude započato s obnovou hradu a že se na 
ní budou podílet podle svých možností v poměru 
svých spoluvlastnických podílů s maximálním možným využitím 
příspěvků a dotací státu a kraje. A tak se po celou dobu existence 
společnosti i děje. O tom bude následující informace. 

Obnova areálu hradu byla započata v roce 2000 obnovou střech 
západního křídla spočívající v opravě narušených krovů, výměně 
střešních latí a taškové krytiny, obnově nadstřešních částí komí-
nových těles, výměně klempířských prvků a rekonstrukci hromo-
svodů. 

Na západní křídlo navázala jižní a východní část, konírna vč. ob-
novy a zpřístupnění věže, Velký (východní) palác a v loňském roce 
2008 byla ukončena Malým (severním) palácem. 

Na financování se vedle obou společníků podílel i bývalý Okres-
ní úřad Havlíčkův Brod (2000-2001), Státní památkový úřad 
(2000-2002) a od roku 2003 i Ministerstvo kultury ČR v rámci 
Programu záchrany architektonického dědictví. 

Souběžně s obnovou střech bylo v roce 2003 započato i se sta-
tickým zajištěním východních hradních zdí vč. parkánů po obou 
stranách přístupového mostu, vybudováním ochranného kamenné-
ho valu při JV parkánu a celkovou obnovou altánku v JV parkánu 
včetně jeho restaurování. 

Všechny tyto práce byly ukončeny rovněž v roce 2008. Na jejich 
financování se vedle obou společníků podílel i kraj Vysočina v rám-
ci obnovy kulturních památek. 

Za předchozích 9 let přinesla obnova areálu hradu zcela jistě 
své výsledky. Bylo vynaloženo celkem 19 mil. a 49 tis. Kč. Měs-

to Ledeč nad Sázavou přispělo 9 mil. a 393 tis. 
Kč, firma AQUACOMPHARD Ledeč nad Sáza-
vou, s.r.o. 3 mil. a 131 tis. Kč, bývalý Okres-
ní úřad Havlíčkův Brod 900 tis. Kč, Státní pa-
mátkový ústav 265 tis. Kč, Ministerstvo kultury 
ČR 2 mil. a 900 tis. Kč a kraj Vysočina 1 mil. 
a 430 tis. Kč. Kromě toho bylo do financová-
ní zapojeno i 1 mil. a 30 tis. Kč z vlastních pro-
středků společnosti získaných od filmařů za na-
táčení uskutečněná v areálu ledečského hradu 
v minulých letech. 

Společnost Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. je 
naprosto nezisková, resp. ztrátová a tak i na pro-
vozních nákladech se vedle vlastních příjmů zís-

kaných z pronájmů bytových a nebytových prostor musí podílet 
rovněž oba společníci v poměru svých spoluvlastnických podílů. 

O záměrech společnosti v roce 2009 byla stručná informace zve-
řejněna v LN 3/2009. 

Protože však dotace MK ČR je ve skutečnosti nižší, než jsme 
předpokládali, upřesňuji, že celkový rozpočet roku 2009 je 3 mil. 
a 600 tis. Kč složený z příspěvků Města Ledeč nad Sázavou 1 mil. 
a 800 tis. Kč, firmy AQUACOMPHARD Ledeč nad Sázavou 600 
tis. Kč, MK ČR 500 tis. Kč a kraje Vysočina 280 tis. Kč. Do roz-
počtu bude zapojeno i 420 tis. Kč nevyčerpaných v rozpočtu roku 
2008. 

Bude za to provedena obnova a konsolidace fasád na východ-
ní a jižní straně JV budovy za 2 mil. a 538 tis. Kč, část statického 
zajištění západních hradních zdí s bastiony za 907 tis. Kč, autor-
ský dozor za 40 tis. Kč a projektová dokumentace na další obdo-
bí za 115 tis. Kč. 

Vzhledem k téměř havarijnímu stavu přístupového mostu se sna-
žíme zajistit i projekt jeho obnovy, jako nezbytný podklad pro žá-
dost o dotaci na jeho obnovu. 

Prostředky na tento projekt, ale i na nepředpokládané výdaje, 
předpokládáme získat od 

filmařů, kteří se chystají na přelomu srpna a září 2009 opět natá-
čet v areálu ledečského hradu. 

Na snímku část objevených renesančních sgrafit. 
B. Svoboda 

POZOR - DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŘIDIČE 
Uzavírka silnice č. 11/339 

Městský úřad ve Světlé nad Sázavou, odbor dopravy povoluje úplnou uzavírku silnice druhé třídy č. 11/339 firmě M-SILNICE a. s. 
z důvodu generální opravy této komunikace Rozsah uzavírky: 7,608 km v úseku Ledeč n. S. - Habrek - Vrbka - hranice kraje 
Vysočina .Termín uzavírky: 10 . srpna až 10. ří jna 2009 
I. objízdná trasa: úsek uzavřen od MK v Ledči n. S. do poloviny křižovatky na Jedlou 
- ve směru od Ledče nad Sázavou po sil.č. 11/130 po křiž. se sil. č. 111/1308 přes Číhošť a dál po sil. Č. 111/1309 přes Hlohov po křiž. se sil. č. II/338 

a po ní až na sil. č. II/339 
- ve směru od Třebětíria za Vrbkou vlevo na MK po křiž. se sil. č. 111/01831 a dál po silnici č. 111/01831 přes Kozlov do Ledče n. S. 

II. objízdná trasa: úsek uzavřen od poloviny křižovatky na Jedlou po polovinu křižovatky s MK na Kozlov 
- obousměrně od Třebětína po sil. č. lil/3395 do Jedlé, z Jedlé po sil. č. III/3399 a po ní až na sil. č. II/339 

III. objízdná trasa: úsek uzavřen od poloviny křižovatky s MK na Kozlov po konec opravy 

- obousměrně od Třebětína po sil. č. I1I/3395 do Jedlé, z Jedlé po sil. č. III/3399 a po ní až na sil. č. II/339 
Ing. J. Čepa 
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• Svatba na Notorburgu 
Pan Jaroslav se rozhodl svoji milovanou Kačenku pojmout 

za ženu uprostřed příprav největší letošní bitvy v celém Posáza-
ví u fiktivního hradu Notorburg. Stalo se tak na louce pod Se-
chovem v pátek 17. července v 15 hodin odpoledne za úmorné-
ho horka a před zraky stovky udatných bojovníků a přítulných 
bojovnic. Hlavní kostymérka a švadlena celé akce Renda Léd-
lová oblékla oddávajícího starostu a paní matrikářku do do-
bových kostýmů, aby mohli uprostřed louky předstoupit před 
snoubenecký pár a donutit je k vyřčení zákonem stanoveného 
slůvka ANO. Stalo se tak dobrovolně, bez použití práva útrpné-
ho. Právo první noci nebylo též nutno použít, pan Jaroslav se 
o vše postaral sám. 

Po Stvořidlech, Sluneční zátoce, skautské základně v Hor-
kách, ledečském hradu, Křížné studánce u Horní Paseky, louce 
nad Kamennou Lhotou, hospůdkách u Kobose, u Vlka, penzi-
onu Hop, po zámečku a hospodářském dvoře ve Vilémovicích, 
louce u Nezdína a opuštěném kostele v Zahrádce to bylo dal-
ší ze zajímavých a netradičných míst, kam ledečská matrika se 
svým úřadem na přání svatebčanů ochotně dorazila. A to nás 
ještě letos čekají další svatby na hradě, v Zahájí, na Horní Pase-
ce a na geometrickém středu ČR v Číhošti. 

Velkolepá a ukrutná Bitva o Notorburg vypukla až o den poz-
ději v sobotní odpoledne. Snad jen díky vytrvalému dešti se no-
vopočená nevěsta den po svatbě nestala přičiněním rytířů z No-
torix Denatur vdovou a její krása jí přitom také neomokla. 

• Ve škole se natáčel videoklip 
Nejen na hradě, ale též ve škole a rockovém klubu Rokle se 

o prázdninách natáčelo. Stalo se tak v úterý 28. července, kdy 

si dívčí pěvecká skupina LuŠtěLa z VIII.B sjednala natáčení 
klipu své doposud nejúspěšnější písničky Patnáctiny, se kterou 
vystupovala i na nedávných Slavnostech piva či při Serpová-
ní deváťáků v sokolovně a také na Plese pro obyčejné lidi tam-
též. Točilo se dopoledne ve škole a odpoledne v rockovém klu-
bu. Děvčata si k natáčení pozvala svoje spolužáky, kterým tak 
zpestřila prázdniny. Klip jim zpracovává rockmen Marek Ptá-
ček z Okrouhlice, který již točil pro Arakain i Petra Jandu. Děv-
čata si ho sama nebojácně oslovila na ledečských Slavnostech 
piva a on tuto práci bez nároku na odměnu přijal. Videoklip 
hodlá skupina LuŠtěLa použít ke svojí prezentaci, umístit ho na 
své stránky a propagovat tak nejen svůj zpěv, ale též svoji ško-
lu a naše město. 

• Novým ředitelem ZS bude žena 
Již z přihlášek do konkurzního řízení na obsazení funkce 

ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou vyplývalo, že vy-
bere-li konkurzní komise z přihlášených uchazečů vhodného 
kandidáta a potvrdí-li rada města její doporučení, stane se no-
vým ředitelem Základní školy Ledeč nad Sázavou žena. Do 
konkurzního řízení se totiž k 13. 7. 2009 přihlásilo pět ucha-
zeček, konkurzní komise jednu z přihlášek vyřadila a na vlast-
ní konkurzní řízení se tak dne 27. 7. 2009 dostavily čtyři ucha-
zečky, tedy samé ženy. Všechny splňovaly stanovená kritéria, 
jejich koncepce rozvoje školy, odborné předpoklady i poho-
tové odpovědi na předložené otázky byly velice vyrovnané 
a fundované. Konkurzní komise proto nejprve musela kon-
statovat, že všechny čtyři jsou vhodné kandidátky na post ře-
ditelky školy. Zřizovateli, kterého zastupuje rada města, ná-
sledně doporučila na ředitelský post ledečskou učitelku Mgr. 
Petru Vágnerovou a rada města ještě týž den na své 10. schů-
zi výběr konkurzní komise potvrdila s jmenováním do funk-
ce k 1. 8.2009. 

Rodilá Ledečačka, třicetičtyřletá Mgr. Petra Vágnerová, ro-
zená Habásková působí na ledečské ZŠ od roku 1999jako uči-
telka matematiky a občanské výchovy. Studovala na ledečském 
gymnáziu a následně na pedagogické fakultě v Olomouci, kde 
studium úspěšně zakončila v roce 1999 získáním magisterského 
titulu Během studií absolvovala praxi na úřadu práce, pečova-
telské službě, městském úřadu (vše v Ledči n. S.) a též v domo-
vě důchodců ve Světlé n. S. Je autorkou, zpracovatelkou a ma-
nažerkou projektu Arboretum - škola v přírodě, pro který se jí 
v loňském roce podařilo získat finanční podporu ve výši 2 mil. 
Kč z fondů EU. 

Na postu ředitele vystřídá Mgr. Jaroslava Kosprda, který po 
dobu devíti let stál v čele sloučené školy. Funkci opouští na 
vlastní žádost. Za vykonanou práci, dobrou spolupráci s Měs-
tem, snahu po neustálém zlepšování podmínek pro žáky i učite-
le ledečské základní školy mu patří velké poděkování. 

Nové ředitelce z pozice zřizovatele vyslovujeme naší podpo-
ru a přejeme jí hodně odhodlání, sil a invence a též šťastné vy-
kročení do nelehké práce. 

Poděkovat se též patří ostatním uchazečkám, které všech-
ny předložily kvalitní koncepce rozvoje školy, a konkurzní ko-
misi, jež neměla s výběrem lehkou práci. Věřme, že vybra-
la správně. 
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• Návštěva radního kraje Vysočina Mgr. Krčála 
Radní kraje Vysočina pro sociální věci Mgr. Petr Krčál v do-

provodu paní Ivy Mojžíškové z ČSSD navštívil v pátek 10. 7. 
2009 dopoledne naše město. Nejprve se objevil na ledečské rad-
nici, kde jej přijal starosta města, poté si v doprovodu místosta-
rosty Doležala prohlédl opětovně provoz LDN v Háji a Ústav 
sociální péče tamtéž, kde jednal s primářem LDN a také s ře-
ditelem ÚSP Mgr. M. Sklenářem. Po prohlídce zařízení v Háji 
se pan radní vrátil zpět do našeho města, kde jsme mu ukáza-
li Domy s pečovatelskou službou a stacionář Petrklíč. V obou 
těchto zařízeních měl opět možnost jednat s vedoucími paní 
D. Pospíšilovou a Mgr. I. Vrbovou i s uživateli jejich služeb. 
K oběma zařízením se vyjádřil velice kladně. 

Vedení radnice seznámilo pana radního také se svým zá-
měrem vybudovat u DPS i domov pro seniory a požádalo ho 
o podporu při prosazování tohoto záměru. Hlavní předpoklady, 
jako jsou poptávka po této službě, vytipování vhodné lokality, 
studie investičního záměru a zakomponování tohoto požadavku 
do komunitního plánu sociálních služeb má již město splněny. 

Jednalo se již o druhou návštěvu pana radního v Ledči nad 
Sázavou a předpokládáme vzhledem k našim záměrům, že ne 
o poslední. 

• Lípy v Haškovce 
Jak nám prozradil ledečský pamětník a patriot pan Březina, 

stálo před 60 lety při budování bytovek v dnešní ulici Jaroslava 
Haška šest lip. Bylo jim tehdy asi 40 let. Musely však ustoupit 
stavbě nové ulice, až na dvě, kdy se tehdy vlivní občané posta-
rali o jejich zachování na hranici mezi vozovkou a chodníkem. 
Za těch šedesát let obě lípy zmohutněly natolik, že již bránily 
bezpečnému průchodu po chodníku. Jejich koruny byly prová-
zány lanovím a dutiny zakryty šindeli. Veškeré inženýrské sítě 
(voda, plyn, elektro, kanalizace) jinde ukládané do chodníků, se 
jim musely po léta vyhýbat do vozovky, kořeny lip narušovaly 
jak chodník, tak i vozovku. 

Proto jsme před zahájením rekonstrukce komunikace a chod-
níků v ulici J. Haška požádali místní odbor životního prostře-
dí (OVŽP) o pokácení obou stromů. OVŽP si vyžádal stanovis-
ko památkové péče a na základě jejich souhlasného stanoviska 
a žádosti Města rozhodl o jejich pokácení. Po nabytí právní 
moci rozhodnutí OVŽP zahájili ihned v pátek 17. 7. 2009 pra-
covníci Technických služeb přípravné práce a v pondělí 20. 7. 
2009 obě lípy za použití plošiny pokáceli. Ve středu 22. 7. pak 
pomocí těžké techniky odstranili i oba pařezy a obrovské jámy 
po nich po obhlídce archeologem zasypali vytěženou zeminou. 

Po zhutnění a doplnění podkladních štěrkových vrstev bude 
na místě stromů vybudován nový široký chodník. Nízké stro-
mořadí mezi chodníkem a obytnými domy bude dostatečně oži-
vovat ulici J. Haška, která se tím celá prosvětlí a bude bezpeč-
nější jak pro chodce, tak i pro zaparkovaná auta. 

• Demolice kina započala 
V úterý 28. července 2009 nabylo konečně právní moci sta-

vební povolení pro stavbu marketu 
BILLA. Její investorská organizaci BILLA Reality, s.r.o. ob-

jednala 14 dní předtím demolici budovy kina, kterou již na zá-
kladě kupní smlouvy vlastní. Vlastní též přilehlé pozemky vč. 
bývalé tržnice a části tenisového kurtu. Demolici kina a násled-
ně též domku čp. 53 u autobusového nádraží provede za úpla-
tu městská firma TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. Započata byla 
15. července a dokončena musí být do konce srpna, včetně od-
vozu stavební suti. Nejprve byla z budovy odstraněna eterni-
tová střešní krytina, následovalo oplechování, prkenné podbití 
a krovy. Na demolici zdiva bude opět nutné použít těžkou tech-
niku a drtící soupravu, která v prostoru bývalé tržnice zajis-
tí rozdrcení stavební suti. Během demolice kina provede CEZ 
přeložku venkovního vedení nn a kabelového vedení vn, ply-
naři plynovou přípojku tak, aby mohla BILLA zahájit výstav-
bu marketu, parkoviště, objízdné trasy pro autobusy a nové au-
tobusové čekárny. BILLA má již vybraného dodavatele stavby 
a s jejím zahájením čeká pouze na dokončení demolic, které 
mají proběhnout do 31. srpna. 

-sv-
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ORGANIZOVANÉHO 
RYBÁŘSTVÍ V LEDČI N. S. 

90 LET. Dvě číslice a tří písmena. Ale co vše se v tomto sku-
tečném vyjádření skrývá. Kolik prožitých lidských osudů, ko-
lik úsilí a práce. Co vše se změnilo od toho památného data 
20. dubna 1919, kdy se konala ustavující schůze Rybářského 
spolku v Ledči nad Sázavou. Je samozřejmé, že k zajišťová-
ní činností v potřebném rozsahu byla třeba i řada finančních 
a technických prostředků. Byla to náročná činnost a patří za 
ní dík jak členům výboru, kteří tuto činnost organizovali, tak 
i všem řadovým členům, kteří se na této činnosti podíleli. Dne 
20. dubna roku 1919 se sešlo v místnostech hostince Okresní-
ho domu přes 60 osob a 42 z nich se na místě přihlásilo za řád-
né členy rybářského spolku. Zasloužili se svým způsobem o to, 
že vás můžeme pozvat na naše revíry Sázava 1 IP a 11 (US měs-
ta Prahy), kde naleznete určitě každý část k svému uspokojení. 
I Sázava si pod masivem Melechova nalezla cestičku a stvoři-
la úsek Stvořidel, kde pstruhaři si na 3 km řeky přijdou na své. 
Následuje 8 km toku se střídajícími se pásmy, kde se dá nachy-
tat většina ostatních druhů ryb. Oba revíry jsou bohatě zaryb-
ňovány, a tak by o úlovky neměla být nouze. Statistiky tomu 
odpovídají. 

V současné době MO eviduje přes 470 členů od dospělých, 
přes mládež, až po děti do 15 let. Rybářská organizace v Led-
či nad Sázavou patří mezi nejstarší zájmové organizace a proto 
je škoda, že se nehlásí k této ušlechtilé zábavě více dětí a mla-
dé generace, aby bylo co nejvíce pokračovatelů a aby se tato 
organizace dočkala nejen 100. výročí, ale i dalších let. Proto je 
prioritou současného výboru, starosto všechen majetek (budo-
va MO, chovné rybníky Hutě II. a Hastrman, turbína), dostateč-
né zarybnění řeky. Doplňují se všechny legislativní náležitosti 
(nakládání s vodami). 

Pro všechny naše členy, ale nejen pro ně, byly vytvořeny 
vlastní internetové stránky, které jsou bohatě navštěvovány. 
I nadále jsou plánovány tradiční rybářské závody. Ale nej větší 
úkol je získat nové členy, hlavně mladších kategorií. 

Zdejší krajina a řeka se zamlouvala i Jaroslavu Foglarovi 
a rád se sem vracel. Není to tak dávno, co se ve Sluneční zátoce 

oslavilo 100. výročí jeho narození. Zátoku naleznete na levém 
břehu řeky, vydáte li se na ryby nebo po naučné stezce.Víme 
všichni, že se lidé svou činností na přírodě v určitých obdobích 
značně provinili a velká část tohoto poškozování přírody se 
v konečných důsledcích projevila ve vodním hospodářství. 
Vodní toky byly znečišťovány, ubývalo rybníků a našli bychom 
mnohem více negativních než pozitivních výsledků lidské čin-
nosti. To vše se nyní se značným úsilím napravuje, avšak urči-
tě trvá déle odstranění všech nedostatků, než trvala jejich rea-
lizace. 

Příroda je silná. Vydrží mnoho, ale snažme se, aby se na nás 
příliš nerozzlobila. A tak jestli jsme přes všechno úsilí a provi-
nění mohli mít z rybaření potěšení, zábavu a i nějaký ten uži-
tek, snažme se, aby to vydrželo nejen nám, ale i budoucím ge-
neracím. 

90 let činnosti MO ČRS v Ledči nad Sázavou stojí za to, aby-
chom se každý sám pozastavil a zamyslel nad tím, čím v mi-
nulosti přispěl a co může učinit nyní pro zachování kladného 
vztahu lidí k přírodě, pro ovlivnění lidské činností spojené s ry-
bařením. 

Bude třeba ještě mnoho práce a úsilí k tomu, abychom vrátili 
přírodě její rovnováhu, o kterou ji připravujeme. Vidíme i v ob-
lasti rybolovu, že přehnaná podpora a ochrana některých druhů 
živočichů škodí druhům jiným a v tomto směru můžeme pou-
kázat na řadu negativních příkladů. Vydry, kormoráni, volav-
ky, prostě nějak je těch predátorů najednou i na Sázavě mnoho. 
V každém případě se snažme o to, aby mezi těmi, co svou čin-
ností přírodě škodí, nebyl člověk. Pokračujme proto ve výcho-
vě sebe samotných a zejména mladé generace, které se snažme 
jít dobrým příkladem, protože to je to nej lepší školení. 

Lidé odcházejí, ale i přicházejí, jen řeka Sázava zůstává 
a přejme jí a snažme se o to, aby byla stále tak krásná, nejen 
pro nás, ale i pro další generace rybářů, vodáků a všech, kte-
ří š i j i zamilují. 

Na snímku zleva Hořejš, Šoupal, Janák, Bohatý, Běloušek 

Jiří Papok 
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU 

Manželé Trávníčkovi žijí a tvoří v Cibotíně u České Bělé. 
Michal Trávníček se narodil 15. 10. 1984 v Brně. Vystudoval Střední odbornou školu technic-

kou v Jihlavě, nyní pracuje jako grafik. O fotografii se začal zajímat v roce 2003. Pracuje s digi-
tální zrcadlovkou. Na jeho fotografiích jsou zachyceny zajímavé detaily předmětů, pestré květy 
rostlin, kouzelné západy slunce a lidé. Přestože některá díla jsou barevná, autor má nejraději čer-
nobílé fotografie, neboť mají tajemnou atmosféru. 

Lenka Trávníčková (rozená Bartůšková) se narodila v Havlíčkově Brodě 14. 2. 1982. Vystudo-
vala Obchodní akademii v Havlíčkově Brodě a poté SOU Karolíny Světlé v Jihlavě, obor dámská 
krejčová. Nyní je na mateřské dovolené. Oděvní tvorba ji lákala již v útlém věku, kdy si ze sta-
rého oblečení přešívala nové. K malbě na hedvábí se dostala v roce 2007. V jejích dílech najde-
me obrazy, na nichž jsou snové krajiny, malované šátky, ale i oděvy zdobené hedvábím. Poddaj-
né lesklé hedvábí v jasných sytých barvách je odrazem autorčiny něžné duše. 

Srdečně vás zveme na tuto výstavu, na příjemný kulturní zážitek! 

Dětský den v Hněvkovicích 
Dne 21. června 2009 byl uspořádán na Velkém hřišti v Hněvkovicích „Dětský den", kterého 

se zúčastnilo 40 dětí z naší obce a okolních vesnic. Pro děti byly připraveny sportovní disciplíny 
v různých věkových kategoriích. 

Děti byly velmi šikovné a všech 10 sportovních disciplín absolvovaly perfektně. Za výkony 
byly odměněny pěknými cenami. Nakonec si děti vytvořily originální nápisy či obrázky na trič-
kách, která si samozřejmě odnesly jako vzpomínku na tento den. 

O občerstvení se nám postaral pan Martin Hořejš „Bar Eden" formou sponzorského daru. 
Tímto mu děkujeme i dalším sponzorům, 

za věcné ceny, které si děti jistě zasloužily. 
Na věcné ceny přispěli: Autodíly - Vránovi Hněvkovice, Papírnictví - Kunáškovi Ledeč n/S., 

Potraviny Pokorná Hněvkovice, Pfefferovi-Hněvkovice, Atos-Ledeč n/S, Envicomp,s.r.o.-V.Ve-
leta Uniqa-H.Veletová, PCT-ing.Vavřička, SCHAFER-sudex, Mercedes-Hofman, Žižák -Petr 
Fiřt, obec Hněvkovice, Blanka Jeřábková - nábytek, Květinka-Husovo náměstí. 

Ještě bych ráda poděkovala těm, kteří mi pomohli s organizací - panu V. Veletovi, paní I. Se-
chovcové, paní P. Mašinové, manželům Veletovým, Hořejšovým z Hněvkovic a Kamenné o Lho-
ty. Věřím, že i v příštím roce se nám podaří, díky rodičům a sponzorům tuto nebo podobnou akci 
zopakovat. Všem velmi děkuji. Hořejšová 

PŘEDNÁŠKA 
V půlce července pořádala ZKO Ledeč na 

cvičišti psů nedělní odpolední seminář, na 
kterém představil své výcvikové postupy Ro-
man Pecár z výcvikového střediska Chlísto-
vice. Roman je - přes své mládí - velice zku-
šený a hlavně schopný psovod, kterému psi 
„rozumějí" a jeho motto pro výcvik je: PES 
JE SLOŽITÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ, KTE-
RÝ JE POTŘEBA NEJDŘÍV NALADIT 
A TEPRVE PAK SE NA NĚJ DÁ HRÁT. Při 
jeho metodách není slyšet hlasitější povel 
a přesto psi - a to i úplně cizí, kteří jej vidí 
prvně v životě - mu zcela důvěřují a napro-
sto přesně dělají vše, co na nich požaduje! 
Jeho metody se zakládají na přirozené a ne-
násilné komunikaci mezi psem a jeho pánem. 
Učil všechny přítomné, jak lze v praxi pou-
ze třeba nepatrným pohybem ruky psa moti-
vovat k radostné spolupráci a tak splnit poža-
dovaný povel. 

Roman je figurant 1. třídy se státními zkouš-
kami, pracuje se všemi psy jakýchkoliv ple-
men, od kříženců až po psy Vězeňské stráže 
ČR. Umí poradit s výchovnými i výcvikový-
mi problémy, pořádá pro „pejskaře" jednotli-
vé lekce, víkendové kurzy, letní tábory a další 
akce. Pět hodin, které u nás věnoval 24 napro-
sto uchváceným lidem a jejich psům, uběhlo 
až příliš rychle a nikomu se domů nechtělo. 
Tak se aspoň šest lidí hned na jeho intenzivní 
víkend ve školícím středisku přihlásilo... 

Více fotek na www.cvicakvledci.wbs.cz 
O Romanu Pecárovi více informací na: 

www.figurant.estranky.cz. Doufáme, že se nám 
podaří opět nějaká další taková zajímavá akce 
na cvičáku uskutečnit. 

Jana Prchalová 

POZVÁNKA 
Kynologická organizace Ledeč zve 

všechny na „PSÍ LOUČENÍ S PRÁZDNI-
NAMI". Akce se bude konat v sobotu 29. 
srpna od 13 hodm na Rašovci. Stejně jako 
loni se tu představí psi všech možných ple-
men a budou zde ukázky toho, co zajíma-
vého se dá s pejsky i hafany dělat! Program 
zatím sestavujeme, budeme se snažit, aby 
byl co nejpestřejší. Své psy vezměte s se-
bou! Budou připraveny i soutěže pro menší 
děti a svezení na koních. Občerstvení zajiš-
těno! Pro dospělé pak večer pokračování -
grilování, tanec, zábava! 

Informace na tel. 603 572 399. 

V galerii muzea na ledečském hradě se 
koná od 1. 8. do 27. 9. 2009 

výstava fotografií Michala Trávníčka 
a malby na hedvábí Lenky Trávníčkové 
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BOJIŠTĚ" NA NOTORBURGU PŘIPOMÍNALO BITVU U SUDOMĚŘE 
Stejně jako pět předchozích let se i letos na louce pod Sechovem 

konala Bitva o Notorburg. Proběhla odpoledne v sobotu 18. čer-
vence. Od všech předchozích ročníků se však lišila počasím. Všem 
dosud pořádaným bitvám přálo. Letošní ročník proběhl za celoden-
ního vytrvalého deště, který změnil skoro celou louku v bahennou 
plochu, promáčel tvrz a zejména odradil velké množství návštěvní-
ků. Celý předchozí týden, během kterého probíhaly přípravy, bylo 
krásné letní počasí. Členové ledečské skupiny historického šermu 
Notorix Denatur i další dobrovolníci, kteří stavěli tvrz, připravo-
vali stánky, dřevo, soutěže, py-
rotechnické efekty, dolaďovali 
detaily scénáře, trénovali, sta-
věli katapulty i jiné zbraně, při-
pravovali kostýmy, zajišťovali 
poslední organizační záležitosti 
a řešili množství dalších vyvsta-
lých problémů, aby bitva zdárně 
proběhla, se během týdne mu-
seli vypořádávat s takřka tro-
pickými vedry. I přes deštivou 
sobotu proběhla bitva tak, jak 
měla. I přes nepřízeň počasí při-
šlo poměrně dost návštěvníků, 
kterým patří poděkování. Jejich 
příchod byl oceněním všech 
přípravných prací, veškeré bi-
tvě předcházející lopotě. Další díky patří Městu Ledeč nad Sáza-
vou, které projekt podpořilo, dále Sboru dobrovolných hasičů Le-
deč nad Sázavou, kteří mimo jiné pomohli řadě zapadlých vozidel 
ze zabahněné louky a provedli zabezpečení tvrze po bitvě (dohaše-
ní hořících částí, strhnutí pádem hrozících trámů, prken a latí) a po-
skytli první pomoc zraněným bojovníkům (popáleniny, tržné rány), 
a rovněž sponzorům, bez kterých by nebylo možné bitvu zorgani-
zovat a připravit. Sponzory byly společnosti: Less&Patrick, s.r.o., 
Zemko Kožlí, a.s., Petite Corne, s.r.o. - Restaurace Na Růžku, Ro-
man Vlastník, dřevostavby a stavební práce, Arcade Europe, s.r.o, 
Josef Pekárek - Tesprok, Cetelem, a.s., Spedice Věra Štecherová, 
Studnařství Jaroslav Štecher, Galatek, a.s., Atos, s.r.o., Tost CZ, 
s.r.o., A.S.A. Dačice, s.r.o., IniMont J.C.K., s.r.o., Dárkové zboží 
Věra Kunášková, Autocentrum Bupi, s.r.o., autorizovaný prodejce 
vozů Kia a Suzuki, Tazi, zemní práce, Geodézie Ledeč nad Sáza-
vou, Mladá móda Věra Chládová, Botex Zdeňka Bízová, Potraviny 
Na Pláckách, Potraviny Prantner Jan, velkoobchod s nápoji Trend, 
Cukrárna za mostem, Jednota OVD Havl. Brod, Restaurace u Hav-

la, Hodinářství - zlatnictví František Bárta, Prodejna barev a laků 
Josef Vaňkát, Auto hi-fi Jean, kosmetické studio Salvě, Ovoce a ze-
lenina na Husově náměstí, Pneuservis Hůla auto+motopneu, mra-
zírny Polar, Pekařství u Dymáků, Clipet, s.r.o., Informační centrum 
Ledeč n. S., Restaurace U Čerta Vilémovice a Drogerie Dušek. Py-
rotechnické efekty zajistila skupina Draco Ardens. Rovněž je na 
místě poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Hradec u Ledče za 
zapůjčení velkého vojenského stanu na celý týden. Během příprav 
poskytoval stín, v pátek v něm proběhla svatební hostina, v sobo-

tu poskytl přístřeší před deštěm. 
Samotná bitva tématicky volně 
navazovala na děje předchozích 
bitev Ve scénáři byla využita 
skutečnost, že den před ní - v pá-
tek, proběhla na Notorburgu 
skutečná svatba. Starosta měs-
ta Stanislav Vrba v dobovém 
kostýmu a v kulisách dubové-
ho háje pod dřevěným dolme-
nem poblíž středověké tvrze 
oddal naše kamarády Jaroslava 
Zemana a Kateřinu Dědkovou. 
Ve scénáři se pak svatba promít-
la v zápletce. Bratr barbarského 
náčelníka Perunixe Zemanix se 
ženil se sestrou kněžky Delirie 

Katatonií před věhlasným druidem. Svatba však narušila křehký 
mír. Křesťanský kníže Lihumil na barbary - svatebčany zaútočil. 
Především mu šlo o uplatnění práva první noci. Skupinu barbarů 
pobil, nevěstu unesl na svou tvrz, kde byla, po uplatnění výše uve-
deného práva, uvězněna ve sklepě. Odveta na sebe nenechala dlou-
ho čekat a na Lihumilovu tvrz zaútočila armáda barbarů vedená Pe-
runixem. Za drnčení mečů a brnění se barbaři pokoušejí dobýt tvrz 
za pomoci žebříků. Zatím neúspěšně. Přestřelka katapulty a děly. 
Barbaři na tvrz dále útočí ohnivými koly, část tvrze hoří, část zni-
čily výbuchy. Kouř, vřava, množství zraněných a mrtvých bojovní-
ků na obou stranách. Křesťané jsou nuceni opustit tvrz. Závěrečná 
řežba probíhá před tvrzí. Hordy barbarů pokořily Lihumilovy vo-
jáky a osvobodily Zemanixovu ženu. Sám Zemanix byl zachráněn 
přeživším druidem Opálenixem, který mu za pomoci svých kouzel 
vrátil život. Tolik stručně ze scénáře. Ještě jedno závěrečné díky 
divákům, kteří přišli, všem bojovníkům, kteří se bitvy zúčastnili, 
a všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří ji podpořili. 

Za Notorix Denatur Danek 

SLAVNOSTNÍ 
ŠERPOVÁNÍV MŠ 

Poslední pátek v měsíci červnu proběhlo 
na zahradě mateřské školy rytířské pasová-
ní. Členové skupiny Občanské sdružení NO-
TORIX DENATUR Ledeč nad Sázavou nás 
poctili svou návštěvou. Přijeli mezi nás s šer-
mířským vystoupením. V průběhu rytířských 
her předškoláky těžkým mečem pasovali na 
prvňáčky. 

Rodiče i děti byli tímto vystoupením nad-
šeni. Rádi bychom touto cestou poděkovali 
členům šermířské skupiny, kteří si na nás na-
šli čas a našim dětem tak krásně nastartovali 
začátek prázdnin. 

Našim předškolákům přejeme na cestě ži-
votem hodně úspěchů a spoustu pozitivních 
překvapení, která na ně čekají v základní ško-
le. 

Učitelky MŠ Kožlí 



NÁMĚSTÍ SVOBODY 
Minulý měsíc došlo na náměstí Svobody k poražení velké lípy, vysa-

zené po roce 1918 a pojmenované po prvním prezidentovi osvoboditeli 
- Tomáši Garrigue Masarykovi. Jemu také bylo 29. března 1935, k jeho 
osmdesátým pátým narozeninám, zastupitelstvem propůjčeno čestné 
občanství města Ledče nad Sázavou. 

Lípa, která stála na okraji parčíku, nikoho neohrožovala, začala však 
silně prosychat. K tomu jistě také přispěly úpravy náměstí v minulých 
létech, kdy byly narušeny kořeny stromu, ale o to více ji poškodil ne-
známý vandal, který pňléval ke kmenu neznámou tekutinu, aby dosá-
hl její totálního zničení a následného pokácení. Zřejmě mu strom vadil 
tak, jako vadí řada dalších stromů po celém městě. 

Po vzniku československého státu došlo uprostřed náměstí také k vy-
sazení další lípy nazvané lípa Svobody. Po okupaci musela být z rozka-
zu německých úřadů 8. října 1940 pokácena. O Masarykově lípě Němci 
nevěděli, a tak přetrvala až do letošního roku. Nově lípu Svobody naši 

předkové vysadili po osvobození v roce 1946. Stála tady až do celko-
vé rekonstrukce náměstí v letech 2004 a 2005, kdy v rámci úprav byla 
skácena a 1. června 2005 opět zasazena. Je třeba si přát, aby v mírových 
letech tady mohla stát alespoň sto a více let. 

Podle kroniky byly v místech dnešního parčíku, „za mýtním dom-
kem", vysázeny roku 1900 čtyři kulovaté javory, a to nákladem nece-
lých padesáti korun. 

V místech dnešního parčíku, pod Masarykovou lípou, stávaly dříve 
tři dřevěné kiosky. Vlastnili je pan Brych, prodávající knihy a papír-
nické potřeby, u paní Mikešové pak nakupovali zájemci mléko a mléč-
né výrobky. V posledním měl obchod se zeleninou pan Rajgl a pozdě-
ji jeho syn opravnu rádií. Vedle lípy bývaly schůdky, kudy se chodilo 
z části Mizerov na most. Dnes vše vypadá jinak a jen málo pamětníků 
dřívější vzhled náměstí pamatuje. 

-fP~ 

den datum začátek odjezd domácí - hosté poznámka 

Ne 9.8. 16,30 h doma Ledeč - Přibyslav 
So 15.8. 16,30 h 14,30 h Pelhřimov "B" - Ledeč umělá tráva 
Ne 23.8. 16,30 h doma Ledeč - Humpolec "B" 
Ne 30.8. 16,30 h 14,30 h Chotěboř- Ledeč 
Ne 6.9. 16,00 h doma Ledeč-Světlán. S. 
Ne 13.9. 16,00 h doma Ledeč - Pohled 
Ne 20.9. 15,00 h 13,00 h Věžnice - Ledeč 
Ne 27.9. 15,30 h doma Ledeč - Janovice 
Ne 4.10. 14,30 h 12,30 h Dobronín - Ledeč 
Ne 11.10. 15,00 h doma Ledeč - Žirovnice 
So 17.10. 13,30 h 11,30 h Ústrašín - Ledeč 
Ne 25.10. 14,30 h doma Ledeč - Speřice 
So 31.10. 13,30 h 11,30 h Dlouhá Ves - Ledeč 

den datum začátek odjezd domácí - hosté poznámka 
So 8.8. 16,30 h doma Ledeč - Staré ransko 
Ne 16.8. 16,30 h 14,45 h Jeňšno _Ledeč 
So 22.8. 16,30 h doma Ledeč - Mírovka 

So 29.8. 16,30 h 15,15 h Lipnice - Ledeč 
So 5.9. 16,00 h doma Ledeč - Světlá "B" 
So 12.9. 16,00 h doma Ledeč - Veselý Žďár 
Ne 20.9. 15,30 h 13,30 h Přibyslav "B" - Ledeč 
So 26.9. 15,30 h doma Ledeč - Leština 
Ne 4.10. 15,00 h 13,30 h Havl. Brod "B" - Ledeč 
So 10.10. 15,00 h doma Ledeč - Sobíňov 
So 17.10. 14,30 h 13,00 h Rozsochatec - Ledeč 
So 24.10. 14,30 h doma Ledeč - Dolní Město 
Ne 1.11. 13,30 h 12,15 h Lučice - Ledeč 

ROZPIS ZÁPASŮ LEDEČSKÝCH FOTBALISTŮ - SEZONA 2009/2010 

MUŽI "A" I. A TŘÍDA skupina " A" MUŽI "B" OKRESNÍ PŘEBOR 

DOROST I. TŘÍDA skupina "A' 
den datum začátek odjezd domácí - hosté 

Ne 9.8. 14,00 h doma Ledeč - Dobronín 
So 15.8. 16,30 h 15,15 h Leština - Ledeč 
Ne 23.8. 14,00 h doma Ledeč - Velký Beranov 
Ne 30.8. 13,30 h 11,15 h Luka n. J. - Ledeč 
Ne 6.9. 13,30 h doma Ledeč-Světlá n. S. 
Ne 13.9. 13,30 h doma Ledeč - Batelov 
So 19.9. 15,00 h 13,00 h Přibyslav - Ledeč 
Ne 27.9. 13,00 h doma Ledeč - Měřín 
So 3.10. 15,00 h 12,30 h Bohdalov - Ledeč 
Ne 11.10. 12,30 h doma Ledeč - Tis 
So 17.10. 12,00 h 9,45 h Ždírec n. D. - Ledeč 
Ne 25.10. 12,00 h doma Ledeč - Lípa 
Ne 1.11. 11,00 h 8,30 h Brtnice - Ledeč 

STARŠÍ ŽÁCI OKRESNÍ PŘEBOR 

den datum začátek odjezd domácí - hosté 
So 29.8. 13,00 h 11,45 h Tis - Ledeč 
So 5.9. 13,30 h 12,15 h Leština - Ledeč 
So 12.9. 14,00 h doma Ledeč - Kožlí 
Ne 20.9. 13,00 h 11,00 h šlapanov - Ledeč 
So 26.9. 13,30 h doma Ledeč - Věžnice 
Ne 4.10. 10,00 h 8,45 h Humpolec - Ledeč 
So 10.10. 13,00 h doma Ledeč - Česká Bělá 
So 17.10. 9,00 h 7,15 h Lípa - Ledeč 
So 24.10. 12,30 h doma Ledeč - Rozsochatec 
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VZPOMÍNKA 
Dne 13. srpna uplynul 

jeden rok od úmrtí paní 
Zdeňky VOBEJDOVÉ 
z Ledče n. S., naší dra-
hé maminky, manželky, 
dcery, sestry a velké ka-

— ^ marádky a vždy usměva-
vé a známé paní hostinské. 

Pro nás pro všechny, kteří tě znali, jsi neo-
dešla, zůstáváš navždy v našich srdcích, pro-
tože tě stále milujeme. 

Rodina 

BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 14. srpna 2009 oslavil krásné život-

ní jubileum - 90. narozeniny - náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan Alois TVRDÍK 
z Bojiště. Přejeme mu mnoho zdraví a život-
ního optimizmu. 

S láskou a úctou celá rodina 

PODĚKOVÁNÍ 
Ráda bych prostřednictvím Ledečských 

novin poděkovala firmě Pyramida z Led-
če n. S. - pánové J. Janák a T. Andrle, kte-
ří pro mě, tělesně postiženou ženu, upravili 
dvě křesla, která nutně potřebuji pro svůj ži-
vot. Jejich odborná a perfektní práce mi velmi 
usnadňuje další žití. 

Děkuje Jana Musilová, Ledeč n. S. 

Zveme všechny do obchodu 
PRIMA MÁMA 

na naší nové adrese!!! 

Pod Stínadly 777, Ledeč n. Sázavou 
Nabízíme kvalitní a levné second 

handové oblečení z Anglie pro děti 
a dospělé. 

Otevírací doba: 
PO 8 - 1 4 , ÚT-ČT 8 - 1 7 , PÁ 8 - 1 4 , 

SO 8 - 1 1 hod 
Klikněte na naše stránky www.prima-

mama.cz Při registraci a osobním 
odběru zboží z naší internetové 

nabídky máte 20% slevu. 
Výběr ze 4000 kusů značkového 
oblečení na internetu a dalšího 

značkového oblečení v obchodě. 
Těšíme se na Vás! Prima Máma! 

OZNÁMENÍ ORDINACE 
MUDr. JANAMAŠTÁLKY 

Změna pracovní doby 
platná od 1. září 2009 

Ordinační hodiny: 
Pondělí 7,30-12 14-18 
Úterý - 14-18 
Středa 7-10(dia) 10-12 
Čtvrtek 7,30-12 
Pátek 7,30-12 

o z e l 

Restaurace Eden, Lipová ul. 269 (u Bačkovských) zve všechny příz-
nivce letních zahrádek k posezení v okrasné, večer osvětlené zahradě 
s kapacitou 40 míst. 

V nově a stylově zrekonstruované restaurací s kapacitou 50 míst mů-
žete ochutnat vína z Templářských sklepů, piva Plzeň, Kozel, a samo-
zřejmě prvotřídní minutkovou kuchyni, saláty a zmrzlinové poháry, kde 
dvojnásobně prožijete tu pravou pohodu. Připravili jsme pro vás bonu-
sový program se slevou 500 Kč. 

Na vaši návštěvu se těší profesionální a usměvavý personál. 

Otevírací doba: 
PO-ČT 15-22 hod. 
PÁ 10-24 hod. 
SO 15-24 hod. 
NE zavřeno 

Rezervace na 
tel. 739 991 226 

p i í l p s s 
"ř0QD0u0(oxó)0©@ 

www.rajctyrkolek.cz, 

PRODEJ A SERVIS 
ČTYŘKOLEK 
A SKÚTRŮ 

t r O 
PRODEJ DOPLŇKU 
A NAHRADNICH DĚLU Vše i na splátky. 

Skútry nyní již od 19.500 — Kč včetně přilby. 
Tel. 777 117 982, 565 532 120 - Humpolec (vedle STK). 

O P Q L R R I S % W Ě Ě ) M Ě M M š M 

NABÍZÍM 
Soukromé hodiny angličt iny 
s rodilým mluvčím. Kontakt na 

tel.: Petra-724 883 260. 

PRODÁM pěkný byt 3+1 
v Ledči n. S. 

Nabídky volejte na telefon: 
736 772 095 

KOUPÍM rodinný domek v Ledči 
n. S. nebo blízkém okolí. 

PRODÁM byt 3+1 (75 m2) na sídlišti 
v Ledči n. S. 

Kontakt: 774 094 237 

Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky 
představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7,584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 511, 
fax: 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkÚ Havl. Brod pod značkou 5/R5. 
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