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MÁJOVÉ SVÁTEČNÍ DNY tentokrát proběhly jako „prodloužené víkendy" a navíc byly opravdu májo-
vě krásné. A tak si je lidé užívali podle svých představ - někteří aktivním sportem, pracemi na předčasně roz-
kvetlých zahradách, fandové hokeje před obrazovkami televizorů, příznivci silných strojů obdivovali dobře 
organizované motorkáře. 1. máj bývá už tradičně spojován i s politickými aktivitami, ale především tyto dny 
lákaly k procházkám po městě nebo jen k příjemnému lenošení na březích Sázavy ve známých Stvořidlech. 

OZNÁMENI O DOBE A MISTE KONANÍ VOLEB DO 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Starosta Města Ledeč nad Sázavou pan Stanislav Vrba podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: 
v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Místem konání voleb do Evropského parlamentu 
ve volebním okrsku č. 1 - je volební místnost v budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7 
ve volebním okrsku č. 2 - je volební místnost v budově bývalého MěU, Husovo náměstí čp. 16, 
ve volebním okrsku č. 3 - je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč n. S. 
ve volebním okrsku č. 4 - je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. čp. 104, Ledeč n. S. 
ve volebním okrsku č. 5 - je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč n. S. 
ve volebním okrsku č. 6 - je volební místnost v areálu Zemědělství Vrcha a.s., Habrek, Ledeč n. S. 

Stanislav Vrba, starosta města 

Sdružení přátel Jaroslava Foglara uspo-
řádá letošní setkání ve Sluneční zátoce 
v sobotu 20. června 2009 od 10:00 hod. 

Srdečně jsou zváni všichni zájemci 
0 dílo a život tohoto spisovatele. 

K o n c e r t f i n a l i s t k y X - f a c t o r u 
P a v l í n y D u r i a č o v é 

Agentura AIME-EMA PRAHA uvádí 
koncert pop-rockové zpěvačky, finalist-
ky X-factoru 2008. Koncert se uskuteční 
dne 23. května 2009 v sokolovně v Ledči 
nad Sázavou od 19:30 hod. Vstupenku 
si můžete zakoupit v Informačním cen-
tru za cenu 180,- Kč v předprodeji a za 
200,- Kč na místě. 

STAROČESKÁ POUŤ HRAD 
LEDEČ NAD SÁZAVOU 

26. 6. - 28. 6. 2009 

Svatý Petr i svatý Pavel, jimž je zasvě-
cen zdejší kostel, budou (doufejme) držet 
ochrannou ruku nad Staročeskou poutí 
1 tentokrát. Už potřetí se v čase jejich 
svátku ledečský hrad zaplní kumštýři, 
kejklíři, muzikanty, tanečníky, rytíři ve 
zbroji i polykači ohňů.Zhlédnout budete 
moci dobový trh, ukázky zapomenutých 
řemesel, můžete posedět v oblíbené krč-
mě či zkusit novou prohlídkovou trasu 
po málo známých hradních zákoutích. 
Staročeská pouť, to jsou tři dny strávené 
v příjemné atmosféře středověkého hra-
du, nezapomenutelný zážitek pro malé 
i velké, domácí i přespolní, pro šlechtu 
i sprostý lid. Vstup je zdarma. Akci po-
řádají Město Ledeč nad Sázavou a o.s. 
MOLEKUL za podpory kraje Vysočina. 

CENTRUM - DDM Ledeč n. S. 
pořádá 

TANEČNÍ 2009 
Zápis probíhá od 27. 4. 2009 

v kanceláři DDM, kde budou 
k dispozici přihlášky. V ceně kur-
zu j e 9 vyučovacích lekcí a 4 pro-
dloužené lekce. 

Termín: 6. 9. - 28. 11. 2009, 
cena kurzu: 1600 Kč 

Informace: p. Mainerová, 
tel. 569 726 415. 



ZPRÁVY Z RADNICE 
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 
konané dne 20. dubna 2009 

I. RM schvaluje: 
- nový ceník kopírování a služeb dle podkladového materiálu RM-05/2009-

07 platný od 1. 5. 2009 
- nájemní smlouvy na zemědělské pozemky se společností VRCHA, a.s. Jed-

lá dle přiloženého seznamu na dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 5 roků za 
cenu 700,- Kč/ha/rok. 

- bezplatné využití pozemku Města v katastru Ledči nad Sázavou, pořadatel-
skému výboru zastoupeném p. Jiřím Součkem a p. Petrem Choutkou k uspo-
řádání kulturní akce „Pálení čarodějnic" na den 30.4.2009. Pořadatelský vý-
bor zabezpečí dodržování všech právních předpisů a vyhlášek vztahujících 
se k organizování veřejných kulturních akcí a požární dozor. Po ukončení 
akce bude pronajatý prostor uklizen a uveden do původního stavu. 

- uzavření Mandátní smlouvy o zajištění přechodu do režimu plátcovství 
DPH (ve spolupráci s pracovníky MÚ) s firmou PELF v.o.s, Husovo náměstí 
15, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem 
této smlouvy. 

- uzavření Rámcové smlouvy o provádění exekucí se soudním exekutorem 
Mgr. Stanislavem Molákem, Nádražní 397, Havlíčkův Brod a pověřuje sta-
rostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- prodloužení nájemní smlouvy na hrobové místo č. 934 na starém hřbitově 
s možností předplacení na 50 let, tj. do 31. 12. 2060 uzavřené s paní Jarosla-
vou Lukavskou, za cenu nájmu a služeb s nájmem spojených dle usnesení 
Rady města Ledeč nad Sázavou č. 7/2003/1 OORM-s) ze dne 23. 4. 2003, tj. 
za celkovou částku 14.325,- Kč. 

- uzavření smlouvy o pronájmu PC s firmou AutoCont a pověřuje starostu 
města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

- nájemní smlouvy na pronájem části pozemku par. č. st. 254 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou, uzavřené mezi Zdeňkou Marčaníkovou a Městem Ledeč nad 
Sázavou na dobu určitou do 31. 12. 2011. 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 29. dubna 2009 

I. ZM schvaluje: 
- aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb regionu Ledečsko v před-

loženém znění dle podkladového materiálu č. ZM-02/2009-06. 
- Dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného po-

řádku s územní odborem Policie ČR. 
- Smlouvu o výpůjčce s HZS kraje Vysočina na hasičský vůz CAMIVA CCF 

4000 HB 88-46 s vybavením v hodnotě 4.780.138,98 Kč. 
- Smlouvu o poskytnutí dotace z kraje Vysočina na opravu místních komuni-

kací v ulicích J.Haška a Nádražní ve výši 14.000.000,- Kč . 
- provedení základních rekonstrukčních prací povrchů chodníků a vozovky 

v ulici J. Haška v Ledči nad Sázavou v termínu do 30.9.2009 v souladu 
s platnou Rámcovou smlouvu s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za část-
ku 3.500.000,- mil. Kč vč. DPH. 

- přijetí dotace z MPSV na podporu sociálních služeb DPS ve výši 534.000,- Kč. 
- přijetí dotace z Kraje Vysočina na provozování Domu s pečovatelskou služ-

bou ve výši 97.900,- Kč. 
- přijetí dotace z Kraje Vysočina na grantový projekt Arboretum pro Základní 

školu Ledeč nad Sázavou ve výši 409.100,- Kč. 
- dotace z Kraje Vysočina na grantový projekt „II Staročeská tradiční pouť 

2008" ve výši: 32.000,- Kč. 
- přijetí dotace z Kraje Vysočina na grantový projekt „III. Staročeská tradiční 

pouť 2009" ve výši: 40.000,- Kč. 
- přijetí dotace z Kraje Vysočina na výkon státní správy ve výši: 660.100,- Kč. 
- přijetí dotace za Veřejně prospěšné práce z Úřadu práce H. Brod ve výši: 

400.000,- Kč. 
- Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM02_R01 na rok 2009 a tento návrh na základě ustanovení § 
84 odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schvaluje. 

- návrh změnu závazných ukazatelů rozpočtu dle podkladového materiálu 
ZM02/2009-11. 

- „Pravidla" města Ledeč nad Sázavou - vytváření a použití účelových pro-
středků z Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč nad Sázavou s tím, 
že druhy půjček uvedené v 51. II/odst.4 se mění a upravují dle přílohy č. 2. 

- ve smyslu „Pravidel" pro vytváření a použití účelových prostředků Fondu 
rozvoje bydlení na území města Ledeč n. S. úpravu případně uzavření nové 
smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. ve věci vedení účtu FRB - vyvolané 
změnou „Pravidel" města Ledeč n. S. - vytváření a použití účelových pro-
středků z FRB na území města Ledeč nad Sázavou. 

- podání žádosti na využití příspěvku z rozvojového fondu společnosti Vodo-
vody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro vybudování hlavního vodovod-
ního řádu v lokalitě Plácky. 

- poskytnutí příspěvku 15.000,- Kč občanskému sdružení Molekul na pořádá-
ní akce Majafest 2009 dne 1.5. 2009 v ledečské Sokolovně. Příspěvek bude 
poskytnut z prostředků vyčleněných radě města. 

- Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Ledečsko 
2007-2008". 

- „Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Ledeč nad 
Sázavou - Perla Posázaví - Propagace města prostřednictvím Jaroslava 
Foglara". 

- vzdání se práva a prominout pohledávku za nájem a služby spojené s užívá-
ním bytu, včetně příslušenství a za náhrady výkonu rozhodnutí vůči zemře-
lému Petru Jindrovi, dříve bytem Čechova 77, Ledeč nad Sázavou. 

- uzavření nájemní smlouvy o zřízení věcného břemene pro trafostanice umístě-
né v budově na pozemku parc.č. st. 2329 v k.ú. Ledeč nad Sázavou, spočívající 
v právu umístění, provozu a oprav zařízení vn, v právu chůze a jízdy v souladu 
s ust.§ 25 odst.5.zákona č.458/2000 Sb. s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 

- uzavření kupní smlouvy na stožárovou trafostanici v prostoru bývalého 
lomu Velká Stráň na pozemku parc.č. st. 655 v kat. území Ledeč nad Sáza-
vou za cenu 10.000,- Kč společnosti ČEZ, Distribuce, a.s. Děčín. 

- vyvěšení záměru města odprodat část pozemku parc.č. 1956/1, na němž stojí 
dvousloupová trafostanice vybudovaná v rámci stavby ČOV. 

- směnu pozemku parc.č. 1908/15 - zahrada o výměře 368 m2ve vlastnictví 
Města Ledeč nad Sázavou /dle GP č. 1911-585/2009/ v lokalitě Na Šeptou-
chově za pozemek parc.č. 913/13 - orná půda o výměře 220 m2 ve vlastnic-
tví paní Marie Vojířové (dle GP č. 1914-584/2009/ vše v kat. území Ledeč 
nad Sázavou v lokalitě Plácky. 

- pozemku parc.č.333/1 ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou za části 
pozemků parc.č. st. 10, st. 11/1 a parc.č. 360 ve vlastnictví manželů Pa-
vlasových, byte Habrek č. 7, všechny pozemky v k.ú. Habrek dle GP č. 
203-21/2009. 

- prodej nákladní vozidlo AVIA Městysu Vilémo v určené pro jednotku SDH 
Vilémov za částku 20.000,- Kč. 

- prodej pozemku pare. č. st. 2320 - zastavěná plocha o výměře 117 m2 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou (pod přístavbou sokolovny) za cenu 1000,- Kč. 

- přijetí podmínek k přidělení dotace a spolufinancování projektu „Změna 
knihovního systému LANius na systém Clavius" s Ministerstvem kultury 
ČR ve výši 36 886,- Kč. 

- konání pracovního jednání zastupitelstva města dne 11. května 2009 od 
17:00 hodin, na kterém se bude projednávat problematika Mateřské školy 
Ledeč nad Sázavou. 

II. ZM neschvaluje: 
- vydání Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č. 1/2009, která 

stanovovala koeficient 2 pro výpočet daně z nemovitostí na území obce Le-
deč nad Sázavou. 

- uznání finanční částky ve výši 55.095,- Kč za stavební práce na úpravě chi-
rurgické ordinace MUDr. Gregora Jaremenka v budově polikliniky v Ledči 
nad Sázavou, kterou žadatel požadoval hradit formou předplaceného nájmu. 

- žádost manželů Ochových z Prahy o odkoupení části pozemku pare. č. 333/1 
o šíři 3 m, přiléhající k pare. č.333/2 v katastrálním území Habrek. 

- prodej části pozemku parc.č. 875/3 v kat. území Ledeč nad Sázavou v loka-
litě za internátem podle GP na vlastní náklady s tím, že zůstane zachována 
příjezdová cesta k chatě pana Mgr. Jiřího Kučery, panu Karlu Prischingovi, 
Ledeč nad Sázavou. 

- prodej části pozemku parc.č. 875/3 v kat. území Ledeč nad Sázavou v loka-
litě za internátem panu Mgr. Jiřímu Kučerovi, Praha 10. 

- prodej části pozemku parc.č. 418/1 v kat. území Vrbka (mezi pozemky 
pare. č. st. 10 a st. 7/1) manželům Psohlavcovým z Vrbky. 

III. ZM vyhlašuje: 
- 1. výběrové řízení pro rok 2009 v souladu s čl. IV.odst.6 „Pravidel" pro 

vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území 
města Ledeč nad Sázavou pro žadatele o půjčku z FRB města s tím, že ter-
mín pro podání žádostí bude od 30.4.2009 do 15.6.2009 

IV. ZM ukládá: 
- odboru samosprávy připravit podklady s vysvětlením a řešením situace na 

příští jednání zastupitelstva města - chodníky a městské pozemky v ulici 
Melechovská p.č.2236/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

Termín: 24.6.2009 
Zodpovídá: Ing. Jan Čepa, ved. OS 
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- odboru samosprávy připravit projekčně a investičně akci „Rekonstrukce ko-
munikací v ulici Nádražní" s termínem, realizace do 30.6.2010 a finančním 
limitem 10 mil. Kč. 

Termín: 31.7.2009 
Zodpovídá: Ing. Jan Čepa, ved. OS 

- odboru samosprávy oslovit další firmy, které by měly zájem postavit foto-
voltaickou elektrárnu v lokalitě průmyslové zóny. 

Termín: 24.6.2009 
Zodpovídá: Ing. Jan Čepa, ved. OS 

- odboru výstavby a životního prostředí navrhnout řešení doparvní situace 
v ulici J. Haška pomocí dopravního značení. 

Termín: 24.6.2009 
Zodpovídá: Ing. Břetislav Dvořák, ved. OVŽP 

V. ZM odkládá: 
- prodej části pozemku parc.č. 2236/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou man-

želům Strachotovým, Slavíčkovým a Vávrovým a Josefu Zajícovi, ulice 
Melechovská v Ledči nad Sázavou. 

- prodej části pozemku parc.č. 1230/25 v kat. území Ledeč nad Sázavou o vý-
měře 3 ha firmě GREENSOL, a.s. Praha 2, Máchova 21. 

VI. ZMruší: 
- „Pravidla" města Ledeč nad Sázavou - vytváření a použití účelových pro-

středků z Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč nad Sázavou. 

VII. ZM zmocňuje: 
- starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu „Dodatku č.3 Smlouvy o poskyt-

nutí podpory na realizaci akce „Ledeč nad Sázavou - Perla posázaví-Propa-
gace města prostřednictvím Jaroslava Foglara". 

- starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu „Dodatku č.3 Smlouvy o poskyt-
nutí podpory na realizaci akce „Ledečsko 2007-2008". 

SVĚTLO JAKO DŮKAZ 
hraní si s tóny, tvary, figurami a liniemi. 
V prostorách bývalého hradního vězení bude v týdnu 

od 2. 6. do 7. 6. 2009probíhat výstava umělecko-amatér-
ských fotografií studentky Markéty Prchalové, zachycují 
přírodu, své přátele a nevšední detaily kolem. 

Všichni ti, kdo si chtějí zpestřit den, jsou srdečně 
zváni na vernisáž v pondělí 1. 6. od 17 hodin na hrad, 
ostatní dny bude výstava otevřena vždy od 09:00-12:00, 
13:00-16:00. 

Čísla a fakta o mateřské škole 
Mateřská škola Ledeč nad Sázavou je od roku 2003 

příspěvkovou organizací města s vlastní právní subjek-
tivitou. Má svoje vedení, svůj rozpočet a hospodaření, 
svoji registraci, svůj pracovní a školní řád a svůj vlastní 
školní vzdělávací program. Zřizovatelem mateřské školy 
je město potažmo rada města, která plní úkoly zřizovate-
le. Sídlo mateřské školy je v budově č.p. 1049 na Stína-
dlech a další odloučená pracoviště jsou v ulicích 28. října 
a Družstevní. V čele mateřské školy stojí ředitelka, vze-
šlá z výběrového řízení pořádaného radou města v roce 
2002. Zákon ji ukládá mít svého zástupce a na odlouče-
ných pracovištích vedoucí učitelky, ty všechny mají sa-
mozřejmě též úvazek u dětí. V mateřské škole j ev tomto 
školním roce 154 dětí, což je plná kapacita. Působí zde 
13 pedagogických pracovníků - učitelek, 5 nepedago-
gických pracovníků a 5,25 pracovnice školních jídelen. 
V mateřské škole na pracovišti Družstevní je 28 dětí 
a 2 učitelky, na pracovišti 28. října 57 dětí a 5 učitelek 
a na pracovišti Stínadla 69 dětí a 5 učitelek. 

Mateřská škola jako příspěvková organizace je živa 
z příspěvků. Zřizovatel město Ledeč nad Sázavou ji po-
skytuje příspěvek na provoz (el. energie, topení, voda, 
úklid, obnova vybavení, provoz kuchyní), v letošním roce 
tento příspěvek činí 2.219.000,- Kč. Rodiče dětí přispíva-
jí částkou 400 (270),- Kč, od tohoto příspěvku jsou osvo-
bozeny děti předškolní a děti rodičů na sociální podpoře. 
Stát prostřednictvím kraje a ORP prostředky na mzdy 
a pořízení pomůcek, který se odvíjí od počtu a skladby 
dětí k 30.9. předešlého roku a normativu na jedno dítě 
stanoveného krajem Vysočina. Jiný normativ je pro ce-
lodenní dítě, kterých je v MŠ 135 a jiný, nižší pro polo-
denní dítě, těch je zde 19. Rozpočet na mzdy v roce 2009 
odvozený od výše uvedených údajů činí 4.103.000,- Kč, 
což je o 152 764,- Kč méně, než je součet tarifních platů 
pracovnic v MŠ za rok. Vedení MŠ proto musí v letošním 
roce přistoupit k takovým organizačním opatřením, která 
tento propad odstraní. V minulých letech byla obdobná 
situace řešena odchodem starších učitelek do důchodu 
a snižováním počtu nepedagogických pracovnic, výrazně 
ke snížení mzdového propadu přispívala i vyšší nemoc-

nost. Letos již nelze tyto postupy uplatnit, podmínky ne-
mocenské se změnily, počet nepedagogických pracovnic 
je na minimu. Proto vedení MŠ musí letos přistoupit ke 
snížení počtu učitelek nebo jejich pracovních úvazků. 

Všechny tyto informace byly podány skupině rodičů dětí 
z MŠ 28. října, kteří se obrátili na starostu města s petiční 
žádostí protestující proti snižování počtu učitelek, s připo-
mínkami k zápisu dětí do MŠ a s požadavkem na odvolání 
celého vedení mateřské školy. Projednání petiční žádosti 
proběhlo na samostatném pracovním jednání zastupitel-
stva města dne 11 .května 2009 v obřadní síni ledečské rad-
nici za přítomnosti 14-ti zastupitelů, kompletního vedení 
mateřské školy a 13-ti rodičů, kteří všichni dostali a využili 
možnost sdělit svůj názor. Při tomto čtyřhodinovém jed-
nání nebyla petiční žádost doložena žádnými důkazy a dů-
vody k odvolání vedení MŠ nebyly shledány. V písemné 
odpovědi na petiční žádost bude všem podepsaným rodi-
čům toto shledání sděleno včetně výčtu 35 akcí kulturního 
a společenského charakteru, které byly pro děti v ledečské 
mateřské škole ve školním roce 2008/2009 připraveny 
a zorganizovány, termínů třídních schůzek, které byly ve 
třídách MŠ uskutečněny a také výčtu oprav a doplňků vy-
bavení jednotlivých mateřských škol, které byly z příspěv-
ků města pořízeny nebo které město zvlášť financovalo. 

Po letošním zápisu dětí do MŠ zůstává v tomto okamži-
ku 11 nepřijatých dětí, z toho 7 dětí mladších 3 let. 4 ne-
přijaté děti jsou z obcí nepatřících pod město Ledeč nad 
Sázavou. Zápis dětí do MŠ je správním řízením pořáda-
ným v souladu se správním řádem. Zápis zajišťují vedou-
cí učitelky jednotlivých pracovišť a při zápisu se přihlíží 
na požadavek rodičů, kam chtějí své dítě umístit. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou na závěr jed-
nání odmítlo petiční žádost rodičů, proti které se postavili 
i někteří jiní rodiče. Vedení MŠ však zastupitelé doporu-
čili zlepšit komunikaci s rodiči a organizaci průběhu zá-
pisu, aby se tak pro příště předešlo případným stížnostem 
a nedorozuměním. Provedení potřebných organizačních 
opatření k zamezení propadu mzdových prostředků je 
plně v kompetenci současného vedení MŠ. 

Stanislav Vrba, starosta města 
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V Č E L Y \ T U R I S T I K A 
Dne 18. dubna byla slavnostně otevřena nově značená turis-

tická trasa pátera Josefa Toufara. Stezka vede z Leštiny přes 
Dobrnice, Kynice, Číhošť - zde je geodeticky zaměřen střed 
České republiky a kostel, v němž působil páter Toufar. Značená 
trasa pokračuje přes Nezdín, Pavlov do Stvořidel. 

Na turistiku není třeba nákladné sportovní vybavení. Větši-
nou jsou to nenáročné vycházky, kdy se lidé vypraví do přírody, 
aby si odpočali po celotýdenním shonu, nadýchali se čerstvé-
ho vzduchu a tak si utužili svoje zdraví. Pohledy na pestroba-
revné přírodní scenérie si odnášíme jako uklidňující prvek na 
nervovou soustavu. Dnešní možnosti digitální fotografie nám 
umožní přenést si tyto pohledy na obrazovky svých počítačů. 
Důležité je ovšem vědět, že z turistické procházky si můžeme 
domů donést i kytici polního kvítí, které vyrostlo bez zásahů 
a péče člověka. Mnoho léčivých bylin nám může přirozeně po-
moci v léčbě našich nemocí. 
Doma vyrobená malinová šťáva 
z malin nasbíraných celou rodi-
nou na nedělním výletě pomůže 
snížit zvýšenou teplotu u dětí, 
a to bez použití antibiotik. Při 
pozorování lesní zvěře a ptac-
tva se musíme chovat nenápad-
ně, jinak zvěř instinktivně před 
námi prchá. 

Pokud zahlédneme na kvě-
tu včelu, jak pilně sbírá pyl či 
nasává nektar, nenechá se námi 
od práce vyrušovat, nabere si 
svůj náklad a pokračuje na dal-
ší květ. Bylo spočítáno, že na 1 kg medu musí včely navštívit 
5 milionů květu. Nám by jenom postupné počítání do pěti mi-
lionů trvalo nepřetržitě 58 dní. Tak je prostý pozorovatel práce 
včely svědkem úžasné pracovitosti a následně i zázraku příro-
dy. Bez opylení včelami bychom neměli krásné květiny, které 
obdivujeme, a ani ovoce, které rádi jíme. Květový med, který 
včely vytvoří z nektaru přineseného ze žlutě kvetoucího lánu 
řepky, obsahuje brasiny, které jak bylo zjednodušeně naspáno 
„torpédují rakovinné buňky v našem těle". 

Případné škodliviny obsažené v nektaru dokáže včela ve svém 
těle přefiltrovat a uložit je do žihadlového aparátu. V době, kdy 
se ještě hojně nepoužívaly pesticidy a v lánech obilí kvetly čer-
vené vlčí máky, bylo vypozorováno, že včelí bodnutí j e v tuto 
dobu daleko bolestivější než jindy. Nyní jsme v některých 
případech svědky nepřirozených alergií na včelí bodnutí, kdy 
postižený musí vyhledat lékařskou pomoc. Není to náhodou 
odvetný trest za to, že používáme pesticidy a tak se jejich část 
dostane přes včelí žihadlo do našeho těla? 

Chovat včely vyžaduje i odvahu čelit včelímu bodnutí. Pro vy-
sokohorskou turistiku i horolezectví je třeba mít také patřičnou 
dávku odvahy. Tu měl jistě včelař z Nového Zélandu Edmund 
Percival Hillary, když v květnu 1953 pokořil jako první Mount 
Everest. Se svým bratrem v létě obhospodařoval 300 včelstev 
a v zimě podnikal cesty do hor. Ve výbavě vždy míval med od 

svých včel jako důležitou zá-
sobu energie na cestu. Tehdy 
ještě nebyla reklama o „sbale-
né energii na cesty". Za svůj 
první výstup na horu světa 
byl odměněn titulem sir. Od 
svých včel dostal možná i dar 
dlouhého života, který ukončil 
11. 1. 2008 ve věku 89 let. To 
je též jeden z důkazů, že čino-
rodá práce a sport může lidem 
zpříjemnit a prodloužit život. 
Nově otevřená turistická trasa 
vede přes obce, kde se včelaří 
již více než 100 let. Náš spolek 

zakládali před sto lety učitelé z Pavlova a Vilémovic, na fořtov-
ně v Pavlíkově včelařil v době 1. světové války fořt, který byl 
zároveň předsedou spolku. Jako včelaři jsme na tuto skutečnost 
hrdi, protože jistě i jejich zásluhou je dnes možnost obdivovat 
kvetoucí rostliny, které se díky včelám v naší krajině vyskytu-
jí. Pokud si na turistický výlet vezmeme čaj oslazený medem 
a medové perníky, jistě dokážeme ujít i 100 jarních kilometrů 
s dobrou náladou. Takže turisté „Zdrávi došli!" vám přejí včelaři 
z Ledče n. Sáz. 

Tradice jarních bledulí 
Také by se dalo povědět, že nás slunce 

vylákalo čtvrtého dubna na jarní výpravu 
do přírody. Jaro přivítat po dlouhé době 
dešťů a chladného, téměř zimního počasí. 
Není to tak docela. Pravda je někde dál, za 
polovinou, bez do omrzení opakovaných 
některých průzkumů veřejného mínění. 

Kdo si všimnul našeho pozvání ve vý-
věsní skříňce, překvapila ho asi nejprve 
změna původního termínu, ohlášeného 
na den o celých čtrnáct dnů dříve. To 
proto, že všechny čtyři předchozí vý-
pravy za stejným účelem bývaly právě 
včas. Tentokrát ale obava z letos tak roz-
močených lesních cest se zbytky sněhu, 
ledovice a také ještě nerozkvetlých plně 
bledulí v chráněné oblasti-rezervaci. 

Co když bude už pozdě? Ale nebylo. 
Den, dva dny předem se po dlouhé době 
konečně ukázalo slunce na jasné obloze, 
j ako na zavolání a tak se nás nakonec sešlo 

dvaadvacet. Osm Ledečáků, připojili se 
k nám Broďáci, také Jihlava, Světlá. 

Od samého rána modrá obloha bez mra-
ků, jen ještě trochu mlhy časně ráno, když 
jsme projížděli údolím Sázavy. A pak už se 
slunce vyhouplo na svou nebeskou dráhu, 
nasedlo do zlatého vozu a „vijó, nebeští 
koně, jedeme do krásného dne..." 

Náš cíl byl tentokrát ve Ždírci nad 
Doubravou - „CHKO RANSKO". Cesta 
do chráněné oblasti byla už od nádraží 
příjemná, pohodlná a proto ani chvatu 
nebylo a my si užívali pohody a nakonec 
i setkání s jarními květy. Celé lány ble-
dulí jarních v mokřadech olšového lesa, 
po obou stranách cesty. 

A tak nás nakonec ani tuze nemrzel 
aprílový žert Českých drah. Ano, kdo 
se spoléháš na „regionální jízdní řád 
2008/9", dej si pozor: (strana 36, odjezd 
vlaku ze Zdířce ve 14.15) - žádné ozna-

čení, že o sobotách a nedělích nejede uve-
dený osobní vlak, a my spolehnutí na něj 
jsme museli vyčkat až na ten další. Přešli 
jsme to ale s úsměvem, Ždírec je pohodo-
vý. Neodpustím si teď poznámku o tom, 
že město si jeho obyvatelé dokáží udržet 
čisté. Upravené zahrádky - inspirace -
a co víc, nikde žádné odpadky po ulicích, 
papíry, sáčky, krabičky od cigaret a jejich 
zbytky, lahve... Opravdu všude čisto. 
Rozdíl až nápadný pro každého, kdo zná 
jiná města u nás, Ledeč nevyjímaje. 

O tom ale tahle vzpomínka na jednu pří-
jemnou výpravu do hezkého kraje, města 
lesa, do přírody. Chodíme do přírody - ne 
že bychom byli něčím uraženi, zklamáni 
tak, že odmítáme společnost a její chová-
ní, které nás někdy zraňuje, nebo odmí-
táme její způsoby. Ale neprijde-li jaro za 
námi, musíme za ním. Tak to má být. 

Za oldskauty Sonny 
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P O Ž Á R H R A D U 
Poklidné středeční odpoledne 8. břez-

na 1879 rozvířila hasičská trubka. 
O půl páté vznikl požár v kůlně u domu 
č.p. 234 pana Kubáta v Pivovarské ulici. 
Zakrátko byl v jednom plameni i obyt-
ný dům, zčásti ještě dřevěný. Zakrátko 
se dostavil i ledečský hasičský sbor, 
založený před sedmi lety v roce 1872, 
s dvoukolovou stříkačkou, kterou jim 
darovala v roce 1875 Pojišťovací banka 
Slavie v Praze. Na místě ale už mno-
ho nezmohli, dům vyhořel do základů. 
Kubátovi údajně měli na půdě schova-
né sádlo, které - když se na něj stříkala 
voda - prskalo a létalo do výšky, čemuž 
ještě napomohl i silný vítr. Dům stál pod 
hradem, a tak žhavý oharek, který vyle-
těl z požáru, padl na střechu hradu, tak zvaných „velkých kasáren". Velká část hrad-
ních střech byla v té době ještě kryta šindelem. Za chvíli se začalo ze střechy kouřit 
a objevil se plamen. Panský šindelář František Kšíkal běžel rychle nahoru a ruční 
stříkačkou se snažil hasit vyschlou střechu. Původní střecha hradu byla ale velmi 
vysoká a nedalo se na ni vlézt. Uvnitř zase chyběly stropy, a tak se hašení nedařilo, 
i když přijeli hasiči. Oheň se tak rychle šířil i na okolní střechy. Postupně pak zasáhl 
velké a malé kasárny, stáje u věže, kapli a dům stojící u mostu. Pro příkrost střech se 
stříkačkám nedařilo vytlačit vodu do takové výšky a k tomu ještě došla voda v hrad-
ních kašnách. Jen s přičiněním lesmistra Adolfa Sveinbergera a světelských hasičů 
(založeni 1877), kteří byli telegraficky povoláni do Ledče, došlo k uchránění pří-
bytku nad skálou, který byl kryt taškami. Naskýtal se hrůzostrašný pohled na hořící 
hrad. Zář pozorovali lidé až na hradě Lipnici a z vesniček v okolí. Oheň trval od páté 
hodiny odpolední až do deseti v noci. Hasiči celé požářiště hlídali a polévali vodou 
ještě celý týden. Přesto 12. března v noci, za velkého větru, se oheň znovu vzňal. 
Jiskry začaly ohrožovat i samotné město. Hasiči museli opět přikročit k hašení. Vítr 
shodil i čtrnáct metrů vysoký komín na horním nádvoří. 

Střechy domů ve městě byly obsazeny obyvateli a neustále polévány, aby nemoh-
lo dojít ke vzniku požáru. Po uhašení ohně působil hrad jako když přes něj přešlo 
švédské vojsko a vše zničilo. Zachránila se jen panská kancelář pod klenutím. Dveře 

do kanceláře byly narychlo zazděny na 
sucho cihlami, proto tam oheň nemohl. 
Tak se podařilo zachránit velké množství 
spisového materiálu. 

Požár ze msty založila děvečka Ma-
rie (Barbora) Žatečková, pocházející ze 
Světlé. Paní jí dopoledne vytýkala, že 
špatně zametla síň a ta ze zloby sirkami 
zapálila v kůlně slámu. Svoji vinu při-
znala i před soudem a ten ji odsoudil na 
patnáct let do žaláře. V té době patřil 
hrad Tereziánské nadaci, která ho měla 
pojištěný. První česká pojišťovna jí za 
zničené střechy vyplatila 5032 zlatých. 

Pokračování příště. 
-fp-

VÍTĚZSLAV JANDÁK 
TENTOKRÁT POD 

HRADEM 
Populární herec, poslanec 

Parlamentu České republiky 
a bývalý ministr kultury - Mgr. 
VÍTĚZSLAV JANDÁK se na 
svých cestách často, byť nakrát-
ko, zastaví v našem městě. Říká, 
že město má zvláštní atmosféru, 
především pak dominantní hrad. 
A nezůstává jen u obdivu. Pan 
Jandák nezapře svůj vřelý vztah 
k památkám a v rámci svých mož-
ností podporuje jejich záchranu. 
Ledečský hrad získal, díky jeho 
přízni, část finančních prostředků 
na opravu fasády. Těší nás zájem 
tohoto umělce a rádi ho u nás 
zase přivítáme. 

ČPP 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Nejlevnější autopoj iš tění 

KONTAKTNÍADRESA 
Rudolf Prchal 

Melechovská 1263 
584 01 Ledeč nad Sázavou 

Telefon; 569 721 969, 608 889 632 

N A B Í Z Í M soukromé hodiny angličti-
ny s rodilým mluvčím. Kontakt na tel.: 
Petra 724 883 260. 

Firma PETRA spol. s r. o. 
prodává palivové dříví 

Doprava zajištěna. 
Ceny: BUK 770,-Kč/prm 

BŘÍZA 620,-Kč/prm 
SMRK 580,-Kč/prm 

V délkách 2 m a 3 m 
Doprava v ceně dřeva 
Kontakt na tel. č. 518 367 351 
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INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS 

• Upozornění pro vlastníky lesa 
Světelský městský úřad zveřejnil 7. 5. 2009 ná-

sledující upozornění pro vlastníky lesa: Vzhledem 
k silným loňským vichřicím, které způsobily značné 
škody v lesních porostech, (zlomy a vývraty) a brz-
kému nástupu teplotně nadprůměrných dní nasta-
ly vhodné podmínky pro vývoj kalamitních hmyzích 
škůdců - kůrovců (lýkožrouta smrkového a lesklé-
ho). K rojení došlo cca o 14 dní dříve, než je obvyk-
lé. Právě vývraty, zlomy a jinak poškozené stromy 
včas nezpracované, ale i neodvezené nakrácené dře-
vo, či těžební zbytky (vrcholky stromů, příp. silné 
větve atp.) jsou ideální živnou hmotou pro kůrovce. 

Orgán státní správy proto vyzývá vlastníky lesů, aby 
bezodkladně činili opatření, která povedou k redukci 
kůrovců, k odstranění škod nebo k zamezení jejich 
dalšího šíření, a to zejména odstraňováním materiálu 
vhodného pro rozmnožování kůrovců, soustavným 
vyhledáváním a včasným zpracováním všech napa-
dených stromů, ošetřováním lesních porostů, zjišťo-
váním výskytu a hubením těchto škůdců. Tato opatře-
ní jsou dle lesního zákona povinností majitele lesa. 

Městský úřad Světlá nad Sázavou jako orgán státní 
správy lesů spolu s Českou inspekcí životního pro-
středí situaci neustále monitoruje. Při zjištění nedo-
statků bude správním řízením ukládáno vlastníkům 
lesa opatření popřípadě sankce. 

Několik praktických rad: 
1) Pouze pokácení napadeného stromu kůrovce 

nezahubí! Bez problému dokončí vývoj a napadne 
okolní porosty. Pokácení napadeného stromu 
a ponechání v lese je proto zcela nedostatečné. 
Také při uskladnění napadeného dřeva v blízkosti 
lesa nebezpečí dalšího šíření lýkožrouta stále trvá. 

2) I v tzv. kůrovcové souši, kdy již dochází 
k plošnému opadávání kůry, může být stále 
kůrovec přítomen. 

3) K zamezení šíření škůdce je tedy nutné včas 
odstraňovat a zpracovávat napadené dřevo 
(pokácet a odvézt dostatečně daleko od lesa či 
předat k dalšímu zpracování, chemicky ošetřit, 
odkornit atp.). 

4) Vždy se řiďte se pokyny Vašeho odborného 
lesního hospodáře. 

• Změna k lepšímu 
Od Nového roku mohl pozornější návštěvník našich 

stránek zaznamenat zvýšenou aktivitu na webových 
stránkách Základní školy Ledeč nad Sázavou. Nejen, 
že změnily k lepšímu svoji grafickou podobu, ale za-
čaly se zde s větší frekvencí objevovat články o škol-
ním dění, příspěvky žáků a učitelů. Veřejnost se tak 
může seznámit se školními aktivitami, které zaslouží 
pozornost a pochvalu. Ať už se jedná o pingpongové 
a hrací stoly na chodbách, projektové dny, zeměpis-
nou či biologickou olympiádu, evropský projekt Ar-
boretum, kurz Výchova ke zdraví, preventivní progra-

my, velikonoční tvoření a nyní čerstvě natřené lavičky 
v areálu školy. Je velice dobře, že se škola začala řídit 
heslem „Kdo si hraje, nezlobí" a o svých aktivitách 
se nezdráhá informovat. Společně se zveřejňováním 
prací žáků tak dává i tímto moderním informačním 
kanálem najevo rodičům, že je o jejich děti v Základní 
škole Ledeč nad Sázavou dobře postaráno. 

• Rozhodnutí o stromech v Sačanech a Sychrově 
V pondělí 20. dubna 2009 od 10:00 hodin proběh-

lo před kostelem sv. Jana Křtitele v Sačanech míst-
ní šetření ve věci žádosti Města Ledeč nad Sázavou 
na pokácení šesti lip kolem sačanského hřbitova. 
Jednání se zúčastnili starosta Vrba s místostarostou 
Doležalem, kozlovský starosta Borovský, pracovníci 
ledečského odboru životního prostředí Ing. Dvořák 
a Mgr. Hospodková, zástupci římskokatolické far-
nosti paní Nováková, pan Vondráček a občané pan 
Syrovátka a pan Lhoťan. 

V souladu s posudkem soudního znalce bylo do-
hodnuto, že bude v nejkratší možné lhůtě odstraněny 
lípa č. 1 před vchodem na hřbitov ohrožující kulturní 
památku ze 13. století a lípa č. 5 za hřbitovní zdí, 
která je výrazně poškozená loňskou vichřicí. Za tyto 
stromy budou vysazeny lípy nové. Ostatní stromy bu-
dou následně ošetřeny. Na úhradu nákladů spojených 
s ošetřením stromů podalo město žádost o dotaci. 

Zjednání se 19. 4. 2009 e-mailovou zprávou omlu-
vilo o.s. Molekul, které po seznámení s odborným 
posudkem souhlasí se zprávou dendrologa a je připra-
veno se vzdát i práva na odvolání. Po místním šetření 
jsme navštívili náves v Sychrově, kde čtyři nebezpečné 
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stromy lemují místní kapličku, v souladu s odborným 
posudkem dendrologa podalo město Ledeč nad Sáza-
vou následně oznámení o pokácení těchto stromů, kte-
ré následně provedli pracovníci technických služeb. 
• Lesní požár v Obrvani 

V pátek 18. dubna 2009 v 16:13 hodin byl na 
místní hasičskou stanici nahlášen požár paseky 
a lesního porostu pod obcí Obrvaň u Ledče nad 
Sázavou. Na místě zasahovaly dvě profesionální 
a šest jednotek dobrovolných hasičů. Příčina požá-
ru je předmětem vyšetřování příslušných orgánů. 

Jako první byla na místo zásahu povolána jednot-
ka HZS Ledeč nad Sázavou, která vyjela s vozidlem 
CAS - 16 Camiva. Současně byla povolána jednot-
ka SDH Ledeč nad Sázavou (CAS - 32 Tatra T 815 
(řidič HZS), DA - 12 Avia), dále pak SDH Kožlí, 
SDH Hněvkovice, SDH Jedlá (CAS - 25 Škoda 
706), SDH Číhošť, HZS Světlá nad Sázavou (CAS 
32 - Tatra T 815) a SDH Světlá nad Sázavou (CAS 
- 32 Tatra T 148). Zásah probíhal ve velice obtíž-
ných terénních podmínkách. Pro hašení se použila 
kyvadlová doprava vody, a to tak, že útočné proudy 
byly napájeny ze dvou cisteren, které setrvávaly nad 
svahem a byly doplňovány čtyřmi cisternami pen-
dlujícími mezi požářištěm a čerpacím stanovištěm 
v Údolní ulici. Zdolávání požáru, které kompliko-
val nedostatek vody, jeho skryté šíření v podrostu 
a nárazový vítr, trvalo více jak tři hodiny. 

• U viaduktu bude bezpečněji 
Při loňské červnové vichřici došlo na krajské 

komunikaci 11/150 v prostoru mezi vilou Marké-
ta a železničním viaduktem k odlomení obrovské-
ho kmene z prvního v řadě mohutných stromů po 
pravé straně komunikace směrem na Světlou. Rána 
po odlomeném kmenu ukázala, že se jedná o strom 
napadený hnilobou. Proto se souhlasem Krajské 
správy a údržby silnic a světelského odboru život-
ního prostředí bylo nyní přistoupeno k odstranění 
všech nebezpečných stromů a na jejich místo mo-
hou být instalována svodidla. Až budou tyto práce 
dokončeny, bude u vily Markéty a železničního via-
duktu bezpečněji nejen pro řidiče, ale i pro chodce. 

O sto padesát metrů blíž k městu, v prostoru mezi vi-
lou Markéta a Koželužnou, byly již zbytky nedávno 
pokácených topolů zpracovány a odvezeny. Majitel 
pozemku zde pokračuje v jeho úpravách. 

• Schválena dotace 14 milionů Kč na 
komunikace 

Zastupitelstvo kraje Vysočina a Zastupitelstvo 
města Ledeč nad Sázavou schválily téměř současně 
poskytnutí a přijetí dotace 14 mil. Kč na rekonstruk-
ci a opravu místních komunikací v ulicích Nádražní 
a J. Haška v Ledči nad Sázavou. Obě tyto místní ko-
munikace sloužily v nedávné minulosti jako objízd-
né trasy při opravě komunikacích krajských. Proto 
se vedení města obrátilo na kraj Vysočina s žádostí 
o poskytnutí finančních prostředků na jejich opravu 
a po ročním vyjednávání bylo konečně v květnu t.r. 
poskytnutí finančních prostředků schváleno. Měs-
to plánuje nejprve opravit komunikaci a chodníky 
v ul. J. Haška, kde přijde odfrézovat asfaltový kryt 
vozovky i chodníků, porovnat obrubníky a zhotovit 
nové asfaltové vrstvy. V souvislosti s tím požáda-
lo město o souhlas s pokácením dvou lip rostoucích 
přímo z chodníku. 

V ulici Nádražní bude se bude jednat o rozsáhlejší 
rekonstrukci vozovky, chodníků, přilehlých parko-
višť. Práce zde budou probíhat po etapách, tak aby 
byl zabezpečen přístup k objektům a domům v ulici. 

Práce započnout v polovině tohoto roku v ulici 
J. Haška, následně též v ulici Nádražní, kde budou 
dokončeny do termínu 30. 6. 2010. 

-sv-
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LET 
ORGANIZOVANÉHO 

RYBÁŘSTVÍ V LEDČI N. S. 

t 
První sportovní rybáři - udičkáři, nebyli na počátku své čin-

nosti nijak organizováni. Oblíbili si lov na udici, pro jeho vzru-
šující průběh, boj a přímý kontakt s rybou, a stali se tak v našem 
městě prvními propagátory sportovního lovu ryb. 

Vznik organizace sportovních rybářů se jeví, z dnešního 
pohledu, poněkud kuriózní. Byla to cesta složitá. Bylo nutné 
překonat řadu překážek, nepochopení i lidské nepřejícnosti pro 
ušlechtilou činnost. Její počátek se datuje od konce 19. století, 
kdy i v našem městě začíná sílit národní uvědomění a jsou za-
kládány první české spolky. 

Píše se 20. duben 1919 a v místnostech hostince Okresního 
domu se konala ustavující schůze rybářského spolku. Schůze se 
zúčastnilo přes šedesát zájemců, z nichž se jich čtyřicet dva ihned 
přihlásilo za řádné členy spolku. Předsedou spolku byl zvolen pan 
MUDr. Konstantin Róssel, okresní lékař v Ledči nad Sázavou. 
Členové výboru: Loukotka V., Oliva A., Jelínek V., Ulč S., Pospí-
šil J., Moravec R., Muzikář J., Pfeífer A., Zůna P., Svoboda Č., 
Machovec A., Fenik J. Zápisné bylo stanoveno jednou pro vždy 
10,- Kčs, příspěvky 1,- Kčs měsíčně. Stanovy a pravidla byly pře-
vzaty od Rybářského spolku v Brandýse n. Labem a upraveny na 
místní podmínky. Na první výborové schůzi, konané 27. 4. 1919, 
předseda spolku dr. Róssel prohlásil, že „přenechává spolku svůj 
rybolov ve tvořidlech, pronajatý od ledečské obce". 

Dále předseda navrhl, aby byla vypátrána celá historie rybářství 
v Ledči, vypracován program a způsob, jak získat právo rybolovu, 
ledečským velkostatkem přisvojované. Ředitel velkostatku pan 
Hořejší přenechal zdarma spolku svůj rybolov na řece Sázavě a 
Želivce. Dále bylo jednáno s obcí chřenovickou o udělení svolení 
k chytání ryb v jejím katastru. Byl přijat návrh jednatele spolku 
Josefa Fenika jednat se světelským velkostatkem o přenechání 
rybolovu pod Vilémovicemi ledečskému rybářskému spolku. 

V květnu toho byla podána žádost na ministerstvu zemědělství 
o zaregistrování spolku a získání potoků - Jestřebnického, Pil-
ského, Pavlovského a pod Velikou, a to proto, že spolek zamýšlí 
racionálně pěstovat ušlechtilé druhy ryb, zejména pstruhy. 

Na řádné výroční valné hromadě rybářského spolku, 2. června 
1920, dochází ke změnám ve výboru. Přicházejí J. Pilík, A. Oliva, 
K. Záviška, J. Jakubec, F. Oliva, A. Bačkovský, A. Vyvodil. Karel 
Záviška je ustanoven prvým přísežným dozorcem nad rybářstvím. 
Za odměnu 100,- Kčs ročně a za chyceného pytláka 5,- Kčs. 

27. 2. 1926 na valné hromadě v hostinci U Nováků předseda 
dr. Rossel konstatuje, že paní Loukotková propůjčila zdarma 
místo na své louce u potoka v Barborce, ke zřízení líhně (dneš-
ní malá budova pod posledním rybníčkem u budovy MO). Do 
líhně bylo zakoupeno 50 000 jiker pstruha, z nichž byl plůdek 
dobře vypěstován. Plůdek byl prodán do Světlé n. S., Zruče n. 
S. a Dolních Královic. Okresní politická správa povoluje zříze-
ní slupu na jezu U Kulíků a v Chřenovicích. 

V roce 1930, po úmrtí předsedy spolku dr. Róssela, opět dochá-
zí k doplnění a změnám ve výboru. Napříště se dlouholetým před-

sedou stává Ing. Fišer, noví členové - Prokeš, Veselý, Škarvada, 
Růžička, Macho vec, Burýšek, Semerád, Gríinfeld, Mejstřík, po-
rybným je jmenován Kvasna. Spolek měl již padesát dva členů. 

Spolek navštívil docent dr. Schóferna, rybářský expert zemské 
rady a velice kladně hodnotil dosažené výsledky v chovu ryb. 

V únoru 1937, na základě zemědělského svazu bylo usne-
seno chytat štiku pouze na 1 vlasec, spolek dostává subvenci 
300,- Kčs a jikry pstruha duháka od Zemědělské rady v Praze. 
Bylo objednáno 10 000 jiker lipana, protože se mu zde velice 
dařilo. Hospodář Chudoba dokládá, že bylo vysazeno 549 ks 
cejna, 1375 ks kapra, 5000 ks úhoře, 15 000 štičího plůdku. 

V těchto letech aktivně pracují další členové, např. Laštovič-
ka, Petrů, Rudl, Wágner, Vrzáček, Tůma a Jarman. Za druhé svě-
tové války byl rybářský spolek v útlumu. Přesto rybáři chodili 
chytat a každý úlovek byl přilepšením zásobování pro rodinu. 

Na snímku Karel Záviška se synem Václavem. 
Otištěno z ročenky k 70. výročí založení 

ledečského rybářského spolku v roce 1989 

Rybářské závody 
Zveme všechny naše členy, ale samozřejmě i hosty z jiných organizací, 

kteří mají chuť si poměřit svoje rybářské umění, na další ročník 
RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ DOSPĚLÝCH I DĚTÍ, 

KTERÉ SE KONAJÍ DNE 6. ČERVNA 2009 NA RYBNÍKU HUTĚ II. 
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Ledečský taneční pohár 
V sobotu 18. 4. 2009 proběhl 7. ročník Ledečského tanečního poháru. Vše vypuklo v půl de-

sáté po úvodním slovu pana starosty Stanislava Vrby a tančilo se až do devíti do večera. Soutěžilo 
se ve čtyřech věkových a tanečních kategoriích. Sjelo se na 1200 soutěžících ze všech koutů celé 
České republiky. Celou soutěž moderovala paní Zina Smolarová-Čapková a hudebně doprovázel 
DJ Jan Černý. Do poroty usedli Zdena Adamusová, Tomáš Žák, Jitka Melichovská, Katka Smola-
rová a Vašek Roub. Účast si nenechali ujít ani taneční skupiny Centra-DDM - Tygříci, Kometky 
a Zivns. Jako kulturní vložka se nám představili tanečníci ze zájmového útvaru Centru-DDM 
Break dance. Děkujeme panu Šilhánovi za prodej občerstvení a pekařství U Dymáků za výborné 
koláče, které posloužily již tradičně jako ceny, dále děkujeme všem, kteří nám pomáhali a podpo-
řili nás i soutěžící. A za rok možná na viděnou. Za Centrum DDM Marcela Mainerová 

CENTRUM - DDM Ledeč nad Sázavou, chce pozvat všechny děti a rodiče 
na Den dětí s domečkem na Septouchově. 

Kdy - 30. 5. 2009, ve 13.30hod. Bude to odpoledne plné soutěží, sladkostí, hudby a nesmí chybět ani 
pohádka na konec.Těší se na Vás kolektiv Centra-DDM 

CESTA KOLEM SVĚTA - LETNÍ TÁBOR S DDM LEDEČ NAD SÁZAVOU 
Termín: 11. července - 24. července 2009 

Cena: 3900,- Kč 
Projeďte s námi svět. Poznejte, jak se žije v cizích zemích. Uvidíte pyramidy, eskymácká 

iglú, Eiffelovu věž. Setkáte se s japonskými samuraji, anglickými lordy, havajskými tanečnice-
mi. Ochutnáte cizokrajná jídla. Vyzkoušíte si hry bez hranic. Ať je Vám 6 nebo 16, neváhejte 
procestovat s námi celý svět za 13 dní na táboře se spoustou nových i známých her. Tábor 
je určen pro děti od šesti let - horní věková hranice není určena. Program bude uzpůsoben 
věku účastníků - pro starší táborníky budou připraveny speciální zážitkové hry - adrena-
linově náročnější. Táborová základna Hluboká u Skutče se nachází v krásném prostředí 
Žďárských vrchů a je dokonale zařízena pro početný dětský tábor. 

Letošní tábor bude unikátní nejen délkou pobytu, ale i celotáborovou hrou, která skrývá novou 
formu programu her a speciální jídelníček. Můžete se také těšit na spoustu hostů z řad známých 
osobností. Hlavní vedoucí: Tomáš Doležal 

Bližší informace a závazné přihlášky obdržíte v Centru-DDM, Husovo náměstí 242, 584 01 
Ledeč n. S., telefon 569 726 415, 569 720 537 (na žádost zašleme poštou). 
Termín uzávěrky přihlášek je 22. 5. 2009 nebo s naplněním omezené kapacity (rozhoduje 
datum podání přihlášky). 

Jak jsme vyráběli obří akvárium 
Co když si vyrobíme obří akvárko, zkusila jsem nalákat děti ve třídě. To bude dobrý, ozvalo se 

třídou, a tak jsme začali plánovat. Rozhodli jsme se, že si pozveme maminky a tatínky, ať nám při-
jdou pomoci. Připravili jsme jim veselé (smajlíkové) chlebíčky, ať se mohou posilnit před prací. 

Sešla se nás opravdu plná třída. Rodinné týmy si hned začaly rozebírat připravené šablony ryb, 
barevné papíry, nůžky a lepidla. A pak to začalo! Každý tým se snažil vyrobit co nejkrásnější akva-
rijní rybu. Pracovali jsme téměř tři hodiny a výsledek - úžasný! 

Paní uklízečka Maruška nám pomohla každou rybu a připravenou „vodu" připevnit na správné 
místo. A kde že to akvárko máme? Až půjdete kolem mateřské školy na sídlišti, podívejte se do 
spojovacího tunelu a uvidíte, jak se nám všem povedlo. 

Zdena Polanecká, učitelka logopedické třídy 

Výzva pro držitele psů 
Vyzýváme všechny držitele psů na území města Ledeč nad Sázavou a jeho místních částí, kteří 

doposud nesplnili svoji oznamovací povinnost o držení psa, a to do deseti dnů od vzniku své 
poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího dle čl. 4 
Obecně závazné vyhlášky města Ledče nad Sázavou č. 5/2003, nebo neplní svoji poplatkovou 
povinnost danou touto vyhláškou, aby tak učinili nejpozději do 30. června 2009, do kdy bude 
možno provést nesplněnou oznamovací a poplatkovou povinnost bez sankcí. Po tomto termínu 
provedou příslušní úředníci městského úřadu kontrolu a v případě nesplnění těchto povinností 
vyměří platebním výměrem poplatkovou povinnost ve výši trojnásobku až za 3 roky zpětně. 

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy 

SLUŠNÉ ŠTĚNĚ - ZÁKLAD DOBRÉHO PSA! 
Slovo SLUŠNÉ je zde míněno ve vztahu 

ke štěněti hned ve dvou významech: První je 
„slušné" VZHLEDOVĚ. Druhé „slušné" je 
POVAHOVĚ. A oba významy jsou jen a pou-
ze v rukou majitele... 

Aby bylo štěně zdravé a spokojené - sluš-
né vzhledově - je nutno znát aspoň základy 
správné VÝŽIVY. Nemůžeme zde zacházet 
do podrobností, tak jen: pes, počínaje nejmen-
ším štěnětem, potřebuje stravu, která je pro 
něj vhodná. Živiny, které mu pomáhají růst 
a udržují jeho dobrou imunitu. Rostoucí štěně 
potřebuje úměrně víc kalorií než dospělý pes. 
Přitom bříška štěňat jsou malá, nemohou je 
naplnit dostatkem potravy na celý den = pro-
to tedy krmení víckrát (viz minulý díl). Vždy 
je potřeba volit potravu správně k PLEME-
NI! Velká a obří plemena dospívají až kolem 
18-24 měsíců, malá kolem 12. Vybírejte proto 
vhodné krmení hlavně podle velikostního rázu 
psa. Obecně platí, že MÉNĚ škody uděláte, 
když budete malé plemeno krmit stravou (mí-
něny granule) pro velké plemeno. Opačně je 
to hodně špatně!! Například labrador (ale sa-
mozřejmě i jiná větší plemena!), překrmovaný 
jako štěně, může mít už v mladém věku pro-
blémy s klouby. Vyvíjející se kostra neunese 
váhu měkkých tkání a máte problém na CELY 
další psí život. Různá neodborná přidávání 
vápníku může zas rozhodit jeho poměr k fos-
foru a kosti budou paradoxně slabé a řídké... 
Prostě: Není to úplně jednoduché krmit štěně 
tak, aby bylo SLUŠNÉ a nezakládali mu na 
budoucí zdravotní problémy. Věřte, že 80 % 
zdravotních problémů psa má na svědomí 
špatné krmení. Takže vždy si URČITĚ včas 
sežeňte správné informace, nejlépe v odborné 
literatuře nebo na internetu. 

Druhý význam slova slušné (štěně) je vlast-
ně POSLUŠNÉ. Zít s lidmi není pro psa žádná 
legrace. Při výchově psa buďte vždy laskaví 
a trpěliví - takovýto „vklad" se vám v dalším 
soužití dobře „zúročí". Mnohé z toho, co od 
psů vyžadujeme, vůbec není přirozené pro 
jejich druh! Chceme například, aby zůstávali 
delší čas sami doma, aby neničili to, co my 
považujeme za cenné, aby neštěkali, byli čis-
totní, rozuměli lidské řeči... Dbejte na to, aby 
štěně získávalo pokud možno jen dobré zku-
šenosti a naučilo se jen správné reakce. 

Jak na to vám u štěněte staršího 4 měsíců po-
radí zkušení instruktoři (výcvikáři) na cvičišti. 
Ale než bude mít váš miláček ukončeno veškeré 
očkování, abyste tam s ním mohli, jste na VÝ-
CHOVU sami! A právě tady dělají někdy maji-
telé velké chyby. Jednou z nich je POLIDŠŤO-
VANI štěněte. Pes je přírodou naprogramovaný 
jinak než člověk, nemá jeho postupy chování, 
priority ani cíle. Na NÁS lidech je, abychom 
naopak pochopili PSÍ ZÁKONY a ŘEČ a pod-
le toho se psem od prvních dnů pracovali. Tím 
dáme štěněti velkou šanci pochopit, jak se stát 
dobrým členem lidské smečky. 

(Podle literatury připravila Jana P. 
Příště: Dejte šanci štěněti chápat lidský svět!) 
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Celostátní soutěž 
odborných dovedností 

Ve dnech 6.-7. 4. 2009 proběhla v 
Brně celostátní soutěž „KOVO JUNIOR" 
oboru zámečník. Této soutěže odborných 
dovedností se zúčastnil žák třetího roční-
ku oboru zámečník střední odborné ško-
ly Michal Blažej ovský. Prokázal velmi 
dobré teoretické znalosti a praktické do-
vednosti a umístil se na pěkném 8. místě 
v této celostátní soutěži. Gratulujeme a 
přejeme mnoho dalších úspěchů a úspěš-
né vykonání závěrečných zkoušek. 

Josef Vitiska 

Další skvělá 
francouzštinárka! 

Ve čtvrtek 16. dubna proběhlo v Praze 
3 na gymnáziu Sladkovského letošní klá-
ní nej lepších francouzštinám, těch, kteří 
vyhráli krajská kola konverzační soutěže 
ve francouzském jazyce. Také naše gym-
názium tu mělo svou zástupkyni, Kateři-
nu Havlíčkovou z kvarty, v kategorii AI, 
která je určena nejméně pokročilým žá-
kům. A Katka obstála ve velké konkuren-
ci na výbornou, umístila se na 5. místě! 

Jana Budinská 

§ ZUŠ Ledeč n. S. vás zve. 
Ledeč nad Sázavou 

ENGLISH ASSISTANCE 
STŘEDISKO JAZYKOVÝCH 

SLUŽEB 
MGR. JIŘÍ MELOUN NABÍZÍ 

VÝUKU ANGLIČTINY 
Pro studenty: 
doučování nebo rozšíření znalostí ja-
zyka pro jednotlivce nebo pro malé 
skupiny 
prázdninové intenzivní kurzy pro 
jednotlivce i malé skupiny 
Pro absolventy: 
intenzivní kurzy (v termínu červen 
- září) směřující k úspěšnému slože-
ní zkoušky First certificate (příprava 
a zprostředkování zkoušky) 
Firemní kurzy: 
pro jednotlivce i skupiny(začátečníci, 
pokročilí, příprava ke státním zkouš-
kám, business english....), možná vý-
uka na pracoviště 
Pro veřejnost: 
kurzy pro začátečníky i pokročilé, pro 
jednotlivce i malé skupiny 
Kdy: dle dohody 
Kde: v Centru - DDM Ledeč nad 
Sázavou 
Cena: individuální (závislá na počtu 
účastníků) 
Kontakt: Ivana Svobodová 
telefon: 725 722 151 
E-mail: svobodaivana @seznam.cz 
Reference a bližší informace: 
www.en-assistance.cz 

17. 5. Roztančené odpoledne 
Představí se žáci tanečního oboru ZUŠ v choreografiích uč. Ivety Melicharové. Po-
pulárními skladbami program obohatí akordeonový orchestr ZUŠ. 
- sokolovna - zač. ve 13.30 hod, vstupné dobrovolné 

19. 5. Pěvecký koncert 
V programu vystoupí žákyně uč. Petry Ochové. 
- sál ZUŠ v ZŠ Komenského ul. - zač. v 17 hod., vstupné dobrovolné 

27. 5. O prasatech a lidech - divadelní představení 
Představí se žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ 
- sál gymnázia - zač. v 18 hod, vstupné dobrovolné 

4. 6. Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUS Ledeč n. S. 
- koná se v prostorách budovy ZUŠ Nádražní 231 od 16 hod. 

4. 6. Závěrečné koncerty žáků ZUŠ 
ZUŠ představí výsledky celoroční práce žáků hudebního oboru. 
- sál gymnázia, začátky v 17 a 19 hod 

6. 6. Festival dechových orchestrů -
- vystoupí dechové orchestry základních uměleckých škol Ledeč nad Sázavou, Pra-
ha-Hostivař, Ledečská dechovka a taneční orchestr ZUŠ Ledeč n. S. Program obo-
hatí vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Ledeč n. S. 
Ledečské náměstí, začátek ve 13.30 hod. 

ZUŠ Ledeč n. S., Na Mizerově 82, tel. 569 726 239, zus.ledec@tiscali.cz 

ZUŠ Ledeč nad Sázavou oznamuje, že pro příští 
školní rok 2009/2010 

přijímá žáky do těchto oborů: 
hudební 

přípravná hudební nauka - cílem výu-
ky je hravou formou rozvíjet hudebně 
pohybové, rytmické a pěvecké schop-
nosti dítěte (pro žáky od 5 let) 
hra na zobcovou flétnu 
hra na dechové nástroje - s výhledem 
hry v dech. orchestru - trubka, tenor, 
lesní roh, tuba, klarinet, saxofon, příč-
ná flétna a další 
hra na akordeon 

hra na klavír 
hra na housle 
hra na kytaru 
hra na bicí nástroje 
hra na el. klávesy 
pěvecká hlasová výchova pro žáky 
pěvecký sbor Hlásek pro mladší děti 
pěvecký sbor Campanella pro starší 
děti 

Žáci mají možnost bezplatného zapůjčení hudebních nástrojů pro domácí cvičení. 
Žáci se v průběhu studia zapojují do následujících nástrojových seskupení, která ve 
škole působí: 
• orchestry: dechový, taneční, akordeonový, kytarový 
• soubory: flétnový, klávesový a další komorní seskupení 

výtvarný - malba, kresba, grafika, keramika, fotografování (pro žáky od 6 let) 

literárně-dramatický - dramatická výchova (pro žáky od 7 let) 

taneční - taneční průprava, základy lidového, moderního-scénického a klasického 
tance (pro žáky od 5 let) 
Přijímací zkoušky se konají každé úterý od 15 do 17 hod (květen, červen) 

CO NABÍZÍ NAŠE ZUŠ? 
• Kvalitní a smysluplné trávení volného času dětí 
• Závazné učební plány a učební osnovy schválené MŠMT 
• Uměleckou profilaci v oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně- dra-

matickém 
• Pedagogický sbor složený z absolventů vyšších odborných a vysokých umělec-

kých škol 
• Uplatnění žáků ve velkém množství souborů, orchestrů, v pěveckých sborech 
• Vlastní výstavy, vernisáže, představení, koncerty, divadlo 
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Kam kráčí ledečský fotbal? 
V poslední době fotbaloví fandové v Ledči velmi kritizují výsledky ledečských fotbalových 

družstev. Protože si přízně všech fandů vážíme, je nutné trochu osvětlit pozadí dění v současném 
fotbale v Ledči (popřípadě požádat o sportovní spoluúčast). 

Měřítkem úspěchu je vždy A tým, který se v současné době pohybuje ve spodních patrech ta-
bulky, což nese hlavní vlnu nespokojenosti. Pokud si áčko zachová i pro příští rok účast v I.A třídě, 
budeme určitě spokojeni. Velmi zkušené B mužstvo mužů se pohybuje na špici okresního přeboru 
a ťuká na postupová dvířka do vyšší soutěže. Výbor bude určitě vážit provázanost obou mužstev 
jako základny pro A tým a účelnost vynaložených prostředků. Zde jsou problémy řešitelné a již se 
situace, leč pomalu, ale mění. Hluboké vrásky nám, bohužel, dělají čtyři mládežnická družstva. 
Jako výbor jsme se nechali unést euforií nového trenéra a nechali si vnutit start všech družstev 
v nejvyšší soutěži kraje s tím, že hráčů je hodně a byl by hřích to mládeži neumožnit. Bohužel 
pan trenér ukončil svou činnost a při rozboru počtu hráčů jednotlivých věkových kategorií jsme 
zjistili spíše opak. Situaci výbor vyřešil náhradním trenérem, ale bohužel nefungují vazby rodiče -
děti - trenéři, a to ve všech těchto 4 kategoriích. Jak jinak máme při některých zápasech pochopit 
neúčast hráčů s odůvodněním, musím jet k babičce (umývat s taťkou auto, jdeme na pouť, dostal 
jsem špatnou známku ...). Je nutné si uvědomit, že tímto se naruší celý tým a snahy trenérů (kteří 
tuto práci dělají zdarma ve svém volném čase) a tím naprosto znehodnotí jejich úsilí. 

Určitě to sníží i sebevědomí hráčů, kteří poctivě přišli a prohráli. Navíc příště to mohou být 
právě oni, kdo bude chybět, protože se to zkrátka může. Takže nyní je výbor v pozici, že shání 
peníze na údržbu, činnost družstev, dopravu a rozhodčí. 

Dále zajišťuje trenéry a teď už i děti a vše kryje materiálně. To vše dělá několik jedinců 
zdarma a vkládají do toho peníze, aniž by něco očekávali. Zatím se to daří ustát i díky několika 
sponzorům, kteří se snaží napomoci. Za to j im patří dík! Pokud se situace zájmu dětí a rodičů 
nezmění, troufnu si předpovědět scénář činnosti od nové sezóny (od léta), pokud u toho opravdu 
zůstane tento organizační výbor. Určitě nebudeme už žadonit a prosit někoho, aby hrál fotbal. 
Kdo bude mít zájem, bude mu to umožněno a bude to třeba jen jedno mládežnické mužstvo, 
které ale bude s chutí hrát a trénovat, a to i se zájmem rodičů. Ostatní děti možná budou sedět na 
náměstí, pokuřovat, popíjet nebo si občas i „šlehnou", což je pro ně fyzicky méně náročné. Bude 
to problém rodičů, ne výboru fotbalu, tomu alespoň ubude starostí. Ono není jednoduché každý 
týden vypravit sedm družstev k zápasům, zajistit organizačně a vše pokrýt finančně i personálně. 
Aby se krizový scénář nenaplnil, žádáme rodiče, fanoušky a další příznivce fotbalu, aby se zapo-
jili do aktivní činnosti. Informace podá sekretář pan Karel Hruša. 

Na závěr, aby nebylo vše jen černé, se musíme pochlubit, že velmi dobře nám pracuje družstvo 
přípravky pod vedením J. Lebrušky, kde tyto problémy vůbec neznáme a vztah rodič, hráč, trenér 
funguje vcelku dobře. To je příklad, že to jde! Určitě budou rodiče výborem, prostřednictvím 
svých dětí, písemně osloveni k vyjádření a dle tohoto výsledku se bude „lámat chleba". V sou-
časné době zatím pracuje fotbalový výbor v tomto složení: Předseda Otto Vopěnka, sekretář 
Karel Hruša, František Milichovský, Mil. Šimek a Mir. Kouba. 

Se souhlasem FVMir. Kouba 

Den dětí v Pavlově 

se uskuteční 6. června 2009 od 13:00 
hod. na Stanici ochrany zvířat v Pavlově. 

Můžete s námi soutěžit, poznávat zví-
řátka, zúčastnit se kroužkování ptáků, 
poznávat stopy a srsti zvířat a mnoho 
dalšího. 

Srdečně zvou pracovníci stanice 
a obec Pavlov. 

PROVOZNÍ DOBA 
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 

Otevřeno od 20. 4. 2009 

PONDĚLÍ 

ÚTERÝ 

STŘEDA 

ČTVRTEK 

PÁTEK 

14:00-20:00 

14:00-20:00 

14:00-20:00 

14:00-20:00 

14:00-20:00 

Jarní čtyřhry 

SOBOTA 9:00-12:00 14:00-20:00 

NEDĚLE 9:00-12:00 14:00-20:00 

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 731 156 912 

Prodám rodinný d ů m 4+1 
v Ledči nad Sázavou s garáží, 

chatou a zahradou. 
D ů m je po celkové 

rekonstrukci velmi úsporný. 
Kontakt: 774 249 668 

P r o v á d í m e m o n t á ž e , opra -
v y e lekt ro ins ta lac í a h r o m o -
s v o d ů rod . d o m k ů , p r ů m y s -
l o v ý c h ob jek tů , d o m á c í c h 
t e l e fonů , r o z v a d ě č ů - v š e 
v č e t n ě reviz í . 

D á l e p r o d e j e lek t romate r iá lu , 
spo t ř eb i čů 

- sporáky, boi lery, p ř í m o t o -
py, e lek t rokot le 

( se z a p o j e n í m p ro byd len í 
s D P H 9 % ) 

Tel. 6 0 2 2 5 2 3 6 5 
e l e k t r o @ e l k o m p l e x . c z 

Dvacátý pátý duben byl po dlouhé zimní přestávce velmi očekávaným dnem. Po uklizení 
tenisových kurtů, přípravě na novou sezonu, se právě tento den otevíraly tradičním turnajem 
čtyřher. 

Dopoledne vyplnily zápasy místních starších žáků. Na losováni do dvou skupin po třech pá-
rech sehráli nejprve zápasy ve skupinách, pak je čekal klíč podobný tomu hokejovému. Vítěz 
skupiny A sehrál semifinálový duel s druhým ze skupiny B. A naopak. Letošní vítěznou dvojicí 
se stala Z. Vopěnková a J. Boudník, kteří ve finále porazili J. Drápalu s P. Blažkem. Bronzovou 
medaili brali A. Baumová a R. Berka. 

Odpoledne patřilo dospělým. Za slunného počasí si přišla zahrát dvacítka tenistů. V první ka-
tegorii obhájila vítězství z loňského roku dvojice J. Běloušek, P. Urban. Druzí skončili J. Novák, 
J. Boudník, třetí O. Krivohlavý, K. Barták. 

Ve druhé kategorii nenašel přemožitele pár L. Pešek, M. Kroutil, na druhém místě se umístili 
P. Hořejš, P. Fiřt, bronz patří dvojici J. Vrbka, O. Hýla. 

Všech 32 účastníků tohoto již tradičného tenisového klání bylo nadmíru spokojeno a pro 
spoustu hráčů to byla generálka pro nastávající mistrovská utkání začínající první květnový ví-
kend na našich dvorcích. Více informací a fotografií na http://TKL.ic.cz 

Marek Kroutil, TKL 
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BLAHOPŘÁNÍ 
Dne 30. května oslaví své 80. naroze-

niny maminka, babička a prababička, 
paní Anna Rajdlová z Ledče n. S. 

Vše nej lepší, hodně životního elánu 
a další roky jenom ve zdraví přejí děti 
s rodinou, vnoučata a pravnoučata. 

PODĚKOVÁNÍ 
V rámci akce „Čistá Vysočina", kte-

rou připravil a realizoval v termínu 2 0 -
26. dubna 2009 Krajský úřad kraje Vy-
sočina, proběhla úklidová akce i v obci 
Sechov pod patronací místního SDH. 

Ve středu 22. 4. 2009 jsme vyčistili 
všechny příkopy u příjezdových komu-
nikací od Ledče, Kožlí i do Podhradí 
i prostory obce od plastů, komunálního 
odpadu a nepořádku vůbec. Málokdo by 
věřil, že naplníme 10 ks velkoobjemo-
vých pytlů umělou hmotou a 6 stejných 
pytlů komunálním odpadem. Když jsme 
„úlovky" složili na návsi u KD, byla toho 
„jpěkná" hromada. Jmenovitě se akce 
Čistá Vysočina v Šechově zúčastnili: 
pí Naďa Vosiková, p. Krátký Miroslav 
starší, Krátký Miroslav mladší, Jandáček 
Karel starší, Jandáček Karel mladší, Ve-
leta Václav, Vosika Jindřich mladší a Jo-
sef Jenčík mladší. 

Chtěl bych zde poděkovat všem zú-
častněným za aktivní přístup k akci a kdo 
nemohl přijít letos, těšíme se za rok, kdy 
akci, věřím, zopakujeme. Poděkování 
patří i Krajské správě a údržbě silnic Vy-
sočina, pobočce Ledeč nad Sázavou, za 
rychlý odvoz sebraného odpadu. 

Foto z akce stejně jako více informací 
o obci Sechov najdete na www.sechov.cz. 

Josef Jenčík ml., Sechov 

J A ^ P O L s . r . o . 

Ledeč n / S. 

Nádražní 271, držitel certifikátu 
ČSN EN ISO 9001 :2001 

Vyrábíme splaškové jímky, vodoměrné 
šachty, odlučovače ropných látek, nádrže na 
hospodaření s dešťovou vodou, rezervoáry 
na pitnou vodu, kompostéry, díly vzducho-
techniky, atd. Vše v provedení z plastu dle 
konkrétních potřeb zákazníka v provedení 
hranatém, kruhovém nebo oválném. S vý-
robky předáváme potřebné certifikáty pro 
stavební odbor ke kolaudaci dle zákona. 
V naší firmě vyškolíme pracovníky pro zá-
kladní kurz svářeče plastů, včetně provedení 
zkoušky a periodického přezkoušení. 

Více na: www.jaspol-ledec.cz 
tel./fax 569 721 782 / 569 725 525, 
mobil 739 262 223, 608 030 204, 

e-mail info@jaspol-ledec.cz 

Prodám levně garáž ve 
Wolkerově ulici (pod Intexem) 

v Ledči n. S. Cena dohodou. 
Kontakt: 603 349 791 

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM 

Nabízím pronájem rodinného domu 
s velkou zahradou v obci Sázavka. 
Vhodné pro aktivní důchodce, kutily 
(péče o dům, stromy, drobné opravy, 
sekání trávy...). Za tuto péči nabízím 
nízkou cenu za pronájem, klidné 
zázemí pro rekreaci a pohodu v malé 
obci. Prodejna a restaurace v místě. 
Občané bez trvalého bydliště, prosím 
nevolejte! Kontakt: 603 269 347 

RECYCLING-KOVOVÉ 
ODPADY A.S. 

Hermannova 561, 583 01 Chotěboř 

ZDARMA 
Ekologická likvidace autovraků, 
odvoz auta k likvidaci zajistíme, 
potvrzení o likvidaci vystavíme 

Informace na tel. 724 346 920 

Dále nabízíme 
výkup kovových odpadů na 

provozovně ve Světlé n. Sáz. 

zajímavé ceny 
platby v hotovosti 
tel. 606 380 707 

www. kovové o d p ady. cz 

OZNÁMENÍ 
Sděluji svým zákazníkům, že 
kadeřnické služby Renaty Nováčkové 
jsou od 29. září 2008 PŘEMÍSTĚNY 
do budovy na poliklinice v Ledči n. 
S., Habrecká 450, II. patro. Těším se 
na vás! Kontakt: 604 373 330 

Andersenova večerní škola 
Také jste snili o škole bez povinností, písemek a špatných známek? O vyučování s dlou-

hými přestávkami a krátkými hodinami? Tak tenhle model si vyzkoušely děti, které se 
3. dubna zúčastnily další spací noci v knihovně. V Andersenově večerní škole se totiž roz-
dávaly jen samé jedničky, učení bylo nahrazeno soutěžemi a hádankami. Učitelský sbor 
pod vedením ředitelky Horymíry Kruťákové vyučoval jen několik předmětů, aby se žáčci 
příliš neunavili. Sama paní ředitelka se ujala chemie a se svými pokusy si brzy zjednala 
u žáků opravdový respekt. Když se poté nepropracovali k tělesné výchově, žáci se už ani 
nedivili. Dalším předmětem byla výtvarná výchova pod dohledem paní učitelky Matyldy 
Matlalové. Všichni přítomní si hluboce oddychli, že nůžky vykonaly pouze tu činnost, ke 
které jsou určeny. Hudební výchova byla zpestřena návštěvou dvou známých zpěváků, 
kteří se sami nabídli, že večerní Andersenovu školu navštíví. I když byli v přestrojení, na-
daní žáci je hned identifikovali. Jen se trochu podivovali, že Vondráčková s Korném stihli 
tak rychle nacvičit náročnou taneční sestavu. Když se okolo 22. hodiny učitelka Karla Po-
znamenaná při své hodině dějepisu před-
stavila jako pátá žena Karla IV., všichni si 
uvědomili, že zázraky se dějí tomu, kdo 
v ně věří. Poté byla bez úhony v nočních 
hodinách přečkána i hodina matematiky 
a navíc byly podány i slušné početní výko-
ny. Díky hojnému občerstvení byli všichni 
dlouho ve formě, ale přesto nakonec usnuli 
a o Andersenově škole si nechali zdát... 

knihovnice 

Občanské sdružení 
Diakonie Broumov 

ve spolupráci s obecním úřadem 
v Hradci vyhlašují 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
• Letního a zimního oblečení (dám-

ské, pánské, dětské), obuvi 
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, 

utěrek, záclon, látek 
• Domácí potřeby - nádobí bílé i čer-

né, skleničky - vše jen funkční 
• Peří, péřových a vatovaných při-

krývek, polštářů a dek 
• Hraček 
Věci, které nám prosíme nedávejte: 
elektrospotřebiče, ledničky, televize, 
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, 
dětské kočárky - ty se transportem 
znehodnotí. Sbírka se uskuteční ve 
vašem městě či obci 

Dne: 29. a 30. června 2009 
Čas: od 15 do 17 hodin 

Místo: Obecní úřad Hradec 

Věci prosíme zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem 

Děkujeme za vaši pomoc. 
Dispečink Diakonie Broumov: 
224 316 800, 224 317 203 
Diakonie Broumov je nezisková hu-
manitární organizace, která poskytu-
je materiální pomoc potřebným ob-
čanům a dává práci lidem, kteří jsou 
těžko umístitelní na trhu práce. 

Více na 
www.diakoniebroumov.org 
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