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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST ÚNOR 2013

POZOR, ZMĚNA

VÝSTAVA V ČÍHOŠTI

SITUACE NA TRHU PRÁCE

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 14. ledna 2013

I. ZM schvaluje:
– přijetí dotace za Veřejně prospěšné práce z Úřadu práce 

Havlíčkův Brod ve výši 80.000,- Kč.
– úpravy ke konci roku 2012, včetně tabulky „Rozpočto-

vá opatření č. ZM07_ZM01_130114_ úpravy ke konci 
roku 2012“, která je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní.

– závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč nad Sázavou 
na rok 2012, které jsou nedílnou součástí tohoto usne-
sení.

USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč n. S.
konané dne 21. ledna 2013

I. RM schvaluje:
– zahájení realizace řešení energetických úspor a nevy-

hovujícího stavu objektu MŠ Družstevní formou meto-
dy EPC se společností IP Polná.

– přijetí Smlouvy č. 10079201 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR na spolufi nanco-
vání akce „Zpracování digitálního povodňového plánu 
a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému 
pro město Ledeč nad Sázavou“ ve výši 187.183,60 Kč. 

– odstoupení od smlouvy na vypracování projektové do-
kumentace na rekonstrukci ČOV v areálu nemocnice 
Háj v Ledči nad Sázavou, s panem Ing. Ondřejem Ml-
čochem.

– pronájem nebytových prostor v suterénu v domě čp. 
558-559 v Ledči nad Sázavou ul. Na Sibiři, od 1. 2. 
2013 J. W. za částku 400,- Kč/m2/rok. 

– darování palivového dříví (topoly v množství cca 6 m3 
uložené v prostoru letního stadionu v Ledči nad Sáza-
vou) Automotoklubu, Pod Šeptouchovem 260, Ledeč 
nad Sázavou. 

II. RM neschvaluje:
– pronájem nebytových prostor v budově čp. 16 v Ledči 

nad Sázavou, Husovo náměstí, k pořádání bohoslužeb 
pro mongolské křesťany Sboru Církve bratrské se síd-
lem v H. Brodě.

PRODÁM 
byt 1+1v Ledči n. S., v cihlovém domě,  1. poscho-
dí, po kompletní rekonstrukci, celkově zateplený. 
Cena dohodou. Kontakt na telefon: 604 858 925.

Obec Číhošť, Nadační fond kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Číhošti a Farní úřad v Číhošti si Vás dovolují 
pozvat na výstavu JOSEF TOUFAR (kněz a mučedník 
z Číhoště 1902–1950). Výstava je v budově školy a po-
trvá do 25. února 2013. Autor scénáře, podkladů výsta-
vy a knihy Jako bychom dnes zemřít měli je Mgr. Miloš 
Doležal. Výstavu zapůjčilo Muzeum Vysočiny H. Brod. 
Informace na telefonu: 720 456 678.

Míra nezaměstnanosti v mikroregionu Ledeč n. S. čini-
la k 31. 12. 2011 celkem 8,09 %, což bylo 407 uchazečů 
o zaměstnání (z toho 245 žen). Přímo ve městě Ledeč n. 
S. bylo 229 nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti zde 
byla 7,30 %. Počet volných pracovních míst na Ledeč-
sku činil k 30. 6. 2012 celkem 3 místa, celkem o volné 
pracovní místo připadlo na Ledečsku 29,07 uchazeče 
o zaměstnání. Průměrná míra nezaměstnanosti v okre-
se H. Brod činila k 31. 12. 2012 celkem 10,1 % (4.548 
uchazečů o zaměstnání). MPSV přechází na nový uka-
zatel nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměst-
naných na obyvatelstvu – k defi nitivnímu přechodu na 
nový ukazatel dojde v lednu 2013. K 31. 12. 2012 činil 
podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu celkem 7,0 %. Po-
čet volných pracovních míst v okrese HB činil k 31. 12. 
2012 celkem 39 míst.

Na základě Rozhodnutí generálního ředitele Úřadu prá-
ce České republiky č. 3/2013 dochází od 1. února 2013 
ke změně úředních hodin úřadu práce takto:
pondělí 8.00–12.00 13.00–17.00
úterý 8.00–11.00    
středa 8.00–12.00 13.00–17.00
čtvrtek 8.00–11.00    
pátek neúřední den 8.00–11.00 Jen pro evidenci 
nových uchazečů o zaměstnání, příjem žádostí o nepo-
jistné sociální dávky či pozvané klienty.

Tato změna se také týká kontaktního pracoviště Světlá 
nad Sázavou, včetně pracoviště v Ledči nad Sázavou.

9.–10. 2. Dr. Kotrbová,
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 422 741

16. –17. 2. Dr. Stratilová,
Havlíčkova 484, Chotěboř Tel.: 564 623 880

23. –24. 2. Dr. Staňková,
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 108

2. –3. 3. Dr. Pumprová,
Hrnčířská 2925, H. Brod Tel.: 569 428 238

9. –10. 3. Dr. Doležalová (Hauslerová),
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 731 458 055
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Dne 18. ledna proběhla na ledečské požární stanici vý-
roční valná hromada SDH Ledeč. Jednání se zúčastnili, 
kromě členů sboru, rovněž pozvaní hosté, zasloužilý hasič 
Jaroslav Nácovský, za město místostarosta Jaroslav Dole-
žal a za HZS ČR npor. Josef Doležal, DiS. Jednání zahájil 
a řídil jednatel sboru Vítězslav Hess a hned v úvodu podě-
koval členům sboru za práci v uplynulém období. 

Následně vystoupil starosta sboru Mgr. Daniel Horký. 
Přednesl zprávu o činnosti v roce 2012. Připomenul led-
nový požár v Havlíčkově ulici. V březnu došlo k požáru 
louky u Hněvkovic. V dubnu proběhlo čištění Sázavy 
a zatemnění sokolovny. V květnu pomohli s úpravami na 
pozemku stacionáře Petrklíč. Dále proběhla asistence na 
dvou motokrosech a okrsková soutěž v Číhošti. V květ-
nu došlo ke třem událostem, a to v jeden den, kdy voda 
vyplavila Sudex, dostala se do DPS a poté byl vyhlášen 
požární poplach. V nemocnici v Háji došlo k požáru lůž-
ka. V červnu došlo ke čtyřem požárům. Jednalo se o požár 
nezávislého topení ve vlaku, lakovny v Kovofi niši, vozidla 
v Hněvkovicích a k požáru od rychlovarné konvice. V čer-
venci byla provedena technická pomoc na sídlišti – spadlý 
strom u školky. Tradičně proběhla asistence na Notorbur-
gu, v srpnu asistence na Mimofestu. K dalším událostem 
došlo až v září. Požár trávy u nádraží, soutěž IZS v H. 
Borové a soutěž v Hradci. Dne 27. září proběhlo prově-
řovací cvičení, zaměřené na evakuaci osob z nemocnice 
v Háji a poslední zářijový víkend proběhly oslavy 140. 
výročí založení sboru. Za zorganizování poděkoval Tomá-
šovi Doležalovi, Martinu Hrindovi a Jaroslavu Jelínkovi. 
V souvislosti s výročím byl vydán almanach, shrnující do-
stupné informace o historii sboru a byly vyrobeny pamětní 
odznaky, propisovací tužky, bloky a otvíráky. V říjnu došlo 
k požáru v H. Březince, kde hořela truhlárna. V listopadu 

proběhl zásah u požáru sloupu elektrického vedení u Koz-
lova. V prosinci byly zajištěny asistence na dvou kultur-
ních akcích a také inventury. Závěrem poděkoval všem 
členům za odvedenou práci, představitelům města, SH 
ČMS a HZS ČR za spolupráci a podporu. 

Následovalo schválení plánu práce na rok 2013. Tra-
dičně byla schválena zásahová činnost, výcvik, účast na 
soutěžích, školení, a zvážen byl i případný nákup dýchací 
techniky pro výjezdovou jednotku. Dalším bodem bylo 
schválení výjezdové jednotky, pro letošní rok ve složení: 
L. Hart, J. Jelínek, L. Císařová, J. Pánek, D. Horký, Š. Po-
lák, D. Šrámek, P. Janák, T. Doležal, J. Zatočil, O. Kršňák, 
S. Špaček, M. Hrinda, J. Říha, V. Machotka, M. Prášek, D. 
Panský, V. Pokorný ml., O. Janák, V. Hess a P. Pokorný. 

V následné diskuzi vystoupil místostarosta Doležal, 
který poděkoval za práci sboru. Zhodnotil stav členských 
základen u ostatních dobrovolných organizací a některé 
aktuální problémy s tím související. 

Npor. J. Doležal, DiS. poděkoval jménem HZS KV. Za 
okresní odbornou radu velitelů vystoupil V. Pokorný. Dále 
vystoupil bývalý ředitel ÚO HB HZS KV, zasloužilý hasič 
J. Nácovský, který pozdravil jménem výkonného výboru 
OSH a zhodnotil průběh oslav 140. výročí založení SDH 
v Ledči. Rovněž pojednal o některých specifi kách HZS 
Správy železniční dopravní cesty. 

Diskutoval i starosta sboru Mgr. Daniel Horký a doda-
tečně, před členskou základnou, poděkoval Š. Polákovi za 
pomoc při přípravě vydaného almanachu, který je klad-
ně hodnocen. Jako poslední zazněla informace, že letošní 
okrsková soutěž se bude konat 25. 5. 2013 ve Bělé. Po 
ukončení ofi ciální části večera následovalo občerstvení 
a přátelské posezení. http://hasici.ledecns.cz/ 

Mgr. Daniel Horký 

HASIČSKÁ VALNÁ HROMADA

KOMINICTVÍ URBAN
nabízí:

čištění komínů, revize spalinových cest dle
NV 91/2010, rekonstrukce komínů, vložkování, 

frézování, stavby nových pemzo-betonových komínů 
dánské fi rmy SCANCORE, dále dopojení odkouření 
plynových kotlů a kamen, odkouření BRILON, revize 
komínů ke kolaudaci, prodej a montáž nerezových 

komínů BERTRAMS. Prodej kamen ADURO, 
ROMOTOP a jiné. Pracujeme vždy kvalitně, 

také o víkendech. 
Pro objednávky termínů volejte tel. 776 666 014

TRUHLÁŘSTVÍ a nábytkové studio 
WWW.URBANFURNITURE.CZ 

pro vás navrhne a vyrobí sektorový nábytek z široké 
nabídky dekorů lamino desek výrobců KRONOSPAN 
nebo EGGER a ostatních moderních materiálů jako 

např. THERMOPAL – vysoký lesk a odolnost. 
Dle vašich představ přesně na míru vyrobíme dětské 

pokoje, kancelářský nábytek, vybavení obchodů, 
vestavěné skříně.

Pracujeme vždy kvalitně.
Kontakt na telefon:  775 41 55 50
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KALEIDOSKOP

Podle dobré tradice nás na začátku roku navštívili tři králové, byli milí, hezky zazpívali, jen nám zapomněli křídou napsat 
své iniciály s letopočtem na vrátka, tak snad příště. O jejich bohulibém koledování čtěte na str. 8. V Barborce byla zahájena 
„planýrka“ prostoru pro budování nového stacionáře, který by tu měl být postaven během poměrně krátké doby.

Přestože letošní leden nebyl krutě studený (průměrná teplota byla -1,1 °C), i tak zvěř na polích a v lesích strádá. Není divu, 
že se z toho jeden pomine. Po svém to vyřešil jeden mladý srneček, kdy si přeskočil plot a dobrovolně se usadil v jedné za-
hradě na okraji Ledče. Bezelstné zvířátko zcela jistě netušilo, do jaké kolonie se to dostalo. Doporučujeme skok zpět a hurá 
za družkami, které jsou nedaleko – vždyť jaro už je ve vzduchu.

III. ročník Karnevalu on ice v Ledči. Atos aréna se zaplnila malými i velkými bruslaři, ale i diváky. Zdejší oddíl krasobrus-
lení zde uspořádal karneval na ledě. Zahájen byl vystoupením členek oddílu krasobruslení. Všechna děvčata podala pěkné 
výkony, za což byla odměňována potleskem přítomných diváků. Po celou dobu karnevalu kraloval DJ Vesy – Libor Veselý. 

Sladkovský
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU
S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC LEDEN 2013

DIVADLO MIMOCHODEM PŘEDSTAVUJE
SVŮJ PROGRAM NA SEZÓNU 2013

NEPLATÍ VÝŽIVNÉ NA SVÉ 
DĚTI – z přečinu zanedbání povinné 
výživy je podezřelý 42letý muž z Ledeč-
ska, který v době od 27. 4. 2010 do 31. 
10. 2012 neplnil, nebo jen částečně plnil 
vyživovací povinnost na své dvě děti, 
čímž za uvedené období dluží na výživ-
ném částku 87.103,- Kč. Ve věci bylo 
podezřelému muži policejním inspekto-
rem sděleno podezření ze spáchání uve-
deného přečinu, kdy ve věci je vedeno 
zkrácené přípravné řízení a trestní věc 

byla dále předána k dalšímu opatření na Okresní statutní zastupitelství 
v Havlíčkově Brodě.

ZASTŘELENÍ VOLNĚ POBÍHAJÍCÍHO PSA – na Policejní 
stanici v Ledči nad Sázavou bylo dne 2. 1. 2013 oznámeno, že u kata-
stru obce Kamenná Lhota – Dolní Paseka došlo ze strany neznámého 
pachatele k zastřelení volně pobíhajícího psa rasy německého ovčáka, 
kdy majitel psa vyčíslil předběžně způsobenou škodu ve výši nejméně 
4.500,- Kč. 

KRADL MĚDĚNÉ OKAPY Z KOSTELA – policisté v Ledči 
nad Sázavou zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 
přečinu krádeže, kdy dosud neznámý pachatel v době od 21:00 hod. 
dne 3. 1. 2013 do 07:15 hod. dne 4. 1. 2013 nezjištěným způsobem 

odmontoval a poté odcizil celkem 40 m měděného okapového žlabu 
z kostelíku sv. Jana Křtitele v obci Vrbka – část Sačany, kdy tímto jed-
náním způsobil majiteli kostela Římskokatolické farnosti – děkanství 
Ledeč nad Sázavou celkovou škodu ve výši nejméně 40.000,- Kč.

PADĚLANÁ BANKOVKA V ČESKÉ SPOŘITELNĚ – dne 21. 
ledna bylo přijato na Policii ČR trestní oznámení z České spořitelny, 
a.s., pobočky v Ledči nad Sázavou z podezření ze spáchání zločinu 
pozměňování a padělání peněz, neboť při kontrole peněz vkládaných 
na účet v České spořitelně a.s. byla zjištěna a následně zajištěna pa-
dělaná bankovka nominální hodnoty 500,- Kč. Ve věci dále provádí 
šetření Služba kriminální služba a vyšetřování Havlíčkův Brod, kdy 
podezřelá bankovka byla zaslána do České národní banky Praha ke 
zkoumání pravosti platidla.

POŽÁR GARÁŽE OD TEPLOMETU – dne 25. ledna v odpoled-
ních hodinách vyjížděli policisté v Ledči nad Sázavou k nahlášenému 
požáru dvougaráže v Ledči nad Sázavou. Na místě byla po lokalizaci 
požáru následně vyšetřovatelem HZS Kraje Vysočina, Územní odbor 
Havlíčkův Brod stanovena jako pravděpodobná příčina vzniku požá-
ru zapnutý teplomet, který měl majitel v garáži zapnutý nepřetržitě 
2 dny z důvodu nezamrznutí vodovodního řadu v garáži. Škoda byla 
předběžně stanovena na cca 600.000,- Kč s uchráněnými hodnotami 
nejméně 500.000,- Kč.

npor. Bc. Luboš PEJCHAR, zástupce vedoucího OO
Světlá n.S., Policejní stanice Ledeč n. S.

Po velmi náročném loňském roce přichází plán na letošní, dost mož-
ná ještě náročnější.

V roce 2012 měli mladí ochotníci z divadla Mimochodem opravdu 
napilno. Představili hned dvě povedené premiéry (muzikál Balada pro 
banditu v létě a komedii Blbec k večeři na podzim), obnovenou premi-
éru oblíbené hry Monsieur Amédée s novým obsazením hlavní ženské 
role a v průběhu celého roku na ledečskou scénu pozvali mnoho zají-
mavých hostů. Sami pak vyráželi hrát po celé republice.

I v plánu letošní sezóny bude platit tradice, že se každou čtvrtou 
sobotu můžete těšit na veselé představení, ať už ze strany domácích 
herců, či v režii pozvaných hostů. Všechna hostující představení viděli 
zástupci divadla Mimochodem osobně, takže se nemusíte bát, že byste 
se přišli podívat na zajíce v pytli. Divadelní rok 2013 otevře repríza 
loňské komedie Blbec k večeři, ve které v hlavních rolích opět vystou-
pí skvěle sehrané duo Filip Ženíšek a Roman Machala (22. a 23. břez-
na). O měsíc později (27. dubna) se svou komedií Taková milá slečna 
přijedou ochotníci ze spolku Jana Nepomuka Štěpánka z Chrudimi, 
kteří se v Ledči minulý rok objevili s veselohrou Amant. 11. května 
vás čeká folkový hudební večer nazvaný Písničkáři na terase, který se 
bude konat na hradě. V sobotu 25. května se v Ledči poprvé představí 
vynikající soubor DS Klicpera z Chlumce nad Cidlinou se známou ko-
medií Charleyova teta. V průběhu léta domácí soubor uspořádá reprízy 

dalších svých her, tedy Balady pro banditu a Monsieur Amédée, při-
čemž přesné termíny budou oznámeny později. 27. července se můžete 
těšit na českou hru Klíče na neděli v podání kutnohorského ochotnic-
kého souboru Tyl. Na své si přijdou i milovníci rockové hudby, proto-
že 10. srpna se bude konat již čtvrtý ročník multižánrového festivalu 
Mimofest. Na konci tohoto měsíce, konkrétně 24. srpna, budete moct 
zhlédnout komedii Valmontovy nebezpečné známosti v podání kouři-
mského spolku Mrsťa Prsťa, který Ledeč pobavil svou hrou Někdo to 
rád... Výčet hostů uzavírá pardubické Divadlo Tří, které v diváckém 
hlasování při příležitosti premiéry Blbce k večeři obdrželo cenu za 
nejlepší pozvanou komedii v roce 2012 – Prasklou hřídel od sifonu. 
Se svým zbrusu novým představením se předvedou 28. září. Konec 
roku pak bude opět patřit domácím, neboť 25. a 26. října bude uvedena 
letošní premiéra divadla Mimochodem a 23. listopadu se bude konat 
ještě jedna repríza Blbce k večeři. Novou hru teď mladí ochotníci peč-
livě vybírají z mnoha desítek scénářů a je docela dobře možné, že svůj 
nabitý program, ve kterém nebudou chybět mnohé výjezdy do divadel 
a na přehlídky po celé republice, i letos obohatí o více než jednu pre-
miéru. Ke každému z chystaných představení se včas dozvíte více in-
formací ať už na stránkách našich novin, nebo na webu divadla www.
mimochodem.com. Můžete se i přihlásit k odběru zpráv a novinek na 
adrese info@mimochodem.com.

V minulém roce se v knihovně zaregistrovalo 935 
čtenářů, z toho 223 do 15 let. Místních obyvatel z to-
hoto počtu bylo 755 a 180 bydlících mimo Ledeč. Pro 
zajímavost uvádíme, že nejmladšímu čtenáři jsou 2 roky 
a nejstaršímu 92 let. Ženy z celkového počtu tvoří 75 % 
registrací, muži pouze 25 %. Souhrnný počet výpůjček 
činí 73 478, z toho je 57 990 knih, 15 019 periodik a 469 
CD. 

Knihovna čtenářům mimo jiné poskytuje mezikni-
hovní výpůjční službu, kterou využívají především 
studenti. Jedná se o celorepublikové půjčování od-
borných knih mezi knihovnami, které nemáme ve 

vlastním fondu. V minulém roce jsme takto objednali 
a půjčili 184 knih. 

I veřejný internet v knihovně má své uživatele. Celkem 
tuto možnost vloni využilo 452 osob. V minulém roce 
také proběhlo mnoho akcí pro různé věkové skupiny oby-
vatel. Většinu z nich tvořily besedy pro školy a školky, ale 
pěknou tradicí se též stává posezení s knihou pro seniory. 
Novinkou je konání besed přímo ve třídách škol, čímž se 
nám prodloužil čas věnovaný danému tématu. 

Všichni pracovníci knihovny si váží stálé přízně svých 
čtenářů a přejí jim mnoho hezkých chvil s knihou.  

P. Nulíčková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ROCE 2012
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Několik let po sobě pravidelně dochází k vybudování nebo 
opravě místních komunikací, které vedou k nově postaveným 
domům. Peníze jsou čerpány z dotací POV. Rovněž se v obci 
rozšiřuje veřejné osvětlení podél nových komunikací.

V posledních letech se výrazně proměnila budova OÚ v Hor-
ních Prosíčkách. Budova byla přistavěna o další patro, kde úřa-
duje vedení obce a v přízemí se uvolnily prostory pro místní 
SDH. Minulý rok proběhla v okolí OÚ výsadba zeleně. 

Místní obyvatelé se sdružují do několika spolků. Muži, kro-
mě členství v SDH, založili hokejový tým HC Prosíčka. Hrají 
Hobby ligu a dosažené výsledky jsou uspokojivé. Mladé ma-
minky zase pro své děti pořádají různé programy jako: Dětský 
den, Drakiáda, Mikulášská nadílka, Vítání prázdnin, Ukončení 
prázdin… Kromě vlastního fi nancování jsou tyto akce podporo-
vány místními podnikateli a také obecním úřadem. V roce 2009 
se v obci konala hasičská soutěž a ohlas byl jak mezi místními, 
tak návštěvníky velmi pozitivní.

V červnu 2012 se konalo historicky první vítání občánků 
v obci. Bylo přivítáno do obce pět malých dětí, jako vůbec prv-
ní pak Michaela Hoskovcová. 

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo na jaře 2012 příspěvek 
ve výši 10.000,- Kč na narozené dítě rodičů trvale hlášených 
v obci, 1.000,- Kč příspěvek pro prvňáčky a dárkový balíček ve 
výši 500,- Kč pro důchodce.

Od roku 2011 vznikly v obci tři nové vývěsky, vítací tabule 
a směrový ukazatel ke Studánce. V dubnu 2011 proběhla v Ne-
zdíně rekonstrukce zvoničky a nákup nového zvonu. Na nákupu 
zvonu se podíleli místní formou sbírky a OÚ. V letošním roce 
byla dokončena nová srubová čekárna na rozcestí. Všechny tyto 
nové „stavby“ jsou prací pana T. Hurycha z Nezdína, jemuž po-
máhali místní občané. Za což všem patří poděkování. Od léta 
2011 je součástí života obyvatel v Nezdíně nová tradice, kdy 
pan Hurych každému občanovi v obci, v 18:00 hod., zazvoní 
novým zvonem k svátku a narozeninám.

Život v obci je posledních pět let také možno sledovat na 
webových stránkách www.prosicka.cz. Jsou zde uváděny in-
formace o OÚ, zastupitelstvu, pořádání akcí, sportu, dále pak 
fotodokumentace a videa z většiny aktivit v obci. Za tuto dobu 
navštívilo stránky více jak 12 tisíc návštěvníků.

Vedení obce

II. část

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

trasa č. 10 
• 10 h Světlá n. Sázavou /městská tržnice/
• 11 h Ledeč n. Sázavou /tržnice za autobus. nádražím/ 
• 12 h Hněvkovice /na návsi/

Prodej 22. 2. 2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
  stáří: 12–18 týd. cena: 120–180,- Kč
Chovní kohoutci          12–18 týd. 120–180,- Kč     
Slepice ve snášce 100,- Kč

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU
Od 1. prosince 2012 je nově otevřen 
VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU v areá-
lu JPU technik, Koželská 1262, Ledeč 
nad Sázavou.
Provoz: PO–PÁ 7.00–15.30 hod.
Sobotní výkup dohodou, kontakt na 
telefon: 606 959 723

PRONÁJEM BYTU 
Nabízíme slunný, prostorný byt 3+1 s bal-
kónem, podlahové plochy 53 m2 ve 3. patře 
s výtahem v Ledči n. S., ul. Marie Majerové. 
Byt v cihlovém domě je po kompletní rekon-
strukci s moderně vybavenou koupelnou. 
Byt je nezařízený, orientovaný na jih, pohled 
na dětské hřiště i na celé město.
Kontakt na tel.: 776 282 452

PRODÁM
Dřevoobráběcí stroje domácí výroby 

(pila rámová, cirkulárka malá) s moto-
ry 380 V, levně.

KOUPÍM
Garáž v Ledči nad Sázavou.

Kontakt na telefon: 605 871 665.
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Před Štědrým dnem se konal v sokolovně jubilejní X. ročník turna-
je v halové kopané, který pořádá parta kamarádů. Termín naznačuje, že 
většina lidí v tento den spíše shání dárky nebo si užívají televize, spolu 
s cukrovím. Kamarádi, kteří se jinak jen zřídka vidí, tento den berou jako 
jedinečnou příležitost k setkání. Spojuje je sport, a tak před deseti lety 
vznikl nápad uspořádat vánoční fotbalový turnaj a tradice se drží dodnes. 
Na turnaji se opět setkali hráči regionálních i mezistátních soutěží z mno-
ha sportů a odvětví (fotbal, hokej, skateboarding, horolezectví, cyklisti-
ka…). Fotbalisté Jan Mikula (Slavia Praha), Roman Turek (Žďár n. S.), 
Martin Turek (rakouský SCU Thaya), hokejisté Antonín Dušek (Bílí Tygři 
Liberec), Miroslav Trpišovský (Bohemians Praha) a skateboardový jez-
dec ČSP Mojmír Musil (ILike). Turnaje se zúčastnilo 10 týmů, které si to 
rozdaly o „Putovní pohár Pepíka Bočka“. Týmy byly rozděleny do dvou 
skupin dle losu, který se konal o týden dříve. Ve skupinách sehrály týmy 
utkání trvající 2x5 minut hrubého času, každý s každým a postupovala 

první čtyři mužstva, která se utkala ve vyřazovacích bojích. Po bojích se 
těsně pod „bednou“ umístil tým HOKEJKY (Trpišovský, Dušek, Sedlá-
ček), který prokázal, že i fotbalový míč jim nepřekáží. Na 3. skončili jejich 
přemožitelé, tým ARCHICAD (R.Turek, Miláček, Martínek).

O jubilejního vítěze Christmas cupu spolu svedly boj týmy PROFE-
SOŘI a BYLO NÁS TŘI. Šťastnější z fi nále odcházeli PROFESOŘI 
(Martinové Trpišovský, Turek, Toula). Konečné pořadí: 1. Profesoři, 
2. Bylo nás tři, 3. Archicad, 4. Hokejky, 5. Kadeřníci, 6. Popeláři, 7. 
Garage, 8. Gramaže, 9. Musil Devils, 10. Horka. První tři mužstva byla 
odměněna medailemi a nejlepší hráč turnaje obdržel zlatou kopačku. 
Byl jím Roman Turek (Archicad), nejlepším střelcem Ondřej Martínek 
(Archicad), nejstarší hráč Jan Vladyka (Horka) si odnesl basu piv. Dě-
kujeme pořadatelům a sponzorům za turnaj i závěrečnou party. Těšíme 
se za rok v ledečské sokolovně (pro tento turnaj přezdívané Aréna Ma-
rie Kaňkovské).  CHC

CHRISTMAS CUP 2012 PŘINESL ZAJÍMAVÁ KLÁNÍ A RADOST Z FOTBALU

POHLEDNICE Z ARCHIVU PATRIKA HAVLA

Zajímavé fotografi e z rodinného alba nám 
zapůjčil pan Stanislav Kovařík z Ledče n. S. 
První foto zachycuje jeho otce, pana Antonína 
Kovaříka, jako osvědčeného „specialiste de pi-
lote militaire“, vojenského řidiče specialistu, za 
volantem velitelského renaultu, během návště-
vy francouzské vojenské mise na Hradčanech 
v roce 1921. Později pan Kovařík, s doporuče-
ním Autoklubu RČS, provozoval v Ledči ta-
xislužbu a smluvní dovozy. Na druhé fotografi i 
pan A. Kovařík při odpočinku u své Škody 30, 
před hotelem U Zlaté Prahy. V těsném soused-
ství jeho „štafl u“ se nacházela benzinová pum-
pa americké společnosti Mobiloil. -ph-
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4. ledna se v Ledči nad Sázavou konala 
tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek bude věnován 
na činnost charity. Jako koledníci se do sbírky 
zapojili žáci základní školy Komenského. Do-
provod jim dělali pracovníci charitního stacio-

náře Petrklíč a další dobrovolníci. Sbírka probíhala také ve vesnicích 
v okolí Ledče. Vřelé díky patří koledníkům z Hněvkovic, Ostrova, 
Vilémovic, Nezdína, Prosíček a Hradce. 
Celkem se do ulic Ledče a do vesnic v okolí 
vydalo patnáct skupinek oblečených v bílých 
rouších a s korunami na hlavách, aby svým 
zpěvem tříkrálové koledy a symbolickými 
dary v podobě cukříků a kalendářů potěšily 
potenciální dárce přímo v jejich domácnos-
tech, ale i náhodné kolemjdoucí či prodavače 
v obchodech. Místa, která koledníci prošli, 
bylo snadné poznat podle znamení K+M+B 
2013, které psali na dveře domů a bytů. Ko-
ledníci se radovali nejen z příspěvků na cha-
ritní sbírku, ale často také z dobrot, které od 
dárců dostali za odměnu. To jsou také důvody, 
proč by chtěli příští rok jít opět koledovat. 

V letošní sbírce se vybralo celkem 
66.813 Kč. Výtěžek z tříkrálových pokladni-
ček bude určen na nákup nového automobilu 
pro Charitní ošetřovatelskou službu v Přiby-
slavi, zařízení kaple v domě s pečovatelskou 
službou v Humpolci, dále na služby zdravotní, 
sociální péče, sociálního poradenství, sociální 
prevence, služby pro rodinu a také na přímou 
pomoc potřebným lidem v těžké životní situ-
aci či zasažených živelnou katastrofou.

Touto cestou chceme poděkovat všem koledníkům, vedoucím sku-
pinek i vám všem, kteří jste přispěli. Velké díky patří také paní ředi-
telce ZŠ v Ledči nad Sázavou, zástupci ředitele a paním učitelkám 
4. a 5. tříd, kteří pomohli zajistit koledníky z řad žáků a uvolnili je 
z výuky. 

Podrobné výsledky sbírky viz v následující tabulce:

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM

Číslo pokladničky Vedoucí skupinky Vybíralo se v obci Výtěžek v Kč
5-004-031 Hrbková Zdeňka Ledeč n. S. – Plácky 2 158,-
5-004-032 Volkova Anna Ledeč n. S. – Pivovarská 4 174,-
5-004-033 Vondráčková Jana Ledeč n. S. – Haškova, Hrnčíře 3 822,-

5-004-034 Převorová Kateřina Ledeč n. S. – Husovo nám., nám. 
Svobody 6 274,-

5-004-035 Převor Josef Ledeč n. S. – Horní. Zoufalka 3 780,-
5-004-036 Srncova Jana Ledeč n. S. – nové sídliště 2 986,-

5-004-037 Březinová Kateřina Ledeč n. S. – Havlíčkova.
Na potoce 2 263,-

5-004-038 Urbanová Eva Ledeč n. S. 2 895,-
5-004-039 Bártová Markéta Hradec, Prosíčka, Nezdín 10 719,-

5.004-040 Moravec Václav Ledeč n. S. – Habrecká.
Na Žižkově 2 164,-

5-004-041 Veletová Anna Hněvkovice. Chotěměřice.
Zahájí. Nová Ves. Habrovčice 8 107,-

5-004-042 Vacková Jitka Vílémovice 7 768,-

5.004-043 Krajíček Bohuslav Ledeč n. S. – Poliklinika,
Pod Slínadly 2 361,-

5-004-044 Havlová Hana Ostrov 4 755,-

5-004-045 Zahálková Jitka Ledeč n. S. – Fučíka. Wolkerova. 
Pod skalkou. Na skalce 2 587,-

OKÉNKO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
VOLBA. Zvolili jsme si. Tentokrát prezidenta. Někdo volbu osla-

ví, jiný vypne televizor, aby neviděl politika, kterého nesnáší, jinému 
je volba naprosto lhostejná a ještě jiný nevolil, protože si z kandidátů 
nikoho nevybral. Ač se to ze vzrušených diskuzí nezdá, nejdůležitější 
není zvolený představitel, ale fakt, že můžeme projevit svou vůli. Ve 
svém životě volíme opakovaně. Někdy svobodně, někdy méně svo-
bodně a často na výběr nemáme. Velmi dobře známe volbu ze dvou 
špatných řešení a často kdosi zvolí za nás a bez nás. 

Pro víru v Boha je osobní rozhodnutí člověka nezbytné. Bez svo-
bodné vůle žádná víra není. Ta svoboda je úžasná. Ještě úžasnější je 
naprosté přijetí člověka Bohem. Věříme, že zná naše chyby, ale nabí-
zí nám pomoc, vedení a cestu, aby náš život měl smysl. Všechno to 
s láskou a bez podmínek. Nic takového nám ani ten nejlepší prezident 
dát nemůže. Je na nás, zda nabízené přijmeme. Nejdůležitější volba 
v našem životě není ta prezidentská. 

Nově zvolenému prezidentovi a nám všem přeji při obtížném roz-
hodování hodně odvahy a pokory. Obojí budeme velmi potřebovat. 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
8. 2. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí plné 

her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých) 
10. 2. a 10. 3. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně 

v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. 
Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. 

 Po promluvě se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. Organi-
zuje Mgr. Jana Sklenářová).

15. 2., 22. 2., v 18.00 Přednášky na faře (přednášející P. ThDr. Jan Bárta) 
17. 2. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (Hraje skupina 

Naděje)
 21. 2. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře)
 Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
11. 2. Panny Marie Lurdské (Tohoto dne roku 1858 spatřila prostá 

dívka Bernadetta v jeskyni u Lurd Pannu Marii). 
13. 2. Popeleční středa (Tento den kněz na znamení pokory udělá věří-

cím křížek popelem na čelo. Popel je znamením pomíjivosti. Pope-
leční středou začíná doba postní, období příprav na Velikonoce).

14. 2. Sv. Valentin (Ve třetím století našeho letopočtu se podle legend 
biskup Valentin zapsal do srdcí lidí svou schopností pomáhat tr-
pícím. Podle legendy také oddával zamilované dvojice proti vůli 
císaře. Kvůli milosrdenství a pochopení, které měl pro zamilované, 
se stal symbolem věrné lásky). 

22. 2. Svátek stolce sv. Petra (Upozorňuje nás na přímé spojení dnešní 
církve s apoštolem Petrem, kterého Ježíš Kristus určil jako svého 
zástupce na zemi. Věříme, že i dnešní papežové jsou pokračovateli 
apoštolů). 

Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil 
Mgr. Miroslav Sklenář
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*ANKETA * ANKETA * ANKETA * ANKETA *

VIVAT, TANGO!

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE V DOMOVĚ HÁJ

ANKETA A JEJÍ VÝSLEDKY
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se v našem městě uskutečnila 

anketa, jejímž cílem bylo zjistit váš názor na revizi městské 
památkové zóny v Ledči nad Sázavou. V anketě bylo vydáno 
celkem 1979 anketních lístků, což představuje 42,9 % volič-
ské základny (celkový počet voličů v Ledči je 4610). Z celko-
vého počtu 1979 anketních lístků bylo 1951 platných, z toho 
1862 se vyslovilo pro revizi památkové zóny, 89 pak bylo pro-
ti. Z celkového počtu platných odevzdaných anketních hlasů 
95,4 % souhlasí s revizí památkové zóny, 4,6 % anketních hla-
sů si přeje zachování zóny ve stávající podobě. Vedení města 
touto cestou děkuje všem, kteří projevili svůj názor a aktivně 
přistoupili k pořádané anketě. Tento výsledek ukazuje, že hra-
nice památkové zóny nejsou logické a smysluplné, byť se nás 
památkáři snaží přesvědčit o opaku. Mandát, který jste nám 
udělili, bude sloužit k dalšímu jednání s Ministerstvem kultu-
ry ČR a Národním památkovým ústavem. O jednáních a jejich 
výsledcích vás budeme průběžně informovat.                      

Mgr. Petr Vaněk, starosta 

Večer ve stylu TANGO NUEVO – argentinské tango s příměsí jazzu a klasických 
prvků, stylu, který přivedl k dokonalosti a současné velké světové popularitě sklada-
tel, akordeonista a bandoneonista Astor Piazzolla. Právě skladby tohoto argentinské-
ho autora byly těžištěm programu středečního koncertu (23. 1.), v němž se ledečské 
veřejnosti představilo profesionální duo ve složení Ladislav Horák – akordeon a Petr 
Nouzovský – violoncello. Jejich brilantní a zároveň uvolněná interpretace a sympa-
tický projev obou interpretů doslova nadchly posluchače v sále. Bylo cítit, jakou sílu 
toto profesionální duo vyzařuje – plně zaujati hudbou a s ní sžiti se oba projevili jako 
jeden celek. Oba interpreti jsou nositeli řady národních i mezinárodních ocenění.

Prof. Ladislav Horák uvedl na koncertě i svého současného žáka na Pražské kon-
zervatoři, absolventa ZUŠ Ledeč Petra Havla. Petr se představil jako interpret ve 
dvou skladbách a také jako vedoucí akordeonového souboru žáků ZUŠ. Ti přispěli 
do programu přímo stylově – ve dvou skladbách předvedli, že TANGO také zahrát 
umí.

Kromě ostatních lednových akcí jsme 
uspořádali již tradiční a velmi oblíbený 
turnaj ve stolním tenisu mezi klienty 
a pracovníky Domova. Turnaje se zú-
častnily stejně početné skupiny klientů 
i pracovníků, mezi nimiž letos nechyběl 
ani pan ředitel. Klienti soustavně a zod-
povědně trénovali již od podzimu. Jelikož 
je mezi nimi i vítěz loňského mistrovství 
republiky, neměli pracovníci lehkou po-
zici. Trénink se vyplatil jak klientům, 
tak pracovníkům, kteří ho s nimi absol-
vovali. Vítězové dostali diplom a cenu, 
ale ti, kteří se nedostali na stupně vítězů, 
rozhodně nebyli smutní, protože všichni 
dobře víme: „Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se!“        

Za Domov Háj Terezie Veletová
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Gymnázium, Střední odborná škola
a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou
telefon: 569 430 500 (sekretariát) www.gvi.cz

ZASNĚŽENÝ TÝDEN NA LYŽÍCH

V Ledči se uskuteční přehlídka filmových dokumentů 
Jeden svět 2013

Ve školním roce 2013/2014 nabízíme tyto obory:

Operátor(ka) skladování je nový tříletý učební obor, který 
bude otevřen na Střední odborné škole v Ledči nad Sázavou od 
1. září 2013.

Absolventi se uplatní při výkonu povolání operátor skladování 
v logistických centrech, v obchodě nebo ve výrobním podniku.

Žáci se budou učit připravovat zboží a materiál různého sorti-
mentu k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spo-
jené s prodejem a nákupem, odebírat a přijímat zboží a materiál, 
vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Budou odborně 
způsobilí skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluho-
vat dopravní a mechanizační prostředky. Součástí vzdělávání 
je i příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze jedno-
ho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hos-
podářství, například kurz motorových manipulačních vozíků, 
jeřábnický kurz, vazačský kurz (délka a rozsah jsou dány před-
pisy).

Vzdělávání bude v 1. ročníku probíhat ve škole (teoretická 
příprava, odborný výcvik bude probíhat v učebnách výpočetních 
technologií – skladové programy), od druhého ročníku je výuka 
rozdělena do dvoutýdenního cyklu (týden teoretická příprava ve 
škole, týden odborný výcvik na smluvních pracovištích školy).

Vzdělávání bude ukončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem 
o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné 
zkoušce a výuční list.

Obor Operátor(ka) skladování je v Kraji Vysočina oborem, 
který se bude vyučovat pouze na naší škole.

 
Žáky 5. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče upozorňu-

jeme, že přihlášky ke studiu se podávají do 15. března 2013 
na adresu naší školy. 

STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU:
GYMNÁZIUM
osmileté studium 79-41-K/81
čtyřleté studium 79-41-K/41
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Informační technologie a ekonomika 18-20-M/01
Strojírenství – informační technologie a počítačová grafi ka 23-
41-M/01
UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM:
Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01
Nástrojař 23-52-H/01
Operátor(ka) skladování 66-53-H/01
DÁLKOVÉ STUDIUM:
Podnikání 64-41-L/51
Provozní technika 23-43-L/51
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA:
Ekonomika a management podniku 63-41-N/12

V neděli 13. ledna se zaplnilo ledečské náměstí studenty, kteří 
čekali na příjezd autobusů a odjezd směr Prkenný Důl. S voláním 
„Za týden ahoooj!“ se žáci sekundy a kvinty ledečského gym-
názia rozloučili se svými rodiči a mávali snad až k ceduli Ledeč 
nad Sázavou.

Po příjezdu do Prkenného Dolu jsme s radostí zjistili, že jak ly-
žařské, tak ubytovací podmínky jsou výborné, a lyžařský výcvik 
tedy mohl začít.

Následující den dopoledne jsme mohli vidět první odvážné 
sjezdy, díky nimž byli žáci rozřazeni do jednotlivých družstev, 
ve kterých po celý týden zdokonalovali své dovednosti. Během 

týdne si naši lyžaři vyzkoušeli různá lyžařská cvičení, ale i sta-
rost o své věci, úklid v pokojích či nákup dostatečného množství 
kofoly a chipsů.

I přes občasné sněžení nám počasí přálo a my se těšili na tra-
diční závěrečné závody ve sjezdu, které mohl v zábavnosti překo-
nat snad jen karneval a karaoke poslední večer našeho výcviku. 
Vše se zdařilo a my jsme v sobotu dopoledne opět na ledečském 
náměstí studenty vrátili do náručí rodičů unavené, ale spokojené. 
Lyžování řadu studentů velmi nadchlo a tak to má být.       

Kateřina Zahálková

15. ročník mezinárodního festivalu do-
kumentárních fi lmů o lidských právech 
Jeden svět pořádaný společností Člověk 
v tísni se nekoná tradičně pouze v hlavním 
městě, ale v polovině března se přesune 
také do regionů. Letos poprvé proběhne 
ve dnech 22.–24. 3. v kinosále ledečského 
Gymnázia. Veřejná část nabídne ve třech 
po sobě jdoucích dnech řadu kvalitních 
zahraničních i domácích dokumentárních 
snímků přinášejících komplexní informa-
ce týkající se celého spektra lidskopráv-
ních, zahraničněpolitických a společenských témat. „Jeden svět 
není běžný fi lmový festival, funguje i jako fórum pro výmě-
nu názorů a zkušeností, diváci mají totiž možnost po skončení 

každého snímku o jeho tématu diskutovat 
s pozvanými hosty – fi lmovými tvůrci 
nebo odborníky na danou problematiku“, 
říká hlavní koordinátor akce z občanského 
sdružení Molekul Vladimír Veleta. A do-
dává, že festival ve své neveřejné části 
zahrnuje další 4 dny projekcí pro místní 
základní a střední školy.

Doprovodný program představí výstavu 
velkoformátových dokumentárních foto-
grafi í ‘Skutečná pomoc‘ mapující 20 let čin-
nosti humanitární organizace Člověk v tísni 

doma i v zahraničí. Další informace stran fi lmů a festivalových 
hostů lze nalézt na internetových stránkách www.jedensvetledec.
cz nebo www.jedensvet.cz.
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VČELAŘENÍ NA LEDEČSKU
Loni v březnu jsem se zúčastnila 

výroční schůze Základní organizace 
Českého svazu včelařů o.s. Ledeč 
nad Sázavou. Byla jsem velmi mile 
a vstřícně přijata předsedou panem 
Josefem Boumou a dalšími členy, 
kteří ochotně vyplnili dotazníkové 
formuláře. Účelem mé návštěvy bylo 
provedení dotazníkového šetření 
o tom, v jakých úlech se v regionu 
včelaří, a výsledky jsem zpracovala 
v závěrečné práci pro Střední učiliš-
tě včelařské v Nasavrkách. Součástí 
práce jsou i výsledky ze ZO ČSV 
Havlíčkův Brod a ZO ČSV Světlá 
nad Sázavou a celá práce je volně 
k nahlédnutí u předsedů těchto zá-
kladních organizací.

Ač na krajině ještě leží sníh a pří-
roda zdánlivě spí, včely se už začínají 
„probouzet“. Matka začíná klást první vajíčka v této sezó-
ně, někteří včelaři už o vánočních svátcích pozorovali tzv. 
očistný prolet (když se v zimě náhle oteplí, včely hromad-
ně vylétají z úlů, aby se vykálely, čímž přispívají k hygie-
ně v úlu a zabraňují tak nemocem), zkrátka, začátek další 
včelařské sezóny je na spadnutí.

V tomto krátkém článku bych chtěla shrnout výsledky 
výzkumu pro ZO ČSV Ledeč a vyzdvihnout některá spe-
cifi ka, která včelaření na Ledečsku má. V dotazníku odpo-
vídalo 77 včelařů z celkového počtu 126 členů, tedy asi 61 
procent. Zkoumanými údaji byly mezi jinými: věk včela-
řů a jak dlouho včelaří, nadmořská výška, používaný typ 
úlu, rámková míra, používání mateří mřížky, kočování se 
včelstvy, chov matek, používání varroa dna proti roztoči 
Varroa destruktor, dezinfekce úlů a několik dalších.

Nejmladšímu členovi ZO Ledeč n. S. bylo v době do-
tazníkového šetření 23 let, nejstaršímu 86 let. Průměrný 
věk je 62 let. Velice podobné věkové rozložení je i v orga-
nizacích ZO Světlá n. S. a ZO Havlíčkův Brod. Co se týče 
typů úlů, včelaři v drtivé většině používají nástavkové 
úly (52 ze 77 včelařů), druhým nejpoužívanějším úlem je 
Moravský univerzál (17 ze 77 včelařů). Dále se v lokalitě 
používá úl Čechoslovák, Tachovský úl, Langstroth, Euro-
dadant, Optimal, ale také dnes již málo používaný úl Bu-
dečský, tzv. Budečák (u deseti včelařů). V celé zkoumané 
lokalitě (Ledeč, Havlíčkův Brod, Světlá) můžeme celkem 
najít patnáct rozdílných typů úlů.

Nejpoužívanější rámková mírou je míra Adamcova, 
39x24 cm (u 57 ze 77 včelařů), druhou nejpoužívanější 
je 39x27,5 cm (11 včelařů). Je pozoruhodné, že na území 
Ledečska včelaři používají 14 různých rámkových měr 
a v celé lokalitě jich je 22. Kočování není v lokalitě příliš 
rozšířeno, v dotazníku nikdo neuvedl, že se včelstvy ko-
čuje, pouze několik respondentů má v plánu začít. 

Poslední součástí dotazníku bylo, zda včelaři používají 
varroa dna (popřípadě zda mají úly s dostatečně vysokým 
podmetem pro vložení zdvojené podložky pro Varroa 
Monitoring). Varroa dno má alespoň v některých úlech 
cca 30 procent respondentů, vysoký podmet má alespoň 

v některých úlech cca 50 procent respondentů. V sou-
vislosti s tímto zjištěním je třeba poznamenat, že značná 
část včelařů v Ledči n. S. je takto technicky připravena 
zvládnout boj s varroázou. Neustálou osvětou již vědí, že 
včelstva oslabená varroázou jsou pak mnohem náchylněj-
ší k celé řadě nákaz virových (například virus akutní para-
lýzy včel), bakteriálních (mor včelího plodu), na které bo-
hužel včelaři nemají žádné léky, ale i méně nebezpečných 
nákaz houbových (například zvápenatění včelího plodu). 
U nových úlů by tedy varroa dno nebo alespoň dostatečný 
podmet, který kontrolu spadu roztoče umožní, mělo být 
již samozřejmostí. Právě díky varroa dnům bylo možno 
odebrat měl pro vyšetření na mor včelího plodu v ochran-
ných pásmech. 

Kdybych měla závěrem shrnout specifi ka včelaření na 
Ledečsku, řekla bych asi toto: v používání rozmanitých 
typů úlů, rámkových měr a metodik včelaření se Le-
dečsko podstatně neliší od zbytku České republiky. Již 
tradičně jsou čeští včelaři vynálezci a experimentátoři 
a mnoho z nich pracuje na neustálém vylepšování své 
metodiky. Co je však potřeba vyzdvihnout je mimořádná 
aktivita a zodpovědnost ledečských včelařů v přístupu 
k léčení včelstev a odborném vzdělávání svých členů. 
Aktivní vzdělávání členů, hlavně při výročních schů-
zích, započalo v roce 2007. Ani dění v celém ČSV nene-
chává ledečské včelaře chladnými a společně organizují 
akce směřující ke zlepšení současného stavu. Nechtějí se 
smířit s tím, že nejsou dostatečně informováni o Svépo-
mocném fondu, do kterého každoročně přispívají částkou 
kolem 7000 Kč. Rozhodnutím schůze byl odeslán Otevře-
ný dopis předsedovi ČSV a členům RV, kde bylo žádáno 
o nápravu, více na www.vcelari.ledecns.cz. Neměl by 
však vzniknout dojem, že se ledečští včelaři věnují pouze 
schůzování – na prvním místě bude vždy péče o včelstva 
(na Ledečsku je jich kolem 1200), která je významnou 
a nenahraditelnou činností pro přírodu a člověka. Přeji 
všem ledečským včelařům šťastný a úspěšný rok 2013 
a těším se na brzké setkání.  

Veronika Ježková, Lipnice nad Sázavou

Varroa destructor – kleštík včelí na larvě včely, foto Ing. Lukáš Rytina
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Dne 9. února letošního roku uplynul 
jeden smutný rok, kdy nás navždy opustil 
manžel, tatínek, dědeček a dobrý člověk 
– pan LADISLAV PÍŠKA z Hradce. 

Děkujeme všem,
kteří vzpomenou spolu s námi.

S láskou stále vzpomínají 
manželka Marie, synové Láďa 

a Míla s rodinami.

Dne 17. února 2013 by se dožil 70 let 
pan MILOSLAV ČERMÁK

z Ledče nad Sázavou.
V červnu letošního roku tomu bude již

5 let, co nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu

s námi.
Děkuje celá rodina

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nezapomene.

Dne 19. února 2013 uplyne smutných 
10 let od úmrtí naší milované manželky, 

maminky a babičky,
paní MILADY ZELENÉ

z Ledče nad Sázavou. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomínejte s námi.

Manžel, dcera Milada a syn Zdeněk
s rodinami

Děkujeme všem, kteří se na začátku 
ledna letošního roku přišli naposledy 

rozloučit 
s panem JANEM MACHÁLKEM

z Ledče nad Sázavou.
Zarmoucená rodina touto cestou děkuje 

za slova soustrasti a květinové dary.
Jana Machálková, manželka

Prostřednictvím Ledečského zpravodaje děkujeme všem 
přátelům a známým a ostatním smutečním hostům,

kteří se 9. ledna letošního roku přišli naposledy rozloučit
s paní MILUŠÍ MAŠÍNOVOU z Ledče nad Sázavou.

Rodina Mašínova

Dne 14. února uplyne už 17 let od úmrtí 
paní MILUŠE FULÍNOVÉ z Habreku. 
Zároveň připomínáme, že paní Fulínová 

by se v březnu tohoto roku dožila 
osmdesáti let.

Děkujeme všem, kteří si na ni 
vzpomenou spolu s námi. 

S úctou a láskou manžel, dcera a syn
s rodinami

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ
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DISKOHRÁTKY TRAVESTI SHOW
Nejúspěšnější česká travesti skupina Hanky Panky přijíždí opět do 

Světlé n. S.  se zbrusu novým pořadem! Nenechte si ujít zábavnou show 
ve stylu televizních estrád, která vyprodává sály po celé republice. 

18. února od 19 hodin v sále kulturního domu KYTICE Světlá,
s  novým pořadem Diskohrátky. 

Vstupenky a bližší informace v Informačních centrech Světlá a Ledeč.

V centru Ledče n. S. se 11. února 2013 otvírá nová restaurace U Řeky. Její 
sídlo je na nábřeží s adresou Husovo náměstí 139 (bývalá AEBI). Pro-
vozovatelé tu od 10,30 hodin budou svým hostům denně nabízet teplou 
kuchyni s poledním menu (možnost platby stravenkami, seniorské slevy) 
a velký výběr nápojů (pivo Plzeň 12°, Kozel 11°). Kromě tohoto servisu 
zařízení nabízí v samotném centru města ubytování v sedmi dvoulůžko-
vých pokojích. Tak tedy od poloviny února letošního roku se můžeme 
potkávat U Řeky. Kontakty: telefony 604 309 030, 603 277 338, e-mail 
dagmarureky@seznam.cz


