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I. RM schvaluje:
– návrh smlouvy o dílo na Zpracování záv!re"ného vyhodnocení akce v"et-

n! kompletace všech p#íloh na akci, Foglarova cyklostezka v celkové 
výši 99.000,- K" bez DPH s Þ . IPIefekt s.r.o., se sídlem Praha 5.

– realizaci projektu, podání žádosti o dotaci, a spoluÞ nancování projektu – 
Z#ízení sálu pro hudební výchovu p#i ZŠ Komenského.

– smlouvu zakládající právo provést stavbu, a to úpravu silnice ". II/339 
v ulici Komenského v Led"i nad Sázavou, která se uzavírá mezi M!stem 
Lede" nad Sázavou a Krajem Vyso"ina se sídlem v Jihlav!, ul. Žižkova 
"p. 1882/57, Jihlava. 

– návrh Dodatku ". 1 ke Smlouv! o dílo na akci „Zateplení obvodového 
plášt! MŠ Stínadla“ s Þ . IPIefekt s.r.o., se sídlem Praha 5. 

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM – 
Tenisový klub Lede" nad Sázavou „Sportovní "innost, úhrada náklad$ na 
energie, údržba hracích prostor$ i zázemí a prost#edk$ k jejich provozo-
vání“ ve výši 25.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM – 
FK KovoÞ niš Lede" nad Sázavou „Nájemné t!locvi"en a sportovní haly“ 
ve výši 30.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM – 
Dagmar Urbanová, Kožlí 188 „Poskytování služeb pro rodinu a domác-
nost“ ve výši 20.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM – 
O. S. NOTORIX DENATUR „Bitva o Notorburg – 10. ro"ník“ ve výši 
10.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM 
– Melechov ob"anské sdružení „Vilémovická 120ka, Xterra Melechov, 
XKros Stvo#idla, Pohár Melechova, Kolem Melechova, Melechovský tri-
atlon, B!h Šeptouchovem“ ve výši 15.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM – 
ZKO 730 Lede" „Oprava klubovny ZKO, vybavení výcvikovými pom$c-
kami“ ve výši 5.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM – 
Mimochodem „Provoz divadla Mimochodem“ ve výši 20.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM – 
Mimochodem „Oprava sociálních prostor na hrad!“ ve výši 20.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM – 
Molekul o. s. – Mírné oživení lede"ské kultury „Jeden Sv!t Lede" 2013“ 
ve výši 20.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM 
– Svaz diabetik$ %R, úz. org. H. Brod „Eduka"n! preventivní pobyt“ ve 
výši 5.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM 
– Svaz d$chodc$ %R, ZO Lede" „Plánované akce na rok 2013“ ve výši 
20.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM – 
%eský svaz chovatel$ „Výstava drobného zví#ectva“ ve výši 10.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM 
– Lyža#ský klub Lede" „Provoz a údržba lyža#ského Sportovišt! Mele-
chov“ ve výši 10.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM – 
FORM Solution s.r.o. „Melechovský okruh 2013“ ve výši 5.000,- K".

– poskytnutí dotace z rozpo"tu roku 2013 z prost#edk$ vy"len!ných RM – 
MO %RS Lede" n. S. „Oprava elektroinstalace líhn! %RS Lede" nad Sá-
zavou“ ve výši 20.000,- K".

– uzav#ení Dodatku ". 3 ke Smlouv! o závazku ve#ejné služby ve ve#ejné 
linkové osobní doprav! k zajišt!ní ostatní dopravní obslužnosti nad rá-
mec základní dopravní obslužnosti území kraje Vyso"ina pro roky 2010–
2019 s %SAD Benešov a.s. v p#edloženém zn!ní. P#edm!tem dodatku je 
stanovení ceny dopravního výkonu pro rok 2013, a to 32,00 K"/1km. 

– vyv!šení zám!ru prodeje kuchy&ského robota (pro ve#ejné stravování). 
– ukon"ení nájmu bytu ". 13 v ul. 5. kv!tna 1202 v Led"i nad Sázavou do-

hodou ke dni 28. 2. 2013.
– pronájem bytu zvláštního ur"ení ". 13, ul. 5. kv!tna 1202, Lede" nad Sá-

zavou v dom! s pe"ovatelskou službou paní Drahoslav! Novákové, by-
tem Lede" nad Sázavou, Družstevní 1030 a to na dobu ur"itou od 1. 3. 
2013 do 28. 2. 2014. Rada m!sta Lede" nad Sázavou schvaluje nájemné 
sjednané dohodou ve výši K" 641,- m!sí"n!.

– ukon"ení nájmu bytu ". 1103 v ul. 5. kv!tna 1276 v Led"i nad Sázavou 
dohodou ke dni 28. 2. 2013.

– pronájem bytu zvláštního ur"ení ". 1103, ul. 5. kv!tna 1276, Lede" nad 
Sázavou v dom! s pe"ovatelskou službou paní Božen! Kremlové, bytem 
Lede" nad Sázavou, Habrecká 352 a to na dobu ur"itou od 1. 3. 2013 do 
28. 2. 2014. Rada m!sta Lede" nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané 
dohodou ve výši K" 1061,- m!sí"n!.

– uzav#ení darovací smlouvy za ú"elem poskytnutí pen!žitého daru od spole"-
nosti CETELEM %R, a. s. Karla Engiše, Praha 5 až do celkové výše 50.000,- 
K" na realizaci projektu základní školy Lede" nad Sázavou, Nádražní 780 
související s vytvo#ením/zlepšením sportovních podmínek žák$/"len$ klubu 
provozovaného p#íjemcem. Pov!#uje starostu m!sta k podpisu smlouvy.

USNESENÍ
ze sch!ze Rady m"sta Lede# nad Sázavou, konané dne 25. února 2013

I. RM schvaluje:
– Antonínu Zikovi prodloužení nájemní smlouvy k bytu ". 7/1 v ul. %echo-

va 77 v Led"i nad Sázavou, na dobu ur"itou od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014. 
Rada m!sta Lede" nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve 
výši 1 604,- K" m!sí"n!.

– ukon"ení nájmu bytu ". 21 v ul. 5. kv!tna 1252 v Led"i nad Sázavou do-
hodou ke dni 28. 2. 2013.

– pronájem bytu zvláštního ur"ení ". 1207, ul. 5. kv!tna 1276, Lede" nad Sá-
zavou v dom! s pe"ovatelskou službou paní Marii Zíkové, bytem Lede" nad 
Sázavou, 5. kv!tna 1252 a to na dobu ur"itou od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014.

Rada m!sta Lede" nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve 
výši K" 1286,- m!sí"n!.

– pronájem "ásti pozemku 86 m2 parc.". poz. 1685/1 v k.ú. Lede" nad Sá-
zavou – parkovišt! (ul. Barborka) za "ástku 35.000,- K" plus DPH s tím, 
že OdMI zajistí po ukon"ení nájmu pozemku p#evzetí a uvedení plochy 
pronájemcem do p$vodního stavu. RM pov!#uje starostu m!sta k podpi-
su nájemní smlouvy. 

– program jednání Zastupitelstva m!sta Lede" nad Sázavou dne 4. 3. 2013.

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST BŘEZEN 2013

USNESENÍ
ze sch!ze Rady m"sta Lede# nad Sázavou, konané dne 18. února 2013

9.–10. 3.
Dr. Doležalová (Hauslerová), 
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 731 458 055

16.–17. 3.
Dr. Dvo$áková, Husovo nám!stí 12, 
Lede" n. S.

Tel.: 569 722 318

23.–24. 3. Dr. %ímanová, Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 105

30. 3.–1. 4. Dr. Beránková, Dobrovského 2023, H. B. Tel.: 569 426 109

6.–7. 4.
Dr. Ulybinová, Husovo nám!stí 12, 
Lede" n. S.

Tel.: 569 722 318

13.–14. 4. Dr. Drbohlavová, Psy. lé"ebna H. Brod Tel.: 569 478 360

Sobota, ned!le, svátek 9:00–12:00 hod.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
V ZŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

Ve dnech 25. a 26. ledna 2013 prob!hl v budov! Základní školy Lede" 
nad Sázavou v Komenského ulici zápis d!tí do prvních t#íd pro školní rok 
2013–2014. K zápisu se b!hem dvou dní dostavilo 83 zákonných zástupc$ se 
svými d!tmi. Zatím bylo p#ijato 71 d!tí, o odklad zahájení školní docházky 
žádá pro své dít! 8 zákonných zástupc$. Do první t#ídy mohou být ješt! také 
p#ijaty d!ti mladší 6 let po posouzení jejich t!lesné a duševní zralosti odborní-
ky. Již te' je však jasné, že v novém školním roce budou otev#eny t#i první t#í-
dy s p#im!#enými po"ty prv&á"k$. T!šíme se a všem jim p#ejeme mnoho úsp!-
ch$ a radosti v naší škole. Mgr. Petra Vágnerová, !editelka školy 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
M!stská knihovna má p#ipraveno v rámci m!síce "tená#$ zhruba 10 besed 

pro žáky lede"ských škol. V b#eznu budeme dál p#ipravovat Noc s Anderse-
nem, která celosv!tov! prob!hne 5. dubna. Všechny p#íznivce "etby zveme 
k posezení s knihou, které se koná v pond!lí 25. b#ezna v 10 hodin v d!tském 
odd!lení.  Z #ad ve#ejnosti vzešel návrh, aby knihovna po#ádala pasování prv-
&á"k$ na "tená#e. Tuto akci jsme se rozhodli za#adit na konci školního roku. 
Termín bude ješt! up#esn!n. P. Nulí"ková

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Termín zápisu d!tí do mate#ské školy pro školní rok 2013/14 je stanoven 

na pond!lí 22. a úterý 23. dubna 2013., a to vždy od 7 do 16 hodin. Prob!h-
ne v prostorách Mate#ské školy Stínadla (kancelá# #editelky) v Led"i nad Sá-
zavou.

Kritéria pro p#ijetí dít!te k p#edškolnímu vzd!lávání pro jmenovaný škol-
ní rok budou zve#ejn!na na webových stránkách MŠ od 18. b#ezna  a v dubno-
vém Lede"ském zpravodaji. Jarmila Dvo!áková, !editelka školy
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VELIKONO!NÍ VÝSTAVA
V LED! I NAD SÁZAVOU
21.–22. 3. 2013 

v dob" 9–15:30 hodin

nám"stí #. 16 (sídlo ú$adu práce)

Ve st#edu 5. února 2013 navštívili naše m!sto krajští zastupitelé za KS%M, a to p#ed-
seda Þ nan"ního výboru Kraje Vyso"ina PhDr. Zden!k Dobrý a p#edseda legislativního 
výboru Kraje Vyso"ina JUDr. Drahoslav Oulehla. Oba zastupitele jsme seznámili s pro-
blémy, které musíme #ešit a diskutovali jsme nad vládním návrhem reformy státní sprá-
vy. Shodli jsme se, že ministerstvem vnitra p#ipravená reforma by m!la likvida"ní do-
pad na "eský venkov a na pov!#ené obecní ú#ady, kterým je i ú#ad našeho m!sta. Jedná 
se zejména o plánované rušení matrik a stavebních ú#ad$. Shodli jsme se, že p$sobení 
sou"asné vlády nic dobrého na komunální úrove& nep#ineslo. V poslední dob! sice bylo, 
ze strany n!kterých p#edstavitel$ vládní koalice, medializovan! velebené nové rozpo"-
tové ur"ení daní, ale s jakýmikoliv soudy je pot#eba po"kat minimáln! do pololetí a pak 
zjistit, zda stávající systém nebyl výhodn!jší než nový RUD. -PV-

NÁVŠTĚVA Z KRAJE VYSOČINA RYBÁŘI BUDOU 
HODNOTIT

Výro"ní "lenská sch$ze Místní 
organizace %RS v Led"i n. S. bude 
v sídle organizace dne 16. 3. 2013. 

Všichni "lenové jsou srde"n# zváni!

HLEDÁME NOVÉ TALENTY
Smíšený p!vecký sbor GAUDEAMUS ze 

Sv!tlé nad Sázavou hledá zp!váky pro 

nácvik nového repertoáru. Pravidelné 

zkoušky jsou v ned!li od 18 do 20 hodin 

v Základní škole v Komenského ulici ve 

Sv!tlé n. S.  -hn-

P!ední evropský výrobce 

technologických za!ízení pro 

povrchové úpravy hledá za výhodných 

Þ nan"ních podmínek absolventa 

vysoké školy chemického zam!"ení.

Kontakt: 

Aquacomp Hard s.r.o., Mlýnská 137, 

584 01 Lede! nad Sázavou

Kontaktní osoba: 

Ing. Pavel Kovanda, 

kovanda@aquahard.cz, 602 124 047

Ing. Vít Holoubek, 

holoubek@aquahard.cz, 724 238 006

P!IJMEME PRACOVNÍKA
Firma JPU technik v.o.s., Koželská 

1262, Lede! n. S. p"ijme pracovníka 

na opravy vysokozdvižných vozík#. 

Požadujeme praxi v opravárenském 

oboru. Další informace v sídle Þ rmy 

nebo na telefonu: 603 423 578.

PRODÁM 
družstevní byt  2+1 s balkonem v Ledči 
n. S., Majerové 660, rozměru 45 m2, 2. 

podlaží zděného domu. Dům je po celkové 
rekonstrukci. Zateplená fasáda, nová plastová 
okna, stoupačky a nový výtah. Původní zděné 

jádro a parkety v pokojích. K bytu náleží sklep. 
Byt je v původním stavu, bez úprav, ideální 

k přetvoření dle vlastních představ. 
Kontakt na tel.:  603 834 236. 

NABÍZÍME
pronájem jedné místnosti (17 m2) na 

Husově náměstí 13, 1. patro v Ledči n. S.

Kontakt na telefon: 728 608 903.

TRADI!NÍ ŠIB"INKY – 
MAŠKARNÍ REJ

po!ádá TJ Sokol Lede" n. S. 
v sobotu 23. b#ezna 2013 od 20 hodin 

v místní sokolovn#
kapela IMPULS, bohatá tombola, 
vstupné 100,- K" (masky polovic)
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K A L E I D O S K O P

Tradice masopustního veselí se v našem kraji našt!stí stále drží, a to i v samotné Led"i, by# ve form! p$enesené. 
Pravý vesnický maškarní pr%vod je docela jiná mela, která má svá pravidla. &ízná kapela, po"etná „sme"ka“ maš-
kar, pohostinnost soused%, po"etné p$íbuzenstvo domácí i p$espolní a k tomu všechny ty dobroty – koblížky, uzené 
a samoz$ejm! i paná"ek (jeden je málo) n!"eho ost$ejšího. To všechno spl'uje tradi"ní bašta masopustu v regionu 
– K. Lhota (foto J. Urbanová jn.). I po"así jim p$álo, mrazivo, bez sn!hu, ale…

… pak to p$išlo. Poslední únorový víkend se doslova "erti ženili, p$ívaly sn!hu a nakonec ješt! déš#. Letošní, vlastn! 
ješt! docela laskavá, zima se p!kn! vyvztekala. Doufejme, že to bylo už naposledy. Asi už nikdo nestojí o to probou-
zet se do rána plného sn!hové pokrývky. Litovat mohou snad jen d!ti, kterým se bílé svahy už brzy prom!ní na zele-
né, s prvními n!žnými kvítky.

Minule jsme se v titulu zpravodaje zmínili o vít!zi prezidentských voleb. Te( v dob! jeho inaugurace p$ipomínáme ješ-
t! jeden „dotek“ nového prezidenta s Led"í n. S. Na za"átku "ervna 1998 p$evzal tehdejší zástupce starosty, pan Ka-
rel Urban, z rukou p$edsedy Poslanecké sn!movny Ing. MILOŠE ZEMANA dekret, na jehož základ! M!sto Lede" n. 
S. bude sm!t užívat sv%j prapor. Ten už tedy 15 let je sv!dkem d!ní v tomto m!st!, t$eba i stavby nového stacioná$e 
v Barborce – podívejte, jak posko"ila!
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLE-
DEM TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ÚNOR 2013

DALŠÍ POPRAVA PSA NA ZAHRÁDECKU U LEDČE N. S.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

OBT&ŽOVÁNÍ A KRÁDEŽ PE-
N&Z – policisty v Led"i nad Sázavou 
byly zahájeny úkony trestního #íze-
ní pro podez#ení ze spáchání p#e"inu 
krádeže, ze které je podez#elý 55-letý 
muž z Lede"ska, který m!l v dob! od 
roku 2009 do sou"asné doby v míst! 
trvalého bydlišt! své matce postup-
n! po malých "ástkách odcizit Þ nan"-
ní hotovost ve výši nejmén! 20.000,- 
K" a zárove& m!l poslední 3 m!síce 
svým hrubým chováním v rodin! na-

rušovat ob"anské soužití. P#edm!tné oznámení je v sou"asné dob! 
nadále d$kladn! prov!#ováno a šet#eno policejním inspektorem Poli-
cejní stanice v Led"i nad Sázavou.

PÁD STROMU NA MUŽE – na Policejní stanici v Led"i nad Sá-
zavou bylo dne 7. února p#ijato oznámení,  že v obci Bohumilice do-
šlo k pádu stromu na muže. Na míst! bylo zjišt!no, že 70-letý muž 
na svém pozemku spole"n! s manželkou kácel vzrostlý dub, který 
se p#i kácení zaklínil o okolní nižší stromy a po od#íznutí zaklín!né 
v!tve došlo k ne"ekanému p#eto"ení kmene stromu, kdy kmen stro-
mu p#imá"kl kácejícího muže k zemi. Manželka kácejícího muže na 
místo okamžit! p#ivolala pomoc a zaklín!ný muž byl po krátké chví-
li z podstromu za pomocí motorové pily a roz#ezání kmene vyproš-
t!n. Na míst! zasahovala Rychlá záchranná služba z Led"e nad Sá-
zavou, kdy po prvotním ošet#ení byla na místo dále p#ivolána Le-
tecká záchranná služba a zran!ný muž byl letecky transportován do 

ÚVN Praha-St#ešovice s poran!ným hrudníkem, zlomeninou žeber 
a s možným poran!ním b#icha a pánve.

KRÁDEŽ PEN&Z&NKY – policisté v Led"i nad Sázavou prová-
dí šet#ení ve v!ci krádeže pen!ženky, ke kterému m!lo dojít v prosto-
ru p#ed restaurací Centrál v Led"i nad Sázavou,  Husovo nám!stí, kdy 
neznámý pachatel využil nepozornosti poškozené a z kapsy bundy jí 
odcizil pen!ženku s Þ nan"ní hotovostí a doklady, "ímž zp$sobil ma-
jitelce celkovou škodu ve výši nejmén! 11.350,- K".

KRÁDEŽ MOBILNÍHO TELFONU – dne 23. února bylo p#ija-
to na Policii %R oznámení o odcizení mobilního telefonu, kdy nezná-
mý pachatel v p#esn! nezjišt!né dob! od 06:05 hod do 06:15 hod v šat-
n! fy Schaffer Container systems s.r.o., v Led"i nad Sázavou odcizil 
na sk#í&ce voln! odložený mobilní telefon zn. NOKIA N8, "ímž po-
škozenému zp$sobil škodu ve výši nejmén! 4000,- K".

Vzhledem k tomu, že v poslední dob! došlo v Led"i nad Sázavou 
k uvedené krádeži pen!ženky, dále ke dv!ma p#ípad$m odcizení mo-
bilního telefonu (uvedený p#ípad voln! odloženého mobilního telefo-
nu a další p#ípad odcizení mobilního telefonu p#ímo z kapsy bundy 
poškozeného), cht!l bych touto cestou vyzvat spoluob"any, aby byli 
opatrn!jší a ostražití ke svému osobnímu majetku. V p#ípad! zjišt!-
ní jakéhokoliv poznatku k uvedeným p#ípad$m nebo jiné trestné "in-
nosti prosím o p#edání informací p#ímo na služebnu Policejní stanice 
v Led"i n. Sáz. – tel. 569720705 nebo p#ímo na linku 158.

npor. Bc. Luboš P E J C H A R
zástupce vedoucího Obvodní odd!lení Sv!tlá n.S.

Policejní stanice Lede" nad Sázavou

Na Silvestra lo&ského roku se na D. Pasece zab!hli dva 
psi – dvouletý Art a t#íletý Lex, kte#í hlídali tamní statek p. 
J.R. Tento den m!lo zahrádecké myslivecké sdružení v této 
lokalit! nahá&ku zv!#e. St#elba byla slyšet až na tento sta-
tek, a tak když se vrátil dom$ jen Art, tuše nejhoršího, vy-
dal se majitel statku p#eptat soused$, zda nevid!li Lexe 
a za"alo jeho hledání – nalezen nebyl. Následujícího dne 
jsme po n!m pátrali již ve v!tší skupin!. Oslovili jsme ješ-
t! "leny MS, mimo jiné i jejího hospodá#e, který se vyjád-
#il k otázce na p#ípadný odst#el zab!hnutého psa negativ-
n!. P#esto nás navedl na stopu. P#iznal, že psy vid!li u par-
kovišt! Zahrádky, a tak jsme prohledali tuto oblast. Našli 
jsme tratolišt! krve na mezi u silnice, stopy vedly do rokle 
a kon"ily v potoce, který mizel v propusti pod vozovkou, kde jsme Lexe 
našli! Na jeho t!le byla st#elná poran!ní. Zjistili jsme, že mu byl sejmut 
#etízkový obojek se jménem a telefonním "íslem majitele.
(ekn!me, že psi nem!li být sami bez dozoru majitele tam, kde se 

práv! v inkriminovanou dobu nacházeli. P#esto to však neznamená, že 
vzniklá situace bude #ešena takto nep#im!#en!. Odejmutí obojku s iden-
tiÞ ka"ními údaji i místo uložení mrtvoly (v rozporu s veterinárním zá-

konem dle § 40 zákona ". 166/1999 Sb.) psa, navíc v ochranné zón! Že-
livky, sv!d"í bez diskuze o tom, že pachatel "inu si byl v!dom svého 
protiprávního jednání, jež je v rozporu s literou zákona o myslivosti (z.". 

449/2001 Sb. v platném zn#ní). Odst. 1. je zakázáno usmrcovat psy ov-

"áckých, loveckých plemen, psy slepecké, zdravotnické, záchraná!ské 

a služební. Odst. 2. myslivecká stráž nebo hospodá!, kte-

!í usmrtili psa nebo ko"ku, jsou povinni neprodlen# infor-

movat vlastníka, pokud je známý, a sd#lit mu místo usmr-

cení zví!ete, nebo jej na toto místo doprovodit.

Po m!sí"ním vyšet#ování Policie %R konkrétního viníka 
nenalezla. Z vyšet#ování ale vyplývá, že v okolí místa "inu 
se pohybovaly osoby se st#elnou zbraní, což nás udivuje 
o to více, že se jedná o ochránce p#írody a osoby s p#ed-
pokládaným kladným vztahem ke ps$m, minimáln! lovec-
kých a ov"áckých plemen. Zkušenost obyvatel z regionu 
Paseky p#ipomn!la a zárove& nás dovedla k lidem, s po-
dobn! smutnou zkušeností. Ti též p#išli v roce 2009 o své-
ho psa, p#ípad je uzav#en a viník ("len MS Zahrádka) ur"en 

a „potrestán“. Více k tomuto p#ípadu na webových stránkách.
%ím se tedy #ídí n!kte#í myslivci, když jim platná legislativa %R v této 

problematice není vlastní? Rozhodn! není #ešením takových situací st#el-
ba na zab!hnuté psy. I zkušenost z Led"e a organizované pé"e o zab!h-
nuté psy, kte#í jsou p#i odchytu ošet#eni a vráceni p$vodním majitel$m 
nebo je jim nalezena náhradní rodina. Cílem je vy#ešit vzniklý problém 
prost#edky, vst#ícnými ke všem ú"astník$m, a) se jedná o ty "ty#nohé 
nebo dvounohé!  

Milovaného Lexe nám tento p#ísp!vek nevrátí, ale doufáme, že zve-
#ejn!ním t!chto #ádk$ zamezíme dalšímu tak hr$znému "inu, který nás 
hluboce zasáhl. Poprava psa – nejlepšího p#ítele "lov!ka!

Monika a Veronika Malimánkovy

z veterinárn# kontrolovaných chov$, které zaru"ují kvalitu a vysokou užitkovost

TRASA '. 10 
• 10 h  Sv!tlá n. Sázavou 

/m#stská tržnice/

• 11 h  Lede" n. Sázavou /
tržnice za autobus. nádražím/ 

• 12 h  Hn!vkovice /na návsi/

PRODEJ 6. 4. 2013

Ku#ice "erné, "ervené, bílé /nesou bílá vejce/ stá#í: 12–18 týd. cena: 120–180,- K"

Chovní kohoutci 12–18 týd. 20–180,- K"

Ka"eny pekingské /bílé brojlerové/             1–3 týd.  70–90,- K"

Moularden /k!íženec pižmová+peking. kachny/ 1–3 týd.  70–90,- K"

Ka"eny barbarie /francouzský hybrid pižmové ka"eny/ 1–3 týd. 110–130,- K"

Husy bílé 1–3 týd. 140–160,- K"

Husy landenské 1–3 týd. 140–160,- K"
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ROMAN MACHALA. P#estože se Roman Ma-
chala do divadla Mimochodem dostal teprve na sa-
mém konci roku 2011, velmi záhy se stal jeho nedíl-
nou sou"ástí. Po n!kolika malých rolích v pohádkách 
pro d!ti a p#edchozích hrách se širší ve#ejnosti p#ed-
stavil teprve minulý rok jako titulní postava vynikají-
cí komedie Blbec k ve"e#i. Tuto náro"nou roli ztvárnil 
tak dokonale, že si za ni p#i lo&ském výro"ním udílení 
cen vysloužil titul Objev roku. O introvertech na di-
vadelních prknech se #íká, že podávají nejzajímav!jší 

výkony. Bohužel ale Mach, jak se mu p#ezdívá, ne-
prozradil, kde pro tuto úlohu sbíral inspiraci…

Narodil se 1987, a když zrovna nezkouší "i nehraje 
v divadle, v!nuje se metodickému usm!r&ování v ob-
lasti ú"etnictví. P#estože za nejv!tší výzvu p#i hra-
ní považuje nutnost u"it se texty nazpam!) (a že jich 
v Blbci bylo!), bude jist! i nadále pat#it k hereckým 
špi"kám a sv$j talent ješt! ukáže v nejedné roli. Jak 
sám #íká, davy budou šílet.    

-jn- 

Dnešní r"ení vzít n!koho na paškál je p$vodem spjato s Velikonocemi. Ale schváln! – 
víte, co to vlastn! v$bec ten paškál je? Dnes již mén! známé slovo paškál ozna"uje silnou 
svíci z bílého vosku, "asto i ozdobn! malovanou, která se zapaluje o Velikonocích na Bílou 
sobotu (#eckolatinské pascha znamená Velikonoce). Svíce je symbolem Kristova vzk#íšení 
a zapaluje se zvláš) ob#adným zp$sobem.  
R"ení pochází z#ejm! z toho, že p#ed paškál, požívající velké vážnosti, bývali p#ivád!ni 

lidé, aby n!co dosv!d"ili, pravdiv! vypov!d!li, a p#ípadn! p#ed svící na pravdivost svých 
slov p#ísahali. Tomu p#esn! odpovídá význam r"ení, tj. d$kladn! n!koho vyslechnout, vy-
zpovídat, p#im!t jej, aby #ekl, jak se v!c skute"n! stala. Souvislost r"ení s velikono"ní sví-
cí se již dávno vytratila a slovo paškál se již b!žn! nepoužívá (n!kte#í sou"asníci si naopak 
myslí, že paškál je n!co jako praný#).

JEDEN SVĚT 2013 LETOS POPRVÉ TAKÉ V LEDČI!

MIMOCHODEM ZAHAJUJE DIVADELNÍ SEZÓNU 2013

HERCI DIVADLA MIMOCHODEM SE PŘEDSTAVUJÍ

VEZMU TĚ NA PAŠKÁL!

Letošní jubilejní patnáctý ro"ník Meziná-
rodního festivalu dokumentárních Þ lm$ o lid-
ských právech Jeden sv!t se poprvé uskute"ní 
i v Led"i nad Sázavou. Konat se bude ve spo-
lupráci s místním ob"anským sdružením Mo-
lekul ve dnech od 18. do 24. b#ezna 2013. Fes-
tival upozorní na nebezpe"né tendence, které 
se poslední dobou objevují v "eské spole"nos-
ti. Provokativní tezí „Pod tíhou strachu“ chce 
festival otev#ít debatu o sílící netoleranci, ra-
sismu a diskriminaci. 

První dny lede"ského festivalu, tedy od 
pond!lí 18. do "tvrtka 21. b#ezna, budou vy-
hrazeny projekcím a besedám pro žáky zá-
kladní školy v Led"i nad Sázavou a studen-
ty místního gymnázia, v jehož p#ednáškovém 
sále se bude celý festival odehrávat. V pátek 
se brány kinosálu gymnázia otev#ou i pro ši-
rokou ve#ejnost. „Jsme moc rádi, že se nám 

poda!ilo p!ivézt festival Jeden sv#t také do 

Led"e, která bude jedním ze "ty!iceti m#st 

z celé %R, kde se bude letos festival konat. 

Samotné poslání festivalu je velmi d$leži-

té a my jsme moc rádi, že jej takto m$že-

me zprost!edkovat jak student$m, tak ob"a-

n$m. Letošní Jeden sv#t obecn# reaguje na 

sou"asný stav spole"nosti v %eské republice, 

v níž nar$stají tlaky zp$sobené ekonomic-

kým vývojem a jeho sociálními dopady i kri-

zí politických autorit,“ #íká koordinátor fes-
tivalu Vladimír Veleta. 

P#íklon k rasismu, diskriminaci a vyhledá-
vání „ob!tních beránk$“ však nezaznamenává 
pouze %eská republika. Proto Jeden sv!t cel-
kov! nabízí sérii Þ lm$ z r$zných "ástí sv!ta, 
které zobrazují celou škálu p#ípad$ od toho, 
jak se xenofobní nálady v lidech pozvolna 
rodí, až po krajnosti, do nichž m$že situace es-
kalovat. Hlavní tematická kategorie „Bojíte se 
snášet?“ nicmén! p#inese i n!kolik dokumen-
t$, jež mohou "eské diváky a diva"ky v otáz-
kách soužití a tolerance pozitivn! inspirovat. 

Jeden sv!t se v Led"i nad Sázavou pro ve-
#ejnost uskute"ní 22.–24. b#ezna. Promíta-
né dokumenty budou tradi"n! doprovázeny 
debatami s tv$rci a odborníky na danou pro-
blematiku. Více informací najdete na webu 
www.jedensvetledec.cz

Kontakt: Vladimír Veleta, VVeleta@seznam.
cz, telefon: 602 318 486.
Šárka Nevoralová, sarka.nevoralova@cent-
rum.cz, telefon: 603 451 872.

Otevíráme reprízou úsp!šné lo&ské novin-
ky. Divadlo Mimochodem i tento rok naváže 
na již zažitou tradici a pro každou "tvrtou so-
botu v m!síci uspo#ádá divadelní p#edstavení, 
a) už z produkce lede"ských ochotník$, nebo 
pozvaných a pe"liv! vybraných host$. V pá-
tek 22. a v sobotu 23. b#ezna se tedy m$že-
te t!šit na reprízu skv!lé francouzské komedie 
Blbec k ve"e#i, kterou Mimochodem na sv$j 
repertoár uvedlo loni v #íjnu. Pierre Brochant 
je sarkastický a cynický knižní vydavatel, kte-
rý se baví tím, že se svými p#áteli pátrá po je-
dincích pon!kud mdlého rozumu a pak na je-
jich „po"est“ po#ádají ve"e#e, b!hem nichž 

se škodolib! baví na jejich ú"et. Náhle ho ale 
p#epadne ukrutný záchvat bolesti zad a stejn! 
tak náhle ho opustí i manželka, které s ním do-
šla trp!livost. Jeho plány se zhroutí jako do-
me"ek z karet. Ba co víc, blbost jeho nejno-
v!jšího úlovku, vášnivého stavitele model$ 
ze sirek Francoise Pignona, kterého si zrovna 
pozval k sob! dom$, dosahuje takových roz-
m!r$, že je to nad Pierrovy síly. Rozbíhá se 
šílená smrš) událostí, která vaše bránice ne-
nechá ani na chvíli v klidu. V hlavních rolích 
vystoupí vynikající duo Filip Ženíšek a Ro-
man Machala. P#edstavení se bude konat od 
20:00 v divadelním sále na lede"ském hrad!. 

Vstupné je 90,- K". Rezervace m$žete d!lat 
na tel. 775 646 629 nebo na mailu rezervace@
mimochodem.com.

Zárove& bychom vás rádi upozornili na 
možnost zakoupit si zvýhodn!nou perma-
nentní ro"ní vstupenku na všechny divadel-
ní a hudební akce po#ádané sdružením Mi-
mochodem. Vstupenka platí pro jednu oso-
bu a stojí 800,- K". Vzhledem k tomu, že po-
"et plánovaných akcí v roce 2013 je zatím už 
13, jedná se o velmi výhodnou cenu. Perma-
nentní vstupenku si m$žete objednat na tel. 
775 646 629 "i na mailu info@mimocho-
dem.com
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DĚTSKÉ KARNEVALOVÉ VESELÍ NA SOKOLOVNĚ

TĚLOVÝCHOVNÝ SPOLEK OREL

V ned!li 24. února 2013 uspo#ádalo SV% Lede" 
ve spolupráci s TJ Sokol Lede" nad Sázavou D!tské 
šib#inky. O hudební doprovod této akce se postaral DJ 
Black (Jan %erný). Sou"ástí celé akce bylo vystoupení 
zájmových tane"ních kroužk$ „Šmoulata, Happy dance, 
Zumbatomic“. Nechyb!ly ani u d!tí oblíbené sout!že 

a na záv!r prob!hlo vyhlášení nejhez"ích masek. Sladké 
odm!ny ú"astník$m sout!ží a odm!ny za nejlepší masky 
v!novali po#adatelé akce. Za Þ nan"ní podporu na nákup 
cen d!kují po#adatelé M!stu Lede" nad Sázavou. Veselá 
akce se poda#ila, všichni byli spokojení a už se t!šíme na 
další spole"ná setkání.

-mh-

Tento spolek byl založen na po"átku 20. století katolic-
kými sportovci na Morav!. Už roku 1909 se ve Vyškov! 
konal I. Zemský slet Orl$. K 1. lednu 1931 m!la "lenská 
základna 55 tisíc "len$ a Orel se stal druhou nejpo"etn!j-
ší organizací v %eskoslovensku. Spolek vyvíjel "innost 
nejen t!lovýchovnou, p$sobil také v branné výchov!, ji-
nak se v!noval atletice, košíkové, házené…

V sou"asné dob! má Orel v %eské republice necelých 
20 tisíc "len$ v 250 organizacích, rozd!lených do 23 žup. 
V Led"i byl založen t!locvi"ný spolek Orel 6. srpna 

1922. P#i ustavující valné hromad! bylo 143 "len$. Sta-
rostou byl zvolen Jaroslav Partl, oÞ ciál trat#mistr. Na fo-
tograÞ i z konce 20. let minulého století jsou lede"tí Orlo-
vé na zahrad! místní fary v Mlýnské ulici. 

-ph-
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CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA – 
PRACOVIŠTĚ HAVLÍČKŮV BROD INFORMUJE

Centrum pro zdravotn! postižené po-
skytuje sociální poradenství pro osoby 
se zdravotním postižením, senior$m, ro-
di"$m d!tí/dít!te (se zdravotním postiže-
ním). Sou"ástí odborného poradenství je 
p$j"ovna kompenza"ních pom$cek.
Poskytujeme informace o jiných ne-

ziskových organizacích, svazích a klu-
bech, které sdružují lidi se zdravotním 
postižením. Informujeme o aktivitách 
CZP kraje Vyso"ina. Po#ádáme výstavy 
kompenza"ních pom$cek, prezentujeme 
a propagujeme CZP kraje Vyso"ina. Po-
máháme s vypln!ním r$zných tiskopi-
s$, doprovázíme klienty na ú#ady. Jedná-
me v zájmu uživatele – objednáme klien-
ta na ú#ad, k léka#i, zprost#edkujeme mu 
opravu kompenza"ní pom$cky.
Informujeme o dávkách, p#ísp!v-

cích, výhodách a slevách (slevy na tele-
fon, plyn, elekt#inu), na které mají právo 

lidi se zdravotním postižením. Poskytu-
jeme informace o kompenza"ních po-
m$ckách. Zap$j"ujeme kompenza"ní 
pom$cky, invalidní vozíky, nástavce na 
WC, toaletní k#esla, židli"ky do sprchy, 
r$zné typy chodítek, seda"ku do vany ad. 
Cena za zap$j"ení pom$cky se pohybuje 

v rozmezí 3–5 K" za den podle po#izova-
cí ceny pom$cky.
Prodáváme drobné kompenza"ní po-

m$cky pro lidi se sluchovým postižením. 
V naší nabídce jsou baterie do sluchadel, 
hadi"ky, ušní tvarovky do sluchadel, tab-
lety na "išt!ní tvarovky, "istící št!te"ky. 
Zap$j"ujeme zdarma tiskoviny pro lidi 
se zdravotním postižením (Vozka, Vozí"-
ká#, Skok do reality ad.).
V p#ípad! zájmu o naše služby "i po-

skytnutí více informací nás kontaktujte.
Kontakt: Centrum pro zdravotn! 

postižené kraje Vyso"ina – pracovišt! 
Havlí"k$v Brod, vedoucí CZP – Bc. 
Alena Škarková, Dobrovského 2915, 580 
01, Havlí"k$v Brod, tel.: 569 427 614, 
e-mail: czphbrod@volny.cz, www.zdra-
votnepostizeni-vysocina.cz

Bc. Alena Škarková 
vedoucí CZP Havlí"k%v Brod

OB*+ A OB*TAVOST Velikonoce jsou 
oslavou ob!ti, v!rnosti a lásky. Ježíš i tvá#í 
v tvá# smrti a utrpení p#inesl sebe jako ob!), 
zachoval v!rnost tomu, co hlásal a láska ho 
na této cest! vedla. Dnešní doba ob!tavos-
ti sice p#íliš nep#eje, u"í nás uspokojovat 
v první #ad! sebe a heslo „urvi si, co m$žeš“ 
je smutnou p#ipomínkou chyb!jících ideál$ 
a rozvoln!ní pravidel. Výsledkem není ra-
dost ze sladké svobody, ale jen všudyp#ítom-
ný strach a nejistota. 

I když se nám n!kdy zdá, že se sv!t zbláz-
nil, situace není v$bec beznad!jná. Stále jsou 
a stále budou lidé p#ipravení k ob!ti, lidé 
slušní a laskaví. Rodi"e stále milují své d!ti, 
dokáží se pro n! ob!tovat. Je mnoho lidí, kte-
#í nezištn! pracují pro druhé ve své profesi, 
ale i v osobním život!. Potkáváme lidi ne-
soucí bez ná#k$ sv$j t!žký životní k#íž. Vy 
všichni máte m$j obdiv a d!kuji vám. Jedin! 
vy jste nad!jí na sv!t, který nebude tak bláz-
nivý. V!#ím, že a) jste v!#ící nebo ne, Ježíš 
Kristus vám žehná.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
8. 3. a 12. 4. v 16.00 Spol"o na fa#e pro d!ti 

do dvanácti let (setkání d!tí plné her 
a smíchu, program a dozor zajiš)uje Spo-
le"enství mladých) 

8. 3.,15. 3., 22. 3., 29. 3. a 5. 4. v 18.00 
P#ednášky na fa#e (p#ednášející P. ThDr. 
Jan Bárta)

10. 3. v 9.00 Bohoslužba slova pro d!ti (pro-
bíhá m!sí"n! v útulném prost#edí fary, 
ú"astní se nejen d!ti, ale i jejich rodi"e. 
D!ti si zazpívají p#i kyta#e a vyslechnou 

krátkou promluvu. Po promluv! se p#ipo-
jí k bohoslužb! probíhající v kostele. Or-
ganizuje Mgr. Jana Sklená#ová).

12. 3. v 18.00 Biblická hodina (ve farní spole-
"enské místnosti, vede P. ThDr. Jan Bárta)

17. 3. v 17.00 Mše svatá s kytarovým dopro-
vodem (Hraje skupina Nad!je)

21. 3. v 17.00 Modlitby rodi"$ a prarodi"$ za 
d!ti (setkání v kostele)

23. 3. od 9.00 Možnost p#istoupit ke svátos-
ti smí#ení Podrobn!ji na: www.ledecns.
farnost.cz

P%IPOMÍNÁME SI 
17. 3. Sv. Patrik (Patron Irska a budoucí vel-

mi známý sv!tec žil ve "tvrtém a pátém 
století po Kristu. Narodil se v Anglii, od-
kud ho piráti unesli a prodali jako otro-
ka do Irska. Za šest let svého otroctví po-
znal bídu a zaostalost irského venkova. 
Po návratu dom$ se vzdal sv!tského ži-
vota, p#ijal #eholní šat a kn!žské sv!cení. 
Vrátil se do zaostalého Irska, horliv! a ne-
násiln! zde ší#il k#es)anství a s ním spo-
jenou vzd!lanost. Hlásal osobní chudobu 
kn!ží. Již za jeho života ho lidé uctívali 
jako svého otce a sv!tce). 

24. 3. Kv!tná ned!le (Tímto názvem je na-
zna"en hlavní motiv za"átku Svatého týd-
ne, daný dv!ma "ástmi, které dohromady 
tvo#í jedno velikono"ní tajemství: vít!z-
ství, a oslava Pán! –symbol palmových 
ratolestí, utrpení a smrt – "etba pašijí. Ob! 
témata jsou nerozlu"n! propojena v tom, 
co tento den charakterizuje: v památce 

Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma 
a v eucharistické slavnosti).

28. 3. Zelený "tvrtek (Na Zelený "tvrtek se 
p#ipomínají dv! hlavní události: 1. Ježí-
šova ve"e#e na rozlou"enou, p#i níž myje 
apoštol$m nohy, ustanovuje tajemství eu-
charistie a zárove& je zrazen od Jidáše 2. 
Ježíšova modlitba v Getsemanské zahra-
d! a jeho zajetí).

29. 3. Velký pátek (Na Velký pátek se p#ipo-
míná smrt Ježíše Krista na k#íži).

30. 3. Bílá sobota (Bílá sobota je druhým 
dnem tak zvaného velikono"ního tridua 
(t#ídenní). Je to den, kdy Ježíš ležel v hro-
b!. Den ticha. K#es)ané prodlévají u hrobu 
Pána, rozjímají nad jeho utrpením a smrtí 
a po celý den nekonají žádné liturgické ob-
#ady. Po západu slunce (tj. v sobotu ve"er) 
za"íná velikono"ní bd!ní (vigilie), a tím 
za"íná slavnost Kristova vzk#íšení. Název 
Bílá sobota pravd!podobn! pochází od bí-
lých k#estních rouch k#t!nc$, kte#í p#ija-
li k#est práv! o Velikono"ní noci (vigilii).

31. 3. Boží hod velikono"ní (Kristus vstal 
z mrtvých za svítání „prvního dne v týd-
nu“, neboli „prvního dne po sobot!“. Svým 
zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvo#itel-
ské a vykupitelské dílo. Proto se k#es)ané 
v tento den za"ali pravideln! scházet ke mši 
svaté a tento den nazvali „dnem Pán!“. 

8. 4. Slavnost Zv!stování Pán! (and!l zv!s-
toval Marii, že se má stát matkou Ježí-
še Krista)

Za &ímskokatolickou farnost – d!kanství 
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklená$
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Mladí hokejisté HC Led"e nad Sázavou 
v sezón! 2012/2013 úsp!šn! reprezentují 
svoje m!sto v krajských sout!žích 3. a 4. 
t#íd. Tento úsp!ch je ale podložen náro"-
nou p#ípravou a tréninky na led!, které 
jim za"aly již 8. 8. 2012, trénují 3x v týd-
nu a o víkendech hrají zápasy. Žáci mají 
odtrénováno 90 hodin – tréninková jednot-
ka má 75 minut a docházka je velice dob-
rá kolem 75 %, což sv!d"í o zájmu a vzta-
hu k tomuto kolektivnímu sportu. V!tšina 
hrá"$ má podle v!kové kategorie odehrá-
no 50–70 zápas$.
Úsp!chy v zápasech a na turnajích, 

kdy vít!zí nebo hrají vyrovnaná utká-
ní s kluby z daleko širší hokejovou zá-
kladnou a tradicí jako Jihlava, Havlí"k$v 
Brod, T#ebí", Ž'ár nad Sázavou, jsou 

p#íslibem pro vyšší kategorie lede"ské-
ho hokeje. 
Pod!kování pat#í p#edevším ob!tavým 

rodi"$m, kte#í musí doprovázet a dopra-
vovat d!ti s výstrojí na tréninky a zápasy. 
Na jejich zájmu o sport, p!stování fyzic-
ké a psychické odolnosti i disciplíny pro 
další vývoj jejich d!tí záleží p#edevším. 

Díky pat#í i vedení klubu HC Lede" n/
Sáz., provozovateli ZS ATOS arény TS 
M!sta Lede" n/S., a M!stu Lede" nad 
Sázavou za vst#ícnost, pochopení a zá-
jem o další vývoj lede"ského hokeje.

Trenér a vedoucí 3. a 4. t$íd
Ing. Dipold Václav

MLADÍ HOKEJISTÉ

KARATISTÉ OVLÁDLI BRNO I PRAHU

První turnaj v letošním roce se uskute"nil 26. ledna v Brn!. 
Tohoto závodu se ú"astní karatisté z Led"e pravideln! již n!-
kolik sezon. Letos na turnaji startovalo p#es sto padesát zá-
vodník$ p#evážn! z moravských oddíl$. Našich 13 závodní-
k$ ale do turnaje vstoupilo sebev!dom! a již od prvních kate-
gorií bylo vid!t, že jsme dob#e p#ipraveni a rozhodn! budeme 
bojovat o trofej pro nejlepší oddíl turnaje. A naše výsledky?

Mladší žáci: P. Pelúch – zlato kata i kumite, Soto – st#íbro 
kumite, N. Šafranová – zlato kata, M. AusÞ círová – bronz 
kata, 

Starší žáci: J. Ko#ínek zlato – kata i kumite, N. (íhová – 
bronz kata

Junio$i: A. Bohá"ová – st#íbro kata
Senio$i: L. Havel – zlato kata i kumite, J. Kova#íková – zla-

to kumite a st#íbro kata, M. %tvrtníková – zlato kata, Ko#í-
nek, Pelúch, Soto – zlato kata tým a Šafranová, AusÞ círo-
vá, Miná"ová – bronz kata tým. 

Tyto výsledky zajistily našemu oddílu i velice prestižní tro-
fej pro nejlepší oddíl turnaje. Po tomto úsp!chu ale nep#išel 
žádný odpo"inek. P#íprava musela pokra"ovat, protože už 9. 
února jsme nastupovali na Národním poháru v Praze. Turnaj 
byl op!t velice dob#e obsazen. Naši závodníci se zde muse-
li vyrovnat nejen velmi dobrým závodník$m, ale p#edevším 
špatnému losu a zaujatým rozhod"ím. I p#es všechny nesnáze 
jsme dosáhli na výborné výsledky.
N. Šafranová – zlato kata ml. ža"ky A, T. %asarová – Bronz 

kata ml. ža"ky B, R. Kujová – st#íbro kata st. ža"ky, J. Ko#í-
nek – bronz kata st. žáci, M. %tvrtníková – seniorky st#íbro 
kumite a bronz kata i fukugo
Na záv!r ješt! p#idal tým (Šafranová, Kujová, %asarová) 

bronzovou medaili v kata družstev. I tady jsme nakonec zís-
kali medaile tém!# ve všech kategoriích, do kterých jsme na-
stoupili. N!komu chyb!lo jen trochu št!stí nebo spravedlnosti 
od rozhod"ích. Všem závodník$m pat#í velká pochvala a po-
d!kování za p#ípravu a výborné reprezentování našeho m!sta.

Luboš Havel

Horní $ada zleva: Trenér a vedoucí Ing. Di-
pold Václav, Popek Tomáš, Vrána Antonín, 
trenér Popek David, Jindra Tomáš, Pešek Da-
vid, Chladová Viktorie, Sou"ek Petr, trenér 
Pešek Pavel. 
Prost$ední $ada: Bulík David, Líska Dominik, 
Panský Patrik, Prchal Artur, Palán David, 
Dubová Adriana, Sedlá"ek Miroslav, branká-
$i: Bukovský Vít, Jelínek Martin.
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TRADIČNÍ 61. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA

BYLO, NEBYLO…

ÚSPĚCH GYMNAZISTŮ V FCE

Dne 8. února se v KD Ostrov v H. 
Brod! konal ples 8.0 a 4.B Gymná-
zia Lede" n. S. Akce se každoro"-
n! t!ší velké oblib! a i letos tomu 
nebylo jinak. D$kazem byla vyso-
ká ú"ast profesor$, student$ sou-
"asných i minulých, p#íbuzných 
maturant$ a ostatních host$. P#ed-
tan"ení student$ t#etích ro"ník$ na-
dchlo a rozproudilo všechny p#i-
hlížející. Originalita kostým$ a ta-
ne"ních Þ gur v rytmu val"íku a ro-
kenrolu šla k duhu nejen tancechti-
vým studentík$m, ale pot!šila oko 
všech ostatních.
P#i nástupu maturant$ ukápla ne-

jedna slzi"ka rodi"$ i prarodi"$ 
a maturanti si za cinkání drobných 
a ovací host$ více než kdy jindy 
uv!domovali závažnost v!cí nad-
cházejících…
Na odleh"ení atmosféry 

i pen!ženek host$ posloužila 
tombola. Díky všem (!) št!drým 
sponzor$m sáhla v!tšina lidí 
hluboko do kapsy, nakoupila 

spoustu lístk$ do tomboly 
a nat!šen! "ekala na losování. 
P#ipome&me nap#íklad, že mnohá 
divadla darovala vstupenky na 
r$zná p#edstavení. Touha po 
kultu#e i ostatních požitcích byla 
veliká a losování bylo p#ímo 
infarktové. Vyhlašování udržovalo 
v nap!tí všechny zú"astn!né, nebo) 
do posledního okamžiku nebylo 
jasné, zda vyhrála "ísla s te"kou "i 

bez, s razítkem "i nikoli. Nakonec 
všechny hodnotné ceny našly své 
majitele a zábava vesele proudila 
dál.
Zdálo se, že se všichni vrhli do 

tance. Tan"ili profeso#i se svými 
prot!jšky, studenti trsali s botami 
i bez, vlnili se rodi"e, prarodi"e, malí 
sourozenci i další. Tane"ní energie se 
p#elévala sálem a n!kdo se kapánek 
naléval i jinak (ale fakt jenom troš-
ku). Okolo druhé hodiny ranní n!-
kte#í mén! odolní za"ali odpadávat, 
rozvážn! se lou"ili a odjížd!li dom$ 
(jaká nuda). N!kolik state"ných vy-
drželo až do rána.

Co $íci záv"rem?
Ples byl nádherný a neopakovatel-

ný. Dík pat#í všem, kte#í plánovali 
a po#ádali, darovali a p#áli, pomáhali 
a ob!tovali sv$j "as p#ípravám! Všem 
maturant$m p#ejeme mnoho št!s-
tí a sil v skládání zkoušky dosp!losti.

Marie Je!ábková, septima

V den vysv!d"ení si žáci sekun-
dy p#ipravili pro své mladší i star-
ší spolužáky malé p#ekvapení v po-
dob! dvouhodinového programu 
v multifunk"ním sále. Do p#íprav 
Lede"ského pohádkování se sekun-
dáni pustili s vervou a elánem sob! 
vlastním už v lednu. A tak nejprve 
p#ekonávali po"áte"ní lenost, nudu 
a stud, pocit trapnosti (hrát pohád-
ky jak v mate#ské školce!), u"ili se 
pracovat ve skupinách, tvo#it scé-
ná#, rozd!lovat role, organizovat 
sout!ž, zkrátka velet i poslouchat, 

pozd!ji artikulovat a mluvit nahlas, 
neto"it se k publiku zády, nemum-
lat a nesmát se, ... tedy vše, co k di-
vadlu pat#í. A výsledek? 
Svým spolužák$m p#edvedli 15 

scének z klasických i moderních "es-
kých pohádek, p#ipomn!li 15 slav-
ných pohádkových dialog$ "i mono-
log$ a pustili záznam 15 ukázek z ob-
líbených Þ lmových pohádek. A spo-
lužáci hádali názvy pohádek a zapi-
sovali je do p#ipravených tabulek. 
Bavili se nejenom diváci, ale p#ede-
vším sekundáni a to byl p#ece ú"el. 

Z primán$ pat#í mezi znalce pohá-
dek Marie Kunová, Kate#ina Maš-
tálková, Lili Rudenco a Ani"ka 
Nguyen, mezi terciány vynikli Tere-
za Žofková, Lukáš Machálek a Ma-
rie Doležalová. Za Lede"ského po-
hádkologa byl ozna"en absolutní ví-
t!z sout!že – Dominik B#ezina z pri-
my. Gratulujeme Dominikovi a se-
kundán$m za skv!le odvedenou prá-
ci d!kujeme.

Mgr. Ji$ina B!linová

Gymnázium, 
SOŠ a VOŠ 

Lede! n. Sázavou
p!ijímá p!ihlášky 
k dennímu studiu

na všechny obory 
do 15. 3. 2013.

Složit mezinárodní zkoušku z anglického jazyka FCE (First CertiÞ cate in 
English) je snem mnoha mladých lidí. Tato zkouška je totiž pot#ebnou sou-
"ástí životopisu p#i žádostech o zam!stnání v mnoha oborech – v obchodní 
sfé#e, v pr$myslu, v bankovnictví, aeroliniích, stravování apod.
Tento sen se splnil dv!ma student$m gymnázia, Žanet" Stýblové a Micha-

lu Kosprdovi. K úsilí, které oba v!nují anglickému jazyku v hodinách, p#ida-
li ješt! mnoho desítek hodin samostudia. Ob!ma blahop#ejeme a v!#íme, že 
jejich úsp!ch motivuje i další studenty.

ThMgr. Ji!í Foller 
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Poděkování ECMO– MOTOKROS NÁRODŮ 2012

Ladislav Lži!a" – Lži!a" & Partner

OZNÁMENÍ 
VE#EJNÁ DRAŽBA

RD + pozemky (orná p$da) 
v obci Kožlí. 

P!edm"tem opakované ve!ejné nedobrovolné dražby je následující soubor 
nemovitostí: Budova #.p. 6 (rodinný d$m) na stavební parcele #íslo 47, 

stavební parcela #íslo 47, pozemková parcela #íslo 227/2, pozemková parcela 
#íslo 1487/16, pozemek ve zjednodušené evidenci (PK) #. 227, pozemek ve 

zjednodušené evidenci (PK) #. 228, vše zapsáno na LV #. 552 pro obec a k.ú. Kožlí.  

Dražba prob%hne dne: 26. b"ezna 2013 v 12:30 hod.
v prostorách advokátní kancelá!e JUDr. Ivany Velíškové, 

na adrese Antonína Dvo!áka #.p. 287, 511 01 Turnov.

Nejnižší podání 770.000,-K!
Odhadní cena 1.200 000,-K#, min. p!íhoz 10.000,-K#. 

Bližší informace spolu s dražební vyhláškou získáte na: www.drazbyorg.cz 
nebo tel.: 495 436 288

KOMINICTVÍ URBAN 
nabízí:

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

rekonstrukce komínů, vložkování, frézování, stavby 

nových pemzo-betonových komínů dánské + 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

Chairman Secretary Member

A. Langenberg H.Leunen D.V. Tulka

Griend 1 Geffenstraat 29 Kirkeveien 50/615

6662 XS Elst 6844 HB Arnhem 0368 Oslo   Norway

The Netherlands The Netherlands

MOB:    +31 641 56 05 54 No:+47 998 85 617

MOB:    +31 651 10 83 95 FAX:     +31 481 35 03 07 +47 463 64 675

albertolang@planet.nl leunen@classicmotorsport.org CZ: +420721883942 +420728083679

Bank account:   ECMO 444515  —   BIC: 1NGBNL2A    — IBAN: NL51 INGB 0004444515

Zářijový Motokros národů v Ledči nad Sázavou 
má kladné odezvy ještě po půl roce. Posuďte sami! 

Vážení,
jménem komise ECMO chceme #íct pár slov klubu AMK Lede", jejich prezidentovi Jaroslavovi, moderátor$m, tra)ovým komisa#$m, "asom!#i"$m 

atd. V!nujeme se tomuto druhu závod$ už 12 let a vždycky jsme m!li dobré organizátory, protože v!tšina organizátor$ jsou sami jezdci, ale te' jsme 
se setkali s novým fenoménem, který nazýváme vynikající organizace. To co AMK Lede" ukázal, s pomocí tolika dobrovolník$, bylo n!co velkého 
a krásného. Také velmi oce&ujeme Vaši výbornou spolupráci s námi. Tra), a já mluvím za mnoho a mnoho jezdc$ z r$zných zemí, to bylo n!co speciál-
ního. Dob#e organizované vedení. Skute"n! fantastické místo pro klasický motokros. Startovišt! m!lo výborné uspo#ádání, bylo tam dost místa. Také to 
bylo velmi p#íjemné ve velkém stanu, m!li jsme tam dost možností k setkávání s ostatními b!hem konání akce. A také kone"n! – toalety, sprchy a elek-
t#ina, všechno absolutn! OK. Také d!kujeme organizátor$m za zajišt!ní rychlého a srozumitelného p#ekladu. Proto chceme vyjád#it velké pod!kování 
klubu AMK Lede" za všechno, co ud!lali, aby se tohle všechno uskute"nilo, stali se nezapomenutelnými pro všechny zahrani"ní jezdce a také pro ko-
misi ECMO, byli jsme skute"n! velmi p#íjemn! p#ekvapeni. Komise ECMO Alberto Langenberg (prezident)

ŘIDIČI, PŘEZOUVÁNÍ NA LETNÍ SEZÓNU SE BLÍŽÍ. 
NOVÝ PNEUSERVIS NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY OD 1. BŘEZNA 2013 

NA NEJMODERNĚJŠÍCH STROJÍCH NĚMECKÉ ZNAČKY BUSCH 
OSVĚDČENÁ TECHNOLOGIE V CELÉ EVROPSKÉ UNII

Rozměry rá7 ů: 13“ až 24“, včetně hliníkových i nízkoprofi lových kol 

s automatickým lepením závaží 

Dále nabízíme tyto služby: opravy brzd, výměny olejů, čištění interiérů, 

celoroční úschova pneumatik

NAVŠTIVTE OSTROV U LEDČE NAD SÁZAVOU U HLAVNÍ SILNICE, 
SMĚR HAVLÍČKŮV BROD

PROVOZNÍ DOBA: denně 8–17 hodin, sobota 8–13 hodin.

V případě potřeby mimo pracovní dobu možno domluvit opravu 

na mobil: 723 518 157

ZVEME VŠECHNY ŘIDIČE A TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

NOVĚ OTEVŘENÝ SERVIS V PŘÍSECE 135
OD BŘEZNA 2013 PŘIJÍMÁME DO OPRAVY VEŠKEROU 

ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKU 

(sekačky, pily, křovinořezy, zahradní traktory)

předsezonní prohlídky a seřízení vašich strojů , broušení řetězů 

a nožů , prodej olejů na řetěz , do benzinu , do sekaček , 

veškeré automobilové oleje

Od 1. 6. 2013 přijímáme do opravy veškeré osobní a užitkové 

automobily.

CELOROČNÍ PRODEJ PALIVOVÉHO A KRBOVÉHO DŘEVA

Dřevo měkké, tvrdé, rovnané, sypané, délka dle přání, 

cena od 650,- Kč bez DPH

Kontakt: e-mail: forestclassic@seznam.cz, tel.: 605 895 555, www.forestclassic.cz
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VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

P#ejeme touto cestou našemu spolužákovi a dlouholetému kamarádovi 
– panu JI%ÍMU DLOUHÉMU z Led"e nad Sázavou, který na za"átku 

b#ezna letošního roku oslavil 80. narozeniny. Všichni mu ze srdce 
p#ejeme pevné zdraví, hodn! radosti v kruhu t!ch, které má rád, i bohaté 

úlovky v lede"ských vodách.
Spolužáci

PODĚKOVÁNÍ

D!kuji touto cestou všem, kte#í se dne 15. února letošního roku 
naposledy p#išli rozlou"it s panem JI%ÍM PÁNKEM z Led"e nad 
Sázavou. Rovn!ž d!kuji za projevy soustrasti a kv!tinové dary.

Manželka Helena

PRODÁM 

zd!ný nov! zrekonstruovaný byt 

2+1 v Led"i nad Sázavou. 

Tel.: 728 686 863.

Montáž a opravy plynu, úst#edního 

vytáp!ní a vody, revize plynového 

za#ízení v"etn! dodávky materiálu 

nabízí Þ rma Bed#ich Svoboda. 

Tel.: 602 266 428, 

email: svobodabedrich1@seznam.cz

Pro" osud byl tak krutý a nenechal t! žít,
pro", maminko naše drahá, jsi musela odejít.

Dny, týdny i roky plynou, 
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou! 

Dne 31. b#ezna 2013 uplyne sedm smutných 
let, kdy nás, bez sl$vka rozlou"ení, navždy 
opustila naše drahá manželka, maminka, 

babi"ka a prababi"ka, paní 
BOŽENA BLAŽKOVÁ z Horní Paseky.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají 
– manžel Josef, dcera a syn s rodinami

ZEMŘEL JIRKA PÁNEK

Stalo se tak po dlouhé a t!žké nemoci v polovin! února letošního roku. Lede"ské ve#ejnosti byl známý p#e-
devším jako velký p#íznivec a ctitel lede"ské házené. Nejv!tších hrá"ských úsp!ch$ dosáhl v dorosteneckém 
v!ku, kdy spole"n! se svými vrstevníky vybojoval a hrál 1. ligu, která zde potom pokra"ovala až do roku 
1973. I v družstvu dosp!lých potom zažil velmi úsp!šnou éru, kdy družstvo muž$ poprvé v historii hrálo 
2. ligu. Jeho hrá"skou kariéru však zastínila dráha trenéra, který se roku 1969 ujal družstva dorostu, s nímž 
pak po "ty#i sezóny velmi dob#e reprezentoval naše m!sto i oddíl házené. Pozd!ji vedl jako trenér #adu druž-
stev od žákovských kategorií až po dosp!lé a vychoval mnoho házenká#$, kte#í ješt! dnes aktivn! hrají há-
zenou. I když v 90. letech minulého století svoji trenérskou dráhu ukon"il, nikdy nep#estal sledovat aktuál-
ní d!ní v lede"ské házené. 
Krom! házené se Ji#í v mládí v!noval i lehké atletice. O tom, že byl velmi talentovaný, sv!d"í i jeho výko-
ny, doménou byl p#edevším skok vysoký, v n!mž jako dorostenec dosáhl úctyhodného výkonu 178 cm na 
závodech v Hradci Králové. 

%est jeho památce!

V únoru letošního roku uplynulo už šest let, 
kdy nás navždy opustila, ve v!ku nedožitých 

59 let, naše drahá manželka a maminka, 
paní MARCELA Hlídková z Led"e n. S. 

Kdo jste ji znali a m!li rádi, v!nujte jí prosím 
tichou vzpomínku.

D!kují manžel a synové. 

Dne 9. b#ezna letošního roku 
by se dožil 100 let 

pan FRANTIŠEK JIRSA, 
mistr kamenický z Horních 
Pasek, zem#el 7. dubna 1986. 

Jeho manželka, 
paní ANNA JIRSOVÁ, 
zem#ela 18. "ervna 1987. 

S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 25. b#ezna letošního roku uplyne smutný 
rok od úmrtí 

paní JI%INY KONÍ'KOVÉ z Habreku. 

Za vzpomínku d!kuje rodina.

PODĚKOVÁNÍ

Moje maminka, paní MARIE PERTLOVÁ, žila v DPS v Led"i n. S. 
dlouhých sedmnáct let. Cht!la bych touto cestou pod!kovat vedoucí 

tohoto za#ízení, paní Dan! Pospíšilové a celému kolektivu zam!stnanc$ 
za jejich nevšední ochotu a trp!livost, s jakou mamince a nám vycházeli 
vst#íc. Naše rodina byla za celá ta léta, kdy tu maminka trávila sv$j "as, 

velmi spokojena a všem v tomto za#ízení pat#í opravdu velký dík!

Stejné pod!kování pat#í i LDN Háj u Led"e n. S., odd!lení B, jmenovit! 
MUDr. Old#ichu Kvášovi, MUDr. Zde&ku Pehalovi a celému kolektivu 

sest#i"ek jmenovaného za#ízení. Ti všichni se postarali o d$stojné 
a citlivé chvíle, které tu maminka na p#elomu ledna a února letošního 

roku, na sklonku svého života, strávila.

Miluše Karbanová, dcera

Roky rychle letí, jako $eky proud
a ty nám tolik scházíš, nedá se zapomenout.

Dne 21. b#ezna letošního roku si p#ipomeneme 
deváté výro"í úmrtí pana KARLA BRABCE 

z Habreku. 

S láskou a úctou stále vzpomíná rodina 
a ostatní p$íbuzenstvo.


