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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST DUBEN 2013

I. ZM schvaluje:
– přijetí podmínek k přidělení dotace a spolufi nancování projektu „Zpraco-

vání digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyro-
zumívacího systému pro město Ledeč“ s Ministerstvem životního pro-
středí ve výši 3.182.121,20 Kč.

– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – 
AMK Ledeč „Zabezpečení realizace motokrosových závodů, včetně pří-
pravy motokrosové tratě v sezóně 2013“ ve výši 250.000,- Kč.

– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – 
TJ Sokol Ledeč „Energie (el. energie, plyn, voda)“ ve výši 40.000,- Kč.

– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – 
Oblastní charita H. Brod „Provoz - Mateřské centrum Ledňáček“ ve výši 
10.000,- Kč.

– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM 
– Římskokatolická farnost – Děkanství Ledeč „Omítka farní budovy“, 
150.000,- Kč.

– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – 
p. Kohlmayerová „Ledeč nad Sázavou – Dům čp. 76 - Obnova a konzervace 
severního a východního průčelí bytového domu.“ ve výši 177.301,60 Kč.

– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – 
TJ KF Ledeč „Provozní náklady“ ve výši 253.000,- Kč.

– přijetí peněžního daru pro Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 
50.000,- Kč.

– přijetí dotace z Kraje Vysočina na volby do zastupitelstev krajů a senátu 
ve výši 153.845,29 Kč.

– navýšení příspěvku z rozpočtu příspěvkové organizaci ZŠ Ledeč 
o 50.000,- Kč.

– aby Město Ledeč nad Sázavou ve smyslu § 121 odst. 2 Obchodního záko-
níku poskytlo příplatek obchodní společnosti Hrad Ledeč, s.r.o. ve výši 
1.200.000,- Kč. 

– vyvěšení záměru prodeje léčebného areálu nemocnice Háj - objekt čp. 
675 – občanská vybavenost na pozemku parc.č. st. 732/1, pozemek par-
c.č. st. 732/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6012 m2, „dům letní 
ubytovací, dřevěný“ – objekt občasné vybavenosti na pozemku parc.č. 
st. 734, pozemek parc.č. st. 734 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
579 m2, čistírna odpadní vod – jiná stavba na pozemku parc.č. st. 735, 
pozemek parc.č. st. 735 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1540 m2, 
pozemek parc.č. poz. 2355 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na kte-
rém je zřízena parková úprava o výměře 7346 m2, vše v kat. území Ledeč 
nad Sázavou. Součástí je i garáž o jednom podlaží na pozemku parc.č. 
st. 732/1, vodojem podzemní železobetonový, štěrková vozovka, kana-
lizace, vodovodní a plynová přípojka. Součástí hlavní budovy jsou dále 
nábytek, zdravotní přístroje a IT (počítače).
a) smlouvu o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky 

„III/339 Ledeč – bodová závada“ uzavřenou s Krajem Vysočina, Jihlava;
b) smlouvu o provedení přeložky optického kabelu městské optické sítě 

akce „III/339 Ledeč – bodová závada“ uzavřenou s Krajem Vysočina, 
Jihlava;

c) smlouvu o provedení úprav veřejného osvětlení uzavřenou akce „III/339 
Ledeč nad Sázavou – bodová závada“ uzavřenou s TS Ledeč, s.r.o.;

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč n. S., konaného dne 18. března 2013

KOMINICTVÍ URBAN 
nabízí:

èištìní komínù, revize spalinových cest dle NV 91/2010, rekonstrukce 
komínù, vložkování, frézování, stavby nových pemzo-betonových 

komínù dánské firmy SCANCORE, dále dopojení odkouøení plynových 
kotlù a kamen, odkouøení BRILON, revize komínù ke kolaudaci, prodej 

a montáž nerezových komínù BERTRAMS. Prodej kamen ADURO, 
ROMOTOP a jiné. Pracujeme vždy kvalitnì, také o víkendech. 

Pro objednávky termínù 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

13.–14. 4. Dr. Drbohlavová, 
Psych. léčebna, H. Brod Tel.: 569 478 360

20.–21. 4. Dr. Brázda, 
Krále Jana 538, Chotěboř Tel.: 569 623 790

27.–28. 4. Dr. Richter, 
Jiráskova 669, Chotěboř Tel.: 569 626 481

1. 5.,
4.–5. 5.

Dr. Vosiková, 
Lánecká 970, Světlá n. S. Tel.: 606 136 302

8. 5., 
11.–12. 5.

Dr. Votruba, 
Štoky 458 Tel.: 606 569 273

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“

Na základě usnesení ZM Ledeč n. S., z 18. 3. 2013 se vyhla-
šuje 1. výběrové řízení pro žadatele o půjčku z FRB města 
2013, a to v souladu s čl. IV., odst. 6 „Pravidel města Ledeč 
n. S.“ pro vytváření a použití účelových prostředků z FRB na 
území Ledče n. S. s tím, že termín pro podání žádostí je od 
2. 4. 2013 do 10. 5. 2013. Účel poskytované půjčky je stano-
ven na obnovu střechy, zřízení ekologického vytápění, čistírnu 
odpadních vod, zateplení, rekonstrukci koupelny a WC, půdní 
nástavbu (vestavbu) či rekonstrukci výtahu. Bližší informace 
na oddělení majetku a investic, č. 215. Úplné znění vyhláše-
ného výběrového řízení a žádost naleznete na (www.ledecns.
cz) v sekci dokumenty Odboru samosprávy a úřední desce.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

d) smlouvu na stavební úpravy odvodnění chodníků akce „III/339 Ledeč 
nad Sázavou – bodová závada“ uzavřenou se společností Vodovody 
a kanalizace, a.s. Havlíčkův Brod a to za předpokladu, že město Ledeč 
nad Sázavou obdrží od kraje dotaci 4.000.000,- Kč na pokrytí části 
podílu města na odstranění bodové závady, která nevznikla zaviněním 
ze strany města Ledeč nad Sázavou.

– výkup pozemků parc.č. poz. 306/2 – travní porost o výměře 82 m2, k.ú. 
Vrbka – vlastník František Vála, Vrbka, pozemku parc.č. poz. 316/2 – 
travní porost o výměře 28 m2 v k.ú. Vrbka – vlastník LV 80 – Květo-
slava Jelínková, Ledeč, Rutová Eva, Dobrovítov, Vohlmutová Miro-
slava, Světlá a pozemku parc.č. poz. 317/3 – lesní pozemek o výměře 
8 m2 v k.ú. Vrbka – vlastník LV 80- Květoslava Jelínková, Ledeč n/S, 
Rutová Eva, Dobrovítov, Vohlmutová Miroslava, Světlá za cenu 40, Kč/
m2 a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv. 

– smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. poz. 828/23, 892/5 
a 893 vše v kat. území Ledeč v lokalitě biokoridoru Hutního potoka od 
České republiky – ÚZSVM.

– přijetí daru – ½ pozemku parc.č. 2489 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 1 m2 od Ing. Jarmily Rezkové, bytem Praha s tím, že bude 
uhrazena ½ správního poplatku za návrh na vklad do KN.

– bezúplatný převod pozemků parc. č.poz. 882/3 o výměře 90 m2, parc.č. 
poz. 883/1 o výměře 3757 m2, parc.č.poz. 892/1 o výměře 47 m2 a par-
c.č.poz. 2339/15 o výměře 134 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou od 
paní Lenky Mottlové, bytem H. Brod. 

– umístění, provedení a realizaci stavební úpravy a opravy vstupů u BD čp. 
1045-1047, Ledeč, včetně bezbariérového přístupu.

II. ZM neschvaluje:
– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – 

Oblastní charita Havlíčkův Brod „Sociálně terapeutická dílna“.
– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – 

Oblastní charita Havlíčkův Brod „Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod“.
– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – 

Oblastní charita Havlíčkův Brod „Na údržbu a náklady Stacionář Petrklíč“.
– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – 

Oblastní charita H. Brod „Středisko rané péče“. 
– poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2013 z prostředků vyčleněných ZM – 

Lyžařský klub Ledeč „Žádost o příspěvek na profi nancování spoluúčasti 
grantového projektu Zajištění a provoz lyžařských běžeckých stop pro 
region Ledče n.S. a okolí.“ 
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DUBNEM ZAČALA I V LEDČI NOVÁ TURISTICKÁ 
SEZÓNA

KNIHOVNA ANNA KARENINA S PŘÍCHUTÍ 
RUSKÉ KUCHYNĚ

Srdce každého turisty přeci jen 
s každým jarem poskočí, oteví-
rají se brány všech památek po 
Čechách, ledečský hrad nevyjímaje. 
Pravda, památky letos hodně pro-
mrzly, ale o to radostnější jistě bude 
následující období – tedy oprav-
dové jaro a léto. Věřím, že krásné 
Posázaví opět přivítá nejen ty, kteří 
se sem pravidelně vracejí, ale že si 
sem najdou cestu i noví „objevitelé“ 
domácí turistiky.

Tak jen malé ohlédnutí. Loňského 
roku navštívilo ledečský hrad téměř 
5000 návštěvníků, za vstupné utratili 
na 140 tisíc korun, za drobné zboží 
(památky) na 80 tisíc korun. Reakce 
návštěvníků jsou vesměs pozitivní, 
ale jsou i takoví, kterým se náš hrad 
zdá „chudý“. Z příštích řádků se 
dozvíte, že i pro takové hosty máme 
příznivou odpověď. 

Na sklonku minulého roku bylo 
v našem informačním centru pro-
vedeno agenturou Czech Tourism 
hodnocení kvality služeb pomocí 
metody mystery shopping. Index 
hodnocení větší než 80 % je pova-
žován za výborný. Výsledek v regi-
onu Vysočina byl 89. A jak dopadlo 
Informační centrum Ledeč n. S.? 
Cituji zápis:

Hodnocení TIC Ledeč n. S. je 
100% – vysoce nadprůměrné v regi-
onu, i celostátně. Gratulujeme. 

(www.czechtourism.cz/informacni-
centra/mystery-shopping-tic/)

Po pochvale ještě k jedné pod-
statné novince. Od dubna je na 
ledečském hradě nový kastelán. Stal 
se jím pan Luděk Šíma, a tak jsme se 
ho hned zeptali, co na tu svoji první 
„kastelánskou“ sezónu chystá a tady 
je jeho odpověď:

Pracovní ruch neustane ani přes 
turistickou sezónu, práce na vybu-
dování hygienického zázemí (WC) 
na hradě se blíží do závěrečné fáze, 

předání zhotovitelem a kolaudač-
ním řízením. Na tyto práce bude 
navazovat další významná akce a to 
„Obnova a konzervace dvorních prů-
čelí horního nádvoří“, budou obno-
veny vzácné sgrafi tové omítky 
z 16. století včetně oprav nebo 
výměn dřevěných výplní (oken, 
dveří), což přinese pro tuto sezónu 
omezení formou obstavení nádvoří 
lešením a pohyb řemeslníků a restau-
rátorů v těchto prostorech.

Pro návštěvníky však hrad nebude 
uzavřen, ba naopak. Pro novou 
sezónu jsme připravili nové prostory 
muzea a zároveň i nové rozmístění 
sbírkových předmětů. V těchto pro-
storách zároveň byl opraven a zre-
konstruován sál šatlavy, který bude 
využíván jako trvalá galerie pro 
krátkodobé výstavy. Pro letošní 
sezónu i nadále můžeme počítat 
s unikátními pohledy ze zpřístupně-
ných půdních lávek, které umožňují 
nahlédnout do útrob propadlých 
prostor hradu (severního a východ-
ního paláce).

Na závěr platí citace z podtitulu 
a samozřejmě přání všeho dobrého 
pro všechny ty, kteří se na úspěšné 
turistické sezóně 2013 budou podílet. 
Průběžně se této tématice budeme 
věnovat i na stránkách Ledečského 
zpravodaje. 

ok

VÝSLEDKY Z MINULÉHO ROKU JSOU POTĚŠUJÍCÍ I ZAVAZUJÍCÍ

Dne 25. března se 
v knihovně uskutečnilo 
autorské čtení s Lucií Hro-
chovou, osmnáctiletou stu-
dentkou ledečského gym-
názia. Připomeňme, že se 
jedná o autorku úspěšného 
muzikálu Zwosku a kromě 
jiného dvou knih, které má 
městská knihovna ve vlast-
ním fondu. Jsou to Přátelství 
z nebes a Poznání z nebes, 
které Lucie napsala již ve 

svých 15 letech. Lucka nás během svého čtení seznámila 
se svojí další tvorbou. Ani jsme netušili, že vyhrála tolik 
literárních soutěží, ale nyní víme, že zcela oprávněně. 
Rádi bychom jí poděkovali za pěkný zážitek, těšíme se 
na další spolupráci a přejeme jí mnoho osobních a samo-
zřejmě literárních úspěchů.  Kolektiv knihovny

Dne 5. února jsme podnikli exkurzi do Prahy. Jela 
s námi paní profesorka Zahálková, která to vše napláno-
vala (ale bohužel nám to nezaplatila ). Do Prahy jsme 
přijeli kolem půl osmé ráno. Poté naše třída navštívila 
Мuzeum komunismu, kde jsme se dověděli mnoho zají-
mavých informací a prohlédli si dobové exponáty. Po 
náročném nakupování v době rozchodu jsme odjeli do 
ruské restaurace „Dnister“. Někdo z nás ochutnal ruské 
speciality, ale někteří zůstali u tradičního smaženého řízku 
s bramborem. Díky „rychlosti“ obsluhy restaurace jsme 
na hlavní náplň naší výpravy dorazili o pět minut později. 
Naštěstí se nad námi slitovali a na fi lm Anna Karenina na 
motivy románu L. N. Tolstého nás do kina Lucerna pus-
tili. Po představení nám o pár minut ujel poslední autobus 
na Ledeč. V zápalu boje jsme utíkali na hlavní nádraží 
a odjeli vlakem směr domov. A se slovy: „Příště budu 
celou dobu mluvit jen rusky!“ se těšíme na další výlet. 

Marta Tvrdíková a Natálie Franclová, 2.B
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K A L E I D O S K O P

Jaro letos na lidi zanevřelo, vůbec se neukázalo, přestože ho k tomu kalendář jasně vyzývá. Nechává tu vyvádět tu ne-
stoudnou zimu, jako by byl teprve leden. Ještěže ji lidi ignorují a strojí jarní svátky – Velikonoce, jakoby nic! A dělali 
to opravdu dobře. Hezké prodejní výstavy připravili z Domova Háj i žáci ze ZŠ Habrecká. V základce Nádražní na to 
vystrojili dokonce celý jarmark, a to se vším všudy – pestrou nabídkou zboží i halasnými pokřiky. Senioři volali jaro ze 
sokolovny (kulturní program obstarala místní ZUŠka) a ještě si k tomu dopřáli oslazenou kávu. Tak jsme všichni s ra-
dostí vítali ta chundelatá kuřátka, pestře malovaná vajíčka, nazdobené pomlázky – přestože studený vítr lepil sněho-
vé vločky na okna. 

Kdyby venku nebyla ta sibérie, tak by skoro chtělo říct – kdeže loňské sněhy jsou. SVČ uspořádalo tradiční okresní 
kolo v recitaci, odkud se postupuje do krajského kola v Třebíči. Z dvaatřiceti soutěžících se z Ledečáku umístila jen 
Kristýna Sajdlová, ale ani ona nepostupuje dál. Tak pochvalu zaslouží jen pořadatelé a pan starosta musí rok počkat, 
aby s gratulací poslal dál i domácí recitátory.
Chlapi z technických služeb sice nemuseli překonávat trému jako soutěžící děti, ale na klepání to bylo taky. Při úpra-
vě lip na Husově náměstí měli, v ledovém větru, ruce pořádně promrzlé.
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ N. SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC BŘEZEN 2013

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY

VRAŽDA V OBCI HABREK – 
policisté v Ledči nad Sázavou ve spo-
lupráci se Službou kriminální poli-
cie a vyšetřování prováděli šetření ve 
věci závažného zločinu vraždy v obci 
Habrek, ze kterého byla policej-
ním komisařem po provedeném šet-
ření obviněna žena z Havlíčkobrod-
ska, která po předchozí slovní rozepři 
bodla svého přítele nožem do oblasti 
zad, čímž mu způsobila těžké zra-
nění, kdy pobodaný muž po útěku 

z domu do centra obce i přes poskytnutou okamžitou zdravotnickou 
pomoc na následky bodnutí a těžkého zranění na místě zemřel.

KRÁDEŽ NAFTY Z NÁDRŽE TRAKTORU – policisté v Ledči 
nad Sázavou zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spá-
chání přečinu krádeže, kdy dosud neznámý pachatel v době od 18:30 
hodin dne 5. 3. do 09:00 hodin dne 6. 3. 2013 u obce Kamenná Lhota 
odšrouboval nezajištěné víčko z hrdla palivové nádrže zde odstave-
ného porouchaného traktoru John Deere a z nádrže nezjištěným způ-
sobem odčerpal a odcizil nejméně 180 l motorové nafty, čímž způso-
bil škodu ve výši nejméně 6.390 Kč.

POŠKOZENÍ VOZIDLA – dne 7. března bylo v dopoledních 
hodinách na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou nahlášeno poško-
zení zaparkovaného vozidla zn. AUDI A4 v Ledči nad Sázavou před 
klubem DEPO, kdy dosud neznámý pachatel v nočních hodinách ze 

dne 6. 3. na 7. 3. nezjištěným předmětem rozbil u vozidla několik oken 
a dále poškodil karosérii vozidla, čímž způsobil majiteli vozidla cel-
kovou škodu ve výši nejméně 23.000,- Kč.

VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍ CHALUPY – policisté z Ledče 
nad Sázavou dne 10. března přijali oznámení o provedeném vloupání 
do rekreační chalupy v katastru obce Horní Paseka. Policisté na místě 
provedli ohledání napadené chalupy a okamžité šetření v okolí místa 
činu, kdy se provedeným šetřením podařilo ustanovit osobu pacha-
tele uvedeného vloupání, kterého se dopustil 23-letý muž ze Středo-
českého kraje. Věc je nadále prověřována policejním inspektorem 
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou a zjištěnému pachateli bude sdě-
leno podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním a porušování 
domovní svobody, kdy majiteli rekreační chalupy byla vloupáním 
způsobena škoda ve výši nejméně 20.482,- Kč

KRÁDEŽ PENĚZ Z DOMU – policisté v Ledči nad Sázavou 
zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže peněz z rodin-
ného domu v obci Pavlov, kdy dosud neznámý pachatel v době od 8. do 
19. března bez užití násilí a nezjištěným způsobem odcizil z kuchyně 
domu fi nanční hotovost ve výši 32.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že 
v daném případě se nejedná o vloupání a násilné vniknutí, tak poli-
cisté Policejní stanice Ledeč nad Sázavou intenzivně oznámený pří-
pad prošetřují s cílem ustanovit osobu pachatele této krádeže.

npor. Bc. Luboš PEJCHAR, 
zástupce vedoucího OO Světlá, 

Policejní stanice Ledeč n. S.

Kde: MŠ Stínadla (kancelář ředitelky MŠ)
Kdy: 22. a 23. 4. 2013 od 7.30 hod. do 16.00 hodin

Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění 
dítěte od 1. září 2013 / 2014 do naší mateřské školy, vyplní před ter-
mínem zápisu žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení na 
webových stránkách mateřské školy či k vyzvednutí v mateřské škole), 
zajistí potvrzení žádosti dětským lékařem, který má dítě v péči a v době 
zápisu ji osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční 
číslo své žádosti.

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.
Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanove-

ných kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu vol-
ných míst v mateřské škole.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou 

pro školní rok 2013–2014
● přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením 

školní docházky
● věk dětí (datum narození) – přijímány budou děti k celodenní 

docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné 
kapacity mateřské školy

● zvlášť závažné sociální důvody

Ředitelka mateřské školy má právo při přijímání dětí přihlédnout 
k důvodům hodným zvláštního zřetele.

Jarmila Dvořáková, 
ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou

POZOR ZMĚNA
Firma ALKO spol. s r. o. – pneuservis se 

sídlem v lihovaru Kožlí, rozšiřuje činnost 
o přezouvání a vyvažování kol u nákladních 
automobilů, zemědělské a stavební techniky.

Podrobné informace získáte u vedoucího 
pana Musila na telefonu 605 178 183

www.autoservis-vysocina.cz 

Český výrobce zařízení pro aplikaci 
nátěrových hmot přijme do hlavního 

pracovního poměru
OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE PRO ČR

Kontakt: EST + a.s., Podolí 1237, 
584 01 Ledeč nad Sázavou

Kontaktní osoba: Miloslava Habásková,
habaskova@estplus.cz, tel.: 603 226 246

www.estplus.cz

OBCHOD S NÁPOJI TREND – NYNÍ 
VINOTÉKA – KOČEROVÁ, SE STĚHUJÍ! 

V nové stylové provozovně, na Husově náměstí 62 v Ledči n. S. 
(vedle Zlatnictví p. Bárty), začínáme od 2. května 2013. Provozní 
doba je v týdnu od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 11.30 hodin. 

Po celý květen pro Vás máme akci! Při nákupu nad 200,- Kč 
dostanete láhev vína z vinařství KOMAROV zdarma!! Součástí 
provozovny je i společnost TIPSPORT a. s. - sázková kancelář. 

Těšíme se na Vás! 
Pracovní kolektiv Jája K., Jindra K. a Jarmila H.

ZÁVODIŠTĚ JE JEŠTĚ 
PROMRZLÉ, ALE MOTORISTÉ 

UŽ NAŽHAVENÍ
Jaro se kvapem blíží a s ním i nová motoristická sezóna, na kterou 
se těší nejen závodníci, ale jistě i mnoho příznivců tohoto dramatic-
kého a atraktivního sportu. 
Poznamenejte si tedy, co pro vás připravili pořadatelé z ledečské-
ho automotoklubu
pro rok 2013:
5. května

Mezinárodní mistrovství ČR ve třídách MX 1, MX 2, MX 3, Ju-
nior 85 ccm

11. května
Přebor ČR ve třídách: MX 2, MX 3, 85 a 65 ccm

25. srpna
Mezinárodní mistrovství čtyřkolek a side

Těšíme se na setkání na ledečském závodišti!
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VČELAŘI V HOTELU SÁZAVA

Sobotní odpoledne dne 9. března patřilo v Hotelu Sázava 
včelařům ze ZO Ledeč n. Sáz. Počasí ven opravdu nelákalo, 
celé odpoledne pršelo, tudíž žádný včelař nespěchal domů na 
jarní prohlídku včelstev. 

Schůzí nás celé odpoledne prováděl ing. Jan Sekot. Byli 
přijati čtyři noví členové. V letošním roce oslaví důležité 
životní jubileum 21 členů. Těmto jsme na památku darovali 
blahopřání a perníkový dárek. V obvodu naší ZO je celkem 
126 včelařů. V loňském roce bylo vyprodukováno o polovinu 
medu méně než v roce 2011. Doufáme, že letos se situace 
opakovat nebude. 

Víme, že chřipka přijde vždy ve chvíli, kdy to nejméně 
potřebujeme. Jinak tomu nebylo i zde. Chřipka si v den schůze 
vybrala předsedu naší ZO Josefa Boumu, takže výroční schůze 
se konala bez něj. Jeho projev přečetl přítel Karel Mišoň. Před-
seda chtěl poukázat na to, jak je důležité vzdělávání včelařů 
a předávání zkušeností ve včelaření. V současné době jsme 
svědky toho, že včelaření mnozí podnikatelé považují za 
snadný zdroj příjmů. My ale víme, že to není až tak jednodu-
ché, jak se na první pohled zdá. Předseda chtěl též upozornit 
na nezájem ústředí ČSV řešit naše připomínky k hospodaření 
s fi nančními prostředky v ČSV. K hlavnímu bodu programu 
boj proti varroáze jsme nuceni v současné době přiřadit i boj 
s morem včelího plodu. Od roku 2011 máme letos vyhlášeno 
čtvrté ochranné pásmo.

Pozvání na schůzi přijal i člen rady Kraje Vysočina Zdeněk 
Chlád a starosta města Ledeč nad Sázavou Mgr. Petr Vaněk. 

Zdeněk Chlád ve svém projevu souhlasil se slovy před-
sedy, že žádná dotace nezlepší naši práci. Respektuje názory 
a potřeby včelařů v čerpání dotací. Také podotkl, že stejně 
jako v ostatních organizacích se i u nás projevuje stáří členů 
(průměrný věk mužů je 60 let). My však víme, že včelaři se 
dožívají vysokého věku, nejen díky konzumaci medu, tak 
prospěšného pro zdraví. 

Starosta města Mgr. Petr Vaněk upozornil na nespočet zákonů 
a vyhlášek, které za jeden rok vyjdou. „Kdyby se každý řídil 
těmi deseti nejstaršími, nebylo by jich třeba…“ Také se zasta-
vil nad politikou, která ovlivňuje naše životy víc, než bychom 
chtěli, a přislíbil naší organizaci pomoc od Města Ledeč. 

Od 15 hodin se konala přednáška Mgr. Bronislava Gruny 
na téma diagnostika a léčení varroázy ve včelstvu. V pouta-
vém povídání jsme se dozvěděli o kleštíku včelím, např. jak 
a kdy jej nejlépe odhalit, kdy už začít léčit, atd. Některé věci 
už naši členové znali z terénního kurzu varroamonitoringu 
v ÚSP Háj v roce 2011, ale opakování je matka moudrosti. 

Na výroční schůzi se nás sešlo celkem 96. Všichni si zpří-
jemnili odpoledne ještě klobásou, kávou a zákuskem od naší 
ZO. Tímto všem zúčastněným děkujeme za přízeň a těšíme se 
opět za rok na další příjemné setkání. Více fotografi í na www.
vcelari.ledecns.cz Za ZO Martina Casková, jednatel

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 10. 5. 2013
Kuřice černé, červené, bílé  stáří: 12–18týd. cena:120–180,- Kč
/nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci 12–18týd. 120–180,- Kč 
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/  1–3týd.  70–90,- Kč
Moularden  1–3týd. 70–90,- Kč 
/kříženec pižmová+peking.kachny/
Kačeny barbarie /francouzský hybrid/   1–3týd.  110–130,- Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!  1–3týd.  110–130,- Kč
Husy bílé 1–3týd.  140–160,- Kč
Husy landenské 1–3týd.  140–160,- Kč
Perličky 1–6týd.  90–140,- Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/  6–8týd. 260–300,- Kč 
Kalimera /selské brojlerové kuře/ 2–3týd.  90–100,- Kč
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Jedním ze specifi k a záro-
veň velkou předností ledeč-
ské ZUŠ je snaha zapojo-
vat žáky do instrumentálních 
či pěveckých seskupení. Děti 
tak dostávají příležitost uplat-
nit své dovednosti z individu-
ální výuky v kolektivní sou-
hře, společně tvořit a prožívat 

radost z výsledného společného díla. 
Výsledky tohoto kolektivního snažení 
předvedou některé ze školních orches-
trů a souborů na dubnových koncertech 
v sále gymnázia. Dechová uskupení 
– dechový orchestr, taneční orchestr 
a fl étnový soubor se představí na svém 
koncertě v pátek 19. dubna a kytarový 
orchestr, klávesový soubor, kapela 
F.I.P. a pěvecký sbor školy na koncertě 
v úterý 23. dubna. Oba koncerty začí-
nají v 17 hod. Srdečně zveme!

První místa v republikovém fi nále 
soutěže Dětská porta pro ledečské 
zpěvačky!

Dětská porta je hudební celorepubliková soutěžní pře-
hlídka pro děti a mládež do 26 let. Letos se jí zúčastnila 

tři děvčata z našeho města – Kateřina Maštálková a sestry 
Anežka a Adéla Caskovy („Dvě sestry“) a mimořádně 
se jim dařilo. V republikovém fi nále, které se konalo 
1. února v divadle „Za plotem“ v pražských Bohnicích, 
získaly 
Anežka a Adéla Caskovy (sk. DVĚ SESTRY ) – 1. místo 
v kategorii I.A
Kateřina Maštálková – 1. místo v kategorii Melodie

Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci 
školy i města. Poděkování patří i jejich učitelce v ZUŠ 
Petře Ochové.

V roce 1893 schválila městská rada zřízení městské 
cihelny, z důvodu včasného zásobení na plánované stavby. 
Zpočátku se cihly pálily ve vykopaných dírách, nekva-
litní kopaná hlína se ručně mísila a plavila pro zvýšení její 
mastnoty. Krátce po zřízení cihelny pod vrchem Rašovcem 
místní obchodník Vilém Perknovský odkoupil od města 
celý provoz, včetně přilehlého vápenco-
vého lomu. Již v roce 1900 je postavena 
kruhová pec s třicetimetrovým komí-
nem, kde se pálilo vápno pro široké 
okolí. Velkou výhodou pro zásobování 
je přilehlá, nově vybudovaná železnice. 
Kolem roku 1923 se postavila více-
komorová pec, kde se pálily jak plné, 
tak i duté cihly. Koncem dvacátých let 
fi rma zaměstnávala už 35 dělníků, při 
roční produkci dvou miliónů kusů cihel. 
Se zpětnou platností byla cihelna v roce 
1949 znárodněna státem, výroba směřo-
vala pouze k pálení klasické plné cihly.

Z důvodu nedostatku kvalitní hlíny, která se nákladně 
dovážela, byla cihelna v Ledči v roce 1985 uzavřena. V polo-
vině 90. let areál zakoupil soukromý subjekt, po demolici 
a zevrubné rekonstrukci některých objektu zde vzniká fi rma 
zpracovávající kovový odpad. 

-ph-

JARNÍ KONCERTY V ZUŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

PÁLENÉ CIHLY Z LEDČE NAD SÁZAVOU
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Petra v divadle Mimochodem působí od 
jeho založení v roce 2005 a vidět jste ji mohli 
už v prvním představení Romea a Julie jako 
paní Montekovou, matku tragického milov-
níka. V menších rolích se objevovala i v dal-
ších hrách, ovšem její největší role a záro-
veň splněný sen přišel až s loňským uvede-
ním muzikálu Balada pro banditu. Tento pro-
jekt sama organizovala a rovněž si vzala na 
starost i pěveckou přípravu herců, k čemuž jí 
pomohla i profesní průprava na Konzervatoři 
Jaroslava Ježka, kde studovala klasický šan-
son. Její strhující zpěv a bezvadný herecký 
výkon byly jednou z největších deviz tohoto 

představení, na jehož reprízu se můžete těšit 
14.–16. června. 

Narodila se roku 1981; kromě divadla 
působí jako učitelka zpěvu na ZUŠ, zpěvačka 
a komediantka a také se stará o své dvě děti. 
Jelikož má práci s malými dětmi v malíku, 
obešla se při organizaci Balady a usměrňo-
vání mladých ochotníků z divadla Mimo-
chodem bez použití fyzického násilí, ačkoliv 
by ho někdy podle svých slov použila ráda. 
Důkazem toho, že se umí ovládat, je skuteč-
nost, že se muzikál nakonec odehrál ve stej-
ném počtu herců, se kterým se původně začal 
zkoušet.

DIVADLO MIMOCHODEM PŘEDSTAVUJE 
DUBNOVÝ PROGRAM 

Taková milá slečna a Písničkáři na terase. V březnu mladí ledečští 
ochotníci začali letošní divadelní šňůru zájezdových představení se 
svou novou komedií Blbec k večeři. Zúčastnili se divadelního festivalu 
Valašské křoví ve Slavičíně a velký úspěch slavili také v Humpolci. 
Koncem měsíce uvedli reprízu této veselohry i na domácí scéně, a to 
s velkým diváckým ohlasem. Tím zahájili letošní sezónu a navážou na 
tradici, díky které mají Ledečští možnost zhlédnout divadelní předsta-
vení každou čtvrtou sobotu v měsíci. O dubnovou hru se postará ochot-
nický spolek Jana Nepomuka Štěpánka z Chrudimi, který do našeho 
města loni zavítal se svou autorskou hrou Amant. Představení se bude 
konat 27. dubna v sále gymnázia od 20:00.

Komedie Taková milá slečna dokazuje, co vše může potkat spořá-
daného doktora botaniky, když svěří své účty ex-manželce. Jako vždy, 
návštěva inspektora z berňáku přijde v tu nejnevhodnější chvíli. Chytrý 
a vtipný text a propracovaná zápletka staví inscenaci mezi divácky nej-
vyhledávanější typy představení. Rezervovat si místenky můžete na tel. 
775 646 629 nebo na e-mailu rezervace@mimochodem.com.

Rádi bychom vás ještě informovali, že v sobotu 11. května pořá-
dáme folkový večer nazvaný Písničkáři na terase, který se bude konat 
na ledečském hradě od 19:30. Těšit se můžete na uvolněnou atmosféru  

s panoramatickým výhledem na téměř celou Ledeč v dobré společnosti 
skvělých písničkářů Radka Vaněčka a dalších. Ke každému z chysta-
ných představení se včas dozvíte více informací, 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.

HERCI DIVADLA MIMOCHODEM SE PŘEDSTAVUJÍ – PETRA OCHOVÁ 

JARNÍ ZÁZRAK Jsme nedílnou sou-
částí přírody. Ovlivňuje nás více, než jsme 
ochotni si připustit. Moudří se přírodou 
a jejími zákonitostmi inspirují. Koloběh roč-
ních období lze snadno vztáhnout na důležité 
etapy lidského života. Jaro je předobrazem 
zrození, růstu, učení a poznávání. Léto lze 
vnímat jako dospělost. Podzim je obdobím 
dozrávání a sklizně. Lidem se vrací plody 
jejich životního snažení. Zimu lze chápat 
jako období stáří, životních bilancí, utišení 
a přípravy  na změnu, kterou nám přináší 
smrt. Pro nevěřícího člověka jde o ukon-
čení koloběhu. Kruh se uzavřel. My křes-
ťané věříme spíše na pohyb ve spirále. Po 
zimě – smrti nastane nové jaro – vzkříšení. 
Celý život nás vlastně směřuje do další etapy, 
do života po smrti. Smrt proto vnímáme jako 
počátek. Nové životní jaro, které nás čeká 
v životě věčném. Opravdová naděje, která 
nám dává sílu žít a vyrovnávat se i s nejtěž-
šími ztrátami. 

VYBRANÉ DUBNOVÉ FARNÍ AKCE 
5. 4. v 15.00 zahájení přípravy dětí s rodiči 

na první sv. smíření a první sv. přijímání 
(na faře, vede Mgr. Jana Sklenářová)

9. 4. v 18.30 Biblická hodina (ve farní spole-
čenské místnosti, vede P. ThDr. Jan Bárta)

12. 4. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dva-
nácti let (setkání dětí plné her a smíchu, 
program a dozor zajišťuje Společenství 
mladých)

12. 4. a 19. 4. v 18.00 Přednášky na faře 
(přednášející P. ThDr. Jan Bárta) 

14. 4. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (pro-
bíhá 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 při-
pojí k bohoslužbě probíhající v kostele. 
Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).

18. 4. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů 
za děti (setkání spojené s modlitbami za 
děti a rodiny)

Podrobnější seznam akcí naleznete na: 
www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI 
14. 4. Třetí neděle velikonoční
16. 4. sv. Bernadetta Soubirousová (dívka 

z Lurd, svědkyně zjevení Panny Marie)
21. 4. Čtvrtá neděle velikonoční
23. 4. sv. Vojtěch (biskup z knížecího rodu 

Slavníkovců. Velký bojovník za očistu 
církve umučený na misijní cestě pohany 

25. 4. sv. Marek (autor evangelia a současník 
sv. Petra a Pavla)

28. 4. Pátá neděle velikonoční
5. 5. Šestá neděle velikonoční
6. 5. sv. Jan Sarkander (kněz umučený za sta-

vovského povstání)
9. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

Velikonoční doba připomíná oběť a vzkří-
šení Ježíše Krista. Trvá padesát dní a končí 
svátkem Seslání Ducha svatého. 

Za Římskokatolickou farnost – děkanství 
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář
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PŘÍPRAVKA POSILOVALA U ŘEKY 
Nejmladší ledečští fotbalisté byli 

pozváni manželi Dášou a Láďou Pokor-
nými do nové restaurace U řeky v Ledči 
n. S. Setkání se uskutečnilo v polovině 
března a na mladé fotbalisty tu čekalo 
chutné občerstvení i pár poznatků a rad 
pana Pokorného, který jako bývalý fot-
balista a později i rozhodčí měl mlas-
kajícím fotbalistům co sdělit. Přípravka 
i její vedení děkuje a slibuje dobré 
výkony na hřišti.

Stojící: Veselý Kuba, Veselá Veronika, Smej-
kal Josef, Smejkal Jonáš, Drnovec Tomáš, 
Brož Pavel, trenér Pešek Bedřich. Sedící: Tvr-
dík Ondra, Smejkal Martin, Závrský Martin, 
Křikava Tobiaš, Bělohradský Ondra, Smejkal 
David, Pešek Vilém. 

ROMANTIK
půjčovna svatebníchpůjčovna svatebních

a společenských šatů, doplňkůa společenských šatů, doplňků

oblečení pro družičky a mládenceoblečení pro družičky a mládence
pánské oblekypánské obleky

prodej snubních prstenůprodej snubních prstenů
a svatebních oznámenía svatebních oznámení

Kontakt: Kontakt: 
tel.: 606 751 035tel.: 606 751 035

e-mail: romantik.praskova@seznam.cze-mail: romantik.praskova@seznam.cz
www.saty-romantik.czwww.saty-romantik.cz

NABÍZÍM PRONÁJEM
17 m2 NEBYTOVÝCH prostor v 1. patře 
domu na Husově náměstí v Ledči n. S.

Kontakt na telefon: 728 608 903

Na první jarní den se v Domově Háj konalo vystoupení akordeonového souboru 
žáků ze ZUŠ Ledeč. Děti, pod vedením paní ředitelky Laudátové a paní učitelky Hos-
kovcové, zahrály a zazpívaly několik skladeb. Tímto vystoupením zpříjemnily den 
uživatelům Domova Háj. Děkujeme jim a těšíme se na další setkání. Další akcí byla 
velikonoční výstava výrobků uživatelů Domova Háj v č. 16 na náměstí. Rádi bychom 
poděkovali všem, kteří nás přišli podpořit v naší činnosti a hlavně v činnosti našich 
uživatelů. Za Domov Háj Jana Veselá

JARNÍ PRODEJ ZAHÁJEN 
jabloně, hrušně, třešně, višně, 
renklódy, švestky, meruňky, 

broskvoně, rybízy, angrešty, josta, 
kanadské borůvky, kamčatské 
borůvky, ostružiníky, maliníky, 

malinoostružiníky, vinná réva, růže 
keřové, růže stromkové, azalky, 

rhododendrony, jehličnany, okrasné 
keře, skalničky, trávy, zemina

Prodejní doba:  Po–pá: 8–16 hod.
 So: 8–12 hod.

Ovocná a růžová školka Šťastných
Hněvkovice – Nová Ves 2, 
584 01 Ledeč nad Sázavou

tel. 569 722 518, 604 360 546 
www.skolka-stastny.cz

PRODÁM
Po třech výsuvných a otočných lešeňových kozách:

3x výška 1 m s vysunutím do 2 m.
3x výška 1,2 m s vysunutím do 2, 2 m.
3x výška 1,6 m s vysunutím do 3,1 m.

Kontakt na telefon: 603 420 354
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S VYSOČINOU DO EVROPY

BESEDA O NEPÁLU

POCHVALA NAŠICH 
STUDENTŮ VŽDY POTĚŠÍ

Gymnaziální mistři 
v BLOKUSU

Jste studenti střední školy v Kraji Vyso-
čina? Chcete zažít krásný den v kongreso-
vém sálu Krajského úřadu Kraje Vysočina 
a na chvíli si připadat jako „Very Important 
Person“? Stačí, když ovládnete dvě věci – 
svůj diář a práci s googlem. 

Prvních pět kol soutěže S Vysočinou do 
Evropy totiž probíhá od října do ledna na 
internetu. Soutěžícím jsou v nich poklá-
dány otázky v českém i anglickém jazyce 
týkající se Kraje Vysočina. Důležité je pře-
devším nezapomenout, kdy kolo probíhá, 
o pořadí postupujících totiž rozhoduje 
i včasné odeslání odpovědí. 

V letošním ročníku se do soutěže přihlá-
silo 375 studentů, z nichž do fi nále, jež pro-
běhlo 13. března 2013, postoupila třicítka 
nejúspěšnějších.

Podmínkou účasti ve fi nále bylo zhoto-
vení prezentace – pro tento ročník na téma 

„Na co jsem hrdý na Vysočině“.  Po vypra-
cování anglického testu týkajícího se Vyso-
činy (při němž již strýček google pomáhat 
nesměl) totiž deset nejlepších postoupilo 
„před projektor“ a svou prezentaci před-
neslo v angličtině před celým kongreso-
vým sálem. 

Co že ovšem byla ta věc, která mě při-
měla cítit se výjimečně a proč vám sou-
těž doporučuji? Jen si to představte sami, 
vstupujete do obrovského sálu a na sto-
lečku na vás čeká kromě minerálky a pro-
pisky i cedulka s vaším jménem, pořa-
dovým číslem a adresou školy. Stejnou 
cedulku nosíte přišpendlenou na saku. 
Můžete stisknout čudlíček na hlasovacím 
zařízení – to aby organizátoři zjistili, že 
test již máte hotový. V čase oběda je vám 
k dispozici přímo pohádkový raut. Při pre-
zentování za vámi visí obrovské plátno 

s vaším dílem a vy mluvíte do mikrofonu. 
Každý vás bedlivě poslouchá. Během dne 
se seznámíte s devětadvaceti šikovnými, 
uvědomělými a cílevědomými lidmi. 
Atmosféra místa z vás prostě na okamžik 
udělá velvyslance na důležitém meziná-
rodním zasedání.  Ale zpátky do reality. 
Jak to všechno dopadlo? První čtyři sou-
těžící s nejvyšším počtem bodů získali 
letenku do Anglie a čtrnáctidenní pobyt 
na jazykovém kurzu. Já jsem skončila na 
osmém místě a domů jsem si odvezla MP4 
přehrávač s dalšími drobnými dárky. Pře-
devším ve mně však vzklíčilo odhodlání 
pokusit se „dobýt Anglii“ příští rok znovu 
(nechci, aby byl tento článek v budoucnu 
použit proti mně, takže raději připisuji 
– MOŽNÁ ).  Tak co, půjdete do toho 
(možná) se mnou?

Lucie Hrochová, septima 

Mnozí máme ještě v živé paměti 61. maturitní ples našeho gym-
názia. Mezi to nejnáročnější v přípravě plesu patřilo vedle tom-
boly také předtančení. Bylo připravováno několik měsíců dopředu 
a zásadní podíl na něm měli studenti septimy a 3. ročníku naší 
školy. Ať už to byl výběr kostýmů, látky na šaty, zkoušky šatů, 
samotný nácvik předtančení nebo vlastní provedení. Opomenout 
nesmíme ani choreografku Ivetu Melicharovou ze ZUŠ Ledeč nad 
Sázavou, která předtančení také nacvičila a realizovala. Už ples 
gymnázia ukázal, že úsilí se vyplatilo, a obě čísla předtančení byla 
přijata s velkým úspěchem.

Proto byli tanečníci potěšeni pozváním na Městský ples do Zruče 
nad Sázavou, kde mohli 16. března své umění znovu předvést. 
O tom, že se jak klasický, tak moderní tanec setkal s velkým ohla-
sem, svědčí i děkovný dopis paní Mgr. Fialové, vedoucí odboru 
kultury, školství a sportu Města Zruč n. S., ze kterého citujeme:

„Ráda bych Vám jménem města Zruč nad Sázavou, jménem 
našeho pana starosty, ale hlavně jménem svým poděkovala za vzor-
nou reprezentaci Vašich studentů na městském plese. Vaši studenti 
nejen odtancovali tři báječná předtančení a pomohli tak dotvořit 
kulturní program plesu.“

I my jménem školy děkujeme studentům za jejich úsilí a vynika-
jící reprezentaci školy.

ThMgr. Jiří Foller

Na přelomu února a března se na našem gymnáziu uskutečnil 
již třetí ročník soutěže s názvem Blokus. Tato hra je založena na 
schopnosti logického uvažování, kdy je potřeba na hrací pole umís-
tit co největší počet trojúhelníčků, které se smí dotýkat jen vrcholy, 
a samozřejmě je také nutné dokázat zablokovat své tři soupeře, aby 
obsadili co nejmenší část pole. Blokus na naší škole získává rok od 
roku větší popularitu a to hlavně díky velmi schopné organizátorce, 
paní profesorce Yvettě Bartákové.

Ve dnech 27. a 28. února proběhlo semifi nále, ve kterém se 
čtyřčlenné týmy z nižšího a vyššího gymnázia utkaly o postup do 
fi nále, které 5. března rozhodlo o vítězích jak v kategorii jednot-
livců, tak týmů. Z kategorie jednotlivců nižšího gymnázia byli nej-
lepší Daniel Hess na třetím místě, Vít Šťastný na druhém a Lukáš 
Machálek, který získal první místo. Na vyšším gymnáziu se nej-
úspěšnějšími hráči stali Michal Vlnas, Josef Jeřábek a Stanislava 
Ježková, která si vybojovala zlato. Z týmů nižšího gymnázia nej-
lépe hrály Tercie 2, Kvarta 2 a první příčku obsadila Tercie 1, na 
vyšším gymnáziu byly vítězné týmy 2.B, Sexta a 4.B.

Všichni výherci byli odměněni jak pocitem z dobře odehrané 
hry, tak drobnou sladkostí a pohárem. Tercie 1 a 4.B získaly vytou-
žený putovní pohár, který vrátí za rok, až začne další ročník Blo-
kusu, který nepochybně přitáhne ještě víc žáků než letos.

Žaneta Stýblová, 4.B

Který předmět baví ve škole nepálské 
děti? Jaký je život v nepálské vesnici? Co 
můžete očekávat od nepálského jídelníčku? 
Detaily o podobných okolnostech života 
Nepálu získali studenti na besedě s absol-
ventkou ledečského gymnázia Markétou 
Prchalovou, která na konci minulého roku 
strávila v Nepálu tři měsíce.

Protože tam odjela jako dobrovolnice, 
učila v nepálské škole a žila v nepálské 
rodině, poskytla studentům i jiné infor-
mace, než jaké by se dočetli v turistických 
průvodcích. Postřehy, o které se se stu-
denty podělila, se vztahovaly ke každoden-
nímu životu v nepálské rodině, na vesnici 

i v hlavním městě. Své vyprávění doplnila 
výbornou vizuální prezentací, z níž si naši 
studenti mohli zopakovat i leccos ze země-
pisu a východních náboženství.

Hlavní však byly její nevšední zážitky: 
jak sehrála s kolegy nepálským dětem Čer-
venou karkulku, jak si nesnadno přivykala 
na pálivá kořeněná jídla, jak ve srovnání 
s krásnou nepálskou přírodou nepůsobí 
hlavní město Káthmándú právě přívětivým 
dojmem. Studenty nejvíce zaujaly kulturní 
a hygienické zvyklosti v Nepálu a k nim 
také nejčastěji směřovaly jejich dotazy. 

Markéta pochopitelně doplnila 
i podrobnosti o tom, jak je možné se dostat 

do dobrovolnického programu, čeho se 
vyvarovat, kolik na takovou cestu nastřá-
dat, takže naši studenti dostali i základní 
informace pro případ, že by sami chtěli 
v budoucnu podniknout podobný exo-
tický výlet.

Beseda studenty zaujala nejen tema-
tikou, ale i bezprostředností, otevřeností 
a humorem, s jakými Markéta Prchalová 
své vyprávění studentům podala. Markétě 
jménem studentů i školy děkujeme a za 
čas možná uvidíme, kterého odvážlivce 
v řadách studentů zlákala k podobnému 
dobrodružství.

Mgr. Lenka Trtíková
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FIT CENTRUM 
NA INTRU

Přijďte si zacvičit 
k nám

POSILOVNA, 
INDOORCYCLING, 

SAUNA
více na 

www.kolaledec.cz

FOTBALOVÉ JARO SE ROZBÍHÁ – JAK JSOU NA TOM LEDEČŠTÍ?

TURISTICKÝ POCHOD 
ZBRASLAVICE – ZRUČ, XII. ROČNÍK

MUŽI „A“ – I. A TŘÍDA skupina „A“ DOROST – I. TŘÍDA skupina „A“

MUŽI „B“ – OKRESNÍ PŘEBOR

Zimní přípravné období jsme u dospělých pojali formou zápasů, 
jelikož se nám tým skládá z mladých hráčů a máme věkový průměr 
pouhých 20 let. „A“ tým mužů by do jarní části chtěl vstoupit výhrou 
ve Věžnici a posbírat  co nejdříve dostatečný počet bodů, abychom 
nemuseli řešit „záchranářské“ starosti. Máme 19 bodů, což je dobrá 
výchozí pozice a můžeme se snažit o stabilizování týmu a zlepšo-
vání týmového herního výkonu. Tým by měl být stejný jako na pod-
zim, posily jsme žádné nehledali, jen jsme přeřadili z dorostu Martina 
Toulu, který bude patřit mezi tahouny mladíků. 

„B“ tým si hájí také po podzimu střed tabulky, tak by neměl být pro-
blém soutěž udržet. Tým dorostu je na třetí pozici, bodů má dostatek, tak 
se bude muset i bez Martina Touly obejít a snažit se ještě pár bodíků nahrát. 

Fotbalový oddíl má kromě těchto soutěží ještě soutěže přípravek, ale 
ty se rozbíhají až ve druhé polovině dubna a nemáme ještě rozlosování. 
Máme v oddíle družstva starší a mladší přípravky, která hrají každý 
víkend turnajovým způsobem s pěti nebo čtyřmi týmy. Více informací 
o chodu oddílu najdete na www.fotbal-ledec.cz. Na snímku fotbalová 
přípravka „U řeky“ – viz str. 9. Jan Lebruškla

den datum začátek odjezd domácí - hosté poznámka
Ne 24. 3. 15:00 h 13:00 Věžnice - Ledeč
Ne 31. 3. 15:00 h doma Ledeč - Speřice
Ne 7. 4. 15:30 h 13:30 Pohled - Ledeč
Ne 14. 4. 15:30 h doma Ledeč - Herálec (HB)
Ne 21. 4. 16.00 h 14:00 Pelhřimov »B« - Ledeč umělá tráva
Ne 28. 4. 16:00 h doma Ledeč - Bedřichov
Ne 5. 5. 16:30 h 15:00 Světlá n. S. - Ledeč
Ne 12. 5. 16:30 h doma Ledeč - Třešť
So 18. 5. 16:30 h 14:45 Havlíčkův Brod »B« - Ledeč
So 25. 5. 16:30 h 14:15 Kamenice n. L. - Ledeč
Ne 2. 6. 16:30 h doma Ledeč - Luka nad Jihlavou
Ne 9. 6. 16:30 h 14:30 Štoky - Ledeč
Ne 16. 6. 16:30 h doma Ledeč - Dobronín

den datum začátek odjezd domácí - hosté poznámka
So 23. 3. 12:30 h 10:30 Ždírec n. D. - Ledeč
Ne 31. 3. 12:30 h doma Ledeč - Třešť
So 6. 4. 10:00 h 7.30 Kamenice n. L. - Ledeč
Ne 14. 4. 13:00 h doma Ledeč - Rozsochatec
So 20. 4. 16:00 h 14:15 Štoky - Ledeč
Ne 28. 4. 13:30 h doma Ledeč - Velký Beranov
Ne 5. 5. 14.00 h 12:45 Světlá n. S. - Ledeč
Ne 12. 5. 14:00 h doma Ledeč - Přibyslav
Ne 19.5. 14.00 h 12.00 Jeřišno - Ledeč
Ne 26.5. 13.30 h 11:00 Měřín - Ledeč
Ne 2. 6. 14:00 h doma Ledeč - Luka nad Jihlavou
Ne 9. 6. 14:00 h 11:00 Radostín n. O. - Ledeč
Ne 16. 6. 14:00 h doma Ledeč - Počátky

den datum začátek odjezd domácí - hosté poznámka
So 30. 3. 15:00 h doma Ledeč - Dlouhá Ves
Ne 7. 4. 10:00 h 8.15. Šlapanov - Ledeč
So 13. 4. 15:30 h doma Ledeč - Lipnice n. S.
So 20. 4. 16:00 h 14.00 Staré Ransko - Ledeč
So 27. 4. 16:00 h doma Ledeč - Lípa „B“
So 4. 5. 16:30 h 15.15 Světlá n. S. „B“ - Ledeč
So 11. 5. 16:30 h doma Ledeč - Přibyslav „B“
So 18. 5. 16:30 h 15.00 Mírovka - Ledeč
So 25. 5. 16:30 h 14.45 Rozsochatec - Ledeč
So 1. 6. 16:30 h doma Ledeč - Gol. Jeníkov
Ne 9. 6. 16:30 h 14.45 Jeřišno - Ledeč
So 15. 6. 16:30 h doma Ledeč - Chotěboř „B“
Ne 23. 6. 16:30 h 14.45 Ždírec n. D. „B“ - Ledeč

se uskuteční 11. května, se startem opět ve zbraslavické sokolovně, a to od 6:15 do 12:15 
hodin, Do cíle u zámku ve Zruči n. S. je třeba dorazit do 18:00. 

Turisté se můžou vydat na trasy 14, 16 a 23 km. Na trasu 14 km však pouze do 8:30 
a 10:30 hodin, kdy budou přistaveny autobusy, které zájemce o tuto trasu odvezou do Boh-
danče. Z Bohdanče do cíle trasa vede společně s trasou 23 km. Na trase 16 km turisté uvidí 
ohradu s divokými prasaty a zámek v Hodkově, na trasách 14 a 23 km rozhlednu a palírnu 
v Bohdanči. Tam bude opět prohlídka s ochutnávkou pálenky a medu. Dále se půjde přes 
areál zámku v Ostrově. Na trasách budou otevřené kostely s možností prohlídky a občerst-
vení na kontrolách. V cíli každý dostane originální diplom se svým jménem a pohlednici. 

Loňského ročníku se zúčastnilo 668 lidí, další informace a statistiky můžete najít na 
webových stránkách pochodu http://www.pochody.cz/zzdz Srdečně zveme i tentokrát k pří-
jemné procházce jarní přírodou s možností poznávání historických i jiných zajímavostí.   
Trasy: pěší – 14, 16, 23 km (možno i na terénním kole, pokud neomezíte pěší turisty)

Startovné: mládež do 17 let 15,- Kč, dospělí 30,- Kč. 
Na cestu: každý dostane posilovač a mapu s popisem trasy. 
V cíli: diplom, pohlednice, pozornost pro 5 nejstarších a několik nejmladších účastníků.
Informace na tel.: 776 86 86 16, jezek.mo@seznam.cz

Mojmír Ježek
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Pan Vladimír Pýcha zemřel v polovině března letošního roku. Poslední léta života ho provázela komplikovaná a zdlouhavá onemoc-
nění, která mu sužovala závěr života. Mirek byl bytostně spjatý s tímto městem a především lesem, kterému zasvětil celý svůj profesní 
život. Sportovní veřejnost ho znala jako aktivního volejbalistu a velkého propagátora tohoto sportu v této části Posázaví. Dlouhá léta 
vedl zdejší volejbalový oddíl a byl jeho opravdovou duší. Odešel milý člověk a skvělý kamarád – čest jeho památce. -ok-

Na snímku zleva: V. Pýcha, Ing. J. Nekola, Ing. R. Pinkas, Ing. J. Tejnecký, Ing. Z. Kohout, V. Fiala.  
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VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 22. dubna 2013 oslaví krásné životní 
jubileum – 90 let, naše milá maminka, 

babička a prababička, 
paní JIŘINA DOLEŽALOVÁ z Ledče nad 

Sázavou. Do dalších let jí přejeme hodně 
zdraví, pohody a lásky všech nejbližších.

Dcera Jana a syn Jiří s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům, známým a ostatním smutečním 

hostům, kteří se na začátku března letošního roku přišli 
naposledy rozloučits MARTINEM KYSELOU z Habreku 

a ROMANEM JANDÁČKEM z Ledče n. S.
Naše upřímné poděkování patří zejména všem jejich 
společným kamarádům, stejně jako za květinové dary 

a krásné rozloučení.
Rodiny Kyselova a Jandáčkova

Dne 24. března 2013 uplynuly již čtyři velmi 
smutné roky, kdy nás navždy opustil náš tatínek, 

dědeček a pradědeček, pan JOSEF ŠPAČEK z Ledče 
nad Sázavou, ve věku nedožitých 83 let. Všichni, 
kteří jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte na něho. 

S úctou a láskou vzpomínají dcera s manželem, 
syn s manželkou, vnoučata a pravnoučata.

Není smrti, kde život byl proměněn 
na práci, lásku a obětavost.

Dne 29. 3. 2013 uplynulo 5 smutných let ode dne, 
kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, 

maminka, babička a prababička, 
paní MARIE MILÁČKOVÁ z Ledče n. S.

S láskou stále vzpomínají manžel, 
dcera a syn s rodinami

Kdo znal, vzpomene, 
kdo měl rád, nezapomene.

Dne 2. dubna 2013 uplynul rok od úmrtí 
naší milované manželky, maminky, babičky 
a prababičky, paní MARIE ŠVONDROVÉ 
z Ledče nad Sázavou. Kdo jste ji měli rádi, 

vzpomínejte spolu s námi.

Děkuje celá rodina

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád, 
uměla jsi pomoci, potěšit i rozesmát, 

takoví lidé by neměli umírat.

Dne 9. dubna tomu byl smutný rok, co nás 
navždy opustila maminka, přítelkyně, dcera 

HELENA VOJÍŘOVÁ z Ledče nad Sázavou, 
která s námi dne 27. 12. 2012 měla oslavit jejích 
50 let. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

S láskou rodina a příbuzní

Dne 13. dubna 2013 uplyne sedm smutných let 
od úmrtí naší drahé manželky a maminky, 

paní MARIE KVÁŠOVÉ z Ledče nad Sázavou.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manžel a děti s rodinami.

Dne 22. dubna 2013 uplyne dlouhých 20 let od 
úmrtí pana LADISLAVA KALIVODY z Ledče 

nad Sázavou. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte spolu s námi.

S láskou vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami

Letos 23. dubna uplynou už tři smutné 
roky od úmrtí paní ZDEŇKY ZEMANOVÉ 

z Ledče nad Sázavou. Děkujeme všem, 
kteří si vzpomenou spolu s námi. 

S úctou a láskou vzpomínají manžel, 
dcera a syn s rodinami

Prázdná jsou rána, prázdnější večery, 
prázdný je dům i zahrádka

Dne 24. dubna 2013 uplyne 18 smutných let, 
kdy nás navždy opustila naše drahá a starostlivá 

maminka a babička, paní BOŽENA ŠPAČKOVÁ 
z Ledče nad Sázavou. Kdo jste ji znali a měli rádi, 

vzpomeňte s námi.
Dcera s rodinou, syn s rodinou a pravnoučata.


