ZÁŘÍ
2013
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 9 * ROČNÍK XXI * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou, konané dne 5. srpna 2013
I. RM schvaluje:
– přijetí smlouvy o poskytnutí dotace od Kraje Vysočina pro Město
Ledeč n. S. na financování provozních nákladů sociální služby:
„Pečovatelská služba“ ve výši 147.200,- Kč.
– přijetí peněžního daru pro Základní školu Ledeč n. S. ve výši
2.040,- Kč.
– uzavření smlouvy o nájmu plakátovacích ploch ve Městě Ledeč n. S.
se společností RENGL, s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
– bezplatný pronájem částí pozemků, soc. zařízení a část stodoly v prostoru letního areálu v Ledči, pořadateli společnosti FORM Solution
s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc na pořádání motocyklové akce „Melechovský okruh 2013“, ve dnech 16.–18. 8. 2013.
– bezplatné vypůjčení 2 ks mobilních WC Obecnímu úřadu Pavlov při
konání kulturní akce „Pavlovské slavnosti“ na den 17. 8. 2013 s tím,
že přemístění tam i zpátky bude hrazeno Obcí Pavlov.
– podnájem společnosti Vysočinské nemocnice, s.r.o., Háj 675,
Ledeč n. S. v pronajatých prostorách dle nájemní smlouvy z roku
2004 – bytu č. 1 v objektu nemocnice Háj v Ledči n. S. pro MUDr.
Iulii Pavlenkovou, nar. 8. 12. 1967, na dobu určitou – od 1. 9. 2013
do 31. 12. 2014.
– zveřejnění záměru bezplatné výpůjčky části pozemku parc.č. poz.
2314 a části pozemku parc.č. poz. 333/3 v kat. území Ledeč za účelem manipulační plochy při realizaci stavby (vedle komunikace
II/150 za železničním mostem směrem na Ostrov).

– pronájem pozemků parc.č. poz. 1230/43 – orná půda o celkové
výměře 10 000 m2 a 1230/44 – orná půda o celkové výměře 8407 m2
v kat. území Ledeč n. S. se společností ZEMKO Kožlí, a.s., Kožlí
formu dodatku č. 3 a pověřuje starostu města jeho podpisem.
– uzavření dohody na splátkový kalendář k úhradě nákladů spojených
s projednáváním přestupku a pokut s p. J. S. bytem Ledeč a pověřuje
starostu města k podpisu dohody.
– manželům J. a A. M. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Ledči,
na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013. Rada města Ledeč n. S.
schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2198,- Kč.
– manželům P. a E. S. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Ledči,
na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013. Rada města Ledeč
schvaluje nájemné sjednané dohodou měsíčně ve výši 2715,- Kč.
II. RM odkládá:
– žádost praktického lékaře paní MUDr. H. L., trvale bytem Ledeč,
o vydání souhlasu s umístěním sídla, její nově zakládané společnosti v budově polikliniky čp. 450 v Ledči do doby úplného splacení
dluhu, tj. min. do 30. 9. 2013.
– ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v budově čp. 327, ul.
Na Žižkově, v Ledči, se Základní školou, Habrecká čp. 378, Ledeč
n. S. - dohodou ke dni 30. 9. 2013.
– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory - budovu čp. 327
ul. Na Žižkově v Ledči n. S., parc. č. st. 371 o výměře 302 m2 a přilehlý pozemek parc.č. poz. 1998/6 zahrada o výměře 958 m2.

USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou, konané dne 22. srpna 2013

I. RM schvaluje:
– bezplatné použití techniky k zabezpečení požární ochrany při pořádání motokrosové akce „Mezinárodní mistrovství čtyřkolek a side“,
která se bude konat dne 25. srpna 2013 a při pořádání motokrosové
akce „Přebor ČR ve třídách: MX 2, MX 3, 85 a 65 ccm“, která se bude
konat 31. srpna 2013 na motokrosovém areálu města Ledeč, pořádané
Automotoklubem Ledeč n. S., Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledeč.

– úhradu osobních nákladů členů SDH Ledeč z finančních prostředků
Města Ledeč, k zabezpečení požární ochrany při pořádání motokrosové akce „Mezinárodní mistrovství čtyřkolek a side“, která se bude
konat dne 25. srpna 2013 a při pořádání motokrosové akce „Přebor ČR ve třídách: MX 2, MX 3, 85 a 65 ccm“, která se bude konat
31. srpna 2013 na motokrosovém areálu města Ledeč, pořádané
Automotoklubem Ledeč, Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledeč.

ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ 2013
sobota, neděle, svátek 9:00-12:00

PØIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
MDDr. Jitka DVOØÁKOVÁ
praktická zubní lékaøka

Dr. Pullman, Česká Bělá 122

Tel.: 603 989 746

14.-15. 9.

7.-8. 9.

Dr. Mottl, Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 424 211

21.-22. 9.

Dr. Novotná, Kalinovo náb. 605, H. Brod

Tel.: 569 424 499

28.-29. 9.

Dr. Kohlová, Krucemburk 420

Tel.: 569 697 226

5.-6. 10.

Dr. Kříž, Plovárenská 482, H. Brod

Tel.: 569 426 104

12.-13. 10.

Dr. Pexa, Zámecká 730, Světlá n. S.

Tel.: 569 477 191

PRODÁM

PRODÁM

PRODÁM

cihlový zařízený byt 2+1 s komorou
a příslušenstvím (+ 2 sklepy) v prvním
patře domu v ul. J. Haška v Ledči n. S.

byt 2+1 v Ledči nad Sázavou –
Haškova ulice, 55 m2, 3 patro, nová
plastová okna, plovoucí podlahy,
zděná koupelna a WC,
2 sklepy.

Kontakt na tel.: 723 555 694 –
spěchá!

Kontakt na telefon: 777 948 164

družstevní byt 2 + 1 s balkonem v Ledči
n. S. Byt je ve 2. podlaží zděného domu
v ulici M. Majerové. Dům je po kompletní
rekonstrukci, nové zateplení a omítky, plast.
okna, stoupačky a nový výtah. Byt je bez úprav.
Původní zděné jádro a parkety v pokojích.
Cena dohodou.
Kontakt na telefon: 603 834 236, 606 609 880

PRODÁM

PRONAJMU

PRONAJMU

z důvodu stěhování velmi
zachovalé béžové křeslo „ušák“.
Prodej za 2500,- Kč
(pův. cena 4600,-).
Kontakt na telefon: 728 499 904

částečně zařízený byt 3+1, ve
3. NP, v Ledči nad Sázavou na
novém sídlišti (Stínadla).

ihned kompletně zařízenou restauraci
v Ledči nad Sázavou. Restaurace
má kapacitu 50 míst a stejný počet
nabízí i připojená terasa. Vše je bez
nutných investic, okamžitě k provozu.
Upřednostňuji dlouhodobý pronájem.

Kontakt na telefon: 605 871 665

Kontakt na telefon: 603 528 116.

Cena 780 000,- Kč.
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Koželská 222
584 01 Ledeè nad Sázavou
Tel.: 776 100 171
mddr.jitkadvorakova@seznam.cz

REGENERACE ZELENĚ MĚSTA LEDEČ NAD SÁZAVOU
Město Ledeč n. S. uspělo v loňském roce se žádostí o dotaci ze SFŽP ČR v rámci operačního programu
životního prostředí Oblast podpory 6.5. – Regenerace urbanizované krajiny.
ny.
Celk. uznatelné náklady akce:

12 763 266 Kč

Příspěvek z fondu EU unie:

8 934 286 Kč/ 70 %

Přísp. SFŽP státního rozp.:

638 163 Kč / 5 %

Přísp. ze zdr. příjemce podpory:

3 190 817 Kč / 25 %

Rok zahájení projektu:

2013

Rok ukončení projektu:

2014

Projektovou dokumentaci na výše uvedenou
akci zpracoval na základě výběrového řízení ateliér GREEN-ART – Irena Dundychová, Npor.
Jana Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod. Předmětem projektu je kompletní revitalizace zeleně
ve městě Ledeč nad Sázavou, která bude probíhat
na těchto 15 lokalitách:
1. Sídliště Rámy, 2. Sídliště Stínadla, 3. Starý
hřbitov, 4. Nový hřbitov, 5. Park Josefa Toufara,
6. Park Náměstí Svobody, 7. Pomník Šeptouchov, 8. Svah pod železniční zastávkou – Horní
Ledeč, 9. Plácky, 10. Zimní stadion, 11. ZŠ
Nádražní, 12. ZŠ Komenského, 13. Ulice J. Haška,
14. Lipová alej Nádražní, 15. Koželská
Na základě této projektové dokumentace byla
začátkem letošního roku vypsána veřejná zakázka
na služby podle § 10 zákona č 137/2006 sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění, jejímž
předmětem bylo kompletní provedení prací v rozsahu projektové dokumentace. Vítězem této
zakázky se stala firma H-REKULTIVACE, a.s.
z Chomutova, která nabídla provést uvedené práce
za cenu 5 263 636,38 Kč vč. DPH.
Technický dozor nad prováděním prací bude na
základě výběrového řízení vykonávat Ing.M. Majorová, DiS., zahradní a krajinná tvorba, Ledeč n. S.
V rámci realizace projektu bude na výše uvedených 15 lokalitách pokáceno 288 ks nemocných,
deformovaných či z jiného důvodu nevhodných
stromů a keřů, dále budou provedena konzervační
ošetření stávajících stromů, zmlazení keřových skupin, nová výsadba 20 249 ks dřevin (stromy vč.
keřů) a v neposlední řadě obnova a založení nových
trávníků. Práce budou zahájeny na lokalitách ZŠ
Nádražní, Zimní stadion, Náměstí Svobody, Pomník
Šeptouchov a Park Josefa Toufara. Tyto lokality by
měly být dokončeny kompletně ještě v tomto roce.
Souběžně budou také probíhat práce na ost. lokalitách, hlavně na sídlištích Rámy a Stínadla.

Co se týče regenerace zeleně dvou sídlištních
útvarů Rámy a Stínadla, práce zde budou probíhat během obou dvou let, a to hlavně z důvodu
obnovy trávníků tak, aby byly co nejméně narušovány běžné denní činnosti obyvatel těchto
lokalit. Dále upozorňujeme obyvatele na skutečnost, že některé stávající rostliny vysázené
hlavně před jednotlivými vchody domů (předzahrádky) musí být v rámci projektu odstraněny
a budou nahrazeny jinou zelení. Město vždy včas
upozorní na práce před jednotlivými domy, aby
občané měli možnost stávající rostliny přesadit
na soukromé pozemky.
Město Ledeč nad Sázavou se v rámci regenerace a v souladu s projektovou dokumentací rozhodlo nad rámec tohoto projektu realizovat ještě
další práce, které by měly vést ke zlepšení celkové
funkčnosti těchto obytných ploch. Jedná se o:
1. Vybudování nových parkovacích stání,
2. Vybudování nových stání na separovaný odpad,
3. Odstranění starých nefunkčních pískovišť
a zpevněných ploch. Tyto práce budou probíhat
v těsné návaznosti na terénní a zahradnické práce.
Bližší informace o celém projektu Vám ochotně
sdělí a na případné dotazy a připomínky rádi
odpovědí pracovníci oddělení ŽP (Ing. B. Dvořák tel.: 569 729 530, Ing. Bc. L. Vejsadová tel.:
569 729 535, 608 229 293). V případě dotazů
a připomínek se občané mohou také obracet na
tech. dozor Ing. Majorovou tel.: 602 232 316 a na
realizační firmu, kterou zastupuje pan Jan Studený tel.: 777 787 807.
Věříme, že tento projekt přispěje ke zlepšení
životních podmínek v našem malebném městečku a bude pro nás dobrou vizitkou. Doufáme,
že občané budou tolerantní vůči těmto pracím
a nápomocni vždy v daných lokalitách, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím.
Mgr. Jana Hospodková
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K ALEIDOSKOP

V kaleidoskopu vám přinášíme pár fotografií k článku Mgr. J. Hospodkové z předcházející strany (strana 3), který se
podrobně věnuje problematice regenerace zeleně v Ledči n. S. Celý program budeme průběžně sledovat a přinášet
vám výsledky tohoto snažení. Přivítáme i vaše poznatky a připomínky. Tak se na fotografiích objeví i místa, která zásadně změní svou podobu, věřme, že jen k lepšímu.

Na konci prázdnin o.s. Melechov uspořádalo triatlon XTERRA, započítávaný do Poháru Melechova. Sinice v rybníce zavinily změnu programu, tak se místo plavání běžely 3 km + 42 km kolo, 10 km běh. Vítězem se stal O. Pajer
z D. Města. V ženské kategorii zvítězila K. Kučerová z Penco teamu, druhé místo vybojovala Ledečačka Petra Váňova. Obdiv samozřejmě zaslouží všichni borci a vítězům samozřejmě blahopřejeme.
Text a foto J. Sladkovský
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ N. SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC SRPEN 2013
KRÁDEŽ MOTOCYKLU – dne
9. 8. 2013 bylo na Policejní stanici
v Ledči nad Sázavou oznámeno, že
neznámý pachatel v době od 16:00 hod
dne 7. 8. do 10:00 hod dne 9. 8. vešel
neuzamčenou brankou v zadní části
zahrady na oplocený pozemek domu
v obci Hněvkovice a zde odcizil motocykl zn. KTM 4T-EXC 400, dále vešel
na volně přístupný pozemek vedle
uvedené zahrady a zde z odstaveného
vozidla zn. MITSUBISHI PAJERO
odcizil přední ochranný rám z chromovaných nerezových trubek,
čímž majiteli způsobil škodu v celkové výši nejméně 77.100,- Kč.
POŽÁR RODINNÉHO DOMU A CHATKY – policisté Policejní stanice v Ledči nad Sázavou dne 11. 8. 2013 vyjížděli ke 2 případům požáru s úmyslným založením, a to požár rodinného domu
v Ledči nad Sázavou, ul. Růžová se způsobenou škodou 500.000,- Kč
a dále požár chatky s přístřeškem na různý materiál na louce u obce
Obrvaň se způsobenou škodou ve výši 300.000,- Kč. Provedeným
ohledáním požářišť vyšetřovatel HZS kraje Vysočina stanovil příčinu vzniku požáru cizí zavinění, a proto byly ve věci zahájeny úkony
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškozování cizí
věci a v současné době je prováděno intenzivní šetření s cílem zjistit
osobu neznámého žháře.

ŘÍDÍ I PŘES ZÁKAZ ŘÍZENÍ – vlastním zjištěním policistů
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou bylo zjištěno, že 25letý muž
z Kutnohorska dne 21. 8. 2013 řídil své osobní motorové vozidlo
z Ledče nad Sázavou do obce Ostrov na to i přesto, že mu byl uložen zákaz řízení všech motorových vozidel a tedy je svým jednáním
podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.
Řidiči bylo po provedené kontrole policejním inspektorem sděleno
podezření ze spáchání uvedeného přečinu a ve věci je dále vedeno
zkrácené přípravné řízení.
OBJASNĚNÍ KRÁDEŽÍ VLOUPÁNÍM NA LEDEČSKU
– v měsíci srpnu se policistům z Ledče nad Sázavou ve spolupráci
s policisty Služby kriminální policie a vyšetřování Havlíčkův Brod
podařilo zjistit pachatele a objasnit 7 případů krádeží vloupání do
různých fi rem v Ledči nad Sázavou, kdy těchto krádeží se dopouštěli 3 mladíci z Ledečska. Věc byla dále předána k dalšímu vedení
trestního řízení na Službu kriminální policie a vyšetřování v Havlíčkově Brodě.
Vzhledem k tomu, že opět začíná školní rok 2013-2014 s předpokladem zvýšeného pohybu dětí v okolí základních a mateřských škol,
tak bych tímto chtěl apelovat zejména na řidiče motorových vozidel,
aby dbali opatrnosti a bezpečnosti při jízdě v okolí škol a na místech
zvýšeného pohybu dětí.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n. S.
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

CO SE NÁM ZATÍM PODAŘILO?
Informace o práci výboru Fotbalového klubu Kovofiniš Ledeč n. S.
Rád bych Vás informoval o činnosti ledečského fotbalového klubu, který do nové sezóny vstoupil s novým výborem
a dalo by se i říci s novými cíli. Prvořadým úkolem bylo obnovení komunikace s Městským úřadem a Technickými službami v Ledči n. S. Při prvním jednání na MěÚ s panem starostou Mgr. Vaňkem jsem nastínil naši představu o další činnosti
celého Fotbalového klubu a našich prvních cílech v tomto roce.
Při jednání jsem byl ubezpečen, že i město má zájem na zlepšení spolupráce a fyzickém stavu budov na místním stadionu.
Další jednání byla s ředitelem TS, panem J. Nekolou. Přivítal
naši snahu o spolupráci a vlastní zapojení do úprav na stadiónu. Také při jednání s Ing. J. Zikmundou, hlavním sponzorem
oddílu, jsem byl informován o tom, že po změně vedení klubu
lze počítat s podporou ze strany Kovofiniše.
Na základě všech jednání jsme společně začali opravu zcela
zdevastovaných bývalých kabin žactva. Po měsíci jsou opraveny
tři kabiny pro přípravku a žactvo tak, že novou sezonu začnou ve
zcela opravených kabinách. Ty jsou vymalovány, položeno nové
linoleum, opraveny skříně, lavice, věšáky. Stejně je opravena
chodba a venkovní fasáda. Věřím, že již rodiče těchto malých
fotbalistů nebudou mít problémy své děti přivést na fotbalové
hřiště. Při těchto úpravách, kromě pracovníků MěÚ, pomohl
i trenér benjamínků pan B. Pešek. Ve stejném duchu proběhla
i oprava kabiny dorostu – i při těchto opravách se zapojilo vedení
a hlavně staronový trenér dorostu, pan Hofrichter. Obdobným
způsobem byly opraveny a zcivilizovány prostory v přízemí
hlavní budovy, které spočívaly ve vyklizení technického prostoru, očištění všech spotřebičů v kuchyňce, které neviděly
FOTBALOVÝ KLUB KF LEDEČ NAD SÁZAVOU

PROVÁDÍ NÁBOR DĚTÍ
CHLAPCŮ I DĚVČAT OD 6 DO 8 LET DO PŘÍPRAVKY ODDÍLU
Bližší informace najdete na www.fotbal-ledec.cz/ přípravka.
Přihlásit se můžete také u předsedy odd. Ing. V. Noska –
tel.: 604 209 04 nebo trenéra B. Peška – tel.: 602 488 963.

čisticí prostředky (slušně řečeno) dlouhou dobu. Byl zprovozněn
přívod vody do vodovodní baterie a oprava dřezu. Bylo doplněno nutné základní vybavení (skleničky na vodu, šálky na čaj,
respektive kávu, talířky na občerstvení, příbory). V místnosti pro
rozhodčí byly opraveny stoly, místnost byla doplněna o věšáky.
Toto je ve stručnosti ukázka toho, že naše práce v klubu není jednotvárná a nejsou to jen sportovní výsledky. Když už jsme u těch
sportovních výsledků, sezona se nám rozběhla ne úplně optimálně. U družstva mužů se povedl vstup do soutěže a domácí
vítězství 4 : 1 nad Lípou byla příslibem pro další utkání. Bohužel
v dalším kole jsme zavítali do Košetic a odjeli s ostudným debaklem 6:0. Máme tedy co napravovat a do dalších utkání držím
našemu mladému mužstvu palce. Dorost zahájil sezónu remízou
2 : 2 s Rozsochatcem a i s pohledem na ambice mužstva se jedná
o ztrátu. Nezbývá tedy věřit, že tak, jak se pomalu dostává chod
oddílu do podoby odpovídající fungujícímu klubu, i sportovní
výsledky tomu budou odpovídat.
Veškeré aktuální novinky, týkající se výsledků a chodu klubu,
naleznete na oficiálních stránkách oddílu www.fotbal-ledec.cz
Za výbor Ing. V. Nosek, předseda

TJ KOVOFINIS. ODDÍL SPV AEROBIK.
ZVE VŠECHNY ŽENY A DÍVKY NA CVIČENÍ

AEROBIK
Kde: tělocvična v Nádražní ul.
Kdy: pondělí v době od 20 do 21 hod.
čtvrtek v době od 19 do 20 hod.
Cena: 200–300 Kč/pololetí
Vybavení s sebou: cvičební podložka (karimatka,
ručník), sportovní obuv, pití, dobrá nálada

Začínáme od 14. 10. 2013!
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ZAHÁJEN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V LEDČI N. S.
Prázdniny dětem utekly jako voda a je tu nový školní
rok. 2. září se odpočinuté děti vrátily do školních lavic. 74
(41 dívek) z nich usedlo do školních lavic poprvé v životě
a jejich prvním školním rokem je provedou třídní učitelky
Marie Barešová, Soňa Nulíčková a Jaroslava Prchalová.
Každý rok se společně s městem Ledeč nad Sázavou
snažíme našim žákům i učitelům zlepšovat podmínky
pro jejich práci, nejinak tomu bylo i loňský školní rok.
Během prázdnin byla provedena rekonstrukce toalet
v přízemí budovy školy v Nádražní ulici, kde jsou umístěny třídy školní družiny. Byly vymalovány první a šesté
třídy, školní kuchyň, ve dvou třídách bylo vyměněno
lino. V loňském školním roce bylo dokončeno vybavení všech kmenových tříd výškově stavitelným nábytkem a odstraněny „klecové“ šatny v suterénu budovy
v Nádražní ulici, které byly nahrazeny barevnými kovovými šatními skříňkami.
Ke dni 20. 8. 2012 začala naše škola realizovat projekt „Moderní vyučování“, na který získala dotaci ve
výši 2 627 754 Kč z „Operačního programu Vzdělání
pro konkurenceschopnost“, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách“.
Cílem je podpora sedmi vytipovaných vzdělávacích
oblastí. Zlepšení výuky v těchto oblastech je dosahováno metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Naše škola si
zvolila tato prioritní témata: čtenářskou a informační
gramotnost, cizí jazyky, využívání informační a komunikační technologie, matematiku a přírodní vědy. Tento
projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V červnu

EŽE

ovů, které
tkovost

ím/

–180,- Kč

–180,- Kč
0–90,- Kč
0–90,- Kč

–130,- Kč
–130,- Kč
–160,- Kč
–160,- Kč
–140,- Kč
–300,- Kč
–100,- Kč
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vypsala naše škole veřejnou zakázku na nákup počítačového vybavení z fondů Evropské unie a o prázdninách byly vybaveny všechny třídy prvního stupně a pět
kmenových tříd druhého stupně interaktivními dataprojektory a počítači připojenými k internetu. 22 učitelů
zapojených do projektu obdrželo notebooky určené na
tvorbu vzdělávacích programů.
Od nového školního roku čeká naše žáky několik novinek. Na druhém stupni si budou žáci zvykat na „elektronickou“ žákovskou knížku. Na prvním stupni jsme posunuli začátek výuky anglického jazyka již do druhé třídy
v časové dotaci 2 hodiny týdně a pro všechny žáky od druhých do osmých ročníků byly zakoupeny nové učebnice
anglického jazyka. Žáci 7. a 8. ročníku se od září začali
povinně učit druhý cizí jazyk.
Výše zmíněným projektem či změnami však naše snaha
o pestřejší, příjemnější a kvalitní výuku ve škole končit nebude. Navážeme na úspěšné akce z minulých let:
divadelní představení žáků spojená se slavnostním vyřazováním žáků 9. ročníku, školní jarmark, sportovní turnaje, akce školní družiny atp. I nadále se budeme aktivně
účastnit mezinárodního stonožkového hnutí „Na vlastních nohou“ a mezinárodního programu GLOBE, který
si klade za cíl podporovat u žáků zájem o přírodní vědy.
O všech akcích, do kterých se naše škola v minulém školním roce zapojila, jsme veřejnost pravidelně informovali
na webových stránkách školy a budeme tak činit i nadále.
Na závěr přeji všem našim žákům, zaměstnancům školy
a rodičům hezký a úspěšný nový školní rok 2013/2014.
Mgr. Petra Vágnerová, ředitelka školy
Foto: Jiří Sladkovský

JAK JSEM SE STAL PRIMÁŘEM ŽENSKÉHO
A PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE V LEDČI N. S.
Na konci letošního roku tomu bude šedesát let, kdy byla v Ledči n. S. zřízena porodnice. S její existencí
je zcela určitě spjato i jméno jejího dlouholetého primáře, pana MUDr. Jiřího Svobody. Přestože „jeho
ledečské děti“ se chystají do důchodu (a snad právě proto), jsou vzpomínky pana doktora velmi zajímavé
a zejména ve statistikách překvapivé. Tak tedy, vraťme se v memoárech pana primáře o více jak půlstoletí
zpět… část I.
Svá středoškolská studia jsem dokončil maturitou na
gymnáziu v Německém Brodě na jaře roku 1939. Budova
však byla již z části obsazena okupačním německým vojskem. Na podzim v září jsem se pak zapsal na Lékařské fakultě v Praze. Toto mé studium skončilo předčasně
17. listopadu uzavřením vysokých škol po manifestaci
studentů při pohřbu zastřeleného medika Jana Opletala
z naší Hlávkovy koleje.
Ještě téže noci byla naše kolej přepadena jednotkami
SS a studenti vyhnáni za hrubého násilí biči a kopanci
na ulici a nacpáni do přistaveného autobusu. Spolu pak
se studenty z Brna za soustavného násilí shromážděni
v hale letiště v Ruzyni. Tam odpoledne začalo jejich sepisování k odvozu do koncentračního tábora. Instinkt sebezáchovy mě vedl k tomu, abych ustupováním do zadních řad zápis oddálil. Stalo se pak, že k večeru se ozval
z amplionu hlas, který oznamoval, že na žádost protektorátní vlády budou propuštěni ti, kteří nejsou starší dvaceti let. Tak mě můj instinkt zachránil od koncentračního tábora. Před branou letiště nás přemlouvali čekající
občané Prahy, abychom nechodili na kolej, že je obsazena, a brali si nás do bytů.
Po návratu domů nastala pro nás doba hledání nějakého
zaměstnání. Po několika krátkých umístěních na různá
místa se mě ujal ředitel Pletařských závodů Knap. Tam
jsem pracoval jako úředník až do svého nasazení do transportu na práci v Herman Goering – Werke Linz a/D. Bylo
nás v transportu několik set a v závodě jsme byli nasazeni
na práci s lopatou v terénu. Stále jsem přemýšlel, jak bych
se tu mohl jinak uplatnit, a to přiměřeně svému vzdělání.
Stalo se, že do závodu přijel vlak s asi stovkou Francouzů, které bylo třeba přiřadit na práci podle jejich

odbornosti v zaměstnání. Náhodou jsem byl tomu přítomen. Kolem jejich zástupu pobíhal úředník, a jak
jsem z jeho nářku vyrozuměl, nevěděl si při své neznalosti francouzštiny rady, jak je podle jejich odbornosti
v zaměstnání v práci zařadit. Nabídl jsem se, že mu
v tom pomohu. Z francouzštiny jsem maturoval, ale praxi
v mluvení jsem neměl. Názvy některých řemesel jsem
po francouzsku neznal. Naštěstí se náhle z jejich středu
ozvala mladá žena, která mi po polsku přeložila název
zaměstnání, který jsem náhodou česky vyslovil. Názvy
byly téměř totožné s českými. Po tomto úspěchu přišla
za několik dní nabídka z kanceláře závodu, abych přijal
místo francouzsko-německého tlumočníka. Tak jsem tu
v tomto oboru našel uplatnění až do konce války.
Po návratu domů po válce jsem na podzim roku 1945
nastoupil opět na Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze a po promoci v roce 1949 jsem byl přidělen
na chirurgicko-porodnické oddělení nemocnice v Humpolci. Tam jsem byl zařazen na porodnické oddělení, kde
pracovaly samostatně dvě porodní asistentky bez lékaře,
který byl právě povolán na vojenské cvičení. Při mých
pouhých teoretických vědomostech jsem byl rád, že mě
pomalu porodnictví vyučily, takže jsem se po roce samostatné práce rozhodl tomuto lékařskému oboru trvale
věnovat. Po návratu předchozího lékaře z vojenské
služby jsem mu odmítl toto porodnické oddělení předat
a zažádal jsem ředitelství nemocnice v Havlíčkově Brodě
o místo na jejich gynekologicko-porodnickém oddělení.
Tam jsem se pak vyučil gynekologické operativě.
V H. Brodě v červenci 2013
sepsal MUDr. Jiří Svoboda

Zahájení oslav 275. výročí založení brodského gymnázia. Předávání výtisku almanachu nejstaršímu absolventu, bývalému primáři MUDr. Svobodovi (nar. 1920); dva nejstarší absolventi – vlevo bývalý ústavní lékárník PhMr. Libor Žák
(nar. 1922), vpravo MUDr. Jiří Svoboda

7

DIVADLO MIMOCHODEM UVEDE MONODRAMA
Čeká nás vzpomínání na časy válečné. Než se domácí divadelní
soubor Mimochodem v říjnu předvede se svou dosud utajovanou
premiérou, postarají se o kulturu v pravidelnou čtvrtou sobotu
v měsíci opět hosté. Pozvání zahrát v září pro ledečské publikum
přijal divadelní soubor NaKop Tyjátr z Jihlavy, který představí
své monodrama Moje maminka. Děj hry, jejíž autoři se při psaní
nechali volně inspirovat dílem spisovatele Pavla Kohouta, se točí
kolem jedné ženy, která vzpomíná na svou matku a na útrapy života
v Řecku ve válečném období 40. let 20. století. Vynikající představení zaujme svou komorní atmosférou, hloubkou a emocionálním vypětím a nepostrádá ani vkusný humor. V hlavní roli vystoupí
výborná Eva Čurdová, držitelka mnoha hereckých ocenění z festivalů; o režii se postaral Petr Soumar.

Divadelní soubor NaKop Tyjátr vznikl v roce 2000 jako přímý
pokračovatel divadelního souboru Na Kopečku, který byl založen
v roce 1945. Ve svém širokém repertoáru má představení pro děti
i dospělé a pravidelně se účastní divadelních přehlídek, ze kterých
si zpravidla odváží uznání poroty za skvělé herecké výkony.
Představení se bude konat 28. září v rytířském sále ledečského
hradu od 20:00. Rezervace můžete dělat na tel. 775 646 629 nebo
na mailu rezervace@mimochodem.com. Upozorňujeme zájemce
o představení, že počet diváků je tentokrát omezen pouze na 40!
Ke každému z chystaných 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 e-mailových zpráv a novinek na adrese info@mimochodem.com.
- DS Mimochodem -

DIVADLO MIMOCHODEM SE PŘEDSTAVUJE – FILIP ŽENÍŠEK
Filip Ženíšek patří ke služebně nejstarším členům divadla Mimochodem, neboť
stál u zrodu jak tohoto souboru, tak i jeho
předchůdce ČSGL. Díky svému mnohostrannému hereckému talentu, propracovanému projevu a přirozenému ztvárnění svěřených postav byl obsazen téměř
do všech dosavadních her. Diváci si ho
mohou pamatovat například jako bojovného Tybalta z Romea a Julie, záletného
Pontagnaca z frašky Ten, kdo utře nos, proradného Mageriho z Balady pro banditu
a sarkastického vydavatele Pierra z Blbce
k večeři. Jeho nejvýraznější rolí je beze
sporu vysloužilý profesor ze hry Monsieur Amédée, za kterou obdržel i cenu za
nejlepší mužský herecký výkon na 64.

BABIČKA LUDMILA
O kněžně Ludmile jsme všichni slyšeli
v hodině dějepisu. Většina z nás si pamatuje
výklad o knížeti Václavovi, ve kterém bývá
zmiňována jeho babička kněžna Ludmila.
Dějepisci nás informují o tom, že byla
manželkou knížete Bořivoje, vychovala syny
Spytihněva a Vratislava, budoucí knížata, ale
i svého vnuka Václava. Dále se dozvíme,
že ji nechala pravděpodobně z politických
a osobních důvodů zavraždit snacha kněžna
Drahomíra. Později byla svatořečena jako
mučednice.
Dnes chci připomenout její úlohu
babičky. Víme, že Václavovi zajistila
opravdu kvalitní vzdělání s důrazem na
morální hodnoty. Jeho výchově se věnovala
osobně a s láskou, zajistila mu také dobré
učitele. Václav tak získal základy, které se
výrazně projevily během jeho panování.
Kníže Václav se vyznačoval velkým rozhledem, hlubokou vírou, morálním a pevným postojem a zejména lidskostí spojenou se soucitem. V dnešní době, kdy čelí
rodiny velkému tlaku, vzrůstá úloha prarodičů. Tímto článkem jim chci poděkovat za
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Klicperově Chlumci. V divadle Mimochodem také zastává funkci zástupce předsedy.
Narodil se v roce 1983 a vystudoval
psychologii, filosofii a anglistiku na Karlově univerzitě v Praze. Vedle divadla
několik let působil jako filmový recenzent, nyní se věnuje překládání a profesionální režii dabingu. Na divadelních
prknech rád střídá různé herecké polohy,
ačkoliv nejraději účinkuje v komediích
s inteligentním slovním humorem. Rozesmát diváky je totiž podle něj jeden z nejobtížnějších, ale zároveň velmi naplňujících úkolů. I na něj se můžete těšit
v chystané říjnové premiéře, kde vás
svou dosud neviděnou hereckou polohou
jistě překvapí a pobaví.

všechno dobré, co nezištně předávají vnukům. Milí prarodiče, děkuji vám za lásku,
zkušenosti, pevné postoje, soucitnost.
Věřte, že to, co jste předali vnukům, v nich
zůstane. Babičce Ludmile při výchově
pomáhala její pevná víra v Boha. Z jejího
příběhu se můžeme hodně naučit.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
Výuka náboženství (na základních a středních školách začíná v září, bližší informace a přihlášky na faře)
15. 9. a 13. 10. v 9.00 Bohoslužba slova
pro děti (probíhá měsíčně v útulném
prostředí fary, účastní se nejen děti,
ale i jejich rodiče. Děti si zazpívají při
kytaře a vyslechnou krátkou promluvu.
Po promluvě se připojí k bohoslužbě
probíhající v kostele. Organizuje Mgr.
Jana Sklenářová).
13. 9. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do
čtrnácti let (na programu je duchovní
slůvko, modlitba, sport, hry a diskuze na
zajímavá témata. Zajišťuje Společenství
mladých)

13. 9., 18. 9. a 27. 9. v 19.00 Přednášky na
faře (přednášející P. ThDr. Jan Bárta)
18. 9. v 18.00 Mše svatá v kostele v Sačanech
19. 9. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za
děti (setkání v kostele)
21. 9. ve 14.00 Svatováclavské setkání farníků (posezení na farní zahradě, hudební
produkce)
22. 9. v 18.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hraje skupina Naděje)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.
ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
15. 9. Pannu Marii Bolestnou (vzpomínáme
na bolest, kterou Maria vytrpěla jako
matka Ježíšova)
16. 9. Sv. Ludmilu, mučednici (babička sv.
Václava, vychovala ho).
21. 9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty
(apoštol, který provázel Ježíše, dle tradice autor evangelia)
28. 9. Sv. Václava, mučedníka, patrona českého národa
Za Římskokatolickou farnost – děkanství
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

TENIS – LEDEČSKÝ ZÁMEK
Ve dnech 24. a 25. srpna se na tenisových kurtech nad zámkem
konal v pořadí již pátý ročník turnaje starších žáků. Celkem se ho
zúčastnilo 13 chlapců a 15 dívek. Na dva dny se sjeli tenisové naděje
z různých částí republiky, např. z Prahy, Brna, Teplic, Sedlčan, Karlových Varů a kromě bližších míst jsme měli i velmi početné domácí
zastoupení. Po 5 chlapcích i děvčatech v silné konkurenci svými
výkony obstáli velice solidně. Vojtěch Kroutil a Tomáš Vrbka sice
skončili ve čtvrtfinále jednotlivců, ale ve čtyřhře podlehli až ve
finále 6:3, 6:3. Děvčata Natálie Palánová a Gabriela Fialová podlehli v semifinále čtyřhry 6:3, 4:6, 10:6, ale díky špatnému počasí
zůstala tato soutěž nedohrána. V singlech skončila Fialová na raketě
pozdější finalistky Havrlíkové z Teplic ve čtvrtfinále, zato Palánová
postoupila do semifinále a tam prohrála s pozdější vítězkou Veronikou Časarovou ze Spartaku Jihlava 6:1, 6:1. Zajímavostí je, že celý
turnaj vyhrála Ledečačka Veronika Časarová, která hraje za Jihlavu,
když porazila Havrlíkovou 6:3, 6:3. V chlapcích se stal vítězem

Vojtěch Ježek z ČLTK Praha, který po velké tenisové bitvě porazil
Josefa Marka ze Slavkova u Brna 7:5, 6:4.
Celý turnaj se vydařil, a to nejen díky počasí, které je hodně důležité. Líbil se nejen dětem, ale i rodičům pro bezvadnou organizaci
a příjemnou atmosféru, jak sami říkali a pak také díky bohatým cenám
pro finalisty a drobné dárky pro všechny účastníky turnaje, i když
skončili hned v prvním kole. Za to všechno patří veliké poděkování
všem sponzorům: Městu Ledeč n. S., Envicomp s.r.o., Dárkové předměty p. Kunášková, Autodoprava K+K, MUDr. Kroutil a Vyroubal,
Pekařství Dymákovi, OZ Cemper, ale také těm, kteří vykonávali veškerý servis kolem turnaje. Hlavnímu rozhodčímu Jiřímu Víškovi ze
Světlé n. S., paní Soně Kroutilové – stravování, hlavnímu organizátorovi Marku Kroutilovi, jednateli MUDr. Pavlu Jaremenkovi a tříčlenné partě zajišťující kurty a veškeré zázemí turnaje – Lucie Bartáková a MUDr. Kateřina Vrbková a Jan Vrbka.
Josef Hnik

Vlevo Veronika Časarová z Ledče, vítězka turnaje, vpravo poražená finalistka Havrlíková.

J. Hnik předává ceny. Uprostřed je Josef Marek (syn majitelů lékárny U Hada), vpravo vítěz Vojta Ježek.

TECHTLE MECHTLE
V pondělí 7. října 2013 vystoupí ve Světlé nad Sázavou známá travesti skupina
TECHTLE MECHTLE s novým zábavným pořadem „ZMĚNA JE ŽIVOT“. Začátek
od 19:00 hod. Cena vstupenky v předprodeji 240,- Kč, na místě 280,- Kč. Předprodej
vstupenek i v TIC Ledeč n. S.

NOVÉ JAZYKOVÉ STUDIO
ANGLIČTINY EVYKA
Ledeč n. S., Husovo nám. 67
Tel.: 733 798 453
e-mail: e.prchalova@email.cz

Chcete mít více času na Vaše
podnikání? Obtěžuje Vás
komunikace s úřady? Využijte
našich odborných znalostí
a svěřte nám své účetnictví.
Kvalitní a odborné služby v oblasti
ÚČETNICTVÍ, DANÍ A MEZD
A V OBLASTI BOZP
poskytujeme jak fyzickým, tak i právnickým osobám. S námi ušetříte nejen čas, ale
i náklady. Za odvedenou práci si zodpovídáme. Více informací na
www.noviucto.cz nebo na telefonním
čísle +420 739 539 813.

Studio SALVE Jana ROULOVÁ
Ledeč nad Sázavou

přijme kadeřnici, kadeřníka s vlastním ŽL
Praxe v oboru vítána

Kontakt: 776 271 262

PRODÁM
družstevní byt 3+1 v Ledči n. S. (rozloha 60 m2).
Byt je po rekonstrukci. V případě zájmu volejte
po 18. hodině na telefon: 721 577 654.

TOMAN PROJEKT
nabízí kompletní projekční a architektonické
práce vč. poradenství. Více na www.facebook.
com/TomanProjekt nebo na mob. 776 29 15 10.
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GYMNÁZIUM LEDEČ NAD SÁZAVOU
= určeno nadaným žákům s velmi dobrými studijními výsledky na ZŠ
= záruka kvality a úspěšnosti
Gymnázium, jeden ze tří hlavních druhů středních škol
existujících v České republice, poskytuje všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Gymnázia můžeme
členit podle počtu let studia na čtyřletá, šestiletá a osmiletá. Posláním gymnázií je příprava ke studiu na vysokých
školách či vyšších odborných školách, na které odchází
v průměru více než 90 % absolventů.
V České republice je tento typ střední
školy poměrně populární a každý rok
na něj odchází přibližně 21 % absolventů základních škol (pro porovnání:
41 % žáků odchází na střední odborné
školy a 38 % na střední odborná učiliště). Gymnázium Ledeč nad Sázavou
je v rámci našeho regionu významná
střední škola s historickou tradicí od
roku 1946. Po celou dobu své existence poskytovala kvalitní vzdělávání
pod vedením význačných pedagogických osobností. I dnes se snažíme
navazovat na tradice a hodnoty dobou
prověřené. Poskytujeme úplné střední
vzdělání s maturitou ve studijních oborech Gymnázium všeobecné (7941K81
a 7941K41). Individuální zájem žáků je zajištěn v průběhu
studia volbou volitelných a nepovinných předmětů. Systémem volitelných předmětů umožňujeme prohloubení vzdělání podle osobního zaměření. Po absolvování studia na naší
škole téměř všichni absolventi pokračují ve studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách. Díky všeobecnému zaměření školy jsou však dobře připraveni i pro
výkon činnosti ve veřejné správě, kultuře a dalších oblastech. Výuku organizujeme ve dvou formách - osmiletém
a čtyřletém studiu. V rámci práce podle školních vzdělávacích programů se žáci účastní adaptačních kurzů, lyžařských
kurzů, sportovně - turistických kurzů, projektů, odborných
nebo jazykových tuzemských i zahraničních exkurzí, divadel, filmových představení, výstav, odborných přednášek
atd. Dále se pravidelně zúčastňují jazykových, uměleckých,

odborných i sportovních soutěží a sklízejí úspěchy na
okresní, krajské i republikové úrovni. Účastí na volitelných aktivitách ze školního programu rozvíjejí žáci nejen
obecné klíčové kompetence, ale i specifické oborové kompetence. Výběr volitelných předmětů je ovlivněn zejména
zaměřením žáka, jeho zájmy a představami o jeho dalším
vysokoškolském studiu. Každý žák
absolvuje povinně výuku dvou cizích
jazyků dle výběru. Nabízíme výuku
anglického jazyka, německého jazyka,
francouzského jazyka, ruského jazyka
a latiny. Možností je také přerušit studium a absolvovat individuální studium v zahraničí. Žáci mají k dispozici
účelně vybavené prostory v budově na
Husově náměstí 1 i v dalších budovách školy, materiální i nemateriální
podmínky pro úspěšné studium včetně
moderních výpočetních technologií. Součástí školy je víceúčelový sál,
sportovní hala, asfaltové hřiště, hřiště
s umělým povrchem, posilovna, školní
knihovny, školní bufet atd. Stravování je zajišťováno ve školní jídelně
v budově školy v Koželské ulici. Škola aktivně získává prostředky z několika evropských projektů. Na výuce se podílí
plně kvalifikovaný pedagogický sbor poskytující individuální přístup. Jsme škola státní, studium není vázáno na
žádné poplatky.
Mezi absolventy ledečského gymnázia patří řada významných a úspěšných osobností působící v nejrůznějších oborech lidské činnosti (např. lékaři, učitelé, právníci, vědci,
umělci, politici, majitelé úspěšných firem a podniků atd.).
Jsme školou otevřenou pro všechny, kdo mají zájem
informovat se o studiu, studovat, spolupracovat, prohlédnout si prostory školy atd.
Mgr. Ivana Vitisková,
ředitelka Gymnázium, Střední odborná škola
a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

PODĚKOVÁNÍ
Potřebovala jsem velmi nutně udělat novou střechu.
Obrátila jsem se na firmu „Pokrývačství“ – na pana Luďka
Brýdla. Už za dva měsíce se začalo pracovat. Střecha byla už
ve velmi špatném stavu. Pro pokrývače to byla velmi nepříjemná a špinavá práce. Všem, kteří se na ní podíleli, srdečně
děkuji, a sice panu Luďku Brýdlovi a jeho dvěma synům
a panu Jaroslavu Doležalovi z Kamenné Lhoty. Další pokrývače, co na střeše pracovali, podle jména neznám, ale vřelý
dík patří samozřejmě i jim. Všichni byli velmi pracovití,
ochotní a spolehliví. Celou dobu, co u mě pracovali, jsem
se s žádnou mrzutostí nesetkala, jen se slušným chováním.
Téměř současně pracovali u mě zaměstnanci z firmy Atos,
kteří provedli celou rekonstrukci kuchyně a chodby, které
nebyly podsklepeny. Velmi děkuji panu ing. Josefu Formánkovi, který celou rekonstrukci měl na starosti. Dále děkuji
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panu Rudolfu Veletovi a mnoha, mnoha dalším mužům,
kteří se na rekonstrukci podíleli. U obou firem jsem se
setkala s trpělivostí, vstřícností a velkým nasazením.
Osobně jsem se trochu bála těch dvou velkých akcí, ale
od samého začátku byli všichni ke mně milí, hodní a to mě
uklidnilo. Vážení přátelé z obou firem, velký dík za to, co
jste pro mě udělali v těch vedrech a na rozpálené střeše.
Nikdy vám to nezapomenu. Mám radost, že je mezi námi
tolik slušných, pracovitých a obětavých lidí.
V neposlední řadě děkuji také své dceři – paní Janě Egersdorfové, synovi Františku Gygalovi a vnukovi Fanouškovi
za velkou, velkou pomoc a podporu při úklidu.
S velkou úctou ke všem milým pracujícím, kteří u mě pracovali, protože já dobře vím, že to nebylo lehké.
Jana Gygalová, Ledeč n. S.

NOVÁ SEZÓNA 2013/14 PRO HC LEDEČ N. S.
Nová sezóna 2013/2014 se rozeběhla již na počátku
května letní přípravou našich hokejistů. Ve čtvrtek
6. června se uskutečnila každoroční valná hromada
našeho klubu. Zde byla předsedou klubu a trenéry
jednotlivých kategorií hodnocena uplynulá sezóna.
Se sezónou panovala všeobecná spokojenost nad
výsledky všech mužstev. Výjimkou bylo „A“ mužstvo mužů, které po slibném začátku sezóny bohužel ve svém výkonu polevilo. Na druhou stranu se
ne vždy vše povede, i když snaha je. Valnou hromadou byl zvolen nový výkonný výbor klubu na čtyřleté volební období. Byly představeny plány na další
sezónu a kroky, které je potřeba učinit, aby nadále
docházelo k rozvoji klubu.
Od 5. srpna se rozjela druhá fáze letní suché přípravy všech kategorií a od 13. srpna své první tréninky
na ledě absolvovali kategorie ml. a st. žáků, dorostu
a juniorů ve Světlé nad Sázavou. Od září se prohánějí
všechny kategorie již na našem ledečském ledě.
Hlavním tématem letošního jara a léta byla situace
kolem „A“ týmu mužů. Až do 5. srpna nebylo potvrzeno, co se vlastně bude hrát a zda vůbec. Padaly varianty krajské ligy mužů na Vysočině, spojení s okresem
Žďár n. S. nebo stejná soutěž jako v uplynulé sezoně
s menším počtem týmů. Po odstoupení Žirovnice ze
soutěže dokonce neměli muži hrát vůbec. Naštěstí
se díky zdlouhavým a náročným jednáním, která
vedl šéftrenér a sekretář klubu v jedné osobě, podařilo „pět minut po dvanácté“ domluvit vstup mužstva
do krajské ligy Pardubicka (KLMPU) a tím zachránit
další budoucnost „A“ týmu. Jednou z několika podmínek bylo například získat souhlas s naším startem
v KLMPU od všech týmů, které v uplynulé sezóně
KLMPU hrály. Nakonec se to podařilo, i když třeba
s ústupkem, že domácí zápas s Lanškrounem musíme
odehrát na jejich ledě. Soutěž je však svou kvalitou
o jeden až dva stupně výše, než Ledeč doposud hrála
a tak v prvním ročníku budeme zejména sbírat zkušenosti. Naši borci se tedy v letošní sezóně budou utkávat
s dvanácti týmy, jako jsou Choceň, Moravská Třebová,

Chrudim, Litomyšl, Světlá nad Sázavou, Chotěboř,
Pardubice, atd… Pro hokejové fandy budou také dvě
zásadní změny. A to, že týdně se hrají dva zápasy
a hrací dny budou neděle a středa. Nikoliv sobota, jak
bylo do uplynulé sezóny zvykem. Jednou bude áčko
hrát doma a jednou na hřišti soupeře. V domácím prostředí nás tedy čeká min. jedenáct zápasů. Hned první
domácí zápas 16. října v 18:30 bude derby proti Světlé
nad Sázavou.
7.-8. září se na našem ledě a ve Světlé nad Sázavou
uskuteční II. ročník žákovského hokejového poháru
Josefa Vašíčka. Mladší žáci své zápasy odehrají na
našem ledě a starší žáci na ledě ve Světlé. Určitě jako
loni budou zápasy ve skvělé kvalitě a určitě budeme
sledovat pěkný hokej. Přijedou mužstva Chocně,
Kladna, Havlíčkova Brodu, Kralup nad Vltavou
a Žďáru n. Sázavou. Všechny fanoušky srdečně zveme
na oba stadióny!
Letošní sezóna bude v mnohém nová a určitě lepší
než ta minulá. Bohužel, ale je veškerá činnost klubu
spojena také s množstvím finančních prostředků, které
si sami dokážeme sehnat. Čekáme navýšení nákladů
oproti minulé sezóně už jen proto, že třeba „A“ tým
bude muset najezdit přes dva tisíce kilometrů za svými
zápasy. Jakákoliv pomoc je vítána. Ať z řad dobrovolníků na pomoc při zajištění domácích zápasů nebo
finanční pomoc na chod klubu. Každý mecenáš má
zajištěnu propagaci nejen v Kraji Vysočina, ale také
v pardubickém kraji při našich zápasech. Možná lepší
než propagace, bude pocit, že pomohl s rozvojem
a udržením hokeje v našem městě a dětem umožní se
věnovat sportu.
Největší radost budeme mít však z plných tribun při
našich zápasech a podpory fanoušků, i když se třeba
nebude dařit. Čeká nás těžká a doufejme, ne dlouhá
cesta, k zařazení se mezi kvalitní týmy KLMPU. Děkujeme všem za podporu a budeme se snažit nezklamat!
Info: www.hcledec.cz, www.facebook.com/HcLedec,
www.hokejpu.cz.
Jan Malík, DiS. – předseda klubu
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VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 21. září 2013 tomu bude 15 let, co nás
navždy opustila naše drahá maminka,
paní MARCELA KŘEPELKOVÁ
z Hradce u Ledče n. S. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou rodina

Děkuji, prostřednictvím Ledečského zpravodaje, všem těm
milým gratulantům, kteří mi v tak hojném počtu přišli popřát
k významnému životnímu jubileu. Mé zvláštní poděkování
patří mé rodině, Městu Ledeč, Svazu důchodců v Ledči,
samozřejmě mě potěšilo každé blahopřání. I já všem přeji
dobré zdraví a hezký život, ale především děkuji za hezké
chvíle mých oslav.
Květuše Kafková, Ledeč n. S.

Kdo ve svém srdci pro nás tolik lásky měl,
ten s námi žije dál, ten nezemřel.
Na konci letošních letních prázdnin jsme si už
po desáté připomněli smutné výročí úmrtí
našeho milovaného syna, bratra a vnuka,
pana TOMÁŠE VADINSKÉHO z Ledče nad
Sázavou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.

Ke gratulantům paní Kafkové se přidává i redakce
Ledečského zpravodaje, neboť oslavenkyně je nejen naší
dlouholetou a pravidelnou čtenářkou, ale také přispěvatelkou.
Tak tedy, pevné zdraví, hodně radosti mezi svými blízkými,
přáteli i mnoho hezkých zážitků na cestách, které jsou
oblíbenou aktivitou vitální paní Květuše Kafkové.

Rodiče, bratr Radek a prarodiče.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům, známým a ostatním smutečním hostům, kteří se na konci srpna
letošního roku přišli naposledy rozloučit s tragicky zesnulým MARTINEM HOSPODKOU
z Ledče n. S.
Naše upřímné poděkování patří zejména všem jeho kamarádům, stejně jako za květinové
dary a krásné rozloučení.
Rodina Hospodkova

Blahopřeje redakce Ledečského zpravodaje

PSÍ LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
14. 9. 2013 od 13 HODIN
RAŠOVEC – V LEDČI
NAD SÁZAVOU
Dětské hry o hodnotné ceny,
jízda na čtyřkolkách a na koních,
představení aktivit cvičáku
ZKO Ledeč, agility ukázka
základní poslušnosti psí kusy
– základy dogdancingu
Flyball, Voříškiáda
„O POSÁZAVSKÉHO BOBa“.
Přihlášky do soutěže krásy
naleznete u vstupu, na webu
ZKO nebo v obchodu U Alíka,
vstup pejsků pouze s platným
očkovacím průkazem.
www. cvicakvledci.wbs.cz
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