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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN 2013

NÁVRH USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou

konaného dne 30. září 2013

I. ZM schvaluje:
– zařazení do rozpočtu města na rok 2014 provedení celko-

vé rekonstrukce výtahu v budově polikliniky, Habrecká 
čp. 450 v Ledči nad Sázavou.

– příspěvku z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou pří-
spěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou 
o 11.040,- Kč.

– aby Město Ledeč nad Sázavou ve smyslu § 121 odst. 2 Ob-
chodního zákoníku poskytlo příplatek obchodní společnosti 
Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. ve výši 900.000,- Kč. 

– prodej léčebného areálu nemocnice Háj - objekt čp. 675 
– občanská vybavenost na pozemku parc.č. st. 732/1, 
pozemek parc. č. st. 732/1 – zastavěná plocha a nádvo-
ří 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 – za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 1540 m2, pozemek 
parc. č. poz. 2355 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
na kterém 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, kanaliza-
ce, vodovodní a plynová přípojka. Součástí hlavní budo-
vy jsou dále nábytek, zdravotní přístroje a IT (počítače) 
za cenu 34 mil. Kč.

– části pozemku parc. č. 2215/4 (cca 120 m2) v kat. území 
Ledeč nad Sázavou, za cenu 100,-Kč/m2, manželům A. 
a E. J., bytem Praha 5, s tím, že uhradí náklady geomet-
rického zaměření pozemku společně s návrhem na vklad 

do KN a pověřuje starostu města podpisem kupní smlou-
vy.

– uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zříze-
ní věcného břemene s fi rmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín 
na pozemcích parc. č. st. 44/1, poz. 2287/6, poz. 2287/3, 
poz. 61/3, poz. 61/2, st. 45 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

– vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č. poz. 2236/10 
v kat. území Ledeč nad Sázavou (u rodinného domu čp. 
575 v ulici Spojovací).

– bezúplatný převod pozemku parc.č. poz. 1649/2 v kat. 
území Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města pod-
pisem smlouvy.

II. Odkládá:
– 7.2013/7ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sá-

zavou odkládá v souladu s § 39 odst. 1 a § 85 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
rozhodnutí ve věci přesunu SVČ do části nebytových 
prostor v budově Barborka čp. 790 v Ledči nad Sázavou 
a vyvěšení záměru k pronájmu (formou výpůjčky).

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

Dne 25. 10. 2013 nebude 
možnost výpůjčky knih

ze skladu zdejší knihovny 
z důvodu organizace voleb. 

Děkujeme za pochopení.

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
12.–13. 10. Dr. Pexa, Zámecká 730, Světlá n. S. Tel.: 569 477 191
19.–20.10. Dr. Longin, Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 107
26.–28. 10. Dr. Maštálka, Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 569 721 553
2.–3. 11. Dr. Cyrusová, Havlíčkova 2198, H. Brod Tel.: 569 432 014
9.–10. 11. Dr. Ander, nám. T.G.M., Chotěboř Tel.: 569 623 980

Město Ledeč n. S. začalo používat inCity – moder-
ního průvodce městem. Díky němu máte celé město 
v mobilu, tedy na dlani! Jedná se o mobilního průvodce 
městem. Je určen jak obyvatelům města, tak jeho ná-
vštěvníkům. Dostupný je pro nejrozšířenější platformy-
Android (má většina chytrých telefonů) – dostupné na 
Google play a iOS (Apple) – dostupné na App Store.

Jednoduchá struktura, spousta možností, intuitiv-
ní ovládání, komplexní informace o městě a hlavně 

komfort při zařizování téměř čehokoli ve městě. Když 
potřebujete vyhledat konkrétního úředníka, řešíte ztrá-
tu dokladů nebo jako turista hledáte ubytování…

inCITY – MĚSTO NA DLANI! Vyzkoušejte sami! 
Stačí mít chytrý telefon, popř. tablet.

Více informací na: http://incity.cz/ Aplikaci pro vás 
připravila společnost Intelis, s.r.o. ve spolupráci s měs-
tem Ledeč nad Sázavou. 

-mp-

LEDEČ NAD SÁZAVOU V MOBILU!
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RENGL ZAJISTÍ V LEDČI N. S. SPRÁVU A PROVOZ
PLAKÁTOVACÍCH PLOCH

LÉTO BYLO BÁJEČNÉ A NYNÍ STARTUJEME
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Plakátovací plochy v Ledči projdou do konce roku 
2013 generální rekonstrukcí. Rada města schválila uza-
vření smlouvy se společností RENGL, která se zabývá 
správou plakátovacích ploch ve stovce měst celé ČR.

Stávající plakátovací plochy, umístěné na území měs-
ta, RENGL převezme do správy a na své náklady zajistí 
v letošním roce jejich modernizaci a opravy. Násled-
ně bude zajišťovat nejen jejich provoz, ale také opravy 
a údržbu. Po dohodě s vedením města plánuje RENGL 
instalovat v Ledči také několik plakátovacích ploch na 
dosud nepokrytých místech. Celkový počet takových 
ploch bude činit 11 kusů. Zajímavostí je plánovaný nový 

plakátovací válec, který bude umístěn přímo na Husově 
náměstí.

Hlavním cílem vedení města je viditelné zlepšení 
kvality poskytovaných plakátovacích služeb spojených 
s výlepem plakátů a také propojení informací s okolními 
městy, což bude možné právě díky regionální působnos-
ti společnosti RENGL. Kromě standardního výlepového 
dne neděle budou mít zákazníci možnost využít i ex-
presní nabídku výlepu. Sběrové místo pro příjem plakátů 
i objednávek je nově zřízeno v Informačním centru na 
Husově náměstí v Ledči n. S.

Jaroslav Rengl, ředitel společnosti

Letošní léto bylo nádherné. Naše 
SVČ nabízelo pobytové a příměstské 
tábory, sportovní soustředění a tábory 
pro rodiče s dětmi v zahraničí. Všech-
ny nabízené aktivity jsme naplnili. 
Celkem si s námi léto užilo 220 účast-
níků. Po hektickém létě jsme zahajo-

vali školní rok adaptačními pobyty pro ledečské školy. 
Hned 2. září jsme vyjížděli s primou z ledečského gym-
názia na první adaptační kurz na základnu do Chřenovic. 
Po skončení navazoval kurz 1. ročníků SOŠ a v dalším 
týdnu jsme zakončovali s kvintou a 1.B z gymnázia. Na 
kurzech s námi spolupracuje i náš externí lektor men-
tální kouč Tomáš Zdechovský. V letošním roce přijel se 
svojí neurolaboratoří, zabývající se tréninkem mozku. 
Studentům představil řadu zajímavých zařízení. Cel-
kem jsme kurzy uspořádali pro 67 dětí a studentů. I ZŠ 

Ledeč nás požádala o spolupráci při jejich adaptačním 
kurzu. Pro její žáky jsme připravili odpolední program 
na Šeptouchově pro všechny šesté třídy. Po všech „adap-
ťácích“ jsme zahájili náš školní rok. I když zůstáváme 
zatím pouze v malých a nevyhovujících prostorách, sna-
žíme se, aby naše činnost byla stále zajímavá a středisko 
se rozvíjelo. Z nabízeného zájmového vzdělávání jsme 
otevřeli 42 kroužků. Rozšířili jsme činnost do ZŠ Kožlí 
a ZŠ Lipnice n. S. V loňském roce v pravidelné činnosti 
bylo přihlášeno 542 účastníků, tedy naším střediskem 
týdně prošlo více než 500 lidí. Doufáme, že číslo při-
hlášených nebude v letošním roce nižší a za pracovní-
ky mohu slíbit, že uděláme maximum pro naše klienty. 
Naším heslem zůstává: „Jsme tu pro váš volný čas“. 
Rozvrh kroužků naleznete na www.svcledec.cz Do ně-
kterých se lze přihlásit i během školního roku. 

HAN

BĚH ŠEPTOUCHOVEM – 54. ROČNÍK *** 19. 10. 2013
Veřejný závod v přespolním běhu  Běh o cenu starosty města Ledče nad Sázavou

Bl ižší  informace najdete na www.svcledec.cz

Na obrázku je jeden ze studentů s pomůckou na zlepšení prosto-
rové orientace a senzomotorický trénink 

Na druhém obrázku jsou studenti primy při jedné z aktivit za-
měřených na vzájemnou spolupráci. (viz příspěvek na str. 10)
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KALEIDOSKOP

Společnost KOVOFINIŠ s.r.o. Ledeč n. S., kte-
rá navázala na historii sahající až do roku 1949, 
kdy byl KOVOFINIŠ založen, prošla rozsáhlý-
mi změnami. Posledním významným mezní-
kem byl rok 1998, kdy fi rmu zakoupil současný 
majitel a započal s její postupnou modernizací, 
od pořízení nových strojů, aplikací moderních 
technologií přes rekonstrukci výrobních i admi-
nistrativních prostor. Tento rozsáhlý proces po-
kračuje i v současné době. K dnešnímu dni je ve 
společnosti zaměstnáno téměř 300 zaměstnanců, 
kteří se podílejí na výrobním programu. Do toho 
spadá především výroba kompletních zařízení 
pro povrchové úpravy, ve spolupráci s mateř-
skou fi rmou AQUACOMP Hard s.r.o. Ledeč n. 
S. Společnost KOVOFINIŠ s.r.o. Ledeč n. S. již 
podruhé pozvala občany Ledče i okolních obcí, 
bývalé zaměstnance, zaměstnance a jejich rodin-
né příslušníky na Den otevřených dveří, který se 
konal 28. září 2013. Prohlídka zahrnovala vý-
robní prostory, projekční kanceláře, vystoupení 
skupiny sportovního aerobicu SRC FANATIC 

H. Brod. Pro děti byl připraven dětský koutek, 
nechyběly ani sladkosti a drobné dárky. Prohlíd-
ku všichni, kteří toto sobotní dopoledne přišli do 
KOVOFINIŠ s.r.o. Ledeč n. S., zakončili závě-
rečným posezením v závodní jídelně, kde bylo 
připraveno občerstvení zdarma. Poděkování pa-
tří všem, kteří na Den otevřených dveří KOVO-
FINIŠ s.r.o. Ledeč n. S. na Václava přišli. 

Jiřina Forstová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2013

 DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA KONCI PRÁZDNIN

ZTRACENÝ HOUBAŘ – dne 18. 
září 2013 v 14:15 hod. bylo na Poli-
cii ČR oznámeno, že v katastru obce 
Horní Paseka je pohřešován 73-letý 
houbař, který vyrazil s manželkou na 
houby a v lese se jí ztratil. Na místo 
byla okamžitě vyslána hlídka Policie 
ČR a o asistenci pro připravovanou 
pátrací akci byli požádáni příslušníci 
HZS, kdy však před zahájením samot-
né pátrací akce se na místo oznámení 

v pořádku a nezraněný dostavil „ztracený“ houbař a tento uvedl, 
že zabloudil v lese při hledání hub, kdy došel z Horních Pasek až 
do Dolních Pasek, kde požádal o pomoc místního chalupáře a ten 
jej odvezl na místo, kde měl zaparkované své vozidlo. 

KRÁDEŽ REGISTRAČNÍCH ZNAČEK Z VOZIDEL 
– v měsíci září policisté Policejní stanice v Ledči nad Sázavou 
vyjížděli ke 2 ohlášeným případům krádeže registračních značek 
z osobních motorových vozidel, ke kterým došlo v obci Prosíčka 
a v Ledči nad Sázavou. Dosud neznámý pachatel odcizil regis-
trační značky z vozidel, kdy majitelům napadených vozidel způ-
sobil nemilé překvapení, škodu a poté taky starosti spojené s vy-
žádáním a vydáním nových registračních značek na příslušném 
správním orgánu Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou.

VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍ CHATY – dne 22. září bylo 
na policejní služebnu v Ledči nad Sázavou oznámeno vloupá-
ní do rekreační chaty v obci Horní Paseka, kdy dosud neznámý 
pachatel nezjištěným způsobem rozbil skleněnou výplň okna pří-
zemí chaty a přilehlých prostor, kdy následně odcizil různé věci, 
čímž způsobil celkovou škodu nejméně 24.250,- Kč.

Závěrem bych touto cestou chtěl uvést a upozornit řidiče mo-
torových vozidel, že na základě opakovaných stížností občanů 
Ledče nad Sázavou k porušování a nerespektování dopravního 
značení zákazu stání v centru města na Husově náměstí bude 
tomuto „problému“ ze strany Policie ČR věnována zvýšená po-
zornost s pravidelnými kontrolami dodržování pravidel silniční-
ho provozu a to především parkování a nerespektování doprav-
ní značky zákazu stání v uvedené lokalitě. Pro upřesnění bych 
k tomuto uvedl, že hlídka Policie ČR při pravidelných kontro-
lách již na místě nebude rozdávat „nepoctivým“ řidičům a pře-
stupcům výzvy k dostavení na PČR k projednání přestupku tzv. 
„parkovačky“, ale již dle novelizace zákona o silničním provozu 
č. 361/2000 Sb. zjištěný přestupek na samotném místě řádně na-
fotí, zadokumentuje a po zjištění majitele – provozovatele vozi-
dla celou věc odevzdá k projednání přestupku na příslušný správ-
ní orgán – odbor dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou. 

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

Na samém vrcholu léta uspořádal výbor MO ČRS Ledeč n. 
S., dá se říci již tradiční dětské klání na rybníku Hutě II. Jaké asi 
budou letos úlovky? Otázka visela mezi závodníky – bylo jich 
36, což je o 8 více než loni (5 děvčat). Počasí sice nebylo úplně 
prázdninové, ale nepršelo. Mezi závodníky bylo i několik dětí, 
které v letošním roce navštěvovaly rybářský kroužek. „Navléka-
či“ nástrah byli připraveni, tak byl závod o sedmé odstartován.

 Děti chytaly všemi způsoby, ryby skákaly, ale brát se jim moc 
nechtělo. Zkoušely se všechny možné nástrahy, dokonce bylo 
slyšet i prosby. Velký souboj se svedl o třetí místo, protože první 
bylo od třetiny závodu poměrně jasné. Hodinu před polednem za-
čalo sčítání výsledků. Bude vítěz z Ledče nebo „cizí“ přemožitel? 
Čekání si děti krátily prohlídkou cen a za pár minut bylo jasno!

Vítězem se stal Patrik Riedl z Humpolce s největší rybou – kap-
rem 62 cm. Následovalo vyhlášení nejlepšího závodníka z Ledče, 
který obdržel Cenu starosty města. Získal ji Matyáš Kozák, který 
celkově skončil na 5. místě. Celkové výsledky:

1. místo Lukáš Beránek 338 cm Světlá nad Sázavou
2. místo Vojtěch Veselý 176 cm Zahájí
3. místo Filip Riedl 166 cm Humpolec

Ceny věnovalo Město Ledeč n. S., sponzoři a samozřejmě 
i naše rybářská organizace. Nakonec odcházeli všichni s úsmě-
vem, protože si každý odnášel nějakou cenu, a to i ti, kterým se na 
háček za celou soutěž nepověsilo zhola nic (bylo jich 13).

Dovolte, abych poděkoval všem sponzorům, pořadatelům i ro-
dičům za pěkný průběh závodů a budeme se těšit na další ročník 
dětských rybářských závodů v roce 2014. Výsledkovou listinu 
a všechny fotografi e ze závodu najdete na stránkách MO – www.
rybari-ledec.estranky.cz. 

Jiří Papok, jednatel MO ČRS, foto M. Časar

PRODÁM cihlový přízemní byt 1+1 
se zahrádkou v Ledči n. S., klidná lo-
kalita nedaleko místní polikliniky. Volný 
– ihned k nastěhování! Cena dohodou, 
kontakt na tel.: 775 961 983.

PRODÁM (případně pronajmu) byt 
1+1 v dobrém stavu v Ledči n. S. (v 
osob. vlastnictví), 4. patro bez výtahu. 
Cena dohodou, kontakt na tel.: 604 
272 937.

PRONÁJEM – Pronajmu pěkný slun-
ný byt 3+1 ve 3. patře v Ledči n. S. v ul. 
M. Majerové. Byt má pěkný výhled na 
město a okolí. V případě zájmu volejte: 
776 282 452.
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Téměř dvouletá snaha byla zúročena v sobotu 20. července 2013 
v Chřenovicích, kdy proběhlo slavnostní vysvěcení praporu a zna-
ku obce.

Před dvěma lety jsme tuto záležitost zadali heraldické kanceláři 
Alerion s.r.o. – znaky a vlajky Brno, která začala bádat a navrhovat 
podobu znaku a praporu naší obce. Nakonec byl vybrán (předpoklá-
dáme, že nejlepší) návrh dvou odsazených kvádrovaných kůlů, kde 
z jednoho kůlu nahoře na stříbrném štítě vlevo vyniká černá hlava or-
lice se zlatým zobákem a červeným jazykem a vpravo dole červená 
hlava orlice se zlatým zobákem a červeným jazykem. Tzv. heroldská 
fi gura odsazených kvádrových kůlů připomínají dvě nejstarší stavby, 
unikátní románskou věž kostela sv. Václava a gotickou věž (bergřrit) 
ze zříceniny místního hradu. Kvádrování kůlu naznačuje zdivo staveb, 
odsazení horní a dolní části (rozdělení kůlu) pak existenci dvou věží.

Toto bylo posláno, společně s žádostí o schválení do Poslanecké 
sněmovny PČR, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělo-
výchovu, Podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Dne 5. 12. 2012 
byla naše žádost schválena a 18. března 2013 jsme, společně s mís-
tostarostou obce, jeli do Poslanecké sněmovny PČR na slavnostní 
předávání, kde z rukou tehdejší předsedkyně pí Miroslavy Němco-
vé jsme právo užívat znak a prapor osobně převzali. Výroba znaku 
a praporu byla zadána u fi rmy paní Vítové z Hradce Králové, která 
odvedla velmi kvalitní a precizní práci.

Na sobotu 20. července 2013 jsme proto přichystali slavnost na 
vysvěcení praporu a znaku, od 12 hodin byla sloužena P. ThDr. 
Bártou slavnostní mše v místním kostele a od 13 hodin, hlavně 
k poslechu, hrála dechová kapela Vysočinka z Humpolce. V 13,30 
hodin bylo provedeno slavnostní zahájení svěcení. Po úvodním 
slovu starosty obce následoval nástup místního SDH a přinesení 
praporu a znaku k požehnání. Tohoto aktu se ujal opět ThDr. Bár-
ta, praporu a znaku požehnal. Poté byla slavnostní část ukončena 
hymnou a následovala volná zábava, dále ještě s kapelou Vysočin-
ka a potom s kapelou Víkend. Zábava trvala do pozdních nočních 
hodin, za vydatného přispění občerstvení p. Martina Peška a také 
počasí. O velkém zájmu o tuto akci svědčí velká návštěva jak míst-
ních obyvatel, tak lidí z okolí, velmi nás také potěšil svojí účastí 
senátor Ing. Jaromír Strnad, který při svém kratičkém vystoupení 
připomenul náročnou a důležitou práci neuvolněných zastupitelů 
místních samospráv. Všemi občany jak z Chřenovic, tak z okolí 
byla tato akce hodnocena jako velice povedená a zdařilá.

Jaromír Karel,
starosta obce

Abyste znak Chřenovic v budoucnosti opravdu už nepřehlédli, na-
bízíme ho v barvách na straně 4 a ještě jedno foto těch, kteří u této 
historické události byli osobně.

CHŘENOVICE MAJÍ TAKY PRAPOR A ZNAK OBCE

V polovině prázdnin se vydal plný autobus z Ledče n. S. k jihu. Cí-
lem cesty bylo chorvatské Seline. Pobyt byl zajištěn v chatovém kem-
pu, v krásné lokalitě na úpatí hor, které nás uchvátily hned po příjezdu. 
Děti si užívaly koupání v moři, hledání mořských pokladů, zábavných 
dílniček a sportovního vyžití, dospělí vycházky okolím, vyjížďky na 
kolech, moře a sluníčka. Jeden z výletů nás zavedl do starobylého Za-
daru s malebným přístavem. Obdivovali jsme nejen drobné zboží ve 
stáncích, útulné kavárničky zvoucí k posezení, ale také mořské var-
hany a jejich kouzelné tóny. Večerní procházka pobřežím měla neo-
pakovatelnou atmosféru. Další zastávka byla na Plitvických jezerech 
s mnoha vodopády, kaskádami a úchvatnou krajinou. Celý týden bylo 
nádherné slunečné počasí stvořené pro letní odpočinek.

Poděkování patří organizátorce akce M. Mainerové, pracovnici 
SVČ Ledeč n. S., která se o nás vzorně starala, dík patří i kuchařce 
J. Kosíkové i oběma řidičům, Z. a V. Rejnkovým. -LC-

PRÁZDNINY U MOŘE SE SVČ LEDEČ 
PRO RODINY S DĚTMI

ALJAŠKA – POBŘEŽÍ PACIFIKU
Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky, 
diashow známého cestovatele LEOŠE ŠIMÁNKA

HAVLÍČKŮV BROD (Ne) 20. 10., 16 hod.,
Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28

Předprodej:
Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 28, tel. 603 389 

327a 565 434 044.

PRODÁM byt 2+1 v Ledči n. S. s krásným výhledem.  
Volejte 776 306 166.

PRODÁM byt 5+1 s nízkým provozními náklady. 
Volejte 776 306 166.
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JAK JSEM SE STAL PRIMÁŘEM ŽENSKÉHO
A PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ V LEDČI N. S.

Na konci letošního roku tomu bude šedesát let, kdy 
byla v Ledči n. S. zřízena porodnice. S její existen-
cí je zcela určitě spjato i jméno jejího dlouhole-
tého primáře, pana MUDr. Jiřího Svobody. Přes-
tože „jeho ledečské děti“ se chystají do důchodu 
(a snad právě proto), jsou vzpomínky pana doktora 
velmi zajímavé a zejména ve statistikách překvapi-
vé. Tak tedy vraťme se v memoárech pana primáře 
o více jak půlstoletí zpět… část II.

Stalo se pak po dvou letech, že ředitelství Ústa-
vu zdraví v Ledči nad Sázavou požádalo brodské 
ředitelství o zkušeného lékaře v gynekologii a po-
rodnictví pro svou nově budovanou porodnici z bu-
dovy bývalé Zdravotní pojišťovny. Ten by pak vedl 
ženské ambulatorium do doby dobudování porod-
nice. V budově měla být v horním patře porodni-
ce se dvěma pokoji pro rodičky, v přízemí ženské 
ambulatorium, kancelář a kuchyň, v suterénu byt 
domovníka a prádelna.

Vyslaný nejstarší lékař z brodského ženského 
oddělení měl zatím vést jen ženské ambulatorium, 
než bude celé oddělení dobudováno. Ten se však 
po několika měsících vrátil, že v Ledči pracovat 
nebude pro stálé útoky tamní porodní asistentky. 
Primář se tedy obrátil na mne. Byl jsem ženatý, 
s jedním potomkem a v očekávání druhého. Místo 
jsem přijal.

Porodnice byla otevřena se třemi porodními asi-
stentkami z brodského oddělení a jednou dětskou 
sestrou. Přes nepříznivou propagandu oné terénní 
porodní asistentky jsme odvedli během 14 dnů asi 
20 porodů. Důvěra v naši práci stoupala, zvláště 
po dvou nezdařených porodech v terénu, vede-
ných onou asistentkou spolu s terénním lékařem. 
Pak byl nějaký měsíc klid. Až jednoho dne jsem 

dostal pozvánku od Rady žen v Ledči na veřejnou 
schůzi národního výboru. Na ní jsem byl před ce-
lou veřejností obviněn z množství mně neznámých 
nepravostí, sepsaných paní porodní asistentkou. 
Obvinění přednesl sám předseda národního výboru 
před nabitým sálem. Obvinění jsem v klidu odmítl, 
že mi o tom není nic známo a požádal jsem, aby 
mi tato obvinění přednesla sama paní asistentka. 
Pět členek Rady žen se nabídlo, že paní asistentku 
přivedou. Vrátily se však s nepořízenou. Vzhledem 
k tomu, že jsem trval na její přítomnosti, nevěděl 
předseda, co má v té situaci dělat. Účastníci schůze 
se začali rozcházet zklamaní, že už žádná senzace 
nebude. Vedoucí se začal koktavě omlouvat, schůzi 
ukončil a žádal veřejnost o prominutí. 

Asi za měsíc se ke mně do ambulatoria dostavila 
mladá žena, ve které jsem s překvapením poznal 
jednu mně známou dívku z naší divadelní činnosti 
během začátku války v Havlíčkově Brodě. Přivítal 
jsem ji: „Já Tě zdravím, Izabelo! Jak je to dávno, 
co jsme spolu hráli v Brodě v té středověké ko-
medii!“. „Já Tě jdu požádat, abys neubližoval mé 
matce, porodní asistentce“. „To je Tvoje maminka? 
Já jí nechci ubližovat. Ať si hledí své práce a nic se 
jí nestane!“.

Tak pokračovala naše práce na porodnici v Led-
či nad Sázavou ve dne v noci, svátek nesvátek, 
bez vystřídání. Během prvního roku jsme odrodili 
úspěšně 434 porodů. Odezva mezi obyvatelstvem 
byla příznivá. Do běhu oddělení zasáhlo rozdělení 
okresu budováním nádrže u Dolních Kralovic. Byla 
odtržena asi jedna třetina území a s ní i porody ze 
Zruče, Dolních Kralovic a Zahrádky. Obec Zahrád-
ka a Dolní Kralovice byly zcela likvidovány.

V H. Brodě v červenci 2013
sepsal MUDr. Jiří Svoboda

MUDr. Jiří Svoboda ve svém kaktusovém království. Kolektiv pracovníků gynekologicko-porodnického oddě-
lení v Háji.
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DIVADLO MIMOCHODEM PŘEDSTAVUJE
LETOŠNÍ PREMIÉRU!

Ledečský ochotnický spolek oznamuje, že tradiční čtvr-
tou sobotu v měsíci uvede nově nastudovanou hru, kterou 
tentokrát bude vynikající česká mrazivá komedie Když se 
zhasne od Romana Vencla a Michaely Doleželové. Děj se 
točí kolem dvou manželských párů, z nichž jeden je ne-
šťastný a druhý je na tom možná ještě hůř. 

Autoři Michaela Doleželová a Roman Vencl jsou ab-
solventy činoherního herectví na Janáčkově akademii 
múzických umění v Brně. Jejich hra Když se zhasne, plná 
bláznivých scének, působivých hereckých etud a pře-
kvapivých okamžiků, se stala nejuváděnější českou ko-
medií roku 2012. V hlavních rolích 
vystoupí Tereza Dvořáková, Vojtěch 
Roul, Markéta Sýsová a Filip Žení-
šek, o režii se postaralo osvědčené 
duo Josef Nádvorník a Filip Ženíšek, 
pod jejichž taktovkou vznikla úspěš-
ná loňská premiéra Blbec k večeři. 
Představení se bude konat v pátek 25. 
a v sobotu 26. října v Rytířském sále 
ledečského hradu vždy od 20:00. 

Divadlo Mimochodem se předsta-
vuje – Markéta Sýsová. Markétka 
Sýsová se řadí mezi nejmladší posily 

divadla Mimochodem, a to jak věkem, tak služebně. Do 
spolku vstoupila společně s vynikající komedií Monsieur 
Amédée, ze které si ji diváci mohou pamatovat jako skvěle 
zahranou živelnou a spontánní prostitutku Kiki. Nespouta-
né a povahově výrazné role, kterých je ihned po vstupu na 
scénu takříkajíc plno (ale v dobrém), ostatně hrála prak-
ticky ve všech dosavadních představeních – její bláznivá 
spiritualistka Marléne z Blbce k večeři a nově i vynikající 
výbušná Nina z letošní premiéry Když se zhasne, jsou toho 
důkazem. Vystupuje ovšem i v některých zdramatizova-
ných pověstech. Narodila se v roce 1992 a v současné době 

studuje prezentaci a ochranu kultur-
ního dědictví na univerzitě v Hradci 
Králové. Její zájem o historii se pro-
líná nejen s účinkováním v divadle, 
kde funguje jako kostymérka, ale 
i s profesním životem, neboť v sezó-
ně provází po zámku ve Zruči n. S. 
Za největší výzvu v divadle považuje 
úklid, ale na způsobu, jakým se vy-
pořádala s divadelní kostymérnou, 
čítající přes 200 kusů, je vidět, že se 
žádné výzvy nezalekne. 

DS Mimochodem

Nastal podzimní čas, slunce méně svítí, rána jsou chlad-
ná a vlhká, žloutne tráva, listí padá. Již od dávných věků se 
lidé touto dobou připravovali na zimu. Zabezpečili stave-
ní, postarali se o píci pro zvířata a zásoby pro rodinu. Ještě 
zbývá nařezat dřevo, aby nikdo netrpěl zimou, a těšit se 
na jaro. Zima pak bývala obdobím čekání na nový životní 
běh. Teprve v zimě se ukázalo, jaký je kdo hospodář. Dob-
rý hospodář se během zimy již začal připravovat na jaro. 

Představíme-li si lidský život jako paralelu ročních ob-
dobí, můžeme zimu označit jako stáří. Ale na co by se sta-
rý člověk připravoval? Na jistotu zániku? Jaký by lidská 
cesta měla smysl? Věříme, že stáří je přípravou na další 
cestu lidské duše. Věříme na jaro. Nevíme, jak budoucí 
čas vyhlíží, ale máme v srdcích jistotu lásky. Jednu z mála 
jistot, kterou člověk může mít. Tuto naději nám přináší 
víra. 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
11.–13. 10. Víkend pro děti do 13 let (zábavný víkend 

s přespáním na faře, zajišťuje Společenství mladých) 
17. 10. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setká-

ní na faře)
18. 10., 8. 11. v 18.00 Přednášky na faře (přednášející 

P. ThDr. Jan Bárta) 

20. 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 probíha-
jící v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).

20. 10. Misijní neděle (Den modliteb za misie, misionáře 
a jejich dílo) 

20. 10. v 18.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hraje 
skupina Naděje)

22. 10. Biblická hodina (rozbor biblického textu, předná-
šející P. ThDr. Jan Bárta)

23. 10. v 18.00 Mše svatá v kostele v Sačanech
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.far-

nost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
18. 10. Sv. Lukáše, evangelisty (autor evangelia a Skutků 

apoštolů. Věrný průvodce sv. Pavla) 
28. 10. Sv. Šimona a Judy, apoštolů
1. 11. Svátek Všech svatých (původně šlo o vzpomínku na 

všechny mučedníky, kteří zemřeli za víru)
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal 
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář
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Nedělní den, první září, nás vítal deštěm. Přesto jsme na-
stoupili do autobusu a jeli do severních Čech. Za Prahou se 
nám počasí umoudřilo a pomalu byly vidět kopečky středo-
hoří, včetně hory Řípu. První zastávkou byly Libochovice, 
návštěva místního hezkého zámku. V třebenickém luterán-
ském kostele jsme si prohlédli muzeum českého granátu. Ko-
lem královny Milešovky projíždíme do Teplic a naším domo-
vem se stává na šest dnů hotel Panorama. Ústí nad Labem se 
pyšní krásným výhledem z Větruše a také místní zoologická 
zahrada má své kouzlo. U pomníku kolébky českých králů ve 
Stadicích končíme pondělní den. Město Krupka bylo známé 
dolováním cínu a wolframu, my jsme tam navštívili bazili-
ku P. M. Sedmibolestné a místní moc hezké muzeum. Vel-
mi zajímavý byl středeční den a to návštěvou města Mostu, 

který díky rekultivacím dnes patří mezi nejzelenější města 
České republiky. O tom jsme se přesvědčili sami okružní jíz-
dou s průvodkyní, se zastávkami u vodní nádrže, Hipodro-
mu, lomu Vršany a budoucího jezera. Jsou zde vidět vinice, 
ovocné sady a mnoho zeleně. Jedinečnou památkou města 
je barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Nejodvážnější 
myšlenka přesunu kostela v celku se uskutečnila v r. 1975 
a je zapsána do zlaté knihy Guinnessových rekordů tisíciletí. 
Při zpáteční cestě jsme se ještě podívali do krásné botanické 
zahrady v Teplicích. Večer bylo společné posezení s hudbou 
a tancem. Další den vedla cesta do zámku v Duchcově, kde 
nám průvodkyně velmi poutavým výkladem odhalila pikant-
nosti ze života Casanovy. Cisterciácký klášter v Oseku patří 
k nejvýznamnějším památkám Krušných hor. Osmisetleté 

dějiny kláštera jsou zrcadlem české 
i evropské minulosti. Návštěvou města 
Dubí jsme zakončili tento den. V pá-
tek vedla naše cesta na Komáří Vížku 
autobusem, ale bohužel pro špatnou 
viditelnost jsme lanovkou dolů nejeli. 
Nakládáním kufrů pro nás končil hez-
ký pobyt v Teplicích. Po obědě a roz-
loučení s milými zaměstnanci hotelu 
Panorama jsme odjížděli k domovu. 
Jako vždy s naším spolehlivým řidičem 
panem Říhou. Zájezd se opět líbil, i po-
časí nám přálo. 

Marie Králová 

SENIOŘI OPĚT NA CESTÁCH

TRADICE ORLOVSKÝCH SETKÁNÍ
Od roku 1992 přicházíme již po dvaadvacáté na tradiční se-

tkání na Orlovech –Orlovskou šlápotu – jak jsme se společně 
se světelským střediskem oldskautů spojili s úmyslem zalo-
žit tradici každoročního setkávání na místě již dobře známém 
jako „Kolébka českého skautingu“. To letošní, v pořadí již 
dvaadvacáté, se odbývalo také s připomínkou 75. výročí smr-
ti prof. Antonína B. Svojsíka, zakladatele českého skautingu, 
který zemřel 17. září 1938 a zanechal nám tehdy svůj poslední 
vzkaz slovy „Každý konej dnes svou povinnost“. Povinnost 
odporovat každému projevu násilí a nesnášenlivosti – ať raso-
vé, národnostní, náboženské, podle barvy pleti i tzv. „třídní“ 
či jakékoliv jiné.

Datu založení této tradice v roce 1992 však předcházely 
v družině ledečských oldskautů ještě samostatné, samozřejmě 
i nepovolené akce. V roce 1970 jsme se zúčastnili přivítání praž-
ských skautů, na zakončení jejich šestidenního pěšího putování, 

opakováním podobné pouti na první tábor, který se tu konal 
v roce 1912. Při obnovení práce ledečského skautského středis-
ka se konalo 6. 11. 1990 obnovení skautského slibu. Na místě, 
kde stojí od roku 1934 Wolkerův památník, postavený péčí Les-
ní správy a Katolických skautů, aby připomenul nejen památ-
né místo prvních táborů pod vedením zakladatele Svojsíka, ale 
i čtyřicetidenní tábor, kterého se „Jiřík“ zúčastnil a jako památku 
nám zanechal svůj „Táborový deník šestnáctiletého skauta“. 

Na letošním setkání se znovu pozdravili i dva z těch, co 
tu byli též i v roce 1970 – však jeden již jen na invalidním 
vozíku, aby si znovu zopakoval ten čas před třiačtyřiceti roky. 
Společnými silami po polních i lesních cestách, přes kořeny, 
aby si splnil své přání, dosáhl cíle. Tentokrát ve skupině deseti 
věrných – z Ledče, Světlé, Kolína, Žďáru i z Prahy za 135. 
klub OS „Úplněk“. 

Oldskauti – Sonny
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REKVALIFIKAČNÍ KURZ ASISTENT/KA, 
SEKRETÁŘ/KA SKONČIL

DVA DNY
PRÁZDNIN NAVÍC

PRIMA LEDEČSKÉHO 
GYMNÁZIA V MĚSTSKÉ 

KNIHOVNĚ

ADAPTAČNÍ KURZ PRIMY
LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA

V září skončil rekvalifi kační kurz pro dospělé Asistent/ka, sekretář/ka, pořádaný na 
Gymnáziu, SOŠ a VOŠ v Ledči n. S. v rámci projektu UNIV 3. Závěrečné zkoušky 
začaly 23. září společnou písemnou částí všech 18 účastníků v počítačové učebně. Od 
24. do 30. září probíhalo praktické ověření a ústní zkoušky před zkušební komisí – au-
torizovanými osobami pro tuto dílčí kvalifi kaci. V rámci zkoušky účastníci zpracovali 
tabulku, graf, prezentaci, obchodní dopis, zápis z porady a odpovídali na otázky, týka-
jící se archivace dokladů, spisové služby, datových schránek, jazykových dovedností. 
Praktické dovednosti byly zaměřeny na společenské chování, obsluhu v sekretariátu, 
komunikační dovednosti. Ing. Vlasta Rýdlová

Počáteční dny školního roku noví žáci primy osmiletého gymnázia prožili v Chře-
novicích na tzv. adaptačním kurzu, který pro naši školu uspořádalo Středisko volného 
času (SVČ) Ledeč n. S. Díky pochopení rodičů se ho zúčastnili všichni žáci primy 
a určitě nelitovali. 

Skvělá organizace, vhodně sestavený program pohybových aktivit, soutěží a her 
i „zapálenost pro věc“ všech pracovníků SVČ ve spolupráci s pedagogy gymnázia 
umožnily i přes deštivé počasí naplnit hlavní cíl kurzu: vzájemné poznání, tvorbu 
týmu i počátek spolupráce mezi novými spolužáky. Druhý den tak primáni odjížděli 
trochu mokří, trochu unavení, ale s hlavou plnou zážitků a vzpomínek, zvláště na 
noční „Obludárium“. S poděkováním rodičům, pracovníkům SVČ Ledeč n. S. i vý-
borným kuchařkám  Jaroslav Šťastný, třídní učitel

Dne 9. září jsme nemuseli vstávat brzy 
ráno do školy, protože nám začínal adaptač-
ní kurz. Sešli jsme se v 10:30 na vlakovém 
nádraží. Většina z nás byla nejprve mrzutá 
kvůli počasí, ale po příjezdu do Chřenovic se 
obloha rozjasnila a krásné počasí vydrželo po 
celou dobu našeho pobytu. Hned na zastávce 
na nás čekaly „ježibaby“, které nás zapojily 
do společné hry a ta nás dovedla až do tábora. 
Po ubytování v chatkách jsme začali hrát hry, 
při kterých jsme se navzájem poznali a učili 
se spolupracovat. Dobře jsme se bavili napří-
klad u hry „Vrávory“ a při noční hře „Trifi di“. 
V této hře jsme si vyzkoušeli, jaké to je být 
odkázán na pomoc jiné osoby v neznámém 
prostředí a navíc ještě se zavázanýma očima. 
Při dalších hrách jsme si trénovali paměť, 
prostorovou představivost, logiku. Zpočátku 
to nebylo jednoduché, jelikož probudit naše 
myšlení z „úsporného režimu“ nám dalo vel-
kou práci.

V odpoledních hodinách si nás kolem-
jdoucí mohli splést se zoologickou zahradou. 
Z tábora se ozývalo pípání, kvokání, buče-
ní a další zvuky zvířat. Hráli jsme totiž hru 
„Evoluce“. Všechny aktivity, do kterých jsme 
byli zapojeni, se nám všem líbily a pomohly 
nám navzájem se poznat. Odjížděli jsme s pl-
nou hlavou zážitků a dobrou náladou zpět do 
školních lavic. Děkujeme všem, kteří se podí-
leli na přípravě adaptačního kurzu pro kvintu 
a 1.B za pěkně přichystaný program. 

Studenti kvinty a 1.B., gymnázium

První exkurzí, kterou pro primány jejich 
nová škola uspořádala, byla návštěva Měst-
ské knihovny v Ledči n. S. Pro většinu žáků 
to sice není neznámé prostředí a knihy si zde 
už půjčují, ale i tak se během hodinové bese-
dy dozvěděli leccos nového. Paní knihovnice 
seznámily děti s výpůjční dobou, pravidly pro 
půjčování a vracení knih a časopisů. Zajíma-
vá pro žáky byla také informace o barevném 
rozlišení knih podle čtenářské náročnosti. 
Největší ohlas u primánů ovšem vyvolaly 
Minutové horory, ze kterých jim paní knihov-
nice přečetly ukázky.

Z besedy s dětmi vyplynulo, že většina z 
nich čte ráda a že si knihy ke čtení vybírají 
nejčastěji 

na doporučení kamarádů, podle obrázku na 
obalu knihy nebo podle informací o příběhu 
na zadní straně. O čtenářském zájmu dětí vy-
povídá i to, že na konci exkurze si ti, kteří 
ještě nebyli členy knihovny, vyplňovali pod-
klady pro průkazku a další si už knihy půjčo-
vali. Rekordmanem se tentokrát stal primán 
Michal Drahozal, který si z knihovny odnášel 
osm knih!

Děkujeme paní Nulíčkové a paní Jeřábko-
vé, pracovnicím knihovny, za výborný pro-
gram a vstřícnou spolupráci. 

Lenka Trtíková, učitelka češtiny v primě

Gymnázium, Střední odborná škola
a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou
telefon: 569 430 500 (sekretariát), www.gvi.cz

VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 OTEVÍRÁME TYTO OBORY:

STUDIJNÍ OBORY S MATURITOU:

GYMNÁZIUM
Osmileté studium 79-41-K/81
Čtyřleté studium 79-41-K/41 

SOŠ
Informační technologie 18-20-M/01

– asistent/ka, sekretář/ka
– reklama a webdesign 

Strojírenství 23-41-M/01
– informační technologie a počítačová grafika 

– programování CNC strojů

UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM:

 Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01
 Nástrojař 23-52-H/01

 Logistik – operátor/operátorka skladování 66-53-H/01

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Ekonomika a management podniku 63-41-N/12

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Pátek 29. 11. 2013 od 8.00 do 17.00 hodin

Sobota 30. 11. 2013 od 9.00 do 12.00 hodin
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Družstvo dorostu převzal na sezonu 2013/14 nový trenér 
– Jaroslav Hofrichter, který dříve v Ledči úspěšně pracoval 
u družstev žáků a dorostenců. V další části příspěvku přiná-
šíme jeho pohled na dosavadní práci u družstva a výsledky, 
které s ním dosáhl.

Ledečský dorost jsem převzal 17. 7. V kádru družstva bylo 
pouze 12 hráčů. Musel jsem zapracovat nejen na hráčích, 
ale i na prostředí kabiny. Bylo nutno dát do souladu správné 
přihlášení některých hráčů do fotbalového registru dle poža-
davků, které byly známy již 6 měsíců, a požadované změny 
nebyly předchozím vedením provedeny. Společně s novým 
vedením fotbalového klubu a s přispěním městského úřadu 
jsme vylepšili prostor kabiny, doplnili chybějící vybavení 
hráčů a položili linoleum v kabině. Hlavně začala tvrdá prá-
ce s hráči při trénincích. Do mužstva přišli noví hráči a také 

se vrátili ti, kteří s fotbalem chtěli skončit. K dispozici mám 
15 hráčů. Podle jejich vyjádření se tréninky líbí, jsou fyzicky 
náročné a práce a technika s balónem je samozřejmostí. Vý-
sledek této práce se začíná projevovat. V polovině podzimní 
části krajské soutěže 1.A třídy jsme na 2. místě. Před začátkem 
soutěže jsem řekl hráčům: „Chci být s vámi na bedně. Bude to 
těžké pro vás i pro mě. Věřím ve vás a dokážeme to společně.“ 
Mužstvo hraje v následujícím složení: brankář T. Bezděk, levý 
obránce S. Bezděk a R. Veleta (náhr. brankář), pravý obrán-
ce D. Cihlář, stopeři – A. Procházka a P. Havlíček, záložní-
ci D. Popek, V. Tvrdek, M. Koubský a J. Stáníček. V útoku 
M. Ježek a R. Kuja. Univerzály jsou – O. Bíza, I. Rudenko, 
L. Kulich. S mužstvem trénoval i J. Petrů, který je nyní v Pra-
ze. Chtěl bych poděkovat rodičům hráčů, kteří chodí na domá-
cí zápasy a komunikují se mnou. Poděkování patří i novému 

výboru, jejich práce není v současné 
době lehká. 

Chceme dobře reprezentovat Ledeč 
a znovu u občanů města obnovit zájem 
o fotbal. Chci vás pozvat na domácí 
mistrovská utkání dorostenců, poslední 
je 27. 10. Těšíme se na vaši návštěvu 
a podporu. Jaroslav Hofrichter, trenér 
dorostu

Sestava: Trenér Hofrichter, as. Da-
vid Vrba, David Popek, Richard Veleta, 
Pavel V., Ilja Rudenco, Ondřej Bíza, 
Aleš Procházka, Tomáš Bezděk, sedící: 
Michal Koubský, Roman Kuja, Sedrik 
Bezděk, Mojmír Ježek, Jakub Stáníček, 
David Cihlář, Jaroslav Petrů. Chybí 
Václav Tvrdek a Kulich.

LEDEČSKÝ FOTBALOVÝ DOROST – PODZIM 2013

POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA
V září se na ledečském ledě a ve Světlé uskutečnil II. ročník 

prestižního žákovského hokejového turnaje o Pohár J. Vašíč-
ka. Turnaj je pořádán na počest významného hokejisty, pod 
záštitou jeho otce a jako připomínka tragické letecké katastro-
fy v Jaroslavli. Po loňském ročníku byl o start na turnaji ob-
rovský zájem a přihlášená mužstva (převážně startující v žá-
kovských ligách) přivezla na oba stadióny opravdu ty nejlepší 
hráče. 

Mladší žáci své zápasy odehráli na našem ledě a starší na 
ledě ve Světlé. V ledečské skupině hrála mužstva Ledče, 
Chocně, Šumperku, H. Brodu a Žďáru n. S. V kategorii star-
ších žáků stejná mužstva a navíc ještě Kralupy n. V., H. Krá-
lové a Chotěboř.

Ledečskou skupinu vyhrálo mužstvo 
HC Rebel H. Brod. Ve Světlé se bojo-
valo mezi st. žáky ve dvou skupinách 
a v play-off. Nakonec se vítězi stali 
rovněž borci z brodského Rebela. Naši 
hokejisté obsadili páté místo. Vítězové 
obou skupin si odvezli broušený putov-
ní Pohár Josefa Vašíčka. Pořadatelé tur-
naje také vyhlásili individuální trofeje 
pro nejlepší brankáře, útočníky, obránce 
a střelce v každé skupině turnaje.

Děkujeme všem účastníkům, rodi-
čům, divákům a pořadatelům, kteří byli 

při této události. Věříme, že se ve stejném termínu zase za 
rok setkáme. Fotografi e z turnaje od HC Rebel H.B. na http://
hcrebelmz.rajce.idnes.cz/Memorial_Josefa_Vasicka_2013/

HC Ledeč nad Sázavou. Již přes měsíc se hráči A týmu při-
pravují na ledě na zahájení první sezóny v krajské lize mužů 
pardubického kraje. Po přípravných zápasech proti HC Skuteč 
a HC Světlá nad Sázavou vyjedou poprvé naostro 12. října do 
Pardubic. Těšíme se na podporu fanoušků a věříme, že se bude 
dařit. Sledujte aktuální informace na našich stránkách www.
hcledec.cz nebo na www.hokejpu.cz. Termíny zápasů mohou 
být změněny. 

-JM-
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Dne 8. října 2013 uplynuly
už tři smutné roky od úmrtí

mého manžela, tatínka a dědečka,
pana EMILA VALHY
z Ledče nad Sázavou.

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

S láskou a úctou vzpomínají – manželka, 
syn a dcera s rodinami.

Dne 21. října 2013
tomu budou 3 roky, kdy nás navždy 

opustil náš drahý
tatínek, dědeček,

pan VLADIMÍR KŘEPELKA
z Hradce u Ledče n. S. 

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

S láskou rodina

V polovině října uplynou už čtyři 
smutné roky, kdy nás navždy opustil 

místní patriot,
pan FRANTIŠEK PLEVA

z Ledče nad Sázavou. Jeho knihy 
a novinové články o „jeho“ městě jsou 
notoricky známé a mají mnoho ctitelů 

a nejen v Ledči samotné. 
S láskou a úctou vzpomíná rodina 

a přátelé.

VZPOMÍNKA

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S., IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S. 
Řídí redakční rada, šéfredaktor – Otakar Kubát. Adresa redakce: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 511, 
fax 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, registrační značka MK ČR E 15156. Objednávky předplatného v Informačním centru Ledeč n. S. Názory 
vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele, redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů, které se přijímají do 
25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

PODZIMNÍ DEN V DOMOVĚ HÁJ

PODĚKOVÁNÍ

Za projevené blahopřání k mým narozeninám děkuji všem, MěÚ 
v Ledči n. S., panu starostovi Mgr. P. Vaňkovi, paní M. Bělohrad-
ské, E. Hrabaňové, M. Petrusové, vedoucí DPS D. Pospíšilové 
a všem našim obětavým pečovatelkám. Též děkuji všem spolubyd-
lícím a přeji pevné zdraví. Jedno dobré slovo hřeje celou zimu.

Vlasta Mašková

Rád bych prostřednictvím Ledečského zpravodaje poděkoval 
vedení města a komisi pro občanské záležitosti v Ledči n. S. za 
blahopřání k mému životnímu jubileu. Návštěva paní Vrzáčkové 
i gratulace mě opravdu mile překvapila a potěšila. Poděkování pat-
ří také všem těm, kteří mi osobně i písemně popřáli. Děkuji a všem 
přeji pevné zdraví. František Pekárek st. z Ledče nad Sázavou

SECOND HAND V LEDČI
Dne 16. října 2013 se uskuteční v ledečské sokolovně

PRODEJ SECONDHANDOVÉHO ZBOŽÍ
v době od 10 do 17 hodin

kojenecké a dětské 30,- Kč/ks, dámské 50,- Kč/ks

Ve čtvrtek 12. září jsme uspořádali tradiční setká-
ní lidí, kteří využívají sociální služby. Pro sedmdesát 
návštěvníků a desítky místních jsme připravili soutěž-
ní dopoledne, během kterého jsme cestovali po světě. 
Nejprve navštívili řadu evropských států. Odtud se 
přesunuli do Kanady, kde si zastříleli na hokejovou 
branku, v Antarktidě překonávali ledové kry, v Africe 
se podíleli na úpravě mumie, stavbě pyramidy a za-
hráli si na africká bonga. V Austrálii si s místními 
domorodci vyzkoušeli hod bumerangem na cíl. V Asii 
klienti mohli dobýt Mount Everest, zatančit si orien-
tální tance a složit vlastní origami. Následovala ta-
neční zábava s živou hudbou a občerstvením, akce se 
uskutečnila i s podporou veřejnosti. Děkujeme všem, 
kteří nám pomohli, a zveme je k návštěvě.  

Mgr. Miroslav Sklenář, Domov Háj

PODZIMNÍ PRODE J 
jabloní, hrušní, třešní, višní, renklód, 

švestek, meruněk, sloupových stromků, 
rybízů, angreštů a růží 

zahájen 12. října 2013
Broskvoně a ořešáky v prodeji od 25. října.

V nabídce také: kanadské borůvky, kamčatské 
borůvky, brusinky, ostružiníky, maliníky, 

malinoostružiníky, azalky, rhododendrony, 
jehličnany, okrasné keře, popínavé rostliny, okrasné 

trávy, trvalky, 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



OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Starosta města Ledeč nad Sázavou pan Mgr. Petr Vaněk podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 
 v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 a v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 ve volebním okrsku č. 1 – je volební místnost v budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou 

pro voliče bydlící v ulicích:
 – Barborka – Jaroslava Haška – Mlýnská – Podolí
 – Hrnčíře – Jiřího Wolkera – Mostecká – Pod Šeptouchovem
 – Husovo náměstí – Julia Fučíka – Petra Bezruče – Tyršovo nábřeží 

ve volebním okrsku č. 2 – je volební místnost v Zasedací místnosti budovy bývalého MěÚ, Husovo náměstí čp. 16, 
Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích:
– Družstevní – Jaroslava Foglara – Na Potoce – Spojovací – Želivská
– Háj – Koželská – Na Skalce – Údolní 
– Havlíčkova – Krátká – Nad Internátem – Velká Stráň 
– Hůrka – Melechovská – Pod Skalkou – Zahrádecká 
– Hutní – Na Pláckách – Pod Hájem – Z. M. Kuděje

ve volebním okrsku č. 3 – je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou
 pro voliče bydlící v ulicích: 
– 28. října – Jabloňová – Mizerov – Partyzánská – Slunečná
– Čechova – Ke Křížům – Nádražní – Pivovarská – U Hradce
– Hálkova – Komenského – náměstí Svobody – Poděbradova – Zahradní
– Heroldovo nábř. – Letní – Nad Lesem – Poštovní – Zoufalka I
– Hlaváčova – Lipová – Nad Strání – Růžová – Zoufalka II
– Hradní – Lovčen – Na Žižkově – Sázavská – Zoufalka III

ve volebním okrsku č. 4 – je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. čp. 104, Ledeč nad Sázavou
pro voliče bydlící v ulicích: 
– 5. května – Habrecká – Na Rámech – Zdeňka Fibicha
– Aloise Jiráska – Ke Stínadlům – Na Sibiři  
– Boženy Němcové – Marie Majerové (do čp. 670) – Pod Stínadly

ve volebním okrsku č. 5 – je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou 
pro voliče bydlící v ulicích: 
– Marie Majerové (od čp. 681) – Stínadla

ve volebním okrsku č. 6 – je volební místnost v areálu Zemědělství Vrcha a.s., Habrek, Ledeč nad Sázavou
pro voliče bydlící v obcích:
– Habrek – Obrvaň – Souboř – Sychrov  – Vrbka 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným ob-
čanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem). 
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může 

volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro vložení hlasovacího lístku do úřední 
obálky.

V Ledči nad Sázavou dne 27. září 2013  

Mgr. Petr Vaněk, starosta města

* VOLBY 2013 * VOLBY 2013*



* VOLBY 2013 * VOLBY 2013*



* VOLBY 2013 * VOLBY 2013*



* VOLBY 2013 * VOLBY 2013*

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

TOMAN PROJEKT nabízí kom-
pletní projekční a architektonic-
ké práce vč. poradenství. Více na 
www.facebook.com/TomanProjekt 
nebo na mob. 776 29 15 10.

PRODEJ
Administrativní vilka naproti 
Kovofi niši, 5+kk, 2xWC, terasa, 
sklep, už. plocha 180 m2, pozemek 
2163 m2, parkoviště. Vytápění plyn, 
veškeré sítě, volné ihned. Bližší 
info na tel. 602 324 307, KOWA.

PRODEJ/PRONÁJEM
Skladový areál v Podolí (směr 
Sechov), 9890 m2, 2x ocelová hala 
po 585 m2, oplocený vyasfaltovaný 
pozemek ca 2000 m2. Voda, plyn, 
odpad, elektřina v místě. Vhodné 
pro skladování, garážování, leh-
kou výrobu, mechanizační dílnu. 
Možný i krátkodobý pronájem jed-
notlivých hal. Bližší info na tel. 602 
324 307, KOWA

PRONÁJEM
Oplocený areál 4000 m2 v Pivo-
varské ulici, vč. kancelářského 
domku (3x kancelář, WC, sprcha) 
a dřevěného přístavku. Vhodné 
např. pro venkovní skladování, 
zpracování dřeva, zahradnictví 
atd. Dobrý přístup. Bližší info na 
tel. 602 324 307, KOWA


