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MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 7 * ROČNÍK XXII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 23. června 2014
ZM neschvaluje:
- po projednání hospodářského výsledku příspěvkové organizace
Základní škola Ledeč za rok 2013 pokrytí ztráty záporného hospodářského výsledku ve výši – 70.191,27 Kč z rezervního fondu
organizace vytvořeného z dřívějších zlepšených výsledků hospodaření.
- po projednání hospodářský výsledek příspěvkové organizace
Mateřská škola Ledeč za rok 2013 pokrytí ztráty záporného hospodářského výsledku ve výši – 3.812,52 Kč z rezervního fondu
organizace vytvořeného z dřívějších zlepšených výsledků hospodaření.
- po projednání hospodářský výsledek příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Ledeč příspěvková organizace za rok
2013 převedení hospodářského výsledku ve výši 73,34 Kč do
rezervního fondu.
- po projednání hospodářský výsledek příspěvkové organizace
Středisko volného času příspěvková organizace Ledeč, Mizerov 82 za rok 2013 převedení hospodářského výsledku ve výši
40.959,53 Kč do rezervního fondu a do fondu odměn (v poměru
73% do fondu odměn a 24% do rezervního fondu).
- po projednání hospodářský výsledek správy městských bytů za
rok 2013 ﬁrmy ATOS spol. s r.o. Ledeč využití hospodářského
výsledku ve výši 1.146.246,69 Kč takto:
1) 946.200,- Kč zařadit do rozpočtu města Ledeč opravy bytových a nebyt. hospodářství
2) 200.046,69 Kč ponechat na účtu nájemného ATOS.
- poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2014 z prostředků vyčleněných ZM – o. s. MOLEKUL- mírné oživení ledečské kultury„VII. Staročeská pouť“ ve výši 80.000,- Kč
- poskytnutí půjčky z FRB pro rok 2014, R. Z., bytem Ledeč,
na výměnu oken u domu čp. 594 v Ledči, ve výši 35.000,- Kč,
náklady činí 36.000,- Kč a zmocňuje starostu města podpisem
smlouvy.
- Studii regenerace komunikací sídliště Stínadla Ledeč, vypracovanou Ing. Liškou.,
- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2010384/VB/1 s ﬁrmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV
- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, věcné břemeno spočívá ve zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. poz. 1956/1 – trvalý travní porost, parc.
č. poz. 1965/1 – trvalý travní porost, parc. č. poz. 1965/11 – ostatní
plocha, vše v k. ú. Ledeč za jednorázovou úplatu ve výši 6 825,Kč včetně DPH a zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy.
- prodej části pozemku parc.č. poz. 320/1 - ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Obrvaň, za cenu 30 Kč/m², A. N., bytem Ledeč.
- úpravu Společenské smlouvy společnosti Hrad Ledeč s. r. o.
- přijetí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí,
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast
podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), poskytnuté na základě Rozhodnutí
MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D222004104 na

podporu akce „Zateplení budovy MŠ Družstevní 1060, Ledeč“
v celkové výši 1 762 686, 90 Kč s tím, že částka ve výši 1 664 759,
85 Kč bude ﬁnancována prostředky ze státního rozpočtu na předﬁnancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu
Evropské Unie, a to prostředky Evropského fondu soudržnosti a částka ve výši 97 927, 05 Kč bude ﬁnancována prostředky
z rozpočtu SFŽP ČR.
ZM neschvaluje:
- poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2014 z prostředků vyčleněných ZM – TJ Sokol Ledeč „Energie (el.energie, plyn, voda)“.
- dát souhlas s podáním Návrhu na oddlužení pí R. N., 580 01
Havlíčkův Brod.
- uzavření Dohody o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1669/2013-SML ze dne 27. 9. 2013
s Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5.
- žádost o prodej části pozemku parc.č. 2090/1 v k.ú. Ledeč (kolem domu čp. 548-50 v ulici 28. října – zeleň mezi objektem
a ulicí 28. října včetně opěrné zdi a pojízdného chodníku na severní straně u objektu čp. 548-550), Společenství vlastníků bytů
- vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č. poz. 2077/1
v k.ú. Ledeč (u bytového domu čp. 558-9 v ulici Na Sibiři).
- žádost o prodej části pozemku parc. č. 2136/3 v k.ú. Ledeč ul.
Zdeňka Fibicha (u prodejny, v zadní části a boku), M. H., bytem
Nová Ves u Světlé nad Sázavou.
ZM ukládá:
- odboru samosprávy vypracovat variantní návrhy nákladovosti
městské policie v případě, že by byla v Ledči nad Sázavou zřízena.
- kontrolnímu výboru provést do 31. 8. 2014 kontrolu usnesení
zastupitelstva města č. 4.2008/80ZM-s) ze dne 23. 6. 2008 s tím,
že je zde důvodná obava, že došlo k padělání tohoto usnesení.
ZM odkládá:
- rozhodnutí ve věci vydání Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč č.3/2014, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů
na veřejném prostranství ve městě Ledeč a k užívání zařízení
obce sloužících potřebám veřejnosti.
- rozhodnutí ve věci uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti stezky a cesty a služebnosti zřízení, trpění a údržby stavby s Řízením letového provozu ČR, Jeneč, na pozemcích parc. č. poz. 432/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 91 m² a parc. č. poz. 432/4 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře. 203 m², vše v k. ú. Ledeč, dle Geometrického plánu č. 2218-595/2013, vypracovaným Geodézií Ledeč
s. r. o., za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši 20 000 Kč.
- rozhodnutí ve věci vyvěšení záměru prodeje části pozemku
parc.č. poz. 301/1 a 301/3 – trvalý travní porost v k.ú. Obrvaň.
- jednání o žádosti oddělení obcí Vrbka a Sychrov jakožto místních částí města Ledeč od města Ledeč a připojení k obci Kozlov
s tím, že konkrétní termín oddělení bude projednán s přípravným
výborem.

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVENEC 2014
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.
12.-13.7.
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MUDr. Pullman Josef, Česká Bělá 122

Tel.: 603 989 746

19. – 20. 7.

MUDr. Hanusek Milan, Nádražní 72, H. Brod

Tel.: 569 432 442

26. – 27. 7.

MUDr. Saidlová Martina, Legií 1710, Chotěboř

Tel.: 739 286 730

2. – 3. 8.

MUDr. Němcevová I., Nám T. G. M. 35, G. Jeníkov

Tel.: 569 442 394

9. – 10. 8.

MUDr. Maštálka Jan, Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.: 569 721 553

16.-17.8.

MUDr. Lánová M., Na Rozcestí 482, Ždírec n. D.

Tel.: 569 694 639

HLEDÁME pro 22letou neslyšící
a nevidící, vážně nemocnou Lucku
ze Sechova, dobrovolníky, kteří by
jí občas mohli dělat, během letních
prázdnin, na pár hodin společnost.
Je mentálně zdravá a mluví, je
schopná se domlouvat psaním na čelo
a má velice ráda společnost.
V případě, že chcete pomoct
a seznámit se s Luckou, která je
vděčná za každou návštěvu, volejte
A. Pekárkovou na tel.: 603 781 657.

JAK TO BYLO A JE V PETRKLÍČI?
Petrklíč – denní stacionář pro děti a mládež s mentálním
a kombinovaným postižením v Ledči n. S. prochází v posledních měsících mnoha změnami, které odstartovalo
únorové odvolání jeho vedoucí Mgr. Ivety Vrbové. Nyní
se do té doby zaplněný denní stacionář Petrklíč potýká
především s nedostatkem klientů, pro které je v Ledči
dokončována nová budova za 20 milionů korun.
Mgr. Iveta Vrbová byla odvolána ze své funkce dne
7. února 2014. Důvodem byly dlouhodobé problémy v dodržování vnitřních pravidel Oblastní charity Havlíčkův Brod
(dále jen OCH HB) a v pracovněprávní oblasti. „Paní Vrbová byla opakovaně v uplynulých dvou letech upozorňována
na nedostatky své práce, snažili jsme se s ní komunikovat
a situaci řešit. Stížnosti na její spolupráci přicházely bohužel i z dalších organizací,“ sděluje Bc. Anna Blažková, ředitelka a dodává, „Petrklíč je 12 let jedním z projektů OCH
HB. Jedná se o detašované pracoviště, proto potřebuji, aby
v jeho čele stála osoba, které mohu stoprocentně věřit a spolehnout se na ni. Toto v poslední době již nebylo možné,
paní Vrbová požadavky vedení nerespektovala a jednala dle
své vlastní vůle.“
Jednání OCH HB se setkalo s nepochopením u řady klientů a jejich rodin. Následně došlo k ukončení většiny smluv
o poskytování služeb. Rodiče klientů vedení OCH HB v některých reportážích obviňují z arogantního jednání. Vedení
OCH HB si však takového jednání není vědomo, neboť řešení pracovněprávních záležitostí přísluší organizaci (zaměstnavateli) a zaměstnanci. Postup v řešení pracovněprávní
problematiky nelze dopředu konzultovat s klienty ani jejich
zástupci. Proto je pravdou, že jsme s rodiči klientů odvolání
paní Vrbové předem nekonzultovali, Zodpovědnost za práci vedoucí zařízení totiž nenesou klienti, ani jejich rodiče,
ale vedení organizace. Informaci o jejím odvolání by klienti
a jejich rodiče z naší strany samozřejmě dostali na plánovaném setkání. Paní Vrbová ale předešla vedení OCH HB a o
svém odvolání rodiče okamžitě informovala sama. Učinila
to ze svého subjektivního (a ne zcela pravdivého) pohledu.
Celá vzniklá situace nás mrzí o to víc, že první stížnosti na
paní Vrbovou přicházely opakovaně a mnoho měsíců zpět
právě od rodičů klientů, kteří dnes pro její odvolání podali
výpovědi ze služeb. Obáváme se, že tento stav neprospívá
nikomu a doplácí na ni nejvíce klienti, které si paní Vrbová vzala jako rukojmí pro řešení svého osobního problému.
Domníváme se, že k vyhrocení celé situace nemuselo dojít
a klienti mohli dál využít služby, na které byli zvyklí. Pečoval by o ně stejný a stabilní tým pracovníků jako dosud,
pouze s jiným vedoucím pracovníkem. Paní Vrbová se netajila tím, že už přes rok hledá jinou práci a chce ze zařízení
odejít. Tím by nastala úplně stejná situace, jen s rozdílem, že
by odešla ze své vůle. Pro nás bylo a je rozhodující, aby byla

klientům dále poskytována odpovídající a kvalitní péče, což
zajištěno bylo. Paní Vrbová byla pouze odvolána z vedoucí
funkce, mohla dále pracovat v přímé péči, ať již dlouhodobě
nebo jen po dobu, než by si našla jiné zaměstnání, jak plánovala. Ovšem ponechat ji dál ve funkci vedoucí, už nebylo
možné, což dosvědčuje i její velmi nestandardní reakce na
odvolání z vedoucí funkce.
Celá situace je o to smutnější, že stacionář Petrklíč se má
za pár měsíců dočkat zcela nové budovy, která splňuje parametry moderního sociálního zařízení. Budova je po stavební stránce hotová a zbývá ji pouze adekvátně vybavit.
Na její výstavbu se Oblastní charitě podařilo získat dotaci
z fondů EU. Nová budova má být splněním mnohaletých
snah získat pro stacionář kapacitně i vybavením zcela vyhovující prostory, které respektují potřeby dané cílové skupiny
klientů.
Stacionář nyní poskytuje své služby několika klientům,
převážně těžce zdravotně postiženým, a chce ve své činnosti
pokračovat i nadále.
Bc. Anna Blažková, ředitelka OCH H. Brod
Mobil: 777 736 060, e-mail:reditel@charitahb.cz

OSLAVA 12. VÝROČÍ
VZNIKU STACIONÁŘE
PETRKLÍČ
Petrklíč – denní stacionář v Ledči v minulých
dnech oslavil 12. výročí vzniku. Během odpoledne
si mohli zájemci stacionář prohlédnout a zúčastnit
se posezení na zahradě zařízení. Sešli se zde bývalí
i současní pracovníci, klienti, dobrovolníci a hosté.
Musíme zmínit pana starostu Mgr. P. Vaňka, děti ze
Základní speciální školy v Ledči v doprovodu pedagogů a paní ředitelku OCH H. Brod Bc. A. Blažkovou, která stála u vzniku stacionáře. Naše pozvání
ze zdravotních důvodů odmítl ledečský děkan ThDr.
J. Bárta, (přejeme brzké uzdravení). Oslava se nesla
v příjemném duchu, byl čas na povídání i grilování
klobásek. Od zast. vedoucí K. Březinové jsme se dozvěděli, že stacionář za dobu své existence navštěvovalo 27 klientů, kteří zde nalezli pomoc a podporu
ze strany obětavých zaměstnanců. Bylo také možné
navštívit budovu nového stacionáře v Barborce. Návštěvníci stavby byli nadšeni a všichni se těšíme, až
své služby začneme poskytovat v těchto prostorách.
Bc. A. Blažková, ředitelka OCH H. Brod

VČELÍ SVĚT V HULICÍCH
Večerní prohlídky s včelařským odborníkem Ing. Titěrou, jedinečná příležitost jak hezky
strávit letní večer. Včelí svět nabízí i ochutnávku medových míchaných nápojů.

Pátek 25. 7. prohlídky od 18:00 a 19:30 hod.
Omezená kapacita, rezervujte si vstupenky na 724 867 158 nebo na info@vcelisvet.cz, www.vcelisvet.cz
Vstupné dospělí 50,- Kč, děti od 3 let 25,- Kč, studenti, důchodci, ZTP 30,- Kč.
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ČERVNOVÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
NA HUTÍCH
V sobotu 7. června se konaly tradiční rybářské závody dospělých na rybníku HUTĚ II. v Ledči. V letošním roce se
zúčastnilo o něco málo více rybářů než loni, a to 67 rybářů.
Rybáře z Ledče, Světlé, Humpolce, U. Janovic, H. Brodu,
Onomyšle, Pacova, J. Hradce, Žďáru n. S., Leštiny u Světlé,
Přelouče, Vlastějovic, Štrampouchu, Čáslavi, Kolína a dalších obcí přivítalo nádherné počasí a usměvavá nálada mezi
pořadateli i závodníky předurčovala, že to bude krásný den.
Po zápisu a losování startovních míst byl v 6 hodin zahájen
první poločas závodu. Opět byly k vidění všechny druhy
techniky lovu – položená, plavaná i feeder. Většina závodníků ale zvolila lov na plavanou. O pravidelné doplňování
tekutin závodníků se průběžně starali členové MO a pan
M. Brýdl. V půl deváté byl ukončen první poločas a došlo
k počítání průběžných výsledků. V tu chvíli byl mezi prvním
panem Mokrým a druhým panem Blažkem, rozdíl 1 bodu
(1 cm). Třetí pan Klečák už měl ztrátu 18 bodů. V devět už
se zase závodilo a zmíněný třetí se smál. Držel se taktiky
lovu malých plotiček a vyplatilo se. Jak se říká: Když se dva
se perou, třetí se směje. V 11 hodin byly závody ukončeny
a netrpělivě se čekalo na výsledky, což bylo za čtvrt hodinky
vyřešeno a mohlo se začít s vyhlašováním pořadí. A zde jsou
výsledky rybářských závodů:
1. místo 437 cm Klečák Miloslav Onomyšl
2. místo 369 cm Mokrý Jan
Uhlířské Janovice
3. místo 335 cm Blažek Lubomír Ledeč nad Sázavou
Putovní pohár letos odcestoval do Onomyšle, ale za rok
se vrátí na další ročník závodů i s letošním vítězem. Cenu
starosty získal Lubomír Blažek.
Všem děkujeme za účast a přejeme hodně rybářských
úspěchů a hodně zdraví. Budeme se těšit, že se v příštím
roce zase na závodech všichni sejdeme v hojném počtu
a že se zúčastní více rybářů a bude nám opět přát počasí.
Kompletní výsledkovou listinu a fotograﬁe najdete ve vývěsce na Husově náměstí a na www.rybari-ledec.estranky.cz
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Chtěli bychom poděkovat sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny na tyto závody dospělých, byli to:
Bernard Humpolec, Bohdanečská palírna, Čerpací stanice
ADAM, Český chovatelský svaz Ledeč nad Sázavou, Elkomplex, Envicomp, EST + a.s., EVOS-Hydro, GALATEK,
Jatka Perknov, K + K, KF Novodur, LB Fisch, Město Ledeč
nad Sázavou, Pekárna u Dymáků, Pracolor, Pstruhový ráj
s.r.o., Švema, Zemko Kožlí a Vinárna pod hradem – Tomkovi.
Dětské rybářské závody mají v letošním roce termín na
sobotu 30. 8. 2014. Těšíme se na hojnou účast všech dětí,
které mají chuť si zazávodit a vyhrát pěkné ceny.
Jiří Papok – jednatel MO

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V TERITORIU POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU V OBDOBÍ ZA PRVÉ POLOLETÍ 2014
V rámci zprávy o bezpečnostní
situaci v teritoriu Policie ČR Policejní stanice Ledeč nad Sázavou
je nutné zmínit, že nedošlo ke zvýšení nápadu trestné činnosti a tento
je srovnatelný s loňským rokem.
Od začátku roku 2014 do současné doby bylo na OOP Světlá nad
Sázavou a PS Ledeč nad Sázavou
zaevidováno celkem 118 trestných
činů, kdy 62 případů se podařilo objasnit a statistická objasněnost trestné činnosti je 52,54 %. Za uvedené období
od 1. ledna 2014 bylo na policejní stanici Ledeč nad Sázavou zaevidováno celkem 44 trestných činů. Skladba nápadu
trestných činů je zejména majetkového charakteru.
Co se týká přestupkového řízení, bylo zaevidováno ve
Světlé a v Ledči n/S. celkem 842 přestupků, z nichž 652
přestupků bylo vyřešeno na místě v rámci blokového řízení.
Nejvyšší podíl z tohoto mají přestupky v dopravě v rámci
dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu,
kdy bylo policisty OOP Světlá n.S. a PS Ledeč n.S. celkem
řešeno 616 různých přestupků s uložením blokových pokut
ve výši 177.600,- Kč. Z tohoto počtu se ve 129 případech
jednalo o sledované přestupky, o kterých policejní orgán
po zaevidování zasílá hlášení BODYS na příslušný správní
orgán. V rámci silničního provozu bylo policií zjištěno 14

řidičů pod vlivem alkoholu, z toho šest řidičů se dopustilo
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Taktéž je důležité zmínit, že mezi dlouhodobě sledované priority PČR patří problematiky domácího násilí a za uvedené období bylo
zaevidováno celkem 15 incidentů se znaky domácího násilí,
kdy v jednom případě bylo využito ustanovení § 44/1 zák.
o PČR č. 273/2008 Sb. a násilná osoba byla na dobu 10 dnů
vykázána ze společného obydlí.
V souvislosti s nedovoleným parkováním v Ledči n/Sáz.,
na náměstí a dalších lokalitách, policie ve zvýšení míře
zajišťuje dodržování samotného nedovoleného parkování,
kdy v tomto roce došlo k oznámení dopravních přestupků
příslušnému správnímu orgánu, související s nedovoleným
parkováním na náměstí a to v počtu 92 provozovatelů vozidel. Další tyto přestupky byly řešeny v rámci blokového
řízení, nebo domluvou. Nad dopravou zároveň dohlíží na
Ledečsku dopravní inspektorát.
Závěrem se zmíním o personální situaci PS Ledeč n/S. Na
Policejní stanici v Ledči nad Sázavou je v současné době
8 policistů, kdy dle nové systemizace od 1. 8. 2014 dojde
v Ledči n/Sáz. k navýšení policistů o dvě tabulková místa.
Na bezpečnost v teritoriu Ledečska tak bude dohlížet 10 policistů, přičemž celkový počet k výkonu služby včetně Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou činí 24 policistů.
npor. Mgr. Roman Krecl,
vedoucí oddělení Policie ČR Světlá nad Sázavou

SLUNEČNÍ ZÁTOKA A VYBUDOVÁNÍ FOGLAROVA PAMÁTNÍKU
Říp českých skautů – tak se říká, trochu nadneseně, památníku táborů, organizovaných spisovatelem Jaroslavem
Foglarem-Jestřábem, a to od roku 1925 ve Sluneční zátoce
na řece Sázavě. Konají se tu tradiční setkání ctitelů Foglarova díla. Připomínám, jak se vše odehrálo v minulosti a jak
došlo k postavení žulového pomníku.
U zrodu myšlenky vybudovat ve Sluneční zátoce u Ledče n. S. památník byl bývalý vedoucí střediska Junáka ve
Světlé n. S., Miroslav Plachý-Miki, který s předstihem, od
roku 1995, inicioval jeho vybudování k Jestřábovu kulatému výročí (90 let). Na výzvu světelských skautů navrhnout
podobu památníku jako první reagoval bratr Ivan Vápenka
z Prahy. Byl to hezký návrh: dřevěný totem se stojanem,
obsahujícím znaky šestnácti foglarovských táborů, ale bratr
Jestřáb preferoval trvalý materiál – žulový kámen.
Bratr Miki, spolu s panem Mikojanem, kamenickým mistrem z lomu v Lipnici, vybrali vhodný balvan, přibližně

tvaru komolého jehlanu a objednal vyhloubení jámy na
okraji lesa ve Sluneční zátoce. Zásluhy o vyhloubení, vybetonování základů, převezení žulového balvanu z lomu
a jeho osazení měli roveři z Ledče, především bratr Tony
Bay, vedoucí střediska. Plodná spolupráce se rozvíjela
s bratrem Vladimírem Pecharem-Plutem z Prahy, kolem
návrhů plastiky J. Foglara, pamětních odznaků a plakety,
s panem Janečkem z Vamberka, kovolijcem bronzové plastiky a také se samotným Jestřábem, který se rozhodl uhradit
plastiku ze svých prostředků. Bylo třeba i peněz na úhradu
ostatních nákladů. Bratr Miki se rozhodl uspořádat peněžní
sbírku mezi skauty a příznivci z celé republiky.
S rokem 1997 byl čas k realizaci díla, avšak mezi činovníky oddílů ve Světlé a střediskové rady nebyl o akci „Sluneční zátoka“ zájem. Světelský vedoucí střediska se obrátil se žádostí o pomoc na ledečské středisko a bratr Tony
Bay ochotně převzal veškerou dokumentaci k dokončení
díla. Třikrát byla svolána pracovní porada za účasti skautů
z Pražské Dvojky, H. Brodu, Ledče, Pluta z Prahy a Sonnyho z Ledče. Výzvu světelských skautů, aby se Sluneční zátoka stala posvátným místem všech skautů, skautek a příznivců díla J. Foglara, spisovatel uvítal a k našemu velikému
překvapení přijel do Zátoky a odhalení pomníku se zúčastnil. Díky pracovnímu úsilí bratra Tonyho Baye, jeho roverů
a všech dalších zainteresovaných osob se krásná myšlenka
stala skutečností. V sobotu 5. července 1997 byl památník
letních táborů, organizovaných v letech 1925-45 nejstarším
českým oddílem Pražskou Dvojkou odhalen a stal se i součástí ledečských pamětihodností.
Miroslav Kopecký - Miki
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MALÁ REKAPITULACE, CO SE ZATÍM ZDAŘILO

V loňském roce proběhla v Ledči opět řada úprav, oprav
a rekonstrukcí. Například na sídlištích byla rozšířena
parkovací místa, došlo k rekonstrukci parkovišť v ulici
A. Jiráska, Na Rámech jsou to hned dvě. Parkoviště byla
pořízena, včetně opravy chodníků, v hodnotě 490 tis. Kč.
Opravou také prošly některé podesty pod separované
odpadkové nádoby, a to v ulicích Z. Fibicha, Hlaváčova
v Hrnčířích. Opravena byla komunikace ve Spojovací a
pokračování v Nádražní. Součástí rekonstrukce byla i nová
kanalizace a oprava části chodníku podél kolejí. Hodnota
na 2,5 mil. Kč. Od podzimu 2013 je možné navštívit nově
vybudovanou přírodní zahradu v ulici Z. M. Kuděje, která navazuje na zrekonstruovanou účelovou komunikaci,
která slouží jako cyklostezka. Kompletní technickou přestavbou prošla budova ZŠ Komenského, bývalá jídelna
byla kompletně přestavěna na školu ke zvláštnímu určení
v hodnotě 6 mil. Kč. Také v ZŠ Nádražní byly opraveny
záchody, které prošly kompletní rekonstrukcí. V Haškově
ulici vzniklo nové dětské hřiště. Na travnatou plochu vedle Husova sboru byly umístěny houpačky a prolézačky. Na
novém hřbitově je vybudována ve svahu stupňovitá zeď,
ta umožňuje rozšíření hrobových míst. Dále byl instalován
varovný protipovodňový systém, sloužící, mimo jiné, jako
městský rozhlas. Čidla systému jsou rozmístěna na strategických místech pro plnou kontrolu. Cena 3,8 mil. Kč. To
je malý výčet prací za více než 25 mil. Kč.
Letos se nadále pokračuje v rozšiřování parkovišť na
sídlištích – ul. Z. Fibicha, B. Němcové (zde včetně opravy

chodníku), M. Majerové a dokončilo na Stínadla (kotelna,
věžák). Parkoviště byla zřízena s předstihem před regenerací zeleně. Cena jmenovaného - 440 tis. Kč. V ulicích
M. Majerové, Na Rámech a Z. Fibicha jsou opravené podesty pod separované odpadkové nádoby. Pro ZUŠku je
letos pořízeno mobilní pódium, sloužící k veřejným vystoupením (hodnota 316 tis. Kč). Největším letošním projektem města je oprava ulice Z. M. Kuděje, navazující na
cyklostezku. Zatím jsme tu utratili 2, 6 mil. Kč.
Letos se plánuje zateplení MŠ - Družstevní a Stínadla,
v částce 6,5 mil. Kč. Školy tak budou zatepleny s novými
okny. Běží oprava Habrecké, kde bude vybudována nová
kanalizace a opravené chodníky. Další letošní rekonstrukce se týká komunikace stará Habrecká. Zatím poslední
jsou osazeny obrubníky ve Vrbce, kde se plánuje provést
chodník. Obrubníky musely být provedeny v předstihu
z důvodu rekonstrukce komunikace.
Když vezmeme v úvahu, že byla provedena rekonstrukce komunikace Habrecká (od polikliniky po novou
autobusovou zastávku pod sídlištěm), včetně osazení obrubníků, rekonstrukci komunikace v Habreku a ve Vrbce,
tak můžeme konstatovat, že se toho na naše město udělalo
dost, i když toho jistě zbývá spoustu k vylepšení. Někomu
se to může zdát málo, ale ne všechny akce jsou viditelné
pro všechny občany v různých částech města. Doufejme,
že nám k tomu bude nápomocen i strategický plán, který
se v současné době zpracovává.
Zdena Čubanová

Foto: Michal Ptáčník
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POVODEŇ STRAŠÍ LIDI U SÁZAVY I PO TŘI STA LETECH
Město Ledeč bylo ve všech dobách zkoušeno mnohými
pohromami a katastrofami. Nepřátelská plenění, požáry,
epidemie a povodně se tragicky zapsaly do dějin, a tak
také tvořily jeho, mnohdy smutnou, historii, speciﬁčnost
kraje a houževnatost lidu.
Letos, 31. července, tomu bude 300 let, co Ledeč a celé
Posázaví postihla nevídaná povodeň. V dochovaných záznamech, pověstích a vzpomínkách, předávaných po pokoleních, tato povodeň byla ta nejstrašnější a nejničivější.
Fatální povodeň byla tak rozsáhlá, že výškou hladiny přesáhla ostatní popsané či doložené povodně až do dnešních
dnů, rozdíl je až třímetrový. Obšírné líčení očitých svědků
z rodinných zápisků, kronik, jakož i z lidových písní a pověsti naznačují, jak hluboko se vrylo hrůzné divadlo do
paměti a osudů lidí, žijících u Sázavy. Tak tedy popořádku. Zmíněného posledního července 1714, krátce po čtvrté
hodině odpoledne, na panství polenském a žďárském, se
ze tří stran přivalila bouře, nevídané síly a počalo dílo zkázy. Průtrž mračen, jež bouři provázela a zvláště u velkého
rybníka, zvaného „Peklo“, množství vody v krátké době
zaplavilo široké okolí. Většina rybníků neudržela nápory
vody a jejich hráze se protrhaly. Výňatek z Pamětí Jana
Jelínka (1714), kantora ve výslužbě z Německého (Havlíčkova) Brodu:
Leta 1714 dne 31. Julii u večer skrze přívaly potrhalo se
mnoho rybníkův na panství Žďárském a Polenském, přišla hrozná a nenadálá voda, která nad paměť lidskou nebyla, V městě Ledči lidí od vody vzatých a utopených 20
osob Item něco domů pobrala a ostatek pobořených téměř
(prej) za půl města. Iem praví se, že ta voda 14 loktů zvejší
byla, v městě Ledči v kostele oltáře i děkanství pobořila
a v jednom domě všichni se utopili, jenom jedno maličké děťátko na necičkách ležací živé zůstalo, které voda
na vrch kamen vynesla;i když voda opadla a ono plačíc
uslyšeno bylo,tam od tamtu vzato… Dvě děti maličký, držící se za ručičky, majíc kotě mezi sebou, plynuly; o těch
se nepíše, jestli se z té vody ven dostaly…mnohé zahrady,
louky pískem a kamením, také hrozným smradlavým bahnem i v městě domy a zahrady zanesla tak že v domcích
na dlouhý loket (vídeňský 78 cm) i výše bahna zůstalo
a v něm hadův, žab a nejvíce velkých štírův jako ráčkův se
nacházelo a kteří z lochův a domův to smradlavé bahno
vynášeli, těm nohy i ruce otekly a pro velký smrad v domcích dlouho býti nemohli, a sice i na
ulici jsouc hrozně veliké hromady téhož vyvezeného bahna, sotva lidé pro
smrad obstáti mohli…
V Ledči tehdy voda zatopila půl
města, až po střechy (na náměstí
dosahovala výška vody přes tři metry) devět domů odplavila, osmdesát
šest poškodila a 20 lidí se utopilo,
všechny mlýny po toku byly zničeny včetně chřenovského, kde 5 lidí
zahynulo, hladina řeky dosáhla neuvěřitelných 14 loktů (830 cm). Povodeň těžce poškodila i kostel sv. Petra
a Pavla i celé děkanství. Voda v něm

vystoupala do výše šesti loktů (354 cm), tedy až po okraj
kazatelny, k okenním římsám. Poškození bylo tak rozsáhlé, že se oprav musela ujmout vrchnost, tehdejší majitelka
ledečského panství, Eleo-nora Barbora Kateřina, kněžna
z Lichtensteina. Svědčí o tom nápis na vítězném oblouku
v kostele: „Tento chrám Boží skrze vody skoro zřícený skrze vroucnost vysoce urozené kněžny Eleonory z Liechtensteinu k tomuto křtaltu jest navrácen“. Okolo kostela v té
době býval i hřbitov s kostnicí. Při povodni došlo k odplavení velké části kostí, které se později našly na zahradách,
dvorcích ve městě, ale i na lukách za městem.
Průběh povodně roku 1714:
31. 7.
15 h.
Zřejmě počátek srážek
31. 7.
16 h.
Počátek povodně na horním toku
1. 8.
4 h. ranní Kulminace v Ledči
1. 8.
4–16 h.
Setrvalý stav a poté pokles
2. 8.
Nový, menší vzestup a kulminace
ve Zruči
3. 8.
Voda rychle opadávala a bylo
možno zhlédnout škody
Povodeň na Sázavě si vyžádala stovky obětí, poničených
stavení a takřka všechny mlýny na toku. Škody lze sledovat od Přibyslavi až po Ledečko. Pár statistických čísel
(mnohdy se v různých dokumentech mírně rozcházejí):
v Německém Brodě
- mlýnů při městě
- špitál
- soukenickou barvírnu

domů
49
7
1
1

obětí
80

v Okrouhlici a Babicích

42

ve Světlé

24

73

v Ledči
- mlýn (Chřenovský)
- kostel a děkanství

9
1
2

20
5

Čísla jsou jen dílčí, povodeň byla tak ničivá, že uplynulo
ještě půl století, než byly úplně zahlazeny škody. Připomínám tak smutné výročí, 300 let od jedné z nejrozsáhlejších
povodní i mocnou sílu přírody, které se neumíme bránit
ani v současnosti.
Luděk Šíma
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PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE
V červenci do Ledče zavítá další soubor, který přijal pozvání místního divadla Mimochodem, aby zdejšímu publiku
předvedl své umění. Těšit se tedy můžete na SemTamFór
ze Slavičína, který se nám již letos předvedl s vynikajícím
ztvárněním veselohry J. Suchého a divadla Semafor Elektrická puma. Tentokrát přiveze představení Past na osamělého muže.
Francouzská detektivní komedie se odehrává v chatě. Corban ohlásí zmizení manželky, s níž žije krátce. Rozběhne se
vyšetřování, komisař má o věci pochybnosti. Jak ji prokázat! Komika i horor přinesou rozuzlení. Představení se bude
konat v sobotu 26. července v sále ledečského hradu od 20
hodin. Rezervaci můžete provést na tel. 775 646 629, mailu
rezervace@mimochodem.com NOVINKA! Pro málo pohyblivé fanoušky našeho divadla nabízíme možnost odvozu
na představení a zpět „divadelním mimobusem“. Cestu je
nutné si rezervovat na čísle 775 646 629. Osoby ZTP a ZTPP
u nás mají vstup zdarma. Více informací na www.mimochodem.com. Můžete se i přihlásit k odběru e-mailových zpráv
a novinek na adrese info@mimochodem.com.

PRODÁM byt 2+1 (50 m2) v OV + 2 sklepy.
Byt se nachází v klidné části města Ledeč n/S., blízko
centra, v ul. J. Haška, ve II. patře cihlového bytového
domu. Dům i byt jsou po rozsáhlé rekonstrukci, nová
střecha, okna, zateplení, nové rozvody elektriky, vody
i odpadů v bytě, nová koupelna (sprchový kout, rohová
vana, podlahové el. vytápění, boiler), nová kuchyň
(vestavěné nerez spotřebiče, myčka, lednice, mrazák,
el. trouba, sklokeramická deska, digestoř), vytápění
bytu vlastním el. kotlem, ovládání termostatem. Možnost
připojení krbových kamen. Nová dlažba v kuchyni,
koupelně a chodbě. V ob. pokoji a ložnici jsou původní
renovované dřevěné parkety.
V případě zájmu volejte: 724 606 170.

PRONAJMU částečně zařízený byt 3+1
ve 3. NP, v Ledči n. S. sídliště Stínadla.
Tel.: 605 871 665

POUŤ ZA SVATÝM JAKUBEM
Jedno z nejslavnějších poutních míst se nachází na
severozápadě Španělska v Galicii. Pouť do Santiaga de
Compostella je velice populární i mimo katolickou církev. Z tisíců poutníků, kteří se každoročně pěšky vydávají na dlouhou cestu, se značná část řadí mezi nevěřící.
Chápeme, že zbožní středověcí poutníci přinášeli útrapy cesty jako oběť. Co ale přivádí k putování mladé lidi
mimo církve? Adrenalinové zážitky by si jistě opatřili
i bez náročné cesty, doba jich nabízí mnoho. Naši poutníci ale hledají něco jiného. Utišení, osobní meditaci, sebepoznání. To vše jim má být nástrojem k setkání s Něčím, co lidský svět přesahuje, touží po doteku univerzální
věčnosti. Tu jim lákadla společnosti neposkytnou. Kvůli
svému hledačství a touze odloží na čas zvyky a pohodlí,
vydají se po tisíci lety prověřené cestě pokory. Velikou
výzvou moderních křesťanských společenství je naučit
se hledajícím lidem takové věci nabízet. Ne každý hledající totiž nalezne cestu do velebného chrámu. Upřímně
přeji nám všem hledajícím mnoho duchovních zážitků
při letním putování.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
18. 7., 1. 8., 8. 8. v 19.00 Přednášky na faře na téma
„Křesťanství a ateismus“ (přednášející P. ThDr. Jan
Bárta)
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Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech:
16. 7. a 30. 7. v 16.00
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí: 17. 7.
a 31. 7. v 19.00
3. 8. Horní Paseky - U studánky v 11.00 poutní mše
svatá
10. 8. ve 14.30 poutní mše svatá
16. 8. Farní pouť do Mariazell (již obsazeno)
Jednodenní prázdninové akce pro děti (výlet, sportovní
odpoledne, tvořivá dílnička, kola….), podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
25. 7. Sv. Jakuba, apoštola (Ježíšův učedník). Dle tradice je pohřben v Santiagu de Compostella. Již od středověku se pořádají k jeho hrobu pěší poutě).
27. 7. Sv. Gorazda (pocházel z Moravy, byl přímým
následovníkem věrozvěstů)
4. 8. Sv. Jana Maria Vianneye (prostý člověk, který se
stal knězem, nezištně a obětavě sloužil druhým. Dnes je
dáván za vzor kvůli své obětavosti a odhodlání pracovat
pro druhé)
Za Římskokatolickou farnost – děkanství,
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Na závěr školního roku
proběhlo v městské knihovně pasování prvňáčků na
čtenáře. Zúčastnily se všechny tři třídy i se svými učitelkami. Děti musely splnit
rozličné úkoly, například
skládat slova a zapisovat je,
sestavit puzzle, poslouchat
pohádku a odpovědět na
otázky. Největším úkolem
bylo pro prvňáčky předvést,
jak se naučili číst. Ve všech
zadaných úlohách obstáli
na jedničku a zbývalo přistoupit k pasování. Fanfáry
vytvořily tu správnou atmosféru a královna knihovny
paní Nulíčková mečem pasovala všechny prvňáčky na
čtenáře. To jí ještě nestačilo a tak pasovala i paní učitelky. Ocenila jejich obětavost, trpělivost a především to,

co dokázaly za jeden školní rok děti naučit. Prvňáčci si
odnesli pár upomínkových předmětů a doufáme, že i hezkou vzpomínku.
knihovnice

ÚSPĚCHY LEDEČSKÝCH TANEČNÍCH SKUPIN
I letošní rok byl pro taneční skupiny pod SVČ
Ledeč n. S. plný dřiny, očekávání, radosti a hlavně
úspěchů. Mezi tanečnice, které se obvykle setkávají
každou sobotu, letos přibyly i nové tváře, což bylo
velkým potěšením a přínosem pro všechny skupiny.
Tvrdá práce, kterou děvčata po celý rok vykonávala,
se nakonec vyplatila. První úspěchy se dostavily již
26. dubna 2014 na Ledečském tanečním poháru, kde
se velmi krásně umístily všechny skupiny. Dále se
tanečnice účastnily dalších soutěží, například v H.
Městci, H. Brodě nebo Zruči n. S.
Nejmladší skupina, s názvem Tygříci, pod vedením Ziny Smolarové ve složení: Anetka Kluchová,
Káťa Cudlínová, Zuzka Sekotová, Kristýnka Urbanová, Františka Stáníčková, Sára Valhová, Terezka

Vavřičková a Barča Chlubnová si vybojovala na domácí půdě 1. místo. Měsíc na to děvčata obsadila 3.
místo v H. Brodě. Starší skupina Tygříků ve složení:
Terezka Válová, Klárka Nováková, Anetka Rejnková,
Péťa Králíková, Alenka Doležalová a Táňa Výborná
se na domácí půdě umístila na 4. místě a v H. Městci
na 3. místě.
Skupina Kometek, pod vedením Ivany Machové,
ve složení: Šárka Stáníčková, Kája Vávrová, Alenka
a Tóňa Radilovy, Terka Sekotová, Monča Nekolová,
Kája Skopková a Eliška Vošická si z Ledče odnesla
hned dvě umístění. 1. místo v kategorii disco dance
a 3. místo v kategorii street dance. V Heřmanově
Městci dívky získaly 2. místo a v Havlíčkově Brodě
2. a 3. místo.
Nejstarší skupina ZIVNS, opět pod
vedením Ziny Smolarové, ve složení:
Zina Smolarová, Ivana Machová, Veronika Olijnyková, Nikola Vlastníková, Simona Mikulová, Jana Tvrdíková,
Romana Urbanová, Lucie Slavíčková,
Eva Urbanová, Šárka Stáníčková, Karolína Vávrová a Martina Pejcharová
si vybojovala 3. místo na domácí půdě,
2. místo v H. Městci a 1. místo na poslední soutěži v H. Brodě.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat nejen velkému zájmu tanečníků,
ale také ochotě a spolupráci všech rodičů a SVČ Ledeč. Děkujeme.
Ivana Machová, Zina Smolarová
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День рождения А.С. Пушкина и фестиваль-конкурс
«АРС поэтика. Памятник Пушкину».
Jako vítězové regionálního kola se skupina studentů našeho
gymnázia zúčastnila celostátní přehlídky soutěže ARS POETICA – Puškinův památník v Praze. Naši studenti (Roman Čížek, Adéla Casková, Tomáš Tláskal, Lilia Rudenco a Veronika
Březíková) sice patřili k nejmladším
účastníkům, o to větší odvahu ukázali
svým vystoupením v pyžamech s názvem Не спать! Po skončení přehlídky
všichni účastníci získali zajímavé ceny
a mohli ochutnat malé občerstvení
v ruském duchu. V Ruském středisku
vědy a kultury se ve třech sálech představilo přes sto padesát soutěžících.
A to od těch nejmladších v kategorii
základní školy až po studenty pedagogických fakult různých univerzit. Soutěžilo se ve zpěvu, recitaci a dramatizaci děl ruských autorů. Přehlídka ARS
Poetica byla součástí Dnů ruského
jazyka, které vyvrcholily slavnostním
odhalením busty ruského spisovatele
A. S. Puškina v den výročí jeho narození. Bronzová busta (autora Georgy Frangulyana), která se nachází v Bubenči, je vůbec
první bustou tohoto ruského básníka v Čechách.
Takovýchto akcí, jež seznamují studenty nejen s ruským jazykem, ale i kulturou a ukazují jim, že ruský jazyk netrvá jen

od zvonění do zvonění ve školních lavicích, stále přibývá a my
jsme rádi, že se jich naši studenti mohou účastnit.
„6 июня в Большом зале РЦНК состоялся финальный тур всечешского фестиваля-конкурса «АРС поэтика. Памятник Пушкину». Участниками финального тура
стали изучающие русский язык чешские школьники из разных регионов
страны, которые представили зрителям свои музыкальные, театральные и
поэтические номера на русском языке.
Фестиваль открыл председатель
Чешской ассоциации русистов Йиржи
Клапка, который исполнил под гитару
известный романс «Я Вас любил..».
В различных залах РЦНК выступили 28 творческих коллективов и исполнителей из чешских школ Брно, Праги,
Колина, Либерца, Остравы и Яблонца.
Общее количество участников финального тура составило более 200 человек. Они показали театрализованные
миниатюры по мотивам произведений А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова,
И.А.Крылова, К.Чуковского, А.П.Чехова и других. Участники
также исполнили песни и романсы Булата Окуджавы, Василия
Жуковского и Сергея Рахманинова.“
http://rsvk.cz/den-rozhdeniya-a-s-pushkina-i-den-russkogo-yazykav-prage/

KLAVÍR ZASE JAKO NOVÝ
Nevracející se klávesy, navíc bez svrchní části slonové kosti
s povrchem pouze surového dřeva, utržená vrchní deska, zdevastovaná skříň nástroje zdobená petlicí proti nenechavým studentům a vnitřek úpěnlivě žádající zásadní generálku. Takový
byl ještě nedávno stav klavíru v sále gymnázia a není divu, že
byl noční můrou všech, kteří za něj při koncertech měli usednout a předvést své umění. Tento stav trápil nejen nás v ZUŠce, ale i další organizátory kulturních akcí, které se bez klavíru
neobejdou.
Naše hledání cesty k nápravě trvalo řadu let, ale volání o pomoc bylo nakonec vyslyšeno. Nyní je už klavír po rekonstrukci,
má krásný zvuk i vzhled a ničím nepřipomíná ještě nedávný
dezolátní stav. Na počátku cesty vedoucí k tomuto krásnému
výsledku byla jednání s vedením gymnázia i se zástupci Města, další pak na úrovni Kraje Vysočina, která iniciativně vedli
ledečský zastupitel RNDr. Pavel Policar a ředitelka Gymnázia
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v Ledči nad Sázavou Mgr. Ivana Vitisková. Došlo k úpravě majetkových práv a následně, díky vstřícnosti vedení Města – starostovi Mgr. Petru Vaňkovi a zastupitelům, k uvolnění ﬁnanční
dotace na rekonstrukci ve výši 160tis. Kč z městského rozpočtu. Klavír se pak přestěhoval na půl roku do dílny klavírníka
ing. Kamila Šroma do Roztok u Prahy, kde proběhla generální
oprava mechaniky, klávesnice i celé hrací skříně.
Z iniciativy ZUŠ v Ledči nad Sázavou se v pátek 13. června
konala v sále gymnázia malá slavnost, při které za lahodných
zvuků nově zrekonstruovaného klavíru v podání žáků i učitelů
ZUŠ poděkovala ředitelka školy Jana Laudátová všem, kteří
měli na tomto krásném výsledku svůj podíl.
Spolu s Pavlem Policarem, který klavír symbolicky pokřtil,
jsme tomuto opět kvalitnímu koncertnímu nástroji společně popřáli dlouhý život.
Jana Laudátová, řed. ZUŠ Ledeč nad Sázavou

ZPRÁVA O FUNGOVÁNÍ FOTBALOVÉHO KLUBU
PO ROCE ČINNOSTI
Po roce, od zvolení nového výboru
FK, vás seznamujeme s činností a výsledky, které jsme ve spolupráci s členy
FK dosáhli. Tehdy začal výbor pracovat ve složení: př. V. Nosek, místopř.
O. Vopěnka (na jaře odstoupil z osobních
a pracovních důvodů), sekretář P. Storož, sportovní úsek – V. Pechanec, člen
R. Anděl. K hodnocení mužstev se v dalších příspěvcích vyjádří jednotliví trenéři, ale z hlediska vedení klubu hodnotíme
sezónu jako úspěšnou. Podařilo se nejen
zastavit výkonnostní propad všech družstev, ale také nastartovat zlepšení, které
se, jak všichni věříme, projeví v dalších
sezónách. Od začátku jsme byli nuceni
řešit otázku zázemí. Šatny pro mužstva
jsou již dlouhodobě naprosto nevyhovující. Ve spolupráci s Městem Ledeč,
majitelem stadiónu a TS města, jsme
opravili zdevastované šatny v dřívějších
hokejových kabinách. Nyní jsou tyto šatny využívány družstvy přípravek a žáků.
Před začátkem jarní soutěže jsme se, po
vleklém jednání s vlastníkem, domluvili
na opravě hlavních kabin, kabin hostů
a dorostu, opravě sprch a WC, opravě
vstupních dveří, nátěru dveří, oken, zábradlí a vymalování všech prostor budovy a kabin. Vždy se jednalo o opravy
naprosto nezbytné, kdy se jen podařilo
oddálit havarijní stav. Členové družstva
mužů provedli nátěr dřevěného obložení budovy a kompletně opravili kabinu,
za což jim patří dík. Další akutní opravy
jako je např. zatékání skrze střešní krytinu, vyspárování kamenného zdiva…, nás

stále čekají. Věříme, že se do budoucna
dočkáme zázemí, jakým disponují okolní
města i vesnice a nezůstane jen u slibů.
Po počáteční, téměř neřešitelné situaci, se nám začalo dařit i ve fungování
a ekonomickém zajištění klubu. Rádi bychom poděkovali Městu Ledeč a jednotlivým sponzorům. Hlavním sponzorem
je KOVOFINIŠ s.r.o., jehož název máme
i ve jménu klubu. Mezi další podporovatele klubu patří: GALATEK a.s., Elektro
SPEKTRUM s.r.o., Jaspol s.r.o., INEX
DK, spol. s r.o., SCHÄFER – SUDEX
s.r.o., UNIMONT J.C.K. s.r.o., WAN
SERVIS spol. s r.o., Ing. Oldřich Tyleček, LEDEA, AFOTEK s.r.o, Hotel SÁZAVA. Rádi bychom, aby do budoucna
bylo, nejen pro ně, otázkou hrdosti a cti
podporovat náš klub. Také bychom rádi
více spolupracovali s městem Ledeč, a to
hlavně v otázce podpory sportovní činnosti mládežnických družstev. Radikální
navýšení počtu dětí v mužstvech přípravky a žáků, které minimálně dvakrát týdně trénují v počtu 40 až 50 dětí, by jistě
mělo být jednou z vizitek města.
Z věcí, které se nám stále nedaří,
lze jmenovat zapojení bývalých hráčů
a funkcionářů do fungování klubu, a to
jak výpomocí trenérskou, tak výpomocí
pořadatelskou. Tady se střídá víceméně
stále sejných 5 osob. V zajištění sportovní činnosti jednotlivých družstev bychom
též uvítali posílení a touto cestou bych
chtěl oslovit ty, kteří nám chtějí pomoci.
Kontaktovat mohou všechny členy výboru. Veškeré informace o odění v klubu

naleznou na stránkách klubu www.fotbal-ledec.cz
Do další sezóny vstupujeme s dvěma
novými družstvy. Po roce odmlky se
vracíme do bojů s rezervním družstvem
mužů. Do nové sezóny vstupujeme též
s novým družstvem mladší přípravky.
Osobně mám z této kategorie největší
radost. V současné době máme v kategorii předpřípravka, mladší a starší přípravka kolem 50 dětí. Na základě práce
bývalých trenérů Peška a Francla se daří
nejen zapojovat do činnosti nové tváře
z řad dětí, ale postupně i řad rodičů.
Dobrá by byla spolupráce s okolními
kluby, speciálně v kategoriích přípravek,
žákovských a dorosteneckých. Přesvědčit chceme nejen zástupce klubů, ale
hlavně rodiče, že trendy moderní přípravy nejmenších fotbalistů by měly být
nadsazeny „lokálnímu patriotismu“.
Na závěr děkuji fanouškům našeho
klubu za to, že si v čím dál větším počtu nacházejí cestu na zápasy našich
mužstev. Pro zajištění jejich pohodlí
máme od představitelů města slíbeno
vybudování kryté tribuny. Snad i tento
krok přispěje k celkovému pozitivnímu
obrazu klubu FK Kovoﬁniš Ledeč n. S.
Za výbor FK rád děkuji všem trenérům,
hráčům a kolegům z výboru FK a vyjadřuji jim maximální podporu i do příští
sezóny. Máte můj obdiv za vaše dobrovolné působení! Sportu zdar a ledečskému fotbalu zvlášť!
Za výbor FK Kovoﬁniš Ledeč n. S.
Ing. Vratislav Nosek

ATOS ARÉNA BUDE I DALŠÍCH PĚT LET
VĚRNA SVÉMU JMÉNU
Město Ledeč a společnost ATOS po vyjednávání uzavřely
dohodu o pojmenování ledečského zimního stadionu názvem
ATOS Aréna na příštích pět let. Stadion nese toto jméno od své
výstavby. Společnost ATOS byla vybrána ve výběrovém řízení
jako dodavatel stavby, jíž dokončila v roce 2005. Při otevření
stadionu se zavázala podporovat stadion roční reklamní smlouvou, jejíž platnost letos skončila. V příští sezoně bude ATOS
aréna slavit 10 let existence. Za těchto deset let HC Ledeč, za
podpory Města a dalších podporovatelů, vychovalo generaci hokejistů a krasobruslařek. Výsledkem této práce je, mimo
jiné, titul mistra krajské ligy a vítěze nadstavby krajských lig
Pardubicka a Vysočiny starších žáků, první a sedmé místo v republikovém žebříčku krasobruslařek.
Na otázku, proč se společnost ATOS rozhodla i na dalších pět
let spojit své jméno se zimním stadionem, nám Miroslav Tichý,
jednatel společnosti ATOS, odpověděl: „Stejně jako zimní stadion je i naše společnost trvale spjata s Ledčí n. S. Toto chceme
dát najevo. Sport i kultura v Ledči potřebuje hodně zapálených

lidí a pokud vidí naše společnost jejich snahu a správný směr,
snaží se činnost podpořit. Převážně práce s mládeží je pro nás
prioritou. Mimo HC Ledeč podporujeme divadelní spolek Mimochodem, fotbalový tým Kouty, Automotoklub a stacionáři
Petrklíč jsme přispěli na nový automobil. Přijali jsme pětiletý
závazek dalšího sponzorování zimního stadionu. Naše priority
směřují k podpoře konkrétních aktivit v Aréně, proto jsme se
s městem dohodli, že město postoupí polovinu námi poskytnutých prostředků na činnost HC Ledeč a rozvoje mládeže.“
Starosta Ledče, Mgr. P. Vaněk doplnil: „Jsme rádi za každou společnost, která v rámci zákona a s ohledem na životní
prostředí podniká v našem městě. ATOS je dlouholetým partnerem města v různých projektech a aktivitách. Jednání nad
touto smlouvou nebyla jednoduchá, ale doufám, že jsme nakonec dosáhli přijatelné shody. Jsem zároveň velice rád, že máme
v Ledči další ﬁrmy, které aktivně podporují zdejší sportovní,
charitativní a zájmovou činnost podobným způsobem.“
-dp-
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BL A HOP Ř ÁN Í

V květnu oslavila krásných 100 let naše bývalá obyvatelka
pečovatelské služby, paní MARIE VONDROUŠOVÁ.
Kolektiv pečovatelské služby jí přeje hlavně hodně zdraví a ještě
mnoho krásných chvil s rodinou, která se o ni s láskou stará.
Dana Pospíšilová, vedoucí DPS

V Z P OMÍ N KA

POD Ě KOV Á N Í

Dne 4. července uplynulo již 10 let od
úmrtí pana MARTINA FOTRA
z Ledče nad Sázavou.
Všem, kteří jste ho znali a měli rádi,
děkujeme za tichou vzpomínku.
Manželka a dcery s rodinami

Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
s mojí maminkou, paní JAROSLAVOU JOHANESOVOU
z Ledče nad Sázavou.
Rovněž děkuji za projevy soustrasti a květinové dary.
Zvláště děkuji ledečským hasičům.
Jaroslava Lukšíčková

FOTBALOVÁ BRANKA OSIŘELA
VZPOMÍNKA NA LEXU OLIJNYKA
Poslední květnový týden se po městě rozšířila smutná zpráva – Alexandr Olijnyk zemřel. Každý, kdo jen trochu přičichl k ledečskému sportu, tohle jméno znal. Nebylo to kvůli, v kraji neobvyklému,
jménu. Lexu zdobily především výkony ve fotbalové brance a vztah
ke sportu všeobecně. Do závodního mužstva fotbalistů nastoupil už
v polovině padesátých let a s drobnými přestávkami tu vydržel příštího čtvrt století. S jeho kariérou jsou spojeny největší úspěchy historie
ledečského fotbalu. V dobách své největší slávy pravidelně vysoko
bodoval v místní anketě sportovců (př. 1974) a nebylo to jen výbornými výkony, ale také příkladným přístupem. Sport miloval, sport do
posledních dnů života aktivně provozoval. Nikdo by mu jeho „prošlou“ pětasedmdesátku nehádal, o to překvapivější byl jeho odchod
ze života. Kdyby měli ledečští sportovci svou síň slávy, panu brankáři
A. Olijnykovi by tam patřilo významné místo. Čest jeho památce!
ok

OZDOBOU BYL SYMBOLICKÝ JEŽEK V KLECI
Nově opravený povrch Kudějovy ulice a vybudovaná cyklostezka
v Podhájí přivedly v sobotu 14. června příznivce skautingu na tradiční
setkání, pořádané Sdružením přátel Jaroslava Foglara - SPJF ve Sluneční zátoce. Letošní výročí připomíná 80 let od vydání Foglarovy knihy ,,Přístav volá“(nakladatelství Melantrich, 1934). Známé tváře z řad
přítomných sběratelů či badatelů vždy poodhalí nově zjištěná tajemství
kolem Foglarova díla nebo Rychlých šípů samotných. Skutečným znalcem v oboru je pan Jan Trojan -Roy z Vehlovic, který nabízel nejen své
knižní dílo o historii bájného Tleskačova hlavolamu - ježka v kleci, ale
i hned několik originálních ježků, které jeho šikovné ruce vyřezaly ze
dřeva. Zajímavostí je samotná výroba, kdy klec hlavolamu je precizně vyřezaná z jednoho kusu dřeva. Zde je trpělivost a um na místě!
Krátkou vzpomínkou uctili přítomní nedávno zemřelého Ing. Ladislava
Píšalu-Ladise, dobrého kamaráda a skvělého kytaristu i skladatele. Odměnou pro každého zúčastněného byl pamětní list a krásná novoročenka SPJF 2015. Další setkání proběhne 20. června 2015.
Patrik Havel
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