SRPEN
2014

MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 8 * ROČNÍK XXII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 28. července 2014
ZM schvaluje:
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2014
na realizaci akce „Propojení chodníku a úprava parkoviště
– Tyršovo nábřeží v Ledči“ se společností TS Ledeč
- Smlouvu o úvěru s ﬁrmou ŠkoFIN s. r. o., Praha 5, za
účelem pořízení vozidla Škoda Rapid hatchback 1.2 TSI
Fresh Ambition.
- uzavření Smlouvy č. 14170833 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Zateplení obvodového pláště mateřské školy Stínadla“ ve výši
143 126,65 Kč se Státním fondem životního prostředí ČR,
Praha 11
- 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 115D222003867 na podporu akce „Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Stínadla“ v celkové výši
2 576 279, 70 Kč s tím, že částka ve výši 2 433 153, 05
Kč bude ﬁnancována prostředky ze státního rozpočtu na
předﬁnancování výdajů, které mají být kryty prostředky
z rozpočtu EU, a to prostředky Evropského fondu soudržnosti a částka ve výši 143 126, 65 Kč bude ﬁnancována
prostředky z rozpočtu SFŽP ČR.
- přijetí peněžního daru pro ZŠ Ledeč ve výši 1.217,-Kč
- přijetí dotace z Kraje Vysočina na volby do Evropského
parlamentu ve výši 144.107,90 Kč.
- přijetí dotace z SZIF (státní zemědělský intervenční fond)
na Kulturní infrastruktura – pódium ve výši 235.730,Kč.
- přijetí dotace z Kraje Vysočina na ,,Nádoby na bioodpad
pro Ledeč“ ve výši 49.073,-- Kč.
- navýšení příspěvku z rozpočtu města Ledeč příspěvkové
organizaci ZŠ Ledeč, 6.117,-- Kč
- navýšení příspěvku z rozpočtu města příspěvkové org.
SVČ v celkové výši 108.110,-- Kč.
- uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 1093/2014-SML
s Povodím Vltavy, Praha 5, na pozemku parc. č. poz. 2298/2
– ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 51 m² v k. ú.
Ledeč, dle Geometrického plánu č. 2218-595/2013, vypracovaným Geodézií Ledeč s. r. o., za jednorázovou
úplatu ve výši 10 000 Kč + DPH v zákonné výši.
- smlouvu č. UZSVM/HHB/4280/2014-HHBM o bezúplatném převodu majetku státu - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Praha 2, Rašínovo nábřeží
č. 390/42 - pozemku parc. č. poz. 226/3 v k. ú. Ledeč.
- uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu s ﬁrmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV
- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené společností PEN – projekty energetiky s.r.o. se sídlem Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 530 02 Pardubice, pro přeložku venkovního vedení v ul. Nádražní
v Ledči.
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- prodej části pozemku parc.č. poz. 906/2 –orná půda cca
47 m2, v k.ú. Ledeč za částku 100,- Kč/ m2 manželům
M. a Z. F. bytem Ledeč.
ZM neschvaluje:
- žádost členů přípravného výboru o oddělení částí obce
Vrbka a Sychrov od Ledče nad Sázavou a jejich připojení
k obci Kozlov, protože dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, takovýto postup není
možný.
ZM ukládá:
- starostovi města zahájit jednání se zástupci obce Kozlov
ohledně uzavření dohody o změně hranic obcí dle § 26
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
- OdMI zahájit jednání s manželi J. o možnosti dlouhodobého pronájmu pozemků parc. poz. 301/1 a poz. 301/3 –
trvalý travní porost v k.ú. Obrvaň a v případě že nedojde
ke vzájemné dohodě nechat zpracovat znalecký posudek
prodejní ceny těchto pozemků.
ZM odkládá:
- rozhodnutí ve věci Obecně závazná vyhláška 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 vyvěšení záměru prodeje části pozemku parc.č. poz. 301/1 a 301/3 – trvalý travní porost v k.ú.
Obrvaň.
Kompletní usnesení z jednání na:
www.ledecns.cz/cs/mesto-a-samosprava

ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY STÍNADLA
V červenci se naplno rozběhly práce na stavbě „Zateplení MŠ Stínadla“.
Stavbu provádí ﬁrma Atos. Ovšem
hned na začátku nás čekala nemalá
překvapení:
- Po odkopání základů hospodářského pavilonu bylo zjištěno, že podélné stěny nejsou v líci uloženy na
základových pasech, ale pasy jsou
v průměru 200 mm zapuštěny pod
líc zdiva, a tak nastává problém
základy dozdít a dorovnat tak, aby
základy lícovaly se spodní částí
panelu, aby mohla být provedena
izolace
- dále po odkrytí zámkové dlažby
chodníků podél stěn pavilonů bylo
zjištěno, že betonová dlažba není
uložena do štěrku, ale do betonu tl.
cca 60 cm, což znamená v tomto
případě naopak vybourání
- po vybourání stávajících dveří bylo
zjištěno, že pod nimi není proveden
základ a nové dveře není na co osadit
- při osazení oken do sestavy s dveřmi s PD došlo ke kolizi s uvedenými konstrukcemi a z toho důvodu
musel být mezi některá okna a dveře proveden vyzdívaný pilíř
- po zaměření fasády ze strany zhotovitele byly zjištěny rozdíly v nerovnosti stěn až 60 mm. Tyto nerovnosti budou viditelné zejména
na nároží a v ostění oken

To je výčet jen větších problémů na
této stavbě. Doufejme, že dodavatel
se pokusí tyto nepravosti po předcházející ﬁrmě (OSP H. Brod) alespoň trochu napravit a že tyto vícepráce podstatně nenaruší harmonogram
prací. Samozřejmě všechny tyto vícepráce si v konečném důsledku vyžádají i další ﬁnanční prostředky.
V minulém Ledečském zpravodaji
jsme vás informovali o některých stavebních akcích ve městě. Na těchto
úpravách se také významně podílejí
pracovníci VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH prací. I v letošním roce, ve
spolupráci s úřadem práce, u nás na
tyto práce nastoupilo 9 lidí. Pracují

KURZ PRO DOSPĚLÉ – ANGLICKÝ JAZYK PRO ZAČÁTEČNÍKY
Gymnázium, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou pořádá od 13. září 2014 kurz pro
dospělé First step – první krok k angličtině – anglický jazyk pro začátečníky. Kurz
bude probíhat dvě soboty v měsíci od 8.00 hodin do 11.30 hodin. Tento kurz je určen úplným začátečníkům, a proto vás provede úplnými základy od vašeho prvního
anglického slovíčka až po zvládnutí tvoření vět a jednoduché konverzace. Důraz
je kladen na pochopení a procvičení základů a systému stavby anglické věty, slovosledu, tvoření kladné věty, záporu a otázky, použití osobních, přivlastňovacích
a ukazovacích zájmen, témata – osobní údaje a životopis, dům a domov, volný čas
a zábava, jídlo a nápoje, cestování, služby.
Bližší informace získáte e-mailem rydlovav@gvi.cz nebo na tel. 731 612 319.

ZUBNÍ POHOTOVOST SRPEN 2014
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.
16.- 17. 8.

Dr. Lánová Milena, Na Rozcestí 482, Ždírec n. D.

Tel.: 569 694 639

23.- 24. 8.

Dr. Jáchym Pavel, Lánecká 970, Světlá n. Sáz.

Tel.: 569 452 569

30.- 31. 8.

Dr. Svobodová Pavlína, Dobrovského 2023, H.Brod

Tel.: 569 435 593

6.-7. 9.

Dr. Svobodová Pavlína, Dobrovského 2023, H.Brod

Tel.: 569 435 593

Dr. Maštálka Vojtěch, Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.: 569 721 553

13.- 14. 9.

především na úklidu města (sbírají
odpadky, odstraňují nežádoucí rostliny na chodnících i kolem obrubníků,
pomáhají plít záhony). Velký dík jim
patří za vymalování kabin na letním
stadionu (vnitřní stěny, dveře, zárubně, okna). Jejich „malířské“ práce se
přesouvají na zimní stadion. Objekty
jsou krásně čisté. Doufejme, že takto prostory vydrží co nejdéle, že návštěvníci si budou vážit toho, že jsou
v čistém a estetickém prostředí.
Více informací o stavebních úpravách ve městě se dočtete na ledečském webu.
-Ču-

Richard
Pachman

„HARMONIE“
výstava obrazů
– olejomalba
Výstavní galerie muzea
– hrad Ledeč
Od srpna do konce
září 2014
Út-Ne od 9–12 a 13–16 hod.
R. Pachman je malíř,
spisovatel a skladatel
duchovní, muzikálové
a ﬁlmové hudby.
www.pachman.cz
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LEDEČSKÝ MOTOKROS SLAVÍ 60 LET
HISTORIE AUTOMOTOKLUBU LEDEČ NAD SÁZAVOU
Tradice Automotoklubu Ledeč nad Sázavou byla založena v počátcích padesátých let. Motorističtí nadšenci ve městě, kteří byli z velké části zaměstnanci
největšího místního podniku KOVOFINIŠ n.p., založili zájmovou organizaci Svazarmu a vyvíjeli bohatou činnost.
Pořádali motoristické podniky jako Orientační soutěže a jízdy motocyklů i automobilů, motokrosové závody a další.
Z různých druhů činností byl nejdůležitější a nejzajímavější motokros, tehdy Terénní závody motocyklů. První ročník se jel v roce 1953, který se jel jako
soutěž.
V padesátých a šedesátých letech byla popularita motocyklových závodů v
Československu velká, mimo jiné také
díky celkovému rozvoji motorizmu a pozici československého motocyklového
průmyslu. Vždyť stroje našich výrobců
motocyklů
JAWA a ČZ patřily mezi skutečnou
světovou špičku.
V této situaci se parta nadšenců s organizačními schopnostmi (Antonín Charouz st., Ing. Karel Eiselt, Aladár Novotný, Jaroslav Roučka a další), kteří měli
k dispozici vhodné terény za městem,
včetně pověstného strmého kopce „Amerika“, pustila do organizování závodů.
Podoba motokrosových závodů v Ledči nad Sázavou se vyvíjela a měnila:
jezdily se motocykly solo i sajdkáry.

Rovněž trať a vybavení zázemí se vylepšovalo. Ledečský motokros se stal pojmem v celém tehdejším Československu. Pravidelně se jezdily dva závody za
rok: jeden celostátní, tzv. „federál“ a jeden krajský přebor.
Město Ledeč nad Sázavou se tak díky
motokrosům stalo známým po celé republice. Z jezdců jsme zde měli možnost
vidět taková esa, jako byli: Falta, Halm,
Stodůlka, Churavý, Válek, Hamršmíd,
Hřebeček, Velký, Kovář, Kuchař, Kučírek, Čepelák a další českoslovenští reprezentanti, kteří se umisťovali na předních
místech i v mistrovství světa a Evropy.
Mezi nimi se neztratil místní matador
Jaroslav Doležal, který jezdecky vyrůstal

v DUKLE Olomouc a byl přeborníkem
ČR v roce 1982 ve třídě do 250 ccm
a v letech 1983 a 1985 ve třídě 500 ccm.
Po roce 1989 nastaly „hubenější“ doby
pro motokros. Ukázalo se, že bude nutné
závodiště upravit. Díky obětavé práci týmu zkušených a zapálených pořadatelů
a zejména fandovství zkušeného předsedy AMK Jaroslava Doležala vznikl areál,
který splňuje nejpřísnější současné požadavky na mezinárodní mistrovské závody a to jak pro motokrosové motocykly,
tak i pro čtyřkolky a sidekary!
Město Ledeč nad Sázavou pomohlo
a je majitelem areálu, který má využití
i pro jiné sporty a akce.

POZVÁNKA * POZVÁNKA * POZVÁNKA * POZVÁNKA * POZVÁNKA * POZVÁNKA * POZVÁNKA

LEDEČ 19. ŘÍJNA 2014 - FINÁLOVÝ ZÁVOD
MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ V MOTOKROSU
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVENEC 2014
VLOUPÁNÍ DO PRODEJNY
POTRAVIN – dne 9. 7. 2014
bylo na Policejní stanici v Ledči
nad Sázavou oznámeno vloupání
do prodejny COOP v obci Hněvkovice, kdy se dosud neznámý
pachatel v nočních hodinách ze
dne 8. 7. na 9. 7. 2014 po vypáčení vstupních plastových dveří
vloupal do prodejny potravin a z
prodejny následně odcizil nejméně 20 ks lahví alkoholu
a zhruba 80 ks kartonů cigaret různých značek, čímž způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 66.000,- Kč.

VLOUPÁNÍ DO VOZIDEL – dne 22. 7. 2014 zahájili
policisté PS Ledeč nad Sázavou úkony trestního řízení ve
věci poškozování cizí věci a krádeže vloupáním do motorových vozidel, kdy dosud neznámý pachatel se v době
od 21. 7. od 20:00 do 22. 7. 2014 do 05:30 po rozbití oken
vloupal do dvou dodávkových vozidel v Ledči nad Sázavou a v Hněvkovicích, ze kterých následně odcizil různé nářadí s celkovou způsobenou škodou ve výši nejméně 177.100,- Kč. Tyto případy vloupání byly po řádném
zadokumentování a provedení šetření v okolí místa činu
vzhledem k výši způsobené škody postoupeny k dalšímu
prověřování a šetření na Službu kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Havlíčkův Brod.

VLOUPÁNÍ DO VČELÍNA – dne 16. 7. 2014 policisté z Ledče nad Sázavou přijali oznámení ve věci poškození smrkových stromů, dřevěných ukazatelů a dále vloupání do budovy včelína v Ledči nad Sázavou, kdy uvedeným
jednáním neznámého pachatele byla způsobena celková
škoda ve výši nejméně 11.200,- Kč. Provedeným šetřením policistů PS Ledeč nad Sázavou a policistů kriminální
policie Územního odboru Havlíčkův Brod se podařilo tento případ objasnit se zjištěním, že poškození smrkových
stromů a dřevěných ukazatelů, vloupání do budovy včelína a dalších schválností na pozemku u včelína se opakovaně dopustil 76-letý muž z Ledečska, kterému bude
po řádném zadokumentování věci policejním komisařem
sděleno podezření ze spáchání přečinu poškozování cizí
věci a krádeže.

Vzhledem k tomu, že prázdniny a doba dovolených je ve
své polovině, tak bych alespoň touto cestou za Policii ČR
znovu apeloval na spoluobčany, aby při svém odjezdu na
delší dovolenou řádně zajistili své domy a nemovitosti a z
důvodu prevence zajistili od svých známých kontrolu domů s pravidelným vybíráním poštovních schránek, neboť
zejména plná a nevybraná poštovní schránka je pro potencionálního zloděje jasným znakem, že majitel není delší
dobu doma a nemovitost je zřejmě prázdná a tudíž nijak
nehlídána a nezajištěna.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r.
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá n. Sáz.
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou
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V E L K Á VÁ L K A
Tragédie, nazývaná I. světová nebo také Velká válka, poznamenala chod tohoto světa. Také přes toto ledečské náměstí kráčeli v onom osudném létě 1914 mladí muži z Ledče a širokého okolí směrem
k nedávno vybudovanému nádraží. Mnoho z nich se do svých rodišť nikdy nevrátilo, zemřeli na bojových frontách tohoto nesmyslného masakru. Svědčí o tom mnohé pomníky a pamětní desky na návsích a hřbitovech. Připomeňme si tuto nešťastnou dobu v příspěvcích a dokumentech ledečského rodáka – pana dr. M. Vostatka. Přestože to byla významná událost, která převrátila život mnoha rodin,
místní archiv je v tomto směru skromný. Pokud vás tyto řádky zaujmou a máte ve svém rodinném
albu zajímavé fotograﬁe a dokumenty z této doby (týká se především Ledče a okolí), zapůjčte nám
je laskavě k dalšímu zadokumentování a případnému otištění v tomto zpravodaji. Po několik dalších
vydání zpravodaje se budete na této stránce potkávat s událostmi a osudy, od kterých nás dělí celých
sto let. Za případnou spolupráci děkuji.
ok

Sto let uběhlo od chvíle, kdy jako součást RakouskaUherska prožívali naši předkové vzrušené chvíle. Mírové
časy od roku 1866 měly namále a válka byla na obzoru.
Nikdo ji nečekal a i první branci se domnívali, že Srby zaženeme a utlučeme čepicemi. Do švestek bude všemu konec. Každopádně se situace vyvíjela naprosto jinak
a dodnes v městech a obcích o tom svědčí pomníčky se
jmény padlých a nezvěstných.
Protože jsem se léta zabýval poštovnictvím a sbíráním
dokumentů týkajících se polních pošt, narazil jsem i na
řadu dokladů i dokumentů spojených s městem i okresem
Ledeč nad Sázavou. Domnívám se, že jejich zveřejnění
by bylo užitečné a připomenutí si tak památky těch, kteří ve velké válce bojovali či padli. Čtenář nechť sleduje
s pochopením a shovívavostí to, že jako amatér jsem se
snažil něco dokumentovat.
Již první válečné střety a nasazení vojenské techniky
ukázaly všem válčícím stranám krutou skutečnost. Docházelo k masovým ztrátám bojujících armád a také ke
zranění či nemocím obrovského počtu vojáků. Na druhou
stranu žádná z bojujících stran nebyla vybavena jak zdravotnickými složkami a zdravotnickým materiálem. Protože žiji v Pardubicích, pak právě zde už v roce 1914 byla budována mohutná baráková nemocnice pro 10 tisíc
nemocných a raněných s 2 800 personálu a vojáků. Monarchie řešila urgentní situaci tak, že v řadě měst budovala malé lazarety (např. Humpolec, Pelhřimov aj.). Zabírala budovy divadel, škol aj. Sem transportovala raněné
a nemocné. Zdravotnickou pomoc zabezpečoval místní lékař, službu zdravotních sester konaly manželky místních
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úředníků aj. Byla zde i vojenská osoba, která zajišťovala chod, zásobování a další nezbytné činnosti. Pro raněné
a personál se vařilo různě, např. v restauracích. Muselo se
hodně improvizovat. Pokud jde o Ledeč nad Sázavou, domnívám se, že něco podobného muselo být i zde. Ještě za
mého mládí byly hned u vchodu na hřbitově litinové odlitky a na nich čísla. Prý to byli v městě zemřelí ranění.
Pokud jde o velkou válku, pak i moje rodina měla osobní zkušenosti. Můj otec František narukoval jako 17letý(!!) mladík do armády a vrátil se jako invalida. Dva
strýcové z matčiny strany narukovali. Jeden v Písku k 11.
pěšímu pluku a druhý k 75. pěšímu pluku v Jindřichově
Hradci. Prodělal neskutečné chvíle, kdy jako zajatec a na
padělaný doklad cestoval načerno(!) ze Žitomíru do Vladivostoku, kde se dostal k čs. legiím po 3 měsících. S nimi pak absolvoval znovu cestu po magistrále na Ukrajinu
a pak zpět do Vladivostoku. Vrátil se až v roce 1920.
Ledečští odvedenci tehdy většinou rukovali do Čáslavi. Město bylo posádkové a sídlil tam K. und k. Infanterie Regiment „Graf von Abensberg und Traun“ Nr. 21
(císařský a královský pěší pluk č. 21 - jmenovaný Graf
byl polní maršál, nar. 1677 v Sibiu Rumunsko), doplňovací velitelství pluku bylo v Kutné Hoře. V Čáslavi byl
i K. k. Landwehr Infanterie Regiment Nr. 12 (Císařský
královský Domobranecký pluk č. 12). Důležité bylo ono
und (a) v názvu. Domobranecké složky sloužily rakouské předlitavské části. Ještě v městě byl útvar Landsturm Bezirk - Komandatur Nr. 12 (Domobranecké okresní velitelství). Tolik úvodem.
Dr. M. Vostatek

Vzpomínky a dokumenty
RNDr. M. VOSTATKA

1914–1918
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1
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1 - Dopisnice s razítkem polní pošty č. 24 (činná
od srpna 1914) na adresu Domobraneckého pěšího pluku č. 30 ve Vysokém Mýtě. Zajímavá je tím,
že je z roku 1914 a odeslaná z Bohdanče u Ledče.
K. Pešek tam byl učitelem a píše, že to je první lístek od kolegy. Psaný byl 11. září a došel až 1. října.
V Bohdanči tehdy učil pisatel, slečna Alexandrova
a J. Haták z Prostřední Vsi. Lístky z prvních měsíců války nejsou časté.
2 - Fotograﬁe tří vojenských osob, na níž je poznamenáno, že jsou od ž. polní setniny pěšího pluku
č. 21 z Čáslavi. Prostřední voják má tři hvězdičky,
ostatní dva jsou poddůstojníci. Za poroznost stojí
voják nalevo. Jeho blůza z nekvalitního sukna je
neskutečně zválená.

3 - Pohlednice ledečského zámku je adresovaná do Mladé Boleslavi k domobraneckému pěšímu pluku č. 10,1. rota, I. četa.
Kdosi přepisoval adresu a jméno je asi zkomolené. Zpráva je
psaná německy a píše se tam o Šoproni. Známka byla nešetrně
stržena.
4 - Již zmíněné Domobranecké okresní velitelství v Čáslavi
používalo uvedené razítko, ale v roce 1896. Proto tehdy bylo
uvedeno číslo 32. Podle schematismu z roku 1917 bylo později
označeno číslem 12. Podepsán je velitel Obermayermajor (hodnost se psala za jménem).
5 - Fotograﬁe bez textu ukazuje polní kuchyni v plné práci. Vojenská osoba vpravo má německou uniformu.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
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NA HRADĚ BUDE ZASE ŘÁDIT BLBEC
Konec prázdnin se v Ledči tradičně nese v duchu reprízování úspěšných komedií a letošní rok nebude výjimkou. Divadlo Mimochodem
s potěšením oznamuje, že na čtvrtou
srpnovou sobotu chystá opakování
vynikající francouzské veselohry Blbec k večeři od Francise Vebera.
Opět se tedy můžete těšit na svérázného nechápavce Francoise Pignona,
který svou naivitou a zápalem pro sirkové modely světových
architektonických památek doslova terorizuje své okolí. Život
pořádně zkomplikuje i cynickému knižnímu vydavateli Pierrovi Brochantovi, který ho pod záminkou sepsání monograﬁe
o jeho koníčku pozve na tradiční večeři, na které se se svými
přáteli nemilosrdně baví na účet právě takových výstředních ﬁgurek, jakou je i nic netušící titulní blbec. Tentokrát se mu to
ale vymkne z ruky, protože Pignon je ve svém „oboru“ šampion světového formátu.
Blbce k večeři uvedlo divadlo Mimochodem už v roce 2012
a od té doby s ním slaví úspěchy nejen na domácí scéně v Ledči, ale i po celé republice. Soubor už s tímto představením stihl vyrazit například do Benešova, Humpolce, Kouřimi či Kutné Hory, podíval se na významné přehlídky Valašské křoví ve
Slavičíně a Klicperův Chlumec a zavítal dokonce i do Brna
i Prahy. V následujících měsících plánuje s touto hrou vyjet
ještě třeba do Třebíče, Šumperku či Týnce nad Sázavou. Na
zmíněném festivalu komediálních představení v Chlumci nad

Cidlinou navíc Roman Machala v roli blbce a Vojtěch Roul
v roli neméně excentrického daňového kontrolora získali cenu
za herecký výkon.
Ledečské publikum se může opět těšit na oba tyto skvělé herce i na další účinkující – na Filipa Ženíška, Josefa Nádvorníka,
Terezu Dvořákovou, Markétu Sýsovou, Radka Vaněčka a Jana
F. Ptáčka. Představení se koná v sobotu 23. srpna v rytířském
sále ledečského hradu od 20:00. Vstupenky si můžete rezervovat na tel. 775 646 629, na mailu rezervace@mimochodem.
com nebo na proﬁlu divadla Mimochodem na Facebooku.
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 se můžete dozvědět na webových stránkách
divadla www.mimochodem.com a také se můžete přihlásit
k odběru novinek na adrese divadlo@mimochodem.com. Rezervace vstupenek na divadelní představení lze provádět na adrese rezervace@mimochodem.com či na čísle 775 646 629.

O MODLITBĚ Modlitba znamená pro věřící lidi důležitou
součást praktikování víry. Dnes se zastavím u nejdůležitějšího významu modlitby. Člověk modlitbou může děkovat, prosit,
omlouvat se, může projevovat lásku, ale vždycky by měl být ve
spojení s Bohem. V ideálním případě jde o rozhovor. Nejedná
se o rozhovor ubohého podřízeného s mocnou autoritou, která
člověka může srazit do prachu nebo pozdvihnout ke hvězdám.
Jde o povídání, které bych přirovnal k setkání dítěte s milujícím
dokonalým rodičem. A milující rodič přece své dítě vždycky
vyslechne, povzbudí ho, poradí mu, ale v mezích možného i respektuje osobnost dítěte. Dítě se může svěřit se vším, může i o
mnohé prosit, moudrý rodič mu však v mnohém nevyhoví. Dítěti by některá jeho nerozumná přání ublížila. Musí ale vždycky
cítit, že je bezvýhradně milováno a přijímáno. Posiluje ho pak
veliký dotek lásky. Dává mu jistotu.
Ze srdce všem přeji, aby takový intenzivní vztah dokázali
prožívat. Přináší šanci žít lépe a opravdověji.

21. 8. Výlet do Zruče nad Sázavou na dětské hřiště (pro děti od
čtyř let nebo s doprovodem dospělého, sraz ve 12.00 na nádraží, zajišťuje Mgr. Jana Sklenářová)

PRODÁM nebo pronajmu byt 3+1 ve 2. patře v Ledči nad Sázavou, sídliště Stínadla. Rozloha 58 m2. Byt
je velmi pěkný, po rekonstrukci (podlahy, okna, zateplení, měřiče vody a tepla). Sklep v suterénu je součástí bytu. Cena vždy dohodou. V případě zájmu volejte na tel.: 721 577 654.

27. 8. od 15.00 Deskové hry (koná se na faře, zajišťuje Týna
Veletová)
29. 8. v 19.00 Přednášky na faře (přednášející P. ThDr. Jan
Bárta)
Podrobnější seznam akcí a podrobnosti naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
OZNÁMENÍ
Během srpna budou v kostele přihlášky na výuku náboženství
pro děti ZŠ a SŠ na školní rok 2014-2015. Bližší informace na
farním úřadě u p. Jany Sklenářové.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE

PŘIPOMÍNÁME SI
14. 8. Sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník (v koncentračním
táboře Auschwitz-Birkenau si vyměnil místo se spoluvězněm
odsouzeným k smrti. Tím ho zachránil, sám byl popraven)
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

10. 8. ve 14.30 poutní bohoslužba v kostele Proměnění Páně
v Sačanech

5. 9. Bl. Terezie z Kalkaty (připomínka úmrtí světoznámé misionářky Matky Terezy)

13. 8., 27. 8. a 10. 9. v 18.00 Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech

8. 9. Svátek narození Panny Marie

14. 8., 28. 8. a 4. 9. v 19.00 Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí
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Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

PAVLOVSKÉ SLAVNOSTI 23. 8. 2014 od 13 hodin
Let balonem, vystoupení vojenské policie – skupina kynologie, ukázka živočichů stanice ochrany
fauny Pavlov, jízda kočárem do Stanice Pavlov, Luboš a Lety – dog dancing, BESIP – jízda zručnosti,
opilecké brýle, simulátor osobního motorového vozidla, ukázka vybavení záchranných integrovaných
složek (policie, hasiči, záchranná služba), jízda na koních, lukostřelba, ohňová show…
Všechny atrakce pro děti zdarma – nafukovací hrady, skluzavka, megatrampolína, aquazorbing (míče, lodičky)
Celý den hraje skupina POHODA, občerstvení zajištěno, taneční zábava

ŠEPTOUCHOVEM „PŘÍRODOU
KROK ZA KROKEM“

Začátek května byl na Stanici Pavlov o.p.s. ve znamení prvního pilotního ověření projektu OP VK „Přírodou krok za krokem“, který v letošním roce připravujeme. Tento projekt realizujeme díky podpoře Evropského sociálního fondu a rozpočtu
ČR.
V lesoparku Šeptouchov se v rámci projektového dne žáci
prvního stupně ZŠ Ledeč nad Sázavou zúčastnili Zoologické
olympiády a programu Soví malování. Nejprve proběhlo uvítání a žáci se rozdělili do skupin na jednotlivá stanoviště. Žáci 3. tříd se seznámili s biologií a zajímavostmi z říše sov a za
přítomnosti naší sovy Rozárky tvořili svá výtvarná dílka. Děti
nakreslili podle návodu krásné sovičky. Žáci čtvrtých a pátých
tříd si vyzkoušeli znalosti z poznávání zvířat naší přírody a jejich stop nebo si vyzkoušeli vytvořit podle obrázků potravní řetězce. Vyzkoušeli si také, jak je složité správně se rozhodnout
v každodenním životě mladého rysa nebo jak je těžké sehnat si
v přírodě potravu pro přežití. I když to zpočátku moc nevypadalo, vyšlo nám i pěkné počasí. Děti byly moc šikovné, proto jsme
se domluvili, že jim dáme malou odměnu. V pěkném prostředí ledečského lesoparku jsme se rozloučili s pozvánkou na akci „Den se zvířaty“, kde proběhlo poděkování za účast na projektovém dni „Zoologická olympiáda“ a výukovém programu
„Soví malování“. Vyhlášení „Zoologické olympiády“ a ukázky
z tvorby dětí z programu „Soví malování“ proběhlo 23. června
symbolicky mezi zvířátky na „Dni se zvířaty“ v areálu ZO Svazu chovatelů v Pivovarské ulici. Děti i učitelé dostali malou odměnu za dobrou spolupráci.
Děkujeme všem, kteří nám při této akci pomohli, a těšíme se
na další hezké akce.
Za Stanici Pavlov Ing. Věra Hessová

DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ
KROUŽEK 2014
Vážení čtenáři, přátelé a kamarádi rybaření. Stále slýcháme, jak
dnešní děti nemají o nic zájem a jen sedí doma u počítače. Dobrý
tip, jak je od počítačů vyhnat, je začít rybařit. Do letošního Dětského rybářského kroužku se přihlásilo 15 dětí ve věku od 6 do 12 let.
Kroužek byl zahájen v polovině dubna. Většina dětí neměla moc
zkušeností s rybařením, ani se znalostí ryb samotných. Takové zaujetí a zájem o rybářské umění, jako předvedlo těchto 15 dětí jsem
již dlouho neviděl. K našemu potěšení se děti, pod vedením pana
Miroslava Časara, Karla Nulíčka a Jiřího Papoka, rychle a se zájmem učily nejen rybářským dovednostem, rybářskému řádu a poznávání ryb. Každou další hodinu v kroužku bylo vidět, že o rybaření mají opravdu zájem. Kroužek se konal v budově MO ČRS
Ledeč každou středu a těchto hodin se účastnila i většina rodičů,
kteří nám nejen pomáhali při učení rybářských dovedností, jako je
vázání uzlů, háčků a návazců, ale určitě i oni se dozvěděli plno nových a zajímavých věcí. 30. května byly děti na svém prvním oﬁciálním chytání na rybníku Hutě, kde se jich zúčastnilo celkem 12.
Počasí bylo krásné a rybám se chtělo docela i brát. Ta dětská radost
z každé ulovené ryby byla pro nás odměnou, že se stále vyplatí rybářský kroužek pořádat. Mini závod vyhrála Kačka Cudlínová, která chytila 5 kaprů. Děti byly nadšené a už se těšily na to, až dostanou svoji vlastní povolenku a budou z nich mladí rybáři. Neměly to
ale tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Musely se připravit na den „D“, a to 4. června, kdy musely složit zkoušku ve formě testu, který byl stejný, jako mají dospělí uchazeči. Děti pro malé ulehčení test vyplňovaly podle věku ve dvojicích nebo trojicích
a nejstarší samy. Všechny děti test s přehledem zvládly, i když tam
některé otázky jsou těžké a dělají problém i dospělým. Děti však
úspěšně zkoušku složily a byly přijaty do MO ČRS.
Chtěli bychom jim popřát, aby se jim u vody dařilo, aby z nich
vyrostli dobří rybáři a aby jim tento koníček vydržel celý život.
Doufám, že pokud se zkušení rybáři u vody s touto omladinou potkají, předají jim nějaké své zkušenosti a poradí, aby si děti do života nesly správné příklady od dospělých. Víte, že se říká: „Příklady táhnou“! Pak nám nebudou vysedávat u počítačů a budou mít
i jiné zájmy, třeba zrovna rybaření.
Jiří Papok, jednatel MO

9

HC LEDEČ N. S. ZBROJÍ DO DALŠÍ SEZÓNY
Vedení klubu HC Ledeč nad Sázavou zveřejnilo v předchozích dnech změnu na pozici hlavního trenéra klubu a změnu ve
vedení oddílu krasobruslení. To necelý rok poté, co se vedení
klubu ujal nový výkonný výbor a předseda Jan Malík. Proto
jsme pana Malíka požádali o rozhovor.
Pane předsedo, co je smyslem těchto změn na postu hlavního
trenéra mužů a vedení oddílu krasobruslení? Byl jste s výsledky klubu nespokojen?
Rád bych nejprve připomněl, že HC Ledeč nad Sázavou pod
různými jmény, až na dvě krátká přerušení, existuje v našem
městě již od roku 1933. Za tuto dobu se v jeho vedení a trenérských pozicích vystřídala řada lidí, kterým musím za jejich
práci a přínos klubu velmi poděkovat.
S činností a výsledky klubu jsem velmi
spokojen až na jednu věc, kterou zmíním
později. V uplynulé sezóně naši starší žáci
vyhráli ligu Kraje Vysočina a poté i nadstavbu této ligy, do které postoupila úspěšná
mužstva z Kraje Vysočina a z Pardubického
kraje. Naši mladší žáci v téže soutěži postoupili do nadstavbového kola a z těžké soutěže nakonec přivezli výborné sedmé místo.
V naší přípravce v současné době máme 21
hráčů a to je kádr, který nám může závidět
řada větších klubů.
Naše Áčko se letos zapojilo do krajské soutěže Pardubického kraje, která má vysokou úroveň. Krasobruslařky mají jedno
první místo v republikovém žebříčku a jedno sedmé. Oddíl krasobruslení má dvanáct závodnic a tím je největším oddílem na
Vysočině. Uspořádali jsme společně se Světlou nad Sázavou
podruhé pohár Josefa Vašíčka a čtvrtý ročník Ledečské Piruety,
jehož se účastnilo 130 závodnic a závodníků z celé republiky.
A co je zdrojem té zmíněné nespokojenosti?
Hlavní nespokojenost vidím ve ﬁnančním zajištění chodu
klubu. Výše uvedené výsledky byly dosaženy zásluhou obrovské obětavosti našich trenérů, hráčů a podpory rodičů sportujících dětí. Pro vedení HC Ledeč jsou dosažené výsledky na
jedné straně potěšením, na druhé však velikým závazkem. Domnívám se, že však za současného stavu ﬁnancování jsme na
maximu, kterého můžeme dosáhnout. Zejména co se týká Áčka
mužů. Ve vedení klubu jsme vedli již několik měsíců diskusi
o jeho dalším směřování.
K čemu jste došli?
Rozhodli jsme se, že v KLM Pardubicka budeme pokračovat.
Mirek Hrabaň, který v uplynulé sezóně trénoval Áčko, byl jeden
z iniciátorů změny a přesvědčil nás, že osobní zájmy nesmí mít
navrch nad zájmy klubu jako celku a rezignoval na trenérské
místo. Výbor vstoupil do jednání s panem Milanem Chalupou,
který naši nabídku přijal. Milan Chalupa je dvojnásobný mistr
světa, čtyřnásobný mistr republiky, dvakrát stříbrný olympionik, který oblékal mimo jiné i dres Detroitu Red Wings. Je
také špičkovým trenérem, který působil v Jihlavě, Havlíčkově
Brodě a dokonce i v Pardubicích. Jeho příchodem, jako prvního
trenéra s licencí A v dějinách HC Ledeč, chceme zahájit další
éru našeho hokeje.
Zimní stadion postavený za podpory města Ledeč stál na počátku té předchozí éry. Ti malí kluci, kteří před deseti lety začali
na novém zimáku bruslit, letos porazili ostatní kluby Vysočiny
a Pardubického kraje. Jestliže mají ti nejlepší z nich odejít do
velkých klubů a třeba i do zámoří, potom pro všechny ostatní
zde musí být perspektiva výkonného týmu v Ledči. Myslím,
že to jsme jim dlužni. Proto bude nadcházející sezóna vedle
další kontinuální práce s mládeží zacílena i na zlepšení výkonů
Áčka.
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Nepřeháníte to trochu? Myslím třeba s tím zámořím?
Podle studií, které zpracoval ČSLH, pochází většina nejúspěšnějších hokejistů z malých klubů. Například loni přivezl
(mimochodem můj spolužák) Michal Rozsíval Stanleyův pohár
do nedaleké Vlašimi. Proč bychom nemohli toužit po tom, aby
se některému z našich kluků povedl podobný kousek. Talenty
na to máme. Například Kuba Krajíček – celosezónní reprezentace ve výběru Vysočiny a účast na největším mezinárodním
žákovském turnaji v kanadském Quebecu, kde nastupoval ve
výběru hráčů ČR za tým chomutovských pirátů. V letošní sezóně individuálně zářili i další – ledečský hokej v letošní sezóně dostal od svazu hned tři místa a jedno místo náhradníka na
mezinárodní letní hokejovou školu ve Finsku.
Do tohoto programu byli vybráni Kuba Krajíček, Daniel Piskač, Patrik Pokorný a Ondra
Kalenský. Ve výběru Vysočiny letos startovali i mladší žáci Filip Klofáč a Kuba Egart. Je
třeba neopomenout Moniku Sobotkovou, která pomalu začíná dobývat pozici brankářské
jedničky v národním mužstvu žen U15.
A co ta změna ve vedení oddílu krasobruslení?
Oddíl krasobruslení je o něco mladší než
novodobé HC a jako takový prochází také
vývojem. Rozhodli jsme, že je nutné vedení
tohoto oddílu posílit a dát mu větší autonomii, která bude mít
však také svá pevná pravidla. K práci se přihlásily maminky
mladých, začínajících krasobruslařských talentů, jimž ostatní
členové oddílu dali důvěru. Na jejich výsledky si budeme muset ještě počkat. Věřím, že naváží na dosažené úspěchy a skvěle
odvedenou práci minulého výboru krasobruslení, kterému bych
tímto rád poděkoval.
Zmiňoval jste nedobrou ﬁnanční situaci klubu…
To jsme si zcela nerozuměli. HC Ledeč nad Sázavou hospodaří dlouhodobě s vyrovnaným rozpočtem. Nejsem však spokojen s tím, do jaké míry je HC Ledeč schopna komunikovat
s podnikateli a ﬁrmami, kteří by měli tvořit páteř ﬁnančního
zabezpečení klubu. Bezpochyby jsme udělali jako HC kus práce, která je za námi vidět. Nyní potřebujeme zapojit do dalšího
rozvoje klubu partnery, kteří se budou na budoucích úspěších
podílet spolu s námi. Velice rádi bychom našli oporu v podnikatelích a ﬁrmách z Ledče, abychom společně reprezentovali
nejen klub, naše partnery, ale i město, v němž žijeme, pracujeme a sportujeme.
Jaké konkrétní cíle máte na nadcházející sezónu?
Konkrétní cíle máme, ale ještě pro jejich dosažení nemáme
vytvořeny všechny předpoklady. Proto konkrétní nebudu. Zeptejte se před zahájením sezóny, to budeme sdílnější.
Je něco, co byste chtěl našim čtenářům vzkázat?
Chtěl bych vzkázat rodičům dětí předškolního věku, prvňáků
a druháků, ať neváhají využít kapacity naší školičky bruslení,
kterou otevřeme koncem srpna. Fanouškům ledečského hokeje
bych chtěl vzkázat, že příští sezónu se bude určitě na co dívat
a naši kluci budou potřebovat pořádně hlasitou podporu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem kolem HC za uplynulou sezónu! Ať to jsou naši trenéři, kteří odvádějí skvělou práci
s dětmi, členové výboru, kteří se snaží zabezpečit chod celého HC, hráči A týmu, kteří první sezónu v KLM za nelehkých
podmínek hráli, jak to nejlépe šlo či rodičům našich malých
reprezentantů.
Děkuji za rozhovor.
-dp-

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH MUŽSTEV
FOTBALOVÉ SEZONY 2013/2014
Hodnocení sezóny z pohledu trenérů jednotlivých mužstev
a pohled předsedy oddílu pana Noska můžete stále nalézt na
oﬁciálních stránkách FK Kovoﬁniš Ledeč nad Sázavou (www.
fotbal-ledec.cz), ale v krátkosti malé shrnutí.
Muži – družstvo mužů hrálo I.B třídu krajské soutěže Kraje
Vysočina a po výsledkově špatném podzimu následovala kvalitní zimní příprava a doplnění kádru. Jarní část soutěže jsme
již absolvovali bez porážky a byli nejlepší mužstvem jara. Celkové 4. místo a 45 uhraných bodů a nejvíce nastřílených branek v soutěži (75) je slušný výsledek. Do podzimních bojů půjde mužstvo opět posíleno a cílem je navázat na podařenou jarní
část soutěže. Od podzimu též navazujeme na tradici a opět budeme mít v soutěži rezervní tým, který bude sloužit i jako přestupní stanice hráčům dorostu do dospělého fotbalu.
Dorost – družstvo dorostu hrálo I.A třídu krajské soutěže
Kraje Vysočina. V celkové tabulce skončilo na 6. místě, což je
výsledek průměrný, ale v současné době odpovídající možnostem našich dorostenců. V průběhu soutěže jsme sice rekordně vyhrávali, ale výkonnost byla kolísavá a následná utkání
se nedařila dotáhnout do vítězných konců. Mužstvo se potýkalo s problémovou tréninkovou morálkou a nedostatečným
počtem hráčů. Obecným znakem soutěže je málo početná základna a proto se družstva v soutěži různě spojují a navzájem

spolupracují. I naše mužstvo je a i v nové sezoně bude, posíleno o hráče z okolních klubů.
Mladší žáci – účast v okresní soutěži hrané systémem 5+1
a celkové 9. místo z celkových 16 účastníků se ukázala jako
spravedlivá a odpovídající možnostem mužstva. Družstvo střídalo výborně odehrané zápasy s těmi podprůměrnými. Do nového ročníku jsme však přihlásili družstvo mladších žáků do
soutěže OFS Kutná Hora a těšíme se nejen na změnu systému,
nově 7+1, ale i na nová mužstva, jako jsou Kutná hora, Čáslav,
Zruč nad Sázavou atd.
Přípravky – v této věkové kategorii máme nejsilnější zastoupení. Družstvo starší přípravky se zúčastňovalo turnajů pořádaných OSF Havl. Brod a i na základě dohody mezi jednotlivými
kluby pořádalo přátelská utkání, kde proti sobě nastupovali věkově mladší hráči. Do nové sezóny budeme mít družstvo předpřípravky, mladší přípravky a starší přípravky. Je opravdu velký
zážitek vidět trénink mužstev, kdy v jednu chvíli je hřiště doslova obsypáno téměř 50 hráči. Věříme, že tréninkové nadšení
a píle vydrží našim nejmenším hráčům i do podzimní části.
Rozpis soutěží je v tuto chvíli úplný pouze pro družstva mužů, dorostu a mladších žáků.
Další podrobnosti na www.fotbal-ledec.cz
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VZPOMÍNKY
Kdo v srdci žije - neumírá
Dne 29. července 2014 jsme vzpomněli
1. výročí úmrtí naší drahé maminky,
babičky a sestry,
paní BEDŘIŠKY LÍBALOVÉ
z Ledče nad Sázavou.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina.
Děkujme všem, kteří vzpomenou s námi.
Martina Měkotová

Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 11. srpna 2014 uplynulo 10 roků, kdy
nás navždy opustil
pan ROBERT MĚKOTA z Ledče n. S.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka
Věra, synové Luboš a Libor s rodinami
a ostatní příbuzní.

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 14. srpna 2014 uplynulo
deset let od úmrtí
paní BOŽENY ČEPOVÉ
z Ledče nad Sázavou.

Vzpomínka na
pana OLDŘICHA ZIKMUNDU
z Habreku.
Dne 17. srpna 2014 uplynou dlouhé tři roky,
co jsme bez Tebe. S láskou a úctou na Tebe
často myslíme a vzpomínáme, byl jsi nám
skvělým synem, bratrem, tatínkem, dědečkem a kamarádem. Miloval jsi pivo, zpěv
a ženy, proto - kdo chce uctít tvou památku,
nechť si dojde na jedno točené. Chybíš nám!
Rodina

S láskou a úctou stále vzpomíná
rodina a přátelé.

Dne 21. srpna 2014 si připomeneme
už první výročí od tragického úmrtí
pana MARTINA HOSPODKY
z Ledče nad Sázavou.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou
spolu s námi.
S láskou a každodenní vzpomínkou rodiče
a sourozenci s rodinami

Dne 3. srpna letošního roku by oslavila 85. narozeniny
paní LIBUŠE ČEPLOVÁ z Ledče nad Sázavou.
26. srpna uplyne třicet let od úmrtí jejího syna,
pana JIŘÍHO ČEPLA, rovněž z Ledče.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

VOLEBNÍ NABÍDKA STRANÁM
Redakce Ledečského zpravodaje nabízí stranám, které aktivně vstupují do komunálních voleb v Ledči n. S. 2014,
otištění volební nabídky pro občany města (kandidátka, program…) ZDARMA! Materiál musí být do velikosti A5
na šířku, nejlépe zpracované PDF, jinak dohodou. Dodání materiálů k uzávěrce zářijového zpravodaje
– 25. 8. 2014. Kontakt do redakce Ledečského zpravodaje: MěÚ Ledeč (otakar.kubat@ledecns.cz).

PODVEČER S DECHOVKOU
V HOTELU SÁZAVA
Provozovatelé hotelu Sázava v Ledči nad Sázavou uspořádali 1. srpna v prostorách hotelu posezení s dechovkou pro všechny věkové kategorie. Děti si zaskotačily
v dětském koutku, dospělí si při pivečku vyslechli minikoncert místní dechové skupiny Sázavanky, někteří si i zatančili. Příjemným zpestřením byla přítomnost pana
Chaloupky se svým koněm, v jehož sedle se děti svezly. Léto, hudba, lahodný nápoj
– to byly hlavní atributy tohoto milého setkání.
J. Sladkovský

KOSTELNÍ VĚŽ OPĚT „ZÁŘÍ“
Zdejší děkanský kostel patří k dominantám města a nový nátěr střechy věže si opravdu už zasloužil.
Ten minulý, provedený před necelými pětadvaceti lety, moc nedržel a poslední dobou tuto významnou
stavbu spíše hyzdil. A tak všichni občané města koncem července přivítali nejen okázalé divadlo, to když
se pracovníci jihlavské ﬁrmy IS MONT, spol. s r.o. pohybovali na plošině vysokého ramena jeřábu, ale
především výsledný dojem, který nový nátěr skýtá. Taková úprava si samozřejmě vyžádá nemalé náklady, v tomto případě to bylo 262.824,- Kč, z toho Kraj Vysočina přispěl 80.210,- Kč, ﬁrma AQUACOMP
HARD, s.r.o. přispěla 50.000,- Kč, 132.614,- Kč dalo Město jako dotaci na zasedání zastupitelstva na začátku května letošního roku.
Dnešní podobu získala kostelní věž až přestavbou v roce 1900, to právě přibyla téměř 30metrová jehlanovitá věž, které to teď tak sluší.
ok, foto J. Pešek
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