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OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

Starosta města Ledeč nad Sázavou Mgr. Petr Vaněk podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou se uskuteční 
 v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 
 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 Vrcha a.s., středisko Habrek, Ledeč nad Sázavou
pro voliče bydlící v obcích:
– Habrek – Obrvaň – Souboř – Sychrov  – Vrbka

3. Právo volit má státní občan České republiky a státní občan jiného, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je 
ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let 
a je v den voleb v tomto městě přihlášen k trvalému pobytu. 

 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku.

V Ledči nad Sázavou dne 28. srpna 2014  

Mgr. Petr Vaněk, starosta města
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU 
A NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Prázdniny dětem utekly jako 
voda a je tu nový školní rok. 
1. září se odpočinuté děti vrátily 
do lavic. 73 z nich usedlo do škol-
ních lavic poprvé v životě a jejich 
prvním školním rokem je prove-
dou třídní učitelky Marie Čucha-
lová, Jana Čuchalová a Andrea 
Chaloupková.

Každý rok se společně s Měs-
tem Ledeč nad Sázavou snažíme 
našim žákům i učitelům zlepšo-
vat podmínky pro jejich práci, 
nejinak tomu bylo i loňský školní 
rok. Během prázdnin byla pro-
vedena rekonstrukce počítačové 
učebny v budově školy v Nádraž-
ní ulici. Učebna byla vybavena 20 
počítači, dataprojektorem a byla 
kompletně zrekonstruována počítačová síť. Byly vy-
malovány třídy pro žáky prvního a šestého ročníku, 
zrekonstruována místnost skladu učebnic v budově 
v Nádražní ul., z které byla vytvořena nová třída. 
Jedna první třída byla vybavena výškově stavitel-
ným nábytkem. V loňském školním roce byla zre-
konstruována sborovna v budově v Nádražní ul., 
školní cvičná kuchyň, žákovské knihovny byly vy-
baveny novým nábytkem, byly zrenovovány dveře 
v budovách školy v Nádražní ul. a vyměněny boční 
vchodové dveře do budovy školy v Komenského ul.

1. září 2013 se do zrekonstruovaných prostor 
v budově bývalé školní jídelny v Komenského ul. 
přemístila Základní škola Habrecká, která se 1. led-
na 2014 stala součástí naší základní školy. Naše ško-
la se rozrostla o 30 žáků. Díky sloučení bude v naší 
škole od 1. září 2014 otevřeno šest tříd s upravený-
mi vzdělávacími programy, kde se bude vzdělávat 
42 zdravotně postižených žáků pod vedením zkuše-
ných speciálních pedagogů.

V loňském školním roce jsme pokračovali v rea-
lizaci projektu „Moderní vyučování“, na který jsme 
získali dotaci ve výši 2 627 754 Kč z „Operačního 
programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, ob-
last podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělává-
ní na základních školách“. Cílem je podpora sedmi 
vytipovaných vzdělávacích oblastí. Zlepšování vý-
uky v těchto oblastech je dosahováno metodickým 
vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou 
a následným používáním nových metodických po-
můcek a učebních materiálů. Naše škola si zvoli-
la tato prioritní témata: čtenářskou a informační 

gramotnost, cizí jazyky, využívání informační 
a komunikační technologie, matematiku a přírodní 
vědy. Tento projekt je spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České re-
publiky. Díky němu mohla škola zakoupit 20 inter-
aktivních dataprojektorů, 20 počítačů a vzdělávací 
materiály a pomůcky pro výuku českého jazyka, 
anglického jazyka a přírodovědných předmětů.

Od nového školního roku čeká naše žáky, za-
městnance i veřejnost několik novinek. Na podzim 
budou spuštěny nové webové stránky školy. Škola 
nahradí tradiční papírovou podobu třídních knih za 
„elektronické třídní knihy“, známky byly v elektro-
nické podobě zapisovány již od loňského školního 
roku.

Výše zmíněným projektem či změnami však naše 
snaha o pestřejší, příjemnější a kvalitní výuku ve 
škole končit nebude. Navážeme na úspěšné akce 
z minulých let: divadelní představení žáků spojená 
se slavnostním vyřazováním žáků 9. ročníku, školní 
jarmark, sportovní turnaje, akce školní družiny atp. 
I nadále se budeme aktivně účastnit mezinárodního 
stonožkového hnutí „Na vlastních nohou“ a meziná-
rodního programu GLOBE, který si klade za cíl pod-
porovat u žáků zájem o přírodní vědy. O všech akcích, 
do kterých se naše škola v minulém školním roce za-
pojila, jsme veřejnost pravidelně informovali na we-
bových stránkách školy a budeme tak činit i nadále.
Na závěr přeji všem našim žákům, zaměstnancům 
školy a rodičům hezký a úspěšný nový školní rok 
2014/2015. 

Petra Vágnerová. ředitelka školy
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KALEIDOSKOP

Z letošního roku jsme „uloupli“ už dvě třetiny a ta třetí patří tradičně školákům, zejména těm, kteří do 
školních lavic usedají poprvé. Deštivé ráno letošního 1. září jim to moc neusnadnilo, ale většině z nich to na 
elánu a očekávání nic neubralo. Pozdravilo je vedení školy i města, doprovodili dojatí rodiče a prarodiče. 
Žáčky však čeká velká změna. Nový režim, nové prostředí, nové autority, ale oni to jistě dobře zvládnou. Ať 
se tedy do školy příští léta vracejí rádi, mají úspěch a radost ze společné práce. Takové přání samozřejmě 
platí pro všechny žáky, studenty a pracovníky pedagogické i nepedagogické na všech ledečských školách. 
Pokud by to někde přeci jen trochu skřípalo, už na konci října čeká odpočinek – prázdniny, arci tři dny. 

ok, foto: V. Skála
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC SRPEN 2014

POŠKOZENÍ DVEŘÍ U NO-
VOSTAVBY – dne 20. srpna 2014 
bylo na Policejní stanici v Ledči 
nad Sázavou oznámeno, že dosud 
neznámý pachatel v době od 8:30 
hod dne 9. 8. 2014 do 16:00 hod 
dne 10. 8. 2014 u objektu novo-
stavby v Ledči nad Sázavou, ul. 
Hradní, nezjištěným předmětem 
a způsobem poškodil vnější část 

dřevěných vchodových prosklených dveří, čímž způsobil 
majiteli objektu celkovou škodu poškozením ve výši nej-
méně 21.290,- Kč. 

VLOUPÁNÍ DO PRODEJNY – policisté Policejní 
stanice v Ledči nad Sázavou dne 15. 8. 2014 vyjížděli 
k nahlášenému případu vloupání do prodejny smíšeného 
zboží v obci Hněvkovice, kdy dne 15. 8. 2014 v 01:04 ho-
din neznámý pachatel nezjištěným způsobem roztáhl mříž 
a vypáčil okno v zadní části prodejny v obci Hněvkovice, 
kdy následně vnikl do prostor prodejny a zde odcizil růz-
né zboží v celkové hodnotě 32.601,- Kč. 

VLOUPÁNÍ DO RODINNÉHO DOMU – dne 19. 8. 
2014 byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci přeči-
nu krádeže vloupáním a porušování cizí věci, kdy dosud 
neznámý pachatel v době od 18:30 hodin dne 14. 8. 2014 

do 10:00 hodin dne 19. 8. 2014 vnikl násilně do rodin-
ného domu v obci Hradec, který celý prohledal a odcizil 
fi nanční hotovost ve výši 1.000,- Kč a harmoniku nezjiš-
těné značky a stáří a dům opustil, dále pachatel z kůlny 
u domu odcizil benzinovou sekačku na trávu, čímž způso-
bil majiteli celkovou škodu ve výši nejméně 21.100,- Kč.

KRÁDEŽ PENĚŽENKY V PEKAŘSTVÍ – dne 27. 8. 
2014 vyjížděli policisté z Ledče nad Sázavou k případu 
krádeže peněženky v pekařství „U Dymáků“ v Ledči nad 
Sázavou, kdy dosud neznámý pachatel dne 27. 8. 2014 
v době od 12:45 hod. do 12:55 hod. využil nepozornos-
ti prodavačky a z pultového mrazáku odcizil volně po-
loženou dámskou peněženku s fi nanční hotovost ve výši 
10.000,- Kč, zlatými náušnicemi a dalšími doklady, čímž 
poškozené prodavačce způsobil škodu v celkové výši nej-
méně 11.100,- Kč.

Vzhledem k tomu, že opět začíná školní rok 2014–2015 
s předpokladem zvýšeného pohybu dětí v okolí základ-
ních a mateřských škol, tak bych tímto chtěl apelovat ze-
jména na řidiče motorových vozidel, aby dbali opatrnosti 
a bezpečnosti při jízdě v okolí škol a na místech zvýšené-
ho pohybu dětí.

npor. Bc. Luboš PEJCHAR , v.r., 
zástupce ved. OO Světlá n. S., 

Policejní stanice Ledeč n. S. 

13.–14. 9. Dr. Maštálka,
Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 569 721 553

20.–21. 9. Dr. Richter, 
Jiráskova 669, Chotěboř Tel.: 569 626 481

27.–28. 9. Dr. Kočová, 
Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 724 170 466

4.–5. 10. Dr. Novotná, 
Kalinovo náb. 605, H. Brod Tel.: 569 424 499

11.–12. 10. Dr. Ander, 
Nám. T.G.M. 323, Chotěboř Tel.: 569 623 980

18.–19. 10. Dr. Brázda, 
Krále Jana 538, Chotěboř Tel.: 569 623 790

ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ 2014

Stavebniny,
Sázavská 263, Ledeč

– míchací centrum – fasády, interiér 
– maltoviny, lepidla

– AKCE  Isover Domo Plus
– michalcak@atos.cz, m. 777 778 035

Prodejna,
Husovo nám. 139, Ledeč

– koupelnový nábytek, předložky a doplňky
– dlažby, obklady

– nářadí elektrické, ruční, autodoplňky
– prodejna@atos.cz, m. 777 778 037

 
velkoobchod VODO-TOPO,

Nádražní 609, Ledeč
– vodoinstalační a topenářský materiál

– plyn, inženýrské sítě, sanita
– elektroinstalační materiál 

– zatocilova@atos.cz, m. 777 778 036

sobota, neděle, svátek 9:00–12:00
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PLK. ZDENĚK VLTAVSKÝ – 120. VÝROČÍ

Vážení ledečští občané, dámy a pánové,
stojíme zde dnes, abychom si připomněli 120 let 
od narození významného ledečského obyvatele, 
plukovníka generálního štábu Zdeňka Vltavského. 

V každé české vsi a v každém městě nalezneme 
pomník padlým ze světové války, od jejíhož vypuknutí 
letos uplyne sto let. Zdánlivě paradoxně je na nich 
obvykle víc jmen než na pomnících z té druhé. Často 
přitom zapomínáme, že většina českých vojáků tehdy 
bojovala v uniformě c. a k. monarchie s pocitem, že 
případné vítězství by Čechům přineslo pouze nový útlak. 
Přesto v naprosté většině bojovali statečně. Byl mezi 
nimi i kadet Zdenko Waldhütter.

6. června roku 1915 byl raněn do stehna a do srpna 
byl hospitalizován ve vojenské nemoci v uherské 
Nagykanizse. Tedy právě v tom městě, do něhož se 
ve šťastných předválečných letech vydával na toulky 
Jaroslav Hašek se svými kumpány ze Strany mírného 
pokroku v mezích zákona. Osudy těchto dvou mužů 
jako by představovaly protiklad české vojenské tradice. 
Zatímco se Hašek – ač ne zcela právem – stal synonymem 
odpírání a sabotování vojenské služby, kadet Waldhütter, 
jenž jako český vlastenec později přijal po matce jméno 
Vltavský, náleží k mužům, kterým se armáda stala 
smyslem života - a také osudem.

Rodák z Dolního Města pod Lipnicí se stal 
československým expertem na velení obrněné vozbě, 
tedy tankovému vojsku. Jako bývalý legionář a veterán 
východní i západní fronty udělal v prvorepublikové 
armádě vzornou kariéru. Za to, i za neohrožené angažmá 
v domácím odboji během tíživých let protektorátu, se 
mu posléze komunistický režim odvděčil šikanováním, 
vyhozením z armády i vysokoškolské katedry, 
vystěhováním z Prahy a dehonestací.

Dnes bohužel v české veřejnosti přežívá spíše odkaz 
Haškův, přestože oba muži – Hašek i plukovník Vltavský 
– ukončili svou životní pouť právě ve zdejším kraji 

– a oba s pocitem nepochopení a zklamání z vlastního 
národa. 

Pravda, dnes pojem národní hrdost patří k floskulím, 
které si bere do úst kdejaký žvanil či extremista. Tím spíš 
by mělo být naším úkolem, abychom tomuto sousloví 
vrátili obsah. Připomínka statečnosti, odhodlanosti, ale 
i smutného konce plukovníka gšt. Zdeňka Vltavského 
myslím může patřit k oněm chvílím, kdy je vhodné si 
připomenout, že existují ideje, za které má smysl bojovat 
– jak kdysi, tak i dnes, třeba v Afghánistánu. I tam máme 
své hrdiny a své padlé. A pokud svoboda náleží také k těm 
slovům, jejichž obsah dnes mnohým poněkud uniká, pak 
bych ráda na závěr připomněla, že Zdeněk Vltavský si 
smyslu, obsahu a ceny svobody byl velmi dobře vědom. 
I proto by bylo záhodno, aby si jeho památku Ledeč, ale 
nejen Ledeč, připomínala častěji.

Děkuji Vám za pozornost. 
Eva Vorlíčková, radní hl. města Prahy

Milí přátelé,
dovolte mi při této vzácné příležitosti, kdy se ve výroční 
den narození legionáře, důstojníka a diplomata Zdeňka 
Vltavského scházíme kolem jeho hrobu, abych 
připomenul jednu zajímavou regionální, chcete-li 
vysočinskou souvislost. 

Není úplně běžné, aby z takového zapadlého koutu 
vlasti, jako je tento náš, vzešla řada nepřehlédnutelných 
osobností, které se výraznou měrou podílely 
na budování samostatného Československa, naší 
armády a prvorepublikové diplomacie. Nedaleko odtud 
je pohřben ledečský rodák Jan Šeba, důstojník čs. 
legií v Rusku, spoluorganizátor legií v Itálii, po válce 
Masarykův a Benešův spolupracovník, vyslanec 
v Jugoslávii, Rumunsku a Číně, autor pozoruhodné 
knihy „Rusko a Malá dohoda ve světové politice“, která 
v roce svého vydání – 1936 – vzbudila značný ohlas, 

V pátek 8. srpna jsme si v Ledči připomněli kulaté výročí našeho významného spoluobčana plk. generálního 
štábu, legionáře a diplomata Zdeňka Vltavského. Akci uspořádalo Nezávislé podmelechovské sdružení a setkalo 
se se sympatickým zájmem veřejnosti. Nejdříve proběhlo krátké pietní setkání u hrobu plk. Vltavského na starém 
ledečském hřbitově, na kterém promluvila radní hl. města Prahy Eva Vorlíčková a spisovatel Miloš Doležal a byl 
položen věnec. Poté proběhla v synagoze zajímavá beseda s historikem Tomášem Jaklem z pražského Vojenského 
historického ústavu, který se dlouhodobě zabývá osobností Zdeňka Vltavského a tématem konce II. světové války 
v Praze a Čechách. Setkání byla také přítomna Vltavského dcera paní Olga Pešoutová. 

md, foto Jan Kárník

Pokračování na str. 7
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mj. i značně negativní – nu nikde jinde než 
u německých nacionalistických publicistů.

Dalším ledečským rodákem je Lev 
Sychrava, politik, právník, novinář, 
spisovatel, jeden čas také Masarykův 
sekretář, po první sv. válce velvyslanec 
ve Francii, dlouholetý redaktor legionářských 
novin Národní osvobození, za druhé války 
vězněn v nacistickém koncentračním táboře 
Buchenwald, po roce 1948 exulant.

A nemůžu při této příležitosti zapomenout 
ani na generála Karla Kutlvašra, vojáky 
úsměvně přezdívaného jako „bráška 
kultivátor“, rodáka z nedalekých 
Michalovic, účastníka bitvy u Zborova, 
důstojníka čs. legií v Rusku, spolutvůrce naší 
prvorepublikové armády, za II. sv. války člena Obrany 
národy a v květnu 1945 vojenského velitele Pražského 
povstání, komunisty odsouzeného na doživotí.

A jako důkaz, že legionářská tradice měla i v našem 
kraji svého pokračovatele, musím jmenovat Bohumíra 
Fiřta, válečného pilota, příslušníka 310. čs. stíhací perutě, 
účastníka bitvy o Británii, který patří s pěti sestřely 
a jedním pravděpodobným mezi letecká esa a naše 
nejúspěšnější letce za II. sv. války – jeho prach odpočívá 
pár desítek metrů odtud. 

Vltavský, Kultvašr, Šeba, Sychrava, Fiřt a další – to 
jsou živé postavy našich novodobých dějin, nepatetičtí 
hrdinové, vlastenci, ke kterým je třeba se hlásit 
(mimochodem – pokud se nemýlím, nikdo z nich nemá 
v Ledči ani pamětní desku ani připomínku v místním 
muzeu); jsou to osobnosti, o které je možné se v naší 
hodnotově rozbředlé současnosti opírat. I o to se s přáteli 
pokoušíme v našem Nezávislém podmelechovském 
sdružení – uvědomujeme si, že minulost nezmizela, 
nevyprchala. Žije s námi.

Miloš Doležal 

ISLÁM, NÁSILÍ A MY 
V minulých dnech přinesla média informace o děsivé 
popravě amerického novináře v Sýrii. Zavraždil ho 
člověk, který se prohlašoval za islámského bojovníka. 
Dopustil se tohoto šíleného skutku niterně věřící 
muslim? Takový čin by byl v rozporu s Koránem, 
jediným svatým písmem muslimů, jak ho předložil 
Muhammad. Hned v první súře čteme “Ve jménu 
Boha milosrdného, slitovného“. Korán neobsahuje 
často zmiňované právo Šaría, nenajdeme v něm výzvy 
k teroru, nepodněcuje primárně k násilí. Kde tedy 
má takové zlo kořeny? Ve fanatizmu, ve zneužívání 
vykořeněných jedinců, kteří cítí prázdnotu současných 
společností a snadno se nechají jednoduchou myšlenkou 
zmanipulovat. V nejistotě, která plodí nenávist. 
Všechno to se nás bytostně týká. Řada lidí u nás cítí 
povrchnost toho, co společnost lidem nabízí a naplňuje 
je to prázdnotou. Ve spojení s agresivními hlasateli 
jednoduchých řešení může jít o velice jedovaté podhoubí 
násilí. 
Věřícím lidem se s prázdnotou bojuje snáze, mají 
naznačenou životní cestu. 
Pane, dej nám sil, ať dokážeme být neagresivní, ale 
pevní, nesobecky milující a radující se z budoucnosti. Ať 
je na nás vidět, že máme v sobě lásku.  

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
Výuka náboženství (na základních a středních školách 
začíná v září, bližší informace a přihlášky na faře) 
14. 9. a 12. 10. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá 

měsíčně v útulném prostředí fary, účastní se nejen 
děti, ale i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře 
a vyslechnou krátkou promluvu. Po promluvě se 
připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. Organizuje 
Mgr. Jana Sklenářová).

18. 9. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání 
v kostele)

27. 9. ve 14.00 Svatováclavské setkání farníků (posezení 
na farní zahradě, hudební produkce). Podrobnější 
seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
15. 9. Pannu Marii Bolestnou (vzpomínáme na bolest, 

kterou Maria vytrpěla jako matka Ježíšova) 
16. 9. Sv. Ludmilu, mučednici (babička sv. Václava, 

vychovala ho). 
21. 9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty (apoštol, který 

provázel Ježíše, dle tradice autor evangelia) 
28. 9. Sv. Václava, mučedníka, patrona českého národa

Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal 
a sestavil 

Mgr. Miroslav Sklenář
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V E L K Á  VÁ L K A
Díl druhý. Po těchto kolejích odjížděli mladí muži z Ledče a z celého kraje ke svým regimentům a následně 
na evropská bojiště. Mnozí z nich se zpátky už nevrátili, jak o tom svědčí pomníky rozseté po okolí. Připomeňme 
si tuto nešťastnou dobu v příspěvcích a dokumentech ledečského rodáka – pana dr. Vostatka. Máte ve svém 
rodinném albu zajímavé fotografie a dokumenty z těchto časů (týká se především Ledče a okolí)? Zapůjčte nám 
je laskavě k dalšímu zadokumentování a případnému otištění ve  zpravodaji. Po několik jeho dalších vydání 
se budete na této stránce potkávat s událostmi a osudy, od kterých nás dělí celých sto let. Za spolupráci děkuji. 

ok

S I G N U M  L A U D I S
Druhý díl. Vysoké důstojnické vyznamenání založil 

Franz Josef I. v roce 1860. Šlo o vojenskou zá služnou 
medaili pro důstojníky udělovanou v míru i ve válce. 
V překladu Odznak pochvaly. Před časem byl natočen 
český film právě s tímto názvem.

Podařilo se mi zjistit, že nositelem tohoto vyznamenání 
byl i ledečský rodák Josef Veselý. Můj otec mi před lety 
sehnal lístky c. a k. polní pošty adresované přímo na J. 
Veselého nebo jeho rodinu. Jak mi otec kdysi říkával, 
bydleli prý v Hrnčířích v místech, kde je nyní Billa. I když 
z korespondence z let 1915 a 1916 vyplývá, že v Ledči žili 
rodiče jmeno vaného, bydlela tam i jeho manželka Polda 
(Leopoldýna). Ještě jsem se dozvěděl, že snad matka 
Josefa prodávala v trafice, prý i pohledy. Nakonec mám 
řadu ledečských pohlednic, kde je uvedeno Nákladem 
J. Veselého. Josef určitě studoval a dosáhl pedagogické 
kvalifikace, takže byl profesorem na gymnáziu v Čáslavi. 
Na došlých lístcích s razítkem polní pošty č. 113 je jako 
odesílatel Máňa Nováková, studentka z Čáslavi a píše 
svému profesorovi, tlumočí pozdravy rodičů. Je tam mj. 
i věta, „že jste si nikdy nepomyslil, že za jeden rok se 
podíváte do tolika míst“. Por. Veselý dostával i pozdravy 
a sdělení svých kolegů od čáslavského c. a k. pěšího pluku 
č. 21 z Jihlavy, Lublaně, Klosterneuburg, Eger (Uhry) aj.

Pokud jde o jeho účast v armádě, pak na korespondenci 
je titulován jako praporčík nebo Fähnrich (je to totéž). 
V září 1915 byl asi povýšen, protože mu dochází 
blahopřání k povýšení. To už se objevuje u jeho jména 
a hodnosti, že je velitel roty - 3 / XXII pěšího pluku č. 
21 (na ruské frontě). V originále KompagnleKmdt 3/
XXII IR 21 (Kmdt= Komandant). Jak byl jeho útvar 
přesunován, objevují se tam i různé adresy. Nejčastěji 
je to FP (Feldpost) Nr. 113, v srpnu posléze FP Nr 109, 
v říjnu 1916 FP Nr 16. Předtím v červnu 1915 měl adresu: 
21. Inf. Reg. II. Feldkompagnie, 11. Gebirgsbrigade 
(horská brigáda).

Pozoruhodná je korespondence z Ledče n. S. Budí to 
dojem, že to byl vážený pán, v uvedené době i voják. 
Dostal řadu lístků s blahopřáním k povýšení i k získání 
vysokého vyznamenání. Psal mu např. děkan Václav 
Vačkář, že se za něj modlí v kostele, lístky jsou 
od Ledečáků Josefa Krajíčka, Josefa Jakubce (hodináře), 
Štěpánky a Leopolda Fukse, Štěpánky Frankové, dokonce 
jsem tam našel lístek od mého dědečka Jana Vostatka. 
Psali mu i kolegové od čáslavského pluku, které válka 
zavedla do jiných krajin, často i s nemocemi či zraněním 
do lazaretů. Ze jmen vím, kde byl Josef Jakubec, myslím, 
že i Josef Krajíček, ale tím mé znalosti končí.

Svérázné jsou dva lístky s odesílatelem Společnost 
od Šálů. Ze srpna 1915 má adresu ještě „praporčík“. 
Kde byla hospoda U Sálů, to nevím a jistě někdo znalý 
pomůže (a nejen s tímto problémem). Konal se tam 
večírek starých rekrutů a je tam plno podpisů. Dovolím 
si v závorce doplnit, o koho asi šlo. Podpisy jsou: Andrle, 
J. Rudl a Rudl ml. (byli mj. zahradníci), Křivohlavý Josef 
(soustružník dřeva) Rudolf Hadrava (měli strojírnu), 
Svoboda Al., Jan Liška, Tomáš Soldát (cukrář, Hoskovec 
Jan a Josef, Koubík, Janák (řezník?), L. Stejskal, Karel 
Pražák (holič), L. Černický (holič), Khol, dále Jan 
Škarvada, Alois Škarvada (pod ním napsáno: odveden). 
Škarvadovi byla rodina, v níž se narodil vysoký církevní 
hodnostář a s nímž jsem ještě já vyměnil dopisy, protože 
můj přítel gen. v.v. Zdeněk Škarvada (zemřel nedávno 
v 95 letech) potřeboval znát rodinné návaznosti. Podařilo 
se. Asi tři podpisy jsem nevyluštil.

Druhý lístek z října 1916 opět od Šálů. Tam 
por. Veselému děkují za lístek a sdělují, že pivo stojí 23 
krejcarů. Píše J. Jakubec. Podpisy: Khol, Kunc, Maršoun 
(žili zde), Tůma (bylo více rodin), K. Pospíšil, Svoboda 
Jarda, Fanda a Josef Svoboda, Grünfeld (pracoval na okr. 
úřadu), Och, Karel Pražák, Tomáš Soldát, L. Stejskal, 
Havel (rodina zde žila). Něco nepřečteno.

Pokračování na str. 9
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1914–1918 Vzpomínky a dokumenty
RNDr. M. VOSTATKA

Jistě nelze pominout sdělení z dalších lístků. J. Krajíček píše v srpnu 1915 mj.: Ve čtvrtek odvody do 50 let. Prodej 
mouky a chleba na lístky. Z narukovaných přišel domů Vaňkát, Šeba truhlář. Tentýž J. Krajíček píše v září 1915: Dnes 
u Vás zřizovali elektrické osvětlení, neb pomalu nebude ani k dostání petrolej... V noci už jsou silné mrazíky.

Tolik bezmála sto let staré zprávy a události z Ledče a připomenutí si řady lidí ve víru Velké války. Tehdy byla ještě 
teorie, že „Srby utlučeme čepicemi“, ale realita byla úplně odlišná. Již se nepamatuji na vyprávění, ale mám dojem, 
že por. Josef Veselý válku nepřežil. Možná, že se odhodlám napsat do Vídně na Kriegsarchiv, kde by jistě podrobnosti 
o nositeli Signum laudis neměly chybět. Každopádně prosím o shovívavost, ale čas utíká, pamětníci událostí daleko 
mladších už nejsou. Tak aspoň ta trocha o létech minulých nemůže být na škodu...       

Dr. Miroslav Vostatek

Ledeč 23. VIII. 1915 – lístek do pole K. v k. Feldpostand Nr. 113, do Ledče

26. I. 1916 – blahopřání z Ledče Ilustrační dobová pohlednice

„Víš, kdo to byl Lev Sychrava?“ optala se mě známá 
na červnovém srazu Ledečáků na Malé Straně. Věděl jsem 
to a dostal jsem odpověď, že jsem byl zatím jediný (i v Ledči 
nedostala odpověď). Tak jsme se rozpovídali a hovořili 
jsme o Velké válce. Nakonec slovo dalo slovo, dostal jsem 
doporučení, že by se o tom mělo napsat do Ledečských 
novin. Nelenil jsem, shromáždil dostupný materiál z krabic 
a sedl ke psaní. 

Když přijedu jednou za čas do Ledče na sraz, nepotkávám 
už ve městě známé tváře. Maturoval jsem zde v roce 1950 
a šel jsem studovat farmacii do Brna. Končil jsem v roce 
1954 s fungl novým tehdy titulem „promovaný farmaceut“. 
Jak se dalo očekávat, tato reforma neměla dlouhého trvání. 
Pak jsem nastoupil do Pardubic a pracoval v chemickém 
průmyslu. Byt jsme dostali v nové čtvrti Dukla, která vznikla 
na místech, kde začal létat Ing. Jan Kašpar a roku 1914 se 
zde začalo s výstavbou obrovské barákové nemocnice 
(kolem 400 objektů) pro 10 000 raněných a nemocných. 

Pamatuji si, že pro nábytek se jelo 
do baráku, kde v té době byly operační 
sály. Jak roky plynuly, tak jsem se 
přestěhoval. V Bratislavě jsem obhájil 
titul „doktor prírodovedy“. V Brně již 
farmacie totiž už nebyla. Časem mi bylo „změněno povolání“ 
a pracoval jsem v nemocnici na oddělení klinické biochemie. 
Stalo se, že jsem externě po příslušných zkouškách učil 
(i Ledečáky) na Vyšší odborné škole chemické toxikologii. 
Byl jsem ženatý, měli jsme syna a roky plynuly neskutečným 
tempem. Jako koníčka jsem měl filatelii a zajímala mě 
exotika (Mozambik, Katanga, nizozemské kolonie aj.) Stále 
častěji jsem se zabýval polními poštami různých dob. Ale 
nalézt nějaké starší celistvosti ve spojitosti s Ledčí nebylo 
snadné. Něco se podařilo a výsledky bude moci čtenář 
posoudit na těchto stránkách. Tedy takto jsem se představil 
jako ledečák (kupodivu narozený v Pelhřimově roku 1930).      

RNDr. Miroslav Vostatek

KDO JE DR. MIROSLAV VOSTATEK
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Stacionář Petrklíč v Ledči nad Sázavou je jedním 
z projektů Oblastní charity Havlíčkův Brod (OCH). 
Více než 10 let poskytuje služby dětem a mladým do-
spělým Ledečska s těžkým kombinovaným postižením.                                                                                                                 
Článek rodičů v Cestě Vysočinou uvádí množství in-
formací, které se nezakládají na pravdě. Tyto nepravdy 
byly rodičům sděleny bývalou vedoucí stacionáře paní 
Mgr. Vrbovou. Ta byla odvolána v únoru 2014 z pracov-
něprávních důvodů. Pokusíme se na některé body rea-
govat už jen proto, aby byla zachována důvěryhodnost 
OCH, která pečuje v našem regionu o příslušníky mnoha 
set rodin.

Článek udává, že ve stacionáři byla neutěšená situa-
ce již více než rok. K tomu lze říci, že za chod stacionáře 
PLNĚ zodpovídala vedoucí. Je tedy jasné, že byla odvo-
lána právem kvůli rodiči vnímané neutěšené situaci. Jako 
první na problémy s prací bývalé vedoucí upozornili právě 
rodiče, a to již 2 roky zpět. Od té doby začalo vedení OCH 
HB kvalitu práce vedoucí velmi pozorně sledovat. Nejde 
tedy o osobní antipatie vedení vůči zaměstnanci, ale o nut-
nou reakci na stížnost a kontrolu. Na konkrétní nedostatky 
byla vedoucí stacionáře opakovaně během mnoha měsíců 
upozorněna. Na výzvy nereagovala. Výsledkem bylo odvo-
lání z vedoucí funkce. Paní Vrbová mohla pracovat s dětmi 
nadále v přímé péči, tedy těsněji, než tomu bylo na postu 
vedoucí. To odmítla. Veškeré kompetence byly předány její 
dlouhodobé zástupkyni. Tato pracovnice disponovala též 
služebním telefonem tak, aby měla kontakt s rodiči. Dále se 
uvádí, že OCH poskytovala nepravdivé informace o do-
tacích a sponzorských darech a proto rodiče ztratili dů-
věru. OCH je příjemce státních financí je povinna respek-
tovat pravidla financování daná zákonem, a pokud odhalí 
i malý nedostatek, je povinna jej napravit. Nedostatky stran 
plateb OCH, které zavedla bývalá vedoucí Mgr. Vrbová, 
organizace odhalila, a snažila se je narovnat. V této rovině 
byli rodiče během podzimu 2013 vedením organizace 2x 
osobně informováni. Článek dále uvádí, že se rodičům ne-
dostávalo důležitých informací, protože se paní Mgr. Vr-
bová nemohla zúčastnit některého ze školení. Bývalá 
vedoucí, stejně jako ostatní pracovníci organizace musela 
absolvovat dané penzum vzdělávání, které souvisí s výko-
nem práce. Nemohla však jezdit na všechny akce a ško-

lení, které si sama vybrala 
a chtěla je z osobních důvo-
dů absolvovat. Veškeré in-
formace stran legislativních 
změn pracovníci OCH mají, 
ať v rovině školení, nebo 
po linii informací uvnitř or-
ganizace. Pokud je bývalá 
vedoucí nepředávala rodi-
čům, jednalo se o neplnění 
pracovní povinnosti. Rodi-
če nemohli být o odvolání 
paní Mgr. Vrbové na plá-
nované schůzce informováni, neboť paní Mgr. okamžitě 
po odvolání nastoupila na pracovní neschopnost a dle oči-
tých svědků přímo vyzývala rodiče, aby děti do stacionáře 
neposílali, pokud ji chtějí podpořit. Jde o zneužití důvěry 
a závislého postavení klienta na své osobě. V rámci pracov-
ní neschopnosti začala poskytovat neregistrovanou službu 
pro měnlivý počet klientů ve svém bytě v panelovém domě. 
Tuto službu poskytuje nadále bez kontroly kvality a bez pl-
nění zákonných podmínek. 

V článku se dále píše o výši sponzorských darů, na je-
jichž získání se rodiče spolupodíleli. Na tomto místě 
musíme opětovně poděkovat sponzorům za pochopení 
a rodičům za snahu pomoci svým dětem zpříjemnit čas 
ve stacionáři. Výše částek, které zajistila Mgr. Vrbová, je 
však v článku uvedena nepravdivě. Pravdivé údaje jsou 
k dispozici na vedení OCH a je možné do nich nahléd-
nout. Všechny finanční toky v rámci OCH podléhají něko-
likerým kontrolám. Uváděné sponzorské dary děti využí-
valy od r. 2009–2014. Všechny děti mohou nadále těch-
to darů a služeb využívat. Nebrání jim v tom nic, krom 
postoje bývalé vedoucí. Tento postoj bývalé vedoucí je 
proti principům morálního kodexu sociálního pracov-
níka. Snaha o setkání vedení OCH H. Brod s rodiči, kteří 
děti odhlásili, ztroskotaly na naprostém nezájmu, ostrých 
slovech a polopravdách v tisku. Tímto odmítavým posto-
jem rodičů, kteří přestali využívat služby, vyústila situa-
ce v setkání všech zúčastněných stran na krajském úřadě 
v Jihlavě 24.7. Jednání proběhlo za účasti pana radního 
Mgr. Krčála, vedení sociálního odboru KÚ, účasti rodičů, 

REAKCE NA ČLÁNEK „STACIONÁŘ PETRKLÍČ“   
VYDANÝ V CESTĚ VYSOČINOU DNE 5. 8. 2014

Pokračování na str. 11
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vedení Národní rady zdravotně postižených (NRZP) pana 
Krásy, a vedení diecézní a oblastní charity. 

Na setkání bylo konstatováno, že za celou situací stojí 
osobní konfl ikty (především odvolání Mgr. Vrbové) a ne 
stížnosti na kvalitu služeb. Na kvalitu péče si rodiče NI-
KDY, a to ani při jednání na ofi ciálních místech nestěžo-
vali. Bylo konstatováno, že pro děti, jejichž rodiče službu 
zrušili, není zajišťována řádně registrovaná sociální služba. 
Zároveň je vážně ohroženo budoucí využití nového objektu 
postaveného z prostředků EU. Závěrem jednání dne 24. 7. 
2014 byla tedy společná výzva zástupců NRZP a kraje 
k tomu, aby se strany konfl iktu snažily konstruktivní komu-
nikací najít vhodné řešení. Rodiče byli 2x písemně oslove-
ni s opětovným vysvětlením situace. Výsledkem opakova-
ných nabídek k setkání byl článek, na který nyní reagujeme. 
Nabídka spolupráce OCH H. Brod s rodiči, kteří vypovědě-
li službu, trvá a všechny děti jsou vítané.  

Za vedení Oblastní charity Havlíčkův Brod MUDr. Mag-
dalena Chvílová Weberová – zástupce ředitele (e-mail: 
magdalenaw@seznam.cz, tel.: 777 736 063)

Článek „Stacionář Petrklíč“ vydaný v Cestě Vyso-
činou dne 5. 8. 2014 se též zmiňuje o špatné kvalitě 
péče o klienty od odchodu bývalé vedoucí stacionáře 
Mgr. Vrbové. Je s podivem, že tuto situaci popisují 
rodiče bývalých klientů, kteří tuto poskytovanou služ-
bu ukončili výpovědí zároveň s odchodem vedoucí 
Mgr. Vrbové.

Tato skutečnost se nás pracovníků Stacionáře Petrklíč 
hluboce dotýká. Jsme přesvědčeni, že pracujeme stejně 
kvalitně jako po celé roky trvání stacionáře.

Je smutné, že se pod článkem podepsali rodiče býva-
lých klientů, kteří služeb stacionáře využívali i mimo 
pracovní dobu na úkor osobního volna zaměstnanců, kdy 
jsme se snažili vyjít vstříc rodičům a jejich dětem, našim 
klientům.

Máme pocit, že autorům článku opravdu žádné pro-
středky nejsou cizí ve snaze dosáhnout svého cíle.

Zaměstnanci Stacionáře Petrklíč – Kateřina Březinová, 
Zdeňka Hrbková, Renata Maštalířová, Jiří Vondráček

GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU 

V novém školním roce 2014/2015 studuje na naší 
škole kolem 450 žáků a studentů. Vzděláváme žáky 
v maturitních oborech Gymnázium (osmileté a čtyřleté), 
Informační technologie, Strojírenství, Mechanik 
seřizovač, Podnikání (dálkově), v učebních oborech 
Strojní mechanik a Nástrojař, studenty na vyšší odborné 
škole vzděláváme v programu Ekonomika a management 
podniku. Mimo tuto hlavní činnost realizujeme 
rekvalifi kační kurzy, školení, provozujeme multifunkční 
sál, sportovní halu, zajišťujeme ubytování a stravování, 
zabýváme se výrobou ve školních dílnách atd. 

Prioritou a cílem školy je poskytovat vysoce 
kvalifi kované a kvalitní vzdělání zaměřené na všeobecné 
vzdělávání na gymnáziu a strojírensko-ekonomické 
vzdělávání na odborné škole. Nutno připomenout, že 
100 % našich studentů v denním studiu všech oborů 
odmaturovalo z matematiky ve státní části.

Pro postupné naplňování tohoto nesnadného cíle 
jsme pro nový školní rok připravili několik novinek. 
V budově gymnázia bude zprovozněna další laboratoř 
chemie pro vážení a měření, výuku fyziky bude možné 
doplňovat o praktická měření ve školní hvězdárně, 
která se nachází ve střešních prostorách gymnázia. 
Ve školních dílnách budou žáci pracovat v nové 
dílně pro svařování plastů. Většinu specializovaných 
pomůcek, počítačů, datových projektorů, dalekohledu, 
vah atd. pro praktickou výuku jsme pořídili z projektu 
na podporu technických a přírodních věd. Zahajujeme 

výuku s anglickým jazykem do jiných předmětů, kde se 
žáci budou zdokonalovat v anglickém jazyce. Vybraní 
žáci oboru informační technologie v listopadu odjedou 
na čtrnáctidenní pracovní stáže ve fi rmách v zahraničí. 
Stáže budou žákům hrazeny z úspěšného projektu 
ERASMUS+. Někteří zletilí žáci učebního oboru strojní 
mechanik budou poprvé vykonávat část odborného 
výcviku v reálném prostředí fi rmy. Uzavřeli jsme dohody 
o spolupráci se strojírenskými fi rmami, na základě 
těchto dohod budou žáci ve fi rmách seznamováni 
s novými technologiemi výroby a bude jim umožněno si 
některé věci prakticky vyzkoušet. Abychom se účinněji 
prezentovali na veřejnosti, měníme vzhled webových 
stránek a logo školy. V novém školním roce budeme 
realizovat pro žáky a studenty mnoho nejrůznějších 
akcí, abychom maximálně doplnili teoretické vzdělávání 
praktickými poznatky a měli úspěšné, spokojené žáky, 
studenty a absolventy.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

PŘIJÍMÁNÍ STUDENTŮ NA VYŠŠÍ ODBORNOU ŠKOLU 
V LEDČI NAD SÁZAVOU PROBÍHÁ DO 30. ZÁŘÍ 2014.

DALŠÍ INFORMACE NA WWW.GVI.CZ.
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Pasování a prohazování předškoláčků z Mateřské školy 
v Kožlí proběhlo jako již pravidelně v závěru minulého 
školního roku. Tentokrát se zahradní slavnost rozdělila 
do dvou dnů. V oficiální části konané 19. června 2014 
byli malí předškoláci před zraky rodičů a za doprovodu 
rytířského spolku slavnostně pasovány na školáky.  O týden 
později se konala další oslava, která se nesla ve znamení 
vyhazování do školy. Role vyhazovače se opět ujal tatínek 

Jan Kotek a jeho realizační tým. Pro děti připravil krásný 
skákací hrad, potřebné kulisy k samotnému vhazování, 
spoustu zmrzliny, dobrého jídla a pití. Obě akce se nesly 
v duchu dobré pohody a příjemně stráveného odpoledne 
vyplněné stálým dětským smíchem.  Velké poděkování 
patří panu Kotkovi, všem zaměstnancům mateřské školy 
a všem ostatním.

PŘEDŠKOLÁCKÉ SLAVNOSTI V MŠ KOŽLÍ    

MŠ Kožlí zve srdečně širokou veřejnost na Den otevřených dveří,  
který se koná dne 1. října 2014

u příležitosti 50. výročí založení mateřské školy.

OKRESNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE
LEDEČ N. S. 4. – 5. ŘÍJNA 2014 (PIVOVARSKÁ UL.)

VÝSTAVA JE PRODEJNÍ, TOMBOLA, OBČERSTVENÍ, HUDBA
ČSCH VÁS SRDEČNĚ ZVE: SO 8 – 18, NE 8 – 15 HOD.

 V sobotu a v neděli 23. a 24. srpna se na ledečských 
kurtech uskutečnil již 6. ročník turnaje starších děvčat 
a chlapců v tenise. Oproti loňskému roku byla účast 
sice slabší, ale s velice dobrou úrovní. Turnaj se odehrál 
téměř celý až na finále čtyřhry děvčat, kdy jsme museli 
pro déšť ukončit souboj našich dívek Gabriely Fialové 
a Vendulky Kroutilové proti Rýdlové (Humpolec) 
a Vítkové (Pardubice) za stavu 4 : 1 v 1. setu. Ve finále 
děvčat zvítězila naše Gábina Fialová nad Vítkovou 7 : 5, 
6 : 1. Po několika dlouhých letech máme domácí vítězku.
V chlapeckém turnaji nás reprezentovali čtyři hráči, ale 
Fanta skončil v předkole a Čáp neprošel v 1. kole přes 
budoucího vítěze celého turnaje Navrátila z TC Brno. 
Velmi pěkný souboj předvedli v semifinále další dva 
naši zástupci, kdy ten šťastnější ve vyrovnaném zápase 
byl Josef Kovář, který porazil Vojtu Kroutila 6 : 4, 7 : 5. 
Ve finále pak Pepa Kovář nestačil na výborného Navrátila 
s výsledkem 6 : 2, 6 : 0. Ve čtyřhře ani jedna naše dvojice 
(Fanta, Kroutil a Čáp, Kovář) neprošla do druhého kola. 
Vítězi čtyřhry se stali Navrátil (Brno) s Hradeckým 
(Liberec). 

Hlavní pořadatelé děkují touto cestou rozhodčímu 
panu Jiřímu Víškovi ze Světlé nad Sázavou a všem pěti 
sponzorům K+K autodoprava, Envicom s.r.o., Paní Věře 
Kunáškové – dárkové předměty a panu MUDr. Františku 
Vyroubalovi a Cemper OZ. 

TENISOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE

Na fotce J. Víška náš nejúspěšnější hráč Josef Kovář 
(vlevo). 

Josef Hnik
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HÁZENKÁŘI VYRÁŽEJÍ DO PODZIMNÍCH ČÁSTÍ SOUTĚŽÍ
Ledečští házenkáři a házenkářky pomalu stříhají 

poslední pomyslné dílky metru dělící je od zahájení 
nové sezony. Ještě předtím, než se naplno roztočí 
kolotoč soutěžních zápasů, pojďme se společně 
ohlédnout za uplynulým ročníkem ledečské házené. 

Sezona 2013/2014 naplno odhalila dlouhodobou 
slabinu ledečských házenkářů. Tou je malá členská 
základna, která při vyrovnanosti soutěží sráží 
většinu kategorií a brání jim v zisku výraznějších 
úspěchů. Nejvýrazněji se uvedený problém projevil 
u nejstarších reprezentantů ledečské házené. 
Muži i ženy ve svých soutěžích shodně obsadili 
předposlední místo, s celkovou bilancí pěti výher 
a patnácti, resp. šestnácti proher z celkových 
dvaadvaceti zápasů. 

Vyzdvihnout by si v této souvislosti zasloužil 
výkon spojky ženského týmu Anny Baumové, která 
v tabulce střelkyň obsadila celkové třetí místo, když 
si na své konto připsala sto padesát přesných zásahů. 

Ženy se, po nepříliš vydařené sezoně a takřka žádné 
možnosti posílení kádru, rozhodly své působení 
na českých palubovkách ukončit. Stejný osud potkal 
i starší dorostence. Muži, ač se ocitli v sestupových 
vodách a byli nuceni přihlásit nižší soutěž, ručník 
do ringu neházejí. Sestup nicméně ukázal na nutnost 
změnit zavedený systém ve fungování týmu, a tak 
bychom měli být v následující sezóně svědky 
výraznějšího omlazení kádru, když se místo posil 
z různých koutů republiky bude vsázet na starší 
dorostence. Po jejich zapracování mezi „mazáky“ 
se muži chtějí pokusit o návrat do naší třetí nejvyšší 
házenkářské soutěže. 

V sezoně 2014/2015 budou mít diváci možnost 
sledovat počiny zástupců nejstarší ledečské mužské 
kategorie v regionální lize. V té muži postupně změří 
síly s týmy Loko Vršovice, Sokol Vršovice, Most, 
Mladá Boleslav, Kutná Hora a Mělník. 

Starší žáci se v uplynulé sezoně „blýskli“ 
třetím místem v krajském přeboru a účastí 
v celorepublikové žákovské lize. Letos se kluci 
představí již jako mladší dorost v druhé lize pro 
oblast Čechy. Kostru týmu budou tvořit hráči Ledče, 
jimž by měli sekundovat Zručáci, kteří se rovněž 
potýkají s nedostatkem hráčů, a tak došlo mezi dvěma 
městy na Sázavě k uzavření oboustranně výhodné 
dohody a vytvoření společného týmu. První domácí 
utkání dorostenci odehrají ve sportovní hale 20. září 
od 13:00 proti pražskému celku Sokol Vršovice.

Malá členská základna se negativně promítla 
rovněž do výsledků mladších zástupkyň něžnějšího 
pohlaví ledečské házené. Starší i mladší žákyně 
poměřovaly svoje síly se soupeřkami v krajském 
přeboru. Soutěže se hrály turnajově, na což právě úzký 
hráčský kádr s přibývajícími zápasy a ubývajícími 
silami doplácel nejvíce. Logickým vyústěním je 
umístění našich týmů v dolních tabulkách soutěže. 
Děvčata měla také možnost načerpat nové zkušenosti 
a zážitky na různých turnajích. Za všechny jmenujme 
například Memoriál Karla Šulce v Plzni či velký 
mezinárodní turnaj Prague Handball Cup, kde žákyně 
dosáhly pěkných výsledků. Letos se ledečské ženské 
žákovské týmy opět zapojí do krajského přeboru 
a na programu budou mít také například pardubický 
Pramínek Cup. 

Radost příznivcům ledečské házené, a nejenom 
jim, mohlo dělat v uplynulé sezoně družstvo 
přípravky. Chlapci a děvčata se scházeli po celý 
rok na trénincích v hojném počtu a poctivě se učili 
základy házené. Svoje nově nabyté umění následně 
předvedli na několika krajských turnajích, na nichž 
nebyl ani tak důležitý výsledek, jako radost ze hry 
a získávání nových zkušeností a kamarádů. V nové 
sezoně by měl nadále probíhat nábor nových členů, 
zejména věkové kategorie 2005–2008. 

Závěrem se patří poděkovat všem 
hráčkám a hráčům, kteří svými 
výkony na palubovkách sportovních 
hal přispěli k reprezentaci našeho 
oddílu i města, a doufat, že 
v nadcházející sezoně se jim bude 
dařit o něco lépe než v té předchozí. 
Dík patří i všem sponzorům, bez 
jejichž podpory by se ledečská 
házená neobešla. 

Sportu zdar a házené zvláště ☺ ! 
Lucie Štechová

Rozpis zápasů a turnajů všech 
kategorií stejně jako kontakty 
na trenéry všech kategorií je 
k nahlédnutí na http://www.
hazenaledec.banda.cz
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HC LEDEČ N. SÁZAVOU – NOVÁ SEZÓNA 2014/15

Následující sezóna bude v mnohém jiná než ty 
předchozí. Hlavní změnou, která je již všeobecně 
známá, je angažování nového hlavního kouče „A“ 
týmu. Od května se jím stal bývalý hráč NHL, Duk-
ly Jihlava, Freiburgu, mj. 2x stříbrný olympionik, 
2x mistr světa, 4x vicemistr světa, atd… Milan Cha-
lupa. Už letní příprava pod jeho vedením proběhla 
pro hráče ve velmi náročném duchu. 3x týdně do-
stávali do těla. Středy patřily tělocvičně, pátky posi-
lovně a neděle měl tu čest Šeptouchov. Někteří měli 
v prvních trénincích „menší“ problémy s fyzičkou. 
Postupně se všichni s náročnou letní přípravou po-
pasovali skvěle. Po celkem 40 suchých trénincích 
se koncem srpna přesunuli na ledečský led. V sou-
časnosti probíhá naplno příprava na ledě a rýsuje se 
konečný kádr, který v letošní sezóně má jasný cíl, 
dostat se do play-off. Před ostrým startem do nové 
sezóny „A-tým“ čekají přípravná utkání. První zá-
pas sehraje s HC K. Hora 13. září od 17 hod., druhý 
s V. Meziříčím 21. září od 17 hodin, třetí s HC Svět-
lá n. S. 1. 10. od 18:30 hod. a čtvrtý s Telčí 5. 10. 
od 17 hod. Sezóna začíná 12. října zápasem v M. 
Třebové a 15. října nás čeká první domácí zápas 
proti Chrudimi. Novinkou letošní sezóny je také ná-
vrat k permanentním vstupenkám pro naše fanouš-
ky. Za 300 Kč si nákupem permanentky fanoušek 
zajistí mimo jiné vstup na všechna domácí utkání, 
ale také možnost navýšit bodové konto do nové ti-
povací soutěže. Veškerý výtěžek z prodeje perma-
nentek bude použit pro zlepšení vybavení a výuky 
našich žáků a dětí!

Letní přípravu absolvovali samozřejmě také mlá-
dežnické kategorie a kategorie přípravky. Zapraco-
váno bylo zejména v oblasti fyzičky a obratnosti. 
Součástí přípravy byl také CAMP v Chřenovicích, 
kde byla parádní parta a zapadli sem i ti nejmenší 
odchovanci našeho klubu. Nyní se již také všech-
ny kategorie prohánějí na ledečském ledě a finišují 
s přípravou na novou sezónu. MLŽ a STŽ začíná 
sezóna již v sobotu 13. září. Tak držme palce!!!

Zásadní změny také nastaly v oddíle krasobrusle-
ní. Již na jaře na valné hromadě bylo zvoleno nové 
vedení oddílu, které navázalo na práci paní Lískové. 
Pro letošní sezónu bude několik novinek. Jednou 
z nich je například nově vzniklý krasokroužek, kte-
rý bude pořádán ve spolupráci se SVČ. Vyvrchole-
ním sezóny bude již čtvrtý ročník Ledečské piruety, 
kde soutěží krasobruslaři a krasobruslařky z celé 
České republiky. 

Letos nás také čeká pořádání třetího ročníku již 
prestižního turnaje MLŽ a STŽ o Pohár Josefa 
Vašíčka, který se uskuteční 6.–7. září. Turnaj, kte-
rý pořádáme společně s HC Světlá n. S., je i letos 
velmi kvalitně obsazen. Přihlášeny jsou např. týmy 
z Hlinska, Havl. Brodu, Šumperka a také extraligo-
vých Pardubic. 

Neustále oslovujeme společnosti v našem městě, 
které jsou ochotné pomoci s financováním mládeže 
a dětí. Hokej je finančně náročný a díky našim part-
nerům můžeme ulehčit rodičům a přivést k tomuto 
sportu více dětí. Vždyť např. mládežnické kategorie 
v základní části najezdí přes 3600 km! Proto jsme 

rádi za každou pomoc a těší-
me se na nové partnery, kteří 
budou chtít své jméno spojit 
s naším klubem.

Závěrem bych rád poděko-
val všem trenérům a kolegům, 
kteří zabezpečovali letní pří-
pravu našich dětí a mládeže! 
Všem kategoriím přeji mnoho 
úspěchů v této sezóně. Mají 
rozhodně na to, aby předvádě-
li skvělé výkony. Budeme se 
také těšit na plné tribuny fa-
noušků a skvělou atmosféru, 
kterou dovedou udělat!!!

Aktuální informace na: 
www.hcledec.cz, www.face-
book.com/HcLedec, www.
hokejpu.cz.

Jan Malík, předseda HC 
Ledeč nad Sázavou
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VZPOMÍNKA

Dne 24. září letošního roku uplyne již 
10 let, kdy už není s námi  

pan VÁCLAV MOJŽÍŠ z Habreku. 
Chybíš nám a budeš nám chybět stále. 

S láskou vzpomíná celá rodina.

VZPOMÍNKA NA  
DR. EDUARDA DOUBKA

Končilo léto roku 1994, 
na místním fotbalovém stadionu 
se rozjíždí nová mistrovská soutěž. 
Mezi diváky, stižen nevolností, 
padá jeden z fanoušků, Rychle 
se rozkřiklo, že jde o pravidelného 
návštěvníka – pana RNDr. E. 
Doubka. Jeho kolaps byl vážný 

a jen o pár hodin později umírá.
Absolvent UK v Praze, doktor přírodních 

a historických věd, šel v rodinné tradici a stal se 
z něj kantor. Dokonce legendární učitel, v závěru 
své profesní kariéry i ředitel, zdejšího gymnázia. 
Byl jedinečným znalcem geografie i historie města 
a jeho okolí, což dokazoval publikačně (Ledeč 
n. S., Kovofiniš, D. Kralovice, Světlá n. S…) 
i prostřednictvím osobních výkladů přímo v terénu. Byl 
dopisovatelem místních, regionálních i celostátních 
periodik a časopisů. Zejména jeho pravidelné 
příspěvky z dění v ledečském sportu byly vysoce 
ceněny. Nevynechal jedinou kulturní a zejména 
pak sportovní událost ve městě. Aktivně se podílel 
na činnosti turistů, jeho zásluhou a osobní účastí bylo 
značeno mnoho zdejších turistických cest.

Svou milovanou profesi, kantořinu, musel 
na vrcholu sil z politických důvodů opustit. Pracoval 
jako překladatel a archivář v Kovofiniši, po léta učil 
v kurzech německého jazyka. Do veřejného života se 
vrátil na začátku 90. let. Jeho popularita a občanská 
vážnost se výrazně projevila i v komunálních 
volbách do městského zastupitelstva, kdy jako 
kandidát CSS získal 2254 hlasů a obsadil s velkým 
náskokem první místo. Vrátil se i do školství a vedl 
zdejší gymnázium. Vysoké tempo, které nasadil, 
se mu stalo osudným. Svůj referát k fotbalovému 
zápasu z 18. září 1994 už nenapsal… Ve věku 
nedožitých 73 let odešel jeden z největších patriotů 
Ledče nad Sázavou! 

ok

Umělecký truhlář

Josef PLEVA
opravy nábytku a starožitností

Jaroslava Haška 646
584 01 Ledeč nad Sázavou

Kontakt:
mob.: 608 936 886

e-mail: jpleva@tiscali.cz
www.plevarenovace.wbs.cz

Richard Pachman
„HARMONIE“

výstava obrazů – olejomalba
Výstavní galerie muzea – hrad Ledeč

do konce září 2014
Út–Ne 9–12 a 13–16 hod.




