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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN 2014 

USNESENÍ
na zasedání Zastupitelstva města

Ledeč nad Sázavou
konaného dne 29. září 2014

I. ZM schvaluje:
� záměr investiční akce �Stavební úpravy (zateplení 

obálky budov) � Z� Nádra�ní 780, Ledeč�.
� novelizované úplné znění zakladatelské listiny 

obchodní společnosti TS Ledeč, se sídlem a to 
z důvodu podřízení se nové právní úpravě o ob-
chodních společnostech a dru�stvech (zákon o ob-
chodních korporacích).

� návrh na rozpočtová opatření včetně tabulky 
�Rozpočtová opatření�, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

� závazné ukazatele rozpočtu města Ledeč na rok 
2014, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

� protokol o přijetí nabídky na dodávku elektrické 
energie a uzavření dodatku smlouvy č. 2 smlouvy 
o sdru�ených slu�bách dodávky vysokého napětí 
pro zimní stadion s Þ rmou Centropol Energy a.s.

� protokol o přijetí nabídky na dodávku elektrické 
energie a uzavření dodatku smlouvy č. 4 smlou-
vy o sdru�ených slu�bách dodávky elektřiny pro 
Město Ledeč s Þ rmou Centropol Energy a.s. 

� vyvě�ení záměru darovat těleso komunikace Koz-
lov � Vrbka, na pozemcích v kat. území Vrbka 
u Ledče, pozemky v kat. území Souboř a poze-
mek v kat. území Kozlov.

� uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene � slu�ebnosti a smlou-
vy o právu provést stavbu s Þ rmou ČEZ Distribu-
ce, a. s., , zastoupené Ing. Jiřím Polanským, Ph.D., 
novou elektrickou přípojku pro parcelu v k.ú. Ha-
brek pro stavebníka pana Casku na stavbu RD, na 
pozemcích v k.ú. Habrek.

� prodej pozemku � orná půda za částku 600,- Kč/m2 
a pozemku � ostatní plocha, jiná plocha za částku 

600,- Kč/m2 včetně DPH v kat. území Ledeč + 
prodej 1 ks PRIS pilíře za částku á 23.227,00 Kč 
včetně DPH, podle geometrického plánu ze dne 
14.5.2014 man�elům O. H., bytem Praha 9-Letňa-
ny a A. H., bytem Rimavská Sobota, Slovensko.

� prodej pozemku � orná půda a pozemku � ostatní 
plocha, jiná plocha v kat. území Ledeč podle ge-
ometrického plánu ze dne 14.5.2014, man�elům 
M. a T. H., bytem Ledeč, za částku 600,- Kč/m2 + 
prodej 1 ks PRIS pilíře za částku á 23.227,00 Kč.

� vyvě�ení záměru prodeje pozemku � lesní poze-
mek v k.ú. Ledeč.

� vyvě�ení záměru prodeje části pozemku�ostatní 
plocha, ostatní komunikace � cca 100 m2 v k.ú. 
Ledeč (spojnice na konci ulic Melechovská a Hav-
líčkova).

� vyvě�ení záměru prodeje pozemků � orná půda 
v k.ú. Ledeč (volný prostor nad PENNY).

� vyvě�ení záměru prodeje části pozemku � trvalý 
travní porost v k.ú. Obrvaň.

� prodej pozemku � orná půda za částku 600,- Kč/
m2 a pozemku � ostatní plocha, jiná plocha za 
částku 600,- Kč/m2 včetně DPH v kat. území 
Ledeč nad Sázavou + prodej 1 ks PRIS pilíře za 
částku á 23.227,00 Kč včetně DPH, podle geome-
trického plánu ze dne 14.5.2014 paní D. D., bytem 
Ledeč.

� prodej pozemku � orná půda za částku 600,- Kč/
m2 a pozemku � ostatní plocha, jiná plocha za část-
ku 600,- Kč/m2 včetně DPH v kat. území Ledeč + 
prodej 1 ks PRIS pilíře za částku á 23.227,00 Kč 
včetně DPH, podle geometrického plánu ze dne 
14.5.2014 man�elům J. V. a J. V., oba bytem Le-
deč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

III. ZM neschvaluje
� zařazení návrhu na odvolání starosty města, před-

neseného v průběhu zasedaní ZM zastupitelem 
Vrbou, do programu zasedání ZM.

Sobota, neděle, svátek 9:00�12:00 hod.

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

25.�26.10., 
28.10.

Dr. Votruba, 
Masarykova 885, Humpolec Tel.: 605 759 639

1.�2. 11. Dr. Brixi, 
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 112

8.�9. 11. Dr. Anderová, 
Nám. T.G.M. 323, Chotěboř Tel.: 569 623 987

15.�17. 11. Dr. Jáchym, 
Lánecká 970, Světlá n.S. Tel.: 569 452 569
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TRADIČNÍ DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ

INFORMACE PRO VLASTNÍKY LESA
NOVÉ LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY

V červnu 2014 bylo dokončeno 
zpracování Lesních hospodář-
ských osnov Světlá nad Sázavou 
(LHO 516 830, s platností od 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2023). Zpra-
covatelem LHO je společnost 
Příroda, s. r. o. 

Lesní hospodářské osnovy 
(�LHO�) jsou zpracovány pro 
lesy �drobných� vlastníků (tj. 
pro lesy ve vlastnictví fyzických 
a právnických osob, které vlast-
ní méně ne� 50 ha lesa v Kraji 
Vysočina, s výjimkou těch, kteří 
hospodaří podle schváleného les-
ního hospodářského plánu). Zaři-
zovacím obvodem LHO je celý správní obvod obce 
s roz�ířenou působností (ORP) Světlá nad Sázavou. 
Výstupem díla jsou lesnické mapy (porostní, tě�eb-
ní atd.), dále textová část (v�eobecné údaje o přírod-
ních poměrech, aj.) a hospodářská kniha obsahující 
tabulkové údaje o lesních porostech (druhová sklad-
ba porostu, věk, zakmenění, hospodářský soubor, 
lesní typ, návrh tě�by, návrh zalesnění apod.). 

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor �ivotní-
ho prostředí, oznámil veřejnou vyhlá�kou ze dne 11. 
7. 2014 na úředních deskách v�ech obecních úřadů 
obcí ve správním obvodu ORP Světlá nad Sázavou, 
�e si vlastníci vý�e uvedených lesů mohou bezplat-
ně převzít údaje z Lesních hospodářských osnov. 
LHO budou vlastníkům lesa předávány na základě 
písemné �ádosti a to po celou dobu platnosti LHO. 
Vyplnit formulář �ádosti a převzít LHO lze osob-
ně na Městském úřadu Světlá nad Sázavou, nám. 

Trčků z Lípy 18, na odboru �ivot-
ního prostředí v kanceláři č. 316, 
a to v úředních dnech � pondělí 
a středa (08:00�11:30 a 12:15�
17:00 hod) a pátek (08:00�11:30 
a 12:15�15:00 hod). Po dohodě 
i mimo úřední dny. Doporučuje-
me zájemcům o osobní převzetí 
LHO se před náv�těvou úřadu 
informovat o přítomnosti příslu�-
ného referenta buď telefonicky: 
569 496 643 nebo na e-mailu: 
nemcova@svetlans.cz. Po obdr-
�ení písemné �ádosti zasílá MÚ 
Světlá n/S LHO samozřejmě 
i prostřednictvím po�ty.

Tiskopis �ádosti o výdej dat z LHO lze vyzved-
nout buď přímo na městském úřadu nebo ho lze 
stáhnout na webových stránkách města Světlá nad 
Sázavou: http://www.svetlans.cz/lesy-zadosti-a-
formulare/ds-1152/archiv=0&p1=2926. 

Vlastníci lesa, pro které byly lesní hospodářské 
osnovy zpracovány, mohou vyu�ít osnovy pro hos-
podaření v lese. Dále se údaje z osnovy pou�ívají 
např. ke znaleckým posudkům pro ocenění majetku, 
při odnětí pozemků z plnění funkcí lesa, při dědic-
kém řízení apod.) 

Upozorňujeme, �e údaje z LHO se poskytují pou-
ze vlastníkovi lesa. Jiným osobám se údaje poskytu-
jí pouze na základě souhlasu či plné moci od vlast-
níka lesa nebo např. na vy�ádání soudu nebo notáře 
pověřeného soudem.

Bc. Julie Němcová, 
referentka MÚ Světlá n/S., O�P

pořádá Spolek Přátelé Zahrádky v kostele sv. Víta ve zru�eném měs-
tečku Zahrádka u přehradní nádr�e �vihov na řece �elivce. Letos si 
připomeneme výročí Velké války 1914�1918, vzpomeneme na zesnulé 
a bude mo�no zhlédnout dramatizaci poezie F. G. Lorcy DOŇA v po-
dání Anny Císařovské a kytaristky Eli�ky Balabánové. Bude mo�no 
rovně� absolvovat komentovanou prohlídku kostela a prohlédnout si 
nasvětlený presbytář s nástěnnými malbami ze 14. století, jeho� opra-
va byla letos dokončena. Náv�těvou podpoříte pokračování oprav kos-
tela a záchranu tamních nástěnných maleb. Děkujeme za zveřejnění 
informace o této akci, jejím� hlavním cílem je napomoci k záchraně 
této památky románského původu.

Za Přátele Zahrádky Jan Čihák

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
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LEDEČŠTÍ SENIOŘI POZNÁVALI ČESKÝ KRAS

LEDEČSKÉ NÁMĚSTÍ

Rok se s rokem se�el a opět tu byl týden, na který jsme se 
v�ichni tě�ili. Poznávat památky na�í země jsme měli mo�nost 
ji� prvním zastavením v Prostřední Lhotě v barokním kří�ov-
nickém �pýcharu, kde jsou expozice ze �ivota venkovského 
obyvatelstva. My se tam vrátili ve vzpomínkách do dětských 
let. Na zámku v Mní�ku pod Brdy byl k vidění styl �ivota drob-
né �lechty. Pak nás ji� čekalo ubytování v hotelu Elma v obci 
Srbsko v malebném údolí řeky Berounky. Uvítali jsme, �e 
v pondělí je přístupný rokokový zámek v Dobří�i s výraznou 
fasádou a krásnou francouzskou zahradou. Zámek i zahradu 
jsme si v klidu prohlédli. Koněpruské jeskyně byly se svou ná-
ročností a na konci prohlídky s točitými osmdesáti schody pro 
nás výzvou, co� v�ichni dobře zvládli. V úterý jsme nemohli 
vynechat malebný Svatý Jan pod Skalou s významnou památ-
kou kostela sv. Jana Křtitele, místo spjaté s prastarou legendou 
o poustevníku sv. Ivanovi. Poutavým výkladem nás provázel 
jak v kostele, tak v místním muzeu pan �evčík. V soukromém 
pivovaře Berounský medvěd, man�elů Mayerových, nám jejich 
pivo po dobrém obědě při�lo moc vhod. Dal�í cesta nás dovedla 
do obce Tetín, kde nás uvítala zvonkohra hodin, umístěných 

na místním zámku a to písní �Nad Berounkou pod Tetínem�. 
Překrásný byl výhled z hradeb na řeku Berounku a její okolí. 
Také medvědi z večerníčku �Méďové� Václava Chaloupka na 
Městské hoře v Berouně stáli za podívání. Středa dopoledne 
byla vyhrazena majestátní památce hradu Karl�tejn. Vidět tuto 
dominantu obklopenou rozlehlými lesy je skutečně romantické. 
V městečku byla je�tě k vidění muzea voskových Þ gurín, bet-
lémů a hodin. Ve čtvrtek jsme nav�tívili sklárny Rückl crystal 
v Ni�boru a viděli provoz hutě i brou�ení skla. Dále cesta po-
kračovala na nejmlad�í český hrad Červený Újezd, který stojí 
v blízkosti Prahy. Nejprve jsme si prohlédli bohaté sbírky v in-
teriérech a poté se pro�li po krásné přilehlé zahradě se skanze-
nem. Na námi nav�tíveném hradu Křivoklát se v ten den natáčel 
Þ lm �Jan Hus�. V pátek ráno po nalo�ení zavazadel a rozlouče-
ní se s Českým krasem, pokračovala cesta do Příbrami a to ná-
v�těvou hornického skanzenu ��evčinský důl�. Takté� jsme ne-
vynechali klenot českého baroka, který patří mezi přední poutní 
místa Evropy a to Svatou Horu s její nádhernou bazilikou. Díky 
na�emu spolehlivému řidiči panu Říhovi jsme se �ťastně vrátili 
domů.   Marie Králová, foto Jiří Sladkovský

se vylep�uje. Probíhají potřebné opravy chodníků, ale zejména oprava dominantního domu čp. 242. Původního vzhledu u� se asi 
nedočkáme, ale i tak se budeme tě�it, �e tato �skvrna� u� nebude stra�it fotografy a tvůrce pohlednic Ledče.
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014

ŘÍDIL SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ 
� dne 3. září 2014 hlídka Policejní sta-
nice Ledeč nad Sázavou při hlídkové 
činnosti kontrolovala v obci Habrek 
řidiče osobního motorového vozidla 
zn. �koda Felicia Combi, kdy při kon-
trole předlo�ených dokladů a následné 
lustraci 35-letého řidiče bylo v databá-
zi PČR zji�těno, �e tento má Obvod-
ním soudem Praha 2 ulo�en zákaz ří-
zení v�ech motorových vozidel a tedy 

se při řízení dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání dle ust. § 337/1 trestního zákoníku, za co� mů�e být 
potrestán odnětím svobody a� na tři léta. V dané věci bylo vedeno 
zkrácené přípravné řízení, kdy tomuto �neukázněnému� řidiči bylo 
policejním inspektorem sděleno podezření z uvedeného přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, přičem� kompletní 
spisový materiál byl předlo�en k dal�ímu projednání na příslu�né 
Okresní státní zastupitelství v Havlíčkově Brodě.

ÚRAZ DÍTĚTE � dne 13. září 2014 bylo přes Integrované ope-
rační středisko v Jihlavě oznámeno, �e v obci Ko�lí do�lo k úrazu 
malého dítěte, které si strčilo ruku do stavební míchačky. Na místě 

bylo hlídkou PS Ledeč nad Sázavou zji�těno, �e při stavebních 
pracích u rodinného domu nezletilá dcera majitele v nestře�eném 
okam�iku strčila pravou ruku do řemenice u motoru míchačky 
a způsobila si zranění prostředního prstu pravé ruky, pravděpodob-
ně zlomený první článek prstu s otevřenou ránou. Na místo byla 
přivolána RZS, která po�kozenou společně s matkou odvezla na 
o�etření do Nemocnice v Havlíčkově Brodě.

NOČNÍ VANDALISMUS � dne 20. září 2014 bylo v nočních 
hodinách na slu�ebnu PS v Ledči nad Sázavou oznámeno, �e parta 
nějakých mladíků tlačí od prodejny BILLA k lávce přes řeku Sáza-
va nákupní ko�íky a dělají velký hluk. Na místo okam�itě vyrazila 
hlídka PČR, kdy �bujará� skupinka mladíků poté, co spatřila hlídku 
policie, začala okam�itě prchat v�emi směry. Zakročující policisté 
v�ak po krátké době jednoho z mladíků dostihli a následně zjistili, 
�e čtyři mladíci ve věku od 19 do 21 let se v podnapilém stavu ba-
vili tím, �e hodili z lávky do řeky Sázavy několik nákupních ko�íků 
od prodejny BILLA a je�tě po�kodili okna u Středního odborného 
učili�tě v ul. Po�tovní. Na místo byl přivolán výjezd HZS Ledeč 
nad Sázavou k vyta�ení nákupních ko�íků z řeky a věc byla poté na 
místě zadokumentována jako přestupek proti majetku a veřejnému 
pořádku. Po provedení v�ech výslechů ztoto�něných podezřelých 
osob bude věc ze strany policejního orgánu ře�ena ulo�ením blo-

kové pokuty nebo oznámením přestupku 
příslu�nému správnímu orgánu k dal�ímu 
projednání.

por. Bc. Lubo� PEJCHAR, v.r., 
zástupce ved. OO Světlá n. S., 

Policejní stanice Ledeč n. S. 

PODZIMNÍ PRODEJ
jabloní, hrušní, třešní, višní, 
švestek, renklód, meruněk, 

sloupových stromků, angreštů, 
rybízů a růží

bude zahájen 11. října 2014
Broskvoně a ořešáky
v prodeji od 25. října.

V nabídce také:
kanadské a kamčatské borůvky, 

brusinky, ostružiníky, maliníky, azalky, 
rhododendrony, jehličnany, okrasné 

keře, trávy, popínavé rostliny, zemina.

Prodejní doba:
PO–PÁ: 8–16, SO: 8–12 hod.

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA 
ŠŤASTNÝCH

Hněvkovice-Nová Ves 
tel. 569 722 518, 604 360 546 

www.skolka-stastny.cz

NABÍZÍM nehtovou modeláž 
a suchou přístrojovou pedikúru, 

která je šetrnější oproti 
pedikúře mokré. Dále nabízím 

i úpravu narostlých nehtů 
v důsledku nemoci.

Ceník služeb:
Nehtová modeláž 280–360 Kč, 

pedikúra 150–180 Kč.
Provozovna: Bohumilice 33, Casková, 

tel.: 723 198 279.
Možnost docházky k zákazníkovi.
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VÁLEČNÝ HRDINA A STÍHACÍ ESO Z LEDČE N. S.
V těchto dnech si připomínáme 105. výročí narození na�e-

ho významného ledečského spoluobčana, čs. válečného pilota, 
stíhacího esa, účastníka Bitvy o Británii, statečného člověka 
a vlastence, Bohumíra Fürsta-Fiřta, plk. letectva i.m. 

Bohumír Fürst se narodil 1. října 1909 v malé vesnici Opato-
vice u Vy�kova, kde také pro�il své dětství. Vyučil se obchod-
ním příručím a pracoval v koloniálním obchodě. V roce 1928 
zhlédl v biografu americký Þ lm �Wings� (Křídla), který pojed-
nával o osudech letců z první světové války. Tento Þ lm jej na-
tolik zaujal, �e zakrátko změnil celý jeho �ivot. Přihlásil se do 
vojenské �koly leteckého dorostu v Prostějově, kam na základě 
úspě�ně slo�ených zkou�ek nastoupil na den svých narozenin, 
1. 10. 1928. V průběhu výcviku byl vybrán do �koly pro stíhací 
piloty v Chebu, kterou úspě�ně absolvoval v roce 1930. Násled-
ně byl přidělen k leteckému pluku 3, který byl dislokován na 
leti�ti Vajnory u Bratislavy. 

V roce 1932 obdr�el nabídku vrátit se zpět do prostějovské 
pilotní �koly jako instruktor. Této nabídky vyu�il a působil zde 
jako učitel létání a� do počátku okupace na�í země nacistic-
kým Německem. S okupací na�í vlasti se nesmířil a od samého 
počátku přemý�lel, jak nejlépe přispět k boji za její osvobo-
zení od fa�istické nadvlády. Jako voják z povolání s vysokou 
kvaliÞ kací stíhacího pilota a vlasteneckým cítěním věděl, �e 
jeho morální povinností je aktivní účast v boji s nepřítelem. 
Zvolil si proto útěk do zahraničního odboje a v červnu 1939 
uprchl z protektorátu přes Ostravsko do Polska. Zde byl nejprve 
s ostatními uprchlíky internován ve starém vojenském táboře 
poblí� Krakova. Po slo�itých diplomatických jednáních byla 
posléze uprchlým čs. letcům nabídnuta mo�nost vstupu do fran-
couzské Cizinecké legie s tím, �e v případě vypuknutí války 
budou neprodleně přeřazeni v rámci svých specializací k fran-
couzskému vojenskému letectvu. Bohumír Fürst této nabídky 
vyu�il a koncem července odplul společně s dal�ími asi 190 
letci na palubě �védské lodi Castelholm z Gdyně do Francie. 
Po vyřízení nutných formalit nastoupil slu�bu u Cizinecké legie 
a absolvoval drsný a náročný výcvik v pou�tních podmínkách 
severní Afriky.

Po vyhlá�ení války mezi Francií a Německem začali Fran-
couzi brzy pociťovat nedostatek vy�kolených bojových pilotů. 
V souladu s původním slibem bylo proto rozhodnuto o přeřa-
zení čs. letců z Cizinecké legie k francouzskému koloniálnímu 
letectvu. V prosinci 1940 se tak Bohumír Fürst ocitnul znovu 

ve Francii, kde nastoupil na místo učitele létání pro čs. stíha-
če. Kdy� se v květnu 1940 se na frontě rozpoutaly prudké boje 
a německý wehrmacht začal obsazovat Francii, byl Bohumír 
Fürst povolán k bojovému útvaru. Zde hned při svém prvním 
bojovém letu na stíhačce Morane Saulnier Ms.406 zaznamenal 
úspěch � sestřel německého pozorovacího letounu. Pouhé dva 
dny poté sestřelil ve spolupráci s dvěma francouzskými kolegy 
německý bombardér Dornier Do17. Přitom byl v�ak sám zasa-
�en nepřátelskou palbou, zraněn a nucen s letadlem nouzově 
přistát. Vzhledem k blí�ící se porá�ce Francie následoval ústup 
na jih, kde se mu s několika dal�ími čs. piloty podařilo nalodit 
na jednu z britských lodí a přes severní Afriku a následně Gib-
raltar se dostal v červenci 1940 do Velké Británie. 

Byl přijat do řad RAF a převelen k nově formované 310. čs. 
stíhací peruti na základnu Duxford poblí� Cambridge. Zde byl 
pře�kolen na britskou stíhačku Hawker Hurricane, se kterou 
se jako jeden z pouhých 89 Čechoslováků aktivně zúčastnil 
v průběhu srpna a� října 1940 Bitvy o Británii, během kte-
ré dosáhl v boji dal�ích 4 sestřelů nepřátelských letadel. Jeho 
celkové skóre tak dosáhlo 5 sestřelů, čím� byl podle britských 
norem zařazen do kategorie stíhacích es. Stal se té� 3. nejú-
spě�něj�ím čs. stíhacím pilotem během Bitvy o Británii a 23. 
nejúspě�něj�ím čs. stíhacím pilotem v průběhu celé 2. světové 
války. Dlouhodobá účast v plném bojovém nasazení a nedolé-
čené nemoci se projevily zdravotními problémy, proto byl Bo-
humír Fürst po ukončení svého operačního turnusu přelo�en 
od stíhacího letectva a a� do konce války působil jako instruk-
tor létání u několika výcvikových jednotek a následně jako 
pilot dvoumotorových letadel u britského vojenského doprav-
ního a kurýrního letectva. Do osvobozené vlasti se deÞ nitivně 
vrátil a� v srpnu 1945, kdy si také změnil své původní příjmení 
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POZVÁNKA NA PERNÍČKOVÝ 
VÍKEND DO VČELÍHO SVĚTA

SLEVA až 50 %
na vybrané skladové zboží

Stavebniny,
Sázavská 263, Ledeč:

– míchací centrum – interiérové barvy, 
fasády

– maltoviny, lepidla
– AKCE minerální izolace Isover 

– AKCE pletiva až 20 %
michalcak@atos.cz, m. 777 778 035

Prodejna,
Husovo nám. 139, Ledeč: 
– nářadí elektrické, ruční 

– autodoplňky, klíčové centrum 
– koupelnový nábytek, doplňky

– dlažby, obklady, sanita
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

Přijďte strávit příjemné chvíle do Včelího světa v Hulicích 
a vyzkou�et si zdobení perníčků při �álku čaje s medem.

Perníčkový víkend proběhne v sobotu 25. října a v neděli 
26. října v�dy od 10 do 16 hodin ve Včelím světě v Hulicích. 
Náv�těvu mů�ete vyu�ít i k prohlídce expozice nebo k nákupu 
kvalitního medu, medoviny nebo kosmetiky s včelími produkty.

Více se dozvíte na www.vcelisvet.cz Na va�i náv�těvu se tě�í 
Včelí svět v Hulicích.

Fürst na Fiřt. Za prokázané hrdinství, statečnost a obětavou 
slu�bu obdr�el několik vysokých vyznamenání, např. 2x Čes-
koslovenský válečný kří� 1939, britskou Hvězdu 1939�1945 se 
stuhou Bitva o Británii, francouzský Válečný kří� s palmou 
a mnohé dal�í. 

Po válce se Bohumír Fiřt zapojil jako pilot do budování no-
vého čs. vojenského dopravního letectva na základně Praha-
Kbely. Po komunistickém puči v únoru 1948 byl v�ak � stejně 
jako vět�ina vojáků působících na západní frontě � propu�těn 
z armády, degradován, nezákonně vězněn a perzekuován. Po 
propu�tění z vazby v roce 1951 se uchýlil společně s rodinou 
k příbuzným do Zahrádky, odkud se přestěhoval do Ledče n. S. 
A� do svého odchodu do důchodu v roce 1968 směl vykonávat 
pouze manuální práci a �ivil se jako skladník v tehdej�ím n.p. 
KovoÞ ni�. Bohumír Fiřt zemřel 2. ledna 1978 a je pochován 
v rodinném hrobě na starém ledečském hřbitově. Plně rehabili-
tován byl a� po změně poměrů v roce 1991.

Na�e město i jeho obyvatelé mohou být právem hrdi na to-
hoto na�eho spoluobčana, který nasazoval svůj �ivot za svobo-
du nás v�ech. Jeho odkaz by proto neměl být zapomenut a měl 
by slou�it pro poučení nyněj�ím i budoucím generacím. Zcela 
nepochybně by si zaslou�il vět�í publicitu, např. zmínkou při 
hodinách dějepisu a občanské nauky v místních �kolách, umís-
těním informačního panelu v místním muzeu či odhalením pa-
mětní desky na vhodném místě. Dal�í zajímavé informace o �i-
votě a osudu válečného hrdiny Bohumíra Fürsta-Fiřta najdete 
na internetových stránkách www.bohumirfurst.cz. -bk-
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ZAJÍMAVOST. Přesto�e před sto lety kráčely krajem 
a světem vůbec dramatické dějinné události, místní kronikář 
o tom nepí�e ani zmínku, toliko o počasí. Tak si udělejme 
alespoň malou představu, jak tento zlomový rok 20. století 
v Ledči probíhal meteorologicky.

Jaro roku 1914 bylo příznivé, vláhy dostatek, obilí krásně 
vze�lo, květy v�ak vět�inou zahubily noční mrazíky. Léto 
1914 bylo dosti příznivé, tepla nebyla prudká, vláhy při-
měřeně, obilí se dobře sklidilo, v�ak nářek v�eobecný pa-
noval, �e �eň je málo vydatná, �e obilí málo sype. Podzim 
byl chladný a de�tivý. Krásných dní bylo poskrovnu. Zima 

byla celkem mírná, sněhu málo, ke konci prosince 1914 
a v začátku ledna 1915 bylo několik mrazíků, tak�e hos-
tin�tí a řezníci si přec slabého ledu mohli do lednic navézti. 
V druhé polovici ledna a v měsíci únoru některé dny byly 
velmi teplé, tak�e v kraji na polích se pracovalo.

Mů�eme jen litovat, �e hodnotněj�ích zápisků nemáme 
víc. Jak u� jsem na tomto místě psal, přivítali bychom va�e 
rodinné fotograÞ e, zápisy a dokumenty, které by nám po-
mohly lépe zdokumentovat tento válečný čas. Třeba vás III. 
pokračování seriálu o Velké válce, v podání pana dr. Vo-
stastka bude inspirovat.  ok 

V E L K Á  VÁ L K A

Je vám 17, tedy narukujte!
Franti�ek Vostatek se narodil v Ledči n. S. v roce 1899. Při 

vypuknutí války mu bylo 15 let. Rakouská armáda nepřed-
pokládala, �e počáteční ztráty na boji�tích budou tak citelné 
a bude pociťovat nedostatek vojáků. Musela tedy přistoupit 
k tomu, �e počala povolávat star�í ročníky a nezůstalo pouze 
přitom. Na řadu při�li chlapci od 17 let. To byl případ mého 
otce, který byl odveden v roce 1916 a narukoval do Josefo-
va do vozatajských kasáren. Na�těstí se mi kdysi podařilo 
sehnat pohlednici, která pro�la po�tou u� 29. 7. 1914 kamsi 
k Nezamyslicím. V němčině se vozatajstvo nazývalo Train. 
Nával branců byl příčinou toho, �e některé jednotky byly 
přesunuty do Trutnova do nějaké továrny toho času mimo 
provoz. (Kdy� jsem tam s otcem po 60 letech jel, u� vůbec 
nic nepoznával.)

Na válečné doby si otec ji� vzpomínal málo. Ale vyprá-
věl, �e jednou jel do Trutnova z Ledče přes Kolín � Velkých 
Osek � Chlumec n. Cidl. � Starou Paku. Ve vlaku při�la vo-
jenská patrola a on neměl v pořádku doklady. Tenkráte měly 
�eny dlouhé a členité sukně. Poradily tedy, ať si vojáček leh-
ne pod lavici a sukněmi ho zakryly. Patrola na nic nepři�la 
a vy�lo to!

Trutnovský útvar byl po čase transportován blí�e frontě, 
a to k Lublinu (asi 150 km jv od Var�avy). Tam působil na ně-
jakém statku a z této doby i místa je jediná válečná fotograÞ e. 
Otec je na snímku 2. zleva. O válečných letech toho otec moc 
nevyprávěl a� na toto: Byl zavolán k veliteli s tím, �e tento 
potřebuje dopravit man�elce do �anova nějaký balík (potra-
viny?). Dostal tedy příslu�né cestovní doklady a jízdenky, ale 
i dovolenku. S ním jel je�tě star�í mazák. Cesta přes Polsko 
na Ostravu ubíhala a v Kolíně mu spolucestující voják zasa-
lutoval s tím, �e se tady sejdou tehdy a tehdy. Na sever Čech 
u� jel sám. Paní obrstové zásilku k její spokojenosti předal 

a konečně nastoupil cestu směr Ledeč. Konečně doma! Při-
vítalo ho teplo domova, postel, peřiny, ale kupodivu se mu 
nedařilo usnout. Vyře�il to tak, �e si lehl na podlahu a usnul 
hned. Za nějaký ten den u� byl na cestě zpět, v Kolíně se 
s mazákem se�li a byli zase v Lublinu.

Po nějakém čase zase byl výcvik, zapřahání, jízdy, atd. 
Jednou se v�ak stalo, �e koně něco polekalo, byla z toho 
mela. Do�lo k panice a otec i jiní to odnesli zraněním. Museli 
mu operovat koleno, byla z toho rekonvalescence, do�ivotní 
po�kození nohy a odchod do civilu. Konečně mohl dokončit 
učení se sazečem písma v Praze v tiskárně POLITIKA na 
Václavském náměstí (později Práce). Zde pro�il i 28. říjen 
1918. Kdy� jsem po letech jel s otcem do Prahy, stavoval se 
tam někdy kolem roku 1940. Je�tě se k němu hlásili bývalí 
spolupracovníci. Pamatuji si, �e měl invalidní výměr a re-
publika ho od�kodňovala malou částkou za zranění.

Strýci ve válce
Moje maminka měla dva bratry a oba prodělali válku. 

Av�ak vezmeme to postupně. Strýc Franti�ek pracoval 
v Písku, kde byl aktivním Sokolem. Jako ročník 1889 na-
rukoval a brzy byl u� na srbské frontě. S pomocí Němců se 
Raku�ané brzy po porá�kách vzpamatovali a tlačili Srby do 
vnitrozemí. Strýc jako přítel Srbů brzy poznal, kde je jeho 
místo. Ale na srbském území byla neskutečná bída. Samot-
ní srb�tí vojáci hladověli, nato� zajatci. Navíc onemocněl 
tyfem a byl v Ni�i v nemocnici. Proto�e byl zdatný, krutou 
zkou�ku pře�il. Situace ukázala, �e si nejen on, ale i dal�í 
zajatci zachránili �ivot, kdy� �padli znovu do vlastního za-
jeti�. Ale v rakouské armádě v nich na�li potřebné chybějící 
vojáky. Dostal se znovu na frontu, ale tentokráte do Karpat. 
Hned při první útoku ve tmě a sněhu le�eli a měli postupo-
vat. Rusové stříleli a �rapnely vybuchovaly. Najednou dostal 

Dal�í pokračování vzpomínek na období 1914�1918 se zaměřuje na události spojené s na�í rodinou. Bohu�el, písem-
ných či jiných dokladů se zachovalo málo. Kapitola by se dala nadepsat:
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D L O U H O D O B Ě  P R O N A J M U  K O M E R Č N Í  P R O S T O R Y
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s a m o s t a t n é  p r o v o z o v n y .  H y g i e n i c k é  z á z e m í  k  d i s p o z i c i .  K o n t a k t :  7 3 1  0 6 6  0 3 9

1914�1918 Vzpomínky a dokumenty
RNDr. M. VOSTATKA

ránu do ruky a krvácel. Na nic nečekal a plí�il se zpět se 
zavázanou rukou. Tam mu staří mazáci záviděli, jak rychle 
z toho vy�el, �e prý oni tu jsou tři měsíce a nic! Ka�dopádně 
byl odsunut do zázemí, léčen a byl neschopen slu�by. Ruka 
zlobila a dokonce se dostal jako rekonvalescent do kurzu 
účetnictví. I místo mu bylo nabídnuto u Pardubic v cukro-
varu.

Strýc Ev�en byl mlad�í, ročník 1898. I on narukoval jako 
17letý k 75. pě�ímu pluku do Jindřichova Hradce. S ním vy-
razil na ruskou frontu a byla zima. Stále přemý�lel, jak se 
dostat k Rusům.

V noci se plí�il a spadl do jámy, která byla ledová. Je�tě 
�e měl bajonet a sekal si s ním otvory ve stěně, aby mohl 
vylézt. Skončil v �itomiru v pracovním oddíle zajatců. Byl 
�ikovný a pracoval v kanceláři, kde si padělal tiskopisy, ces-
tovní doklady aj. �éf kanceláře ta pravá razítka nosil v kap-
se. Byla tam v�ak razítka s údajem �Dlja paketov� (Pro balí-
ky). Podařilo se a doklady za�il do mantlu. Kdy� pak utíkal, 
pomohl mu na WC vyplnit padělky Þ nský důstojník v car-
ské uniformě (Finsko patřilo Rusku). Ale to musel bě�et do 
města si půjčit péro a inkoust. Propisky nebyly. Na černo 
a dobrodru�ně jel do čs. legií a� do Vladivostoku. Trvalo 

mu to čtvrt roku. Jednou ho za mrazu vyhodili ven z vlaku. 
Podařilo se mu sednout na nárazník a zmrzlý to pře�il.

V Chabarovsku u� zoufalý a hladový �el z nádra�í do 
města. Míjel pána a dámu v ko�ichách a zdálo se mu, �e 
mluví česky. Osmělil se a opravdu! Byl to místní sládek 
z pivovaru. Ujmuli se ho, byl u nich, aby se vzpamatoval 
a navíc dostal adresy v�ech sládků na trati do Vladivostoku. 
Kdy� dorazil na Ruský ostrov k legiím, je�tě toho za�il. Na-
víc přivezl basu piva od sládka z Vladivostoku, jeho� adresu 
dostal. S legiemi jel znovu na Ukrajinu a k Bachmači, pak 
opět po magistrále zpět. To byl u� dělostřelec. (Odbočím: 
nestačil jsem se divit, co mi poslali z Vojenského historic-
kého archivu za doklady o jeho pouti s legiemi.) Pamato-
val se, jak na Sibiři se potkal i s Ludvíkem Svobodou jako 
důstojníkem. Z něho měli bol�evici strach, proto�e to byl 
rázný důstojník a nic ho nedonutilo, aby e�alony nejely na 
východ. (Vzpomínek strýce jsem zachytil více, mám i pa-
dělaný doklad aj.) Konečně z Vladivostoku odplul do vlasti 
a přes Ceylon a Suez dojeli do Terstu, vlakem pak domů. 
V Jihlavě u� nevydr�el a kamarádům sdělil, �e přesedá na 
vlak na Tábor. V roce 1920 u� té války měl akorát. Tolik 
stručně i o druhém strýci.   Dr. M. Vostatek

Přístav Vladivostok Českosloven�tí vojáci na cestě do Vladivostoku

Kasárny c. a k. vozatajstva v Josefově Vojín F. Vostatek poblí�e Lublinu
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Je�tě ne� ledeč�tí ochotníci představí 
novinku pro tento rok, potě�í v říjnu di-
váky reprízou loňské premiéry, kterou je 
mimořádně úspě�ná konverzační kome-
die z pera českých autorů Kdy� se zhas-
ne. Svě�í zápletka se točí kolem dvou 
man�elských párů, z nich� jeden se chce 
rozvést a �ádá ten druhý o pomoc při Þ n-
gování nevěry coby záminky k rozvodu, 
ani� by to jednotlivé strany navzájem vě-
děly. Čtveřice svérázných postav a série 
nečekaných zvratů jistě potě�í a pobaví 
ka�dého diváka. Představení se bude ko-
nat v pátek 24. října v divadelním sále 
ledečského hradu od 20 HOD.

Divadlo Mimochodem se také zapojí 
do celorepublikové akce Noc divadel, kte-
rá otevře dveře v�em fanou�kům kultury 
a prken, která znamenají svět. V rámci této 
půldenní události budete moci nahlédnout za oponu místního diva-
delního souboru a prohlédnout si jinak nepřístupné prostory ledeč-
ského hradu. Na jednotlivých stanovi�tích budou ztvárněny známé 
pověsti z Ledče a okolí v podání herců divadla Mimochodem. 

Součástí volně přístupného programu bude i leto�ní obnove-
ná premiéra české hry Celebrita autorky Lenky Procházkové. 
Hlavní postavou této neotřelé komedie je zahořklý profesor 

Þ losoÞ e v důchodu, který dostane posled-
ní příle�itost promluvit k obci prostřed-
nictvím novoročního poselství v rozhla-
se. V tomto představení, které zaměstná 
vá� mozek i va�i bránici, tentokrát nově 
vystoupí osvědčené duo v podobě vyni-
kajícího Filipa �ení�ka a Terezy Dvo-
řákové, ze záznamu pak promluví dal�í 
členové divadla Mimochodem. Re�ie se 
ujal ji� ostřílený Josef Nádvorník. Před-
stavení a Noc divadel se bude výjimečně 
konat ji� v sobotu 15. listopadu.

NOVINKA! Pro málo pohyblivé fa-
nou�ky na�eho divadla nabízíme mo�nost 
odvozu na představení a zpět divadelním 
mimobusem. Cestu je nutné si rezervovat 
na čísle 732 620 028, cena dohodou pod-
le vzdálenosti. Osoby ZTP a ZTP/P u nás 
mají vstup zdarma.

Více informací se mů�ete dozvědět na webových strán-
kách divadla www.mimochodem.com či na proÞ lu divadla 
Mimochodem na Facebooku. Také se mů�ete přihlásit k od-
běru novinek na adrese divadlo@mimochodem.com. Rezer-
vace vstupenek na divadelní představení lze provádět na ad-
rese - rezervace@mimochodem.com či na čísle 775 646 629  

-JN- 

DIVADLO MIMOCHODEM OZNAMUJE LETOŠNÍ PREMIÉRU

O VÁLCE. S hrůzou sledujeme války, které v současnosti 
probíhají. Děsí nás únosy, násilí, vra�dy. Máme soucit s trpící-
mi dětmi, s lidmi na útěku, se zraněnými a nemocnými. V na�í 
zemi máme mír, týkají se války tedy jen zemí vzdálených? Jsme 
ve své podstatě mírumilovněj�í ne� Syřané, Rusové, Ukrajinci? 
Nikoliv. Máme jen více �těstí. Co válka vlastně je? Jedná se 
o prosazování názoru nebo nároku na úkor jiného za pomoci 
násilí. A odkud pramení? Jednoznačně z nás. Ka�dý máme 
v sobě agresivitu, která nás mů�e někdy chránit a při správném 
zacházení napomáhá k lep�ím výkonům. Není-li ale usměrněna, 
nezná-li hranici, pak vede k násilí. V na�ich podmínkách se pro-
jeví v mezilidských vztazích a v politice. Ke vztahům se vrátím 
v některém pří�tím článku. Nyní pár slov k politice. Ka�dý zná-
me politiky a úředníky opojené mocí. Jejich arogance nedovolí 
diskuzi, jiný názor je nepřijatelný. Jejich kariéra je provázena 
řetězem zbytečných půtek, výpadů, ignorováním nepohodlných 
skutečností a neúctou k druhým. Chybí jim schopnost domlou-
vat se a ochota k tomu. Cítíme, �e k překonání tohoto neblahého 
stavu by potřebovali nalézt pokoru a lásku k sobě a druhým. 
Potom by dokázali naslouchat srdcem. Víra je cesta, která li-
dem k tomu mů�e pomoci. Jít po ní je obtí�né, ale jen s vírou se 
přiblí�íme klidu a míru v sobě. Moudrost stará tisíce let. 

 
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
16. 10. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání 

na faře)
10. 10., 17. 10., v 19.00 h., 31. 10. v 18.00 h. Předná�ky na faře 

(předná�ející P. ThDr. Jan Bárta) 

12. 10. v 9.00 Bohoslu�ba 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 bohoslu�bě probíhající 
v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová).

19. 10. Misijní neděle (Den modliteb za misie, misionáře a je-
jich dílo) 

19. 10. v 18.00 M�e svatá s kytarovým doprovodem (hraje sku-
pina Naděje)

22.10. Biblická hodina (rozbor biblického textu, předná�ející 
P. ThDr. Jan Bárta)

15. 10. v 18.00 h., 29. 10. v 17.00 h. M�e svatá v kostele v Sa-
čanech

16. 10. v 19.00 h., 30. 10. v 18.00 h. M�e svatá v kostele v Ko-
�lí

Podrobněj�í seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
18. 10. Sv. Luká�e, evangelisty (autor evangelia a Skutků apo�-

tolů. Věrný průvodce sv. Pavla) 
28. 10. Sv. �imona a Judy, apo�tolů
1. 11. Svátek V�ech svatých (původně �lo o vzpomínku na 

v�echny mučedníky, kteří zemřeli za víru)
2. 11. Vzpomínka na v�echny věrné zemřelé � Památka zesnu-

lých

Za Římskokatolickou farnost � děkanství napsal a sestavil 
Mgr. Miroslav Sklenář
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V úterý 23. září k nám do ledečského gymnázia přijel pan 
Mgr. Pavel Vlček z OI�P (Občanská iniciativa pro ochranu 
�ivotního prostředí) se svou předná�kou o získávání energie 
z alternativních zdrojů a jejím vyu�ití ekologickým způsobem, 
určenou pro mláde� od sedmých tříd základních �kol a� po dru-
hé ročníky středních �kol.

Dozvěděli jsme se několik zajímavých věcí, například jak 
topit a čím topit, abychom byli k �ivotnímu prostředí �etrní 
a vlastně i něco málo u�etřili. Podstatnou část předná�ky jsme 
se bavili o tzv. domech na klíč (nízkoenergetické domy).

Předná�ka byla doprovázena z graÞ ckého hlediska zajímavou 
prezentací, která ale bohu�el byla určena, jak nás i pan Vlček 
upozornil, pro děti prvního stupně základních �kol. Celkově 
myslím, �e Mgr. Vlček mohl svůj přednes o�ivit, třeba častěj�í 
komunikací mezi diváky, mohl se sna�it rozvést diskuzi.

I tak v�ak v�ichni náv�těvníci předná�ky, kteří byli nejen z le-
dečského gymnázia, ale i ze střední �koly a základní �koly, zís-
kali nové a cenné informace o alternativních zdrojích energie.

K. Rejnková � kvinta

BESEDA O ALTERNATIVNÍCH 
ZDROJÍCH ENERGIE

POJĎTE SI HRÁT S POČÍTAČI 
A ROBOTY!

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 
V PRIMĚ 

JAK JSME SE SEZNAMOVALI

8. září 2014, to byl ten den, kdy jsme jako třída kvinta a 1.B. 
ledečského gymnázia, v  doprovodu na�eho milého třídního 
učitele pana Smejkala a oblíbeného učitele pana Tě�ínského, 
společně odjí�děli na adaptační kurz do Chřenovic. V�ichni 
jsme byli plní očekávání, jak kurz bude probíhat, zda bude zá-
bavný, či nudný a jestli vůbec splní svůj účel. 

Jen jsme dorazili na místo, hned jsme dostali několik pokynů 
a úkolů. U� od té chvíle nám v�em bylo jasné, �e se nudit ne-
budeme a u�ijeme si hodně legrace. Kdy� jsme se �li ubytovat 
do chatek, na�e nad�ení trochu opadlo ze strachu, kde to vlastně 
budeme spát. Náladu nám ale opět pozvedl oběd, který byl vý-
borný, stejně jako v�echna jídla na�ich usměvavých kuchařek. 
Po obědě pro nás byla připravena spousta zajímavých i vtip-
ných her, díky nim� jsme se lépe poznali a potrénovali vzájem-
nou spolupráci. Nechyběla ani noční hra, která by nejspí� a� 
tak moc stra�idelná nebyla, nebýt na�ich dvou profesorů, kteří 
vyskakovali ze křoví, aby vystra�ili osamělé dvojičky, loudající 
se zpátky do tábora. Tam jsme se v�ichni vrátili tak unavení, �e 
jsme hned zalezli do postele a ani nepomysleli na to, �e by bylo 
dobré jít se alespoň osprchovat, nejen kvůli nám samotným, ale 
hlavně kvůli ostatním v chatce.  Po dlouhém spánku nás čekal 
dal�í den, který byl stejně nabitý jako ten první. Samé hry, kde 
jsme museli vyu�ít nejen na�e znalosti, ale i na�eho týmového 
ducha. Samozřejmě jako kvinta jsme byli sehraní výborně, ale 
myslím si, �e i s 1.B. jsme skvěle komunikovali a spolupraco-
vali. 

Určitě se nám v�em adaptační kurz moc líbil a rozhodně spl-
nil na�e očekávání. Myslím, �e jsme dobrý kolektiv a ty dva 
společné dny nám pomohly do společných začátků.

T. Brabcová a K. Vaňková � kvinta

Ve středu 1. října začíná krou�ek Hrátky s počítačem a ro-
botem, který je určen pro �áky 6.�9. tříd Z� a primy � kvarty 
gymnázia. Krou�ek bude probíhat dvakrát za měsíc v budově 
v Ko�elské ulici, v�dy ve středu od 14:15 hod. A na co se mů-
�ete tě�it? Sestavíte si vlastního robota, se kterým si zazávodíte 
s ostatními účastníky. Naučíte se upravovat digitální fotograÞ e 
od základních úprav a� k fotokolá�ím. Také si vytvoříte animaci 

na počítači a uká-
�eme si, jak zpra-
covat digitální 
video. Za krou�ek 
se neplatí, celý je 
ZDARMA. Po-
kud se někteří �áci 
nedozvěděli včas 
o konání tohoto 
krou�ku a mají 
zájem jej nav�tě-
vovat, mohou 
přijít i na některé 
z dal�ích setkání, 
například 22. října 
od 14:15. Pro více 
informací je mo�-
no psát na email: 
ß ekalovaj@gvi.cz

Ing. Jana 
Flekalová

Na na�í �kole se ji� stalo tradicí, �e �kolní rok pro �áky primy 
začíná dvoudenním adaptačním kurzem, který ve Chřenovicích 
připravuje Centrum dětí a mláde�e Ledeč nad Sázavou. 

I leto�ní primáni, kteří budou tvořit novou třídu a mnohdy 
se znají jen z přípravného kurzu na gymnáziu, měli 1. a 2. září 
poprvé mo�nost více se seznámit se svými novými spolu�áky, 
zjistit, s kým mají podobné zájmy a názory, s kým se jim dob-
ře spolupracuje a s kým je vět�í zábava a legrace. Aktivit, při 
kterých se mohli poznat, pro ně bylo připraveno mnoho. Někte-
ré byly zaměřeny na vzájemnou spolupráci a podporu v jedné 
skupině (bez nich� například není mo�né uspět v nočním kross-
golfu), v některých mohli získat body jen tehdy, kdy� spojilo 
síly více skupin, které spolu zároveň soupeřily (Obludárium). 
Jiné aktivity směřovaly spí�e k zamy�lení a děti se vyjadřovaly 
k tomu, jak by měly vypadat vztahy mezi nimi ve třídě, jaké 
hodnoty jsou pro ně ve �kole důle�ité, jaké chování očekávají 
od učitelů, ale sdělovaly i případné obavy a nejistotu z nového 
prostředí nebo nových předmětů. Primáni se do v�ech činností 
zapojovali se zvědavostí a zájmem, s nad�ením soutě�ili a ne-
nechali se odradit ani chladným a de�tivým počasím, které pře-
trvalo po oba dva dny kurzu a které aktivitám v přírodě opravdu 
nepřálo. 

V leto�ní primě máme prostě děti do nepohody. Ale přesto 
jim přejeme, aby jejich studium na na�em gymnázium bylo co 
nejvíce pohodové, aby jim přiná�elo předev�ím radost a uspo-
kojení a aby si během let, které stráví na gymnáziu, u�ili i zába-
vu a legraci jako na kurzu.

L. Trtíková
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Posláním Centra pro zdravotně posti�ené 
Kraje Vysočina, o.p.s. v H. Brodě je pro-
střednictvím sociálního poradenství zvy-
�ovat informovanost osob se zdravotním 
posti�ením, podporovat jejich nezávislost 
a samostatnost a napomáhat jim ke zvý�ení 
či udr�ení kvality �ivota.

Jsme registrovaná slu�ba dle zákona č.108/2006 
Sb. sociální poradenství, která zahrnuje základ-
ní a odborné sociální poradenství, jako fakultativ-
ní činnost provozujeme pro na�e klienty půjčovnu 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Činnost 
Centra je podporována zejména Krajem Vysočina, 
dále z příspěvků či dotací obcí, měst a Þ rem z havlíč-
kobrodského okresu.

Pomů�eme orientovat se v sociálním systému � 
o dávkách, slevách a výhodách pro osoby se zdravot-
ním posti�ením, informace o pořízení kompenzační 
pomůcky. Pomů�eme Vám s vyplněním �ádostí, se 
sepsáním odvolání apod. Poskytneme Vám infor-
mace o jiných organizacích sdru�ujících OZP. Zpro-
středkujeme schůzku u lékaře apod.

Na�e doplňková činnost je prodej baterií a příslu-
�enství ke sluchadlům (u�ní tvarovky, čistící �těteček, 
�ťourátko, hadičky, čistící tablety).

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH 
A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK

Mů�ete si u nás zapůjčit schodolez, invalidní me-
chanické vozíky, toaletní křesla, sedačku do vany, 
různé druhy chodítek, nástavce na WC, �idličky do 
sprchy, skládací hůl a rehabilitační dětský kočárek. 
Na základě sepsané Smlouvy o zapůjčení kompen-
zační pomůcky Vám pomůcku zapůjčíme. Cena za 

zapůjčení pomůcky se pohybuje od 3�15 Kč 
za den podle pořizovací ceny pomůcky 
(např.: chodítko � 3 Kč/den, invalidní vozík 
5 Kč/den, schodolez 15 Kč/den). Poskytne-
me Vám i informace o mo�nostech pořízení 
vlastní pomůcky, mů�eme zprostředkovat 

objednání či opravu pomůcky.

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLU�EB 
A VÝSTAVA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

U� se připravuje čtvrtý ročník Veletrhu sociálních 
slu�eb a výstava kompenzačních pomůcek. Tento 
Veletrh proběhne v rámci Implementace a realizace 
Střednědobého plánu sociálních slu�eb města Hav-
líčkův Brod ve spolupráci se Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých a Centrem pro zdravotně 
posti�ené kraje Vysočina, o.p.s. Veletrh se uskuteční 
ve čtvrtek 30. října 2014 v KD Ostrov v Havlíčkově 
Brodě. Představí se zde poskytovatelé sociálních slu-
�eb města Havlíčkův Brod a okolí, Þ rmy kompenzač-
ních pomůcek pro osoby se zrakovým, sluchovým 
a tělesným posti�ením, dal�í zajímavé doplňkové 
aktivity, bude zde zajímavý doprovodný program. 
Nyní se mohou přihla�ovat zájemci, kteří by měli na 
Veletrhu zájem vystavovat.

Kontakt: Centrum pro zdravotně posti�ené kraje 
Vysočina, o.p.s., pracovi�tě Havlíčkův Brod, vedoucí 
CZP: Mgr. Alena �karková, Dobrovského 2915, Hav-
líčkův Brod, tel.: 569 427 614, e-mail: czphbrod@
volny.cz

Náv�těvní hodiny: Po, St: 8:00�12:00, 13:00�17:00, 
Út, Čt: 8:00�12:00, 13:00�14:30, Pá: 8:00�11:30, 
úterý a pátek dopoledne � terén, objednaní klienti.  

-A�-

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

TJ KOVOFINIŠ,
ODDÍL SPV AEROBIK, 

ZVE VŠECHNY ŽENY A DÍVKY NA 

CVIČENÍ 
AEROBIKU
Tělocvična v Nádražní ulici,
PO 20–21, ČT 19–20 hod.
Cena: 200–300 Kč/pololetí.

Vybavení: cvičební podložka
(karimatka, ručník),
sportovní obuv, pití, 

dobrá nálada.
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PODZIMNÍ DEN V DOMOVĚ HÁJ

FILMAŘI SE RÁDI VRACEJÍ NA LEDEČSKÝ HRAD

V polovině září proběhlo na ledečském hradě natáče-
ní československého celovečerního Þ lmu pod názvem 
Wilsonov. Děj Þ lmu je z období po I. světové válce, jed-
ná se o černou komedii, vy�etřování vra�d v bratislav-
ském �idovském ghetu. Scény se točily převá�ně v noč-
ních hodinách. Točilo se na dolním nádvoří, kde byly 

�vybudovány� dva obchůdky a ulice. V hlavních rolích 
se ze známých herců objevili Vojtěch Dyk a Jiří Machá-
ček. Premiéra tohoto Þ lmu se plánuje na září pří�tího 
roku. Dal�í informace najdete na www.hrad.ledecns.cz, 
nebo na facebookových stránkách hradu.  

Text a foto: Luděk �íma

Dne 11. září vyvrcholily měsíční přípravy ji� tradič-
ního Podzimního dne v na�em Domově. Ráno se sjela 
dru�stva pozvaných klientů z komunitního bydlení Do-
mova Háj ve Světlé nad Sázavou, Domova ve Vě�i, Do-
mova ve Zbo�í, Sociálního centra Světlá nad Sázavou 
a Domova Na Hrádku. Mezi soutě�ícími nechyběla ani 
3 dru�stva domácích. V jídelně tábora při kávě a malém 
občerstvení v�echny soutě�ící přivítala ředitelka Domo-
va Dana Pajerová a také starosta města Ledče nad Sáza-
vou Petr Vaněk.

Potom patřilo celé dopoledne soutě�ím na téma řemes-
la a povolání, které si s velkou ochotou a představivostí 
připravili zaměstnanci výchovného a sociálního úseku 
Domova Háj. Klienti si tak mohli vyzkou�et vy�ívání 
u �vadleny, cvičným vodním hasicím přístrojem shodit 
plechovky neboli uhasit oheň, pořezat �kládu� u dřevo-
rubce nebo u pekaře uplést housku. Radost z úspě�ného 
splnění jednotlivých disciplín byla veliká a nakonec vy-
hráli samozřejmě v�ichni. Ka�dý soutě�ící si odnesl �vý-
uční list� za účast, ka�dé dru�stvo obdr�elo věcné ceny, 
za ně� moc děkujeme na�im sponzorům a zejména městu 

Ledeč nad Sázavou, které nám na tuto akci poskytlo ne-
malý Þ nanční příspěvek. Závěrem byli v�ichni soutě�ící 
odměněni vynikajícím velkým chodským koláčem.

Po výborném obědě a vyhlá�ení výsledků se v�ichni 
bavili a tančili za příjemného hudebního doprovodu dívčí 
skupiny F.I.P. z ledečské ZU�, co� je patrné i z přilo�e-
ných fotograÞ í. t.v.

A JE�TĚ JEDNOU HÁJ
� MALÝ ČLÁNEK, VELKÉ DÍKY�
Děkuji jménem klientů Domova Háj divadelnímu sou-
boru Mimochodem za zaji�tění bezplatného vstupu na 
akci �Mimofest�, která proběhla 9. srpna 2014 na le-
dečském hradě. Na�i obyvatelé si tento den krásně u�ili, 
co� je patrné i z přilo�ené fotograÞ e. DS Mimochodem 
poskytl té� klientům Domova Háj vstupenky zdarma na 
nastudované představení �Balada pro banditu�. Spolu-
práce s Mimochodem si velice vá�íme a přejeme diva-
delnímu spolku více takových zdařilých akcí.

Dana Pajerová 
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HÁZENKÁŘI VSTOUPILI DO NOVÉ SEZÓNY VÝHRAMI

HC LEDEČ NAD SÁZAVOU

Mu�i odstartovali sezónu Společné regionál-
ní ligy domácím zápasem proti týmu Baník Most. 
Diváci mohli sledovat vyrovnanou partii s řadou 
nepřesností, vyhroceným závěrem a také vítězným 
koncem. Po prohraném prvním poločase 12:14, se 
dokázali domácí vzchopit a otočit skóre na svou 
stranu. Výsledkem 26:24 si tak zajistili první výhru 
a 2 body do tabulky.

Druhé utkání hrané v Praze proti Sokolu Vr�ovice 
B bylo v průběhu prvního poločasu vyrovnané. A� 

ke konci jsme si zajistili náskok �ňůrou 5 branek na 
poločasových 8:15. Druhý poločas se nesl v duchu 
technických chyb na obou stranách. Vedení o 7 bra-
nek dávalo velkou naději na výhru a tak si dostatečně 
zahrálo v�ech 14 přítomných hráčů. Skóre druhého 
poločasu bylo vyrovnané, a proto jsme si, po výsled-
ku 18:24, zaslou�eně připsali dal�í 2 body, které nám 
zaji�ťují v průbě�né tabulce dělené první místo. 

První domácí utkání mají za sebou i mlad�í do-
rostenci, kdy na domácí palubovce přivítali Sokol 
Vr�ovice. Po slibném prvním poločase 17:12 v dru-
hém propadli a nedokázali se prosadit tak jednodu-
�e jako v průběhu prvního poločasu. Je�tě 5 minut 
před koncem zápasu vedli o 3 branky, poté při�lo 
třetí vyloučení a červená karta pro Dana Hesse, kte-
rý v závěru zápasu citelně chyběl. Na nemohouc-
nost vstřelit branku soupeř odpověděl sérií 3 branek 
a vyrovnal stav utkání na 25:25. V posledních vteři-
nách zápasu pak po ztrátě míče �el do rychlého pro-
tiútoku soupeř, na�těstí hráč nedokázal zpracovat 
tě�ký míč a tak utkání skončilo spravedlivou dělbou 
bodů.  Zbyněk Jeřábek

Rozpis domácích zápasů:
18.10. 13:00 Ml. dorostenci Ledeč � Vr�ovice
18.10. 15:30 Mu�i Ledeč � Ml. Boleslav
  8.11. 13:00 Ml. dorostenci Ledeč � �ťáhlavy
16.11. 9:00 Star�í �ačky Turnaj Ledeč 
22.11. 13:00 Ml. dorostenci Ledeč � Liberec
29.11. 9:00 Mlad�í �ačky Turnaj Ledeč
  6.12. 13:00 Ml. dorostenci Ledeč � Chrudim

A tým je připraven ke startu nového ročníku krajské ligy Pardubicka 2014/15. Obměněný kádr se popere 
o postup do play-off. Zveme fanou�ky hokeje na domácí zápasy, ale díky novým permanentkám i na venkov-
ní! Nestyďte se hlasitě fandit! Va�e podpora je důle�itá! Sledujte aktuální informace na www.hcledec.cz nebo 
na www.hokejpu.cz. Jan Malík 

Domácí zápasy:
ST 15.10. � 18:30 HC Chrudim
NE 26.10. � 17:00 HC Kohouti Česká Třebová
NE 2.11. � 17:00 HC Spartak Polička
ST 12.11. � 18:30 ZH Pardubice
ST 19.11. � 18:30 HC Hlinsko
NE 30.11. � 17:00 HC Slovan Mor. Třebová
NE 7.12. � 17:00 HC Skuteč
ST 17.12. � 18:30 HC Litomy�l
NE 4.1. � 17:00 HC Světlá n. Sázavou
NE 11.1. � 17:00 HC Chotěboř
NE 18.1. � 17:00 HC Spartak Choceň

Venkovní zápasy:
NE 12.10. � 17:00 HC Slovan Mor. Třebová
NE 19.10. � 17:00 HC Skuteč
ST 29.10. � 18:30 HC Litomy�l
NE 9.11. � 17:00 HC Světlá n. Sázavou
NE 16.11. � 17:00 HC Chotěboř
NE 23.11. � 17:00 HC Spartak Choceň
ST 3.12. � 18:30 HC Chrudim
NE 14.12. � 18:30 HC Kohouti Česká Třebová
NE 21.12. � 17:00 HC Spartak Polička
ČT 8.1. � 18:30 ZH Pardubice
ST 14.1. � 18:30 HC Hlinsko
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HOKEJ – POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA 2014

Ji� potřetí se ve dnech 6. a 7. září uskutečnil 
v Ledči a Světlé presti�ní �ákovský hokejový 
turnaj o Pohár Josefa Va�íčka. Turnaj je pořádán 
na počest J. Va�íčkovi pod zá�titou jeho otce 
a jako připomínka tragické letecké katastrofy 
v Jaroslavli, při ní� zemřeli tři če�tí hokejisté.

Tradičně v Ledči soupeřila mu�stva ml. �áků 
a ve Světlé mu�stva st. �áků. Leto�ního ročníku 
se zúčastnila mu�stva Chocně, Hlinska, Ledče 
n. S., �ďáru n. S., loňského vítěze Havlíčkova 
Brodu a také extraligových Pardubic.

Herní kvalita zápasů byla výborná. Ať u� boj 
o vítězství na ledečském stadionu mezi Rebe-
ly z H.B. a �ďárem nebo boj o druhé místo na 
světelském stadionu mezi extraligovými Par-
dubicemi a Ledčí/Světlou (st. �áci nastupovali 
střídavě v dresech Světlé a Ledče). Boj o cel-
kové vítězství v Ledči nabídl rychlý hokej plný 
skvělých akcí a gólmanských zákroků. Výsle-
dek 1:0 pro Rebely jasně vypovídá o bitvě, jak 
se patří. V�dyť i v individuálních trofejích byl 
oceněn jako nejlep�í brankář turnaje Petr Klí-
ma ze �ďáru, nejlep�ím střelcem se stal Václav 
Macek rovně� ze �ďáru a nejlep�ím obráncem 
byl vyhlá�en Martin Zych z H.B.

Nejlep�ím útočníkem mezi mlad�ími �áky byl 
vyhlá�en Matěj Adámek z Chocně. Matějovi 
mimo této ceny byla za účasti České televize, 
která z celé akce připravila reportá�, předána 
také cena fair-play Josefa Va�íčka. Při zápase 
proti �ďáru rozhodčí Matějovi uznal vstřelený 
gól. I přes to, �e jeho tým prohrával, Matěj v�ak 
ihned rozhodčímu nahlásil, �e puk nepře�el 
brankovou čáru a gól nemá platit. Za co� sklidil 
velký potlesk celého stadionu.

Ve Světlé byly k vidění také zápasy, které 
elektrizovali celé publikum. Zejména boj Led-
če/Světlé proti Pardubicím nabídl v�e, co mo-
derní hokej nabízí. Příkladem je snaha Pardu-
bic o srovnání stavu 3:1 v závěru utkání, kdy 
tým sáhl i k power-play a sna�il se vyu�ít svých 
přesilových her. A� sekundu před koncem se 
Pardubicím podařilo dát kontaktní gól, ale to 
u� bylo pozdě. Konečná výhra 3:2 ve prospěch 
Ledče/Světlé nad extraligovým týmem je vý-
razným cenným skalpem!!!

Turnaj ve Světlé ovládl tým HC Rebel H.B., 
který neobdr�el ani jeden gól! V individuálních 

trofejích byl jasně nejlep�ím střelcem ledečský 
odchovanec v dresu H.B. Kuba Krajíček, nej-
lep�ím obráncem byl zvolen také brodský hráč 
Valentýn Smolko, nejlep�ím útočníkem se stal 
Adam Novotný z Pardubic a za skvělé zákroky 
nejlep�í brankářkou Monika Sobotková z Led-
če.

Konečné umístění:
Ledeč n. Sázavou � ml. �áci 
1. HC Rebel Havlíčkův Brod 
2. SKLH �ďár nad Sázavou 
3. HC ČSOB poji�ťovna Pardubice 
4. HC Choceň 
5. HC Hlinsko 
6. HC Ledeč nad Sázavou 

Světlá n. Sázavou � st. �áci
1. HC Rebel Havlíčkův Brod
2. HC Ledeč nad Sázavou
3. HC Choceň
4. ČSOB poji�ťovna Pardubice
5. SKLH �ďár nad Sázavou
6. HC Hlinsko

Vítězové obou skupin si jako ka�doročně od-
vezli brou�ený putovní Pohár Josefa Va�íčka, 
který se zase za rok objeví se jmény leto�ních 
vítězů na obou stadionech. Ve Světlé n. S. se 
slavnostního vyhlá�ení vítězů osobně účastnil 
pan Josef Va�íček star�í.

Reportá� o turnaji mů�ete zhlédnout v archi-
vu České televize v pořadu Sport v regionech 
z 18. 9. 2014 d času 19:05: http://www.ceska-
televize.cz/porady/10103510226-sport-v-regi-
onech/214471290030012/ 

Jan Malík, předseda HC Ledeč n. S.
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Na konci září leto�ního roku oslavil 
své �ivotní jubileum � 80 let �

pan VÁCLAV VADINSKÝ
z Ledče nad Sázavou.

Pevné zdraví a hodně hezkých chvil 
mu do dal�ích let �ivota i k slavnému 

svátku sv. Václava přejí 
man�elka Anna, dcera Marie s rodinou 

a syn Zbyněk s rodinou

20. října tohoto roku tomu bude
u� pět let, kdy zemřel regionální
spisovatel, fotograf a dlouholetý

spolupracovník regionálních novinových 
redakcí, ale předev�ím skvělý znalec

a patriot Ledče nad Sázavou
� pan FRANTI�EK PLEVA. 

S láskou a úctou vzpomíná rodina,
přátelé a spolupracovníci

Dne 22. října by se do�ila devadesáti let 
na�e maminka, babička a prababička � 

paní MARIE URBANOVÁ
z Ko�lí u Ledče nad Sázavou,

5. srpna uplynuly dva roky
od jejího úmrtí.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
na ni s námi. 

Dcery s rodinami a příbuzní

Dne 26. října 2014 si připomeneme 
desáté výročí úmrtí

pana JOSEFA HEROUTA ze Sechova. 
Děkujeme v�em, kteří si vzpomenou 

spolu s námi.
S láskou a úctou stále vzpomíná

man�elka a děti s rodinami.

2. října 2014 oslavil své krásné
93. narozeniny

pan FRANTI�EK JARO�
z Ledče nad Sázavou.

Pevné zdraví do dal�ích let a mnoho 
krásných chvil v kruhu svých nejbli��ích 
přejí syn Franti�ek s man�elkou Janou.

BLAHOPŘÁNÍ

VZPOMÍNKA
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SEZNÁMENÍ
Rád bych se seznámil s paní do věku 55 let. Jsem �tíhlý, 
vysoký blonďák. Hledám trvalý vztah. Kontaktujte mě na 
telefon 605 342 247.

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
V MOTOKROSU – LEDEČ NAD SÁZAVOU 

19. 10. 2014

Poslední zářijový den, v úterý 30. září 2014, proběhl v salon-
ku ledečského hradu křest nové knihy, která má bezprostřední 
vztah k na�emu městu. Radní Kraje Vysočina pro oblast kultu-
ry, památkové péče a cestovního ruchu, RNDr. Marie Kru�í-
ková pokřtila, za účasti autora knihy Milana �ustra a starosty 
Ledče Mgr. Petra Vaňka, knihu �LEDEČSKO NA STARÝCH 
POHLEDNICÍCH�. Křest proběhl vodou z jediné české řeky, 

která umí čarovat, na�í Sázavy. Křtu se dále účastnili poslanec 
Karel Černý a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Vladi-
mír Novotný. Samozřejmě nechyběli významní představitelé 
na�eho města. Krásnou a zajímavou knihu, která nám umo�ňuje 
porovnávat doby více i méně dávné s na�í současností, mů�ete 
zakoupit, za cenu 289,- Kč, v ledečském infocentru.

Petr Vaněk

KŘEST NOVÉ KNIHY STARÝCH POHLEDNIC LEDČE 


