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 MĚSTO SE ZAPOJILO DO PROJEKTU INCITY 

Představujeme novou službu pro Vás – mobilní aplikaci 
inCity. Díky aplikaci máte k dispozici aktuální informace 
o dění ve městě a nejenom to. Regionální ředitel firmy 
Intelis s.r.o., dodavatel aplikace inCity, Jiří Křepelka od-
povídá.
JAK BYSTE DEFINOVAL APLIKACI INCITY? Jako 
praktického pomocníka pro každodenní používání. Kaž-
dý z nás potřebuje informace, rozdíl je pouze v tom, jak 
obtížně a rychle se k nim dostaneme. Aplikace inCity 
nabízí rychlý přístup k informacím z našeho města – te-
maticky tříděných podle kategorií, tedy přehledně. Celé 
město máte doslova jako na dlani. 
MOHL BYSTE UPŘESNIT PŘÍNOS PRO JEDNOT-
LIVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ? Obyvatel se dostane 
k informacím o dění ve svém městě (výstavy, různá 
setkání, knihovny, muzea, galerie nebo aktuality z úřa-
du. Dále má možnost několika dotyky na displej své-
ho telefonu získat informace o úřadu – úřední desku. 
Samozřejmostí jsou důležitá telefonní čísla, možnost 
bezplatně ohlásit úřadu závadu či poškození majetku 
ve městě, černou skládku nebo jiný problém. Uživatel 
má také možnost přihlásit se k odběru novinek u jím 
vybraného podnikatele, třeba restaurace. Kdykoliv po-
tom restaurace zveřejní menu nebo „akční nabídku“, 
uživatel tuto informaci dostane přímo do svého mo-
bilního telefonu, a to od firmy, kterou si sám vyžádá. 

Návštěvník města má stejné informace jako obyvatel 
města, pokud je chce, ale primárně získá informace o nej-
bližších památkách od jeho aktuální polohy ve městě či 
jeho okolí – s možností filtrace (např. chci pouze hrady, 
zámky, tvrze...). Dále informace o ubytování či stravování. 
Pochopitelně také, jako obyvatel města důležitá telefonní 
čísla nebo třeba nejbližší toalety, aktuální pozice. Podni-
katel získá nejenom výše popsané informace, ale navíc 
dostává do ruky plnohodnotný komunikační nástroj, díky 
kterému může svým klientům a zákazníkům zasílat pra-
videlně obchodní sdělení či nabídku přímo do jejich tele-
fonů. Zde je poměrně vysoká úspěšnost sdělení, protože 
informaci dostane pouze ten uživatel, který se přihlásí 
k odběru novinek daného podnikatelského subjektu.
KDE SE DÁ APLIKACE ZÍSKAT? Aplikaci zájemce 
získá několika způsoby. Nejjednodušší způsob je staže-
ní aplikace přímo z elektronického obchodu příslušného 
mobilního zařízení – Android – Google play nebo iOs 
– (Apple) – App Store. V obou případech si aplikaci 
stáhnete ZDARMA. Verzi pro Windows připravujeme 
a bude k dispozici ke konci roku. Další možnost stažení 
aplikace je přes QR kódy. Případnou další možností je 
stažení aplikace přímo na stránkách www.incity.cz nebo 
na stránkách města. 

Jiří Křepelka, 602 110 000, jiri.krepelka@intelis.cz 
www.incity.cz, www.intelis.cz 

JEŽČÍ KALENDÁŘ
Konec října http://www.csop.cz/images/up/jezcirijen2.jpg
Ježek, který potřebuje pomoc
- Malý ježek 
- váha méně než 350 g, velikost do 15 cm

Ježek, který nepotřebuje pomoc
- Malý ježek 
- váha 350 g a více, velikost 15 cm a více

Začátek listopadu http://www.csop.cz/images/up/jezci-zacatek-listopadu.jpg
Ježek, který potřebuje pomoc
- Malý ježek 
- váha méně než 500 g, velikost do 15 cm

Ježek, který nepotřebuje pomoc 
- Velký ježek 
- váha 500 g a více, velikost do 15 cm a více

Konec listopadu http://www.csop.cz/images/up/jezci-konec-listopadu.jpg
Ježek, který potřebuje pomoc
- Větší ježek 
- váha méně než 600 g, velikost do 15 cm

Ježek, který nepotřebuje pomoc 
- Velký ježek 
- váha 600 g a více, velikost 15 cm a více 

NE KAŽDÝ JEŽEK POTŘEBUJE POMOC ČLOVĚKA
Záchranným stanicím začala ježčí sezóna. Přibývá li-

dí, kteří nalezli malého ježka a chtějí po záchranné sta-
nici, aby se o něj postarala. Opakuje se ale stejná situ-
ace jako každým rokem – lidé bezhlavě sbírají ježky 
ve snaze jim pomoci. Často však sbírají ježky zcela 
zbytečně, čímž jim ubližují! Proto na konci tohoto pří-
spěvku otiskujeme „ježčí kalendář“, zveřejněný na we-
bu http://www.zvirevnouzi.cz/zvireci-poradna/jezci/, 
který pomůže každému při rozhodování, jak s naleze-
ným ježkem naložit. Zdravý ježek patří do přírody, ne 
do lidských rukou! Do záchranné stanice patří pouze 

ježek zraněný, nemocný nebo 
ten, který v daný čas nemá „pře-
depsanou“ váhu. Nemocného jež-
ka můžete poznat podle toho, že 
se obtížně pohybuje, je malátný, 
při dotyku rukou nenaježí bod-
liny, nestočí se do klubíčka, je 
nalezen venku během dne nebo 
během zimy. Nebudete-li si jistí, kontaktujte Stanici 
Pavlov, tel.: 734 309 798. 

-js-
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SEZONA NA LEDEČSKÉM HRADĚ ROKU 2014 
SE PROPADLA DO HISTORIE

KŘTILA SE KNIHA O LEDEČKÝCH OSOBNOSTECH

S nastupujícím podzimem vždy končí sezona muzea 
na ledečském hradě. Vyhodnotili jsme ji jako velmi 
dobrou, přestože návštěvníci měli svoji pouť na hrad 
komplikovanou nebytnými (žádanými) stavebními 
úpravami. Co se tedy povedlo. Byla dokončena 
rekonstrukce omítky a znaku s erby rodů Meziříčských 
a Říčanských. Návštěvníkům se přeměna moc líbila, 
někteří navštívili muzeum, jiní zase věž a někdo přišel 
jen ze zvědavosti, sedl si na lavičku a „kochal“ se geniem 
loci. Mnozí by uvítali hradní kavárnu či jiné posezení 
s občerstvením, kde by si mohli ještě chvíli užívat 
atmosféru a načerpat nové síly po letním putování. Jiní 
by zase chtěli rozšíření návštěvních prostor (parkány, 
sklepení…). Pro návštěvníky byla poskytnuta nová 
služba – informační kiosek, a to zcela zdarma. Nejvíce 
„táhne“ samozřejmě vyhlídková věž, ostatně jako každý 
rok. Není divu, vždyť je to vskutku nádherný výhled 
za jakéhokoli počasí. Velmi si také pochvalovali stylové 
toalety a nádherný reprezentační salonek. Se zájmem 
si prohlíželi výtvarná díla známých či méně známých 
a začínajících umělců. V muzeu se jim nejvíce líbil sál se 
zbraněmi a sgrafitovým stropem i unikátní hrací strojek.
Pro příští sezonu návštěvníkům zdejších prostor jistě 
připravíme nějaké vylepšení – rozšíření prohlídky 
i návštěvní okruhy podle náročnosti. Cesty k vylepšení 
jsou nastoupené. Méně populární bude zdražení 

vstupného, které však návštěvníky Ledče a zdejších 
hradních prostor jistě neodradí. Budeme se snažit, 
aby za to dostali kvalitní služby a do Ledče, speciálně 
na hrad, se rádi vraceli. 

STATISTIKA LETOŠNÍ SEZONY
Návštěvníci mohli zhlédnout tyto výstavy:
MALOVÁNÍ PRO RADOST – výstava amatérských 

malířek z Ledečska
JIŘINA STUPKOVÁ – výstava keramiky
PAVEL KABELÁČ – výstava obrazů
RICHARD PACHMAN – „HARMONIE“ – výstava 

olejomaleb

Návštěvníci letos na hradě zaplatili
Celková tržba (muzeum, výstavy, věž): 
Vstupné……………………………………. 115 020 Kč
Zboží…………………………...…………… 49 037 Kč
Komisní prodej………………….....……….  31 163 Kč
Pronájem galerie……………........………….   3 000 Kč
CELKEM:                                                      198 220 Kč
Nejvíce návštěvníků přišlo v srpnu – 2045, nejméně 
v dubnu – 430, celkem hradem prošlo 7262 registrova-
ných návštěvníků.

Zdena Bížová, Městské muzeum Ledeč nad Sázavou 

Z letošního podzimu ještě neuplynula ani třetina a my 
jsme v tomto barevném období křtili už druhou knihu 
o Ledči. Před měsícem jsme do života poslali knihu M. 
Šustra – Ledečsko na starých pohlednicích a včera to by-
la druhá kniha Evy Novákové-Plevové – Osobnosti Led-
če nad Sázavou. V příjemné atmosféře se v ledečské sy-
nagoze sešla autorčina rodina, přátelé a hosté. Hlavním 
bodem programu samozřejmě byl křest knihy, ale setká-
ním se táhla i vzpomínka na inspirátora knihy, regionál-
ního spisovatele, pana Františka Plevu. To, že Eva No-
váková do realizace knihy Ledečské osobnosti zapojila 

celou rodinu, bylo zcela zřejmé. Maminka Helena při-
pravila pohoštění, manžel se zapojil do jeho „distribu-
ce“ mezi hosty, syn Víťa (grafik knihy) novinku vydá-
val hostům, bratr David – muzikant – se se svými přáteli 
z kapely postaral o zábavu. Pokud se Fanda Pleva ně-
kde shora díval v to mlžné podzimní odpoledne zrovna 
do místní synagogy, mohl být pyšný. Kniha se prodává 
v ledečském informačním centru za 340 korun. Ledečá-
kům udělá radost a mnohým z vás usnadní cestu za vá-
nočním dárkem. 

ok 
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KALEIDOSKOP

10. listopad 2014 byl 314. dnem tohoto roku, ale zároveň prvním, kterým začalo čtyřleté pracovní období pro nově 
zvolené vedení Městského úřadu v Ledči n. S. V 16 hodin se epicentrem místního politického života stala zdejší obřadní 
síň. Kromě zvolených zastupitelů se dostavila i početná veřejnost. Kdo čekal nějaké drama, asi byl zklamán.  Volba 
nových představitelů proběhla podle karet, které rozdali ledečští voliči už před měsícem. Reglement ustavujícího 
zasedání byl naplněn s následujícím výsledkem: starostou Ledče n. S. se stal Ing. Zdeněk TŮMA, 1. místostarostkou 
Ing. Hana HORÁKOVÁ, 2. místostarostou Ing. Jan DRÁPELA.
Do slovníku české samosprávy se před téměř čtvrtstoletím vrátilo slovo starosta. I když ve svém původu neznamená 
starat se (je ve smyslu starý – tedy dospělý, zralý, takříkajíc pevně stojící), skutečných starostí se jistě nahromadí dost. 
Blahopřejeme novému vedení města Ledče n. S. a přejeme hodně zdaru v jejich volebním období a tím i ku prospěchu 
všech občanů. 

ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2014

Dne 18. října byly policejním orgá-
nem zahájeny úkony trestního říze-
ní pro podezření z přečinu krádeže 
ve stádiu spolupachatelství, které-
ho se úmyslným společným jedná-
ním dopustili mladíci v Ledči nad 
Sázavou tím, že po předchozím 
požití alkoholických nápojů odtla-
čili nákupní vozíky u OD BILLA 
Tyršovo nábřeží a tyto vhodili 

z lávky do řeky Sázavy. Podezřelí M.P. a M.V. společným 
jednáním dne 21. října v Ledči nad Sázavou, ul. Nádraž-
ní, v prostorách nákladového nádraží ČD, přelezli kovovou 
bránu u objektu bývalé vodárny, vnikli do prostor kůlny to-
hoto objektu a odcizili zde železný materiál o celkové váze 
150 kg, přičemž podezřelý M.V. se tohoto jednání dopustil 
i přesto, že byl na základě rozsudku okresního soudu uznán 
vinným ze spáchání přečinu krádeže, za což byl odsouzen 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výměře 12 měsí-
ců. Dne 23. října v ranních hodinách dosud neznámý pachatel 
nezjištěným způsobem poškodil vstupní dveře do prodejny 
COOP v obci Hněvkovice, kam se pokusil vniknout, čímž 
způsobil na poškození zařízení škodu ve výši 20 000 Kč. Dále 
za použití násilí vypáčil vstupní dveře do prodejny potravin 
Pokorný v téže obci, kde odcizil zboží v hodnotě 40 000 Kč 
a na poškození zařízení způsobil škodu ve výši 45 000 Kč. 
V souvislosti s opakovanými případy vloupání do těchto ob-
jektů laskavě žádáme občany o případné poznatky směřují-
cí k zadržení pachatelů této trestné činnosti, které je možno 
sdělit na linku 158, případně na jakékoli služebně Policie ČR. 
Neznámý pachatel v době od 16. 10. do 19. 10. v k.ú. obce 
Horní Paseka, poblíž rybníku zv. Železňák, vykácel a násled-
ně odcizil 7 ks vzrostlých lip a 4 ks smrků, čímž způsobil po-
škozeným škodu ve výši 6000 Kč.

npor. Mgr. Roman Krecl, ved. odd. Policie ČR  
Světlá n. S., policejní stanice Ledeč n. S.

Městský úřad  Světlá nad Sázavou, jako orgán sociálně-
právní ochrany dětí,  v současné době sestavuje Tým pro 
děti a mládež pro koordinaci preventivních aktivit, jehož 
ustanovení je jednou z klíčových aktivit projektu „Inovace 
výkonu SPOD Světlá n.S.“, podpořeného z operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Důvody pro jmenování týmu vyplývají ze zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon o SPOD) a prováděcího 
předpisu –  vyhlášky 
MPSV ČR č. 473/2012 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o SPOD (Standard 7, kritérium 7a,7b 
přílohy č. 1). 
Tým pro koordinaci preventivních aktivit bude složen 
z fyzických a právnických osob působících v našem regionu 
v oblasti práce s nezletilými dětmi a preventivních aktivit, 
zejména zástupců orgánů územních samospráv, pověřených 
osob v SPOD, poskytovatelů sociálních služeb, zástupců 

škol a školských zařízení, Policie ČR, Probační a mediační  
služby, soudu, státního zastupitelství, poskytovatelů 
zdravotních služeb a orgánů veřejné moci. 
Cílem týmu bude, jak již vyplývá z jeho názvu, efektivně 
koordinovat aktivity prováděné jednotlivými subjekty, 
zaměřené na ohrožené děti ve smyslu zákona o SPOD. 
Úkolem týmu bude sběr dat, vyhodnocování, navrhování 
jednotlivých preventivních aktivit a jejich koordinace, 
sledování jejich realizace a účinnosti. 
Tímto bychom chtěli vyzvat zájemce ze stran veřejnosti, 
kteří by se chtěli podílet na koordinaci preventivních 
aktivit a stát se součástí tohoto týmu, aby se přihlásili 
písemně, s uvedením osobních údajů a telefonického 
kontaktu, do 28. 11. 2014 na podatelnu MěÚ Světlá 
nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad 
Sázavou  (1. patro).

Ing. Věra Weingärtnerová,  
Odbor sociálních věcí MěÚ Světlá n. S.

TÝM PRO DĚTI A MLÁDEŽ PRO KOORDINACI  
PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

ZUBNÍ POHOTOVOST LISTOPAD 2014
sobota, neděle, svátek 9:00–12:00

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

22. – 23. 11. Dr. Cyrusová,  
Havlíčková 2198, H. Brod Tel.: 569 432 014

29. – 30. 11. Dr. Swaczyna,  
Okrouhlice 186 Tel.: 569 489 174

6. – 7. 12. Dr. Novotná,  
Bechyňovo nám., Přibyslav Tel.: 607 966 550

13. – 14.12. Dr. Kasal,  
Šubrtova 2170, H. Brod Tel.: 569 421 329

Umělecký truhlář
Josef PLEVA
opravy nábytku a starožitností

Haškova 646, 584 01 Ledeč n. S.
Kontakt: mob.: 608 936 886

jpleva@tiscali.cz 
www.plevarenovace.wbs.cz
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SKLÁŘSKÝ WORKSHOP 

Ve středu 8. října se všichni žáci multimediální tvorby 
ZUŠ Ledeč nad Sázavou vypravili na celodenní návště-
vu Sklářské hutě František v městečku Sázava. Město 
se nachází na trase posázavského pacifiku, je spoje-
né s osobností svatého Prokopa, se známým klášterem 
a také s novější sklárnou Kavalier. Huť František prošla 
nedávno rozsáhlou rekonstrukcí a je v ní Centrum sklář-
ského umění. V jedné části se nachází expozice moderní 
skleněné plastiky a v druhé ateliéry a dílny, do kterých 
jezdí tvořit skláři z celého světa. Více o huti se dozvíte 
na www.cestyskla.cz.
Žáci se rozdělili do dvou skupinek. Jedna skupinka si 
pod odborným vedením a formou „galerijní animace“ 
prohlédla expozici skla a část věnovanou sklářské tech-
nologii. Své znalosti si také ověřila na pracovních listech. 
Druhá skupinka si prohlédla dílny a pustila se do práce. 
Žáci si vyzkoušeli pískování na přivezených polotova-
rech a pak dostali skleněnou desku, do které vybrušovali 

vlastní motiv. Vyzkoušeli si různé stopy na různých stro-
jích. Poté si každý svou desku nabarvil olejovými bar-
vami a otiskl na vlhký papír v satinýrce. Tato zajímavá 
technika se nazývá vitrografie. Odpoledne se skupinky 
vystřídaly a tak si každý vyzkoušel vše.
Velký dík patří všem z centra a zejména panu Františku 
Janákovi, paní Martině Matouškové a Evě Novákové, 
kteří se nám úžasně věnovali v teoretické i praktické čás-
ti a dokázali žáky nadchnout, vtáhnout do tajů sklářského 
umění.
Mám radost, že se mi podařilo ukázat toto nádherné a in-
spirující místo žákům a doufám, že se oni i já na mís-
to brzy vrátíme například na rodinný výlet či na něja-
ký zajímavý workshop. Na závěr musím ještě prozradit, 
že všechny děti byly od pracovníků centra pochváleny 
za aktivitu a pozornost v teoretické části a pracovitost, 
šikovnost a invenci v části praktické.                                                          

Mgr. Markéta Pelikánová, učitelka ZUŠ

PRACOVNÍ VÝLET AKORDEONISTŮ ZUŠ DO TELČE 

Se Základní uměleckou školou v Telči nás pojí 
dlouholeté přátelství, v minulosti jsme už vícekrát 
organizovali v Telči či v Ledči společné koncerty. 
V pátek 10. října se uskutečnil jeden z nich. Tentokrát 
se koncert konal v telčském zámku, v krásném prostředí 
zámeckých koníren, v teprve nedávno zrekonstruovaném 
sále. Náš akordeonový soubor vystoupil se svým 
půlhodinovým programem v druhé části programu a měl 
u obecenstva velký úspěch. Velmi nás potěšilo také 
pozvání k účinkování v Žirovnici, které by zde pomohlo 
propagovat akordeonovou hru. 

Aby nebyl tento výlet pro naše žáky pouze pracovní, 
připravily pro nás organizátorky koncertu návštěvu 
krásné zámecké expozice – výstavu filmových kostýmů 
z pohádek, které se v Telči natáčely. K našemu úžasu jsme 
si mohli některé kostýmy vyzkoušet a stát se na chvíli 
rytíři, černokněžníky… Organizátorkám koncertu ze 
ZUŠ Telč patří velké poděkování za krásný den strávený 
v Telči. Určitě se tam zase někdy vypravíme. Příští 
podobné setkání by se však mělo uskutečnit na oplátku 
u nás v Ledči.  

Jiřina Hoskovcová, Jana Laudátová
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DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ

 Již druhým rokem se na ledečském hradě uskutečnilo 
setkání výtvarníků v rámci celokrajského svátku umění 
Dnů otevřených ateliérů na Vysočině. V prostorách hradu 
se představili: Jiří Hrbek, Miroslav Krofián, Karolina 
Majorová, Karin Brůžková a multimediální tvorba ZUŠ.
Akci organizovalo a ve svých prostorách se prezentovalo 
divadelní uskupení Mimochodem. Ateliéry se otevřely 
v sobotu a v neděli 4. a 5. října 2014 od 9 do 16 hodin.

Multimédia se prezentovala projekcí svých filmů 
a tvůrčí dílnou, kde probíhala stop-motion animace, se 
kterou žákům pomáhali i rodinní příslušníci a příchozí 
návštěvníci. Akce se opět podařila, důkazem jsou 
spokojení žáci, rodiče i návštěvníci a několik nápaditých 
krátkých animovaných filmů.

Mgr. Markéta Pelikánová, 
učitelka multimediální tvorby ZUŠ

Všechny příznivce akordeonu si opět po roce dovolu-
jeme pozvat na koncert, kde bude mít akordeon hlavní 
slovo – vystoupí akordeonové soubory i orchestr ZUŠ 
v Ledči nad Sázavou. Program letošního koncertu 
nabídne známé písně a melodie, např. A. L. Weber: 
Memory, J. Ježek: Tři strážníci, G. Rossini: Předehra 
k opeře Lazebník Sevillský, A. L. Webber: směs me-
lodií Jesus Christ Superstar v úpravě Slávka Brabce 
a také Slávkovu skladbu Honička, našimi hráči velmi 
oblíbenou. V podání mladších hráčů uslyšíte melodie 
z večerníčků. 
Koncert se koná v neděli 23. listopadu v sále gymnázia, 
začíná v 15 hod. Vstupné dobrovolné. 

ADVENTNÍ KONCERTY
Adventní koncerty se uskuteční v neděli 14. prosince 
v sále gymnázia. Vystoupí v něm instrumentální i pěvec-
ké soubory školy a zatančí žákyně tanečního oboru ZUŠ. 
Koncerty začínají v 15 a v 17 hod. Upozorňujeme, že 
vstup na tyto koncerty budou z důvodu omezené kapacity 
sálu pouze s místenkou. Místenky si od začátku prosin-
ce můžete zajistit v kanceláři Základní umělecké školy 
v Nádražní ul. 231. Vstupné dobrovolné.

KONCERTY DECHOVÉHO ORCHESTRU
Dechový orchestr školy pod vedením učitelů Vladisla-
va Vondrouše a Josefa Jůzla připravuje svůj samostatný 
vánoční koncert, uskuteční se tak jako ty předešlé v sále 
hotelu Sázava. O čase konání budeme informovat v příš-
tím čísle Ledečského zpravodaje. 

ZUŠ ZVE NA KONCERTY
NA AKORDEON NEVÁŽNĚ I VÁŽNĚ…
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V E L K Á  VÁ L K A
V seriálu dr. Miroslava Vostatka o Velké válce jsme pokročili ke čtvrtému dílu. Tentokrát se dozvíme 
něco o osudech lidí, mužů z Ledče a okolí. Do tohoto seznamu můžete přispět i vy, pokud nám poskytnete 
rodinné dokumenty a zaznamenané vzpomínky na stoletou událost, po které kartografové překreslovali 
mapy. Pomozte nám tedy i vy „zmapovat“ tuto událost na konkrétních osudech lidí z našeho města a kraje, 
aby tu nezůstávaly jen pomníky a pomníčky, mnohdy bezejmenné. Na snímku pomník ze Zahrádky, který 
má také pohnutou historii. 

ok

V E L K Á  V Á L K A  A  L E D E Č Á C I  ( I V. )
Válečné události vytvářely nespočet osudů lidí, 
kteří se na nich podíleli. Slýchával jsem jako hoch 
vypravování účastníků, hovořilo se o tom doma, 
ve škole i jinde. Avšak uplynulo hodně desítek 
let. Sesbíral jsem spousty lístků prošlých polní 
poštou a přečetl jsem i nejednu knihu či zápisky 
tehdejších vojáků. Kombinace války a událostí 
spojených s městem Ledeč n. Sáz. a jejími občany, 
to však bylo velmi vzácné. Podařilo se několik těchto 
epizod nalézt. Proto je nabízím čtenáři a prosím 
o shovívavost. Desítky let vykonaly své, pamětníci 
nejsou a písemností je jako šafránu.
PŘÍBĚH KAMENÍKA. K jeho příběhu jsem se dostal 
před lety náhodou. Pomohl mi již zesnulý lékař, znalec 
čínské medicíny a přítel MUDr. Jaroslav Hovorka, 
lékař na předsednictvu vlády. Objevil Jaroslava 
Krandu bydlícího v Praze-Kobylisích. Ten vlastnil 
podrobný deník svého otce Františka z Ledče. Mohl 
jsem se do něj osobně podívat. Opsal jsem si pouze 
podle mě poeticky popsanou kapitolku cestování 
ze Světlé do Ledče po šesti letech putování kolem 
světa. Na nádraží čekala jeho rodina, především 
děti o šest let starší. Už je nepoznával. Do rukou se 
mi dostala brožura „Čs. legionáři, rodáci a občané 
okresu HB 1914–1920“. Součástí bylo i vzpomínání 
z již citovaného Krandova deníku. Aspoň něco 
je zachováno budoucím, protože po desítkách let 
nevím, zda deník existuje. Autor popisuje, jak se 
v Haliči u města Gorlice dostal do ruského zajetí. 
Následují kapitoly „Carský převrat“ popisující 

Krandovy poznatky z Petrohradu za Kerenského 
únorové revoluce, podobně jako z pozdější říjnové. 
V uvedeném čase byl autor nemocen a procházel 
v revolučním chaosu nejednou těžkostí. S podivením 
jsem četl, jak do Petrohradu přicestoval TGM a s ním 
i Ledečák Jan Šeba! Navíc jeho bratranec! Ale žít 
se muselo a pisatel se živil jako zedník a vedlo se 
mu. Cílem legionářů bylo, aby nepadli do rukou 
Němcům a dojeli domů. Dostal se na Ukrajinu 
i do dnes citovaného Luhansku, složitými cestami 
na magistrálu a až do Vladivostoku. Popisuje, jak se 
jim tam podařilo vstoupit na japonský dreagnouth, 
kde byli srdečně přijati japonskými námořníky. 
Obdivovali pořádek. Ve Vladivostoku se chystali 
na cestu do vlasti a zajišťovali vše potřebné 
na dalekou cestu (potraviny, zavazadla, ale i uhlí), 
dokonce naložili i 40 vagónů mědi. Loď se odrazila 
od mola a cesta kolem světa začala.
MOLOVÁ TÓNINA. Rodák ze Zahrádky a můj 
učitel na měšťance se jmenoval František Hájek. Byl 
to vynikající muzikant a po válce skončil v Praze jako 
profesor na konzervatoři. Jednou nám vypravoval 
ve třídě, jak za války sloužil (jistě v důstojnické 
hodnosti – v roce 1945 chodil v uniformě čs. 
poručíka), ale mezi samými Maďary. Zaujalo ho, jak 
tito vojáci si při čištění bot pískali, a konstatoval, že 
všechno v molové tónině. Muzikant se nezapřel... 
Zažil i následující příhodu. Měli tam nějakého 
poddůstojníka, kterému šarže dobyla přesvědčení, že 
je hned druhý po pánubohu. Šikanoval a otravoval. 

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

Jednou šel od vlaku mladý voják, bezesporu jel 
z pole, blůzu měl rozepnutou a košile mu zakrývala 
límec. Moc nereagoval na okolí, ale to upoutalo 
již vzpomenutého zupáka. Zastavil ho a trousil 
moudra o zdravení, upraveném zevnějšku a jiné. 
Postižený nezapíral, dělal, že rozumí a že nechce 
nic komplikovat. Musel se otočit, vrátit, znovu 
pozdravit a plnit zupákova přání. Po nějaké chvíli se 
upravil, límeček košile schoval a na límci se objevily 
důstojnické hvězdičky. Poddůstojník zkoprněl 
a od důstojníka pak schytal, co si zasloužil. 
V ALBÁNSKÝCH HORÁCH. Rudolf Šulc byl 
obuvníkem, jeden čas i správcem sokolovny. Bydlel 
u Šeptouchova. Postavou byl samá ruka, samá noha, 
extrémně hubený. Kdysi k nám přišel a slyšel jsem 
jeho povídání. Za války se dostal k polním četníkům 
a stanici měli kdesi v Albánii (opravdu mám ve sbírce 
razítka Etappenpostamt – etapních poštovních 
úřadů Kula Lums aj. z Albánie). Líčil tehdy, jak 
se vracel z dovolenky a cestoval dlouho vlakem. 
Až kdesi – muselo to asi být v Kosovu – vystoupil 
na zapadlé stanici. Tam si dal tlumok na záda a pušku 
na rameno. Před ním bylo třídenní putování horami 
až na četnickou stanici kdesi zapadlou. Tam prý 
žili lidé, měli jinou mentalitu, dokonce tam ještě 
existovala krevní msta. Byli varováni, že si nelze nic 
začínat s ženami, je to nebezpečné. Prý to tam jeden 
četník zkusil a našli ho o hlavu kratšího...
PORUČÍK Z LEDČE. O por. Veselém se psalo. 
Na lístcích polní pošty jsem však objevil ještě 
jméno por. Josefa Bene še. Sloužil u pěšího pluku 
č. 21 v Čáslavi, 1. praporu a psal prostřednictví 
polní pošty č. 113. Ze dvou lístků adresovaných 
por. Veselému (jednou do Ledče) lze vyčíst, že mu 
blahopřeje opožděně k povýšení. Od Janáčka slyšel, 

že se (Veselý) nachází ve „Stellungu“ – tedy v po-
stavení na frontě. (16. 9. 1915) Další lístek (19. 10. 
1915) oznamuje, že Veselému děkuje za vzpomínku 
z našeho rodiště (Ledče). Jmenovaný por. Beneš si 
podepisoval lístky sám jako cenzor. S tím jsem se 
potkal několikráte i jinde. Konečně třetí dopisnice 
ze dne 4. 1. 1917 byla adresovaná žákyni měšťanské 
školy v Ledči Boženě Krajíčkové (znal jsem ji dobře 
jako pozdější učitelku) a podepsal se jako strýček. 
Benešů v Ledči jsem znal několik (krejčí, obuvník 
aj.), avšak o tomto nevím nic.
PROPLOUVAL PANAMSKÝM PRŮPLAVEM. 
Ve Lhotě Dobrovítově žil rolník Jan Dřevínek. Jako 
voják se dostal na ruskou frontu a později do zajetí. 
Posléze jako legionář prožil náročnou anabázi 
po magistrále do Vladivostoku. Cestu domů jednou 
z lodí vyslaných čs. vládou absolvoval přes Panamský 
průplav. S jeho synem jsem chodil do měšťanky.

RNDr. M. Vostatek

Ukázka lístku polní pošty s razítkem I. praporu 
čáslavského pěšího pluku 21 adresovaného do Ledče 
n. S. Prošlo polní poštou č. 430 a por. Beneš jako 
důstojník cenzuroval (viz jeho podpis vedle razítka).

Královéhradecký rodák Jaroslav Vlček je autorem celé 
řady pohlednic z cest našich legií přes Sibiř. Tato nese 
název Ural (Samary). Koncem třicátých let vydala čs. 
pošta známky s legio nářskými náměty.

SECOND HAND  
V LEDČI N. S.

DNE 21. 11. 2014
PRODEJ

SECONDHANDOVÉHO ZBOŽÍ
V DOBĚ OD 10 DO 17 HODIN

Velký výběr zboží za dobré ceny!
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NOC DIVADEL NA HRADĚ, nová premiéra i hosté, to vše nabídne lis-
topadové Mimochodem. Naše divadlo se jako jeden z mála ochotnických 
souborů v ČR účastní oficiální celostátní přehlídky Noc divadel. Akce 
se bude konat 15. listopadu, sál scény na hradě bude otevřen od 14 hod. 
Prohlédnete si rozšiřující technické vybavení, zákulisí i kostymérnu (350 
kusů). Promítat se bude i video smyčka se sestřihy z vybraných předsta-
vení. Od 19:00 Mimochodem uvede obnovenou premiéru komedie Cele-
brita,  tentokrát s novým obsazením. V roli profesora vystoupí Filip Žení-
šek a jeho bytnou představí skokanka roku 2012 Tereza Dvořáková, vše 
v režii J. Nádvorníka. Po představení začne hlavní program Noci divadel. 
Od 20:30 prohlídky, které diváky zavedou do hradních prostor, v průběhu 
roku nepřístupných. Součástí prohlídkového okruhu budou hrané scénky 
představující pověsti z Ledče a okolí.
Rádi bychom vás také pozvali na poslední představení letošního roku, které 
se koná 28. listopadu na hradě od 20:00. Své umění přijede předvést Diva-
dlo tří z Pardubic, které ledečské diváky už několikrát pobavilo svými au-
torskými hrami Úředničunina, Psychco… (Ledečští je odměnili cenou Host 
roku 2012). Tentokrát přijedou s novinkou Podraz, parodií na marlowovské 
detektivky. Pro málo pohyblivé fanoušky našeho divadla nabízíme možnost 
odvozu na představení a zpět divadelním mimobusem. Cestu je nutné si 
rezervovat na čísle 732 620 028. Osoby ZTP mají vstup zdarma.
Více informací na www.mimochodem.com Můžete se přihlásit k odběru no-
vinek na adrese divadlo@mimochodem.com. Rezervace vstupenek na di-
vadelní představení lze provádět na adrese rezervace@mimochodem.com  
či na čísle 775 646 629.

--DM--

DIVADLO MIMOCHODEMJAZZ CLUB VILA MARKÉTA
VÁS ZVE NA KONCERT

filmových písní a kousků  
30. let 20. století

v originálním provedení 

ADÉLY ZEJFARTOVÉ
za doprovodu

SUNNY SWING QUINTETU
……………………………….

ČTVRTEK 4. PROSINCE 2014, 20 hod.
PENZION VILA MARKÉTA 

LEDEČ N. S.
Kontakt na tel.: 736 751 118

RODINA A POLITIKA Naše politická scéna se radikálně 
mění. Bezpochyby jde o reakci na neuspokojivý stav 
společnosti. Při volbách vzrůstá podpora lidí, kteří nejsou 
spjati s nedávnou arogantní politickou kulturou. Objevuje 
se vůle po politice, která neznamená jen rozdělení moci 
za účelem kontroly podstatných oblastí společnosti. Vzrůstá 
poptávka, aby naši představitelé pracovali pro druhé, 
vzájemně při tom spolupracovali, vedli dialog a hledali 
spravedlivá řešení. Jde o náznak cesty od individualizmu 
ke společenství. Co mohou v politice nabídnout křesťané? 
Hlavně by měli jít příkladem a začít u sebe a své rodiny. Ta 
by měla fungovat jako ostrov bezpečí, lásky a spolupráce. 
Myslím, že ve společnosti je po podobných ideálech 
poptávka. Křesťané by je měli znát a být schopni nabízet 
i v politice. Jako alternativu individualismu a dravosti. Nebát 
se, nekrást, být laskaví a zároveň pevní. Jistě, jde o ideál. Ideál 
humanitní společnosti, která nabízí kromě výše uvedeného 
i spravedlnost, ale vyžaduje velkou osobní zodpovědnost 
a odvahu. Ve společnosti i v rodině. Kéž v sobě i za pomoci 
víry nalezneme sílu jít touto cestou.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
7. 11. a 21.11. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti 
let (setkání dětí plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje 
Společenství mladých) 
7. 11.,14.11., 21.11., 28.11. v 18.00 Přednášky na faře 
(přednášející P. ThDr. Jan Bárta)   

9. 11. Farní knihovna (od 10.00 možno na faře zapůjčit knihy) 
9. 11. 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, vyslechnou promluvu, 
po které se připojí k bohoslužbě v kostele. Organizuje Mgr. J. 
Sklenářová.
16. 11. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (Hraje 
skupina Naděje)
20. 11. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání 
na faře) 
23. 11. v 10.00 a 18.00 Prodej křesťanských knih v kostele
7. 12. Setkání dětí se sv. Mikulášem (v 10.00 na faře, navštíví 
nás Mikuláš, anděl a čerti. Děti obdrží drobnou nadílku). 
Podrobnosti naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI 
11. 11. Sv. Martin (Martin byl původně voják, vyslyšel 
povolání ke službě druhým, dal se pokřtít, stal se biskupem 
a pro své bližní vykonal mnoho dobrého) 
13. 11. Sv. Anežka Česká (princezna, která obětovala svůj 
život chudým a nemocným) 
30. 11. Sv. Ondřej, apoštol (průvodce a následovník Ježíše 
Krista)
6. 12. Sv. Mikuláš, biskup (velký zastánce nevinných 
a trpících) 

Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal  
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář
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CHOVATELSKÁ VÝSTAVA V LEDČI NAD SÁZAVOU

Český svaz chovatelů, ZO Ledeč n. S. uspořádala 
ve dnech 4.–5. října tradiční výstavu drobného zvířectva 
v chovatelském areálu v Pivovarské ulici. Výstavu 
obeslalo 75 vystavovatelů z celé ČR, zajímavostí byla 
účast slovenského vystavovatele př. Vargy.
Vystaveno bylo 280 ks králíků, na které bylo uděleno 16 
čestných a vítězných cen, 182 ks holubů (9 čestných cen), 
více jak 250 ks hrabavé a vodní drůbeže (16 čestných cen).
Vyjmenovávat všechny úspěšné chovatele, kteří cenu 
získali, by bylo asi zdlouhavé, proto 
jmenujeme alespoň ty nejúspěšnější. Mezi 
chovateli králíků získal prvenství př. Josef 
Švehlík z Nové Lhoty u Čáslavi, za králíky 
Vss, z drůbežářů byl nejúspěšnější př. 
Novotný Miloslav z Mírovky za husu 
pomořanskou, kachnu saskou a vlašku 
zlatou. Nejlepším holubářem výstavy byl 
vyhodnocen př. Zdeněk Křivohlavý z Habrů. 
Nejlepším mladým chovatelem do 18 let se 
letos stala Markéta Blažková, 12 let, členka 
naší ZO Ledeč nad Sáz., získala čestné ceny 
za holuby slezský barevnohlávek a drůbež 
křepelky japonské. Hlavní cenu, cenu 
starosty města Ledeč pro nejúspěšnějšího 
chovatele ZO Ledeč, obhájil i letos př. Kafka 
Jaroslav z Chřenovic za holuby benešovský 
bílý a drůbež leghornka. Všechny uvedené 
ceny byly slavnostně předány v sobotu 
dopoledne za přítomnosti starosty města 
p. Mgr. P. Vaňka, předávání se zúčastnil 
i radní Kraje Vysočina p. Z. Chlád, předseda 
OO ČSCH v H. Brodě př. Ing. J. Bouma 
a předseda ZO Ledeč př. Z. Panský. 
Dobrým tahem pořadatelů bylo pozvání 
pro žáky ZŠ a MŠ na páteční odpoledne, 
kdy se jim dostalo odborného výkladu 
na téma chovatelství od našich členů př. Ing.  
J. Boumy a př. R. Vávry. 
Snad i to trochu přispělo ke skutečnosti, 
že se v průběhu výstavy podařilo získat 
do našich řad 6 nových zájemců 
o tuto zájmovou činnost, všichni z řad 
mládeže. Doufejme jen, že jim elán 
vydrží a budou v budoucnu posilou 
naší ZO.
Výstavě popřálo počasí, návštěvnost 
odhadujeme na 1200 návštěvníků, 
včetně dětí, sponzorů a hostů. Ti všichni 
mohli využít bohatou chovatelskou 
tombolu, stánek s občerstvením 
a koncert malé lidové hudby. Doufáme, 
že tato chovatelská akce přispěla 
k zpestření společenského života 
v našem krásném městě. 
Závěrem je třeba poděkovat především 
členům ZO Ledeč za značný objem 

práce při přípravě a průběhu výstavy, Kraji Vysočina, 
městu Ledeč a všem sponzorům, vystavovatelům, 
posuzovatelům i návštěvníkům. Ti všichni přispěli 
ke zdaru ledečské výstavy. Případné další zájemce rádi 
přivítáme v našich řadách. Již nyní vás zveme a těšíme se 
na vaši účast na další výstavě v Ledči, kterou plánujeme 
na dny 3.–4. října 2015. Chovu zdar! 

Jaroslav Kafka, ZO Ledeč nad Sázavou

Arboristika, zdravotní řezy, bezpečnostní řezy – vazby,
rizikové kácení, výškové práce (nátěry, montáže),

instalace ostnů a sítí proti ptactvu, služby v lesnictví
Tel.: 775 353 900, Firma.quercus@email.cz

Sechov 95, 584 01 Ledeč nad Sázavou
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MATURITNÍ OBORY
Gymnázium
Osmileté studium
Čtyřleté studium 

SOŠ
Informační technologie 
– veřejnosprávní činnost, 
 reklama a webdesign
Strojírenství 

UČEBNÍ OBORY
Strojní mechanik (zámečník)
Nástrojař; Mechanik seřizovač
– programování CNC strojů
Logistik – operátor/operátorka skladování

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Ekonomika a management podniku 
Kontakt: www.gvi.cz,  569 430 500 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
28. – 29. listopadu 2014, 8:00 až 17:00 respektive 9:00 až 12:00

V pátek 17. října 2014 byla slavnostně otevřena 
školní hvězdárna na zdejším gymnáziu. Milé 
slavnosti se zúčastnil pan Pavel Suchan – tajemník 
Astronomického ústavu AV ČR a pan prof. Petr 
Vopěnka, významný český matematik, bývalý ministr 
školství a také absolvent ledečského gymnázia. 
Hvězdárna byla pojmenována podle zakladatele 

RNDr. Jiřího Mrázka, významného českého 
matematika, působil 1948–1949 na ledečském 
gymnáziu a založil původní hvězdárnu (otevření 
se zúčastnil syn s manželkou). Fotografie z milého 
setkání jsou na protější 13. straně zpravodaje, snímky 
pořídil Jaroslav Švanda.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka školy

OBNOVENÁ HVĚZDÁRNA

1954-56 …byla přemístěna a adaptována mateřská 
škola, otevřena hudební škola, vybudována školní díl-
na pro polytechnickou výchovu žáků, v jedenáctiletce 
adaptována tělocvična a vybudována hvězdárna, sta-
vělo se nové kino a přemístěn byl Dům osvěty.
Větší stavební práce vyžádala si i stavba hvězdárny, 
která za pomoci n. p. Kovofiniš a brigád učitelské-
ho sboru a rodičů (přes 700 brig. hodin) byla zříze-
na adaptacemi v budově jedenáctileté střední školy 
(přímo nad schodištěm). Hlavním iniciátorem akce 
byl učitel Boleslav Tecl. – Vzhledem k tomu, že zed-
nické práce mohly být provedeny až v druhé polovině 

prázdnin a nával práce nemohl být zdolán v několika 
dnech, muselo být zahájení vyučování o několik dní 
posunuto. 
1959 – V pondělí 4. května byla otevřena v jedenáctilet-
ce lidová hvězdárna. Zásluhu na vybudování má učitel 
Boleslav Tecl a také rodiče žáků, kteří na hvězdárně bri-
gádnicky pracovali. Pro hvězdárnu byla upravena otá-
čivá kopule a zkonstruován zrcadlový dalekohled, jenž 
přibližuje 350krát. Školský odbor ONV v Ledči n. S. 
věnoval mladým astronomům přesně jdoucí astrono-
mické hodiny, zakoupené v Tesle Hloubětín. 

-ok-

K UDÁLOSTI PŘIDÁVÁME ZÁPISY Z KRONIKY
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OTEVŘENÍ HVĚZDÁRNY NA GYMNÁZIU   

Lyžařský klub Ledeč n. S. a Středisko volného času 
Ledeč n. S. uspořádaly v sobotu 18. října 2014 55. ročník 
Běhu Šeptouchovem. Vítěz kategorie muži a vítězka 
kategorie ženy obdrželi cenu starosty města. Závod mužů 
a žen je zařazen do série závodů o Pohár Melechova. 
Ženy běžely 2000 m a cenu získala Monika Havlů (čas 
09:02,76) z klubu Extrem Team Vystrkov. Muži měli 
trať dlouhou 8000 m a z ceny se radoval Tomáš Vávra 
(čas 29:04,82) závodící za Kola Ledeč n.S. Závody jako 
každoročně se daří připravit s cenami pro první tři místa 

v každé kategorii za vydatné pomoci sponzorů z Ledče  
n. S.  Počasí závodníkům přálo a atmosféra byla jako vždy 
příjemná. Přišlo si ji vychutnat 126 startujících a mnoho 
rodičů zúčastněných závodníků a dalších diváků. Úplnou 
výsledkovou listinu a fotografie z letošního závodu najdete 
na www stránkách SVČ Ledeč (www.svcledec.cz). 
Všem závodníkům děkujeme za účast a dosažené 
výsledky a věříme, že se ještě ve větším počtu setkáme 
příští rok.

HAN

TRADIČNÍ BĚH ŠEPTOUCHOVEM  55. ROČNÍK

Na fotografii je start nejmladších závodníků – kategorie chlapci předškolní, kde se vítězem stal Marek Choutka (start. 
číslo 87).

foto: Jaroslav Švanda
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PRVNÍ TURNAJ NEJMENŠÍCH HÁZENKÁŘŮ
V neděli 12. října 2014 proběhl první turnaj krajské soutěže 
přípravek a minižactva, který jsme pořádali u nás v Ledči. 
Zúčastnilo se ho celkem 17 družstev z Havl. Brodu, Nového 
Veselí, Velkého Meziříčí a ze Žirovnice. V hale takhle rušno 
snad nikdy nebylo. Dohromady se zde prohánělo něco přes 
120 dětí a pár desítek dospělých. Pro naše družstvo minižáků 
(ročník 2004-05), které se v prakticky totožné sestavě účast-
nilo soutěže již minulou sezonu, byl turnaj dobrým odrazo-
vým můstkem pro zbytek sezóny. Pro ty mladší, kde většina 
stihla pouze několik tréninků, byl turnaj prvním krůčkem 
k poznání házené, skvělým zážitkem a zdrojem mnoha 
zkušeností. Právě přípravka nás mile překvapila bojovnos-
tí a touhou po vítězství (vyhraná dvě utkání) a po vstřele-
ní svých prvních soutěžních branek. Rodiče, kteří se sešli 

v hojném počtu, je zaslouženě povzbuzovali po celou dobu 
turnaje a za každou branku jim hlasitě tleskali. 
V půlce měsíce listopadu se naše minižačky zúčastní 
tradičního pardubického turnaje Pramínek Cup, ze kte-
rého přineseme v příštím čísle Ledečského zpravodaje 
podrobný článek.
O házenou je letošní rok velký zájem, podařilo se nám 
náborem získat hráče a hráčky pro dva nové týmy. V tuto 
chvíli již máme v přípravce a minižactvu skoro 40 malých 
házenkářů a házenkářek. 
Nábor ale pokračuje i nadále. Každý si může přijít háze-
nou vyzkoušet do tělocvičny ZŠ Nádražní (út 15:30 h, pá 
14:00 h)a poté se rozhodnout, zda chce s námi v tomto 
dynamickém sportu pokračovat či nikoliv. 

HLEDÁTE STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ?
Český výrobce zařízení pro aplikaci nátěrových hmot

– s německým zázemím –
přijme do hlavního pracovního poměru

· PROGRAMÁTORA-SEŘIZOVAČE- 
OBSLUHU CNC 

· SEŘIZOVAČE-OBSLUHU CNC
Požadujeme odborné vzdělání,

znalost čtení výkresové dokumentace

Kontakt:
Dürr Systems Czech Republic a.s., Podolí 1237, 

584 01  Ledeč nad Sázavou

Kontaktní osoba:
Miloslava Habásková,

miloslava.habaskova@durr.com  
603 226 246, 569 726 097

www.durr-cz.cz

SLEVA až 50 % na vybrané skladové zboží
Stavebniny, Sázavská 263, Ledeč:

– míchací centrum –  AKCE 25 %
 na fasádní i interiérové barvy
– 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
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PŘES POZDNÍ TERMÍN SE MISTROVSKÝ ZÁVOD 
MOTOKROSAŘŮ VYDAŘIL

Hodně pozdní termín pro mistrovský podnik, který si 
vybrali ledečští pořadatelé, vzbuzoval velkou spoustu 
pochybností o správnosti tohoto kroku, protože začátek 
podzimu nemívá zpravidla pro motorizmus pod širým 
nebem příliš vlídnou tvář. Spíše naopak. A tak se s obavami 
na straně jedné, s nadějemi na straně druhé,  hledělo 
vstříc termínu 19. 10., na který byl podnik, veden snahou  
nekolidovat s jinými motokrosovými závody, přeložen. 
Tři dny před konáním podniku se na Vysočině Svatý Petr 
činil tak, jak kdyby chtěl smazat vláhové manko z letních 
měsíců a na ledečskou motokrosovou trať se dnem i nocí 
snášela spousta vody, což na tváři tamních pořadatelů 
vyrývalo nejednu vrásku. Rozhodnutí o přesunu termínu 
se však nakonec ukázalo jako správné a déšť minulých 
dní nakonec ledečskému motokrosovému areálu vcelku 
pomohl. Trať byla jeho zásluhou nakropena rovnoměrně, 
dokonale a dostatečně na celý motokrosový víkend.

Jezdci měli s tratí malé problémy pouze ve volných 
trénincích a v kvalifikaci už byl areál v Ledči schopen 
absolvovat závody na nejvyšší úrovni. Ve všech   třídách 
sváděli motokrosaři souboje jen se svými soupeři, 
protože trať už byla natolik dobrá, že poslední závod 
v gesci CAMS se proměnil v oslavu motokrosu. Ledečští 
pořadatelé, společně se zkušenou brněnskou sportovní 
agenturou Forsage a s DM CAMS, udělali z posledního 
závodu sezóny hodně pohlednou záležitost a nezbývá než 
si přát, aby společně nastavenou laťku udrželi i pro příští 
rok 2015.
Konečnou tečkou za motokrosovými závody se stalo 
slavnostní vyhlášení sezóny 2014, které proběhlo 
v důstojné atmosféře hned po vyhlášení výsledků 
ledečského závodu v parkovišti jezdců. O tom ale 
v samostatném reportu.
Vítězové jednotlivých tříd:

65 ccm 85 ccm 125 ccm junior
1. Radek Větrovský 1. Daniel Stehlík 1. Tomáš Kohút

2. Martin Venhoda 2. Roman Maliha 2. Jakub Terešák
3. Matyáš Chlum 3. Martin Vondrášek 3. Gabriel Chetnicky

MX2 MX3 – OPEN
1. Tomasz Wysocki 1. Petr Smítka
2. Martin Finěk 2. Marek Sukup
3. Jonáš Nedvěd 3. Jaromír Romančík

NEJZNÁMĚJŠÍ ČESKÁ TRAVESTI SKUPINA TECHTLE MECHTLE
PŘIVÁŽÍ ZÁBAVNÝ POŘÁD S NÁZVEM PELMEL!

Slečny Dolores a Stacey s mistrem Alexem připravili zcela zábavný pořad plný hudebních 
hitů, imitací osobností (Pilarová, Urbánková, Žbirka…) a scének, se zapojením publika.  

V PelMel jsou i novinky, a to vše v podání Lukáše, Honzy a Aleše.  
Nenechte si ujít představení, které se stále těší velké oblibě v celé ČR i na Slovensku. 

Více informací na www.techtlemechtlerevue.cz nebo facebooku: Techtle Mechtle revue. 

KYTICE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
4. prosince  2014 od 19.00 hod., 250,- Kč předprodej; 270,- Kč na místě

Předprodej v Infocentru Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou.
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VZPOMÍNKA

Dne 3. listopadu letošního roku by 
oslavil 100. narozeniny 
pan VÁCLAV KADANSKÝ z Ostrova. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.
.

KATALOG SLUŽEB 2015/2016
Informační centrum Ledeč n. S. připravuje nové vydání „KATALOGU SLUŽEB“ na období 
2015–2016. Poplatek za zveřejnění inzerátu v katalogu činí 50,- Kč (možnost větších formátů). 

Formulář pro inzerci si můžete stáhnout na www.ledecns.cz nebo je k dispozici na IC Ledeč n. S., 
kde dostanete kompletní informace k této službě.  

Zájemci o zveřejnění v katalogu se mohou přihlásit nejpozději do 30. 11. 2014 v IC.
Informace na tel. 569 721 471,  731 612 459 nebo na www.ledecsko.cz .

PODĚKOVÁNÍ

Můj dík patří všem těm, kteří mně dali svůj hlas 
a podpořili mě tak v letošních komunálních volbách. Velmi 
si toho vážím a děkuji – Jiří Wurm.

PRODÁM
	noty na dechovou hudbu taneční, smuteční, 

pochody a chorály
	mikrofony Shure, Ibanez se šňůrami  

a stojánkem
	aparaturu Combo 25 W, vhodná 

k harmonice
	B trubku žesťovou zn. ATR
Vše naprosto zachovalé, možno prodat jednotlivě, 
ceny dohodou.
Kontakt na tel.: 317 842 806, 605 875 484

MÁTE ZAJIŠTĚNÝ 
ZPRAVODAJ NA ROK 2015?

Využijte nabídky, která vám zaručuje, že vám 
LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ bude pravidelně dodáván 
až do domu. Cena pro ledečské předplatitele je 120,- Kč 
na rok, pro „přespolní“ je to 250,- Kč. Ve volném 
prodeji přijde jedno číslo LZ na 10,- Kč. Přejeme vám 
mnoho hezkých chvil nad stránkami našeho měsíčníku 
a věříme, že spolu s vašimi náměty a příspěvky 
budete i jeho spolutvůrci. Nezapomeňte na oblíbenou 
společenskou kroniku a podejte včas oznámení 
o blahopřání či vzpomínce na své blízké. Předplatné 
si můžete zajistit na Informačním centru v Ledči 
n. S. (Husovo nám. 60). Informujte se na možnost 
DÁRKOVÉHO POUKAZU na předplatné zpravodaje 
2015, podrobnosti na zmíněném informačním centru, 
tel.: 569 721 471, 731 612 459.                Redakce LZ

PŘEDPLATNÉ RADNIČNÍCH NOVIN 
JAKO DÁREK


