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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost květen 2021

8.–9. 5. Dr. Palánová Helena,
Humpolecká 244, H. Brod Tel.: 569 426 103

15.–16. 5. Dr. Kociánová Jana,
Kalinovo nábřeží 605, H. Brod Tel.: 569 424 499

22.–23. 5. Dr. Venosová Naděžda,
Humpolecká 244, H. Brod Tel: 569 426 107

29.–30. 5. Dr. Laštovičková Julie,
Kalinovo nábřeží 605, H. Brod Tel.: 569 425 751

5.–6. 6. Dr. Vosiková Veronika, Lá-
necká 970, Světlá n. Sázavou Tel.: 606 136 302

12.–13. 6. Dr. Coufalová Petra, Družstev-
ní 568, Ždírec n. Doubravou Tel.: 725 583 733

Sobota, neděle, svátek 9:00– 12:00 hod.
Z důvodu aktuální epidemiologické situace si prosím

svoji návštěvu v ambulanci domluvte předem telefonicky. 
Poplatek 90,- Kč.

V dubnu roku 2021 se rada města sešla dne 12. dubna. Na 
svém jednání rada města projednala tyto podstatné body:
• Bere na vědomí oznámení obecně prospěšné společnosti 

Královská stezka, že původně plánovaná akce Čištění řeky 
Sázavy 2021 se z epidemiologických důvodů neuskuteční 
v původní podobě a tudíž nepožaduje již schválený fi nanční 
dar na uskutečnění této akce.

• Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části z pozemků 
parc. č. 887/59, 887/60, 888/2 a 888/4 v k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou o celkové výměře 280 m2.

• Schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části z pozemku 
parc. č. 127 v k.ú. Souboř o výměře 391 m2. (na Vostojavce) 
společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (pro 
dočasnou ukládku výkopové zeminy a kamení).

• Schválení ukončení nájemních smluv k bytům v DPS.
• Schválení prodloužení a uzavření nové nájemní smlouvy 

k bytům v DPS.
• Schválení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podni-

kání na pronájem nebytových prostor – souboru místností 
v 1. NP o výměře 56,8 m2 v objektu občanské vybavenosti 
č.p. 450 – budova polikliniky, se společností Vysočinské 
nemocnice s.r.o., z důvodů vytvoření odběrného místa an-
tigenního testování pro veřejnost. 

Zastupitelstvo města se v měsíci dubnu konalo dne 19. dubna. 
Pro potřeby zpravodaje vybíráme tyto projednané body:
• Zvolení přísedícího Okresního soudu v Havlíčkově Brodě 

pana O. H.
• Odsouhlasení, aby příspěvková organizace Středisko vol-

ného času Ledeč nad Sázavou použila částku 21.196,03 Kč 
z rezervního fondu k posílení svého investičního fondu, kte-
rá bude použit na dofi nancování nákupu vozidla Toyota.

• Schválení vyhlášení výběrového řízení pro rok 2021 v sou-
ladu s čl. IV. odst. 8 „Pravidel města Ledeč“ pro vytváření 
a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na 
území města Ledeč pro žadatele o zápůjčku z FRB města 
s tím, že termín pro podání žádostí bude od 3. 5. 2021 do 
11. 6. 2021.

• Schválení rozpočtového opatření RO_01_ZM03_210419.
• Schválení dodavatele stavebních prací „Přístavba sportovní-

ho centra Ledeč, Nádražní čp. 1292, Ledeč – 2. etapa“ fi rmu 
Wandel Czech s.r.o. 

• Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
24. 9. 2020 na akci „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Ledeč nad 
Sázavou, Komenského čp. 104“, kterým dochází ke změně 
termínu zahájení a dokončení prací, se společností ATOS 
spol. s r. o. (původní termín od 1. 6. 2021 až 31. 8. 2021 = 
92 dní, nový termín od 26. 4. 2021 až 26. 7. 2021 = 92).

• Neschválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě kupní č. 
OdMI/82/2020/KS ze dne 6. 1. 2021 se společností Ime-
dos s.r.o. Jednalo se o doplnění dodatku – dále prodávající 
výslovně upozorňuje kupujícího, že na převáděných pozem-
cích se v minulosti nacházela skládka odpadu a nelze vy-
loučit ekologickou zátěž. Kupující tyto skutečnosti bere na 
vědomí.
(Ač není zvykem zde vyjadřovat soukromé názory, to-
muto rozhodnutí zastupitelstva nerozumím a myslím, že 
nejednali jako řádní hospodáři mající hájit zájmy města. 
S majiteli společnosti Imedos s.r.o. bylo vše projednáno 
a s dodatkem souhlasili).

• Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 
2222/4 k.ú. Ledeč nad Sázavou.

• Schválení souhlasu s prodejem částí pozemků označených 
jako díl „a“ a „b“ z pozemku parc. č. 355/1 v k.ú. Obrvaň 
s tím, že po vyhotovení příslušného geometrického plánu 
bude ZM předloženo ke schválení zveřejnění záměru prode-
je této jednoznačně vymezené části pozemku.

• Odložení rozhodnutí ve věci prodeje částí pozemků z po-
zemků parc. č. 320/1 a 361/1 v k.ú. Obrvaň.

• Schválení prodeje části pozemku o výměře cca 44 m2 od-
dělený z pozemku parc.č. 2715 v k.ú. Ledeč nad Sázavou 
s tím, že po vyhotovení příslušného geometrického plánu 
bude ZM předloženo ke schválení zveřejnění záměru prode-
je této jednoznačně vymezené části pozemku.

• Schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. 

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je napláno-
ván na 28. června 2021. Kompletní usnesení z jednání rady 
města a zastupitelstva města, podklady pro jednání ZM, 
ale i odkaz na on-line přenos lze nalézt na městském webu
www.ledecns.cz

Mgr. Michal Simandl, místostarosta

KOMINICTVÍ
URBAN A SYN

nabízí stavby nových systémových 
komínů, montáže nerezových

komínů, vložkování komínových
průduchů pro tuhá paliva i plyn.
Rekonstrukce nadstřešních částí

komínových těles, dopojení spotřebičů 
kouřovody, roční servis a čištění

komínů, vše kvalitně a se zárukou.

Kontakt na telefon: 776 666 014.
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ROZMÍSTĚNÍ PLECHOVÝCH KONTEJNERŮ

ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ ZIMNÍHO STADIONU

UKLÁDÁNÍ TRAVNÍ HMOTY – KVĚTEN 2021

Typ
kontejneru

Počet
kontejnerů

Stanoviště kontejneru – ulice
Období Období Období Období Období Období

26.–30. 4. 3.–9. 5. 10.–16. 5. 17.–23. 5. 24.–31. 5. 1.–7. 6.
Hákový 1 Nádražní Nádražní Nádražní Nádražní Nádražní Nádražní
Hákový 1 Hradní Hradní Hradní Hradní Hradní Hradní
Hákový 1 Zahrádecká Želivská Foglara Zahrádecká Želivská Foglara
Hákový 1 Slunečná Slunečná Slunečná Slunečná Slunečná Slunečná
Hákový 1 Habrek J. Fučíka Habrek J. Fučíka Habrek J. Fučíka

Mimo tyto kapacity je možné travní hmotu ukládat do plastových kontejnerů trvale umístěných po celém území 
města. Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP

V srpnu loňského roku byla dokončena přístavba sportov-
ního centra, jejímž předmětem byla přístavba šaten ke stá-
vajícímu objektu zimního stadionu, zdravotně technické in-
stalace, rozvod zemního plynu, vytápění, vzduchotechnika, 
silnoproud a bleskosvod, zpevněné plochy a opěrná zeď.

Stavbu provedla fi rma WANDEL CZECH s.r.o. z Ledče nad 
Sázavou a celkové náklady se vyšplhaly na 14 310 054 Kč 
vč. DPH. Na realizaci akce přispěl Kraj Vysočina ze svého 
rozpočtu částkou ve výši 1 380 412 Kč.

Ke konci roku 2020 byl na základě požadavků HC Ledeč 
zpracován projekt na úpravu stávajícího volného prostoru 
2.NP nově vybudované přístavby. Projekt řeší přístupovou 

pavlač, která bude vystupovat do prostoru ledové plochy 
a bude navazovat na stávající tribunu, dále vybudování tré-
ninkového centra, jednací místnosti, občerstvení a jeho zá-
zemí, včetně zázemí pro personál. 

Na jeho základě proběhlého výběrového řízení bude do-
davatelem těchto prací opět fi rma WANDEL CZECH s.r.o., 
která dle schválené smlouvy o dílo provede tuto stavbu 
v termínu 3. 5. 2021 – 15. 9. 2021. Náklady na tuto stavbu 
činí dle smlouvy 5 695 596,36 Kč včetně DPH. Po dokonče-
ní stavby bude ještě třeba zařídit zázemí bufetu nábytkem, 
což bude také hrazeno z rozpočtu města. -OdMI-

HLEDÁM
Hledám dům, chalupu 
v Ledči n. S. a okolí, 
novostavbu nebo po 

rekonstrukci. Nabízím slušné 
jednání a platbu hotově. 

Děkuji za nabídky!
Kontakt na tel. 605 745 517

Od 1. května 2021 se otevírá Víceúčelové hřiště. Areál 
je rozdělen na dvě sportoviště, na kterých platí jiný časový 
harmonogram. HŘIŠTĚ S TARTANOVÝM povrchem je 
nutné si předem rezervovat na webových stránkách www.
ledecns.cz a vyzvednout si klíče u správce hřiště (kavár-
na Kovárna) tel. 733 710 113. ASFALTOVÁ ČÁST hřiš-
tě je volně přístupná veřejnosti bez předchozí rezervace. 

Otevírací doba:
Květen, červen, září, říjen Po–Pá 14:00–19:00 hod., 
 So–Ne 8:30–19:00 hod.
Červenec, srpen  Po-Ne 8:30–19:00 hod. 

Návštěvníci jsou povinni řídit se provozním řádem a ak-
tuální epidemiologickou situací!

PRONAJMU BYT
Pronajmu byt 3+1 v Ledči 
n. S. v ul. Marie Majerové. 

Volný od 01. 5. 2021.
Bližší informace na tel: 

776 282 452.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ OTEVŘENO
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Jen těžko si zvykáme na situace, které nás tu prová-
zejí za poslední více jak rok. Samozřejmě, že řeč je opět 
o koronavirové epidemii. Vstoupila vcelku nečekaně do 
našeho života, zato postihla snad všechny jeho oblasti. 
Asi se shodneme, že kromě fatálních úmrtí našich blíz-
kých a spoluobčanů, jsou jednou z nejpostiženějších 
skupin naše děti – žáci a studenti. Ročníky a vlastně 
celá generace mladých lidí, kterým tenhle virus silně 
ovlivňuje život.

Ve zprávách z našich ledečských škol pro Ledečský 
zpravodaj jsme už četli a viděli leccos velmi nestan-
dardního, co by do našich škol normálně nepatřilo. Na 
všudypřítomné roušky a respirátory jsme si zvykli už 
do té míry, že nás spíš zaskočí nekrytý obličej. Drama-
tická a komplikovaná distanční výuka, která asi nejvíce 
decimuje ty nejmladší ročníky a stejně tak jejich kanto-
ry. K povinným rozestupům a používání dezinfekcí teď 
ještě přibylo testování. Zatímco v minulosti jsme moh-
li být svědky toho, že se tu ve škole po ránu narychlo 

dopisovaly (opisovaly) úkoly, teď dvakrát týdně na la-
vicích leží testovací sady, které situaci dramatizují do 
té míry, že se během minut rozhoduje o tom, jestli ten 
který žák vůbec dneska bude účastníkem výuky.

Téma je to citlivé na všechny strany. Nechci polemi-
zovat o zvoleném opatření, jen pro dějiny připomenout, 
jaké časy a komplikace mohou nastat. Všem hlavně pře-
ji, aby tyto řádky a pár fotografi í z protější strany zůsta-
ly jen dokumentem nešťastného školního roku 2020/21. 
Letos už toho moc nestihneme, ale budeme si svorně 
přát, aby zářijový vstup do škol byl šťastnější, abychom 
zase viděli rozzářené tváře dětí a studentů, kteří mají 
starosti jen se svým učením a kantory. Při té příležitos-
ti bych se přimlouval, aby pan ředitel J. Šťastný přidal 
do kabinetu fosilií a koster i jednu testovací sadu na 
koronavir. Kéž by to tak už brzy bylo! Tak buďme ještě 
nějaký čas opatrní a obezřetní, ať se naše přání plného 
a pevného zdraví brzy naplní. ok

NEKONČÍCÍ ABSURDNÍ SITUACE

TJ SOKOL LEDEČ N. S.

Jako každým rokem zjara, bych vás chtěl informo-
vat o činnosti naší TJ Sokol Ledeč n. S., ale letos je 
to pro mě dosti obtížné, protože díky opatřením vlády, 
různým příkazům a díky tomu, že ten odporný virus 
COV1D 19 nás trápil téměř celý rok, byla naše činnost 
paralyzována. Nebylo možné pořádat různé kulturní 
a společenské akce, ale i oblíbené prodejní akce, takže 
sokolovna byla téměř celý rok uzavřena. Pár akcí pro-
běhlo začátkem roku, ale od 12. března musela veškerá 
činnost v sokolovně skončit. Poté, v období prázdnin 
a začátkem září, se situace částečně zlepšila a tak se 
v září rozeběhly dlouhodobé soutěže stolních tenis-
tů. Ale začátkem října se vše, vzhledem ke zhoršující 
se pandemické situaci, muselo defi nitivně stopnout. 
To bylo pro nás velice nepříjemné, protože jsme chtě-
li naše dorostence a žáky již zapojit do dlouhodobých 
soutěží dospělých, jelikož v předešlém období udělali 
velký výkonnostní skok a už jsou schopni hrát vyrov-
nané zápasy s některými dospělými hráči. Proto jsme 
založili další družstvo mužů („D“ družstvo), ve kterém 
měli tito naši mladí hráči hrát, aby se jejich výkonnost 

dále zlepšovala. Bohužel tato epidemie COVID 19 nám 
tyto naše plány znemožnila uskutečnit. Jenom doufá-
me, že až epidemie ustoupí a my budeme moci znovu 
hrát náš oblíbený „pinčes“, že se vše vrátí do starých 
kolejí a budeme moci uskutečnit to, co jsme měli v plá-
nu ještě minulé září. Takže takováto byla naše činnost 
v minulém roce.

Jedinou podstatnou záležitostí v činnosti naší TJ So-
kol v minulém roce byla skutečnost, že došlo po dlou-
hých jednáních k převodu sokolovny pod Město Ledeč 
n. S. a to formou „Darovací smlouvy “. Takže nyní je 
sokolovna již v majetku Města Ledeč n. S. Důvodem 
převodu (darování) sokolovny Městu Ledeč n. S. byla 
skutečnost, že jsme již nebyli schopni zajišťovat údržbu 
a opravy sokolovny z fi nančních důvodů. Sokolovna je 
budova, která byla postavena v roce 1929 a potřebuje 
náročnější opravy, které my Sokolové nejsme schopni 
již zajistit. Zároveň s darovací smlouvou byla mezi So-
kolem a Městem Ledeč n. S. podepsána smlouva, o za-
jišťování provozu sokolovny pracovníky TJ Sokol. 

Stanislav Šilhan
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Ohledně trestné činnosti ve slu-
žebním obvodu Policejní stanice 
Ledeč nad Sázavou veřejnosti 
sdělujeme, že za měsíc Duben 
2021 policisté nezaevidovali žád-
ný skutek spadající do působnosti 
trestního zákoníku. Policisté evi-
dovali pouze přestupkové delikty, 
které byly vyřízeny příkazem na 
místě, oznámením k projednání 

ke správnímu orgánu, či odloženy.

ŘÍDIL VOZIDLO PO POŽITÍ ALKOHOLICKÝCH 
NÁPOJŮ

Dne 17.4.2021 v 01:19 hod. v Ledči nad Sázavou v místě 
ul. Mlýnská zastavila hlídka PČR PS Ledeč n. S. šestadva-
cetiletého řidiče OMV Škoda Octavia, který nejméně z ulice 
Havlíčkova přes Husovo náměstí do ulice Mlýnská úmyslně 
řídil toto osobní motorové vozidlo, kde po předložení dokla-
dů potřebných pro provoz a řízení motorových vozidel byl 
vyzván k provedení dechové zkoušky, zda není ovlivněn al-
koholem, přičemž dechová zkouška přístrojem Dräger byla 
s výsledkem pozitivním a to první dechová zkouška s vý-
sledkem 0,85 promile alkoholu v dechu a druhá dechová 
zkouška s výsledkem 0,91 promile alkoholu v dechu. Řidiči 
byl zadržen ŘP a byla mu zakázána další jízda. Tedy tento 

nezodpovědný řidič jednal v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) 
z.č. 361/2000 Sb., kde řídil motorové vozidlo bezprostředně 
po požití alkoholického nápoje, nebo v takové době po požití 
alkoholického nápoje, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu, 
přičemž u správního orgánu tomuto řidiči hrozí sankce v po-
době vysloveného zákazu řízení všech motorových vozidel 
v délce od 6 měsíců do 1 roku a peněžitý trest ve výši 2.500,- 
Kč až 20.000,- Kč.

POLICIE STÁLE PŘIJÍMÁ NOVÉ POLICISTY
Rád bych touto cestou opětovně připomenul veřejnosti, že 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina přijímá do svých řad 
nové policisty a policistky. V našich řadách uvítáme uchazeče, 
kteří budou vnímat práci policisty jako své budoucí celoživotní 
povolání. Hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli 
podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku 
v našem kraji, dohlíželi by na bezpečnost na silnicích a bojovali 
společně s námi proti kriminalitě. Uchazečům nabízíme stabilní 
fi nanční ohodnocení, příspěvky na dovolenou, šest týdnů řádné 
dovolené, odchodné, výsluhový příspěvek a řadu dalších vý-
hod. Pro bližší informace a k podrobnostem přijímacího řízení 
se mohou zájemci obrátit na tel. č. 727 914 663 (personalistka), 
nebo napsat na email krpj.nabor@pcr.cz, případně jsou infor-
mace na webové stránce www.policie.cz. 

npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S., 
Policejní stanice Ledeč n. S.

ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ

ČINNOSTI ZA MĚSÍC DUBEN 2021
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Po březnovém útlumu mimořád-
ných událostí přišel duben s nárůs-
tem výjezdů a hasiči se tak vracejí 
k průměrné činnosti, tj. přes 20 
událostí měsíčně. Nejvíce vytížené 
měsíce jsou však jako každý rok 
před námi. Červen až září jsou na 
počty událostí každoročně nejsil-
nější měsíce.

Nejpočetnější jsou opět tech-
nické pomoci, pro příklad uvedu 

výbuch v rodinném domě v ulici Nad Lesem, kde došlo při 
zatápění k přetopení topné soustavy a následnému roztrhá-
ní armatur topení. Po výbuchu naštěstí nedošlo k požáru 
a hasiči provedli jen kontrolu rodinného domu, kontrolu 
topeniště termo kamerou a nepěkně začínající zásah byl 
nakonec ukončen bez velkých škod. Několik výjezdů bylo 

po větru na konci března. Zde se jednalo zejména o od-
straňování stromů z komunikace. Dále nás zaměstnávaly 
požáry. 31. března požár osobního vozidla u G. Jeníkova, 
dále požáry lesních porostů, zejména po pálení klestu, 
10. dubna požár osobního vozidla v G. Jeníkově po nárazu 
do benzinové stanice a v poslední řadě požár balíků slámy 
na vozu v Hněvkovicích. U požárů s námi zasahovali ko-
legové dobrovolní hasiči, ať z Ledče, Kožlí, Hněvkovic či 
G. Jeníkova. Ke konci měsíce jsme 2x sundávali kočku ze 
stromu. Poprvé v Sychrově a po druhé v Kožlí. Po ranním 
oznámení, jsme oznamovatele zklidňovali, že zvíře větši-
nou sleze samo a dali jsme mu do večera prostor, zda samo 
nesleze. Poté následovalo použití výškové techniky a zá-
chrana zvířete samotná.

 ppor. Jan Šimanovský, 
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ N. S.

ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Za duben zmiňujeme dva výjezdy. Jednalo se o výjezd ze 
dne 30. dubna v 18:26, kdy byl vyhlášen poplach jednotkám 
HZS Ledeč, SDH Ledeč a SDH Kožlí k požáru rodinného 
domu, kde došlo k explozi při zatápění. Po lokalizaci se vrá-
tily jednotky SDH na základnu. HZS zůstala na místě do 
příjezdu vyšetřovatele.

Dne 11. dubna v 15:26 byl vyhlášen jednotkám HZS Le-
deč, SDH Ledeč, Kožlí a Hněvkovice poplach k požáru balí-
ků slámy na vleku v areálu družstva v Hněvkovicích.

Zbytek měsíce byl pro hasiče ve znamení klidu, kdy se 
mohli soustředit na přípravu odborných výcviků, jakmile to 
umožní epidemiologická situace. Jana Doležalová

DOBROVOLNÍ HASIČI LEDEČ
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DVA HAVLÍČKOVÉ (pokračování z dubnového zpravodaje)

V minulém čísle Ledečského zpravodaje jsme připo-
mněli letošní 200. výročí narození otce novodobé české 
žurnalistiky Karla Havlíčka Borovského a ve zkratce na-
stínili jeho pohnutý život. V tomto pokračování se bude-
me zabývat druhým Havlíčkem, jeho strýcem, který je 
na rozdíl od svého slavného synovce téměř zapomenut. 
A přece zvláště pro Ledeč, kde působil přes padesát let, 
vykonal velké dílo, jež ovlivnilo velkou část jejích teh-
dejších obyvatel.

Václav Havlíček se narodil roku 1784 ve Velké Lose-
nici. Přídomek Borovský patří jen jeho synovci, který ho 
přijal podle svého rodiště na počátku své literární dráhy. 
Václav byl po učitelské zkoušce v Praze a jedenáctileté 
praxi v roce 1818 jmenován ředitelem chlapecké hlavní 
školy a chrámovým regenschorim v Ledči nad Sázavou. 
Zůstal zde až do své smrti a byl zde také pohřben. Do 
Ledče přišel již ženatý, jeho manželka Barbora Špinaro-
vá pocházela též z rodiny učitele a regenschoriho v Pol-
né. Měli spolu šestnáct dětí, z nichž dospělosti se dožilo 
pouze šest.

Život Václava Havlíčka je v mnohém podobný osudu 
jeho staršího kolegy, učitele Jakuba Jana Ryby, autora 
slavné České mše vánoční, s výjimkou Rybova tragické-
ho konce. Oba byli vzorní učitelé a vlastenci, vynikající 
hudebníci , oba celý život prožili ve starostech, jak ze 
skromného platu uživit četnou rodinu, oba se nevyhnuli 
sporům s vrchností. Havlíček byl též hudebním skladate-
lem a je velká škoda, že se jeho četné duchovní i světské 

skladby nedochovaly. Možná vzaly za své na venkov-
ských kůrech a farách v okolí.

Havlíček byl výborným pedagogem – své žáky vedl 
po vzoru obrozenských učitelů k národnímu uvědomění 
a lásce k českému jazyku. Jako regenschori velmi pozve-
dl chrámovou hudbu a učil též hře na hudební nástroje, 
které sám téměř všechny ovládal. Ze svých žáků sestavil 
školní kapelu a jeden z nich, Vojtěch Hlaváč (1849–1911) 
se dokonce proslavil v Rusku jako hudební skladatel 
a dirigent dvorního carského orchestru. Ledečské měšťa-
ny přivedl do hudebního sboru, který pod jeho vedením 
dosáhl vysoké úrovně. Lidé si ho velmi vážili a byl vše-
obecně oblíben, ve stáří mu neříkali jinak než „dědeček 
Havlíček“. Na svého synovce, novináře Karla, byl velmi 
hrdý a uvědomoval si velký význam jeho činnosti pro 
celý národ. Ve svých rodinných zápiscích ho označuje 
za „slavného Čecha“. Karel Havlíček mu také pomáhal 
v době, kdy přišel o všechny své úspory.

Václav Havlíček zemřel v Ledči v roce 1869. Jeho rod 
však pokračoval dál v jeho potomcích, z nichž nejznáměj-
ší a pro město nejzasloužilejší byla dcera Marie Apolena, 
narozená roku 1811. Hudebně nadaná dívka se provdala 
za mydláře Františka Cheystovského, který pocházel ze 
starého, původně vladyckého rodu. Narodilo se jim jede-
náct dětí, ale vyššího věku se dožily pouze první tři. Živ-
nosti se zpočátku dařilo a manželé si koupili dům, na nějž 
jim přispěl otec Havlíček svými skromnými úsporami. 
Do města se však přistěhovala dravá konkurence, které 

Napravo portrét Václava Havlíčka od Martyny Žákové (Polka).
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V důsledku vládních opatření proti šíření koronaviru 
jsme v posledním, více než půl roce, neměli moc příle-
žitostí se setkávat. I v Zahrádce jsme tak v loňském roce 
měli možnost uspořádat pouze pouť 20. června, Hrado-
zámeckou noc 29. srpna a zpřístupnit kostel po pouti 
u Křižné studánky 2. srpna 2021.

Na členské schůzi spolku bylo rozhodnuto, že zahá-
jíme novou veřejnou sbírku, abychom získali fi nanční 
prostředky na restaurování sochy Bolestné Panny Marie 
a opravu kašny na bývalém zahrádeckém náměstí i ob-
novu kříže před kostelem. Sbírka byla zahájena 24. října, 
z výše uvedených důvodů, bohužel, pouze internetovou 
výzvou. Přispívat je možno na nový transparentní účet 
550567028/5500 vedený u Raiff eisenbank. Na sbírko-
vém účtu je zatím něco přes 35 tis. Kč. Jen oprava sochy 
Panny Marie však bude stát několik set tisíc Kč. Všem 
dárcům velmi děkujeme!

I naše dlouhodobá sbírka na opravy, restaurování a vy-
bavení kostela sv. Víta v Zahrádce pokračuje. V roce 
2020 jsme nezadávali žádné opravy, protože jsme čeka-
li na výsledek žádosti Národního památkového ústavu 
o získání fi nančních prostředků na komplexní opravu 
kostela z tzv. Norských fondů. Bohužel se však touto 
cestou fi nanční prostředky získat nepodařilo. Zásluhou 
paní Libuše Hejretové jsme pouze zadali průzkum vyčiš-
těných a zajištěných nástěnných maleb, které však stále 
blednou. Ve zprávě z tohoto průzkum jsou obsaženy ná-
vrhy pro možné další restaurování maleb, o kterém by se 
mělo v průběhu letošního roku jednat.

Na jaře 2020 byly spuštěny nové webové stránky na-
šeho spolku (www.zahradka.euweb.cz), které vytvořil 
a spravuje student Rostislav Berka z Ledče. Stránky, 
mimo jiné, obohatil o interaktivní mapu Zahrádky, která 
je digitální verzí jím vytvořené podrobné mapy ukazují-
cí podobu městečka před jeho bouráním. V interaktivní 
mapě lze zobrazovat fotografi e a informace o jednotli-
vých místech v Zahrádce a můžeme si prohlédnout i 3D 

modely několika zahrádeckých objektů. Tyto modely vy-
tvořil také Rostislav Berka, který bude postupně doplňo-
vat i další. Za tuto svou záslužnou činnost byl členskou 
schůzí zvolen čestným členem spolku.
V roce 2021 jsou plánovány tyto akce našeho spolku:
sobota 19. 06. 2021 14.00–17.00 hodin Zahrádecká pouť 

– setkání rodáků
sobota 31. 07. 2021 18.00–22.00 hodin Hradozámecká noc
neděle 01. 08. 2021 12.00–14.00 hodin Prohlídka kostela 

při pouti U Studánky
sobota 30. 10. 2021 14.00–17.00 hodin Dušičkové setkání
sobota 11. 12. 2021 od 17 hodin (předběžně) Předvánoč-

ní koncert skupiny Diogenes
sobota 18. 12. 2021 od 17 hodin Český mše vánoční, 

Podblanický sbor a orchestr
Věříme, že se podaří pandemii koronaviru utlumit 

a kulturní akce dostanou opět zelenou! Aktuální infor-
mace a pozvánky na jednotlivé akce naleznete na našich 
webových stránkách, Facebooku a vývěskách. Děkuje-
me za spolupráci při pořádání akcí, náměty, poskytnutí 
materiálů o Zahrádce a podporu při získávání fi nančních 
prostředků na opravy, restaurování a oživení památek na 
Zahrádku! Ing. Jan Čihák

NAPLNÍ SE PŘÁNÍ A TERMÍNY AKCÍ V ZAHRÁDCE 
V ROCE 2021?

Cheystovský nakonec podlehl. Finanční úpadek měl za 
následek prodej domu a rodině nastal těžký život plný 
chudoby a stálého stěhování.

Marie Apolena se ve svých třiceti letech rozhodla, že 
se stane porodní bábou, aby pomohla rodinu uživit. Měs-
to jí zaplatilo (jistě s ohledem na jejího otce) porodnický 
kurs v Praze, v němž učil vynikající porodník prof. An-
tonín Jungmann, bratr jazykovědce Josefa Jungmanna. 
Po jeho úspěšném absolvování nastoupila v Ledči a okolí 
porodnickou praxi, kterou vykonávala 41 let. Za tu dobu 
provedla 2385 porodů. Práce porodních babiček byla sice 
pro každou obec nezbytná a potřebná, ale zdaleka nešlo 
o výnosnou činnost. Mezi obyvateli Ledče převažovali 
drobní řemeslníci, na venkově chodila k ženám rolníků 
a pomáhala i svobodným matkám, takže často pracovala 
za nízkou odměnu i zadarmo. Přitom musela čelit kon-
kurenci zvlášť nevyučených bab, takzvaných „fušerek“. 

Od roku 1850 byla již vdovou, proto musela vyvinout 
mimořádné úsilí, aby získala co nejvíc klientek. Neod-
mítla žádnou ženu, chodila s těžkým porodnickým kuf-
říkem i do vzdálenějších vesnic za každého počasí, ve 
dne v noci, v prvních letech sama těhotná. Pro svou ob-
ratnost, vzdělání a ochotu se záhy stala vyhlášenou a ob-
líbenou porodní bábou, ale do konce života se potýkala 
s nedostatkem a úmrtím mladších dětí. Když v roce 1883 
zemřela, ledečské ženy si vyžádaly, aby mohly z vděč-
nosti samy nést její rakev na hřbitov.

Václav Havlíček i Marie Apolena Cheystovská zane-
chali výraznou stopu v životech několika generací ledeč-
ských občanů. Tato stopa však během let již téměř vy-
mizela. Jubilejní rok Karla Havlíčka Borovského přímo 
vybízí k tomu, aby byla obnovena a do životopisu města 
se přidala další světlá stránka.

PhDr. Eva Ryšavá
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LIDÉ NAROZENÍ V ROCE 1971 LETOS SLAVÍ
ABRAHÁMOVINY

Jaká to vlastně byla doba? Uplynulo přece celé půl-
století, a to pro lidský život není zrovna málo. S tím 
označením „abrahámoviny“ to není tak úplně jasné. 
Do dějin vstoupilo tohle rčení jako označení pro muže 
starého (podobně jako Metuzalém nebo že někdo pa-
matuje Žižku). V případě Abraháma se jedná o bib-
lickou postavu, jejíž jméno v hebrejštině vyjadřuje 
„vznešeného otce“, tohle jméno v českém kalendá-
ři nenajdete, ale prý mu byl jinak přisouzen 9. říjen. 
Takže spatřit Abraháma berme jenom jako neurčitou 
informaci o vysokém věku, stejně jako spatřit Abra-
háma, rovná se dožít se padesátky. Všichni víme, že 
dnešní měřítka jsou docela jiná, stejně jako to popi-
soval už Karel Poláček, když oslavence abrahámovin 
označil jako „sokolíky, přednosty a předsedy okrašlo-
vacích spolků…“

Vraťme se k našemu roku 1971. Svět je rozdělený 
železnou oponou, v USA vládne R. Nixon (válčí ve 
Vietnamu), na druhé straně L. Brežněv. Frekventovaná 
jsou i jiná jména, ale kdo si na ně už vzpomene – Josip 
Tito, Todor Živkov, Janos Kádár, Walter Ulbricht, Wil-
ly Brandt, Georges Pompidou, papežem je Pavel VI.

U nás je prezidentem Ludvík Svoboda. To jméno je 
vlastně jen symbolické, protože tu jinak vládne pev-
nou rukou silná strana, která v ten čas halasně slaví 
padesát let existence a demonstruje to ve volbách, kde 
přesvědčivě vítězí. S takovým úspěchem proběhly 
volby i v Ledči (nejdřív to vypadalo, že to bude jen 
88 % voličů a po řádném přepočítání to bylo 99,7 %). 
Ledečské zastupitelstvo ze svého středu zvolilo za 
předsedu Městského národního výboru pana Františka 
Poděbradského, skláře. Jeho o 4 roky později vystřídá 
stavař Stanislav Tejkal.

V tomto roce byla také na národním výboru (čp. 16) 
vybudována nová obřadní síň – šlo o „velké peníze“, 
celých 200 tisíc korun (co by za to bylo asi dneska – 
snad dvě koženková křesílka). Ještě více pozoruhodné 
je, že tu bylo toho roku uzavřeno 58 sňatků a v místní 
porodnici v Háji se narodilo 268 dětí (rodila tu celá 
oblast). Když budeme počítat, že zhruba polovina 
z těchto dětí byli chlapci, byla to stejně dobrá porce 
pro vojnu, která kluky tohoto ročníku ještě v plné 
míře čekala. První výhody nového systému armády 

měli až kluci o dva roky mladší. Ti, co nemuseli na 
povinnou vojenskou prezenční službu, se narodili až 
v roce 1985. Ty dva roky „vojny“ tu platily zhruba od 
roku 1912 (18–24 měsíců), ale když si připomeneme, 
že třeba ještě v roce 1845 byla povinná vojna ZKRÁ-
CENA ze 14 na 8 let a roku 1868 upravena na povinná 
3 léta – to je na zabití! Vojenská léta jsou ve většině 
případů zapomenuta a dnes v Ledči žije na 65 padesá-
tiletých lidí.

Jejich rodiče se v roce 1971 mohli poprvé svézt po 
novém úseku české dálnice z Prahy do Mirošovic. 
Dálnice, která v krátkém čase přiblížila Ledeč k cent-
ru dění a naopak. V pražské ČKD vyrobili kompletní 
a funkční soupravu pro pražské metro, kterou následně 
sešrotovali a nahradili sovětskými soupravami. Komu-
nikace se budovaly také v Ledči a nebylo jich málo. 
Nová komunikace pod ČSAD, rekonstrukce silnice ke 
Kovofi niši i úprava Heroldova nábřeží. V tomto roce se 
vykazuje také rekonstrukce a úprava chodníků v délce 
cca 6 km. Významnými stavbami tohoto období byla 
také dvě školská zařízení – Základní škola v Nádraž-
ní ulici a Mateřská škola Kovofi niše v Barborce. Patří 
sem i nové autobusové nádraží. Pamětníci vědí, že se 
tu v minulosti skladovaly hromady klád, že tu bývaly 
uhelné sklady, kde za plotem hlídal zlý pes. Bývalo tu 
i parkovitě náklaďáků ČSAD, kde se v zimním období 
„stroje“ rozmrazovaly ohníčky a je jen s podivem, že 
některý náklaďák nevyletěl do povětří. Vybudovala se 
autobusová zastávka v Havlíčkově ulici i kanalizační 
síť. Byla rekonstruována i vybudována řada obchodů 
i restaurací – vznikl třeba bufet pod Centrálem i pro-
dejna ryb a drůbeže na náměstí.

Dominantní je však bytová výstavba (zahrnuto 
i předcházející volební období), těch bytů bylo na 400, 
z toho asi 170 ve státní výstavbě, a když k tomu při-
počteme 85 nových rodinných domů, byla to pořádná 
porce. Potom také není divu, že počet obyvatel města 
pořádně povyskočil, a to hned o 1200 na údaj z roku 
1971, který činil 4700 trvale bydlících obyvatel. 
K tomu je nutné dodat, že už v roce 1965 byl přičleněn 
katastr Horní Ledeč z obce Hradec k městu, rovněž ne-
mocnice v Háji od obce Bojiště a část Bohumilic. Tím 
se katastr města zvýšil ze 770 hektarů na 872 hektarů. 
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A JEŠTĚ JEDNOU K LEDEČSKÝM MOSTŮM

Čísla a hodnoty se mění, dnešní majetkáři na úřadě se 
asi usmívají při představě, že majetek města byl v roce 
1971 ohodnocen na 35 milionů korun, stejně jako si 
tehdy velmi pochvalovali uspořený přebytek v hodno-
tě 400 tisíc korun.

Lidé také samozřejmě hledali zábavu, ale nezapo-
meňte, že jsme se vrátili o půlstoletí zpátky – pros-
tě frčelo kino. To ledečské bylo ještě relativně nové 
(1957) a stalo se jakýmsi přirozeným centrem mo-
derní kultury a zábavy. Nemohu si odpustit, abych 
na tomto místě nepřipomněl i jméno pana Vladimíra 
Pražáka – dobrého a starostlivého ducha celého dění 
kolem zmíněného kina. O jeho výtečné práci svěd-
čí i následující čísla. Kino sehrálo 461 představení, 
která zhlédlo 68 956 návštěvníků. V tržbách získalo 
kino 339 984 Kč. K průměrné ceně za vstupenku se 

jistě snadno dopracujete sami, snad by bylo zajímavé 
se podívat, kolik stojí dnešní vstupenka do kina třeba 
v Jihlavě – ono žádné bližší kino už ani není. Ono už 
to není kino, ale Multikino CineStar, ani vstupenka už 
není vstupenka, ale „letenka“ do fi lmového vesmíru 
(to víte, za takovou letenku už je potřeba přisolit). 
A jaké tituly byly k mání? Babička, Dívka na koštěti, 
Hry lásky šálivé, Metráček, Slaměný klobouk, Smrt 
černého krále, Vražda v hotelu Excelsior…

Zajímavých pohledů a srovnání za uplynulé půlsto-
letí jistě ještě najdeme víc a budeme se jim na strán-
kách našeho zpravodaje věnovat.

Tak abychom při těch abrahámovinách nezapomněli 
popřát všem těm, kteří letos tu kulatou a pro mnohé 
přelomovou padesátku letos oslaví. Tak hodně zdraví, 
v dnešních časech se tohle přání ještě násobí. ok 

V minulých dvou vydáních Ledečského zpravoda-
je jsme se věnovali, spolu s panem Josefem Plevou, 
ledečským mostům. Dnes se k tématu ještě jednou 
krátce vrátíme. Inspiroval mě pan Honza Kratochvíl, 
který je naším pravidelným čtenářem a příležitostným 
spolupracovníkem přes fotografi e.

V našich článcích jsme se věnovali především hlav-
nímu mostu přes Sázavu. Ale rostoucí město časem 
hledalo alternativu ke stávajícímu přemostění. Ostatně 
to je ve hře i v současné době, kdy se plánuje nové 
přemostění, které by zejména vyhovovalo z hlediska 
příjezdu k dálnici. Plány zatím letí jen po vodách Sá-
zavy, ale kdo ví?

Pan Kratochvíl do redakce napsal: „Články o ledeč-
ských mostech mě přivedly na vzpomínku na další 
mosty a lávky u Kovofi niše. První je „houpací“ lávka, 
kterou chodili „kováci“ do práce. Hned vedle stojí po-
trubní obloukový most. Pokud mne paměť neklame, 
houpačka bývala černá (nyní zelená), potrubní most 
býval naopak zelený, nyní stříbrný nebo šedý. Další 
lávka byla (možná ještě je) za kotelnou. Sloužila ke 
spojení kotelny, laboratoře a expedice na pravém břehu 

s mateřským závodem. Lávka byla nepřístupná, měla 
mříž a „fabku“. Pamatuji si ji z roku 1989. Také někdy 
v té době vznikl silniční most, který spojil oba břehy. 
Most byl montovaný, snad z armádních přebytků, měl 
krásnou aviáckou modrou barvu. Tradiční jízdy pana 
Pavlíka (závozníka mu dělal můj nejstarší bratr Jir-
ka) a pana Panského se Zetory Crystal s naloženými 
pogumovanými galvanovacími vanami přes nábřeží 
a náměstí, Švondrákem nahoru a kolem nové školy na 
nádraží tak mohly skončit. Jenže po privatizaci a roz-
dělení závodu byl most uzavřen, neboť každý břeh má 
jiného majitele a výrobky Kovofi niše se beztak vla-
kem nevozí (bohužel). Poslední lávka, kterou jsem rád 
chodil, byla u Policarů. Původně snad fungovala pro 
potřeby papírny na přepravu materiálu (uhlí) z vagó-
nů do podniku. Lávka byla v dezolátním stavu, jeden 
čas jí i chybělo schodiště. Teď je sice hezky opravená, 
ale myslím, že také nepřístupná.“

K tématu přidáváme ještě fotky pana Kratochvíla 
(vzpomínáte ještě na vzrostlou vrbu v centru města?).  

Jan Kratochvíl, ok
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Obyvatelé Domova Háj se během letošního dubna, 
stejně jako v uplynulých letech, opět aktivně zapojili 
do úklidových akcí Čistá řeka Sázava a Čistá Vyso-
čina. Vyzvedli si pytle na odpad, rukavice a refl exní 

vesty, a poté se desítka zájemců pustila do úklidu na 
několika místech.

Druhou dubnovou sobotu klienti zbavili odpadků 
více než 3 km levého břehu řeky Sázavy mezi lávkou 
ve Vilémovicích a Ledčí nad Sázavou. Během násle-
dujícího týdne uklidili příkopy pozemní komunikace 
vedoucí k Háji, okolní turistické cesty i lesy. K nej-
častěji sesbíraným „pokladům“ patří odhozené PET 
láhve, papírky, plechovky a sklenice od piva, dokonce 
i zbytky linolea.

Okolí Domova Háj tak výrazně prokouklo. Odpadu 
se sesbíralo poměrně velké množství: celkově přibliž-
ně sedm pytlů. Klienti touto aktivitou dávají jasně na-
jevo, že jim není lhostejné, v jakém prostředí žijí. Na 
závěr této akce si po dlouhé zimě všichni zúčastnění 
užili posezení u táborového ohně a již se těší na výlety, 
jak jinak, než do čisté přírody.

Bc. Karel Borek, DiS., 
aktivizační pracovník Domova Háj

OKOLÍ DOMOVA HÁJ JE OPĚT ČISTŠÍ

ŽENA, MANŽELKA, MATKA
30. 5. si připomínáme svatou Zdislavu z Lemberku. 

Ženu, která beze zbytku přijala roli ženy, manželky a mat-
ky. Velkou duchovní silou kladně ovlivnila muže a ženy 
ve svém okolí. Vedla je k dobrému, a ačkoliv se nedožila 
ani třiceti tří let, zůstalo po ní obdivuhodné dílo.

V patnácti letech se provdala za významného šlech-
tice pana Havla Markvartice z Lemberku. Narodily se 
jim čtyři děti a Zdislava si prosadila, že se o ně bude 
sama starat. Byla velmi pečlivou a milující matkou. 
Kromě rodiny zasvětila svůj život práci pro druhé. 
Svou laskavostí a moudrostí si získala respekt svého 
manžela, který jí v jejích snahách začal podporovat. 
S jeho pomocí pomáhala nemocným a všem, kteří po-
moc potřebovali. Během vzpoury proti králi zorgani-
zovala pomoc uprchlíkům z vypálených vesnic a do-
kázala zajistit i obranu hradu v době, kdy manžel odjel 
podpořit krále.

Co si z jejího úžasného života můžeme vzít? Asi ji 
nenapodobíme, ale inspiruje nás k mnohému. Může-
me se snažit být dobrými partnery v rodině, dobře se 
starat o děti, pomáhat druhým tam, kde je naše místo. 
Kde k tomu ale vzít sílu? Zdislava ji nalezla ve víře 
v Boha. Celý svůj život porovnávala s laskavým uče-
ním Ježíše Krista. Zapalme svíčku a vzpomínejme na 
ženu s krásnou duší. I po staletích k nám promlouvá 
její odkaz – láska.

VYBRANÉ KVĚTNOVÉ FARNÍ AKCE
28. 5. Noc kostelů – prohlídka kostela sv. Petra a Pavla 

s průvodcem a doprovodným programem.
Vzhledem k situaci v současnosti jiné akce nepořá-

dáme. Informaci o zahájení aktivit zveřejníme na far-
ních internetových stránkách: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI
9. 5. Svátek matek
16. 5. sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník- jeden 

z nejznámějších českých světců umučený světskou 
mocí roku 1393. Jeho památku připomíná i socha 
před farou v Ledči.

23. 5. Seslání Ducha svatého – dle Bible tohoto dne 
došlo k zázračnému osvícení učedníků. 

30. 5. sv. Zdislava (byla česká šlechtična s velkým 
soucitným srdcem. Proslavila se založením špitálu, 
kde i sama pomáhala nemocným. Podporovala také 
chudé. Vzorně vychovala své děti).

31. 5. svátek Navštívení Panny Marie (Marie přijala 
své poslání stát se matkou Syna Božího).

6. 6. v 9.00 Slavnost Božího Těla-slavnostní mše svatá 
s eucharistickým průvodem v okolí kostela a fary. 
Součástí průvodu budou modlitby u čtyř venkovních 
oltářů.

Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal 
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář
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MC LEDŇÁČEK JE OTEVŘENO VŠEM RODIČŮM
S MALÝMI DĚTMI

Ledňáček je místem setkávání, poznávání a sdílení. Poskytuje 
prostor pro sdílení zkušeností, výměnu informací, navazování 
přátelství. Umožňuje dětem hrát si v bezpečném a chráněném 
prostředí, setkávat se s vrstevníky, navazovat první přátelství. 
V řízeném i neřízeném programu děti získávají jistotu při po-
bytu v kolektivu vrstevníků za podpory rodičů či prarodičů. 
Řízený program nabízí dětem v doprovodu rodičů podněty pro 
poznávání okolního světa lidí i přírody, rozvoj jemné i hrubé 
motoriky, nácvik dovedností v sebeobsluze (získávání hygie-
nických návyků, samostatnost při jídle, oblékání…). Koordi-
nátorky poskytují podporu a poradenství v oblasti péče o dítě, 
základní informace o dalších službách.

V současné podivné situaci nezahálíme. Koncem března ma-
minky vytvářely velikonoční přání pro seniory. V dubnu jsme 

připravily pro malé děti a jejich rodiče Šipkovanou s Ledňáč-
kem. V Ledči a okolí je mnoho hezkých míst na procházky. 
Naše první jarní vycházka vedla od mateřského centra v Ná-
dražní ulici kolem nádraží a motokrosového závodiště do Obr-
vaně a obloukem zase zpět k Ledňáčku. Cestou plnili děti i ro-
diče různé hravé úkoly. Pro rodiče nabízíme i další programy, 
nejen na hraní, ale také pro poučení. V této době, kdy nemohou 
maminky přijít k nám, nabízíme přednášky on-line. Květnovou 
nabídku najdete v programu níže. Zároveň chystáme další ven-
kovní aktivity pro rodiny. A doufáme, že se s vámi brzy setkáme 
a vyrazíme společně. Ledňáčkova herna je nachystaná, hračky 
na svých místech. Papíry, vodovky, štětce a lepidla čekají na 
malé výtvarníky.

 Bc Eva Chvátalová a koordinátorky MC Ledňáček



14

NAŠE ŠKOLA PŘISPÍVÁ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

ÚSPĚCH STUDENTKY LEDEČSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY 
V POČÍTAČOVÉ SOUTĚŽI

Gymnázium, Střední odborná 
škola a Vyšší odborná škola Ledeč 
nad Sázavou se díky svým žákům, 
studentům, pedagogickým i nepe-
dagogickým zaměstnancům může 
v roce 2020 pochlubit sběrem staré-
ho elektra určeného ke zpětnému od-
běru a recyklaci o hmotnosti 0,60 t. 
Byla tím uspořena spotřeba elektři-
ny a produkce skleníkových plynů, 
celosvětově omezena těžba ropy 
a železné rudy, recyklací se pokryla 
i část dodávek mědi nebo hliníku pro 
průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos školy je uveden 
v Osvědčení o podílu na zlepšení ži-
votního prostředí, které na základě 
dosažených výsledků vystavil kolek-
tivní systém pro sběr a recyklaci vy-
sloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům 
došlo za rok 2020 k úspoře produkce 
CO2 o 7,16 tun. Víte, kolik smrků po-
hltí stejné množství CO2? Tři kusy.

Nebylo nutné vytěžit 351,76 litrů 
ropy. Představte si, že z tohoto množ-
ství se pokryje spotřeba pohonných 
hmot auta např. na cestu z Prahy do 
Brna po dálnici D1, a to 14 krát.

Došlo také k úspoře 3 621,08 kWh 
energie. Asi stejné množství, jako 
kdybychom spustili cyklus myčky 
nádobí 3 622 krát.

Podařilo se recyklovat 345,13 kg 
železa. Toto množství recyklované-
ho železa by bylo možné použít pro 
výrobu 15 ks nových praček, bez 
nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebi-
čů se podařilo získat 12,18 kg mědi, 
což by postačilo pro ražbu 2166 1€ 
mincí, nebo 15,05 kg hliníku, který 
by stačil na výrobu 1004 plechovek 
o objemu 0,33 l.

Jménem vedení školy děkujeme 
všem žákům, studentům, pedago-
gickým i nepedagogickým zaměst-
nancům, kteří se do sběru elektro-
zařízení zapojili a přispěli k ochraně 
životního prostředí.

Mgr. Ivana Vitisková,
Ing. Vlasta Rýdlová

Studenti Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči 
nad Sázavou se také letos zúčastnili soutěže v počítačových dovednostech 
Offi  ce Arena 2021.

V 1. (nominačním, školním) kole vypracovávali soutěžící on-line test zna-
lostí MS Offi  ce aplikací. Ve 2. (krajském) kole zpracovávali projekt „Organi-
zace Badatelského víkendu“, ve kterém účastníci vytvářeli textový dokument, 
tabulkový soubor a prezentaci s využitím pokročilých funkcí programů MS 
Word, MS Excel a MS PowerPoint. Výsledné soubory poté ukládali do clou-
dového uložiště One Drive. V tomto (krajském) kole se na výborném 3. místě 
umístila žákyně 3. ročníku oboru informační technologie Kristýna Koubská.

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.  Ing. Jan Roubíček
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ZUŠ Ledeč nad Sázavou přijímá přihlášky pro školní rok 2021/2022. V případě vašeho 
zájmu o studium v naší škole vyplňte on-line přihlášku v našem systému www.izus.cz 
nebo na www.zusledec.cz nejpozději do 31. 5. 2021. Poté obdržíte informaci o termínu 
konání přijímacího řízení, které se uskuteční na konci června. Bližší informace o studiu 
můžete získat na webu školy nebo na tel.775 626 239. Pro aktuální informace sledujte 
naše stránky. Budeme se na Vás těšit!

ČISTÁ VYSOČINA 2021

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO ZUŠ

Ani v této nelehké covidové době není žákům a stu-
dentům Gymnázia, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou 
lhostejná otázka čistého okolí a zdravého životního 
prostředí.

Proto jsme se letos 19. dubna 2021 již po třetí zú-
častnili v rámci akce Čistá Vysočina „úklidu“ okolí 
Ledče nad Sázavou. V minulých letech se do této akce 
zapojovali studenti gymnázia a letos se přidali i žáci 
střední odborné školy. Celkem 30 žáků (z gymnázia 
– oktáva + 4.B a septima – 14 účastníků a ze střední 
odborné školy – 1.–3. ročník – 16 žáků) se vydalo po 
obědě do terénu za doprovodu šesti pedagogů, za do-
držování bezpečnosti práce a protiepidemiologických 
opatření.

Úklid probíhal v 6 skupinách. První skupina se vyda-
la z města podél řeky Sázavy směrem do obce Sechov 
a druhá skupina jim šla naproti od křižovatky před le-
sem z hlavní silnice na Hněvkovice směrem k Ledči 
nad Sázavou. Zbývající čtyři skupiny si rozdělily úsek 
silnice č. 150 od gymnázia až před Hněvkovice. Ces-
tou zpět prošly ještě cestu k Barborce a část silnice do 
Bohumilic. Uklidili jsme přibližně 15 km komunikací 

a nasbírali odpadky různého charakteru, které jsme 
uložili do 35 igelitových pytlů a připravili je k odvozu 
na kraji silnice.

Chladnější dubnové počasí nám nevadilo, později 
se přidal i déšť, ale nás hřál pocit z dobře vykonané 
práce, která byla navíc spojena s vycházkou do okolí 
Ledče nad Sázavou a míst, které někteří žáci navštívili 
poprvé.

Při úklidu bylo z reakcí zúčastněných žáků jasné, že 
ochrana přírody a životního prostředí patří mezi jejich 
prioritní záležitosti. Nelíbilo se jim, že i přes vypraco-
vaný systém sběrového hospodářství a třídění odpad-
ků dovedou někteří lidé vyhodit nepotřebný materiál 
jen tak do přírody.

Všem zúčastněným patří velké poděkování za odve-
denou práci.

Myslíme si, že čisté okolí a zdravé životní prostře-
dí jsou dobrou vizitkou moderních lidí v 21. století. 
Pokud se tato akce bude opakovat i v příštím roce, 
rádi znovu přispějeme svou pomocí k ochraně přírody 
a čistotě našeho okolí.    

Mgr. Josef Jakl

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA
ŠŤASTNÝCH

NABÍZÍ VELKÝ VÝBĚR
azalek, rhododendrónů, okrasných keřů

jehličnanů, kanadských borůvek,
muchovníků, brusinek, rakytníků

ostružiníků, skalniček, trvalek, okrasných
trav, bylinek, balkonových rostlin

a zeminy
Prodejní doba:

Po–pá: 8–16 hod.   So: 8–12 hod.
OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA

ŠŤASTNÝCH
Hněvkovice- Nová Ves 2, 584 01 Ledeč n. S.

Tel. 604 360 546, 604 408 336
www.skolka-stastny.cz

PSYCHOLOGIE
SVĚTLÁ

Psychoterapeutické a poradenské
konzultace, krizová intervence

ve Světlé nad Sázavou
Bc. Eva LEGNEROVÁ

www.psychologie-svetla.cz
Tel.: 607 25 22 43

psychologie-svetla@seznam.cz
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ČINNOST KNIHOVNY ZA UPLYNULÝ ROK

Covidové časy změnily i činnosti běžné pro 
knihovnu. Vloni na jaře, kdy se pro všechny 
tak trochu zastavil čas a vše bylo zavřeno, se 
knihovnice, jejich blízcí i paní uklízečka připo-
jili k dalším, co šili roušky. Ale brzy byla doba 
roušková posílená optimismem „Best in Co-
vid“ a byla vystřídána zářivým, optimistickým 
létem, kdy si čtenáři užívali na dovolených se 
spoustou krásných knih, které prošly nařízenou 
karanténou a řádnou dezinfekcí. V srpnu sice 
čtenáři museli znovu nasadit roušky, ale od 7. 9. 
knihovny dostaly možnost půjčovat v běžném 
režimu. Ovšem říjen potlačil naději na normál-
ní život bez druhé vlny Covidu a knihovny byly 
bohužel od 22. 10. znovu uzavřeny. V čase pak 
23. 11. bylo knihovnám dovoleno otevřít výdejní 
okénko, dále pak 3. 12. byl v knihovnách znovu 
spuštěn běžný režim. Ale od 14. 1. byly knihov-
ny opět uzavřeny… 19. 1. byl obnoven provoz 
naší knihovny alespoň přes výdejní okénko a od 
13. 4. si konečně mohou čtenáři sami vybírat 
knihy v prostorách knihovny. I přes tyto časté 
zvraty a chaos, kterým byly všechny knihovny 
vystaveny, si velmi vážíme přetrvávající přízně 

našich milých čtenářů. Vzpomeňme společně 
prosím na všechny, kteří už do knihovny nikdy 
nemůžou přijít…

V minulém roce se v naší knihovně zaregistro-
valo celkem 817 čtenářů, kteří si půjčili dohro-
mady 46152 knih, časopisů a audiovizuálních 
dokumentů. Z půjčených knih u dospělých čte-
nářů byla beletrie zastoupena v 87.57 % a zby-
tek 12,43 % tvořila naučná literatura. V dětském 
oddělení převažovala beletrie v 91,1 %, naučná 
literatura byla zastoupena v 8,9 %.

Kvůli vládním nařízením se nemohly konat 
žádné akce pro školy ani veřejnost. Doufáme 
v jejich brzký návrat. Stále nakupujeme nové 
knihy a začali jsme půjčovat Albi knihy v dět-
ském oddělení. Nově rozšiřujeme knihovní fond 
o společenské hry, které si čtenáři mohou půjčit 
domů.

Děkujeme čtenářům za jejich věrnost a přízeň 
naší knihovně. Přejeme všem mnoho zdraví, 
dobré nálady a šťastnou ruku při výběru knih.

Těšíme se na vás! 
Kolektiv Městské knihovny

Ledeč nad Sázavou
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AKCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
LEDEČ TROCHU JINAK

NEČEKAJÍ ZTRACENÉ KLÍČE PRÁVĚ NA VÁS?

Po předvánočním 
otevření našeho stře-
diska přišel lockdown. 
A protože byl opravdu 
dlouhý, začali jsme plá-
novat akce v trochu jiné 
„povolené“ podobě. 
Jako první jsme uspo-
řádali fotografi ckou 
a obrázkovou soutěž. 
Sešla se skupinka ob-
rázků od spíše malých 

dětí a odměněny byly všechny. Daleko větší zájem, 
což nás velmi potěšilo, byl o přírodovědnou stezku 
v Podhájí, kterou jsme uspořádali na prodloužený 
velikonoční víkend. Ve sponzorské spolupráci s re-
staurací U Řeky si pro sladkou odměnu za soutěžní 
karty přišlo přes 220 dětí. Myslíme si, že zpravidla 
stezku lidé pojmuli jako rodinnou procházku, tak 
můžeme připočíst dalších několik stovek účastníků. 
Setkali jsme se jen s kladnou odezvou a touto cestou 

děkujeme paní Mgr. Ivetě Brodilové za sponzorování 
této akce. Poprvé jsme také vyzkoušeli čtení pohád-
ky on-line. I když se „nepřipojilo“ mnoho zájemců, 
chceme akce pravidelně opakovat. Na první květnový 
víkend chystáme čtení Malá čarodějnice. Souběžně 
s těmito akcemi jsme připravili v lesoparku Šeptou-
chov Putování za Hátou Šeptouchovskou, kde se děti 
mohou seznámit s místní pověstí a zahádat si. Putová-
ní je časově neomezené. Můžete na Šeptouchov kdy-
koli vyrazit. Týden po Velikonocích jsme pak uspo-
řádali soutěž s názvem Na procházku s Medvědem. 
V tuto chvíli ještě není soutěž uzavřená, ale již se nám 
vrátilo přes 50 soutěžních karet, které budou slosová-
ny a 5 vylosovaných obdrží odměnu. Na další období 
plánujeme ještě sportovní akci na víceúčelovém hřišti 
a také podvečerní až večerní hru zase v Podhájí. Sle-
dujte proto naše webové stránky (www.svcledec.cz), 
Facebook a instagram (svcledec.cz). Především se ale 
těšíme, že brzy budeme moci středisko otevřít a být 
s vámi. 

Za pracovníky SVČ Ledeč Mgr. Ivana Svobodová

Na ledečském městském úřadě če-
kají na své majitele tyto nalezené 
věci:
– mobilní telefon – nález 2018
– jízdní kolo – nález 2018
– fi nanční hotovost – nález 2018

– průkaz obsluhy motorových vo-
zíků – nález 2018

– míč – nález 2018
– mobilní telefon – nález 2018
– fi nanční hotovost – nález 2018
– mobilní telefon – nález 2018
– peněženka + hotovost – nález 

2019
– peněženka dětská + hotovost – 

nález 2019
– fi tnes náramek poškozený – ná-

lez 2019
– taška + 2 knihy – nález 2019

– 5x fi nanční hotovost – nálezy 2020
– fi tnes náramek – nález 2020
– kuchyňský nůž – nález 2020
– svazek klíčků – nález 2020
– klíč s čipem – nález 2020
– 2x klíče od auta – nálezy 2020

Pokud některou z výše uvede-
ných věcí postrádáte, kontaktujte 
městský úřad – odbor vnitřní sprá-
vy – oddělení matriky a evidence 
obyvatel, paní Lenku Smítkovou, 
tel. č. 569729554.
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FOTBALOVÉ BEJVÁVALO (pokračování z LZ 4/2021)

V druhém pokračování se vracíme do „Fotbalového bývávalo“, které pro nás připravuje pan Josef Navrátil. 
V minulém čísle jsme se ve stručnosti seznámili s osobností autora těchto vzpomínek a v následujících příspěv-
cích si připomeneme některé epizody z fotbalové historie v našem městě. Pamětníků bude jistě ještě celá řada, 
tak pokud budete mít cokoliv k doplnění popisovaných událostí, neváhejte nám napsat nebo poslat dobovou foto-
grafi i. Rádi tuto spolupráci, spolu s autorem, přivítáme – kontaktujte nás přes redakci zpravodaje nebo ledečské 
informační centrum.
Na historickém snímku z roku 1944, ještě na hřišti pod nádražím jsou hráči AFK Ledeč nad Sázavou. V sestavě 
byli zleva nahoře: Moravec, Zelený, Pokorný, Tomiška, Drahozal, Dvořák, Čepl. Sedí zleva: Krampol, Rajdl, 
Kotrhonc, Zanigraul. ok

Před opravdovým prvním vyběhnutím na hrací plo-
chu stadionu, můžu zajít ještě dále do minulosti a po-
sloužit svým prvním kontaktem s ledečskou kopanou, 
sahajícím až k roku 1949, kdy jsem jako 11letý prcek 
začal ze své rodné vísky dojíždět vlakem do místní 
měšťanky (dnes 2. stupeň ZŠ). Zatravněné hřiště míst-
ního AFK pod nádražím by mohlo vyprávět o tehdej-
ších hrátkách kluků mezi jedenáctým až patnáctým 
rokem. Pokud to počasí dovolilo, stačil nám jen pou-
ťový gumák ukrytý na tajném místě v kopřivách. Svrš-
ky jsme označili branky a hráli proti sobě ponejvíce 
jen sami dojíždějící mezi sebou včetně třeba i mlad-
ších gymnasistů, jindy zase jen jeden proti jednomu. 
(Gymnazisté dojížděli až z Kácova)

Svátkem býval zápas městských proti dojíždějícím. 
Méně významné boje trvaly většinou jenom něco přes 
půl hodiny, a to v čase mezi koncem vyučování a od-
jezdem pendolina do našich domovů. Když byl zápas 
důležitý, odjelo se až pendolinem dalším. Nejeden ta-
kový duel nakonec skončil i pranicí. Máma se často 

divila, kde jsem mohl to oblečení tak propotit a uma-
zat, že ho musí prát, jen jsem ho vzal jednou na sebe.

Zbylé naše svršky jsme pokládali na jednoduché la-
vice pro diváky podél postranní lajny bližší k řece, kde 
stála také pro nás tajemně zamčená dřevěná bouda, 
která sloužila jako kabina oběma mužstvům i rozhod-
čímu. Ani k WC to odtud nebylo daleko, jen kousek 
za zády byla řeka a vrby tvořily zákryt, který se ale 
většinou nepoužíval.

Naše hrací plocha musela být napříč hřiště a upro-
střed, protože jsme se museli zdaleka vyhnout přiblí-
žení k oběma dospěláckým brankám. Do okolí branky 
vzdálenější od města si někdy docházela za stravova-
cí změnou kravka pana Drahozala. I když to měla od 
něho zakázané, jak prý její majitel žertovně odpovídal 
na neustálé výtky. Měla se pást jenom na zatravněné 
ploše za brankou, kde jí nechával uvázanou na dlou-
hém provaze, ze kterého se ráda vyvlékla a na hrací 
ploše pak zanechávala ze spaseného trávníku odpad 
prošlý jejími útrobami.
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TAKÉ LEDEČSKÉ ZAHRÁDKÁŘE OCHROMUJE
COVIDOVÁ EPIDEMIE

Vyslechl jsem tenkrát příhodu, kterou se na nádra-
ží bavili starší gymnazisté. Rozebírali příhodu o ná-
sledku, který při jejich mezitřídním zápase postihl dva 
jejich spolužáky, když z vysoka dopadl balon přímo 
do středu toho zmíněného koláče a zrovna v momentě 
nedaleké přítomnosti dvou soupeřících kamarádů. Je-
den prý měl potom dost poskvrněné oblečení, zatímco 
druhý měl poskvrněný i obličej a brýle, a to tak, že nic 
neviděl, a ještě do toho pak šlápl. Samozřejmě to mělo 
velký a hlasitý ohlas v blízkém okolí. Nevím, proč si 
právě toto tak dobře pamatuju, když potřebné mi už 
dlouhé roky uniká.

Pan Drahozal byl i hráč místního AFK, a tenkrát byl 
asi ještě aktivní. Mimo něho, můžu z jeho fotbalových 
vrstevníků ještě připomenout jméno Kotrhonc. Když 
jsme byli kluci možná ještě před měšťankou, v mojí 
vísce jsme při prohrabávání hromady sběrového 

papíru narazili mimo jiné na „cennosti“ i na svázaný 
stoh lístků se jmény fotbalistů AFK Ledeč. Jak se to 
tam dostalo nebo proč si na ta dvě jména (Drahozal, 
Kotrhonc) z toho seznamu pamatuju dodnes, to netu-
ším.

Druhá branka (bližší k městu) byla ještě nebezpeč-
nější, protože za ní se nacházel soukromý pozemek, 
který jeho majitel občas tajně hlídal. Potom muselo jít 
autorovi neúspěšné střely minoucí vysokou a širokou 
(ale i dost děravou) drátěnou stěnu za bránou při hle-
dání míče v poli, doslova o život. Neumím si předsta-
vit, jak mohl být sehrán zápas dospělých, kde o něco 
šlo. Možná se odehrávaly už na novém stadionu s do-
končenou jen hrací plochou ještě před jeho otevřením. 
Ještě dnes žijí pamětníci na to dosluhující staré hřiště 
z počátku padesátých let, kteří mě můžou doplnit nebo 
opravit. Pokračování příště. Josef Navrátil

Vážení přátelé, epidemiologická si-
tuace v loňském roce 2020 nedovolila 
našim členům se setkávat a z tohoto 
důvodu byla společná činnost na osa-
dách pozastavena. Každý pracoval 
pouze na svém pozemku, omezilo 
se setkávání mezi členy a především 
i společná brigádnická činnost. Plány 

z loňského roku se tedy přesunuly na rok letošní. Po-
kud situace dovolí, budou osadníci ze Žižkova I i II do-
končovat oplocení, které nebylo realizováno v loňském 
roce. Vloni se podařilo jmenovat nový osadní výbor 
v osadě Žižkov I v tomto složení: předseda Jiří Souček, 
místopředseda Aleš Vídeňský, pokladník a člen výboru 
ZO Karel Šrámek, jednatelka Ivana Zlámalová.

V letošním roce má naše základní organizace 97 čle-
nů, ale naše členská základna stárne. Z tohoto důvodu 
také požádali o uvolnění z funkce z výboru ZO někteří 
dlouholetí členové. Jmenovitě bych chtěla poděkovat 
za obětavou práci příteli Františkovi Lebedovi, Petru 
Panskému a Václavovi Práškovi. Na poslední prosin-
cové schůzi výboru ZO ČZS byla do funkce předsedy 
kooptována výborem ZO Mgr. Jana Vobořilová a do 
funkce tajemníka Jaroslav Hospodka. Výbor ZO i přes 
nepříznivou situaci pracoval, sešel se celkem 4x, kdy 
zajišťoval pouze organizační záležitosti a komunikaci 
s Územní radou Havlíčkův Brod.

V roce 2020 proběhlo moštování v termínu od 
12. 09. 2020 do 07. 11. 2020, které zajistili pánové 
Josef Dočkal a Jiří Krajíček. Na moštárně odpracovali 
100 hodin a vymoštovali 6 522 l moštu.

Letošní výroční členská schůze se konala distanční 
formou s využitím hlasování per rollam, kdy všichni 
členové naší organizace obdrželi do svých domovních 
schránek zprávu ZO ČZS včetně hlasovacího lístku 

s usnesením. Svůj hlas měli odevzdat do 30. 03. 2021 
do schránky 

na moštárně, do domovní schránky předsedy či zaslat 
emailem. Do hlasování se zapojilo 64 členů, kterým 
bych chtěla touto formou poděkovat i přesto, že účast-
nit se výročních schůzí je povinností každého člena. 
V této souvislosti je třeba konstatovat, že s usnesením 
výroční schůze v roce 2021 souhlasilo všech 64 členů, 
kteří se zúčastnili a nikdo nebyl proti.

Naše ZO nepořádá výstavy či soutěže pro děti, přesto 
bych Vám pro zajímavost nabídla něco pro naše malé 
zahradníky. Komise pro práci s mládeží ČZS vyhlašu-
je fotografi ckou soutěž pro rok 2022 s názvem „Ovoce 
našich zahrádek“. Téma otvírající všem malým zahrad-
níčkům, pozorovatelům přírody a mlsounům nevídané 
možnosti. Dozrávající ovoce na stromech, keřích a ke-
říčcích, letní ovocné koláče nebo i jahodové knedlíky, 
podzimní sklizeň spojenou s následným zpracováním, 
ale i nápadité záznamy z vašeho každodenního života 
na zahradě – to vše a určitě mnohem více si můžete 
představit pod tématem aktuálního ročníku fotosou-
těže o velmi pěkné ceny. Uzávěrka je 31. 01. 2022. 
Soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie: 
I. kategorie pro základní školy a odpovídající ročníky 

gymnázií
II. kategorie pro střední školy

Bližší informace naleznete na webových stránkách 
Českého zahrádkářského svazu, z.s. (zahradkari.cz)

Na závěr bychom chtěli nabídnout v osadě Žižkov II. 
jednu volnou parcelu, která čeká na svého nového pro-
najímatele.

Vážení přátelé přeji nám Všem v letošním roce pře-
devším zdraví, hodně sil a sluníčko. Pevně věřím, že 
se situace uklidní a my se budeme moci v příštím roce 
sejít osobně.  Mgr. Jana Vobořilová
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ZEMŘEL PAN KAREL JAKOUBEK (†82)
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Dne 23. května 2021 oslaví své krásné 85. 
narozeniny paní MARIE  URBANOVÁ 
z K. Lhoty. Vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně 
pevné zdraví a mnoho hezkých chvil do dal-
ších let přejí: synové Jaroslav, Milan a Pepa 
s manželkami, vnoučata Míša, Janina a Jára, 
Markét, Jíťa a Martin, Pepča a Darča (všich-
ni samozřejmě se svými protějšky) a velkou 

pusu posílají pravnoučátka Kubík, Matýsek, Adélka, Daník, 
Majdalenka, Kateřinka, Vojtík, Rostík, Šimůnek, Pepíček, On-
drášek a jeden+J a určitě se ke gratulaci připojí i ostatní pří-
buzní a přátelé. Krásné narozeniny, babičko!

Dne 30. března 2021 nás ve věku 79 let opus-
tila paní MARIE NOVÁKOVÁ z Ledče n. 
S. Všem, kdo na ni vzpomíná spolu s námi, 
děkujeme.

Kamarádky

Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci 
znovu a zas.
Dne 5. května 2021 si připomínáme 13. smut-
né výročí, kdy nás opustila naše drahá manžel-
ka, maminka, babička a teta,
paní JAROSLAVA KOZLÍKOVÁ z Pavlova.

Manžel Václav a dcera Ivana s rodinou.

Dne 10. května letošního roku si připomí-
náme nedožité 80. narozeniny našeho otce 
a manžela, bratra a strýce,
pana BOHUMILA SVOBODY z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte na 
něj s námi.

Rodina, příbuzní a přátelé.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 17. května uplyne první smutný rok od 
chvíle, kdy nás opustila
paní MARIE PEKÁRKOVÁ z Ledče nad 
Sázavou.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte spolu 
s námi.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 18. května letošního roku uplynou už tři 
smutné roky, kdy nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek, zeť a tchán,
pan VLADISLAV KYSELA z Ledče n. S. 
Vzpomeňte s námi všichni, kdo jste ho znali 
a měli rádi.

S láskou a úctou vzpomíná manželka,
syn s rodinou a tchán.

Na stránkách ledečského zpravodaje 
si připomínáme i smutné události, kdy 
vzpomínáme na ledečské rodáky, kteří se 
svými schopnostmi zapsali nejen do pod-
vědomí Ledečáků. Jedna taková smutná 
zpráva dorazila do našeho města v dubnu 
tohoto roku.

Na parte jsme si přečetli, že zemřel ledeč-
ský rodák, kamarád, všestranný sportovec 
-atlet, hokejista a zejména PAN volejbalis-
ta – KAREL JAKOUBEK. Měl elegantní 
herní projev, výborný skokan a v nepo-
slední řadě také „válečník“ na kurtu, který 
svým příkladem dokázal vyhecovat své 
spoluhráče k maximálním výkonům.

Tak ho pamatují nejen jeho spoluhrá-
či postupně z Jiskry H. Brod, prvoligo-
vé Dukly Kolín (tehdy mistr republiky 
a účastník PMEZ) a následně Lokomo-
tivy Kolín, kde mnoho let ještě hráčsky 
působil, ale i pamětníci ledečského vo-
lejbalu.

Poslední část svého života prožil v nedaleké Souboři, kde svůj 
strojařský um věnoval speciálním úpravám automobilových 

motorů. Vzpomínku do volejbalového nebe Ti i za ostatní bý-
valé spoluhráče a kamarády z Ledče posílá Ing. Jiří Nekola.

Snímek ze 70. let minulého století je z letního turnaje v Kácově, kde ledečští volejba-
listé s letními posilami sbírali trofeje pod názvem „SK Borovsko“. Na fotografi i jsou 
zleva: Honza Kavřík, neznámý kamarád K. Jakoubka z Kolína, Jiří Nekola, Karel 
Jakoubek, Evžen Kouba, Miroslav Pýcha.


