Červenec
2021
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 7 * ROČNÍK XXIX * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE

(upraveno pro potřeby zpravodaje)

V červnu 2021 se rada města sešla 7. a 21. 6. Na jednání projednala tyto podstatné body:
• Schválení prodeje cca 10 m2 použité betonové dlažby za částku
400,- Kč panu M. B.
• Schválení ukončení nájemních smluv k bytům v DPS.
• Schválení prodloužení a uzavření nové nájemní smlouvy k bytům v DPS.
• Schválení Dodatku č. 19 ke smlouvě o nájmu městských lesů
s Lesní společností, a.s. Ledeč nad Sázavou, kterou se stanovuje
nájemné za městské lesy pro rok 2021 ve výši 760.000 Kč a pověřuje starostu města k podpisu.
• Schválení výpůjčky mobilního pódia s příslušenstvím Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou za účelem pořádání absolventského setkání žáků.
• Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2021 organizacím a spolkům v celkové výši 22.295 Kč (FK Ledeč n. S. – běžný provoz a Phoenix Bar – pořádání kulturní akce na Rašovci)
• Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
o celkové výměře 30 m²) před č. p. 72 (BURGER & STEAK
HOUSE) na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou za účelem
provozování letní zahrádky.
• Schválení uzavření nájemní smlouvy se společností Půjčovna
lodí Samba, s.r.o. na pronájem části (zahrada u domu čp. 77
v Čechově ulici v Ledči nad Sázavou) za účelem provozování
půjčovny lodí do 15. 9. 2021.
• Neschválení prodeje části z pozemku parc. č. 2077/2 v k. ú. Ledeč nad Sázavou (pozemek nad Pracolorem) a doporučuje i Zastupitelstvu města neschválit prodej předmětné části pozemku,
tímto Rada města zamítá žádost pana M. V. o prodej.
• Schválení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání na
pronájem nebytových v objektu občanské vybavenosti č. p. 450
– budova polikliniky se společností P-Praktik v.o.s. zastoupenou
MUDr. Monikou Policarovou (výměna místností)
• Schválení výpůjčky prostor rekultivované skládky „Rašovec“ a podia v termínu od 16. 7. – 18. 7. 2021 , za účelem pořádání kulturní
akce pořádané Phoenix Barem (letní zábava se skupinou Impuls).
• Bere na vědomí výpověď smlouvy MUDr. Miroslava Šovana,
jejíž předmětem je pronájem garáže v prostorách polikliniky
a zároveň zveřejňuje záměr o pronájmu těchto prostor.
• Schválení zadání zpracování studie ZTV Ledeč nad Sázavou, lokalita Nad Pilou Ing. Tomášovi Štefánkovi - Prodis, Havlíčkův
Brod a pověřuje starostu města podpisem objednávky. (lokalita
za garážemi na sídlišti Stínadla)
• Schválení asistence členů SDH Ledeč nad Sázavou při zabezpečení požární ochrany v rámci akce Bitva o Notorburg, která se
bude konat dne 24. 7. 2021 v časovém rozsahu od 13 do 19 hod.,
pořádaná Notorix Denatur z. s.

Zastupitelstvo města se konalo 28. 6. Pro potřeby zpravodaje
vybíráme tyto projednané body:
• Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč
o místním poplatku z pobytu.
• Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje účetní závěrku Města Ledeč nad Sázavou sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2020.
• Zastupitelstvo souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením
města v roce 2020 a současně schvaluje „Závěrečný účet Města
Ledeč nad Sázavou za rok 2020“ Zároveň se závěrečným účtem
schvaluje i zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Ledeč nad Sázavou za rok 2020 zpracovanou krajským úřadem
Kraje Vysočina.
• Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zápůjčky z FRB pro rok
2021 paní M. J., za účelem rekonstrukce WC nebo sprchového
koutu v bytě, jehož je majitelka.
• Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 2222/4 paní
J. M., za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.
• Zastupitelstvo schvaluje darování pozemku parc. č. 340/2 v k. ú.
Habrek panu J. K. a zároveň schvaluje přijetí daru pozemku parc.
č. 113/2 od pana J. K.
• Zastupitelstvo neschvaluje prodej části z pozemku parc. č. 2077/2
v k. ú. Ledeč nad Sázavou a zamítá tímto žádost pana M. V. o odkup předmětné části pozemku.
• Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 19. 4. 2021 na akci „Přístavba sportovního centra,
Nádražní 1292, Ledeč nad Sázavou - 2. etapa“ se společností
WANDEL CZECH s r.o., jehož předmětem je navýšení celkové
ceny díla o 149 308 Kč včetně DPH.
• Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 14. 9. 2020 na akci „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
Ledeč nad Sázavou, Komenského čp. 104“ se společností ATOS
s.r.o. jehož předmětem je navýšení celkové ceny díla o 96 659 Kč
včetně DPH. (podřezání budovy)
• Zastupitelstvo navrhuje valné hromadě společnosti Vodovody
a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pana Ing. Zdeňka Tůmu na
funkci člena dozorčí rady této společnosti.
• Zastupitelstvo schvaluje mimořádný příspěvek ve výši 50 000 Kč
obci Hrušky, jako důkaz solidarity s jejími občany zasaženými
přírodní katastrofou.

KOMINICTVÍ

Zubní pohotovost červenec 2021

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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Další termín veřejné schůze zastupitelstva je naplánován na 20. září
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

Dr. Chládek Tomáš
Tel.: 777 730 557
– Sázavská 427, Habry
Dr. Veletová Veronika
10.–11. 7.
Tel.: 777 121 044
– Habrecká 450, Ledeč n. S.
Dr. Stratilová Marie
17.–18. 7.
Tel: 777 993 880
– Havlíčkova 848, Chotěboř
Dr. Kasal Josef
24.–25. 7.
Tel.: 737 480 854
– Šubrtova 2170, Havlíčkův Brod
31. 7.–1. 8.
NEOBSAZENO
Dr. Kočová Jana
7.–8. 8.
Tel.: 724 170 466
– Habrecká 450, Ledeč n. S.
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.
3.–6. 7.

PLACENÁ PARKOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA LEDČE
Na základě potřeby regulovat parkovací místa
na území našeho města, hlavně v centru, bylo od
1. 1. 2015 zahájeno vybírání parkovného na Husově
náměstí. Provoz těchto parkovacích automatů byl až
do 23. 3. 2018 zabezpečován firmou City Parking
Group a vybrané peníze byly rovnoměrně rozdělovány mezi firmu a Město Ledeč. V říjnu 2017 bylo
Městem Ledeč n. S. přistoupeno k provozování parkovacích automatů ve své režii v Nádražní ulici.
Jak je uvedeno, od března 2018 je provozovatelem placených parkovišť a parkovacích automatů
(dále jen PA) Město Ledeč a je třeba podotknout, že
celou dobu provozování PA je dodržována sazba za
parkovné 2 Kč za první hodinu, dále 10 Kč za každou další hodinu. Parkovné je rovněž možno uhradit
na začátku roku zakoupením rezidentní parkovací
karty na Městském úřadě v Ledči. Cena této karty
je 3.000 Kč/rok a je konstantní pro celý kalendářní
rok. Je důležité upozornit, že zakoupení rezidentní
parkovací karty nezabezpečuje automaticky parkovací místo. Provozní doba placeného parkoviště je
v pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 h a v sobotu od
8:00 do 12:00 h.

Řidič silničního motorového vozidla je povinen
po zaparkování umístit časově a místně platný doklad o zaplacení parkovného (parkovací lístek nebo
kartu) na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly údaje na dokladu dobře čitelné.
Vstřícným krokem provozovatele je skutečnost, že
parkovací lístek zakoupený na Husově náměstí je
platný i na placeném parkovišti v ulici Nádražní
a naopak.
Jak je vidět, základní sazba parkovného za první hodinu není nijak závratná oproti srovnatelným
městům, kde mají rovněž placené parkoviště s PA.
Přesto se však najdou někteří, co se snaží placení
parkovného vyhnout. Svědčí o tom nepravidelné
kontroly za součinnosti Policie ČR, kdy dochází
ke zjištění, že buď není zakoupen parkovací lístek
vůbec, nebo je překročena vyznačená doba na parkování.
Nejsmutnější však je, že se v převážné většině
jedná o občany našeho města, kteří o podmínkách
placeného parkování na území města Ledeč n. S.
moc dobře vědí!
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU – NEZAPOMEŇTE!
V souvislosti se začínající turistickou sezónou
upozorňujeme všechny poskytovatele ubytování
v našem městě, kteří tak ještě neučinili na povinnost podat správci poplatku (Městskému úřadu
v Ledči n. S) OHLÁŠENÍ, a to nejpozději do 10
dnů od zahájení poskytování úplatného pobytu.
Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý
den pobytu (s výjimkou dne počátku) a vybraný
poplatek musí být uhrazen správci poplatku do

posledního dne pololetí příslušného kalendářního
roku. UPOZORŇUJEME ROVNĚŽ NA MOŽNOST KONTROLY.
Více informací (obecně závaznou vyhlášku)
a tiskopis k úhradě poplatku naleznete na webových stránkách Města Ledeč: Městský úřad – Dokumenty – Vyhlášky a směrnice.
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

OZNÁMENÍ LEDEČSKÉ POŠTY
Na četné dotazy veřejnosti sděluji, pošta v Ledči n. S.
i od září 2021 ZACHOVÁVÁ
SVŮJ ZAVEDENÝ CHOD. Organizačně se mění pouze to, že
doručovatelé se stěhují do Světlé n. S. Pro klienty pošty v Ledči se nic nezmění, nadále se bude

doručovat a nadále budou zásilky uloženy na poště v Ledči. Hodiny pro veřejnost se také nemění:
PONDĚLÍ A STŘEDA
10–12; 13–18 hodin
ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK
8–12; 13–16 hodin
SOBOTA
8–10 hodin
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Minulý týden byl pro nás prvňáčky z naší školy velice
důležitý. Dostali jsme pozvání od královny Knihovnice,
abychom se dostavili do knihovny prokázat, zda jsme se
naučili v první třídě vše potřebné. Vydali jsme se tedy na
návštěvu s nadšením i mírnými obavami, zda dokážeme
splnit všechny královniny úkoly.
V knihovně jsme museli zjistit, do jaké skupiny patříme, a pak už začalo velké prověřování. Nejprve jsme
hledali písmena, která se schovala mezi knížky, a z nich
jsme skládali slova. Pak jsme prošli zkouškou psaní, poslouchali jsme pohádku a odpovídali k ní na otázky, skládali jsme puzzle a nakonec jsme museli přečíst a složit
slib čtenáře.
Královna nás všechny moc chválila, že jsme šikovní prvňáci a stříbrným mečem nás pasovala na čtenáře.
Dostali jsme medaili a malou odměnu. Vyfotili jsme se

NOVÉ HERNÍ PRVKY u MŠ Družstevní, viz komentář na str. 18.
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s královnou a ve zbylém čase jsme si mohli prohlížet
knížky dle libosti. To nás natolik zaujalo a bavilo, že
jsme úplně ztratili pojem o čase.
Nakonec jsme se s královnou a její pomocnicí rozloučili a slíbili jsme, že zase brzy přijdeme. Děkujeme moc
oběma paním knihovnicím za krásný program a těšíme se
brzy na shledanou.
R. Melicharová, třídní učitelka 1. C
PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ V KNIHOVNĚ
Moc nás potěšilo, že jsme mohli opět v knihovně přivítat prvňáčky na pasování čtenářů. Při plnění různých
úkolů všechny děti dokázaly, že i při ztížené výuce kvůli
covidu se krásně naučily číst, psát i počítat. Právem si
všechny zasloužily medaile i malou odměnu.
Ing. Irena Jeřábková, Městská knihovna Ledeč n. S.

NABÍDKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Pro nadcházející školní rok 2021/2022
nabízíme 53 zájmových útvarů pro
děti i dospělé. Podrobné informace
ke každému kroužku či kurzu naleznete na www.svcledec.cz
Popřípadě se dotazujte na e-mailové
adrese s svobodova@svcledec.cz
Taneční skupina SMILE DANCE (9–14 let)
Taneční skupina LOVELY DIAMOND (od 3 let)
Taneční skupina SWEET DIAMOND (5–7 let)
Taneční skupina MINI DIAMOND (8–11 let)
Taneční skupina MAGIC DIAMOND (12–16 let)
Taneční skupina LADY DIAMOND (17–25 let)
Taneční kurz (od 15 let)
Míček (3–6 let)
Házená mini + přípravka (předškoláci – 4. třída)
Házená mladší žačky (5.–7. třída)
Házená mladší žáci (5.–7. třída)
Házená starší žačky (7.–9. třída)
Házená starší žáci (7.–9. třída)
Házená dorostenky (od 15 let)
Házená dorostenci (od 15 let)
Tenis s Markem I (6–9 let)
Tenis s Markem II (10–15 let)
Volejbal (od 7. tříd)
Pohybové hrátky (3–6 let)
Sportovní kroužek se základy atletiky I (1.–4. třída)
Sportovní kroužek se základy atletiky II (od 10 let)
Florbal I (od 2. tříd)
Krasokroužek I (od 4 let)
Kendó (od 6 let)
Jogínci I (předškoláci – 4. Třída)

Jogínci II (od 5. tříd)
Střih videa/TV Barborka – mediální vých. (od 11 let)
Keramický kroužek I (předškoláci – 2. třída)
Keramický kroužek II (1.–5. třída)
Keramický a výtvarný kroužek III (6.–9. třída)
Tvořílek (předškoláci – 2. třída)
Kreativní dílnička (od 1. tříd)
Smaltování – drátování (5.–9. třída)
Angličtina pro nejmenší I (3–5 let)
Angličtina pro nejmenší II (4–6 let)
Angličtina pro děti I (6–9 let)
Angličtina pro děti II (10–12 let)
Angličtina III (13–15 let)
Přírodovědný klubík (předškolní – 4. třída)
Klub zábavné logiky a deskových her (od 2. tříd)
Záložka (od 1. tříd)
Hravě zdravě (7–10 let)
Amatérská kytara (od 11 let)
Elektrická a akustická kytara (od 13 let)
Nabídka pro dospěláky
Aerobic se Štěpánkou
Orientální tance – „SAFEJA“
Taneční skupina LEADER DIAMOND (25+)
Pohybové hrátky pro rodiče s dětmi
Hravě zdravě (dospělí, rodiče s dětmi 3–7 let)
Keramický kroužek pro rodiče s dětmi
Keramika pro dospělé
Smaltování – drátování pro dospělé
Divadelníci (od 1. tříd)
V tanečním kurzu, který začíná v září, máme ještě volná místa. Informace a přihlášku do kurzu najdete na
našich www stránkách.
HAN

OCENĚNÍ TALENTŮ
V celonárodním projektu Čímtačára, s mezinárodní účastí, získal
Cenu poroty 2021 žák 5. ročníku Výtvarné tvorby ZUŠ Ledeč n. S.
– Jáchym Pytlík, za práci s názvem „Odrazy bloudění“. Ve virtuálním
prostoru, v on-line soutěžní přehlídce, bylo prezentováno 2341 výtvarných prací (zapojilo se 433 škol a výstavu k 30. 5. navštívilo minimálně 25913 diváků, kteří se zapojili do hlasování o Cenu veřejnosti).
V Top 20 se v kategorii ZUŠ, žáci 9–12 let také umístila s prací „Ztracená panenka“ i žákyně Multimediální tvorby – Vanda Pytlíková.
Sourozeneckému výtvarnickému duu blahopřejeme! Děkujeme za
reprezentaci naší Základní umělecké školy a Výtvarného oboru, ale
také našeho města.
Více na https://www.cimtacara.cz – výstava trvá… K návštěvě výstavy vás zveme a přejeme hezké prázdniny všem našim pracovitým
žákům i jejich rodičům, kterým děkujeme za jejich podporu v nelehkém školním roce a samozřejmě gratulujeme všem oceněným.
G. Hrubešová – VT, ZUŠ Ledeč n. S.
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ
ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVEN 2021
POKUS KRÁDEŽE ŽULOVÝCH PATNÍKŮ U VD ŠVIHOV
– Dne 27. 5. 2021 byly policejním
orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny
úkony trestního řízení ve věci přečinu
krádeže ve stádiu pokusu. Z něho je
podezřelý osmadvacetiletý muž, který dne 25. 05. 2021 v době od 16:00
do 17:30 hod. v k.ú. obce Horní Paseka, parc. č. 2346/4 u bývalé silnice
směr Kobylí Důl v ochranném pásmu
vodního zdroje VD Švihov, okr. Havlíčkův Brod, pomocí traktoru zn.
Zetor vytáhl řetězem ze země 3 ks žulových osmistranných patníků
o délce jedné strany 14 cm, celkovém průměru 34 cm a celkové délky
vč. patky v délce 145 cm v hodnotě cca 6.000,-Kč/kus. Ty ponechal
připravené k odvozu na asfaltové cestě, přičemž své vozidlo s připojeným přívěsným vozíkem ponechal zaparkované na louce opodál. Z důvodu projíždějící hlídky Policie ČR z místa utekl a vytažené žulové
patníky na místě nepoškozené ponechal. Poškozené právnické osobě
mohla být způsobena škoda v celkové výši nejméně 18.000 Kč. V případě uznání viny před soudem tomuto muži hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
ŘÍDIL VOZIDLO PO POŽITÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A S PLATNÝM ZÁKAZEM ŘÍZENÍ – Dne 29. 5. 2021 byly
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policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního
řízení ve věci přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy devětadvacetiletý muž dne 28. 5. 2021 v době nejméně od 22:45 hodin do 22:55
hodin vykonal úmyslně jako řidič jízdu s osobním motorovým vozidlem zn. Škoda a to nejméně z obce Bohumilice do ulice Lovčen
v Ledči nad Sázavou. Zde byl téhož dne ve 22:55 hodin zastaven
a kontrolován hlídkou PČR OOP Světlá nad Sázavou. Při kontrole
byl řidič vyzván k předložení dokladů potřebných pro provoz a řízení vozidla, přičemž hlídce sdělil, že nemá řidičský průkaz a má
platný zákaz řízení, následně předložil pouze svůj občanský průkaz.
Dále byl řidič vyzván, aby se podrobil dechové zkoušce na alkohol
přístrojem Dräger, s čímž souhlasil. Provedenou dechovou zkouškou mu byla v čase 23:00 hodin dne 28. 5. 2021 naměřena hodnota
1,41 ‰ alkoholu v dechu opakovanou dechovou zkouškou, téhož dne
28. 5. 2021 v 23:05 hodin mu byla naměřena hodnota 1,39 ‰ alkoholu v dechu. Provedenou lustrací řidiče v evidencích PČR bylo
potvrzeno, že tento řidič má skutečně rozhodnutím Okresního soudu
v Kutné Hoře, uložen platný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení
motorových vozidel v době od 23. 2. 2021 do 23. 2. 2022. Řidiči byla na
místě hlídkou zakázána další jízda, kdy u soudu tomuto hrozí trest odnětí svobody v trvání až dvou let, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti.
npor. Bc. Jaroslav Hájek,
zástupce ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

LEDEČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI
Měsíc červen 2021 patřil svým průběhem ke klidnějším obdobím. Z uskutečněných akcí se lze ohlédnout za účastí
a ukázkami na Dětském dni, který uspořádala ledečská o. p. s. Háta v Koutech u rybníka, a to v sobotu 5. června a zásahem

u požáru lesa u Pavlova, kde jsme se setkali s profesionálními kolegy z Ledče,
Světlé a dobrovolníky z Kožlí. Přejeme
všem čtenářům Ledečského zpravodaje
klidné a bezpečné letošní prázdnin.
Mgr. Dan Horký

NORMÁLNÍ LÉTO
V posledních týdnech vnímám intenzivněji mezi
veřejností zlepšující se náladu, chuť plánovat, cestovat, setkávat se a hlavně začínat jakékoli nové věci.
Během léta a dvou měsíců zasloužených prázdnin
se díky postupnému rozvolňování všech omezení
budeme moci těšit z řady kulturních, sportovních
i společenských akcí, které měsíce čekaly na nový
příznivější termín. Řadu z těchto většinou tradičních aktivit podpořil i Kraj Vysočina. Aniž bych
teď vyjmenovával jednotlivé akce, závody, festivaly, setkání nebo výstavy, využiji prostor ve vašem
periodiku k poděkování všem organizátorům těchto
nejen prázdninových aktivit. Zatímco loni a během
jara muselo jít vše veřejné kvůli ochraně našeho
zdraví na druhou kolej, teď se situace pomalu mění
a já jsem rád, že se do měst i malých vesniček vrací společenský život. Osobně se na ten normální
prázdninový život těším, už proto, že jsem se nechal
ve své věkové kategorii naočkovat a současná pravidla mi umožňují, abych si prázdninové akce užíval
bez výraznějších omezení a ve zdraví. Myslím, že
stejně uvažovalo do poloviny června na Vysočině
dalších cca 213 tisíc osob, které už mají za sebou
také očkování minimálně první dávkou vakcíny. Ke
stejnému období bylo u nás v regionu vyočkováno
více než 308 tisíc dávek vakcíny. Očkování je nejen podmínkou pro návštěvu většiny společenských

akcí, ale je s největší pravděpodobností způsobem,
jak ochránit své zdraví i zdraví svých blízkých
před novým virem, případně před těžkým průběhem nemoci, kterou vir může způsobit. V současné
době pečuje pět krajských nemocnic na Vysočině
v průměru denně o 6 osob s těžkým průběhem COVID-19, další dvacítka pacientů je ošetřována na
standardních lůžcích. Je to obrovský posun k lepšímu. Například v únoru, kdy pandemie v regionu
gradovala, se personál krajských nemocnic staral
až o 130 vážně nemocných pacientů vyžadujících
vysoce speciální intenzivní péči a pro standardní
péči bylo vyblokováno téměř 400 lůžek. Budu velmi rád, pokud se potvrdí, že plošná proočkovanost
populace je jedním z těch nejdůležitějších nástrojů,
které zabrání opakování loňské pandemie. Už teď
se ukazuje, že díky vakcíně se uleví tolik zatíženému regionálnímu zdravotnictví a tak si i lékaři
a zdravotníci budou moci odpočinout a stejně jako
my ostatní si užít klidného léta.
Těším se na okamžik, kdy zase budeme společně hrát, zpívat a mačkat se na festivalech, fandit na
fotbale, tleskat a smát se v divadlech, užívat si ve
zdraví volno na dovolených se vším, co k tomu patří. Krásné, pokud možná normální léto, Vám přeje
Vítězslav Schrek,
hejtman Kraje Vysočina
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ŠUMÁK UMĚL ROZDRÁSAT JAZYK AŽ K ŠIŠLÁNÍ
Už opakovaně s panem Josefem Plevou rozplétáme nitky místní historie. Tentokrát jsme vybrali téma
navýsost aktuální. Kdo by si po tom opožděném jaru
pomyslel, že se v červnu budeme utíkat do stínu,
chladit se v rybnících a bazénech – zkrátka, bránit se
vlně veder, která načas paradoxně pominula hned po
letním slunovratu. A k tomu samozřejmě patří i nezbytné doplňování tekutin, jak se tomu dnes běžně
říká. V mých mladých časech to byla obyčejná žízeň
a pili jsme vodu (nejen), když nás na to tělo upozornilo. Zdroje to byly prosté. Voda ze studny, školní
vodovodní kohoutky a svátečně samozřejmě jsme
tenhle pitný režim – nerežim přizdobili maminčiným
nebo kupovaným sirupem. Já měl rád ten jahodový,
ale ani malinový či lesní směs nebyly k zahození.
A opravdu jen svátečně přišla na řadu kupovaná limonáda, tedy vyvedená v červené nebo žluté barvě,
ale hlavně – s bublinkami. To bylo něco, když vám
ty bublinky letěly po patře a dostávaly se až do chřípí
a tam se hromadily až ke kuckání. Takhle se ta žádostivá letní žízeň samozřejmě dala uhasit mnohem
luxusněji a lépe a vůbec nevadilo, že se vám rty trochu lepily po hustém sirupu a všudypřítomné vosy se
lstivě dostávaly do nebezpečné blízkosti našich obličejů. Vůbec nevím, jestli to můžu napsat, ale mnohé
z těchto nebezpečných a drzých pruhovaných průvodkyň jsme za trest uzavřeli do prázdných lahví od
limonády. Nakonec – ještě tam své blaho také našly.
Trochu chudší náhražkou limonádové rozkoše byl
pětadvacetihaléřový šumák. Mnohý byl už v prášku,
ale já rád vzpomínám na ty dvě kombinované kostičky, bílou a červenou, které se sice měly také rozpustit
ve vodě a dosáhnout efektu limonády, ale my jsme
tyhle kostky drhli o jazyk, což nám působilo velikou
rozkoš, ale také přinášelo na dlouhé hodiny odřený
a rozbolavělý jazyk. S pusou plnou růžové pěny jsme
u vytržení sedávali na dvorcích či mezích a připomínali tak skupinky dětí, které právě požily šípový jed.
Lidé byli vždy vynalézaví a samozřejmě hledali svůj
prospěch a prožitek. K zahnání žízně jim nestačila jen
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prostá voda, ale zjistili, že mnohá taková voda je jaksi
„lehčí“ a příjemnější, že z hlubin vytéká, už obohacená o nějaký ten plyn. Ale to bylo jen úzce lokální
a jen málo dostupné. Tak si to lidé prostě vyrobili. Perlivá voda tvoří základ všech sycených nápojů, dnes si
tenhle požitek dopřává téměř každá rodina, v podobě
tlakové láhve a zásobníku s oxidem uhličitým.
Sodová voda vznikla v druhé polovině 18. století
a její vynález je připisován dvěma autorům, kteří ji
vynalezli nezávisle na sobě. V roce 1771 to byl švédský chemik Torber Bergman, kterému se podařilo
smísit vodu s plynným oxidem uhličitým, získávaným při reakci sody s kyselinou – proto název „sodová“, přestože již nemá se sodou ani se sodíkem nic
společného. V roce 1772 to byl anglický sládek Joseph Priestley, který jímal oxid uhličitý vznikající při
kvašení piva a poté ho míchal s vodou.
V době před druhou světovou válkou také vyráběli cukráři „sodovku“ tak, že do ovocné šťávy nebo
do roztoku kyseliny citronové přidávali jedlou sodu,
která s kyselinou reagovala a za vývinu oxidu uhličitého, který se dále ve vodě rozpouštěl, vznikala
„sodovka“, jejíž název byl odvozen od použité jedlé
sody. Zde je jistá asociace s moravským označením
„sodovka“ pro perlivé, ovocné limonády, kdežto obyčejné, sycené vodě se zde říká „sifon“.
Tak na tyhle pokusy s jedlou sodou a octem také
vzpomínám, ale ne zrovna rád, protože jsem to vždy
s některou z přísad přehnal a nejen, že mi to nechutnalo,
ale ještě mi bylo navíc špatně. Maminka to však uměla
udělat docela dobře a chvílemi to opravdu chutnalo jako
pravá limonáda, ale stejně to byl jen „odvar“ skutečného požitku ze sladké a bublinkovaté limonády.
Do téhle kategorie nápojů patří i kyselky, které
však také prošly svým vývojem, a to jak v oblíbenosti, tak i právně. Z dnešního pohledu se jedná o kyselou minerální vodu s přirozeným obsahem kysličníku
uhličitého. Nic proti kyselkám (nebo jak se jim smí
říkat), mnohé z nich nesou i léčivé účinky a jsou doporučovány i lékařskými vědami, ale to bychom se

zase obloučkem dostali k chorobám, a to není námětem tohoto příspěvku. V horkém létě tu rozkošnicky
vzdáváme hold sladké limonádě, plné bublinek.
Dnešní nabídka perlivých nápojů přímo hýří barvami i chutěmi, navíc orosené v chladicích boxech.
V nabídce jsou výtažky rostlin, které jsme nikdy ani
neviděli (a možná ani neuvidíme), zpracované v supertajných recepturách a zabaleny do nejrůznějších
podob, materiálů i rafinovaných obalů, kdy znovu
a znovu dostáváte žízeň, i když jste právě vypili litr
pramenité vody.

Je to všechno moc lákavé, ale stejně bych ještě jednou rád zkusil ty šumáky, které jsme navlhčené slinami třeli o sebe, a blaženě olizovali.
Abychom z tohoto bublinkovatě žíznivého vytržení nezapomněli na dnešní historický příspěvek pana
Josefa Plevy. Přiblíží nám, že vlastně nedávno měli
Ledečáci svoji výtečnou bublinkovatou limonádu,
navíc podpořenou svrchovaně domácími zdroji – to
by byl zase dnes artikl k prodeji! Dnešní konkurence
v oboru je však mocná a veliká. Ale kdo ví?
ok

LEDEČSKÁ LIMONÁDA
BYLA Z ŠEPTOUCHOVSKÉ VODY
V roce 1898, na jižní straně náměstí v č. p. 15, vedle
tehdejší dívčí školy, založil pan Jan Doubek výrobu
sodové vody a limonády. Později vedl výrobu jeho
syn Jaroslav Doubek, který se zabýval též prodejem
věhlasné minerální vody Mattoni (o životních peripetiích fešáka Heinricha Kaspara Mattoniho natočila
Česká televize i úspěšný seriál).
V padesátých letech minulého století mu byl podnik znárodněn a výroba se ke spokojenosti spoluobčanů udržela ve městě ještě dalších více než dvacet
let, tedy zhruba do sedmdesátých let, kdy byla definitivně zrušena.
Moje matka Marie Plevová zde pracovala od konce
šedesátých let až do uzavření provozu této výrobny
limonády.
Jako sedmiletý kluk jsem chodil mamince naproti,
když jí skončila směna a několikrát jsem se dostal
do samotné výroby sodovky. Mohu vám tedy říci,
jak výroba probíhala. Průjezdem z dnešního Husova
náměstí se prošlo na dvůr, kde po levé straně byla plnírna limonády. Lahve, které měly patentní uzávěry
(dnes se opět znovu začínají objevovat u některých
nápojů a piv), ženy ručně myly v plechových žlabech

a umyté je stavěly do plnící linky. Po naplnění je opět
ručně uzavíraly a rovnaly do dřevěných bedýnek.
Takto připravené limonády už byly připraveny k rozvozu mezi zákazníky.
Vyráběla se žlutá (citrónová) a červená (malinová)
limonáda. Zvláště malinová mi velmi chutnala a dodnes na ni vzpomínám. V této době se ještě používaly přírodní sirupy bez tzv. éček a konzervantů, dnes
bychom řekli v kvalitě bio (a hlavně to s náležitou
marží prodávali). Voda vlastně byla také bio, a to
ještě speciál. Brala se totiž přímo ze šeptouchovské vodárny (z šeptouchovské jeskyně) a byla velmi
kvalitní a dobrá. Tyto limonády byly kvalitní, i když
výrobní proces by už dnešním hygienickým normám
v žádném případě nevyhovoval. A to je pro nás asi
jediné plus, protože taková ledečská limonáda se
jmenovanými parametry by jistě i v těchto časech byl
obchodní trhák.
Dnes dům, kde byla sodovkárna, vlastní rodina
Štecherových a je zde firma „Studnařství Štecher“
se vzorkovnou a prodejnou čerpadel, v dolní části
domu.
Josef Pleva

Na snímcích je zakladatel sodovkárny Jan Doubek před svou provozovnou na náměstí a tentýž dům asi v roce
1985, dokladem je i originální láhev ze zdejší sodovkárny. Ledečské náměstí kolem roku 1900
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY
Z INFORMAČNÍHO CENTRA
 Hotel Kaskáda vás zve na výstavu SOCH PETRA MINÁŘE, která bude probíhat v prostorách hotelu na Husově náměstí v Ledči od 2. července do 3. září.
 MC Ledňáček vás zve ve čtvrtek 8. července na POHÁDKOVOU VÝPRAVU na hrad v Lipnici nad Sázavou. Více informací na plakátech.
 Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o. vás zve na VERNISÁŽ VÝSTAVY KERAMIKY ŽÁKŮ AKADEMIE
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU. Zahájení vernisáže od
17:00. Výstava potrvá na hradě v Ledči nad Sázavou od
9.července do 31.října.
 Nadační fond kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti Vás zve na BENEFIČNÍ SETKÁNÍ k výročí narození číhošťského faráře Josefa Toufara, které proběhne v sobotu 10. července na faře v Číhošti. Program:
18:00 – Pavel Šporcl – houslový koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie (vstupné 350 Kč, rezervace místenek na info@nfcihost.cz), 21:30 – Emma Hubáčková,
Jitka Nešverová – operní zpěv s klavírním doprovodem
v exteriéru kostela (vstup volný), Otakar Dušek – video projekce v exteriéru kostela (vstup volný). Možnost
prohlídky expozice o životě Josefa Toufara na místní
faře. Občerstvení možné na farním dvoře nebo v místním hostinci.
 Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o. vás zve na NOČNÍ
PROHLÍDKY, které se uskuteční v sobotu 10. července v časech 17:30; 19:00, 20:30, 22:00. Rezervace je
nutná předem. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze horní
branou. Hudební doprovod Ars Camerata.
 Letos se již po osmnácté uskuteční akce s názvem KOLEM MELECHOVA, jedná se o amatérský cyklistický
závod. Akce se koná v sobotu 11. července, start závodu je v 11:00 hod. v obci Meziklasí (u Dolního Města).
Prezentace probíhá od 9:00–10:45 hod. Trasa povede po
komunikacích II. a III. třídy v okolí vrchu Melechov.
Muži se budou rozdělovat do kategorií podle věku, dále
bude kategorie ženy a junioři. Startovné: registrace na
místě 150 Kč, registrace na webu 120 Kč. Více informací a podávání přihlášek na stránce www.melechov.cz
 MC Ledňáček vás zve ve čtvrtek 15. července na OBJEVITELSKOU VÝPRAVU – Vodáci v Ledňáčku.
Více informací na plakátech.
 Město Ledeč nad Sázavou Vás zve na LETNÍ KINO,
které bude probíhat o víkendu 23.–25. července na nádvoří hradu v Ledči. Začátek vždy od 21:00 hod. Občerstvení zajištěno. Vstupenky lze zakoupit pouze na
místě.
 Notorix Denatur vás srdečně zve na již XVIII. ročník
BITVY O NOTORBURG, která se uskuteční v sobotu
24. července v areálu na louce pod Sechovem. Těšit se
můžete na velkolepou bitvu, na dětskou bitvu, rytířský
turnaj, kata, krčmy a občerstvení, soutěže pro děti i dospělé, bahenní zápasy, lanolezce mezi stromy, historický kolotoč, hadího muže, ohnivou show, ukázky dravců,
bubeníky a mnohé další. Začátek programu ve 13:00,
bitva propukne v 16:00 a kapely zahrají od 18:00.
 MC Ledňáček vás zve ve čtvrtek 29. července na KULIČKOVOU VÝPRAVU do Zruče nad Sázavou na
dětské hřiště. Více informací na plakátech.
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 SDH Kamenná Lhota vás zve na DĚTSKÝ DEN, který
se uskuteční v sobotu 31. července od 14:00 na fotbalovém hřišti v Kamenné Lhotě. Celé odpoledne budou
probíhat hry pro děti za různé odměny. Občerstvení
a hudba zajištěna.
 MC Ledňáček vás zve ve čtvrtek 5. srpna na PŘÍRODOVĚDNOU VÝPRAVU do Záchranné stanice Pavlov. Více informací na plakátech.
 Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o. vás zve na akci VYSOČINA DĚTEM - LÉTO S IGRÁČKEM, která se
uskuteční na hradě v Ledči dne 7. srpna v čase od 10:00
do 17:00. Vstupné dobrovolné. Bohatý program pro děti
a dospělé.
 MC Ledňáček vás zve ve čtvrtek 12. srpna na DOBRODRUŽNOU VÝPRAVU na hrad Orlík u Humpolce.
Více informací na plakátech.
 Hotel Kouty Vás zve na 12. ročník oblíbené hudební události POKOUTNÍ FESTIVAL 2021, který se uskuteční
v sobotu 14. srpna na Hotelu Kouty. V letošním roce se
představí kapely ŠVIHADLO, MEDVĚD 009, VANUA
2, Mr. DYNABOOM, KOCZKOPES, DAN VERTÍGO,
MEMENTO MORI a NATŘIJE. Opět se můžete těšit na
pestrou nabídku jídla i pití. Děti jsou u nás samozřejmě
vítány, zábava se pro ně určitě najde. Vstupenky budou
k prodeji na místě: do 18:00 za 200,-, po 18:00 za 250,-,
děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma. Více aktuálních informací na www.pokoutnifestival.cz.
 MC Ledňáček vás zve ve čtvrtek 19. srpna na ŽELEZNIČNÍ VÝPRAVU s vycházkou ze Smrčné do Březinky. Více informací na plakátech.
 Melechovský okruh vás zve všechny příznivce československých a východoněmeckých motocyklů, ale též
příznivce, nadšence tříkolových strojů a diváky na další
ročník motocyklové akce MELECHOVSKÝ OKRUH
a TROJKOLOVÁNÍ, který se uskuteční o víkendu 20.
– 22. srpna na letním stadionu v Ledči. Více na https://
www.melechovskyokruh.cz/.
 MC Ledňáček vás zve ve čtvrtek 26. srpna na POSLEDNÍ VÝPRAVU – Loučení s prázdninami na Stvořidlech.
Více informací na plakátech.
 Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o. vás zve na NOČNÍ
PROHLÍDKY, které se uskuteční v sobotu 28. srpna
v časech 17:30; 19:00, 20:30, 22:00. Rezervace je nutná
předem. Občerstvení zajištěno. Vstup pouze horní branou. Hudební doprovod Ars Camerata.
 Extreme Racing Team vás zve do Hněvkovic u Ledče
nad Sázavou na FICHTL CUP, který se uskuteční v sobotu 28. srpna. Prezentace od 10:00 – 12:00 a start ve
13:00 hod. Jede se za každého počasí a přilba je podmínkou! Přihlášky na tel. 605 935 951. Jsou to všechny
stroje do 50 ccm, kategorie ženy – domalep – moped
– pařez – pionýr – moto 50 – speciál, okruh pro děti
obsah neomezeně, juniorky do 15 let, juniorky do 10 let,
junioři do 15 let a junioři do 10 let.
PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí – 13. července
a 3. srpna
Mirka Pajerová, DiS.;Dana Sedláčková, DiS.
Aktuální informace o konání akcí sledujte na stránkách jednotlivých pořadatelů 
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Na vědomí se dává, že jako tradičně proběhne i letos velkolepá

BITVA
O NOTORBURG
* MOROVÉ RÁNY * XVIII. ročník

I do Čech zavítala „černá smrt“. Mocní ji využili k utlačování a vykořisťování celého národa.
Nechá si to obyčejný lid líbit? Zřete poučný příběh z (ne) dávné historie...

24. 7. 2021 Ledeč nad Sázavou od 13:00
I LETOS JE PRO VÁS JAKO VŽDY PŘICHYSTÁN BOHATÝ PROGRAM:
* VELKOLEPÁ BITVA * dobové tržiště a lidová řemesla * DĚTSKÁ BITVA * RYTÍŘSKÝ TURNAJ *
soutěže pro děti i dospělé * krčmy a občerstvení (i vege) * ukázka dravců Stanice Pavlov * CAVE
hadí muž * HISTORICKÝ KOLOTOČ * CHANTEK bubeníci * BAHENNÍ ZÁPASY * a mnohé další…
VEČER VYSTOUPÍ:
ZEMĚŽLUČ * AHOJ MOŘE * V.T.MARVIN * AGGRESSIVE TYRANTS * ANATOL SVAHILEC
(slam poetry) * NOVUS ORIGO ohnivá šou
Vstupné… dospělí 200 Kč, děti 100 Kč (do 111 cm zdarma). Rodina (max. 3 děti) 500 Kč.
KONÁ SE ZA KAŽDÉHO POČASÍ!

Dobročinná akce na podporu nekonzumního způsobu života a vzájemné lidské pomoci

Blešák BEZPENĚZ 8
se stěhuje do Kožlí

11. 9. 2021 od 14.00 – kulturní dům Kožlí

Věci můžete vozit do kulturního domu v Kožlí,
v úterý 7. 9. až čtvrtek 9. 9. od 16.00 do 18.00 hodin,v nezbytných případech
i v sobotu 11. 9. od 12.30 do 13.30 hodin.
Těšíme se na vás! Podrobnější informace na: www.budelip.com a v srpnovém vydání Ledečského zpravodaje

Společnost
Sampleworld,
působící v oblasti výroby vzorníkových knih
přijme nové kolegy
na pozici

výrobního dělníka
Nabízíme:
• Hlavní pracovní poměr, možný je částečný
úvazek i brigáda
• Mzda 18.000,-Kč – 20.000 Kč
• Až 5 týdnů dovolené
• Penzijní připojištění
• Stravenky
Zájemci se mohou hlásit u pana Kudláčka
na telefonu:

737 516 662

nebo osobně v sídle společnosti
SAMPLEWORLD, s.r.o.,
Okružní 600, Zruč nad Sázavou“
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4. I + 4. ST informační technologie a strojírenství

4. MS mechanik seřizovač

Oktáva + 4. B gymnázium

Učební obory 3. SM, 3. NS, 3. OK strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů
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MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2021 V LEDČI N. S.

I v letošním školním roce mimořádná
epidemická opatření zasáhla do činnosti
školy, výuka se převážně přesunula do
distanční formy a byla zrušena řada významných akcí školy.
Po částečném rozvolnění opatření jsme
ve škole poskytovali konzultace žákům
posledních ročníků a odborný výcvik ve
školních dílnách. Všichni velmi přivítali, že bylo umožněno ke konci školního
roku prezenční vzdělávání všech žáků.
Asi nejvíce znevýhodněni byli žáci učebních oborů, kteří nemohli docházet do
školních dílen na odbornou praxi. Praktická výuka v oboru strojírenství se nedá
zcela přenést do distanční formy. Na základě doporučení o opakování ročníku
z důvodu dlouhodobé absence odborného výcviku několik žáků učebních oborů využilo možnost opakovat současný
ročník od příštího školního roku. MŠMT
upravilo obsah zkoušek, stanovilo nové
termíny zkoušek, vydalo nová pravidla
pro hodnocení žáků končících ročníků
a zvláštní epidemiologická pravidla pro
konání zkoušek.
Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky obsahovaly státní
část (didaktické testy) a školní část (profilové ústní zkoušky a praktické zkoušky u SOŠ). Úprava maturitních zkoušek
obsahovala vypuštění písemné práce
a dobrovolnost ústní zkoušky z českého
jazyka a cizího jazyka. Studenti mají letos stanovený mimořádný termín opravných a náhradních didaktických testů

na červenec 2021. K maturitním zkouškám přistoupili všichni žáci maturitních
tříd.Státní didaktické testy se konaly
24.–26. května 2021. Ústní maturitní
zkoušky probíhaly na gymnáziu a na
střední odborné škole od 1.–4. června
2021. Na gymnáziu po osmiletém a čtyřletém studiu k maturitním zkouškám
ve třídě oktáva přistoupilo 22 studentů
(10 studentů prospělo s vyznamenáním), ve třídě 4.B 9 studentů (4 studenti
prospěli s vyznamenáním). U didaktických testů byla jedna studentka omluvena z důvodu nemoci a 2 studenti
neuspěli. Celkem 19 studentů gymnázia nahradilo profilovou zkoušku z anglického jazyka platnou mezinárodní
zkouškou FCE nebo PET. U ústních
zkoušek neuspěla jedna studentka z jednoho předmětu. Předání maturitních vysvědčení gymnázia proběhlo ve středu
9. června 2021 v zahradě Kavárna Kovárna za přítomnosti pana starosty města Ing. Zdeňka Tůmy, paní místostarostky Ing. Hany Horákové, zástupců školy,
rodičů a pozvaných hostů.
Na střední odborné škole studenti
skládali 19.–20. května 2021 praktickou
maturitní zkoušku. Ve studijním oboru
strojírenství byla zkouška zaměřena na
výpočty a grafické zpracování technické
dokumentace, v oboru mechanik seřizovač studenti programovali v programovacích jazycích Heidenhein a Fanuc,
v oboru informační technologie studenti
řešili úlohy informačních technologií,
zejména elektronické prezentace, databáze a počítačovou grafiku. Součástí
byla i část ekonomická, která se zaměřovala na zaúčtování účetních případů do
deníku, výpočet mzdy a odpisů. V oboru
informační technologie přistoupilo k maturitní zkoušce 14 studentů (6 studentů

prospělo s vyznamenáním). V oboru
strojírenství skládalo maturitní zkoušku 9 studentů a v oboru mechanik seřizovač 13 studentů (2 studenti prospěli
s vyznamenáním). U didaktických testů
neprospěl jeden student. Předání maturitních vysvědčení SOŠ proběhlo ve
středu 9. června 2021 v sále ledečského
hradu za přítomnosti pana starosty města
Ing. Zdeňka Tůmy, paní místostarostky
Ing. Hany Horákové, zástupců školy, rodičů a pozvaných hostů.
Závěrečné zkoušky
Závěrečné zkoušky u učebních
oborů se skládaly z praktické a ústní
zkoušky (byla vypuštěna písemná část
zkoušky). Praktická zkouška probíhala
3.–4. června 2021 ve školních dílnách.
Ústní zkoušku skládalo celkem 11 žáků
oborů strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů 11. června 2021. Zkoušky
se skládají ve „státní“ formě dle jednotného zadání. Ústních závěrečných
zkoušek se jako každoročně zúčastnili i odborníci z praxe (generální ředitel Wikov Sázavan, s. r. o. Zruč nad
Sázavou). Všech jedenáct žáků bylo
u zkoušek úspěšných (2 žáci prospěli
s vyznamenáním). Slavnostní předávání výučních listů se konalo 14. června
2021 v krásném prostředí sálu ledečského hradu za přítomnosti pana starosty
města Ing. Zdeňka Tůmy, zástupců školy, rodičů a pozvaných hostů.
Děkujeme vedení města Ledeč nad
Sázavou a společnosti Kovofiniš, a. s.
Ledeč nad Sázavou za podporu škole,
které si velmi vážíme.
Všem absolventům přejeme hodně
dalších studijních, pracovních i soukromých úspěchů.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

GYMNÁZIUM V BĚHU ČASU
Letos uplyne 75 let, tedy tři čtvrtě
století od roku 1946, kdy bylo založeno ledečské gymnázium. Od oslav
50. výročí, které mělo obrovskou návštěvnost, už uteklo 25 let. Nám, kteří
jsme tehdy byli u toho, se zdá, že to
uteklo jako voda.
Mnozí z nás mají ještě v paměti rok
2016, kdy jsme se na gymnáziu sešli
v jeden říjnový pátek a sobotu a oslavili
jsme 70 let naší školy. Program byl tehdy velmi pestrý – kulturní vystoupení,
hudební i divadelní, promítání filmů,
příprava a prodej suvenýrů a almanachu
k výročí, ale hlavně návštěva mnoha

absolventů od čerstvých až po ty, kterým bylo už přes 80 let.
Dalších pět let je za námi a my si
chceme výročí od vzniku gymnázia
znovu připomenout. Vzhledem k nejisté době a nemožnosti velkých setkávání bychom si chtěli naši školu
připomenout výstavou GYMNÁZIUM
V BĚHU ČASU. Chtěli bychom poprosit Vás, naše absolventy i ostatní přátele
školy, abyste přes prázdniny „zalovili“
ve svých archivech a objevili fotografie
či jiné dokumenty a zajímavosti, popř.
i krátké filmové záznamy. Rádi bychom
k výročí založení gymnázia připravili

výstavu, která by byla přístupná zájemcům, kteří by si chtěli zavzpomínat nebo
se něco o škole dovědět.
Těšíme se na zapůjčení Vašich materiálů a věříme, že se nám výstavu podaří
uspořádat. Fotografie a další materiály
k zapůjčení můžete přinést na sekretariát gymnázia Husovo náměstí 1 po
předcházející telefonické domluvě na
telefonu 731 612 317 do 10. září 2021.
S dotazy se můžete obracet na Ing. Vlastu Rýdlovu telefon 731 612 319.
ThMgr. Ing. Jiří Foller,
Mgr. Ivana Vitisková,
Ing. Vlasta Rýdlová
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O POKOŘE A OBĚTAVOSTI
Dnešním článkem chci poděkovat pokorným
a obětavým lidem, které jsem potkal ve zdejší farnosti. Často vzpomínám na již zesnulou paní Zdeňku, úžasnou ledečskou kostelnici. Hodnou, laskavou
a pevnou ve víře. Bez jakýchkoliv nároků se mnoho
let starala o to, aby kostel byl vlídným místem pro
všechny - hledající i věřící, kteří se touží setkávat
s ostatními a s Bohem. S vděčností vzpomínám na
hru pana varhaníka Františka Urbánka, jenž před
nedávnem odešel na odpočinek. V jeho hře bylo
plno lásky, pokory a úcty. Skromný a obětavý člověk, který mnoho let hudbou předával druhým svou
touhu po dokonalé Boží náruči. Myslím také na nezištnou paní J., která na oslavu Boha a pro potěšení
lidí zdobila mnoho let kostel květinami. Její nádherné jemné květinové dekorace vyzařující radostnou
tichou krásu lze bez nadsázky nazvat uměleckým
dílem. Mnoho dalších lidí přiloží ruku k dílu tam,
kde je to zapotřebí.
Kdybych jim řekl, že o nich budu psát, kroutili by
hlavou a divili by se, co vlastně řeším? Ať nepřeháním a nechám to být, že pomohou přece rádi a nestojí
to za řeč. Děkujeme! Svět je díky Vám krásnější.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
1. 8. Horní Paseky – U studánky v 11.00 poutní mše
svatá
8. 8. Kožlí v14.30 poutní mše svatá
Jednodenní prázdninové akce pro děti (výlet, sportovní akce, tvořivá dílnička, kola…) a podrobnější
seznam akcí naleznete na www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
25. 7. Sv. Jakuba, apoštola (Ježíšův učedník, popraven kvůli víře). Je pohřben v Santiagu de Compostella. Již od středověku se pořádají k jeho hrobu pěší poutě).
27. 7. Sv. Gorazda (pocházel z Moravy, byl přímým
následovníkem věrozvěstů)
4. 8. Sv. Jana Maria Vianneye (prostý člověk, stal se
knězem, nezištně a obětavě sloužil druhým. Dnes
je dáván za vzor kvůli své obětavosti a odhodlání
pracovat pro druhé).
Za Římskokatolickou farnost – děkanství
napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

MC LEDŇÁČEK BUDE V LÉTĚ OTEVŘENO KAŽDÉ
ČTVRTEČNÍ DOPOLEDNE
vždy od 9.00 a osmkrát
se s námi můžete vydat na výpravy za poznáním. Podíváme se
po Ledči, do blízkého
i širšího okolí. Podrobnější informace budeme
postupně zveřejňovat, najdete na Facebooku materskecentrumlednacek, na stránkách www.hb.charita.
cz a přímo u nás v centru. Přidejte se k nám!
Bc. Eva Chvátalová
LETNÍ ČTVRTKY V MC LEDŇÁČEK – PROGRAM NA LÉTO 2021:
Dopolední hrátky v centru vždy ve čtvrtek od 9.00.
Odpolední výpravy za poznáním v odpoledních hodinách:
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1. 7. Zdravotnická výprava – příprava lékárničky
na letní výlety
8. 7. Pohádková výprava na hrad Lipnice nad Sázavou
15. 7. Objevitelská výprava – Vodáci v Ledňáčku
29. 7. Kuličková výprava do Zruče nad Sázavou na
dětské hřiště
5. 8. Přírodovědná výprava – Záchranná stanice
Pavlov
12. 8. Dobrodružná výprava na hrad Orlík u Humpolce
19. 8. Železniční výprava s vycházkou ze Smrčné
do Březinky
26. 8. Poslední výprava – Loučení s prázdninami na
Stvořidlech

BARBORKA V AKCI
Tak se nám to zase všechno pěkně
rozjíždí. V měsíci červnu jsme uskutečnili dvě opravdu zdařilé akce. První
byla ve spolupráci s Konferenčním hotelem Luna a Rodinnými a senior pasy
akce Lunohraní – den pro rodiče a děti.
Všichni se zde mohli sejít, pobavit se
u soutěží, dobrého jídla, pití a hudby.
Nechyběla ani přehlídka požární techniky či vyjížďka na koni. Děti i rodiče se
mohli vyřádit v lanovém parku nebo se
osvěžit v přilehlém rybníce. Počasí vyšlo naprosto báječně a akce byla velmi

úspěšná. Hlavním bodem programu
byla autogramiáda oblíbeného youtubera Humiho. Na jeho podpis a fotografii
se stály dlouhé fronty. Humi neztrácel
na náladě a byl stále milým společníkem. Přátelské a velmi pěkné prostředí
hotelu nás inspirovalo k uskutečnění
další akce, na kterou se (snad) můžete
těšit koncem prázdnin.
Druhou červnovou akcí byl ozdravný
pobyt na Statku Blaník. Letošním tématem byly indiáni a kovbojové. Celý pobyt se nesl ve veselém duchu. Společné

soutěže, indiánský tanec, válečná stezka, koupání, výšlap na Blaník a další
aktivity nebraly konce. Domů jsme se
vraceli plni krásných zážitků, ale také
únavy. Další dny jsme vzpomínali, prohlíželi fotografie a videa a velmi jsme
se nasmáli.
Nyní nás čekají letní aktivity, např.
výlety, procházky, relax ve vířivce, pečení buřtů a mnoho dalších. Přejeme
všem krásné léto a hlavně zdraví.
Eva Moravcová Urbanová,
vedoucí a sociální pracovník

KLIENTI SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ DÍLNY DOMOVA
HÁJ VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU POPRVÉ PŘEDSTAVILI
SVOJI ČINNOST VEŘEJNOSTI
1. dubna 2021 zahájila ve Světlé n. S. činnost Sociálněterapeutická dílna Domova Háj První klienti již využívající její služby, a poprvé představili svoji činnost veřejnosti
ve Světlé nad Sázavou na tradičních Farmářských trzích
17. června 2021.
Posláním služby je podporovat dospělé osoby s mentálním
postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak,
aby mohly zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce a zařadit
se do běžného života. Činnost služby je orientována na zvládání pracovních činností, postupů a komunikaci při práci. Dále na
posílení soustředění při práci, dokončení úkolu a pozitivního
přístupu, dodržování hygieny, bezpečnosti a ochrany životního
prostředí. Poskytování služby vychází z individuálního přístupu, který motivuje, podporuje a rozvíjí samostatnost.
Klientem Sociálně-terapeutické dílny Domova Háj se mohou stát osoby starší 18 let, které dostanou možnost udržovat
a rozvíjet schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy, seberealizace a také v dalších oblastech běžného života (úklid
domácnosti, vaření, nakupování, péče o zahradu, tvorba v keramické, kreativní dílně a dřevodílně). Získají také základní
přehled o možnostech pracovního uplatnění (exkurze na pracoviště, podporu při zpracování životopisu, nácvik přijímacích pohovorů atd.).
Zájemci se nemusí stát hned klienty služby, mohou přijít
jenom na „zkušební den“ – a pokud je pojetí a zázemí služby osloví, teprve se začnou domlouvat dál. Služba je určena

nejen pro klienty pobytových služeb Domova Háj, ale i pro
další osoby patřící do cílové skupiny služby. Je poskytována zdarma, za vykonanou činnost klientům nenáleží finanční
odměna.
A kde ve Světlé n. S. Sociálně-terapeutická dílna sídlí?
V nové budově Domova Háj na adrese Nové Město 1261. Pokud máte zájem, neváhejte, a přijďte se za námi podívat, rádi
vám představíme nejen naši činnost, ale také zázemí pro ni,
a zodpovíme případné dotazy.
Mgr. Andrea Šeredová,
pracovnice pro komunikaci s veřejností Domova Háj
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V ZÁCHRANNÉ STANICI PAVLOV

CHYSTAJÍ DVOJITOU OSLAVU NAROZENIN

Letos budou v záchranné stanici v Pavlově slavit dvoje
krásné kulatiny. Lišák Lukáš má totiž letos deset let a luňák
červený Pepina krásných 30 let. „Máme v plánu připravit
pěknou narozeninovou oslavu, kterou si užijeme všichni společně, jak jejich adoptivní rodiče, tak naši příznivci a další
podporovatelé a samozřejmě i celý tým stanice v Pavlově.
Jakmile se bude rýsovat termín oslavy, připomeneme se vám
s dalšími podrobnostmi a hlavně pozvánkou,“ prozradil ředitel stanice Zbyšek Karafiát.
Lišák Lukáš byl do stanice přivezen začátkem února roku
2011. Jako malé mládě byl nalezen nedaleko Chotěboře
v jímce a vedle něj ležela mrtvá samice lišky obecné. V té
době pil mléko a navíc měl poraněné nohy. Po několika týdnech ve stanici se naštěstí zotavil. Protože ale Lukáš jako
mládě při nutné intenzivní péči ztratil plachost, zůstává ve
stanici natrvalo. Nepohrdne kuřecím masem ani granulemi,
ovšem k jeho největším lahůdkám patří jablečný štrúdl.

To Pepina se do stanice dostala v roce 1991, kdy byla jako
mládě zabavena nálezci doma v králíkárně. Ochočená létala
kolem stanice a sedala lidem na ruku. Byla miláček Pavlova, než se jí stal osudným sloup vysokého napětí. Výboj jí
popálil na levém křídle. Rána se zhojila, ale křídlo neplní
svou funkci a Pepina od té doby nelétá. Ve svém teritoriu
strpí pouze svého ošetřovatele, pokud přináší krmení. Jinak
je to vitální babička, ošetřovatele vždy vítá tak, že jim skáče na nohu. „Navíc je velmi jedinečná. Sami totiž nevíme
o žádném jiném luňákovi, který by se dožil 30 let. Obvykle se
totiž dožívají maximálně 15 let,“ prozradil Zbyšek Karafiát.
A perlička na závěr: věděli jste, že sama Pepina je na logu
záchranné stanice? Spolu s vydrou?
Další informace získáte na webu www.stanicepavlov.cz
nebo na FB stránce @stanicepavlov.
Fotografie archiv Stanice Pavlov,
Jaroslav Loskot. Monika Brothánková

NOVÉ HERNÍ PRVKY V MŠ DRUŽSTEVNÍ
V mateřské školce v ulici Družstevní děti ke konci školního roku dostaly dárek v podobě nových herních prvků.
Stávající herní prvky byly ve špatném technickém stavu
a již nesplňovaly povinné normy.
Školní zahrada se tak rozrostla o novou kreslící tabuli,
řetězovou houpačku „Hnízdo“, prolézačku, vahadlovou
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houpačku a hlavně o univerzální herní sestavu. Hřiště realizovala firma Bonita Group Service s.r.o. a náklady na
dodávku a instalaci herních prvků se vyšplhaly na částku
240 tis. Kč. Věříme, že se dětem herní prvky budou líbit
a užijí si volný čas na čerstvém vzduchu v duchu prima
zábavy.
-OdMI-

KOSTEL V ZAHRÁDCE LETOS POPRVÉ OTEVŘEN
POUŤ – NEPOUŤ V ZAHRÁDCE PŘECE JEN PŘIVÍTALA SVÉ VĚRNÉ
V důsledku vládních opatření proti šíření koronaviru je znovu od září 2020 omezováno shromažďování a pohyb obyvatel. Proto se nemohly uskutečnit
ani plánované akce v kostele v Zahrádce. Neproběhlo Dušičkové setkání, předvánoční koncerty ani
prohlídky k Mezinárodnímu dni památek a historických sídel .
Vzhledem k přetrvávajícím vládním opatřením
(nutnosti prokazovat bezinfekčnost účastníků na hromadných akcích) se Spolek Přátelé Zahrádky rozhodl
nepořádat v klasické podobě ani Zahrádeckou pouť.
V původně plánovaném termínu, v sobotu 19. června od 14 do 17 hodin, spolek zajistil otevření kostela s možností prohlédnout si příležitostnou výstavu.
Výstavka připomněla nálezy z archeologických průzkumů kostela, 1100. výročí smrti sv. Ludmily, jejíž
socha je součástí oltáře, který býval v zahrádeckém
kostele, pořízení zvonu do kostela v roce 2019 i akce
pořádané spolkem v loňském roce
Přestože při akci nebyl zajištěn žádný program ani
možnost zakoupení občerstvení, sešla se v Zahrádce
část rodáků i další zájemci o prohlídku kostela. Za
teplého slunečného počasí přišlo na 70 přátel tohoto
působivého místa.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, měla by
se další akce v Zahrádce uskutečnit v rámci Hradozámecké noci, kterou letos organizuje Národní památkový ústav v sobotu 31. července. Spolek Přátelé
zahrádky, připravuje program od 18 do cca 22 hodin.
Uskuteční se kostýmované prohlídky, tvůrčí dílny
a posezení u ohníčku, při kterém vystoupí country
kapela Kotlík. Tradiční součástí této akce je také závěrečné ohňové překvapení. Podrobnosti o konání
akce i další informace naleznete na webových stránkách www.zahradka.euweb.cz.
Ing. Jan Čihák
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TRADIČNÍ SETKÁNÍ FOGLAROVCŮ
VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE
Jen pár hodin scházelo, aby na scénu letošního roku
vstoupilo oficiální léto, tedy letní slunovrat, kdy se ve
Sluneční zátoce na Sázavě v sobotu 19. června opět sešli
Foglarovci, tedy přesněji skauti a vyznavači i obdivovatelé
spisovatele Jaroslava Foglara, který měl k našemu městu,
řece Sázavě a vůbec zdejšímu kraji, tak vřelý vztah. Ten
hvězdami načasovaný slunovrat přišel až o půl šesté příštího dne, ale léto to vzalo z gruntu a už více jak týden se
kraj tetelil v horkých dnech, v teplotách, které přesahovaly
třicítku hned ještě o pět stupňů. Kdyby Foglarovci chtěli
načasovat své tradiční setkání opravdu k tomuto datu, museli by trpělivě čekat až do roku 2488 – takhle to spočítali
renomovaní hvězdáři.
Skauti jsou vůbec skromní a lpí na svých tradicích, takže
se sešli tak, jak naplánovali, tedy 3. červnovou neděli. Jaké
počasí jim nahoře namixují, také neřeší. Loni to byla chladná a deštivá sibérie, letos dusné tropické horko. O to větší
je můj obdiv k těm, kteří se sem tak rádi vydávají, protože
jsou to v mnoha případech „kluci a holky“, kteří přesáhli
i osm křížků. Inu srdce old skautů! Na tomhle místě musím
připomenout alespoň jedno jméno, a to Františka Kupra
– Mravence, který sem tak rád z Kolína zajížděl a posílal
report i fotky pro náš zpravodaj. Bohužel letošní Sluneční zátoku už sleduje se svými pravověrnými už jen shůry,
kam se odebral loni v listopadu. Báječný a milý člověk!
Ti úplně ortodoxní, kteří do své „meky“ rádi putují i proslaveným Posázavským pacifikem, to měli také ještě zamotané, protože na trati ze Zruče n. S. do Ledče n. S. je

už druhým rokem přes sezonu výluka, opravuje se tu Podhradský tunel. To už je ale pro tyto nadšence opravdu jen
prkotinka, snad jen, že přijdou o těch pár kilometrů podél
Sázavy, ale to už si vynahradí přímo na místě, u jejích vod.
Také obsah a náměty setkání Foglarovců se za ty necelé dvě dekády tradice příliš nemění. Přátelská setkání,
pozdravy levačkou (na mě příliš komplikované), výměna
skautských atributů, novinek, kalendářů a samozřejmě obrázky kultovních kreslířů, Marko Čermáka i Milana Tesleviče. V tuto chvíli jistě nikdo také nepochybuje, že se tu
na obrázcích objevila čtveřice z nejpopulárnějších – tedy
Rychlých šípů. Naštěstí se tu dalo schovat před spalujícím
sluncem a povídaní i obchody mohly čile plynout.
Vrásky na čele všem účastníkům tak mohla dělat jen
okolní krajina, která se díky tomu mrňavému broučkovi,
co sžírá celé lesy, tak dramaticky změnila. Tenhle apokalyptický obrázek nepochybně vydrží, bohužel, i pro příští
léta. Ale jak už jsem poznamenal, skauti jsou houževnatí
a trpěliví lidé, a tak nezbývá nic jiného, než aby svá další
setkání absolvovali ve zdraví a obvyklé soudržnosti. Až ta
jejich krásná tradice setkání ve Sluneční zátoce přesáhne
o nějaký rok dvacítku, tak se docela jistě vylepší i obrázek okolní krajiny Posázaví. Docela určitě to nebude trvat
tak dlouho, jako čekání na slunovrat příštího 19. června.
Mnohem blíže už je to k příštímu roku, tedy 2022, kdy
v kultovním prostředí zátoky si připomenou 25 let odhalení památníku Jaroslava Foglara i jeho poslední návštěvu
v těchto skautských posvátných místech.
ok.

Foto: Jaroslav Pešek
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DEN DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Rozvolnění protiepidemických opatření nám umožnilo
uspořádat ve středu 2. 6. soutěžní odpoledne při příležitosti oslav Dne dětí.
Vzhledem k tomu, že poslední společnou akcí byl karneval v minulém školním roce, byly děti natěšené i plné
očekávání. Jediné, co jsme jim předem prozradili, bylo,
že budou za splněné úkoly sbírat „mince“, za které si budou moci po skončení soutěží něco „koupit“. A tak se děti
snažily splnit za hodinku, kterou jsme měli na akci vyhrazenou, vysoutěžit co nejvíce mincí. Někomu se dařilo
více, někomu o trochu míň, ale všechny odcházely z hřiště

s kapsou plnou mincí. Ve třídě školní družiny byl připraven
„obchůdek“ s hračkami, sladkostmi a dalšími drobnostmi.
Děti si musely spočítat, na co jim jejich vydělané „mince“
stačí a pak se také musely rozhodnout, zda bude lepší koupit si to či ono. Věřím, že to pro děti nebylo jednoduché,
ale každý odcházel z obchůdku spokojen.
Doufejme, že příští školní rok proběhne již tak, jak jsme
všichni léta zvyklí a děti se budou moci učit ve škole a dovádět s kamarády ve družině. Za kolektiv vychovatelek
ŠD přejeme všem dětem hezké prázdniny plné sluníčka,
smíchu a zážitků.
Jana Vilímovská

K ATMOSFÉŘE LÉTA patří nejen populární rybaření na řece Sázavě, ale je také obvyklým časem pro nejrůznější úpravy silnic.
Tahle u lávky byla naštěstí poměrně krátká a život nám příliš nekomplikovala. Ale to rybaření v těsném sousedství asfaltování je
přeci jen příjemnější.
ok
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INTERNACIONÁlŮM VÉVODIL LEGENDÁRNÍ PLÁNIČKA
(Čtvrté pokračování vzpomínek Josefa Navrátila)
Prázdniny byly nejen pro studenty dobou odpočinku od deset měsíců trvajícího soustředění na své povinnosti. Podobné
to bylo a je i se sportem. Mezi
soutěžemi fotbalovými mají
mužstva profíků stejný program
jako roky minulé bez ohledu
na pandemii – tedy dovolenou
a potom na nějakém zahraničním soustřední dostávají řádně
do těla, aby byli dobře připravení už k prvnímu soutěžnímu
zápasu následujícího ročníku.
Závěrem sehrají i jeden nebo
dva přátelské zápasy.
My jsme se nepotřebovali tak
důkladně připravovat, nám stačilo několik přátelských zápasů, pro které nám válení u vody naše
vedení několikrát přerušilo, aby to rozdýchání na
začátku nové sezóny bylo méně bolavé. Taky nebylo tak složité dát do kupy jedenáct kluků, jako
to může být složitější dnes, kdy se hráči na dovolenou rozjedou po republice i do zahraničí. Tam
jsme nemohli a tuzemskou zaneprázdněný stabilní hráč byl snadno nahrazen jiným, protože tyto
přátelské zápasy byly někdy opravdu hodně zajímavé a tak bylo zájemců o zařazení do sestavy
dostatek. Protože ve statistikách můžou být tyto
přátelské zápasy, hrané v letní pauze vynechané,
některé z nich připomenu.
Jeden byl pro nás hráče i fandy zvlášť památný.
Přijeli k nám totiž v roce 1960 bývalí internacionálové v čele s legendárním brankářem Františkem
Pláničkou. Mladší generace fandovská i hráčská,
dnes už možná ani neví, jaký to byl výjimečný
borec. Letáky k tomuto duelu se tenkrát po okolí
dokonce rozhazovaly z letadla.
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(Na druhé straně letáku je pozvánka na natáčení
filmu Kouzelný den o spartakiádě na místním stadioně, kde by se našlo mnoho ledečských i z okolí. Čas ale tisk znehodnotil tak, že je špatně čitelný
a už se pro ukázku nehodil.)
Pan Plánička (*1904, †1996) ale nepřijel autobusem s ostatními, jeho účast musela být sjednaná zvlášť, přijel svým autem a s rodinou. Když se
pak při zápase dostal do kontaktu s míčem, mohli
se diváci utleskat – a co teprve když se po něm
vrhl na zem! Byl to přece už stařec v létech, kdy
už se přemýšlí o něčem jiném než o svém představení na hřišti a před vyprodaným hledištěm.
Na následujících obrázcích je Plánička v akci,
když musel pádem pod nohy zachraňovat před
Cikánem a na druhém je spolu se svými spoluhráči před nástupem do zápasu.
Odchytal ale jenom první poločas v brance bližší městu a vystřídal ho jiný brankář, který možná
byl připravený odchytat celý zápas, nebýt zvláštní přítomnosti pana Pláničky.

Aby si zahráli při tak významném zápase
i ostatní naši borci, svoje místo na druhý poločas se mnou uvolnil i Jindra Knytl (zvaný Šoulin)
a ještě další naši, i hráči ze soupeřova kolektivu.
Spolu s Jindrou jsme se odešli do koupelny osprchovat jako první, vědomi si toho, že se koupelna
rychle zaplní a pod dvěma sprchami bude strkanice o místo. K nám se ale najednou pod sprchy
postavil jako první ze soupeřů sám velký pan Plánička, a ještě jen jak ho pámbu stvořil.
Jindra, převeliký fanda Slávie, s ním hned začal z pod své sprchy debatu. Jen ale začal „pane
Plánička, jak to ve Slávii ...“, byl přerušený a pan
Plánička jako by ho neslyšel: „to u nás ve Slávii, tam jsme měli v koupelně takových sprch ...“.
Číslo si už nepamatuji, ale pamatuji si dodnes, že
každou větu začínal „to u nás ve Slávii …“. Asi
ale nikdy taky nezapomenu pohled na Jindru, nad
kterým snad v ten moment začala ze sprchy téct
už studená voda.
Mluvit Jindra potom začal až když oblečený
odcházel z kabiny a na dotěrné otázky, jak osobní setkání s Pláničkou pod sprchou hodnotí, jen
mezi zuby procedil: „je to magor“ – a odešel.
S internacionály přijel tenkrát i František Veselý, donedávna ještě prohánějící balón asi i s nároďákem a jestli se nemýlím byl předkem skvělých fotbalistů, když všichni hráli za Slávii a syn
s vnukem i za nároďák a vedli si tam velice zdatně. Tento František první ale měl k vysloužilému
hodně daleko, protože běhal jako zajíc a nebyl
k uhlídání. Nepomáhalo ani když jsme ho se Šoulinem, který hrál staženého záložníka, obsadili
dva, abychom mu byli co nejblíže. Aby se na něho
nepřihrávalo, protože jak nabral na pravém křídle
rychlost, nestačil by mu nikdo. Bylo jen štěstí, že
spoluhráči na jeho úniky takovou rychlost neměli,
a proto jeho centry před branku se Karlu Vávrovi
dařilo často odvracet.
Několikrát se mi povedlo mu míč při skluzu pod
jeho nohy hned při rozběhu aspoň vypíchnout do
autu. Po jednom takovém zdařilém vypíchnutí mi
řekl: „chlapče, ty máš ale ty chapadla snad všude“.
Tu větu mám v paměti jako velkou poctu dodnes.
I to, že nás s Jindrou chválil, že ho nefaulujeme.
Vůbec se k nám oběma choval nečekaně přátelsky a často s námi i sám navazoval rozhovor,
a proto taky často na některé přihrávky do běhu
nereagoval. Zejména ke konci poločasu, kdy byly
ty debaty nejčastější. Od takové celebrity jsme to
nečekali – byl to Pláničkův úplný opak. Zatímco
spoluhráči ho o přestávce za to moc nechválili,
se Šoulinem jsme byli chváleni, že jsme jejich

asi největší hvězdu uhlídali. Se Šoulinem jsme se
shodli, že to bylo tím, že jsme ho zaměstnali našimi otázkami, na které ochotně odpovídal.
Prohráli jsme tenkrát, ale diváci byli spokojení.
Hrálo zde tehdy mužstev ligových vysloužilců
několik. Pojezdili venkov a tak si přivydělávali ke
svému „skromnému“ živobytí. Na počátku dojížděli samotní hráči, později se pak doplňovali pro
navýšení své hodnoty známými herci a zpěváky.
Do rozhlasu na stadioně někdy třeba krátce promluvili, divákovi to stačilo a pak se na hřišti při
zápase kopali za uši. Hodnota takového soupeře
ale musela utrpět Tyto zápasy byly vždy divácky
hojně navštívené, a tedy pro klubovou pokladnu
přínosné i přes jistě nemalý podíl, který připadl
výjimečnému soupeři.
Přátelským soupeřem byla o prázdninách třeba „jen“ vojenská Dukla z Havl. Brodu, za kterou tenkrát hrál i voják jménem Ženíšek a byl to
vnuk ještě možná Pláničkova staršího spoluhráče
z předválečného nároďáku. Byl to výborný střední útočník, který před vojnou hrál jakousi pražskou soutěž. Protože ze sebe nedělal primadonu
a s našimi „agenty“ před i po zápase dobrácky
rozprávěl, snažili se ho přetáhnout k nám do Ledče alespoň po zbytek jeho vojny, ale marně. Myslím, že za nás potom odehrál aspoň jeden přátelský zápas.
Nebo další náš prázdninový soupeř – divizní
Loděnice Praha. Jejich podnik měl před chřenovickým nádražím pozemek s chatou a několika
stany a jen se dvěma kurty na volejbal nebo nohejbal. O prázdninách se tam každoročně sjížděli
různí sportovci a o víkendu patřilo jednou jejich
fotbalistům. Aby se nenudili jen při nohejbalu
nebo bagu, hledali v okolí soupeře k sehrání zápasu na jeho hřišti. Volba padla na Ledeč. Bylo to
utkání, po kterém nás fandové chválili nejen proto, že jsme je porazili, ale že se nám mimořádně
dařilo a viděli tak zápas, na který se dalo koukat,
protože i soupeř se nešetřil a zápas určitě prohrát
nechtěl.
Sehráli jsme v tom období ještě dva „mezinárodní“ zápasy, a to s alžírskými studenty, kteří
zjistili, že si mohou snadno přivydělat. Zajímavější měl být pak zápas s rakouským Unionem
Amsteten. Byli hosty v H. Brodě, ale svůj pobyt si
prodloužili a sehráli hned následující den po brodském zápas i u nás. Jistě se zajímavou odměnou,
ale byli asi unavení nejen ze zápasu v H. Brodě,
ale asi i po pozápasovém programu, protože byli
v Ledči znatelně unavení a prohráli. Pokračování
příště.
Josef Navrátil
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
Děkujeme všem přátelům, známým, kamarádům, příbuzným, kteří se přišli 11. června
naposledy rozloučit, ve velkém počtu, s paní
MARIÍ VAVRLOVOU ze Zaháje, která nás
nečekaně a navždy opustila ve věku 66 let.
Velmi si vážíme vašich upřímných projevů
soustrasti, květinových darů a tiché vzpomínce. Nikdy nezapomeneme. Děkujeme pohřební službě pana Jiřího Petruse za ochotu
a vstřícnost v tomto bolestivém období.
Rodina Vavrlova
Dne 12. července letošního roku uplyne pět
smutných let od chvíle, kdy nás opustila naše
drahá maminka – paní MARIE PAJEROVÁ
z Dolního Města.
Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste ji znali
a měli rádi.
S láskou a každodenní vzpomínkou dcery
s rodinami.

Dne 4. července uplyne již sedmnáct let od
úmrtí pana MARTINA FOTRA z Ledče n. S.,
který by letos oslavil své 65. narozeniny. Vy,
kteří jste ho znali a měli rádi, věnujte mu, prosím, spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka a dcery s rodinami.

Dne 19. července 2021 uplynul jeden rok, kdy
nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek, dědeček, strýc a švagr
– pan KAREL VOJÍŘ z Kožlí.
S úctou a bolestí v srdci vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

V SRPNOVÉM ZPRAVODAJI
Dne 20. července uplynou 4 roky od úmrtí
naší drahé maminky,
paní JAROSLAVY LEBEDOVÉ z Prosíček
u Ledče n. S. Věnujeme jí s láskou tichou
vzpomínku, neboť kdo byl milován, není zapomenut.
Vzpomíná rodina

si také přečtete, mimo jiné, trojstranu o historii
poštovních schránek, o jejich současném soumraku
i jeho důsledcích. Budeme najímat poštovní holuby?
Víte, jak vypadaly schránky z doby monarchie nebo
první republiky? Čtěte srpnový Ledečský zpravodaj
roku 2021.
ok

ÚHLEDNÍ „BOBÍCI“ V ULICÍCH LEDČE

Už v minulosti jsem psal, že se radnice úspěšně snaží o vylepšení vzhledu náměstí, zejména jeho centra. Květiny se objevují v záhonech i na sloupoví. Působí to velmi dekorativně
a příjemně a údržba tohoto „bejlí“ jistě není snadná.
Teď na velkém náměstí přibyly i „bobíci“, velmi úhledné
a dekorativní homole květin. I když Husovo náměstí je sakramentsky zahuštěné a bez lecčehos bychom se tu docela rádi
obešli – bobíci jsou vítaní, veselí a hezky doplňují ráz posázavského městečka. Tak doufejme, že budou vítaní všem.

Problémy s nimi budou mít snad je trhovci a samozřejmě nikdy nechybějící vandalové. Ti první se s tím jistě se ctí vypořádají, s těmi druhými to musí udělat policie a my.
Budou to už mít i tak dost těžké. Léto ještě ani pořádně nezačalo a už jsou tu vedra, která se na dlažbě náměstí ještě násobí
(už zase hudrám, a to jsme na teplé počasí letošního roku čekali
tak dlouho). Bobíkům, se jistě dostane žádané a potřebné péče,
a tak s podzimem vyhodnotíme, jak obstály. Věřím, že tu budou
pro zlepšení prostředí i nálady. Tak jen houšť!
ok
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