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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost srpen 2021

14.–15. 8. Dr. Pospíšilová Jitka
– Koželská 222, Ledeč n. S.

Tel.:
776 100 171

21.–22. 8. Dr. Nobel s.r.o.
– U Trojice 4059, Havlíčkův Brod

Tel:
777 505 212

28.–29. 8. Dr. Kotrbová Věra
– Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.:
569 422 741

4.–5. 9. Dr. Lánová Milena
– Na Rozcestí 82, Ždírec n. D.

Tel.:
569 694 639

11.–12. 9. Dr. Longin Petr
– Husova 3622, Havlíčkův Brod

Tel.:
776 116 125

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.

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.

V červenci roku 2021 se rada města sešla dne 12. a 19. července. 
Na svém jednání rada města projednala tyto podstatné body:
• Navržení na základě žádosti Kraje Vysočina jako zástupce 

města místostarostku Ing. Hanu Horákovou do hodnotící 
komise pro hodnocení ředitelů škol a školských zařízení.

• Schválení uzavření nájemní smlouvy o nájmu plochy 
k umístění reklamního zařízení (baneru) o velikosti 2 m2 na 
plot u č.p. 77 v Ledči nad Sázavou se společností Půjčovna 
lodí Samba s.r.o.

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

• Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 
organizacím a spolkům v celkové výši 10.000 Kč (Ledeč 
Run – sportovní akce pro veřejnost)

• Schválení nabídky fi rmy Pracolor na realizaci nového roz-
vaděče pro č.p. 675 v areálu nemocnice Háj. 

• Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu prostor slouží-
cích k podnikání na pronájem 1 místnosti (nebytového pro-
storu) ve 2. NP o výměře 11,23 m2 v budově polikliniky se 
společností P-Praktik v.o.s., zastoupenou MUDr. Monikou 
Policarovou.

• Schválení uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu pro-
stor sloužících k podnikání na pronájem místností o výměře 
107,4 m2 v budově polikliniky se společností Vysočinské 
nemocnice s.r.o.
Zastupitelstvo města se v měsíci červenci nekonalo.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplá-

nován 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

Město Ledeč n. S. nabízí k pronájmu nebytové prostory 
v budově polikliniky vhodné ke zřízení lékařské ordinace 
nebo kanceláře. V tomto objektu dále nabízí k pronájmu 
garáž o výměře 16,25 m2 a garáž o výměře 16,50 m2. Pokud 

máte zájem o prohlídku a bližší specifi kaci prostor, infor-
mace vám poskytneme na e-mailu: marie.kutnohorska@
ledecns.cz nebo na tel. č.: 569 729 527, 705 604 361.

Upozorňujeme, že v souvislosti se stavbou II/150 Ledeč 
nad Sázavou, zkapacitnění komunikace – úprava odvod-
nění, dojde v srpnu a září tohoto roku k omezení provozu 
na krajské komunikaci č. II/150 před penzionem Vila Mar-
kéta v Ledči nad Sázavou, Heroldovo nábřeží č.p. 314. Toto 
omezení bude spočívat především v kyvadlovém provozu 

řízeném semafory. Dbejte prosím v tomto úseku zvýše-
né opatrnosti! Investorem této stavební akce je Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. ve spolupráci s Měs-
tem Ledeč nad Sázavou. Zhotovitelem díla je společnost 
WANDEL CZECH s.r.o.

UPOZORNĚNÍ
NA ČÁSTEČNÉ OMEZENÍ PROVOZU NA SILNICI II/150 

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
V BUDOVĚ POLIKLINIKY, 

Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou



3

ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

LEDEČ – SLAVIE – ÚVODNÍ ZÁPAS ČESKÉHO POHÁRU

 ZUŠ Ledeč nad Sázavou vás zve na VÝSTAVU 
PRACÍ ŽÁKŮ MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY na 
ledečském hradě. Výstava začíná 1.června a k vidě-
ní bude do konce turistické sezóny v rámci Dětského 
okruhu (v části, kde jsou také medvídci).

 Hotel Kaskáda vás zve na výstavu SOCH PETRA 
MINÁŘE, která bude probíhat v prostorách hote-
lu na Husově náměstí v Ledči od 2. července do 
3. září. 

 Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o. vás zve na VERNI-
SÁŽ VÝSTAVY KERAMIKY ŽÁKŮ AKADE-
MIE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU. Zahájení verni-
sáže od 17:00. Výstava potrvá na hradě v Ledči nad 
Sázavou od 9. července do 31. října.

 Hotel Kouty Vás zve na 12. ročník oblíbené hudeb-
ní události POKOUTNÍ FESTIVAL 2021, který 
se uskuteční v sobotu 14. srpna v 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 vítá-
ny, 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 ŽE-
LEZNIČNÍ VÝPRAVU s vycházkou ze Smrčné do 
Březinky.

 Melechovský okruh vás zve všechny příznivce čes-
koslovenských 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 PO-
SLEDNÍ VÝPRAVU – Loučení s prázdninami na 
Stvořidlech.

 Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o. vás zve na NOČNÍ 
PROHLÍDKY, které se uskuteční v sobotu 28. srp-
na 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 Led-
če nad Sázavou na FICHTL CUP, který se usku-
teční v sobotu 28. srpna. Prezentace od 10:00–12:00 
a start ve 13:00 hod. Jede se za každého počasí a při-
lba je podmínkou! Přihlášky na tel. 605 935 951. 
Jsou to všechny stroje do 50 ccm, kategorie ženy – 
domalep – moped – pařez – pionýr – moto 50 – spe-
ciál, okruh pro děti obsah neomezeně, juniorky do 
15 let, juniorky do 10 let, junioři do 15 let a junioři 
do 10 let.

 Lektorka Marcela Černá vás zve na akci TANEC 
4 ŽIVLŮ. Akce se uskuteční od září každé pondělí 
(6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9.) od 18:00 do 19:30 hod. 
v Kavárně Kovárně v Ledči nad Sázavou. 4 týdny 
pro krásu, zdraví a zábavu, 4 živly – 4 týdny. Přihlá-
sit se můžete pomocí emailu: marcelacerna.cz.

Tereza Doležalová
Aktuální informace o konání akcí sledujte

na stránkách jednotlivých pořadatelů ☺

Muži házenkáři odehrají na úvod Českého poháru 
mužů v házené zápas proti pražské Slavii. V sobotu 
28. srpna 2021 od 15:30 hod. se v ledečské sportovní 
hale setkají naši muži s pražským týmem o postup do 
dalšího kola. Tímto zápasem se otevře podzimní část 
sezóny pro všechny kategorie.

Přípravy na sezónu začnou v srpnu ve velkém – cyklo-
soustředění, házenkářský kemp a soustředění pro zvýše-
ní fyzické kondice. I v této sezóně budou házenkáři hrát 
ve všech mládežnických kategoriích, a to jak v dívčí, 

tak i v chlapecké složce. Mladší dorostenci budou hrát 
2. ligu Moravy, dorostenky Středočeskou ligu. V obou 
případech nás čekají velmi zajímaví soupeři a zápasy. 
Podporu ze strany fanoušků budou potřebovat všechny 
kategorie, proto se budeme na vás těšit!

Věříme, že příprava, kterou nyní naše mládež pod-
stoupí, se plně zhodnotí v podzimní části sezóny a ta ne-
bude předčasně ukončena žádnými omezeními. Věříme, 
že si tentokrát sezónu užijeme celou naplno. 

Lenka Pešková

Srdečně Vás zveme na házenkářské utkání mužů

1. kolo Českého poháru
TJ KF Ledeč n.S. – SK Slavia Praha

sobota 28. 8. 2021 od 15:30h
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Takhle vypadala poštovní schránka z roku 1840

Takhle viděli poštovní schránku ti, kteří žili v období první re-
publiky (první polovina 20. století).

Dneska najdete jednu z nemnoha schránek třeba na našem Hu-
sově náměstí.

Schránka s bočními vhozy z roku 1976.

Tahle rakouská schránka je o 40 let starší, tedy z roku 1880

Schránka po roce 1945.

Jak dlouho zůstane poštovní schránka v Obrvani?

V Habreku je vše pohromadě na „náměstíčku“ – vhodíte dopis, 
pomodlíte se, aby došel, a odjedete autobusem.
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Tak s touhle básničkou se nejspíš ve škole po-
tkal každý a nejeden maturant by přiznal, jak 
moc se s ní potrápil. Snad proto se každému 
zdála „moc povinná“, a tak ji také každý bral, 
však to znáte – co tím chtěl básník říci? Když si 
ji však přečtete bez té školní zátěže, zjistíte, že 
je vlastně velmi prostá a líbivá (zkuste to ještě 
jednou). Jiří Wolker tu z všední věci udělal poe-
tickou a milou záležitost. A právě o tuhle „všed-
ní a obyčejnou věc“ dneska půjde. Opustíme 
básníkovu poetickou duši a podíváme se na tu 
obyčejnou věc trochu reálně. Musíme pospíchat, 
poštovní schránky z našich ulic a nároží kvapem 
mizí a nejspíš se blíží doba, kdy tu ve městech 
a obcích zůstane jediná, spíš jako pomníček na 
zašlou slávu. Překotný rozvoj technologií ji už 
teď vytěsňuje na samý okraj zájmu a při tom tu 
s námi je už více než dvě stovky roků.

Stejně jako současné komunikační technologie 
i poštovní schránka prošla svým vývojem a také 
ona bývala převratnou událostí v každodenním 
životě lidí. Doložená historie sahá až do polovi-
ny 17. století, kdy se objevily doslova kamenné 
schránky (snad lépe řečeno pod kamenem) a pře-
kvapivě to bylo na africkém území, kde z lodních 
společností přebírali listovní zprávy loďařské 
společnosti. Velké obliby a rozmachu se jim ná-
sledně dostalo ve Francii, kde se v Paříži obje-
vují (1653) už za vlády Ludvíka XIV. Odtud se 
postupně šíří po Evropě. K listovní zprávě byl 
připevněn (přilepen) jakýsi předplacený „kolek“, 
který zaručoval doručení zprávy. Lze jej pova-
žovat za jakéhosi předchůdce tolik populárních 
poštovních známek, jeho podobu však neznáme, 
protože se žádný nedochoval. Na vyřešení pro-
blému se čekalo ještě dalších sto let, a staly se 
jím opravdu jmenované známky. Do Vídně se 
poštovní schránka dostává roku 1772 v rámci 
c. k. malé poštovní služby a o 10 let později i do 

Prahy, ale to bylo do Ledče ještě daleko. Systém 
využíval nevyplacených dopisů, které se ukláda-
ly do jakýchsi dřevěných bedniček, označených 
symbolem dopisu a poštovního rohu (nikoliv 
„trumpetky“, jak se domníval autor příspěvku).

V roce 1817 bylo císařskou komorou rozhodnu-
to, že schránka musí být u každého poštovního 
úřadu, ale ani to ještě pro ni nebylo tak existenčně 
důležité a schránka v těch letech prožívala těžké 
chvíle. Možná k tomu přispěla i válečná území, 
která doručování velmi komplikovala a možná 
také proto vznikaly už i za napoleonských vá-
lek tzv. plukovní schránky, určené výhradně 
pro armádu. Velkým milníkem pro poštovní 
schránky v našich zemích byl červen roku 1850, 
kdy byl v monarchii zaveden systém poštovních 
známek. To byla revoluční reforma, která umož-
ňovala rozšíření poštovního styku i opravdovou 
renesanci poštovních schránek. Byly na každém 
rohu rušnějších ulic i v místech většího soustře-
dění obyvatelstva a teď už to bylo blízko i k nám 
do Ledče. Od roku 1873 přibyly totiž i tzv. rurál-
ní (venkovské) poštovní schránky, které nemu-
sely být už jen v poštovních službách, ale třeba 
na starostově domě v obci. Schránky už byly na 
klíč, s klenutou odklopnou stříškou a v barvách 
žluté a černé (barvy Rakouska) se symbolem do-
pisu. Inu pokrok! 

Rozvoj a potřeby civilizace se projevily i u poš-
tovních schránek. Na konci 19. století se ve Vídni 
a Praze objevují schránky s potrubní poštou. Ná-
sledně se objevuje i další specializace schránek. 
Jde o schránky domovní, poštovní přihrádky 
čili P. O. Boxy, dodávací i odkládací schránky 
a v neposlední řadě i domovní schránky i první 
poštovní automaty. Ještě před I. světovou válkou 
se objevuje i řada mobilních prvků poštovních 
schránek, ale to by byla samostatná kapitola pro 
fajnšmekry všelijakých vozítek. Stejně by to bylo 

HISTORIE POŠTOVNÍ SCHRÁNKY 

POŠTOVNÍ SCHRÁNKA, J. Wolker

Poštovní schránka na rohu ulice,
to není nějaká lecjaká věc.
Kvete modře,
lidé si jí váží velice,
svěřují se jí docela,
psaníčka do ní házejí ze dvou stran,
z jedné smutná a z druhé veselá.

Psaníčka jsou bílá jako pel
a čekají na vlaky, lodě a člověka,
aby jak čmelák a vítr je do dálky rozesel,
– tam, kde jsou srdce,
blizny červené,
schované v růžovém okvětí.
Když na ně psaní doletí,
narostou na nich plody
sladké nebo trpké.
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i s různými systémy konstrukce schránek a mezi 
nejvyhledávanější patřil systém Paris, který 
byl ukončen až v roce 1936. Kromě konstruk-
cí a systémů tu svoji roli hrála i barva. Do roku 
1920 v našich zemích převládala „rakouská“ žluť 
a čerň. Po vzniku republiky se objevují modré 
schránky s malým státním znakem. Ty už někte-
ří naši čtenáři mohli znát. Také po roce 1945 jsou 
naše schránky modré, jen s trikolorou a symbo-
lem dopisu. Změna nastává v roce 1963, kdy 
schránka přijímá oranžovou barvu Čs. Spojů se 
systémem Zikl. V tu dobu jsme se s poštovními 
schránkami mohli potkávat opravdu na každém 
rohu. V 70. letech minulého století se objevují vý-
klopné systémy v kombinaci oranžové a modré. 
Poslední modely rozmístila Česká pošta v roce 
2013, tzv. Postboxy, tak jak je známe dnes.

Jenže to začaly také časy soumraku poštovních 
schránek. Dynamika rozvoje nových technologií 
a médií nabrala takové obrátky, že psát dopisy 
i přání na pohlednice je zastaralé a zdlouhavé. 
Však víte, jak to dnes vypadá. Dáte palec na mo-
bil a za tři kačky pošlete neprodleně zprávu pří-
jemci na opačný konec planety. Kdo by si v roce 
2014, kdy se rodily dnešní prvňáčci pomyslel, že 
právě oni se budou díky těmto technologiím se-
bevzdělávat, natož poslat dědovi zprávu, že by 
nejspíš potřebovali dobít kredit.

Časy se mění a pokrok nezastavíme, ani ne-
chceme. Jen se nám při těch změnách vždycky 
vkrádá nostalgie vzpomínek. Třeba jak to bylo 
pěkné, když o velkých svátcích roku chodily po-
hlednice od strýčků, tet i známých, které jsme 
už třeba léta neviděli. Za skly kredenců se hro-
madila malá galerie líbezných obrázků Vánoc či 
Velikonoc nebo vtipná pohlednice s neumělým 
veršíkem od rozverného kamaráda, která osla-
vovala svátek Pepíků, Mařenek nebo Aniček... 
Často tahle výstavka vydržela i několik týdnů, 
případně si vybrané obrázky rodina schovávala 
do krabice od bot.

Také pošťáci byli důvěrně známí, populární 
a oblíbené osoby. Jistě si některého z nich hned 
vybavíte. Dovedli polaškovat, potěšit i utěšit. Vě-
děli toho o rodinách v širokém okolí moc a moc. 
Byli to většinou lidé jako vítr, však také podávali 
velký sportovní výkon, jejich rajóny byly pěkně 
veliké, a tak se občas hodilo, když v letu dostali 
něco na posilněnou – i to tvořilo významné vaz-
by mezi lidmi.

Možná, že v mnohých rodinách dosud jsou 
v šuplíku tvrdé papírové desky, kde byly dopisní 

papíry s obálkami, proškrtaný adresář a platíčko 
dopisních známek. Známky tam mohly být roky, 
protože se jejich cena tak rychle neměnila a za ty 
haléře to bylo dostupné. Za cenu dnešní známky 
pošlete hned osm esemesek, tak potom na ně-
kom chtějte, aby se ještě psal s přáníčkem nebo 
dokonce dopisem. Pochybuji, že dnešní školáci 
vědí, že se takový dopisní papír vůbec kupuje, 
že se mohl dělit na ten obyčejnější, růžový nebo 
dokonce s monogramem. Musím se podívat do 
papírnictví, jestli je to ještě vůbec k mání.

Do tohoto bloku patří i poznámka o poštovních 
známkách. Však víme, jak byly lákavé, s jakou 
pečlivostí jsme je z pohlednic nad hrncem páry 
přepečlivě odlepovali – ne vždy se to povedlo 
k naší spokojenosti. Známky to byly krásné a lá-
kavé, zvláště ty české měly vysokou úroveň, sám 
rád vzpomínám zejména na ty se sportovními 
motivy. Dovedné kresby s emblémy sportovních 
událostí byly opravdu moc pěkné. A což teprve 
když měl někdo to štěstí a dostal domů leteckou 
obálku, odlehčenou tenoučkým papírem, orámo-
vanou trikolorou a označenou jako PAR AVION 
– takže ta obálka byla v zavazadlovém prostoru 
letadla a letěla přes moře a kontinenty a celé to 
vonělo nepoznanými dálkami. Takovou obálku 
jste museli na dlani několikrát otočit, aby vám 
neunikla žádná drobnost a potom teprve přemýš-
let, kudy tu vzácnost otevřít, abyste ji co nejmé-
ně poškodili. Kdopak ji měl asi naposledy v ruce, 
tam někde za velkou vodou? Celé to vonělo dál-
kami a představy se na malé ploše obálky jen 
míhaly. Tady mám v paměti známku se Sochou 
Svobody ze Spojených států, kde ještě mnohé 
i venkovské rodiny měly příbuzenské vztahy. 
S takovou známkou jste už na klukovské „burze“ 
někde na návsi stoupl v ceně. Poštovní známky 
se všeobecně staly fenoménem a i tady musím 
přispět k jedné smutné nostalgii. Klub fi latelistů 
v Ledči od letošního roku skončil. Rozpadl se 
po téměř šedesáti letech své existence. Jak jsem 
se dozvěděl od pana Přemka Šmída, který mi 
ochotně pomáhal s doplňujícím materiálem pro 
tento příspěvek, mívali zdejší fi latelisté i na 45 
členů a pro rok 2020 jich zbylo už jen 5. Škoda, 
zase jedna legenda je pryč. Vraťme se k našim 
poštovním schránkám, ale nebude to o nic vese-
lejší čtení.

Samozřejmě se všemi novými trendy musela 
kráčet i místní pošta, a to i s těmi vzestupnými, 
tak i s těmi dnešními – sestupnými. Ledečská 
pošta byla zřízena od června 1852, takže máme 
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První známé vyobrazení poštovní schránky – Řezno, rok 1698. Schránky v polích už také za pár let budou raritou.

pro příští rok pěkně zakulacené výročí na 170 let 
trvání tohoto respektovaného a žádaného úřadu 
a samozřejmě také jeden z námětů pro náš zpra-
vodaj. Pro dnešní příspěvek je zajímavé, že nej-
prve v Ledči byla zřízena v domě číslo 11 na ná-
městí SBĚRNA DOPISŮ, tedy něco jako „velká 
schránka“. Než dostala ledečská pošta své dnešní 
důstojné sídlo, trvalo od jejího založení na 80 let. 
Mezitím se stěhovala ještě dvakrát po náměstí, 
měnila razítka (od roku 1904 s českým textem, 
do té doby s německým a jak dobře víme, něm-
čina se na razítko jako dvojjazyčný nápis vrátila 
ještě v době okupace za II. světové války).

O existenci poštovních schránek ve městě 
můžeme jen spekulovat, protože mnoho dokla-
dů o tom není, ale jejich zřizování bylo natolik 
praktické, že docela jistě se nevyhnulo ani Ledči 
a pamětníci by si vzpomněli i na některá méně 
frekventovaná a možná i kuriózní místa těchto 
schránek.

Ten „sešup“ s jejich omezováním nastal až po 
miléniu respektive tak před deseti lety. Kolem 
roku 2010 bylo ve městě Ledeč umístěno 10 poš-
tovních schránek, bylo to v ulicích: Havlíčkova 
(křižovatka proti hřbitovu), Želivská (křižovat-
ka s Údolní ulicí), Husovo náměstí (na budově 
gymnázia), Husovo náměstí (u bývalé Komerč-
ní banky), fi rma Kovofi niš (u vrátnice), náměstí 
Svobody (u mostu), Zoufalka (u cesty do měs-
ta), na budově pošty, Ke Stínadlům (křižovat-
ka u Severky), Fibichova (bývalý stánek PNS) 

– schránky se vybíraly minimálně 2x denně, ně-
které i pěšky při doručování telegramů. O čisto-
tu a údržbu se do roku 2013 starali zaměstnanci 
pošty Ledeč n. S. Od roku 2014 převzalo schrán-
ky pod svá křídla DEPO v H. Brodě, provádí 
jejich údržbu a zajišťuje i jejich výběr, který je 
prováděn 1x denně doručovatelem balíků. Nyní 
je poštovních schránek ve městě Ledeč umístěno 
už jen šest: Želivská (křižovatka s Údolní ulicí), 
Husovo náměstí (u bývalé Komerční banky), fi r-
ma Kovofi niš (u vrátnice), na budově pošty, Ke 
Stínadlům (křižovatka u Severky), Fibichova 
(bývalý stánek PNS).

V obcích, které patří k Ledči, jsou schránky 
stále umístěny v obcích Habrek a Obrvaň, vybí-
rají se 1x denně a patří pod DEPO H. Brod. Tak 
si na svůj mobil alespoň některou ze jmenova-
ných schránek vyfoťte, během krátké doby už to 
také bude jen třeba památka.

Naše dnešní putování po historii poštovních 
schránek by nemělo vyznít vyčítavě, komuni-
kační rozvoj je úžasný a většině z nás je k užitku 
i komfortu. Jen je tu malá lítost nad tím během 
času a také smutek nad tím, že něco hezkého kon-
čí. Tak si třeba ještě jednou přečtěte tu hezkou 
Wolkerovu básničku z úvodu příspěvku a ještě 
než půjdete psát další e-mail nebo esemesku, 
zkuste si vzpomenout, jestli někdo o těchto no-
vodobých komunikacích napsal něco tak poetic-
kého a hezkého. Nejspíš ne – nemáme čas! 

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

ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVENEC 2021

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
KRAJE VYSOČINA STANICE LEDEČ N. S.

ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU

KRÁDEŽ VĚCÍ Z DOMU KOUTY 
– Dne 13. 7. 2021 byly policejním orgá-
nem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony 
trestního řízení ve věci přečinu krádeže 
a porušování domovní svobody, kdy do-
sud nezjištěný pachatel dne 13. 7. 2021 
v době od 10:00 hodin do 11:00 hodin, 
nezjištěným způsobem vnikl na poze-
mek domu v obci Kouty, okr. Havlíčkův 
Brod. Poté za pomocí klíčů ponecha-
ných v zámku dveří do suterénu, tyto 
vyjmul, po schodech vyšel k hl. vcho-

dovým dveřím, těmito klíči odemkl vchodové dveře, vnikl do domu, kde 
měl volný pohyb po celém domě, vstoupil do obývacího pokoje, kde vše 
prohledal, ale nic neodcizil. Pak vstoupil do ložnice a z odemčené šper-
kovnice, volně položené na nočním stolku vedle postele, odcizil šperky 
– zlaté řetízky, prsteny, náušnice, brož, zlatý zubní můstek na 4 zuby. Dále 
otevřel šatní skříň, avšak byl vyrušen majiteli domu a dům balkonovými 
dveřmi z ložnice opustil, přičemž tyto zůstaly pootevřené. Tohoto jednání 
se dopustil v době, kdy v koupelně a suterénu domu manžel poškozené 
prováděl stavební práce a na balkoně domu seděla jeho matka. V případě 
uznání viny před soudem tomuto pachateli hrozí trest odnětí svobody v tr-
vání od 6 měsíců až na 3 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

ŘÍDIL VOZIDLO PO POŽITÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ – 
Dne 23. 7. 2021 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny 
úkony trestního řízení ve věci přečinu ohrožení pod vlivem návykové 
látky, kdy dvaatřicetiletý muž dne 23. 7. 2021 v době minimálně od 
22:00 hodin do 22:25 hodin vykonal úmyslně jako řidič jízdu s osob-
ním motorovým vozidlem Škoda Octavia, ve směru od obce Sechov do 
obce Ledeč nad Sázavou, kde byl na silnici II/130 téhož dne v 22:25 
hod., kontrolován hlídkou OOP ČR Světlá nad Sázavou a PS Ledeč 
nad Sázavou. Při kontrole byl řidič vyzván k předložení dokladů po-
třebných pro provoz a řízení vozidla a po předložení dokladů byl vy-
zván, aby se podrobil dechové zkoušce, čemuž porozuměl a zkoušce se 
podrobil. Provedenou dechovou zkouškou přístrojem Dräger, mu byla 
v čase 22:34 hodin naměřena hodnota 1,55 ‰ alkoholu v dechu, ná-
slednou druhou dechovou zkouškou přístrojem Dräger v 22:39 hodin, 
mu byla naměřena hodnota 1,57 ‰ alkoholu v dechu. Na místě mu byl 
ze strany hlídky PČR zadržen řidičský průkaz a dále mu byla zakázána 
další jízda. Tento nezodpovědný řidič tedy vykonával činnost ve stavu 
vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, při 
které mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu 
na majetku, kde u soudu tomuto hrozí trest odnětí svobody v trvání až 
na 1 rok, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti.

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

Dobrý den, v první řadě se musí omlu-
vit za absenci příspěvku v minulém vy-
dání. Není snad nikoho, komu by uniklo 

ničivé tornádo na Jižní Moravě. Tornádo ničilo rozsáhlé území 24. 6., 
tedy den před uzávěrkou zpravodaje. Záchranných a likvidačních prací 
po tornádu se účastnili hasiči prakticky z celé republiky. Hasiči z Kraje 
Vysočina připravovali odřad na pomoc již v noci z 24. na 25. 6. a na 
článek jednoduše nezbyl čas. Slíbil jsem panu Kubátovi (redaktor zpra-
vodaje), že tento článek doplním o tyto informace, a tak ho této události 
věnuji celý. Odřad HZS Kraje Vysočina tvořený 26 příslušníky a řadou 
techniky vyjížděl ráno v 8 hodin z Jihlavy a mířili jsme do města Podi-
vín, kde bylo vytvořeno seřadiště, odkud se přejíždělo přímo na určené 
místo do obce Hrušky pro poskytnutí pomoci. Odřad s sebou vezl 2 
kontejnerové nosiče se speciálním kontejnerem pro nouzové zakrývání 
střech, týlový kontejner, autobus pro 25 osob, spojový vůz, stan pro 
nocleh, 4 terénní vozidla, 3 přívěsy s naftou, 2 silné elektrocentrály 

a přívěs se zázemím pro stravování. Celé spektrum techniky bylo vy-
bráno tak, abychom byli soběstační po všech stránkách a mohli pra-
covat, aniž bychom od místních něco potřebovali. Technika se během 
prvních dní rozrostla například o nakladač či přívěs s prkny a latěmi. 
V prvních dnech se pracovalo na odklízení suti a trámů z komunikací 
pro zprůjezdnění komunikací a zároveň se pracovalo na nouzovém za-
krývání budov, abychom zajistili budovy aspoň proti dešti. Následovalo 
odklízení nekonečného množství suti, řezání konstrukcí až po dodáv-
ky el. energie. Drtivou většinu pomoci jsme prováděli v obci Hrušky. 
Samozřejmě tu bylo i několik odřadů hasičů z jiných krajů, které byly 
rozmístěny po okolních obcích. Jak z medií známe, pomáhala zde i řada 
dobrovolných hasičů, dobrovolníků a dalších organizací. Odřad HZS 
Kraje Vysočina ukončil svojí činnost na Jižní Moravě 9. 7., ve dvou až 
třídenních turnusech se zde vystřídalo přes 150 hasičů z celého kraje, 
včetně stanice Ledeč nad Sázavou.

ppor. Bc. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou
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Dne 17. 7. 2021 ve 13:00 
hod. na Městském úřadě 
v Ledči člen SDH a příslušník 
hasičského záchranného sbo-
ru PAVEL POKORNÝ dobro-
volně nastoupil k doživotnímu 
odnětí svobody a řekl ANO 
své snoubence Soně Jelínko-
vé.  Novomanželům přejeme 
všechno nejlepší na společné 
cestě životem.  Jana Doležalo-
vá, SDH Ledeč n. S.

LEDEČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI

Konec června a celý červenec byl pro ledečské 
dobrovolné hasiče především ve znamení kulturních 
akcí. Kromě několika zásahů, kdy dne 29. 6. vlivem 
silné bouře vyjela jednotka SDH Ledeč k odstranění 
padlých stromů přes vozovku v ulici Ke Stínadlům, 
u penzionu Vila Markéta a v obci Kožlí.

V prvním prázdninovém měsíci se účastnili dob-
rovolní hasiči hned dvou tradičních kulturních akcí, 

kdy byl zajištěn dozor A PŘÍPADNÁ PRVNÍ po-
moc. Dne 3. 7. se konala bitva Vikingů a dne 24. 7. 
šlo o bitvu O Notorburg, kde každý rok hasiči zajiš-
ťují nejen bezpečnost, ale také poskytují v parných 
dnech osvěžení pro diváky formou zkrápění vodou. 
Počasí přálo a všichni si mohli akce náležitě užít 
bez potřebného zásahu hasičů.

HASIČI NA SVATBĚ KAMARÁDA
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NA PRVNÍ LETNÍ SOBOTU JSME VÍTALI
SPOLUOBČÁNKY

Tahle sobota byla první letní roku 2021 a tomuto 
označení dostála se vším všudy. Obloha byla jako vy-
metená a sluníčko dělalo, co mohlo, ozářilo krajinu 
a patřičně přitlačilo na teplotě, hnedle pod tropickými 
teplotami. I takhle jásavý letní den však také nesl svůj 
stín. Truchlivé obrázky z Moravy, kde se prohnalo 
nečekaně silné a v těchto zeměpisných šířkách velmi 
neobvyklé, tornádo. Lichotivá v tomto případě nebyla 
jen účast spoluobčanů, ale také velká dávka solidarity 
a sounáležitosti v podobě fi nančních i věcných sbírek, 
kde Ledečáci také nechyběli a své o tom ví i zdejší ha-
siči, viz příspěvek na straně 8. Vrcholí podivný školní 
rok, který by se takhle snad ani jmenovat neměl. Pod 
hradem se na Sázavě na lodích plaví party prázdnino-
vých vodáků – snad dobrá předzvěst postupného roz-
volňování covidových opatření. Ti línější se drží v izo-
laci a sledují fotbalové Euro nebo Tour de France.

V téhle atmosféře se ke svému přivítání, v důstoj-
ném a noblesním prostředí ledečského hradu (napo-
sledy jsme tu vítali loni v září), mezi ledečské občany, 

chystala dvanáctka těch nejmenších. Nutno však podo-
tknou, že kvůli covidové pandemii, se mezi vítanými 
dětmi objevily už i ty, které pózovaly u narozeninové-
ho dortu s jedničkou. Tak doufejme, že tuhle pande-
mickou příšeru zaženeme a do budoucna se nestane, 
že nebudeme vítat děti, které si zároveň půjdou pro 
občanku. Svátek v ten den slavily Adriany, ale žádná 
z holčiček toho jména mezi vítanými nebyla. V Ledči 
jsou Adriany jenom čtyři a jeden pán toho příjmení, ji-
nak i známý příznivec ledečské i zručské kultury. Mezi 
vítanými spoluobčánky jsou to zase „trendy“ jména, 
holt Mařenkám a Jeníkům je na nějaký čas odzvoněno, 
ale paní móda je i ve věcech jmen vrtkavá a já věřím, 
že se česká jména zase brzy do matričních zápisů vrátí. 
Mezi vítanými je i naše známá – Zoe Zítková, která je 
prvním narozeným dítětem v Ledči letošního roku (viz 
LZ únor). Ta nám ale povyrostla, co?

Ale ať už se ta naše zlatíčka jmenují jakkoliv, přeje-
me jim i rodinám pevné zdraví a stejně pevné zázemí 
i spokojené žití v našem městě. ok

Adam Radoš Amália Machová

Anežka Škvařilová Jonáš Nemeškal
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Tereza Čermáková

Nela Bejčková

Matěj Janda

Kilián Fabian

Zoe Zítková

Nikola Svobodová

Max Čejka

Leontýna Hošicová
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ŠTĚSTÍ. Lidský život neustále provází utrpení a strast. Na 
člověka útočí zvenku zrada, nespravedlnosti (proč to zrov-
na postihlo mě?), prohráváme, někdy nás potká i čiré zlo. 
Najednou slunce nějak nesvítí, nic nemá cenu. O co je lepší 
být než nebýt? Mohu se modlit a prosit, ale odpověď třeba 
nepřijde. Přání se neplní a zoufalství pohlcuje naději. Ježíš 
volá z kříže „Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Kde je ta na-
děje, kterou nám církev slibuje? Zmizela? Ne, pouze zůsta-
la v nás. Stejně tak síla a důvěra. V modlitbě často o něco 
prosíme, nebylo by ale pravdivější říci: “Pane Bože, jsem 
tu. Ze všech sil jsem se učil vztahu k Tobě. Snažím se žít v 
souladu s tebou. Prosím za něco, co nepřichází, ale důvěřuji 
ti. Pane Bože, jsem tu. Prosím tě využij mé síly a schopnosti, 
jak potřebuješ. Nepochybuji, že to bude k dobrému, protože 
Ty jsi dobro. Já sám ničemu nerozumím, ale o své bolesti se 
mohu podělit s Tebou. Dodržím, co je dáno a půjdu, kam mě 
pošleš“. Takhle lze být za všech okolností šťastný.          

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech - dle 

rozpisu na farním webu
Jednodenní akce pro malé i větší děti – dle rozpisu na far-

ním webu, zajišťuje Mgr. Jana Sklenářová. 

Podrobnější seznam akcí a podrobnosti naleznete na: 
www.ledecns.farnost.cz

     
OZNÁMENÍ

Během srpna budou v kostele přihlášky na výuku nábo-
ženství pro děti ZŠ a SŠ na školní rok 2020–2021. Bližší 
informace na farním úřadě u p. Jany Sklenářové.   

PŘIPOMÍNÁME SI 
14. 8. Sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník (v koncen-

tračním táboře Auschwitz-Birkenau si vyměnil místo se 
spoluvězněm odsouzeným k smrti. Tím ho zachránil, sám 
byl popraven) 

15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
29. 8. Umučení sv. Jana Křtitele (Jan byl předchůdcem Je-

žíše, pokřtil ho).
5. 9. sv. Terezie z Kalkaty (připomínka úmrtí světoznámé 

misionářky Matky Terezy) 
8. 9. Svátek narození Panny Marie  

Za Římskokatolickou farnost – děkanství
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

V první polovině července se první 
klienti Domova Háj přestěhovali do 
nových domovů ve Světlé a Ledči nad 
Sázavou.  

Ve dvou domech ve Světlé n. S. 
bude žít celkem dvanáct lidí, v kaž-
dém z nich šest. Obyvatelům obou 
rodinných domů, kteří potřebují vyso-
kou míru podpory, bude poskytována 
sociální služba „domov pro osoby se 
zdravotním postižením“. Současně je 
v blízkosti obou domů postaveno zá-
zemí pro management Domova Háj, 
v jehož areálu je umístěna sociální 
služba „sociálně terapeutická dílna“. 
Dílna je k dispozici pro lidi s mentál-
ním a kombinovaným postižením, a to 
jak z Domova Háj, tak i z veřejnosti. 

V Ledči n. S. ve dvou domech bude 
žít také dvanáct lidí. Dům, do kterého 
se nastěhovali klienti, je určen pro šest 
osob, které potřebují vysokou míru 
podpory, a bude v něm poskytována 
služba „domov pro osoby se zdravot-
ním postižením“. 

Domov Háj prochází procesem 
transformace pobytových sociálních 
služeb. Lidé s mentálním a kombi-
novaným postižením, kteří dosud žijí 

nedaleko Ledče nad Sázavou, budou 
mít ve městech, do kterých se stěhu-
jí, daleko více možností zapojit se do 
společensko-kulturního života a žít ob-
vyklým způsobem života (tzn. chodit 
např. i do práce), než dosud. Další kli-
enti se budou stěhovat do lokalit Hav-
líčkův Brod, Golčův Jeníkov a Chotě-
boř v srpnu letošního roku. 
Mgr. Andrea Šeredová, pracovnice pro 

komunikaci s veřejností Domova Háj 

PRVNÍ KLIENTI DOMOVA HÁJ SE PŘESTĚHOVALI
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Vážení přátelé, 
díky vašemu hlasování se sbírka na opravu sochy 
Bolestné Panny Marie na bývalém náměstí v Za-
hrádce probojovala do fi nále soutěže „Máme vy-
bráno“. Nyní se ve druhém kole hlasováním roz-
hoduje, kolik peněz na opravu sochy v této soutěži 
získáme. Prosíme proto, podpořte nás opět hlaso-
váním na internetové adrese www.mamevybrano.

cz/soutez-kraj-vysocina. Hlasování je nutno ná-
sledně potvrdit odkliknutím souhlasu v e-mailu. 
Hlasovat lze až do 31. 8. 2021.

Prosíme požádejte
o hlasování i vaše přátele a známé!

Za Spolek Přátelé Zahrádky 
Honza Čihák

VÁŠ HLAS VÝZNAMNĚ PODPOŘÍ ZAHRÁDKU

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 

Vážení spoluobčané, na některých autobusových spojích dochází ke 
změnám v jízdních řádech, a tak tomu je i na lince Ledeč – Kozlov – 
Čáslav.

V rámci integrace tato linka nově pod číslem 742 byla převedena 
pod Středočeský kraj, z toho důvodu, aby zůstal zachován spoj Ledeč 
– Čáslav (kraj Vysočina tento spoj chtěl zrušit) a při integraci oblastí 
Kolínsko a Kutnohorsko, došlo k nepatrným změnám v jízdním řádu, 
které platí od 1. srpna 2021. Co se týká nového jízdního řádu se dočtete 
i na našich internetových stránkách obce Kozlov: www.kozlov-obec.cz 
Hezké léto i pohodlné cestování Vám přeje – Josef Borovský, starosta 
obce Kozlov

POZN. REDAKCE. Na snímku se poletech objevují zase dočasné za-
stávky autobusů (rekonstrukce v prostoru autobusového nádraží na Hu-
sově náměstí).

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU JÍZDNÍHO ŘÁDU

Český svaz chovatelů v Lešt ině u Svět lé n.  S.  Vás srdečně zve na

OK R ESN Í V ÝSTAV U

K R Á LÍKŮ, HOLU BŮ A DRŮ BEŽE
11.–12. ZÁ Ř Í 2021

Možnost nákupu chov ných zv í řat ,  občerstvení i  bohatá tombola.

Výstava je pořádána za v ýznamné podpor y

K raje Vysočina a Obecního úřadu Lešt ina u Svět lé n.  S.
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Závěr letošního školního roku 
2020/2021 se nesl mimo učebních 
povinností ve znamení poznávacích 
projektových dní. Každá třída si moh-
la zvolit exkurzi formou projektové-
ho dne při dodržování stanovených 
protiepidemických opatření. Zvolené 
téma souviselo s výukou. Vstupné 
a dopravu měli studenti zdarma, pro-
tože byla hrazena z projektu operač-
ního programu EU Výzkum, vývoj 
a vzdělávání Poznáváme svět. 

V květnu, v době konání společné 
části maturitní zkoušky, studenti pri-
my navštívili Vodní dům a Včelí svět. 
Vyslechli si přednášku o vodních 
živočiších, mohli nakrmit netopýra 
a malé vodní korýše, vypracovali pra-
covní listy na téma přírody na Želiv-
ce – rostliny, ryby i něco málo o hor-
ninách. Ve Včelím světě se jim moc 
líbila výroba svíček. V červnu ekolo-
gickou výchovu zakončili návštěvou 
Záchranné stanice v Pavlově. 

Studenti sekundy se zúčastnili 
projektového dne na zámku Kačina, 
kde se seznámili s životem služeb-
nictva. Nejdříve navštívili místnosti, 
které využívalo služebnictvo pro vý-
kon své práce. Jednalo se například 
o zámecké sklepy, které sloužily ke 
skladování ovoce, zeleniny, vína 
nebo piva. Podívali se také do zá-
mecké kuchyně, prádelny i konírny. 
Na závěr prohlídky na studenty čekal 
netradiční kvíz, během něhož zjišťo-
vali, jaké povinnosti měl například 
preceptor, lokaj, komorná nebo la-
zebník. A protože žádná profese ne-
jde vykonávat bez patřičného vyba-
vení, měli za úkol přiřadit pomůcky 
ke konkrétním povoláním. Všichni 
ocenili, že při tomto úkolu si mohli 
předměty i prakticky vyzkoušet a ne-
museli se držet pravidla „nedotýkejte 
se vystavených exponátů“. Následně 
si procvičovali orientaci na mapě 
a smysl pro detail. Měli k dispozici 
mapu zámku s několika fotografi emi 
zámecké budovy. Jejich úkolem bylo 
najít detail z fotografi e a zakreslit 
jeho umístění do mapy. Závěrečnou 

částí programu byla prohlídka zá-
mecké knihovny a divadla.

Studenti tercie navštívili bioplyno-
vou stanici v Závidkovicích, kde se 
dozvěděli mnoho zajímavostí o fun-
gování, vstupních zdrojích a mož-
nostech dalšího využití bioplynové 
stanice. Vedoucí provozu seznámil 
studenty s technologiemi zpracování, 
dopravní obsluhou, navštívili strojov-
nu a velín, podívali se do fermento-
ru a měli možnost sledovat procesy, 
které probíhají dvacet čtyři hodin 
denně.

Projektové dny studentů kvarty 
a sexty probíhaly v okolí města Led-
če na Sázavou. Kvarta se vypravila na 
Stvořidla a studenti sexty navštívili 
zajímavé botanické lokality středního 
Posázaví. Během projektového dne 
dostali výklad o věcech, které nás 
denně obklopují, především o „ky-
tičkách, zvířátkách a různých kamín-
kách“.

Studenti kvinty a 1. B zamířili do 
ZOO Dvůr Králové nad Labem, kde 
si prohlédli celou zoologickou zahra-
du, nevynechali ani projížďku Safa-
ribusem. Viděli zblízka žirafy, zebry, 
antilopy a jiná africká zvířata. Stu-
denti měli možnost pracovat i s pra-
covním listem V létě na Safari. Tato 
pátrací hra je určena k získání dalších 
informací o africké fauně i životu 
v Africe obecně. 

Poslední vyučovací den se usku-
tečnila exkurze do třebíčského ži-
dovského města, které patří mezi pa-
mátky UNESCO a je unikátní svým 

rozsahem i zachovalostí nejen v Čes-
ké republice, ale i ve střední Evropě. 
Studenti si nejdříve prohlédli jednu 
ze dvou synagog, byli seznámeni 
s některými židovskými náboženský-
mi tradicemi, s židovskou domácnos-
tí, v níž studenty zaujala především 
stravovací pravidla: co znamená ko-
šer, co jsou macesy apod. Exkurze 
pokračovala prohlídkou významných 
objektů židovského města. Na větši-
nu studentů zapůsobil nejen půvab 
úzkých křivolakých uliček a zákoutí 
drobných domků, ale i poklidná at-
mosféra, která v nich vládla.

Studenti odborné školy si prohléd-
li 28. června interaktivní výstavu 
v Brně Body Worlds, která ukazu-
je lidské tělo z mnoha různých úhlů 
pohledu a zaměřuje se na tělo zdra-
vé i nemocné. Zachycuje vývoj člo-
věka od jeho zrození a nevyhýbá se 
ani tématu smrti. Na výstavě studenti 
mohli vidět skutečné dopady kouře-
ní, obezity, nedostatku pohybu, ne-
správného držení těla a dalších věcí. 
Projektový den měl tak přesah i do 
dalších oblastí a studenti si přede-
vším uvědomili, že zdraví je celek 
tvořený nejen fyzickou, ale i duševní 
stránkou, a proto je třeba, aby o sebe 
každý člověk pečoval, chce-li prožít 
dlouhý a spokojený život.

Projekt Poznáváme svět měl končit 
31. srpna 2021. Vedení školy podalo 
žádost o prodloužení doby realizace 
projektu, protože v uplynulém roce, 
poznamenaném epidemií COVID-19, 
nebylo možné realizovat naplánované 

STUDENTI LEDEČSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
POZNÁVAJÍ SVĚT
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V letošním roce slaví velký úspěch 
Nikola Velátová, absolventka oktáva 
ledečského gymnázia, se svou prací 
SOČ (středoškolské odborné činnos-
ti), kterou zaměřila na testování en-
zymů, které odbourávají yperit. Práce 
byla vypracována v Loschmidtových 
laboratořích Masarykovy univerzi-
ty v Brně pod vedením Ing. Andrei 
Schenkmayerové, Ph. D. Cílem vý-
zkumu bylo připravit a charakterizo-
vat nové varianty halogenalkandeha-
logenáz, otestovat jejich aktivitu vůči 
analogům yperitu a najít podmínky 
pro novou dehalogenázu.

Nikola se probojovala se svou prací 
přes okresní a krajské kolo až do ce-
lostátního kola SOČ, kde 12. 6. 2021 
práci prezentovala. V letošním roce 
celostátní vedení SOČ rozhodlo, že 
jsou všechna postupová kola reali-
zována elektronicky. Obhajoby prací 
tedy probíhaly online, každý měl 2 

minuty na představení práce a násled-
ně probíhala cca 10-15 minut diskuse, 
kdy se soutěžících jednotliví členové 
poroty dotazovali na podrobnosti je-
jich práce. Každý také odpovídal na 
jeden dotaz v angličtině. V celostát-
ním kole SOČ v oboru chemie, kde 
soutěžilo celkem 16 prací, skončila 
Nikola na 8. místě. 

Za skvělým umístěním Nikoly jsou 
ale hodiny práce v laboratoři a nemé-
ně času stráveného nad zpracováním 
všech zdrojů a výsledků měření do 
konečné podoby. Vedle bádání v la-
boratoři se Nikola také poctivě připra-
vovala a plnila si školní povinnosti. 
V minulém týdnu výborně odmaturo-
vala a po prázdninách se chystá stu-
dovat na Masarykově univerzitě.

Všichni víme, jak složité je vymýš-
let nové věci a hledat originální řešení. 
Hodně z těch, kteří se o to snaží, svého 
cíle ani nedosáhne. Někdy chybí čas, 

jindy píle. Ale protože i cesta může 
být cíl a v myšlení to platí dvojnásob, 
přejeme Nikole do bádání a budoucí-
ho studia hodně úspěchů. 

Za přírodovědnou komisi 
Mgr. Jaroslava Vrbková

ÚSPĚCH GYMNAZISTKY NIKOLY VELÁTOVÉ

aktivity. V červnu bylo schváleno ří-
dícím orgánem MŠMT prodloužení 
doby realizace projektu do 28. 2. 2022. 
Doufáme, že nám bude epidemická 
situace přát a studenti budou mít ještě 

možnost více „poznávat svět“. Už 
v září 2021 se můžeme těšit na adap-
tační dny studentů prvních ročníků, 
které připravujeme ve spolupráci se 
Střediskem volného času Ledeč nad 

Sázavou a pro studenty budou zdar-
ma.

Zdroj: www.gvi.cz/Ze života školy.
Ing. Vlasta Rýdlová, 

ZŘ pro vzdělávání
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„NESNÁŠÍM LOUČENÍ…“

LETNÍ TÁBOR SVČ LEDEČ – SPORTPARK KOCANDA

VYŘAZOVÁNÍ DEVÁŤÁKŮ. Každý závěr školního 
roku patří na naší škole především deváťákům. Ti končí 
svou devítiletou docházku na ZŠ a po přijetí na střední ško-
ly považují svou cestu na základce téměř za dokončenou 
a středem jejich zájmu se stává „vyřazování“.

Letos se slavnostní šerpování deváťáků uskutečnilo v od-
poledních hodinách v úterý 29. 6. v arboretu ZŠ. Za tiché 
a nostalgické hudby žáci slavnostně nastoupili do půlkruhu, 
připraveni k vyřazení. Fialové a zelené šerpy pak ozdobily 
naše deváťáky, bílé růže zavoněly do slavnostní atmosféry 
a blahopřání k dokončení školní docházky zaznělo nesčet-
někrát. Slavnostního proslovu se ujali Zuzka Černá a Fan-
da Roubal. Za všechny přítomné spolužáky se rozloučili se 
svými učiteli a poděkovali jim za jejich obětavou práci, za 
vstřícnost a trpělivost při vzdělávání, za předané vědomosti 
a za přípravu na přijímací řízení na střední školy. Následně 

zazněla z úst našich dětí píseň „Nesnáším loučení“ a na zá-
věr celé akce proběhl slavnostní přípitek s hromadným vý-
křikem: „A je to!“ … A je to za námi, zvládli jsme to!

Cesty našich deváťáků se posledním školním dnem roz-
cházejí a my učitelé doufáme, že budou na školní léta vzpo-
mínat jen s radostí a že vzpomínky vykouzlí vždy úsměv na 
jejich tváři. 

A my třídní učitelky děkujeme našim devítkám za ty 
úžasné čtyři roky, které jsme s nimi mohly prožít. 

Přejeme našim deváťákům spoustu úspěchů při jejich 
dalším vzdělávání. Ať veškeré případné překážky bez ob-
tíží překonají a dosáhnou svého vysněného cíle. Viz foto 
na protější straně v pořadí – 9. A a 9. B, Základní školy 
v Ledči n. S.

Petra Holatová, Lenka Bejčková, 
třídní učitelky 9. A a 9. B

Po loňské pauze jsme opět 
vyrazili na pobytový tábor do 
Sportparku Kocanda v Želivě. 
Vyjížděli jsme společně auto-
busem v sobotu 10. 7. od Stře-
diska volného času. Jiné roky 
stačilo dětem mít potvrzení od 
lékaře a věci sbalené v batůžku 
a mohly vyrazit na tábor. V této 
covidové době musely mít děti 
ještě negativní test na covid, ať 

už z laboratoře nebo se otestovaly na místě pod dozorem ve-
doucího tábora. Jelo nás necelých 60 dětí, o které se starali 
4 vedoucí a 2 praktikanti. Po příjezdu do tábora se děti uby-
tovaly a rozhlédly se po táboře. V jídelně na ně už čekalo 
pití a odpoledne měly děti první svačinu od našich skvělých 
kuchařek, které dětem vařily samé dobroty po celý týden. 
Tématem tábora byl Harry Potter a tak děti byly rozděleny 
do čtyř kolejí dle známého fi lmu. Během pobytu si vyrobily 
trička metodou batikování, zahrály si různé míčové a spo-
lečenské hry. Některé hry se odehrávaly v lese, jeden den 
byly na výletě po Želivě a jedno odpoledne se vykoupaly 

v Želivce. Během tohoto úžasného týdne nás také navští-
vila paní z Besipu, která udělala program pro děti do čtvr-
tých tříd. Také se na nás přijela podívat paní Veselá, která 
si s dětmi zacvičila jógu. Děti si mohly vyzkoušet atletiku 
s panem Horným a házenou s paní Peškovou. Večer jsme 
měli různý program – fi lm, diskotéku, maškarní, opékání 
buřtíků a cestu za pokladem. I přesto, že jsme museli dodr-
žovat přísná hygienická pravidla, tak tábor proběhl bez pro-
blémů. V sobotu 17. 7. jsme se společně vrátili autobusem 
zpátky do Ledče, kde si děti převzali jejich rodiče. Tímto 
bych chtěla poděkovat všem, kteří mi celou dobu tábora po-
máhali, ať už tvořit program s dětmi, vařit dobroty pro děti, 
ošetřovat různá zranění, dovážet zásoby na tábor i uklízet. 
Dětem přeji krásný zbytek prázdnin a zase za rok v Želivě.

Mgr. Kadlecová Miroslava
– hlavní vedoucí tábora 

PS Reportáž z tábora vysílala 15. 07. 2021 v hlavním 
zpravodajství televize Nova. Najdete jí v čase 34:40 pod 
tímto odkazem:
Televizní noviny – čtvrtek 15. července – tn.cz (nova.cz)
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V prázdninových přátelských zápasech se nám 
dařilo i proti silnějším mužstvům také proto, 
že vedle Jirky Svobody s námi jedny prázdni-
ny ještě nastupoval „jako host“ Pavel Labou-
nek. Pražák, kterého k nám přivedl od někoho 
z příbuzných Jarda Čvančar, u něhož pobýval. 
Pavel nás všechny herně převyšoval o několik 
pater a s Jirkou Svobodou, který to s balonem 
také uměl, vytvořili výbornou dvojici, která nás 
dovedla k nejednomu dobrému výsledku. Byly 
snahy Čvančara přesvědčit, aby zapůsobil na 
Pavla a přetáhl ho do Ledče. Jarda se možná o to 
ani nepokusil, protože věděl předem, že by ne-
uspěl.

Labounek s námi sehrál zápas s ligovými hráči 
Sparty, o kterém padlo několik slov už v minu-
lém čísle. Zde je dokument, kde jsou se soupe-
řem následující naši hráči (mají dresy s bílým 
límečkem): stojí zleva: za oddíl kopané Kalivo-
da, Vratislavský, Navrátil, Brzoň, Vávra, Bobek, 
Pešek, za oddíl Franče. Klečí: Labounek, Francl, 
Cikán, Hořejš, Olijnyk, Stýblo.

 Byl s námi i na našem památném prvním vý-
jezdu za hranice vlasti k sehrání fotbalového 
zápasu v NDR. V Lipsku měl náš patron Ko-
vofi niš družbu s fi rmou Galvanotechnik, která 
se zabývala podobnou výrobou. Pro družbu se 
našemu podniku stále nedařilo najít vhodnou 
náplň a sportovní se možná nabídla jako jediná 

a dokonce nejlepší. Pro každého z nás zase je-
diná možnost, jak se vůbec dostat za hranice, 
kam to bylo jinak nemožné, v lepším případě 
velmi složité, i když to bylo do země spřátele-
né. Navíc jsme museli soupeři nějak oplatit jeho 
nedávný zápas u nás, který skončil nerozhodně. 
V čele výpravy byli podnikoví předsedové ROH 
a KSČ, protože by to asi jinak neprošlo. 

Vyjeli jsme nablýskaným podnikovým auto-
busem myslím, že už v pátek s tím, že se ráno 
ještě zastavíme v Praze. Dlouho jsme se tam ale 
zdržovat nemohli, navečer jsme měli ještě sehrát 
zápas nedaleko Děčína v Jílovém s místními, 
hrajícími nějakou podobnou soutěž s tou naší. 
Prohráli jsme, ale vůbec nás to nemrzelo. Byla to 
přece příprava na „mezistátní utkání“ a nemohli 
jsme přece ze sebe vydat všechno.

Někde poblíž jsme pak přespali a druhý den 
se připravovali na přechod přes hraniční kont-
rolu v Hřensku. Nikdo z nás nevěděl, jak to při 
tom přísném odbavení na naší i německé straně 
chodí, proto s velkou obavou, co nás tam čeká. 

Všechno ale proběhlo hladce i za přispění pana 
Jiříka, jediného z nás, který se domluvil němec-
ky. 

První zastávka byla v Drážďanech. Prohléd-
li jsme si světoznámou galerii, v poledne něco 
pojedli a odpoledne nás už na smluveném místě 
očekával průvodce z družebního podniku, který 

S FOTBALEM I ZA HRANICE – LIPSKO,
MĚSTO NA ÚZEMÍ TEHDEJŠÍ NDR

FOTBALOVÉ BEJVÁVALO JOSEFA NAVRÁTILA
– 5. ČÁST
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nás měl doprovodit do Lipska a postarat se o nás 
po celý náš pobyt v NDR. 

Za Drážďanami jsme najeli na toužebně oče-
kávanou dálnici a náš autobus na ní nabral ma-
ximální povolenou rychlost. Zatímco my jsme 
si pochvalovali prvně v životě spatřenou dálnici 
a že to je jízda po jejím rovném povrchu jako 
v letadle – oproti našim silnicím, které byly v ža-
lostném stavu, německému průvodci zase má-
lem lezly oči z důlku, když na tachometru spatřil 
rychlost, kterou se náš autobus řítil. Jejich auto-
busy prý zdaleka tak rychle nejezdily.

Do Lipska jsme dojeli tak akorát k večeři a pro-
tože jsme byli jejich hosti, měli pro nás k večeři 
připravený obložený talíř s chlebem. Nepočítali 
ale s tím, že Češi přijedou tak hladoví, protože 
brzy došel „brot“ (chleba). Obložení na talí-
ři tedy muselo počkat, až pan průvodce sežene 
nášup. Byl to velmi obětavý starší pán, jehož 
vážnost ještě stoupla, když se vydal našim auto-
busem hledat chleba po uzavírací době celostát-
ně stanovené pro všechny obchody jako u nás 
doma. Objížděl nejdříve spolu s řidičem a našim 
autobusem okolí, ale smilování našli až u jeho 
známého soukromého pekaře, který nechal chléb 
ze své výroby na další den.

Druhý den byla naplánovaná s průvodcem 
prohlídka města s nezbytnými nákupy. Byli jsme 
u Památníku bitvy národů a nemohli vynechat 
ani mohutný stotisícový Stadion tisíciletí, které-
ho vysoké hlediště bylo navršené ze zbořenišť 
po bombardování města. Potom jsme něco leh-
kého pojedli a odpoledne nás čekal onen důle-
žitý „mezistátní“ zápas. Naší vlasti jsme ostudu 
v NDR neudělali, když jsme vyhráli tuším 3:1. 
V podnikovém časopise se pak objevila na po-
slední straně krátká zprávička – prý po „enorm-
ním výkonu“, jak tam stojí doslova (ale celostát-
ní media jako by se nic nestalo!).

Nezapomenutelný byl i přátelský večer po zá-
pase, kdy jsme se sešli v jakémsi velkém sále 
k jakémusi společenskému večírku s našimi ně-
meckými přáteli. Němečtí soudruzi hráči, před-
stavitelé sportovní, odboroví i straničtí, přišli 
spolu se svými nastrojenými soudružkami. Ně-
meckým hráčům chutnalo pivo a drželi se raději 
žejdlíku, tajně asi proloženém něčím ostřejším 
a vrchnost od obou mužstev se zase odebrala ke 
svému „frojnčaftu“ jinam. Byl to přece družební 
podnik a setkání nemělo být jenom sportovní. 

Všichni němečtí tak své soudružky ponecha-
li svému osudu. Co tedy zbývalo, musel se o ně 

někdo postarat a naši se postarali rádi. Frončaft 
to tenkrát s nimi byl obrovský, protože ani jazy-
ková bariera nebránila v opravdové zábavě, při 
které jsme i v tomto oboru nezklamali a vyčer-
pali poslední zbytek svých sil na parketu i při 
domluvě, kde pracovaly více všechny údy než 
němčina, která nám chyběla. Tančilo se tenkrát 
tuším i při živé hudbě. 

V neděli byla naplánovaná už jen cesta domů. 
Na žádnou zastávku si už nevzpomínám. Jenom 
na tu ještě větší hrůzu z kontroly při přechodu 
hranice, protože mnozí nakoupili i to, co se pře-
vážet nesmělo. 

Další zápas se odehrál asi až po dvou létech. 
Na našem hřišti vyhráli zase hosté, ale výsledek 
a jiné detaily ze zápasu nebo jak probíhal spole-
čenský večírek s pohoštěním, si už nepamatuju. 

Na následující zájezd do Lipska mi organizá-
toři nabídli možnost, abych se připojil, i když už 
jsem s fotbalem skončil. Z tohoto zájezdu mám 
už ale velké „okno“. Pamatuji si jen, že jsme byli 
v Berlíně a navštívili jsme i koncentrační tábor 
Buchenwald.

 Následující obrázek je z prvního zájezdu do 
Lipska a je na něm vlevo Labounek a bokem ob-
rácený Vratislavský, jak si při nástupu na druhý 
poločas domlouváme strategii příštího boje. Po-
kračování příště. Josef Navrátil
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Dne 29. 7. oslavil své 80. narozeniny pan JOSEF RÝDL a hned 
dne 1. 8. oslavila 75. narozeniny paní MARIE RÝDLOVÁ, oba 
z Ledče n. S.

Hodně zdraví a štěstí přejí děti s rodinami.

Osudový byl konec prázdnin roku 2003. 
Smutným dnem je po tom pro nás 28. srpen, 
kdy před 18 lety tragicky zemřel náš milovaný 
syn, bratr a vnuk – pan TOMÁŠ VADINSKÝ 
z Ledče. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu spolu s námi tichou vzpomínku.

Rodiče, prarodiče a bratr s rodinou

Zároveň přidáváme i VZPOMÍNKU na pana 
VÁCLAVA VADINSKÉHO z Ledče n. S. Na 
konci června letošního roku jsme si připomně-
li už rok, od jeho úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají – manželka Anna 

a děti s rodinami

Dne 3. srpna uplynul druhý smutný rok od 
chvíle, kdy nás opustila
paní MARIE SEKOTOVÁ z Bojiště. Kdo 
jste naši Mařenku znali, věnujte ji malou vzpo-
mínku.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Ten kdo Tě znal, ten Tě měl rád, uměl jsi po-
moci a rozesmát.
Dne 24. srpna letošního roku si připomínáme 
5. výročí úmrtí pana STANISLAVA ČECHA 
z Bojiště. Kdo jste ho znali, vzpomeňte spolu 
s námi.

S láskou a úctou vzpomíná a děkuje rodina.

Dne 9. srpna 2021 uplynuly dva smutné bo-
lestné roky, kdy nás náhle opustil
pan JIŘÍ MÁLEK z Ledče n. S. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Jirko, 
tvůj smích bude navždy znít v našich srdcích. 
Nikdy nezapomene, jsi stále s námi.

Maminka a sestra Jarka s rodinou

Po dvou nedokončených sezónách začínáme novou. Věříme, že 
tentokrát i celá dohraná.

V klubu máme připraveny následující mužstva: A a B muže, do-
rostence, mladší žaky a přípravky. Starší žáci budou hrát za muž-
stvo Světlé n. S. Jaké čekáme výsledky:

A muži – udržení v Krajském přeboru (šestou sezónu). Do kolek-
tivu se zapojují i dorostenci. Posilami jsou hráči: Bačkovský, Hor-
ký, Venc. Klub opustili: Beránek, Šíma. B muži – budou bojovat na 
špici Okresního přeboru, opět se zapojením dorostenců.

Dorost – pokračovat v úspěšném působení v krajské soutěži 
i s novými hráči ze starších žáků. Starší žáci – vzhledem k nedo-
statku hráčů, budou hrát ve Světlé v Krajském přeboru. Mladší žáci 
– budou hrát v Okresním přeboru Havlíčkobrodska. Přípravky – 
plně se zapojí do turnajů v okrese. 

Muži A odehrají podzimní část soutěže ještě ve Světlé n. S. B muži 
a dorost na hřišti v Koutech, žáci a přípravky na hřišti Na Pláckách. 
Všem hráčům přeje výbor co nejlepší výsledky v soutěžích.  

Ing. Vratislav Nosek

MUŽI „A“ KRAJSKÝ PŘEBOR
den datum začátek domácí – hosté poznámka
So 7. 8. 16:30 Nová Ves u NMR – Ledeč
Ne 15. 8. 15:30 Ledeč – Vrchovina B
Ne 22. 8. 16:30 Chotěbor – Ledeč
Ne 29. 8. 16:30 Ledeč – Bedřichov
Ne 5. 9. 16:00 Ledeč – Speřice
So 11. 9. 16:00 HFK Třebíč – Ledeč
Ne 19. 9. 15:30 Ledeč – Velké Meziříčí B
So 25. 9. 15:30 Žirovnice – Ledeč 
Ne 3. 10. 15:00 Ledeč – Pelhřimov
So 9. 10. 15:00 Okříšky – Ledeč
Ne 17. 10. 14:30 Ledeč – Náměšť n. O.
Ne 24. 10. 14:30 Přibyslav – Ledeč
Ne 31. 10. 14:30 Ledeč – Sapeli Polná
Ne 7. 11. 10:30 Sapeli Polná – Ledeč Předehrávka

MUŽI „B“ OKRESNÍ PŘEBOR 
den datum začátek        domácí – hosté poznámka
So 7. 8. 16:30 Staré Ransko – Ledeč
So 14. 8. 16:30 Ledeč – Česká Bělá Kouty
Ne 22. 8. 16:30 Lipnice – Ledeč
So 28. 8. 16:30 Ledeč – Dlouhá Ves Kouty
So 4. 9. 16:00 Ledeč – Přibyslav Kouty
Ne 12. 9. 10:00 Habry B – Ledeč
So 18. 9. 15:30 Ledeč – Šmolovy Kouty
Ne 26. 9. 15:30 Nová Ves u Světlé – Ledeč
So 2. 10. 15:00 Ledeč – Dolní Město Kouty
Ne 10. 10. 15:00 Herálec – Ledeč
So 16. 10. 14:30 Ledeč – Kožlí Kouty
Ne 24. 10. 14:30 Okrouhlice – Ledeč
So 30. 10. 14:00 Ledeč – Věžnice Kouty, předhr.
Ne 7. 11. 14:00 Věžnice – Ledeč Předehrávka


