Září
2021
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 9 * ROČNÍK XXIX * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V srpnu roku 2021 se rada města sešla dne 9. srpna. Na svém jednání rada města projednala tyto podstatné body:
• Povoluje výjimky v počtu dětí na MŠ Ledeč n. S. a to za předpokladu, že toto navýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti školky a že jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
• Bere na vědomí přehled o neplacení nájemného za pronájem
bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou.
• Odkládá rozhodnutí ve věci uzavření smlouvy, jejímž předmětem jsou udržovací a sanační práce zajišťující bezpečnost
nestabilních skalních masivů ve vlastnictví města Ledeč nad
Sázavou ve svahu nad komunikací mezi zajištěným skalním
masivem Šeptouchov a výrobním areálem Kovoﬁ niš v Ledči
nad Sázavou.
• Schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 organizacím a spolkům v celkové výši 11.000 Kč (Centrum české historie, o.p.s. – VII. ročník Dne české historie Křivsoudov,
FORM Solution s.r.o. – Melechovský okruh a sraz ČS motocyklů a Trojkolování 2021)
• Schvaluje prodloužení a uzavření nové nájemní smlouvy k bytům v DPS.

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
• Schvaluje výměnu prostor sloužících k podnikání v budově Polikliniky společnosti Medical care Vysočina s.r.o., zastoupenou
MUDr. Farouk Atiou.
• Schvaluje zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP v Ledči nad Sázavou ul. 5. května před domem č.p. 1276. Vyznačení
parkovací plochy svislým dopravním značením a vodorovným
dopravním značením dle platných předpisů, bude vybudováno
na náklady žadatele.
• Schvaluje výpůjčku 3 ks desek z mobilního pódia a 6 ks mobilních kovových zábran panu D. P., organizátorovi akce Pokoutní
festival.
• Schvaluje výpůjčku prostor skládky „Rašovec v termínu od 19.
8. 2021 (od 17:00 hod) do 22. 8. 2021 (do 12:00 hod), za účelem
pořádání motocyklové akce „Melechovský okruh a Trojkolování
2021“, společnosti FORM Solution s. r.o.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města 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

POPTÁVKA „VÁNOČNÍ STROM“
Vážení spoluobčané, léto je sice ještě v plném proudu a vánoční
svátky v nedohlednu, ale v souvislosti se včasným zajištěním
vánoční výzdoby vás prosíme o případnou nabídku vánočního
stromu, který bude o svátcích zdobit ledečské náměstí. Poražení a odvoz zajistí město, po Vánocích si dárce může vzít strom
ke zpracování dřeva zpět.

Požadované parametry jsou: pravidelný habitus, výška cca 10–
12 m. Případné nabídky přijímá oddělení majetku a investic MÚ
Ledeč n. S. Kontaktní osoby:
Mgr. J. Hospodková, tel.: 569 729 522, 730 803 435,
email: jana.hospodkova@ledecns.cz
J. Merunková, tel.: 569 729 52, 730 803 434,
email: jana.merunkova@ledecns.cz

NATÁČENÍ SERIÁLU V LEDČI NAD SÁZAVOU
V rámci natáčení nového televizního seriálu „Policajtka“ se
na různých místech našeho města a v jeho okolí od dubna do
srpna tohoto roku pohyboval početný natáčecí štáb, který byl
příležitostně příčinou krátkodobých uzavírek, popř. záborů veřejného prostranství. Věříme, že tato negativa však vyváží to,
že se Ledeč nad Sázavou a jeho okolí dostane do podvědomí
budoucích diváků. Navíc natáčení mělo i pozitivní přínos co se

týče ﬁnančních beneﬁtů pro město. Za toto natáčecí období se
městská kasa rozrostla o částku cca 111 tis. Kč.
Filmaře teď čeká práce v ateliérech na zpracování natočeného
materiálu, a pokud vše dobře dopadne a projekt bude pokračovat dle plánu, ﬁlmaři se do našeho města vrátí někdy na jaře
příštího roku.
-OdMI-

Zubní pohotovost září 2021

KOMINICTVÍ
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URBAN A SYN

4.–5. 9.

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.

11.–12. 9.
18.–19. 9.
25.–26. 9.
2.–3.10.

Dr. Lánová Milena
Tel.:
– Na Rozcestí 82, Ždírec n. D.
569 694 639
Dr. Longin Petr
Tel:
– Husova 3622, Havlíčkův Brod 776 116 125
Dr. Ulybinová K.
Tel.:
– Husovo nám. 235, Ledeč n. S. 569 722 318
Dr. Saidlová Martina
Tel.:
– Legií 1710, Chotěboř
739 286 730
Dr. Němcevová Ivana
Tel.:
– T.G.M. 35, Golčův Jeníkov
569 442 394
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.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města Ledeč nad Sázavou pan Ing. Zdeněk Tůma podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 8. října 2021
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 9. října 2021
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve volebním okrsku č. 1 – je volební místnost v budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou pro voliče
bydlící v ulicích:
– Barborka
– Jaroslava Haška
– Mlýnská
– Podolí
– Hrnčíře
– Jiřího Wolkera
– Mostecká
– Pod Šeptouchovem
– Husovo náměstí
– Julia Fučíka
– Petra Bezruče
– Tyršovo nábřeží
ve volebním okrsku č. 2 – je volební místnost v Zasedací místnosti budovy bývalého MěÚ, Husovo náměstí čp. 16, Ledeč nad
Sázavou pro voliče bydlící v ulicích:
– Družstevní
– Jaroslava Foglara
– Na Potoce
– Spojovací
– Želivská
– Háj
– Koželská
– Na Skalce
– Údolní
– Havlíčkova
– Krátká
– Nad Internátem
– Velká Stráň
– Hůrka
– Melechovská
– Pod Skalkou
– Zahrádecká
– Hutní
– Na Pláckách
– Pod Hájem
– Z. M. Kuděje
ve volebním okrsku č. 3 – je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích:
– 28. října
– Jabloňová
– Mizerov
– Partyzánská
– Slunečná
– Čechova
– Ke Křížům
– Nádražní
– Pivovarská
– U Hradce
– Hálkova
– Komenského
– náměstí Svobody
– Poděbradova
– Zahradní
– Heroldovo nábř.
– Letní
– Nad Lesem
– Poštovní
– Zoufalka I
– Hlaváčova
– Lipová
– Nad Strání
– Růžová
– Zoufalka II
– Hradní
– Lovčen
– Na Žižkově
– Sázavská
– Zoufalka III
ve volebním okrsku č. 4 – je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. čp. 104, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící
v ulicích:
– 5. května
– Habrecká
– Na Rámech
– Zdeňka Fibicha
– Aloise Jiráska
– Ke Stínadlům
– Na Sibiři
– Boženy Němcové
– Marie Majerové (do čp. 670)
– Pod Stínadly
ve volebním okrsku č. 5 – je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích:
– Marie Majerové (od čp. 681)
– Stínadla
ve volebním okrsku č. 6 – je volební místnost ve Spolkovém domě, Habrek čp. 85, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích:
– Habrek
– Obrvaň
– Souboř
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem). Neprokáže–li volič
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.
6. Při vstupu do volební místnosti prosíme o dodržování případných aktuálních opatření vydaných k prevenci proti šíření koronaviru označovaného jako SARS–CoV–2.
V Ledči nad Sázavou dne 18. srpna 2021

Ing. Zdeněk Tůma, starosta

3

OPRAVA KOMUNIKACE V UL. POD STÍNADLY
Jak jsme již informovali v červnovém zpravodaji, v ulici Pod Stínadly, v úseku od křižovatky s ulicí Ke Stínadlům po křižovatku s ulicí
Komenského, byla naplánována oprava povrchu komunikace metodou
Slurry Seal. Jedná se o celoplošnou opravu komunikace tenkovrstvým
mikrokobercem, který se provádí pomocí speciálního pokladače. Výhodou této metody je, že se povrch nemusí frézovat a je tedy zajištěna rychlá průjezdnost komunikace. Práce byly zahájeny v pondělí
23. 8. 2021 a dodavatelská ﬁrma REACOM s. r. o. je dokončila během
jednoho dne. Za příznivou cenu ve výši 149 072 Kč vč. DPH došlo
ke sjednocení celého povrchu komunikace. Velkou výhodou je, že by
mělo být zabráněno průsaku vody do podloží komunikace, což by mělo
prodloužit její životnost. Ulice Pod Stínadly byla zvolena jako vzorová
pro vyzkoušení této nové technologie a to hlavně z toho důvodu, že zde
není v dohledné době plánována žádná oprava inženýrských sítí, tudíž
je předpoklad, že by povrch mohl mít delší trvanlivost.
-OdMI-

NOVÉ AUTO PRO SVČ
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NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA PLÁCKÁCH
Od konce srpna mohou děti užívat nové dětské hřiště v lokalitě Plácky, v ulici Jaroslava Foglara. Na děti zde čekají nové
herní prvky – houpací hnízdo, vahadlová houpačka, dvě zvířátka na pružině, tabule a hrazda. Místo bylo zvoleno i s ohledem
na potřebné dopadové plochy, které jsou stanoveny normou.
Instalaci prvků provedla dodavatelská ﬁrma Bonita Group

Service s. r. o. za celkovou cenu ve výši 142 936 Kč vč. DPH
a po počátečních technických problémech bylo hřiště zpřístupněno malým uživatelům v posledním srpnovém týdnu. Věříme,
že ač není velké, bude se nové hřiště dětem líbit a zažijí na něm
spoustu zážitků a radosti.
-OdMI-

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Hradec
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), obuvi. Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látek. Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční.
Peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek. Hraček.
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE: elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače,
jízdní kola, lyže, dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí.

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ 18. a 19. října 2021
od 15 do 17 hodin na Obecním úřadě Hradec
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální
pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou obtížně umístitelní na trhu práce.
Více na www.Diakoniebroumov.org

CESTOVÁNÍ NOVÝM PROSTORNÝM VOZEM
NA TÁBORY, SOUTĚŽE, ZÁVODY A TURNAJE
Od měsíce června má SVČ Ledeč pro zajištění přepravy dětí k dispozici nový mikrobus, který byl zakoupen z prostředků SVČ
Ledeč. Nákup byl uskutečněn za podpory
Českého olympijského výboru, který připravil pro sportovní subjekty ve spolupráci
se svým partnerem možnost nákupu devítimístné dodávky za unikátních podmínek.
Firma Toyota tak významně pomáhá i dílčím projektům, které
jsou zaměřené na sportování mládeže a zvýšení fyzické zdatnosti
dětí. Zejména v mobilitě a zajištění dopravy všem organizacím,
sportovním oddílům a klubům i na té nejnižší úrovni tak přispívá k renesanci sportu dětí a mládeže v České republice. Vozidlo
v rámci tohoto programu nese oﬁciální název Proace ProSport.
Členové zájmových kroužků mají k dispozici osobní verzi
modelu Proace Verso Shuttle L2 2.0 D-4D 150 s 6st. manuální

převodovkou, v devítimístné verzi s klimatizací, autorádiem,
tempomatem a zadními parkovacími senzory. V ceně auta je
i unikátní prodloužená záruka na 5 let nebo 1 milion kilometrů. Na vozidlo byla v rámci akce poskytnutá sleva v částce
321.098,- Kč. Vůz je již od dealera obrandován polepem, který
jsme rozšířili o polep SVČ Ledeč a znak našeho zřizovatele
Města Ledeč n. S. (foto č. 1).
Co napsat na závěr tohoto příspěvku. Tak hlavně už žádný
lockdown. Mikrobus ať dob-ře slouží a bezpečně vozí všechny
účastníky táborů, sportovní, taneční kroužky i ostatní účastníky
zájmového vzdělávání. Na obrázku (foto č. 2), jsou účastnice
sportovního soustředění, které se konalo na konci měsíce srpna
v DDM Třebíč, kam je mikrobus poho-dlně dovezl. Viz barevné foto na protější straně.
Miroslav Hánečka – ředitel SVČ Ledeč

ŽEHNÁNÍ ZVONIČKY 18. 9. 2021 OD 14:00
Jménem obce PROSÍČKA a SDH Prosíčka
Vás srdečně zveme na přátelské posezení u kulturního domu
při příležitosti žehnání nové zvoničky v Prosíčkách.
Program:
zahájení slavnosti, proslov
žehnání zvoničky, které povede Mgr. Pavel Jäger z farnosti Světlá n. S.
venkovní i vnitřní posezení – občerstvení zajištěno, hudba
atrakce pro děti zdarma – skákací hrad, dětský kolotoč. Těšíme se na Vás!
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ
ČINNOSTI ZA MĚSÍC SRPEN 2021
ŘÍDIL VOZIDLO PO POŽITÍ
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
– Dne 15. 8. 2021 byly policejním
orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve
věci přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky, kdy šedesátiletý muž dne 14. 08. 2021 v době
nejméně od 21:35 hod. do 21:40
hod. vykonal úmyslně jízdu jako
řidič vozidla zn. Suzuki, z přesně nezjištěného místa v obci Bohumilice do obce Kouty. Zde
byl kontrolován hlídkou OO PČR Světlá nad Sázavou. Při dechové zkoušce kalibrovaným přístrojem Dräger, mu byla při
první dechové zkoušce v čase 21:44 hodin naměřena hodnota
2,42‰ alkoholu v dechu, při druhé dechové zkoušce v čase
21:49 hodin mu byla naměřena hodnota 2,45‰. Řidič byl poučen o možnosti podrobit se lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu, žilní krve, kdy o tuto možnost nepožádal ani nevyužil. Na místě byla řidiči zakázána
další jízda a zadržen jeho ŘP. 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.

DALŠÍ ŘIDIČ ŘÍDIL VOZIDLO PO POŽITÍ ALKOHOLU
– Dne 17. 8. 2021 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu
zahájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy třiapadesátiletý muž dne 17. 08. 2021
v době nejméně od 14:20 hodin do 14:25 hodin vykonal úmyslně
jízdu jako řidič vozidla zn. Škoda Felicia, a to z přesně nezjištěného místa v obci Bohumilice do obce Ledeč nad Sázavou, kde
byl na ulici Tyršovo nábřeží kontrolován hlídkou Policejní stanice Ledeč nad Sázavou. Řidič byl vyzván k předložení dokladů
potřebných k řízení a provozu vozidla, kde při této kontrole nepředložil svůj ŘP a následnou provedenou lustrací řidiče v evidencích PČR bylo zjištěno, že jmenovaný má do současnosti
platnou blokaci na všechny skupiny řidičského oprávnění. Tento
řidič byl dále vyzván k provedení dechové zkoušky na alkohol,
které se dobrovolně podrobil kalibrovaným přístrojem Dräger
Alcotest, kdy mu byla při první dechové zkoušce v čase 14:30
hodin naměřena hodnota 2,40 ‰ alkoholu v dechu, při druhé dechové zkoušce v čase 14:35 hodin mu byla naměřena hodnota
2,46 ‰ alkoholu v dechu. Řidič byl poučen o možnosti podrobit
se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, žilní krve, kdy o tuto možnost nepožádal ani nevyužil. Na
místě byla řidiči zakázána další jízda a v případě uznání vinny
mu u soudu hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 1 rok, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti, přičemž věc, že není držitelem
řidičského oprávnění tomuto řidiči jistě u soudu nepřilepší.
npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
KRAJE VYSOČINA STANICE LEDEČ N. S.
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU
Minulý příspěvek jsme
věnovali zásahu jednotek Kraje Vysočina v obcích,
které zasáhlo ničivé tornádo. Dnes shrneme činnost profesionálních hasičů za
prázdniny 2021.
V součtu je to 55 výjezdů, 55 událostí.
Stručně řečeno, průměrně jeden denně.
V některé dny je to četnější, jako například
8. 7., nebo 14. 7. To jsou po větru popadané stromy a vyjíždí se třeba 5x za směnu.
Technické pomoci zpravidla převažují
všechny ostatní typy událostí. Za celé
prázdniny jich čítáme 39. Nejvíce událostí
je stromů přes komunikace, dále likvidace
obtížného hmyzu. Těchto událostí je řada,
ale vyjíždí se pouze, pokud tam hrozí nějaké nebezpečí, jako alergik v domě, vosy
na dětském táboře a podobně.
V období prázdnin jsme zasahovali u 9
dopravních nehod, které si vyžádaly práci

6

hasičů. Část dopravních nehod, která souvisí s letním obdobím, jsou nehody s motocykly, popřípadě cyklisty. V našem případě jsme na nehodě s cyklistou zasahovali
jednou a s motocyklem 2x. Větší množství
srážek se dobře projevilo na požárech, kterých evidujeme pouze 5. Dva požáry lesní,
jeden požár slámy, jeden požár kůlny a jeden požár odpadu. Oproti minulým létům,
kde jsme evidovali desítky požárů na polích, se jedná o zlomek výjezdů.
Naše činnost samozřejmě nebyla jen
výjezdová. V měsíci červenci jsme provedli kontrolu dětských táborů v okolí
Ledče. Ve spolupráci s MěÚ Světlá n. S.
byl kontrolován počet dětí, kontakty, přístupová cesta do tábora a další.
15. 7. jsme cvičili ve ﬁrmě Schäﬀer
Sudex. Námětem byl únik kyseliny se
zraněním v mořírně sudů. Je zapotřebí
udržovat znalost hasičů v takovýchto
provozech. Foto na protější straně dole.

ppor. Bc. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč n. S.

LEDEČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI
Ani v měsíci srpnu 2021 ledečtí dobrovolní hasiči
nezaháleli. Kromě hospodářských činností pro svého
zřizovatele proběhla pravidelná školení, v jejichž rámci byli ocenění někteří hasiči. V minulém roce platná
opatření neumožňovala zajistit standardní průběh schůzí, a tak byli někteří z dobrovolníků oceněni později.
Martinu Hrindovi byla udělena medaile za věrnost,
Jaroslavu Jelínkovi a Ondřeji Janákovi krajské čestné
uznání. Martin Prášek a Martin Hrinda obdrželi medaili
za příkladnou práci. Stužku k věrnostní medaili za 50
let aktivní práce v našem sboru obdrželi plk. Jaroslav
Nácovský a Libor Hart. Na dětských táborech v okolí
Ledče byla provedena ukázka techniky. Poplach byl
jednotce vyhlášen jednou, když došlo k nekontrolovanému zahoření skládky na Vostojavce. V souvislosti
s konáním Pokoutního festivalu byly ověřeny přístupové cesty pro zásah v případě požáru anebo jiné
události. Na místě konání této akce bylo zjištěno, že
přístupová komunikace je průjezdná, ovšem v průběhu festivalu by znemožnila průjezd požární techniky,
případně sanitky, některá ze zaparkovaných osobních

vozidel návštěvníků. Ač při této kulturní akci nedošlo
k mimořádné události, je na místě řidičům opět připomenout, že při parkování svých vozidel musí mít na
paměti, že místo ponechané pro průjezd osobního automobilu zpravidla pro průjezd požární cisterny anebo výškové techniky nestačí a svým neohleduplným
či nedomyšleným parkováním mohou ohrozit životy
lidí zasažených mimořádnou událostí, neboť se k nim
nedostane pomoc a technika včas. Mgr. Dan Horký

BLAHOPŘÁNÍ PADESÁTNÍKOVI
Páté kulaté narozeniny oslavil dlouholetý významný ledečský hasič
Vítězslav Hess. V požární ochraně je aktivní od roku 1995, kdy u profesionálních hasičů prošel řadou funkcí, včetně velitele ledečské stanice
v letech 1997 – 2011 a čety v Havlíčkově Brodě. U dobrovolných hasičů
vykonává funkci jednatele. Přejeme hodně zdraví a vitality, pracovních
úspěchů a pohody v osobním životě. Hasiči Ledeč.

POZVÁNKA DO JEDLÉ
Sbor dobrovolných hasičů Jedlá zve všechny příznivce požárního sportu na okrskovou soutěž,
kterou v rámci okrsku č. 17, uspořádá v sobotu dne 11. 9. 2021 v Jedlé.
Soutěžit se bude pouze v disciplíně požární útok a soutěžit budou ženy, děti ve dvou kategoriích a muži.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ N. S.
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Nový školní rok je tady. Povinnou školní docházku
letos zahájilo 62 nejmenších žáků, které 1. září přivítaly na víceúčelovém hřišti v areálu školy společně se
zástupci města a vedením školy třídní učitelky Mgr. Jaroslava Bernáthová (I. A), Mgr. Jana Hrochová (I. B)
a Mgr. Dana Tůmová (I. C). K 1. 9. 2021 přestoupilo
do naší školy 30 žáků, na konci srpna 22 žáků naopak
odešlo do jiných škol (z toho na osmileté gymnázium
15 žáků) a 44 deváťáků bylo vyřazeno mezi absolventy. Celkový počet žáků se zvýšil na 699 a počet tříd
narostl na 32. Každý ročník tak dnes tvoří 3 třídy, třetí
ročník dokonce 4 třídy. Zatímco v 6. ročníku se nové
třídní učitelky Mgr. Petra Holatová (6. A), Mgr. Lenka
Bejčková (6. B) a Mgr. Petra Bay (6. C) musí vypořádat
s počtem 30 žáků v každé třídě, ve speciálním oboru se
podařilo udržet 4 třídy s minimálním počtem 5, resp.
6 žáků.
Výuku a zájmovou činnost v současnosti zajišťuje 65
pedagogických pracovníků (z toho 47 učitelů), kdy se
pedagogický sbor rozšířil o 4 nové učitele a 2 asistentky pedagoga. Naopak na konci minulého školního roku
odešli na zasloužený odpočinek oblíbení kolegové Ludmila Olišarová a Milan Štěpánek, kterým patří obrovské
poděkování za jejich 40letou skvělou nejen pedagogickou práci.
Začátek nového školního roku je opět provázen mimořádnými opatřeními MZd a MŠMT, jako jsou nepopulární antigenní testování a nošení roušek mimo vlastní
vyučování ve všech vnitřních prostorech školy, omezení
vstupu zákonných zástupců do budov školy, přísnější hygienická pravidla a standardy úklidu. Stejně jako
v loňském školním roce se žáci musí smířit s omezením
hromadných sportovních, kulturních či vzdělávacích
akcí, ale hlavně když zůstane u prezenční formy výuky,
kterou si určitě přejeme všichni zúčastnění, ať už očkování nebo neočkovaní. Hlavně, že můžeme společně se
učit, zpívat, cvičit, sportovat, což jsme ještě před dvěma
lety považovali za naprosto samozřejmé.

Poslední dvě činnosti pomáhají žákům v novém školním roce realizovat čerstvě rekonstruovaná sportoviště.
Díky významným investicím našeho zřizovatele Města
Ledeč nad Sázavou a získaným dotacím z peněz EU
mají žáci a členové sportovních klubů k dispozici nejen zmodernizovaný atletický stadion, ale i velkoryse
zrekonstruovanou tělocvičnu ve školní budově v ulici
Komenského, včetně zázemí pro externí návštěvníky.
Žáci a pedagogové na druhém stupni jistě ocení kompletně nové vybavení učebny výpočetní techniky a posílené Wiﬁ připojení. Čeho si však prakticky nikdo nevšimne, je nutná rekonstrukce páteřního vodovodního
potrubí v útrobách přízemí budovy A v Nádražní ulici,
která si nicméně vyžádala investici více než půl milionu
korun z rozpočtu zřizovatele.
Děkuji všem pedagogickým a nepedagogickým zaměstnancům naší školy za odvedenou náročnou práci spojenou s distanční výukou, s organizací tzv. určené školy pro
žáky zaměstnanců krizových povolání, s rotační výukou,
s testováním žáků, se zajištěním přísnějších hygienických
opatření, s prováděnými rekonstrukcemi a s dalšími mimořádnými činnostmi v uplynulém školním roce a přeji
jim i všem žákům a rodičům školní rok bez nucené výuky
doma, bez karantény a bez covidového onemocnění.
Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel školy

VE ŠKOLE JDE O ŽIVOT
Věta z titulku není žádná strašidelná nebo poplašná
formulace, ale výrok psychologa docenta Ivo Pondělíčka, jím zcela jistě chtěl podtrhnout význam vzdělání pro
celou naši populaci. Ale to zase není nic tak objevného
a dějiny školství i naše každodenní zkušenosti to jen dokumentují. A že bychom v těch dějinách měli kam sahat,
třeba už i do zaniklých civilizací. Docela jednoduše si
vystačíme s naším novodobým poznáním, zejména rakouským nařízením o povinné školní docházce. Průlomová byla už tereziánská nařízení z konce 18. století
o doporučení povinné školní docházky, ale jejich snahou
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byla převážně germanizace společnosti, ale jisté kladné
pokroky tu byly. Za základ se považuje nařízení o povinné školní docházce ze srpna 1805, a to pro děti ve
věku 6–12 let. Jen těžko si tuhle nařízení nějak idealizovat a je doloženo, že do školy v té době chodilo s bídou
60 % dětí a mnohé se i po „povinné“ školní docházce dál
podepisovaly třemi křížky (učily se tzv. trivium – číst,
psát počítat). O mnoho lepší tos úrovní nebylo ani za
školní katedrou. Ale zákon tu byl a časem se tu zdařile tu méně zdařile vyvíjel. Stejě tak tomu bylo i v našem městě a první doložené zprávy o místním školství

korespondují s historickými událostmi a novými školskými nařízeními. Velkým počinem pak bylo postavení
školy na ledečském náměstí v roce 1838. Vznikla nejen
za velké podpory obce i správce tehdejšího panství (Tereziánský ústav šlechtičen), ale také obcí z velmi širokého okolí. Škoda, že se ani při revizi z poslední doby
nepodařilo všechny podílníky této velmi záslužné stavby dohledat.
Mnohé události za těch uplynulých více jak dvou století, předběhly všechna nařízení a opatření, která se tu
za ta léta připravovala. A že jich bylo‘!
Poslední takovou událostí z poslední doby je epidemie covidu, která s naší školstvím opravdu zamíchala. Všechno nasvědčuje tomu, že bychom se z téhle

šlamastyky mohli dostat, ale jednoduché to nebude
a zůstane tu nejspíš už řada opatření, která se mohou
stát trvalou součástí příští povinné (a nejen jí) školní
docházky.
Nám nezbývá, než popřát vedením škol, kantorům,
žákům i studentům, aby se do školy zase vrátil rozumný
řád, který by všem zainteresovaným zajistil tolik potřebný klid i pohodu pro zajištění tak důležité životní
etapy – VŽDYŤ VE ŠKOLE JDE O ŽIVOT.
K tématu se vracíme na stránkách zářijového zpravodaje v příspěvcích vedení ledečských škol i příspěvkem
paní Aleny Vosmíkové, která tenhle „školní boj“ prožívala už před osmdesáti lety.
ok

BŘIDLICOVÁ TABULKA A PSACÍ KAMÍNEK,
PROVÁZELY NAŠE PRVNÍ KROKY DO ŠKOLY
– ZA VZDĚLÁNÍM
Říkala mi má matička, hle - tu je tvá školička,
půjdeš do ní, holčičko má, nesmíš býti stále doma.
Naučíš se číst a psát, zpívat, kreslit, počítat,
bude z tebe hodná žačka a ne hloupá ledajačka.
Naše výbava pro první třídu byla břidlicová tabulka
s psacím náčiním, kterému se říkalo kamínek a houbičkou (pravou mořskou) na otírání popsané tabulky, na
které jsme se učily psát písmena a číslice. Podle svých
schopností jsme je přepisovaly do písanek a početníků,
kde se již známkovaly. Tabulka měla na jedné straně
vyznačené řádky na písmena i číslice a na druhé straně byla na kreslení bez řádek. Na kreslení jsme měly
též náčrtník z podřadnějšího papíru. Čtvrtky byly drahé a výkresy na nich se známkovaly. Dále to byl penál
s tužkami, guma, násada na pero a krabička s několika
perky, která se musela měnit podle „těžké“ ručky žáčka.
Na čtení to byla „Poupata“ a na počty už se nepamatuji.
Ještě kousek hadříku na otření perek a aktovka na záda.
Nemohly chybět ani pastelky.
Ve třídě se v zimě topilo uhlím. Brzy ráno musel pan
školník ve všech třídách roztopit a pak už to bylo jen
na slečnách učitelkách. Říkaly jsme „paní učitelko“, ale
nepamatuji si, že by některá byla vdaná. Řídící byla paní
učitelka Soukupová, naše třídní až do 5. třídy byla paní
učitelka Krajíčková. Do třídy jsme chodily jen dívky.
Do vyšších tříd obecné školy docházeli vyučovat některé předměty učitelé z měšťanské školy.
Ledeč měla svého hejtmana, ale hlavní slovo zde měla
německá policie, vedená panem Sowou. Byl postrachem
jak obchodníků, tak i chovatelů domácích zvířat. Ze
všeho se musely dávat odvody. Kontroly chodily počítat
drůbež i veškerý dobytek. Za zabití prasete muselo být
povolení a musela se odevzdat kůže, zvaná krupon. Kdo
měl rád sulc, musel si nechat zajít chuť. Běda, když se
na někoho prozradilo, že dělal něco „na černo“. Postih
byl tvrdý! Potraviny, byly na lístky a látky i textil na

body. Kde byla větší a chudá rodina, ráda změnila body
za lístky na potraviny a obnošené šaty po dospělých se
přešívaly na děti.
Nápisy musely být česko-německé a vše, co bylo z 1.
republiky, muselo zmizet. Na pile jsme hlad neměli.
Tatínek měl dva pruty nastražené v Sázavě a z návalů
viděl, jestli se tam něco mrská, a tak bedýnka upevněná
ve vodě byla stále plná ryb. Pan Och jednou týdně chodíval pomáhat na jatky panu Škvorovi, a tak i plná taška
z výseku přišla vhod. Občas i někdo z chlapů, tam pracujících, občas něco přinesl, a tak šalanda voněla cibulí
a česnekem celý týden. Tatínek jezdil jednou týdně na
kole na Hamry do mlýna pro dva pecny chleba, a když
bylo třeba, ve volných dnech tam pomáhal. Maminka
s paní Ochovou chodily občas s ruksaky na zádech pro
trochu mouky do mlýnů Sychrova, Chřenovic a Kožlí,
kde se maminka s majiteli znala. Ne každý, kdo si dával
semlít obilí, měl na zaplacení, a tak mlynáři, to co jim
zbylo, prodali svým známým „na černo“. Tak se prolínal život školní s tím všedním, kde se hlavně muselo
zabezpečit jídlo a chod domácnosti. Na snímku vchod
do „pily“ od ostrůvku.
Alena Vosmíkvá
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ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Začíná další školní rok, na který se všichni těšíme. Nutno dodat, že v souvislosti s COVID-19 máme také jisté
obavy a nejistoty, jak vše bude probíhat. Jindy věci jisté
a samozřejmé se stávají minulostí. Každoročně připravujeme pro žáky a studenty mnoho školních i mimoškolních
aktivit. Mezi důležité aktivity pro veřejnost, na které se
nyní připravujeme, patří prezentace školy na ledečském
náměstí v polovině září 2021, dále Vysočina Education
Festival 2021 (22.–23. 10. 2021) v jihlavském Cityparku
atd.
Po dlouhé době přivítáme ve škole všechny žáky a studenty, kterým se budeme snažit vytvořit přívětivé a bezpečné místo pro vzdělávání.
V průběhu prázdnin jsme opravovali, malovali, stěhovali,
uklízeli a připravovali rozvrh pro nový školní rok. Prázdninový provoz naší školy (vaření, úklid, opravy, ubytování)
zajišťovali zejména nepedagogičtí zaměstnanci. V průběhu prázdnin opakovaně vyhledávají naše služby sportovní
týmy, kterým zajišťujeme ubytování, stravování, pronájem
sportovní haly a venkovních prostor. Ve školních dílnách
v Poštovní ulici se pokračuje ve druhé etapě rekonstrukce
stropů a střech. Z důvodu letošního nepříznivého počasí se
nám dokončující práce pravděpodobně protáhnou do září.
Jsme velmi rádi, že Kraj Vysočina tuto akci realizuje a naše
škola tak získá opravené prostory školních dílen. Touto
cestou děkuji našim zaměstnancům za odvedenou práci,
která byla často nad rozsah jejich povinností.
Zahájení školního roku střední školy proběhlo ve středu
1. září 2021. Do prvních ročníků nastoupilo 30 žáků primy
(osmileté gymnázium), 22 žáků 1.B (čtyřleté gymnázium),
21 žáků 1.I (informační technologie, 10 žáků 1.ST (strojírenství) a 6 žáků tříletého učebního oborů strojní mechanik (1.SM) V novém školním roce jsme pro velký zájem
uchazečů o čtyřleté gymnázium otevřeli další samostatnou
třídu čtyřletého gymnázia. Na střední odborné škole převážil zájem uchazečů o maturitní obory nad obory učebními.
Jsme velmi rádi, že je velký zájem o informatiku, která se
promítá do všech oborů a má vysoké uplatnění absolventů
na trhu práce. Začátkem září spolu se Střediskem volného času Ledeč nad Sázavou organizujeme pro nové žáky
střední školy adaptační dny.
V letošním roce bude probíhat výuka na vyšší odborné
škole podle nově akreditovaného vzdělávacího programu
Ekonomika a management podniku. Zahájení školního

roku na vyšší odborné škole bude v pondělí 6. září 2021.
Studenty do prvního ročníku přijímáme do 31. 10. 2021.
Na vzdělávání žáků a studentů se bude v novém školním
roce podílet 44 pedagogů a dalších 16 nepedagogických
zaměstnanců.
Škola má pro vzdělávání připraveno velmi dobré materiální vybavení, jsme zapojeni v mnoha projektech, které
pomáhají žákům a studentům rozvíjet požadované kompetence a zlepšovat materiální zázemí školy. Žákům a studentům jsou k dispozici laboratoře chemie, fyziky (včetně
hvězdárny), biologie a odborné učebny jazyků, výtvarné
výchovy, digitálních technologií, programování, svařování a CNC. Pro výuku slouží také vlastní multifunkční sál,
moderní sportovní hala, hřiště s umělým povrchem. Ve
škole se z cizích jazyků vyučuje angličtina, němčina, francouzština, ruština a latina. Své znalosti a dovednosti si žáci
a studenti mohou zdokonalit také na odborných praxích
u zaměstnavatelů. Ve strojírenských oborech vyučujeme
programování CNC strojů v programech HEIDENHAIN,
FANUC a SIEMENS SINUMERIK, realizujeme pro tyto
žáky svářečské kurzy a nabízíme praxi u zaměstnavatelů.
Nedílnou součástí těchto oborů jsou krajská a podniková
stipendia.
Do nového školního roku vstupujeme s optimismem
a věříme, že společně vše zvládneme.
Přeji žákům, studentům, svým kolegům a také rodičům
úspěšný nový školní rok 2021/2022 plný zdraví, optimismu, spokojenosti a pohody.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

Osmileté gymnázium – prima

SOŠ, informační technologie a strojírenství

10

Zveme veřejnost a zájemce o studium
na dny otevřených dveří školy
20. října 2021 a 27. listopadu 2021.
Pro školní rok 2022/23 nabízíme tyto maturitní obory:
Gymnázium osmileté
Gymnázium čtyřleté
Informační technologie
Strojírenství – programování CNC
Pro školní rok 2022/23 nabízíme tyto učební obory:
Strojní mechanik
Obráběč kovů
Nástrojař

ZNÁTE TŘI ZÁKLADNÍ ČESKÉ LŽI?
JDEME NA JEDNO. DOPIJEME A PŮJDEME. OD ZÍTŘKA NEPIJU!

Tohle pořekadlo jste už nejspíš slyšeli a ono nás
dneska oslím můstkem navede na téma ve společnosti velmi oblíbené, a to na pivko. Na začátku
léta, v červencovém zpravodaji, jsme téma žízně
uvedli limonádou, speciálně jsme se díky panu Josefu Plevovi seznámili s tou místní – ledečskou. Na
sklonku léta se žízně podržíme a vydáme se s panem Plevou po stopách místních pivovarů a bude
to stopa hluboko do historie Ledče. Žízeň provází
lidstvo odjakživa a nebyla to vždycky jen ta pro
život nezbytná, lidstvo brzy přišlo na to, že nápoje
se dají vylepšovat, a to vlastně až, v případě piva,
k dokonalosti. Tak se také stalo, že lidé přišli na to,
jak dobrý a také strategický je to obchodní artikl.
Přiblíží nám to povídání pana Plevy a přesvědčit
se můžeme prakticky denně, když si v obchodech
a hospodách prohlédnete nabídku nápojů, pivo nevyjímaje. Až oči přecházejí!
Žízeň se samozřejmě dostala i do hantýrky, a tak
známe, že se dá – „lábovat, lábat, cucat, cintat,

lemtat, bumbat, bryndat, žíznit, nasávat, sát. Chlastat jak nezavřenej, nedovřenej, prokopnutej, dvouhrbej, jako když má dutý nohy, lejt do tykve, lejt do
foroty, štosovat chlast, natankovat, šoupnout si do
hlavy, vomočit si sosák, dát si mlaska, cvaknout si,
zavlažit, vyloupnout, vymlasknout, vytáhnout, kopnout nebo houknout do sebe…“ Pestré, že?
A stavy, kdy se to se „žízní“ a pivkem přežene,
jsou ještě pestřejší A BARVITĚJŠÍ (bumba, kozák,
nasávačpára, pařič…), ale to už vám necháme
jako kvíz někam do hospůdky – těch slov je nepřeberně a těch nečekaných přirovnání, však uvidíte.
Tak snad jen na vysvětlenou, když se o někom řekne, že je NAMOL. Nejde o žádné šatní motýlky
(i když ten trhavý let by jistou podobnost nabízel),
prý jde o staré sloveso mlamolat, což znamená blábolit, žvanit – a to už asi bude blízko.
Vraťme se však k ušlechtilejším záležitostem,
spojeným se žízní a pitím. K tomu nás jistě dovede
příspěvek pana Josefa Plevy.
ok
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KDE JE PIVOVAR, TAM NETŘEBA PEKAŘE
ANEB O LEDEČSKÉM PIVU
Když mám blbou náladu,
do hospody zajedu.
Potěšením je mi pivo,
dej si taky, jak je libo.
Svět je hnedka krásnější,
a já jsem taky moudřejší.
Jen málo Ledečáků ví, že město Ledeč n.
S. mělo dva pivovary. Právo vařit pivo mělo
město už v 15. století.
První pivovar – měšťanský, byl na náměstí, v severozápadní části u řeky Sázavy. Pozůstatky pivovaru se dochovaly do dnešních
dnů. Hlavní budova a vstup byl z náměstí,
dnes je zde zlatnictví pana Bárty. Zachoval
se kamenný portál hlavních vrat a kamenné
obložení dveří (zlatnictví). Uvnitř budovy
jsou původní klenby a silné zdi, které pamatují mnoho století.
V zadní části u řeky Sázavy se dochovala
kamenná, dnes památkově chráněná, stavba. Je to dvoupatrová, klenutá sýpka, uvnitř
s klenbami a kamennými pilíři. Sloužila
k uskladnění obilí a sladu. Po mnoho let
zde byl sklad podniku Ovoce-zeleniny a ani
dnes většina obyvatel města neví, k čemu
původně stavba sloužila.
Druhý pivovar byl pod hradem (dnes v Pivovarské ulici). Založil ho Adrian svobodný
pán z Enkefurtu. Kdo byl tento nizozemský
šlechtic a jak se na ledečské panství dostal?
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29. září 1634 umírá majitel ledečského
panství Jan Rudolf Trčka z Lípy. Nedlouho
před svou smrtí, v době, kdy rodina byla již
v nemilosti, sepsal Jan Rudolf závěť, podle
niž, měla Ledeč připadnout Ferdinandu Robmhapovi ze Suché (ironie osudů je všudypřítomná – chlapík ze Suché jde vařit pivo) na
Třemošnici a Janu Humpoleckému z Bukovic (ledečskému hejtmanovi). Císař Ferdinand II. však Trčkovu závěť neuznal, neboť
Jan Rudolf a jeho manželka byli obviněni
z činnosti proti císaři v letech 1619–1620,
kdy se připojili ke stavovskému povstání.
Trčkovým dědicům byly odňaty veškeré
statky a rozděleny císařovi věrným služebníkům. Ledečská panství a statek Hamr, taktéž
město Ledeč s vesnicemi připadly dědičným
listem Ferdinanda II., 6. července 1636 za
věrné služby nizozemskému šlechtici Adrianovi svobodnému pánu z Enkefurtu.
A právě tento šlechtic zakládá pod ledečským hradem pivovar. První doložená zpráva o tomto pivovaru je z „Odhadu panství
Ledečského“ z 21. října 1740. Zpráva uvádí
budovu z kamenného zdiva, pokrytou šindelovou střechou. Uvnitř měděná pánev,
chladící stoky, dvě klenuté spilky (část pivovaru, ve které probíhá kvašení piva), níže
klenuté humno s kamenným stokem. Sýpky
pro slad a světnice pro sládka. Dále byla při
pivovaru dílna na výrobu sudů a rozsáhlý

podzemní sklep. Zajímavostí je, že chmel
do panského pivovaru se dodával ze tří
chmelnic, které byly přímo v Ledči. Pivovar zásoboval hospody ve městě a mimo to
ještě další v širokém okolí.
Postupem doby se majitelem pivovaru
stal c. k. Tereziánský ústav šlechtičen na
Pražském hradě. V roce 1896 měl pivovar
pronajatý Karel Linhart. Od roku 1907 Jan
Geisselreiter a v roce 1912 se stal nájemcem
Ladislav Neumann. K další změně dochází
ve válečném roce 1916, kdy si pivovar pronajímá Bedřich Perknovský. Poté, v roce
1924 Josef Škvor, pivovar byl v té době pod
státní správou, a roku 1926 si pivovar a sladovnu pronajímá sládek J. Odehnal.
V roce 1940 je pivovar přejmenován na
Pivovar a sladovnu města Ledeč nad Sázavou. Vařilo se zde výborné sudové a lahvové pivo, 12° světlý ležák a 10° pivo výčepní včetně černého. V roce 1940 si pivovar

pronajala Františka Odehnalová se sládkem
Jaroslavem Stejskalem, který držel pivovar
až do znárodnění v roce 1949.
Pivovar byl zařazen pod správu Československých pivovarů - národní podnik. Vše se
centralizovalo a malé provozy se zavíraly.
Poslední várka se uskutečnila v lednu 1949.
Tím končí několik století vaření piva v Ledči nad Sázavou. Pivovar postupně chátral.
Odmala bydlím v Pivovarské ulici a tak jako
kluk jsem s kamarády prolézal rozpadající
se budovy, sklepy a nad pivovarem ve skále
jsme lezli do jeskyně (dnes již zasypané),
kde byla nádrž na vodu, ze které bral pivovar vodu na vaření piva.
Později budovy zabral podnik Jednota,
něco se opravilo, něco zbouralo a byly zde
zřízeny sklady potravin. Dnes je zde prodejna COOP a na místě bývalých sklepů
je prodejna hospodářských potřeb.
Josef Pleva
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O LÁSCE A OBĚTOVÁNÍ Dnes začnu citátem: “Z toho
jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život“ (1Jan
3,16). Položit za někoho život je jistě řešení krajní, ale opravdu milující lidé mu rozumí. Ve vyhrocených situacích ohrožení
života se milující člověk rozhoduje k oběti nejvyšší pro milovanou osobu, ať jde o dítě nebo jiného člověka. Někdy k oběti ani v těchto situacích nedojde, pud sebezáchovy zafunguje,
rozum vyargumentuje, ale nastavení k obětování sebe sama za
milovaného je lidsky naprosto a všeobecně pochopitelné. Proto
tak dobře rozumíme prvoplánovým ﬁlmům, kde je tento motiv
použitý. V naší klidnější části světa se spíše setkáme s dlouhodobým obětováním se. Rodiče pečují o dítě s postižením až do
svého stáří, manžel se stará o manželku s demencí, děti pečují
o rodiče a podobně. Často až k hranici naprostého vyčerpání,
opuštění slibné a zajímavé kariéry, rozpadu vztahů a zhoršení
vlastního zdraví. Toto dlouhodobé obětování je obtížnější než
jednorázová oběť života za život. Svědčí o obrovské lásce, která je až nadlidská. Říkám si, že tento cit je přímým spojením
člověka s Bohem. Obdivuji Vás a děkuji, že jste.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
– Výuka náboženství na základních a středních školách začíná
v září, bližší informace a přihlášky na faře u p. Sklenářové.
Společenství pro děti malé a školní – datum bude upřesněno
(na faře, 1. skupina 3-6 let, zajišťuje p. Sklenářová, 2. skupina
1. a 2. stupeň ZŠ, zajišťuje Barča Wolfová)
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
15. 9. Pannu Marii Bolestnou (vzpomínáme na bolest, kterou
Maria vytrpěla jako matka Ježíšova)
16. 9. Sv. Ludmilu, mučednici (babička sv. Václava, vychovala
ho).
21. 9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty (apoštol, který provázel Ježíše, dle tradice autor evangelia)
28. 9. Sv. Václava, mučedníka, patrona českého národa
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

ČÁST KLIENTŮ DOMOVA HÁJ JIŽ PŘES MĚSÍC ŽIJE
V LEDČI N. S.

Již přes měsíc se můžete s klienty Domova Háj potkat v Ledči nad Sázavou –
ať již v obchodě, když jdete na nákup,
nebo na procházce.
V Ledči nad Sázavou byly postaveny
dva domy pro pobytové sociální služby
komunitního typu. V domech bude žít
celkem dvanáct lidí. První dům v Ledči nad Sázavou je určen pro šest osob,
které potřebují vysokou míru podpory, je
v něm od 15. 7. 2021 poskytována služba
domov pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o novostavbu (dvoupodlažní) a je určena pro osoby s vysokou
mírou podpory. V domě je 6 jednolůžkových pokojů a obývací pokoj s kuchyní.
Přitom dva pokoje mají mezi sebou koupelnu a je možné v nich využívat zvedací
systém Roomer pro přesun imobilního
člověka do vany či na postel. Kolem
domu je zahrada. V druhém domě bude
pro 6 osob poskytována služba chráněné
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bydlení. Dům bude rozdělen na dvě oddělené domácnosti – v jedné budou žít
čtyři klienti, ve druhé dva. Objekt pro
službu chráněné bydlení je již dokončen.
Klienti by se do tohoto domu měli přestěhovat hned po jeho vybavení. Jedná
se o dvoupatrovou novostavbu, která je
určena pro osoby s nízkou mírou podpory. Není určena pro imobilní klienty, není
bezbariérová. V 1. nadzemním podlaží je
domácnost pro 4 osoby. K domu patří

terasa se zahradou, kde je možné si i pěstovat vlastní zeleninu nebo květiny.
Domov Háj prochází procesem transformace. Další část klientů, kteří dosud
žijí v domově nedaleko Ledče nad Sázavou, se brzy bude stěhovat do Havlíčkova
Brodu, Golčova Jeníkova a Chotěboře.
Přestěhování do lokalit přinese klientům
možnost žít běžným způsobem života.
Mgr. Andrea Šeredová, pracovnice pro
komunikaci s veřejností Domova Háj, p.o.

ÚSPĚCHY VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ LEDEČ
SMETANOVA LITOMYŠL
– UDÁLOST ZAČÁTKU
PRÁZDNIN
Letošní součástí expozice každoroční Smetanovy výtvarné Litomyšle byly i naše práce. Po loňské
covidové prezentační pauze, letos
3. 7. proběhla v prostorách zámeckého pivovaru, v prostředí krásného renesančního zámku, vernisáž výstavy II. a III. ročníku
celonárodního projektu MenArt. Spolu se svými lektory –
současnými předními umělci (výtvarníky se zvučnými jmény – Martinou Skálovou, Michalem Gabrielem, Tomášem
Císařovským a Richardem Loskotem), zde vystavovali svoje díla vzniklá v rámci tohoto projektu i jejich žáci a také jejich učitelé ZUŠ. Mezi nimi i žákyně 2. Ročníku (II. stupně
Výtvarné tvorby) Anežka Casková a její učitelka Výtvarné
tvorby v ZUŠ (a autorka tohoto článku) Gabriela Hrubešová. Na výstavě, kterou v době jejího trvání navštívilo přes
600 návštěvníků, bylo vidět i naše autorské plastiky, vzniklé
pomocí 3D tisku.

Máme radost nejen z úspěchu celé této výstavy, ale také
z toho, že přestože byla původně neprodejní, i tak jeden
z autorů dostal nabídku k prodeji vystavené práce. Našel se
zájemce o koupi jednoho z děl. Tím bylo právě dílo Anežky
Caskové, které se investice do výtvarného vzdělání, jak se
zdá, teprve začínají pomalu vracet. Alespoň věřím, že tato
nabídka mladé autorce nebyla v její umělecké dráze zdaleka
poslední… Čímž se též potvrzuje, že investice do vzdělání v žádném oboru není zbytečná, ale naopak – je dobrým
vkladem, který se při další osobní snaze vždy zúročí. Anežce tímto přejeme hodně dalších tvůrčích úspěchů.
ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
– VE ZNAMENÍ DALŠÍCH VÝZEV
Anežka Casková, jakožto účastník a úspěšný absolvent
projektu MenArt, ve školním roce 2019–2020, ve skupině
pana Prof. Michala Gabriela, bude úspěch a inspiraci i nadále potřebovat. Na konci loňského školního roku byla vybraná v projektu MenArt do jeho dalšího ročníku, pro rok
2021–2022. O prázdninách podepsala pracovní smlouvu
v projektu na další školní rok a to tentokrát nejen se svojí
učitelkou (Gabrielou Hrubešovou), ale i s dalším vybraným
žákem Výtvarné tvorby, kterým je právě již výše zmíněný
vítěz letošní soutěže Čímtačára – Jáchym Pytlík. Všichni
tři budou v novém školním roce součástí pracovní skupiny
pana Petra Váši – v dramatické sekci projektu. Jde tu o přesah Výtvarného oboru a o jeho propojení s ostatními obory
v rámci umělecké tvorby. Na tu se pod vedením našeho lektora těšíme už 3. 9., kdy se v Bechyni nový ročník rozjíždí.
Všem zmíněným žákům tímto gratulujeme k úspěchům
a děkujeme za vzornou reprezentaci naší Základní umělecké
školy a Výtvarného oboru, ale také našeho města. Přejeme
ale především radost a osobní naplnění z tvůrčí práce.
Za výtvarnou tvorbu ZUŠ Ledeč – G. Hrubešová
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ZA KULTUROU
– POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
 ZUŠ Ledeč vás zve na VÝSTAVU PRACÍ ŽÁKŮ
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY na ledečském hradě. Výstava probíhá od června do září – pondělí –
neděle v čase od 9:00–17:00 hod. V říjnu ji můžete
navštívit pouze v sobotu a v neděli od 9:00–17:00
hod. Výstava se nachází v dětském okruhu.
 V pátek 3. září 2021 se můžete přijít rozloučit
s prázdninami do Vilémovic. KONEC PRÁZDNIN – Hospoda u Čerta Vilémovice. Těšit se můžete na grilovačku, vystoupí kapela Vysočina. Začátek od 18:00 hod.
 Turistický oddíl Pohodář vás zve 4. září na 8. POCHOD PROKLETÝ ÚDOLÍM, Start 8:00–11:00
hod. u Obecního úřadu Hněvkovice, cíl do 18:00
hod. tamtéž. Startovné od 15 ti let 30,- Kč. Délka
tras: Hněvkovská 10 km, Želivská 14 km, Sázavská
14 km, Želivsko-sázavská 25 km. V cíli na vás bude
čekat diplom a odměna. Trasy nejsou vhodné pro
vozíčkáře a kočárky. Více informací najdete na
www.top-hnevkovice-webnode.cz
 SVČ Ledeč nabízí TANEČNÍ KURZ 2021 pro
mládež 15 let a více. Termín: 5. 9.–20. 11. 2021.
Cena 2.200,- Kč (pro nové členy), 1.300,- Kč (pro
účastníky nedokončeného kurzu 2020) Zápis od
2. 5. 2021 na emailové adrese nebo v kanceláři
SVČ, Barborka 790. Přihlášky a bližší informace
na www.svcledec.cz
 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. 4 týdny pro krásu,
zdraví a zábavu, 4 živly – 4 týdny. Přihlásit se můžete pomocí emailu: marcela.marcela@centrum.cz
 RPŠ při ZUŠ Ledeč Vás srdečně zve 9. září na
písňový RECITÁL BOSENSKÉ ZPĚVAČKY








AIDY MUJAČIČ. Na koncertě uslyšíte bosenské
písně, hlavně písně sefardských židů v jazyce ladino. Na koncertě vystoupí i žáci ZUŠ – účastníci odpolední hudební dílny. Začátek v 18:00 hod.
v synagoze.
11. září se na hradě uskuteční ŘEMESLNÝ JARMARK od 10:00–22:00. V programu hod. vystoupí skupiny – Čiperkové, kapela Melissa a country
„Sešlost u stolu“. V průběhu dne také taneční skupina Simply Dance a zpěvák Jarek Šimek. Provázet
bude Bára Štěpánová, kmotra pohádkového putování. Těšit se můžete na stánky prezentující různá
řemesla, občerstvení a pro nejmenší bude k dispozici skákací hrad. Vstup zdarma.
Zveme Vás na další BLEŠÁK A VĚCNOU SBÍRKU BEZPENĚZ. Akce se uskuteční v Kulturním
domě v KOŽLÍ a to 11. září od 14:00 hod. do večerních hodin. Věci můžete nosit do KD Kožlí od
úterý 7. 9. do čtvrtka 9. 9. vždy od 16:00 do 18:00
hod. a v nejnutnějším případě v sobotu 11. 9. od
11:30 do 13:00 hod. Více informací na www.budelip.com
18. září se v Zahrádce uskuteční PROHLÍDKY
KOSTELA (NPU) Začátek v 11:00 a ve 14:00 hod.
Více informací na www.zahradka.euweb.cz
Zveme Vás 23. září na koncert s názvem STŘÍPKY ZE ŽIVOTA DVOŘÁKOVA, pásmo k výročí
180 let od narození hudebního skladatele Antonína
Dvořáka. Akordeon – Jitka Baštová, loutna – Jindřich Macek. V pořadu zazní hudba českých autorů
19. a 20. století. Začátek v 18.00 hodin v synagoze.
Vstupné dobrovolné.
Mirka Pajerová

Aktuální informace o konání akcí sledujte na stránkách jednotlivých pořadatelůᄨ

LETNÍ KINO 2021 NA LEDEČSKÉM HRADĚ
Předposlední červencový víkend bylo možné na ledečském hradě navštívit promítání LETNÍHO KINA. V pátek
se promítal český ﬁlm Šarlatán, ověnčený několika Českými lvy. V sobotu lechtivá komedie Matky a neděli pořadatelé věnovali pohádce Princezna zakletá v čase, která se mj.
natáčela částečně i na nedaleké Lipnici. Počasí nám v pátek i sobotu opravdu přálo, v neděli sice přišla silná bouřka,
ale většina odvážných diváků vydržela a užívala si bouření
na plátně i nad svými hlavami. Chtěl bych prostřednictvím
zpravodaje poděkovat všem, cca 500 návštěvníkům, za návštěvu, hradní osádce za pomoc při organizaci, Královské
stezce a kapele R.U.M. za zapůjčení aparatury. Obci Hradec a FK Ledeč n. S. za zapůjčení lavic. Doufám, že se
příští rok opět na ledečském hradě potkáme na nějakém
pěkném ﬁlmu LETNÍHO KINA.
Michal Simandl
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TRÁVA, ÚDRŽBA REGENEROVANÉ ZELENĚ
A TO OSTATNÍ
Zejména v letošním roce se nabízí otázka, co asi nejvíce trápí a o čem diskutují občané snad skoro všech měst
v republice. Rezonující téma je určitě kosení travnatých
ploch, extrémně vlhký rok, kdy se průtrže mračen střídají
s tropickými teplotami, určitě přispívá k tomu, že se potvrzuje přísloví – roste jako z vody (nejvíce tráva a plevele). Kde jsou politici a vědci, kteří v březnu a dubnu 2021
svolávali různá školení a obávali se příchodu extrémního
sucha a dalších s tím spojených jevů? Naštěstí si příroda
nedá poroučet a tak se nám po několika letech počasí vrátilo do normálu, naplnily se vyschlé studny a v řekách se
stabilizovaly průtoky, což je nepochybně ta kladná strana
mince.
Druhou, zápornou stranou je pak fakticky nezvladatelný
růst trávy a plevelů. Je běžné, že 14 dní po pokosení části
plochy, doroste tráva do stejné výše ještě nekosené. Je to
koloběh, který nelze, vzhledem k vývoji počasí, úspěšně
a ke spokojenosti všech občanů a na všech lokalitách včas
redukovat.
Kosení travnatých ploch provádí na našem území ﬁrma
Technické služby, společnost s ručením omezením. Přes
veškerou snahu pracovníků této ﬁrmy a nasazení všech
mechanismů došlo k časovým prodlevám, které byly způsobeny poruchami strojů, povětrnostními podmínkami,
množstvím travní hmoty a dalšími faktory. Neosvědčilo
se ani „mozaikové“ kosení, které by nepochybně mělo

opodstatnění v suchých letech. V současné době se kosí
na lokalitě Sídliště Stínadla, poté přijde na řadu Haškovka
a kolo se bude opět opakovat.
Údržbu regenerované zeleně, na základě podmínek dotačního titulu, je zadavatel povinen předmět dotace udržovat do roku 2025. Jen za těchto podmínek bude mít celá
tato akce smysl a bude moci plně sloužit obyvatelům, což
byl také záměr celého projektu. V současnosti plochy plejí,
keře upravují a provádějí další odborné práce dvě stálé zahradnice, které rotují po záhonech ve třítýdenním intervalu. Někde musí samozřejmě interval zkrátit a tím zůstane
pak některý záhon, na který se ještě nedostalo „ošizený“
a bohužel i déle zaplevelený a neudržovaný. Uvažujeme
o stálém posílení skupiny zahradnic, všichni ovšem víme,
jak těžké je sehnat kvaliﬁkovaného a odpovědného pracovníka.
Jak bylo v úvodu článku konstatováno, přívalové deště jsou na týdenním pořádku, což způsobuje i vymývání
kamínků z dlažeb a další splach různých nečistot. Tak se
stává, že ulice a kanalizační vpusť, která byla ještě minulý
týden relativně uspokojivě zametaná a čistá, je najednou
opět znečištěna.
Přes veškeré výše uvedené problémy věříme, že se nám
společně podaří situaci zvládnout a nelehký letošní rok
překonat.
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru OVŽP

Ovocná a růžová školka
Šťastných
NABÍZÍ VELKÝ VÝBĚR
okrasných keřů, jehličnanů, rhododendrónů,
vřesů, hebe, kanadských i kamčatských borůvek,
ostružiníků, maliníků, rakytníků, brusinek,
okrasných trav, trvalek, zeminy.
Prodejní doba:
pondělí – pátek: 8–16 hod., sobota: 8–12 hod.
Ovocná a růžová školka Šťastných
Hněvkovice, Nová Ves u Dolních Kralovic 2
584 01 Ledeč nad Sázavou
tel. 604360546, 604408336
e-mail: skolka.stastny@wo.cz
www.skolka-stastny.cz
Podzimní prodej ovocných stromků a růží bude
ZAHÁJEN 15. ŘÍJNA 2021.
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ROZJÍŽDÍME HÁZENKÁŘSKOU SEZÓNU
Letošní léto bylo malinko odlišné, protože jsme nenechali
nic náhodě a celé léto jsme trénovali. Avšak v srpnu jsme přípravu na další sezónu rozjeli mnohem více intenzivně. Letošek
není výjimkou a nezbývá než doufat, že tato nadcházející sezóna bude dohrána a hlavně hrána v alespoň trochu normálním režimu. Všechny kategorie se postupně na začátku srpna
vystřídaly na Melechově, kde se posiloval týmový duch a to
jak při různých hrách, tak i cyklo výletech. Nejmenší házenkáři
ladí formu na tradičním Házenkářském kempu, kde se zaměřují
především na fyzickou zdatnost. Kategorie žákyň a dorostenek
odjely potrénovat do Třebíče, kde kromě fyzičky trénují herní
kombinace a obranné systémy.
Mladší žáci v rámci herní přípravy odjeli na turnaj do extraligového Nového Veselí. Během tří dnů je čekalo celkem sedm
zápasů, které všechny vyhrály a tím si zajistily první místo. Kluci dokázali, že je házená baví a ukázali, že se poperou o každý
míč a chtějí dát za každou cenu gól. Za perfektní reprezentaci
ledečské házené si zaslouží velkou pochvalu.
Všem házenkářům a házenkářkám přejeme do nové sezóny
mnoho radosti ze sportu a věříme, že budeme mít možnost ukázat, co v nás je.
Lenka Pešková
Rozlosování házené podzim 2021
So 11. 9.

13:00

Ml. dorostenky

Ledeč – Náchod

So 18. 9.

10:30

Ml. dorostenci

Ledeč – Bohunice

So 18. 9.

13:00

Muži

Ledeč – Chrudim

So 25. 9.

9:00

Ml. Žačky

Soutěžní turnaj

So 2. 10.

10:30

Ml. dorostenci

Ledeč – Ivančice

So 2. 10.

13:00

Ml. dorostenky

Ledeč – Kolín

So 2. 10.

15:30

Muži

Ledeč – Kolín

Ne 3. 10.

9:00

Přípravka

Soutěžní turnaj

Ne 10. 10.

9:00

St. žačky

Soutěžní turnaj

So 16. 10.

10:30

Ml. dorostenci

Ledeč – Olomouc

Ne 24. 10.

9:00

St. žáci

Soutěžní turnaj

Ne 31. 10.

15:00

Ml. dorostenci

Ledeč – Centrum Haná

Ne 7. 11.

9:00

Ml. žáci

Soutěžní turnaj

So 13. 11.

13:00

Ml. dorostenky

Ledeč – Mělník

So 13. 11.

15:30

Muži

Ledeč – Mělník

So 20.11

10:30

Ml. dorostenci

Ledeč – Uh. Hradiště

So 4. 12.

10:30

Ml. dorostenci

Ledeč – Újezd u Brna
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SPRÁVU STADIONU TEHDY ZABEZPEČOVALI
MANŽELÉ RAJDLOVI
6. ČÁST FOTBALOVÉHO BEJVÁVALO
OD JOSEFA NAVRÁTILA
Následující část bude o lidech, kteří nejenom jako hráči naplňovali zápasové rozpisky A i B
mužstva, nebo si přicházeli na hřiště „jen“ propotit dres a provětrat plíce, ale i o lidech, kteří
se tenkrát o fotbalový život starali a vidět nebyli. Mohou mít mezi čtenáři stále žijící pamětníky,
kteří si je třeba rádi připomenou.
Na následujícím tablu, z dílny Jirky Cikána, připomínám kompletní herecké obsazení toho
„historického postupu“ z roku 1960 a jména jeho účastníků.

1. řada shora, odleva: Alexandr Olyjnyk, Josef Maloušek, Jaroslav Petrů, Jiří Cikán, Jindřich
Knytl, Josef Vratislavský, Josef Navrátil, Jan Peca
2. řada: Václav Fiala, Jaroslav Šťastný, Milan Konopka, Josef Dvořan, Karel Vávra, Jaroslav
Čvančar,
3. řada: Ladislav Kalivoda st., František Franče, Antonín Kubát, Jiří Svoboda, Vilém Herout,
Josef Beneš.

Mimo jmen pod tablem jsou ještě další uvedená u obrázků v každé předešlé části, ty už
opakovat nebudu. Pak jsou tu ještě ti, kteří se
na žádném foto z „mého“ úseku středověku
neobjevují, jako třeba Vašek Hořejš (bratr
Franty), Zdeněk a Eda Vítkové (starší Zdeněk
odehrál jen několik zápasů v roce 1960), Láďa
Běloch (prošel jen krizovým obdobím let
1961-63), Pepík Vrzáček (brankář) a také nejmladší, ještě dorostenci, kteří ale s mužstvem
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dospělých už začínali: Ríša Fiřt, Jarda Černický a Jarda Habásko ml. Asi v roce 1966
přišel ještě nejdříve Tonda Pitruň ze Zruče
a zakrátko po něm Franta Mikšíček z Nového
Bydžova. To jsou asi všichni, s kterými jsem
se setkal na hřišti.
Z dalších, kteří se do ledečské kopané na
hřišti ještě zapojili a nastupovali třeba za B-čko, jen co si pamatuju nebo nějak zjistil: Arnot, Janák, Pisařík, Gregor, Taševský, Tesař,

a další. Měl bych asi přidat i Labounka, krátkou posilu pro několik zápasů sehraných jedny prázdniny, kdy nás diváci chválili.
Řada hráčů (zejména z tabla) sehrála možná
více ty zápasy dřívější a do zápasů po roce
1960, už většinou z různých důvodů zasáhli jen ojediněle, jako např. L. Kalivoda st., J.
Beneš, A. Kubát, V. Herout, J. Záviška a další. Naopak dál ještě několik let pokračoval F.
Franče, a to už měl blízko ke čtyřicítce. Hrál
už před mým příchodem. Stejného ročníku
možná byl i Jarda Dvořák st. (objevuje se už
na foto v květnovém čísle LZ), s kterým jsem
před jeho koncem s aktivním fotbalem ještě několik zápasů odehrál, stejně jako zápas
i s Josefem Prchalem st. – asi s posledními z té
končící starší generace.
Stálici v bráně – Lexu Olyjnyka v tom popisovaném ročníku 1960-61 a možná už i dříve,
nahradil občas i Milan Fenik. Hvězda u házené, ale „původním povoláním“ výborný brankář fotbalový, vyrostlý ve Spartaku Třebíč.
Jeho asi posledním zápasem v našem dresu
fotbalovém mohl být v Chlumci n. C., kde mu
soupeř zlámal ruku a já jsem ho v bráně musel nahradit, protože druhého náhradníka po
Milanovi jsme s sebou neměli. Také z házenkářů si s námi „na půl úvazku“ zahrál třeba
Vašek Flekal, Karel Och nebo Standa Novák,
kteří patřili dokonce do základu a další, kteří
vypomáhali v „béčku“, jako například Luboš
Štěpánek, Pepík Laštovička, Franta Mendl,
Mirek Peřina, možná i Pepík Benc atd.
Nemělo by se zapomenout ani na osoby, které se podílely na práci ve výboru oddílu a na
správce stadionu. Do výboru se moc zájemci
nehrnuli, asi stejně jako dnes. Docházeli tam
i bývalí hráči jako L. Kalivoda st., J. Dvořák
st., V. Vodolán, možná i A. Kubát, několik
obětavých dobrovolníků z řad fandů a jiných
příznivců, jakými byli například pánové Jiřík
a Exner, jejichž funkce vyžadovala přítomnost
u každého zápasu doma i venku. I nejstarší hráči, jako F. Franče, K. Vávra a J. Cikán,
kteří se v mužstvu střídali jako kapitáni. Asi
nejdéle ve výboru působil F. Franče, který byl
určitě přínosem pro své ekonomické znalosti
a možnosti, neboť v patronátním podniku byl
ekonomickým náměstkem. Stihl jsem hned

po svém příchodu ve výboru i p. Hájka, který
byl tenkrát v KF hlavní technolog.
Zvláštní pozornost si zaslouží MUDr. František Vyroubal, který od svého příchodu do
Ledče nejen se svojí zdravotnickou brašnou
doprovázel mužstvo i na venkovní zápasy, ale
asi působil i ve výboru oddílu. Ač sám s aktivním fotbalem do styku asi moc nepřišel, na
soupisce byl jedno období uváděný jako náš
trenér a krátký čas opravdu naše tréninky
i vedl.
Správu stadionu zajišťovali na počátku mé
paměti manželé Rajdlovi, kteří v přízemí šaten i bydleli. Své kompetence měli rozdělené
tak, že paní se starala o pořádek v šatnách
včetně praní a žehlení oblečení a pan manžel
ostatní ve stejném rozsahu, jako to asi zajišťuje i správce dnešní.
Z té o stupeň starší gardy od té naší mám
v paměti živé mimo dvou už jmenovaných, už
jen některé. Postávali až na horním stupni hlediště až u plotu podpalujíce si navzájem svá
cigára a porovnávající asi tehdejší hrací podmínky jejich s našimi a hledali rozdíly. Jarda
Dvořák st., pan stavitel Boudník, pánové Laštovička, Čech, Janeček, Konopka, Stýblo, to
bývali snad ti nejpravidelnější, kterých jsem
si všiml z hrací plochy při zápase. U všech
nemám ani jistotu, zda šlo o hráče nebo pravidelné diváky.
Dalo by se toho napsat ještě více třeba o Lexovi – nepřehlédnutelné osobnosti celého ledečského fotbalového středověku, s kterým
jsem se potkal už na měšťance, protože jsme
byli stejný ročník a spolužáci. Nebo o hráči
Pepovi Dvořanovi, pro někoho neznámém,
bodrému Moravákovi z Vracova, kterému
umožnilo jeho působení v mužstvu jen tu
jednu sezónu (1960) jeho zaměstnání na ext.
montážích. Setkával jsem se s ním dost často
služebně i potom a bylo to setkání někdy velmi zajímavé – už ale bez fotbalové příchutě.
Omlouvám se, jestli jsem v tom výčtu osob
někoho vynechal, ale snažil jsem se vydolovat
je nejen ze své paměti, ale hledal jsem i u jiných pamětníků. Kolik z jmenovaných ještě
žije? Moc nás asi nezůstalo. Příště závěrečná
7. část.
Josef Navrátil
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
14. září uplyne 10 let, kdy jsme se navždy
rozloučili s panem KARLEM RAUEREM
z Habreku. Děkujeme všem, kteří mu věnují
tichou vzpomínku.
S láskou rodina.
Dne 24. 9. oslaví 55 let společného života manželé
MARIE a JOSEF RÝDLOVI z Ledče n. S. Do dalších společných let jim přejeme hlavně hodně zdraví.
Děti s rodinami.

Dne 21. srpna 2021 uplynulo už 8 let od tragického úmrtí pana MARTINA HOSPODKY
z Ledče n. S. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou spolu s námi.
S láskou a každodenní vzpomínkou
– rodiče a sourozenci s rodinami

Dne 11. září uplyne 6 smutných let od úmrtí
naší maminky a babičky
– paní MUDr. JULIE LÁCHOVÉ z Ledče n.
S. S láskou a úctou vzpomíná –
rodina Novákova a Láchova.
V červnu loňského roku za ní navždy odešla
naše drahá dcera a její vnučka
– paní TEREZA SEBEROVÁ (rozená Nováková). S velkou bolestí v srdci, láskou
a každodenní vzpomínkou…
rodiče, bratr a manžel s dětmi

Uprostřed léta, 30. července letošního roku, uplynulo 5 let od
úmrtí pana JAROSLAVA JANEČKA z Ledče n. S.
Dne 7. září uplynulo už 25 let, kdy nás navždy opustila
paní MARIE JANEČKOVÁ rovněž z Ledče n. S. Kdo jste je
znali a měli rádi, věnujte jim spolu s námi tichou vzpomínku.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Iva a Hela s rodinami.

Hledám pro společný život hodnou paní. Je mi 50 let,
jsem nekuřák a nepiji alkohol.
Zn.: zahrádka. Kontakt na telefon: 605 342 247
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