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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI VaK HAVLÍČKŮV BROD

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVEN 2015
sobota, neděle, svátek 9:00-12:00

Rada města na svých jednáních 
ve dnech 4. a 18. května řešila mimo jiné:

– zahájila realizaci další významné investice a to nové čistírny 
odpadních vod v areálu Nemocnice v Háji vybráním dodava-
tele projektové dokumentace pro získání dotace

– zadala zpracování externího auditu odpadového hospodářství 
ke zhodnocení hospodárnosti nakládání s odpady ve městě 

– schválila smlouvu o odběru a zpracování bioodpadu v kom-
postárně v Pavlově 

Zastupitelstvo města se sešlo 27. května 
a projednalo a schválilo tyto podstatné body:

– příspěvek na pořádání městských slavností pro o.s. MOLEKUL
– prodej pozemků v průmyslové zóně nad Penny 
– mimosoudní vyrovnání s fi rmou Evos Hydro ohledně 

pozemků v prům. zóně 
– splátkový kalendář pro splacení pohledávek od fi rmy Evos 

Hydro a občana S.V.

Na základě požadavku občanů Vrbky se 13. května uskutečnila schůzka jejich zástupců se zastupiteli Ledče, kde je seznámili se 
svými problémy a důvody požadavku odtržení k obci Kozlov. 

-JD-

Vážení spoluobčané, jak jsme již informovali v článku uve-
řejněném na webových stránkách města dne 12. 3. 2015 http://
www.ledecns.cz/cs/clanky/vyjadreni-vedeni-mesta-k-proble-
matice-cyklostezky.html, který se týkal stavby „cyklostezky“ 

začínající od ulice Z. M. Kuděje a končící u rekreačního táboro-
vého střediska ve Sluneční zátoce, došlo k takové změně okol-
ností, které neumožnily nadále zachovat status vybudované cyk-
lostezky. Protože se jedná o lokalitu, ve které je zvýšený pohyb 
chodců, cyklistů a in-line bruslařů, chtěli bychom všechny uži-
vatele upozornit, že se nyní jedná o veřejně přístupnou účelovou 
komunikaci, na které se pohybují motorová vozidla a platí zde 
pravidla zákona o silničním provozu. Z výše uvedených důvodů 
proto apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, kteří 
se na této komunikaci pohybují, aby dbali zvýšené opatrnosti. 
Pro úplnost dodáváme, že na této komunikaci bylo instalováno 
dopravní značení, které by mělo podpořit bezpečný provoz. 
Věříme, že ačkoliv se již nejedná o cyklostezku, zůstane tato 
lokalita nadále oblíbeným místem procházek a sportovních akti-
vit a všichni účastníci silničního provozu, pohybující se v této 
lokalitě, k sobě budou vzájemně ohleduplní. 

-OdMI-

Na konci května se konala v H. Brodě 
řádná valná hromada společnosti Vodo-
vody a kanalizace H. Brod. Největšími 
akcionáři společnosti jsou obce v regi-
onu, tedy i Ledeč. Byla tu schválena 
výroční zpráva a účetní závěrka za rok 
2014. V tomto roce hospodařila společ-
nost zatím s nejlepším výsledkem v její 
historii. Výsledek je 18 536 000 Kč, 
z toho se rozdělí na dividendy akcionářů 
9 613 217 Kč. Za akcii se tak bude vyplá-
cet ještě o korunu více než minulý rok. 

Protože objem prodané vody více-
méně stagnuje, snaží se vedení fi rmy 
rozšiřovat svoji podnikatelskou činnost 

i do jiných oborů. Z minulosti provozuje 
solární elektrárnu, která významně při-
spívá k zlepšení ekonomiky fi rmy. Na 
této valné hromadě bylo odhlasováno 
rozšíření podnikatelské činnosti o provo-
zování veřejného osvětlení a s tím spoje-
ných činností.

Jedním z důležitých bodů valné hro-
mady byla volba nového představen-
stva. Za Ledeč byl nominován a zvo-
len RNDr. Pavel Policar, dalšími členy 
byli zvoleni: Ing. Tomáš Hermann, Ing. 
Tomáš Škaryd, Mgr. Vlastimil Marušák, 
Václav Venhauer, Mgr. Jan Tourek a Ing. 
Ivan Kuželka. 

Na závěr si dovolím připomenout, že 
veškerá voda dodávaná do spotřebitelské 
sítě je zdravotně zabezpečována desin-
fekcí a kontrolu kvality vody zabezpečují 
akreditované laboratoře. V rámci dozoru 
prováděného Krajskou hygienickou sta-
nicí byly všechny kontroly v roce 2014 
bez závad.

MVDr. Pavel Vrbka

13.–14. 6. MUDr. Pumprová, 
Hrnčířská 2925, H. Brod Tel.: 569 428 238

20.–21. 6. MUDr. Teclová, 
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 426 109

27.–28. 6. MUDr. Laštovičková, 
Kalinovo nábřeží 605, H. Brod Tel.: 569 425 751

4. 7.–5. 7. MUDr. Maštálka, 
Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 569 721 553

11.–12. 7. MUDr. Novotná, 
Bechyňovo nám. 2,  Přibyslav Tel.: 607 966 550
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VČELÍ PRODUKTY

CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ
aneb první ročník ledečského agility závodu RašCUP

Včelaři ze ZO Ledeč nad Sázavou uspo-
řádali pro své členy i pro veřejnost v pátek 
24. dubna v hotelu Sázava přednášku na 
téma VČELÍ PRODUKTY A APITE-
RAPIE. Učitelka včelařství Ivana Lubi-
nová (na snímku) přítomné poučila o roz-
dílu nektarového a medovicového medu, 
který je lepší pro děti, který pro diabetiky, 
či sportovce. Poradila též, jak nejefektiv-
něji ze včelstva získat propolis a použít ho 
v domácí lékárničce. Pan doktor František 
Dudek, dlouholetý včelař, přidal i něko-
lik poznatků ze své lékařské praxe. Celá 
přednáška byla velice přínosná nejen pro 
zdejší včelaře, ale i pro zúčastněnou veřej-
nost. Vedení včelařů ZO Ledeč děkuje 
všem přítomným za čas, který v tak pěkný 
jarní den obětovali vzdělání.
Za ČSV ZO Ledeč n. S. Martina Casková     

Byl to nápad Petry Blažkové, trenérky 
agility při ZKO Ledeč nad Sázavou 
a hned zpočátku se setkal s kladnou ode-
zvou u všech členů ZKO. Nikdo, včetně 
autorky nápadu, si ovšem nedovedl před-
stavit náročnost organizace takové akce. 
Petra se svým blízkým okolím věno-
vala přípravě každou volnou chvilku 
a v závěru odvážně úkolovala i další 
členy ZKO. Úspěšně se podařilo zajis-
tit datum a místo pořádání, rozhodčí, 
domluvit technické zázemí i občerstvení 
pro účastníky, získat podporu sponzorů 
a ceny pro vítěze. Závodníci se postupně 
hlásili, startovní listina se plnila a jak to 
bývá, krátce před uzávěrkou nastal příval 
přihlášek a dosáhli jsme limitu. Nakonec 
bylo tedy přihlášeno 70 závodníků. 

3. května 2015 nastal den D, ze 70 
přihlášených se dostavilo 64 závod-
níků a přes drobné problémy byl závod 
odstartován. Závodníci obdrželi uvítací 
balíček, který obsahoval domácí zdo-
bené perníčky se psí tématikou, vizitky 
sponzorů a poukázku na nákup od jed-
noho ze sponzorů. Pro psy pak každý 
dostal vepřové ouško z domácí udírny.
Petra zastávala dvě role, hlavního orga-
nizátora a také závodníka. Hlavního 
komentátora akce pak bravurně zvládla 
J. Pešková. Soutěžilo se ve třech kate-
goriích: štěňátka, začátečníci, závodníci. 
Za ZKO Ledeč startovalo celkem devět 
členů. Přesto, že se neumístily, získaly 
si sympatie všech přihlížejících Jaruška 
Čechová a malá Daisynka. Byla to pro ně 
premiéra, trénují pouhý měsíc a daly do 
toho maximum.

Eliška Starostová s Erou si doběhly 
pro bramborovou medaili, čtvrté místo 

z deseti je perfektní výsledek. Poslední 
štěně od nás byl Art, australský ovčák 
Petry Hlavové, který si už na podzim 
vyzkoušel, jaké je to startovat na závo-
dech. Tentokrát to bylo 2x páté místo. 
Další skupinkou byli začátečníci. Pája 
Pajerová s kokršpanělkou Daisy neměly 
štěstí, Daisy prostě neměla svůj den, ale 
pevně věříme, že v příštím ročníku ukáže 
to, co dokáže na trénincích a doběhne do 
cíle bez chyb!! Iveta Sechovcová s Pau-
lem si vyskákali dvakrát 4. místo, dívat 
se na ně byla opravdu radost. To, co Iveta 
s Maďarem dokázala za pouhý rok tré-
ninku, je obrovská motivace pro všechny 
další. Nikol Jiříková s Keysy to na 
domácí půdě vyloženě svědčilo, vybojo-
valy zlatou v prvním běhu (jumping), ve 
druhém (agility) stříbrnou medaili. Petra 
Blažková s Viktorkou naopak doběhly 
jako zlaté v agility a v jumpingu to bylo 

stříbro Jitka Macharáčková a Riky, kte-
rým se také dařilo, v jumpingu doběhly 
páté, v agility dokonce třetí. Alena Jelín-
ková a Scully doběhly nejkrásněji oba 
dva běhy čistě v kategorii závodníků. 
Vybojovaly tak 2x stříbro a v součtech 
3. místo. Pokud to tedy spočítáme, vybo-
jovaly členky ZKO Ledeč nad Sázavou 
osm medailí, 3x 4. místo a 3x 5. místo, 
a to je skvělý výsledek. Závod se setkal 
s velmi pozitivním ohlasem, a tak byla 
zřejmě založena nová tradice a příští rok 
budeme v pořádání RašCUPu pokračovat. 
A jedna zajímavost na konec, během akce 
se u občerstvovacího stánku mimo jiné 
dobroty spořádalo také 10 kg palačinek.

Fotografi e najdete na internetu na 
adrese: http://ibaj.rajce.idnes.cz/Ras-
Cup_Ledec_nad_Sazavou_2015  

ZKO Ledeč n. S.
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MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH!

DOBRÁ ZPRÁVA NEJEN 
PRO SENIORY 

FOTOGRAFIE ŽÁKŮ 
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY 

ZUŠ LEDEČ

Neuvěřitelného úspěchu dosáhl náš  
žák trumpetista Dominik Horáček 
v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře 
na dechové nástroje, které proběhlo ve 
dnech 22.–24. května v Liberci. Nejen 
že vyhrál svou kategorii, ale s nejvyš-
ším bodovým ohodnocením se stal 
absolutním vítězem soutěže žesťových 
nástrojů všech druhů a kategorií, ve 

které soutěžilo 131 nejlepších hráčů z celé republiky! Blahopřání 
patří nejen Dominikovi, ale i jeho učiteli Josefu Jůzlovi a klaví-
ristovi – učiteli Karlu Čížkovi.

„Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese 
stáří.“ Solón

V říjnu 2015 otevírá ZUŠ Ledeč nad Sázavou za fi nanční 
podpory Města AKADEMII UMĚNÍ SENiorů. Hlavním mot-
tem AKADEMIE je, stát se místem, které SENiorům pomůže 
splnit nejen svůj dávný SEN věnovat se umění, ale zároveň 
zprostředkuje možnost naučit se něčemu novému, jinému nebo 
navázat nové přátelství.

Pro koho je AKADEMIE UMĚNÍ SENiorů určena?
Pro všechny SENiory důchodového nebo nezaměstnané 

předdůchodového věku, držitele průkazů ZTP - tedy kategorie 
„55 +“, kteří mají vztah k umění nebo jen pouhou chuť vyzkou-
šet si něco nového. Přihlásit se mohou začátečníci i pokročilí, 
občané města Ledče n. S.

Co AKADEMIE UMĚNÍ SENiorů svým studentům nabízí?
Odborné vzdělání ve třech uměleckých oborech: 
Hudební obor: hra na hudební nástroje, sborový zpěv, před-

nášky z dějin hudby 
Taneční obor: pohybová a taneční dílna – fyzické a psy-

chické uvolnění, protažení, relaxace
Výtvarný obor: plošná, prostorová tvorba, arteterapie
Multimediální tvorba: úprava fotografi í na PC, animace, 

dějiny umění, grafi ka, informatika
Jak výuka probíhá?
Výuku, vedou kvalifi kovaní pedagogové z řad učitelů ZUŠ 

Ledeč n. S. a bude probíhat v dopoledních hodinách, případě 
po skončení výuky žáků.

Typ studia zvolí každý student podle svých psychických 
i fyzických schopností.

Senior si společně s lektorem stanoví tempo, obtížnost a svůj 
cíl, ke kterému bude studium směřovat.

Zájemci se tedy nemusí obávat, že studium nezvládnou. 
V hudebním oboru bude výuka probíhat zpravidla hodinu 
týdně, v ostatních oborech 2 hodiny jedenkrát za 14 dní.

Po ukončení tříletého studia AKADEMIE UMĚNÍ SEN 
obdrží student na slavnostním ceremoniálu certifi kát o absolvo-
vání studia, který mu bude předán z rukou vedení školy a před-
stavitelů Města.

Kolik výuka stojí?
Díky představitelům našeho města, kteří tento projekt svým 

hlasem podpořili a zajistili tak jeho fi nancování z městského 
rozpočtu, je toto vzdělávání zcela bezplatné.

„Umění stárnout je umění žít. Využít každé chvíle k naplnění 
svých přání, snů, strávit co nejvíce času s lidmi, které máme 
rádi, prostě plnohodnotně prožít svůj život.“

Přijďte si k nám splnit svůj SEN!! 
Informace a přihláška ke stažení je na www.zusledec.cz 

v sekci Akademie nebo k dispozici v ředitelně ZUŠ.

Kristýna Kolářová: Kalous s mláďaty

Barbora Fišerová: Portrét mláděte kalouse

Václav Čapek: Netopýr rezavý

Martin Černý: Orel
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V GALATEKU PROBĚHLY DNY VÝROČNÍCH OSLAV 

U příležitosti výročí založení fi rmy 
proběhly v květnu 2015 dny otevřených 
dveří, kde se prezentovala nejen historie 
naší fi rmy, ale i její vize do budoucna. 
Bylo možné si prohlédnout celý výrobní 
areál včetně výzkumné laboratoře a byl 
zde i bohatý zábavný program.

Tyto oslavy byly rozloženy do dvou 
dnů. 13. května se uskutečnil Den ote-
vřených dveří pro zákazníky a obchodní 
partnery a 16. května jsme uvítali v are-

álu naší společnosti veřejnost a bývalé 
i současné zaměstnance. 

První den se přijelo podívat téměř 140 
zákazníků a obchodních partnerů z celé 
Evropy. Velká účast byla i na dnu ote-
vřených dveří pro veřejnost, kdy počet 
návštěvníků převyšoval 400 osob a to 
pro nás bylo příjemné překvapení.

Ještě jednou vám děkujeme za účast 
a zájem o naši společnost!

Vedení a zaměstnanci 
společnosti GALATEK a.s.

PRODÁM
byt 3+1, v OV v Ledči n. S. 

Dispozice: chodba, koupelna, 
WC, kuchyň, pokoj, obývací 

pokoj, ložnice, balkon a sklep 
celkem 66,8 m2. Dům je zděný 

a zateplený, okna jsou plastová, 
balkon je zasklený, střešní 

kry  na po rekonstrukci. Dům má 
centrální topení, vlastní měřiče 
energií, nízké provozní náklady. 

Okolo domu dostatek míst 
k parkování. 

Klidné místo a příjemný výhled.
Cena:  720.000,- Kč. 

Kontakt: 721 705 707 
(RK nevolat).

Firma CWS s.r.o. přijme 
do pracovního poměru 

MANIPULAČNÍHO DĚLNÍKA, 
PO ZAPRACOVÁNÍ ZÁSTUPCE OPERÁTORA SMĚNY. 

Požadujeme: minimálně výuční list v oboru elektro nebo strojního 
zaměření, fl exibilitu, ochotu učit se zpracování  plastů. 

Nabízíme: práci v nepřetržitém provozu, možnost profesního růstu, 
odpovídající mzdu, stravenky, práci ve stabilní rozvíjející se fi rmě.

Kontakt: Martinec Vladimír,
 tel.: 608 300 034, 

e-mail: martinec@cws.cz

PRODÁM POZEMEK 
BÝVALÉHO CHATOVÉHO TÁBORA

Na pozemku je 17  chat, některé v použitelném stavu, je zavedena elektrika 
a městská voda.

Rozloha 10917 m2,  nachází se v těsné blízkosti chráněného území Šeptouchov, 
územním plánem  je určený na sport a rekreaci s možností výstavby 

obslužných budov a zařízení (penzion apod.). Požádáno o změnu využití 
na výstavbu domů. Celková cena 
pozemků je 1 300 000,- Kč,  při 
rychlém jednání výrazná sleva. 

Kontakt: tel.: 605 246 477,  marek@ptice.cz
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Na pět desítek zájemců, včetně 
představitelů Dolního Města, pamět-
níků i zástupců nejmladší generace, 
se 2. května 2015 sešlo na akci, kte-
rou k 70. výročí konce 2. světové 
války uspořádal na úpatí vrchu Mele-
chova Nezávislý podmelechovský 
spolek. Důvodem bylo připomenutí 
obětí nacistické zvůle v tomto cípu 
Vysočiny. Nebylo jich málo – oběti 
totálního německého nasazení, židov-
ští spoluobčané, postřílení v květ-
nových dnech 1945 či zemřelí těsně 
po válce v důsledku vyčerpání orga-
nismu z útrap koncentračních táborů. 

Na osudových místech 
Vzpomínková akce začala setká-

ním na návsi v Dobré Vodě, kde 
všechny účastníky, kteří si připnuli 
na klopy pamětní trikolory, za pořá-
dající spolek přivítal jeho výkonný 
předseda Jan Kárník. Odtud se 
pak všichni přesunuli do nedaleké 
zatáčky nad Loukov, ve které stojí 
malý pomníček, věnovaný památce 
Antonína Popka, který byl v těchto 
místech zastřelen prchajícími němec-
kými vojáky 6. května 1945. Právě 
tento žulový památník byl podme-
lechovským spolkem a dalšími dob-
rovolníky obnoven (za fi nančního 
přispění obce Dolní Město) a bylo 
upraveno jeho nejbližší okolí včetně 
vysazení mladých lip.

Obnova náhrobku
Také Popkův hrob na loukov-

ském hřbitůvku se v posledním 
roce dočkal od členů spolku citlivé 
úpravy a opravy. A právě u Popkova 

památníku v loukovské zatáčce pro-
běhlo položení květin a živé scénické 
čtení z kronik a výpovědí pamět-
níků, které velice plasticky navo-
dilo atmosféru konce války a přiblí-
žilo okamžiky smrti Antonína Popka 
a dalších obětí německého totalit-
ního režimu z Dobré Vody (V. Vlk, 
A. Dvořák, B. Růžek aj.). 

Všichni se radovali a Tonda byl 
mrtvej

Součástí scénického čtení byla také 
vzpomínka M. Holaty na poslední 
okamžiky života jeho padlého kama-
ráda: „Tonda Popek měl devítku pis-
toli v kapse. A ten jeden Germán chtěl 
připálit cigaretu. Tak mu škrt, a aby 
mu vítr nezhasil oheň, kryl ho oběma 
rukama. Germán toho využil, šáhl mu 
rychle do kapsy pro bouchačku, vytáhl 

ji a začal mstivě pálit. Do Tondy 
Popka a po Pudilech. Franta skočil na 
kolo a ujel, žádnou nekoupil. Bohouš 
to dostal do ramene a krku a sva-
lil se do škarpy a zůstal ležet. A do 
Tondy Popka našil skoro celý zásob-
ník. Tonda vykrvácel. Pamatuji se 
zřetelně, že v jeho těle bylo osm ran, 
osm děr, úplně prostřílenej jak ced-
ník. Ležel bezvládně na silnici. Němci 
utekli. Tondu Popka jsme pak donesli 
domů a položili do kuchyně na postel. 
Byl jsem pak na pohřbu v Loukově 
u kostela, to tam tehdy bylo ohrom-
nýho lidstva, květen, všichni se rado-
vali a Tonda byl mrtvej...“ 

Proti zapomínání, pro připomínání
Vyvrcholením vzpomínkového 

setkání byla bohoslužba, kterou za 
všechny oběti 2. sv. války v našem 
kraji sloužil v loukovském kostele 
sv. Markéty P. Jakub Jan Med. Při-
pomněl důležitost vztahování se 
k minulosti a k našim mrtvým jako 
součást vnímání domova. A to je 
také jeden z programových bodů 
našeho spolku - veřejně se anga-
žovat v refl exi nedávné minulosti, 
připomínat zajímavé a pozapome-
nuté osobnosti našeho kraje a hle-
dat v (pod)melechovském území 
pevné, nadějeplné body, které tvoří 
neviditelnou síť středoevropské kul-
tury. V jednoduchém logu našeho 
spolku, které navrhl typograf Luboš 
Drtina, je přítomna nejen křivka 
vrchu Melechova, ale také „zachy-
cen“ pohyb od minulosti do přítom-
nosti. Ve směru proti zapomínání, 
lhostejnosti a ignoranci. 

MD

POD MELECHOVEM PO STOPÁCH 
KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
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Další střelba se ozvala ve městě 
v Hrnčířích. Tak byl dům (stojí 
dodnes) a krejčí Robert Romanov 
tam vyvěsil ručně zhotovené vlajky 
SSSR, USA, Anglie a Číny (!), byla 
tam i naše vlajka. Jak jela jedna sku-
pina na autech, hned na vlajky začala 
střílet. Vím, že na vedlejším domě 
(Svobodův) byly důlky od střel 
i díra v okně. Samozřejmě, co nej-
dříve a rychle vlajky majitelé odstra-
nili. Říkal mi později jeden známý, že 
kupodivu byl nedaleko mladý český 
četník, který pro jistotu vniknul zadem 
do domu s pistolí v ruce, kdyby se něco 
dělo. Ale Němci čas neměli a pospí-
chali na západ.

Další střelba byla v noci u soko-
lovny, ale o tom jsem už psal. Tam 
zemřel tehdy rodák z Chřenovic pan 
Jaroslav Sychrovský.

Po osvobození byla také jedna 
střelba, a to na dvoře nynější radnice. 
Někde zajali dva německé vojáky 
a kdosi rozhodl o jejich popravě. Tak 
se našli tací a dělali popravu. Říkal mi 
nechutnosti můj bratranec, který odtud 
musel utéct. V celách okresního soudu, 
u nichž se to dělo, byli tam zatčení 
neskutečně vyděšení, protože se 

domnívali, že ani oni neujdou hrůzám 
revoluce… Oba vojáci byli pohřbeni 
na hřbitově.

Málem jsem i já viděl jednu tragé-
dii. Dívali jsme se na silnici u okres-
ního úřadu, jak tam projíždějí auta. 
Na krajnici šla jedna paní, kterou jsme 
znali. Na ruce nesla rudou vlajku, na 
níž byla hvězda a srp s kladivem, navíc 
čerstvě namalovaná panem Dane-
šem. Tudíž mokrá a bylo nutné, aby se 
nepřilepila. Němci to uviděli, zachras-
tily závěry pušek a řev. Otec volal 
„Nicht schiessen!“ (Nestřílet!). Když 
pak k nám auto dorazilo, tak důstojník 
otcovi říkal, že to brali jako provokaci. 
Dopadlo to dobře.

Ale nedopadlo to vždy a všude 
dobře. Do Ledče jezdil jako šofér auto-
busu z Čechtic pak Vopátek. Tam na 
obecním úřadě se stalo, že tam vtrhla 
skupina Němců. Jemu se podařilo 
nějak utéct, ale asi dva vyvedli před 
úřad a tam je zastřelili. Jistě je tam 
pamětní deska dodnes.

Podobně došlo k tragédii někde 
u Slavošova, kde Němci postříleli při-
hlížející. Prý někdo někde vystřelil. 
Byl tam i někdo z Pertoltic. Otec ho 
znal, jakýsi pan Bělina, rolník. 

Byl konec války. Smrt na poslední 
chvíli, navíc zbytečná (jako v celé 
válce).

JARO 1945. Události se valily. Jed-
nou jsme šli na Vostojavku, sníh už 
byl pryč. Slyšeli jsme jasně, jak na 
východě to duní, fronta byla kdesi 
u Ostravy a bylo to slyšet!

Jarní měsíce byly ve znamení toho, 
že se přesouvala kvanta lidí. Do 
města přijížděly vlaky s uprchlíky od 
Zruče. Zajišťovalo se jejich ubytování 
v rodinách. Brzy jsme zjistili, že jde 
o Němce z Berlína. U dědečka byd-
lela paní, která měla v Berlíně obchod 
s textilem, muž byl kdesi v uniformě. 
Každopádně byla slušná. Naopak 
u nás v domě ubytovali v kuchyni 
souseda paní s klukem Rolfem (asi 8 
let) a mladší dcerou. Ta byla odrzlejší 
a měla připomínky při odchodu, že se 
vrátí a ještě uvidíme. Tehdy tam při-
šli němečtí četníci, kdosi tam dopra-
vil dvoupatrovou postel, nahoře spaly 
děti, dole ta paní (z Berlína). Soused 
musel dát pryč kanape. Pokračování 
příště.

RNDr. Miroslav Vostatek

K historii lidského společenství patří, bohužel, i války. Jsou 
plodem lidské nesnášenlivosti a touhy ovlá dat druhé. V květnu 
uplynulo 70 let od konce 2. světové války. Městská rada v Ledči 
nad Sázavou pokládá za samozřejmé tuto událost vzpome nout. 
Tato událost není jen příležitostí k pietní vzpomínce, ale i po 
tolika letech se ještě objeví zprávy, které vypovídají o jedineč-
nosti takových historických událosít. Mezi takové patří i vzpo-
mínky dr. Vostatka. Zde je pokračování jeho vyprávění.
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Okrsek č. 17 Ledeč nad Sázavou 
se opět po roce sešel, aby změřil své 
síly, tentokrát to bylo při oslavách 
110. výročí založení Sboru dobro-
volných hasičů v Kozlově. V pátek 
8. května 2015 od 13 hodin pořá-
dala obec Kozlov a Sbor dobro-
volných hasičů v Kozlově oslavy 
ke 110. výročí založení místního 
sboru, spolu s oslavami probíhala 
i okrsková soutěž, které se zúčast-
nily všechny sbory z našeho okrsku 
a ze sousedního okrsku přijeli svoji 
šikovnost předvést hasiči z Bojiště.

Za krásného počasí jsme začali 
nástupem všech hasičů, včetně sou-
těžících, na louce za vesnicí, kte-
rou nám na celou akci zapůjčila a.s. 
Vrcha Jedlá a část p. Geher, a to 
bezplatně, za což jim patří moje 
poděkování. Na slavnostní nástup 
přijeli hasiče pozdravit představi-
telé okresního sdružení, a to jeho 
starosta Josef Stejskal a zástupce 
Jan Cihlář, vedoucí aktivu zaslou-
žilých hasičů Jaroslav Nácovský 
a za profesionální hasiče přijel npr. 

Jiří Prchal, přišla i celá řada před-
stavitelů sousedních obcí, podpo-
řit své hasiče v soutěži a nechyběli 
ani představitelé města Ledče n. 
S. Na slavnostním nástupu vesměs 
všichni popřáli jak SDH Koz-
lov k jeho oslavám, tak i soutěží-
cím hodně úspěchů, Ing. Horáková 
z Ledče při svém vystoupení vzpo-
mněla, že několik málo dnů před 
našimi oslavami měl svátek pat-
ron hasičů, a to svatý Florian. Pan 
Poborský, ředitel a. s. Jedlá, popřál 
všem hasičům hodně štěstí a hlavně 
soutěž bez úrazů. Po všech řeční-
cích si vzal slovo místostarosta obce 
Kozlov Josef Bouma a se zastupi-
teli obce Kozlov předal starostovi 
obce, panu Josefu Borovskému, dar 
a poděkoval za dosavadní činnost 
a dlouholetou práci pro obec a za to, 
že v obci vykonává funkci starosty 
už 25 let, tedy celé čtvrtstoletí.

Poté následovalo ocenění hasičů, 
jelikož jich bylo hodně, namátkou 
připomínám jedno, a to, že starosta 
okresního sdružení přivezl medaili 

Za zásluhy pro SDH Kozlov a zde 
ji předal starostovi sboru, ostatní 
ocenění si můžete přečíst na našich 
webových stránkách.

Než velitel zavelel k rozchodu 
a přípravě na soutěž, měl jsem, coby 
starosta okrsku, k soutěžícím ještě 
jednu prosbu – nejsme tady na žád-
ném mistrovství světa, ale pouze na 
základním postupovém kole, spoje-
ném s oslavami kozlovského výročí 
a dnes mohu říci a chci tímto i všem 
soutěžícím poděkovat, nebyly žádné 
protesty a dohady, soutěž proběhla 
hladce.

Něco k soutěži. Přihlásilo se 12 
družstev mužů, 2 žen a 3 dětí, cel-
kem 36 jednotlivců. Jako první 
začali jednotlivci 100 m překážek. 
Dráha byla mírně z kopce, a tak byla 
rychlá a tím i nebezpečná. Do sou-
těže si dá každé družstvo 3 závod-
níky a 2 nejlepší časy se započítá-
vají do celkových výsledků, bylo 
zde i několik neplatných pokusů, ale 
jak jsem už říkal, závodníci to brali 
sportovně, a tak to má být.

Ještě jednou se vracíme k sousedům do Kozlova. V minulém čísle Ledečského zpravodaje nás Kozlovští 
zvali na velkou hasičskou oslavu. Oslava to byla skvělá, která kromě obvyklé náplně takových setkání nabí-
zela i atraktivní vyhlídkové lety. Rámec slavnosti doplnilo i krásné májové počasí a co se tam všechno událo, 
čtěte v následující zprávě pana starosty Josefa Borovského.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ V KOZLOVĚ
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Nejlepší na 100 m v překážkách 
byli: 
1. Borovský Roman – SDH Kozlov, 
2. Borovský Tomáš – SDH Kozlov, 
3. Cihlář Václav – SDH Hradec, 
4. Kopecký Lukáš – SDH Číhošť, 
5. Veselka Ondřej – SDH Kozlov. 
Celkové výsledky najdete na www.
kozlov.unás.cz.

Po skončení překážek došlo, pro 
diváky na zajímavější měření sil, 
na požární útoky, začali jsme těmi 
nejmenšími, a to mladšími dětmi 
z Kozlova. Ve své kategorii byly 
jediné a útok předvedly fantasticky, 
i když některé nemohly ani hadici 
unést. Cenu v podobě sladkostí 
a také hlavně zlaté medaile, na které 
se hodně těšily, si opravdu zasloužily.

Následovali starší žáci. Do sou-
těže se přihlásily starší děti z Bělé 
a z Kozlova o nějakou tu vteřinku 
v hodnocení na tom byly lépe děti 
z Kozlova.

Po dětech si to rozdaly ženy. Při-
hlásily se z Hradce a Kozlova. Zde 
už to opravdu bylo o prsa. Zvítězily 

totiž ženy z Kozlova a věřte, bylo to 
jenom o 0,16 sekundy!

Po ženách jsme prodloužili dráhu, 
rozdělili a poučili rozhodčí a na 
start šli muži dle vylosovaného 
pořadí. Jako první domácí borci 
a jako poslední nám svůj útok před-
vedli hosté z Bojiště. Zde nebyl ani 
jeden neplatný pokus a všichni svůj 
útok splnili. Nejlépe na tom bylo 
družstvo z SDH Hradce I., na dru-
hém místě SDH Hradec II., na tře-
tím SDH Vrbka, čtvrtý SDH Pavlov, 
pátý SDH Habrek.

Do celkových výsledků se to 
pěkně zamíchalo a celkově na prv-
ním místě skončilo SDH Hradec 
I., 2. SDH Kozlov, 3. SDH Hradec 
II., 4. SDH Pavlov, 5. SDH Habrek. 
Během odpoledne nás v doprovod-
ném programu doprovázelo nejen 
krásné počasí, ale i vyhlídkové lety 
nad krajinou, které zajišťoval Aero-
klub Jihlava, jízdu na koních zajis-
til pan Geher a po celou dobu nám 
k poslechu a tanci hrála kapela Vyso-
čina, kterou řídil pan Hoskovec. 

Nechyběla ani historická stříkačka, 
kterou na ukázku přivezli a v dobo-
vých uniformách se představili, 
hasiči z Číhoště.

Po skončení soutěže došlo také 
na vyhodnocení a předání cen. 
Zde bych chtěl hlavně poděkovat 
všem sponzorům, kteří se podí-
leli na celé akci. Bez nich by ceny 
nebyly v žádném případě tak pestré, 
seznam těchto dobrodinců je také 
na našem webu.

Na předávání cen se přijel podí-
vat, i když se zdravotními problémy, 
také radní kraje Vysočina, Zdeněk 
Chlád, pozdravil přítomné hasiče 
a vyzdvihl jejich práci.

Soutěž jsme ukončili ještě před 
západem slunce, když nám velitel 
zavelel k rozchodu a volné zábavě, 
do samého západu slunce nám létal 
i vrtulník a kapela? Ta hrála a hrála...

Za organizační tým 
Josef Borovský, 

starosta obce Kozlov a zároveň 
starosta okrsku č. 17
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SÍLA A SLABOST. 
My, věřící lidé býváme často kon-

frontováni s tím, že nedokážeme napl-
nit vysoké požadavky, které na sebe 
klademe v souvislosti se svou vírou. 
Kudy jít sice tušíme, ale jsme lidé, 
nedokonalí a chybující. Někdy se roz-
hodneme špatně, nezvládneme úplně 
své city a nervy. I tehdy věříme, že 
cesta víry je pro nás otevřená a vrátíme-
li se na ni, povede nás k lepšímu a uži-
tečnějšímu životu. 

Slabosti se nevyhýbají ani duchov-
ním osobám. I kněz a příslušník řehol-
ního řádu je člověkem a tudíž tvorem 
nedokonalým. Občas se v médiích pro-
bírají jejich bolestná selhání. V minulých 
měsících se ve zprávách znovu objevil 
případ kněze z našeho kraje obviněného 
ze sexuálních deliktů. Mnozí věřící se 
kvůli soudně probíraným skutkům stydí. 
Ale v tomto případě nemusí. Církev spo-
lupracovala s vyšetřujícími úřady, neob-
jevila se snaha zamést případ pod kobe-
rec. Cítím v církvi i upřímnou snahu 
podobná selhání minimalizovat. 

Vnitřně silné společenství si s tako-
vými tragédiemi poradí. Neznáme totiž 
jen cestu, známe i dobré, laskavé a pevné 
průvodce. O jednom si povíme příště.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
7. 6. v 9.00 Slavnost Božího Těla – slav-

nostní bohoslužba s průvodem 
12. 6., 26. 6. v 16.00 Spolčo na faře pro 

děti do třinácti let (setkání dětí plné 
her a smíchu, program a dozor zajiš-
ťuje Společenství mladých) 

14. 6. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti 
(probíhá měsíčně v útulném prostředí 
fary, účastní se nejen děti, ale i jejich 
rodiče. Děti si zazpívají při kytaře 
a vyslechnou krátkou promluvu. Po 
promluvě se připojí k bohoslužbě 
probíhající v kostele. Organizuje 
Mgr. Jana Sklenářová). 

18. 6. v 17.00 Modlitby rodičů a praro-
dičů za děti (setkání spojené s modlit-
bami za děti a rodiny)

21. 6. v 9.00 při slavnostní mši svaté děti 
přijmou první svaté přijímání

21. 6. v 18.00 Mše svatá s kytaro-
vým doprovodem (hraje skupina 
Dohodou)

28. 6. v 9.00 slavnostní mše svatá ke sva-
tému Petru a Pavlu za účasti želiv-
ského opata J. J. Šimka OPraem.

12. 7. v 9.00 primiční mše svatá 
a novokněžské požehnání P. Lukáše 
Hrabánka (příbuzný biskupa J. 
Škarvady) 

Bohoslužby v kostele Proměnění Páně 
v Kožlí: každý čtvrtek v 19.00

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

OZNÁMENÍ
1.–3. 7. se uskuteční farní minitá-

bor „Poklad tajuplné pevnosti“ pro 
děti 4–9 let. Místo: chata Hněvko-
vice. Předběžná cena 500,-. Hlavní 
vedoucí Anna Veletová. Bližší infor-
mace a přihlášky na farním úřadě 
u p. Jany Sklenářové nebo na farním 
webu.

7.–13.8. se uskuteční 14. farní tábor 
„Den a noc triffi dů“ pro děti 7–14 let. 
Místo: fara Číhošť. Předběžná cena 
1.400,-. Hlavní vedoucí Jája Stýb-
lová. Bližší informace a přihlášky na 
farním úřadě u p. Jany Sklenářové 
nebo na farním webu. 

PŘIPOMÍNÁME SI 
15. 6. Sv. Vít (kníže Václav s jeho jmé-

nem spojil hlavní chrám v Praze, jeho 
památku ctil i císař a král Karel IV.).

29. 6. Sv. Petr a Pavel (těmto dvěma apo-
štolům je zasvěcený chrám v Ledči).

4. 7. Sv. Prokop (pokračoval, prosazoval 
slovanskou liturgii. Založil Sázavský 
klášter).

5. 7. Sv. Cyril a sv. Metoděj (šiřitelé 
víry a slovanského jazyka v našich 
zemích). 

 Za Římskokatolickou farnost 
– děkanství napsal a sestavil

 Mgr. Miroslav Sklenář

Když jsme tento kultovní muzikál 
poprvé uvedli na podzim roku 2012, 
nečekali jsme, že s ním zaznamenáme 
až takový úspěch. Jelikož je však zájem 
diváků stále velký, rozhodli jsme se do 
programu letošní sezóny zařadit i toto 
představení, které hrajeme už čtyři roky 
po sobě. Rádi bychom vás touto cestou 
pozvali na již devátou a desátou reprízu, 
na kterou se můžete přijít podívat v pátek 
19. a v sobotu 20. června.

Na nádvoří hradu opět ožijí osudy 
obyvatel vesnice v Podkarpatské Rusi 
z prvoválečného období. Těšit se můžete 
na originální pojetí příběhu v režii herce 
z brněnského divadla Husa na provázku 
Milana Holendy. O odborný dohled nad 
kapelou a pěveckým sborem se posta-
rala Petra Ochová, která se zároveň ujala 

i hlavní role Eržiky, nešťastně zamilo-
vané do Nikoly Šuhaje v podání Tomáše 
Doležala. Sekundovat jim budou oby-
vatelé Koločavy – čarodějnice Morana 
Z. Krajíčková, velitel policejní čety 

M. Toman, vypočítavý obchodník, kte-
rého ztvární F. Ženíšek. V dalších 
rolích vystoupí F. Čapek, J. Nádvor-
ník, M. Prchalová, V. Roul, R. Vaněček 
a další. Živý hudební doprovod, bohatý 
pěvecký sbor a původní choreografi e 
jsou samozřejmostí a ještě podtrhnou 
romantickou atmosféru představení.

Koná se 19. a 20. června od 20:30 
téměř za jakéhokoliv počasí. Pro málo 
pohyblivé fanoušky našeho divadla 
nabízíme možnost odvozu na předsta-
vení divadelním mimobusem a poté zpět 
za symbolickou cenu. Cestu je nutné si 
rezervovat na čísle 732 620 028. Osoby 
ZTP a ZTPP u nás mají vstup zdarma. 
Informací na www.mimochodem.com 

-JN-

POSLEDNÍ REPRÍZY BALADY PRO BANDITU 
NA LEDEČSKÉM HRADĚ
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V dubnu navštívil Domov Háj radní Kraje Vysočina pro 
sociální oblast Petr Krčál. Zajímal se o dění v organizaci, 
seznámil se s transformačním plánem  a dle svých časových 
možností pohovořil s klienty o jejich běžných záležitostech.

První květnovou neděli navštívili naši klienti v nedalekých 
Vilémovicích divadelní představení souboru LUCERNA 
Vilémovice. Ještě druhý den o něm nadšeně hovořili.

V pondělí 4. května se skupina klientů vydala do Záchranné 
stanice v Pavlově. Průvodce nás seznámil se zdejší faunou. Pro-
hlídka, včetně zajímavého výkladu, naše klienty zaujala. Poté 
ještě odpoledne poseděli u táborového ohně a opékání buřtů.

V úterý 5. května naši klienti přivítali děvčata fl étnového 
souboru ZUŠ Ledeč. Paní učitelka Čepová a její svěřenkyně 
vytvořily v Domově hezkou atmosféru.

Dále naši klienti navštívili příbuzné v H. Městci a v Č. 
Hrádku. 10. května se zašli podívat na zdejší motokrosové 
závody. Do Vilémovic vyrazili ještě jednou, tentokrát na 
Poutní slavnosti. Někteří poseděli při sluníčku a dobré 
muzice, další prodávali výrobky z vlastní tvorby. Nakupu-
jící ocenili jejich dobrou práci. V květnu chodili klienti na 
asistované vycházky do Ledče a další si přivydělali sbě-
rem kamene na okolních polích.

Karel Borek DiS., pracovník aktivizace Domova Háj

NADŠENÍ, ELÁN A ZÁBAVA S BARBORKOU

Nadšení, elán, zábava – takto by 
se dal charakterizovat první ročník 
soutěže I my máme talent!, který se 
uskutečnil 25. května v Ledči. Této 
pěvecké, taneční a divadelní soutěže 
se zúčastnilo osm zařízení sociální 
péče – Stacionář Chotěboř, CSS Luka-
vec, Domov ve Zboží, Domov sociál-
ních služeb Praha, Domov Háj, ZŠS, 
Diakonie Čáslav a pořadatel celé akce 
Háta, o. p. s. – Centrum denních služeb 
Barborka. V porotě zasedli radní Kraje 
Vysočina Z. Chlád a starosta Ledče Ing. 
Z. Tůma. Dále pánové Milan Svoboda 
a Pavel Novák. Celkový počet zúčast-
něných se vyšplhal ke 130 osobám. 

V soutěži bylo slyšet známé melodie, 
písně lidové i moderní, poezii, diva-
dlo i představení s obřími bublinami. 

Nechyběly ani úžasné taneční kreace. 
Celý program doplnil svým vystou-
pením P. Novák, který předvedl úžas-
nou jo-jo show a pro přítomné dobro-
volníky z publika měl připravená jo-ja, 
aby si mohli práci „jojera“ vyzkoušet 
na vlastní kůži. 

O hudební doprovod a moderování 
celého dne se postaral pan Hruša, kte-
rému tímto velice děkujeme. Podě-
kování patří panu Šilhanovi, který 
poskytl zázemí naší soutěži a posta-
ral se o občerstvení, dále G. Písaříkové 
a jejímu kolektivu z Hotelu Sázava za 
zajištění obědů. Nesmíme opomenout 
ani maminky uživatelů, které připra-
vily sladké a slané dobroty a dále paní 
Marii z Ovoce a zeleniny na náměstí 
v Ledči, která se postarala o vitamíny. 

Sponzory akce byly: Všeobecná zdra-
votní pojišťovna a Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna. Děkujeme i dal-
ším sponzorům. 

Vydařenost akce dokazovala slova 
chvály a nadšení, se kterými účast-
níci setkání  odjížděli. Děkujeme 
všem, kteří pomohli soutěž zorganizo-
vat, děkujeme účastníkům, kteří přijeli 
a podpořili tak naši existenci. Již nyní 
s nimi plánujeme další spolupráci, nej-
bližší nás čeká v Čáslavi. Naše cent-
rum připravuje další aktivity, do kte-
rých se budou moci zapojit jak ostatní 
zařízení poskytující sociální služby, 
tak i veřejnost. O všech vás budeme 
včas informovat. 

Kolektiv CDS Barborka, 
foto V. Skála

Společný pozdrav účastníků soutěže. Porota – zleva Zdeněk Tůma, Pavel Novák, Milan Svoboda, Zdeněk 
Chlád.
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STAVEBNINY, Sázavská 263, Ledeč

● míchací centrum – fasády i interiérové barvy

● ztracené bednění 10-50 cm – sleva 15 %

● betonářská ocel – sleva 15 %

● lepenka V60S35 cena 550 ,- s DPH

prodejna-ledec@atos.cz, mobil: 777 778 035

VELKOOBCHOD VODO-TOPO, 
Nádražní 609, Ledeč

● vodoinstalační a topenářský materiál

● plyn, inženýrské sítě, sanita

● obklady, dlažby 

● elektroinstalační materiál 

prodejna@atos.cz, mobil: 777 778 036

Tato vlajka je určitě většině lidí 
neznámá. Ne tak studentům našeho 
gymnázia. Na představení pana She-
lieho Nielsena se dověděli, že právě 
toto je vlajka australských domorodců 
a dnes je jedním ze symbolů nejmen-
šího kontinentu.

A právě takových zajímavostí bylo 
v představení tohoto Australana, tedy 
„protinožce“, velké množství. Zábav-
nou formou nás tento pán původem 
ze Sydney, ale dokonce s novozéland-
skými kořeny, seznamoval se skuteč-
nostmi, které se vymykají běžným 
klišé. Například prezentoval pokrm 
Vegemite s velmi specifi ckou chutí. 
Také uvedl hodně faktů z historie 

tohoto nejmladšího kontinentu, vyprá-
věl o domorodcích, o přírodě, o netra-
dičních zvířatech či rostlinách.

Nejen kluky zaujaly „truck trains – 
náklaďákové vlaky“, soupravy kami-
onů, nebo video z nejdelšího přímého 
úseku železnice na světě, 400 km dlou-
hého. Vrcholem této ukázky bylo, že 
po železnici mohou jezdit i osobní auta 
vybavená speciálními koly.

Představení bylo doprovázeno pro-
jekcí fotografi í a videí a bylo doslova 
interaktivní. Několik studentů bylo 
účinkujícím pozváno na scénu a přímo 
vtaženo do akce.

Druhé představení bylo neméně 
zajímavé. Pojednávalo o N. Zélandu, 
zemi, o které víme určitě méně než 
o Austrálii. Vedle „Ausies“ – Aus-
tralanů jsou Kiwis, tedy Novozélan-
ďané, také velmi svérázným národem. 
Zaujalo nás video o rituálním tanci 

národního ragbyového týmu nebo 
ukázky nádherného tetování domoro-
dých Maorů.

Prvního představení se zúčast-
nilo nižší gymnázium a několik žáků 
SOŠ, druhé mohlo zhlédnout vyšší 
gymnázium. Pan Nielsen u nás byl už 
podruhé a asi ne naposledy.

Za předmětovou komisi 
anglického jazyka Jiří Foller

PŮL DNE S PROTINOŽCEM

ÚSPĚCHY LEDEČSKÝCH GYMNAZISTŮ V PYTHAGORIÁDĚ
Ve dnech 12.–13. května proběhlo v H. Brodě okresní 

kolo Pythagoriády, matematické soutěže, které se zúčastnili 
i žáci víceletého ledečského gymnázia.

Nejlépe si vedli bratři Bernadové: v kategorii 6. roč-
ník Jakub Bernad získal z 15 bodů 13 a dělí se o 1. místo 
s žákyní Gymnázia H. Brod. V kategorii 8. ročník dosáhl Jan 

Bernad 13 bodů z 15 a dělí se o první místo se soutěžícími 
z Gymnázia H. Brod a ze ZŠ Šlapánov. V kategorii 7. ročník 
byl úspěšným řešitelem (ziskem 10 bodů) Bohuslav Žáček 
a obsadil 4.–7. místo. Blahopřejeme všem našim studentům 
k dosaženým úspěchům a děkujeme za reprezentaci školy.

RNDr. Y. Bartáková
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LEDEČSKÝ MOTOKROS

NÁVŠTĚVA KULTURNÍHO STÁNKU VE VILÉMOVICÍCH

MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH KARLA ČÍŽKA

V neděli 10. května se jel další díl 
krajského přeboru SMS Pardubice 
– Memoriál A. Charouze st., jehož 
hostitelem byl Motokrosový areál 
v Ledči nad Sázavou. Kvalitně při-
pravená trať, pěkné počasí, profesi-
onální moderátoři a atraktivní sou-
boje v každé z rozjížděk na závo-
diště přitáhly na 550 diváků. Sku-
tečným vrcholem bylo závodění ve 

třídě licence. Souboj na čele mezi 
Ondrou Brendlem, Dušanem Drda-
jem, Martinem Krčem a Michalem 
Votroubkem (jezdci mezinárodního 
republikového šampionátu) byl napí-
navý v obou jízdách. Neztratili se 
ani jezdci AMK Ledeč, kdy ve třídě 
Hobby OPEN zvítězil Radim Dole-
žal, na 6. místě skončil Josef Vorlický 
a 14. Petr Pospíšil. Na 3. místě ve 

třídě MX2 Licence se umístil Ludvík 
Gabko. Ve třídě Hobby MX2 dojel 
4. Miroslav Jirák. Jak si vedli další 
jezdci z Ledečska, můžete posoudit 
na webových stránkách AMK Ledeč 
v sekci Výsledky. Automotoklub 
děkuje všem zúčastněným jezdcům, 
divákům, sponzorům a zejména všem 
pořadatelům, bez kterých by se závod 
nemohl uskutečnit. 

Ledečští senioři velmi rádi vyu-
žili nabídky starosty Vilémovic, pana 
Václava Vacka  a ochotnického diva-
delního souboru „Lucerna“, k zhléd-
nutí hry „Jak to bylo s Růženkou“. 
Toto představení nám bylo nabídnuto  

jako sponzorský dar, tudíž vstup byl 
pro členy SD volný. Jedinečné výkony 
účinkujících byly odměňovány vře-
lým potleskem. My jsme po předsta-
vení spokojeně a s krásným zážitkem 
odcházeli ke svým domovům. Proto 

patří velké poděkování panu starostovi 
a všem účinkujícím, kteří se zasloužili 
o naše hezké odpoledne.

Za SD Marie Králová, 
foto Sladkovský

Skvělého úspěchu dosáhl žák 
Karel Čížek z Ledče nad Sázavou, 
který navštěvuje ZUŠ ve Světlé n. 
S. a v H. Brodě. V letošním roce se 
zúčastnil soutěže základních umě-
leckých škol v oboru bicí nástroje. 
Po vítězství v krajském kole, kona-
ném v březnu v N. Městě na Moravě 

postoupil do celostátního kola, které 
se konalo dne 15. 5. 2015 v Praze. 
Zde ve 4. kategorii rovněž zvítězil 
nad celou řadou svých skvěle při-
pravených soupeřů. Za což mu byla 
udělena 2. cena, ke které skromnému 
a nadanému žákovi blahopřejeme. 

ED
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Cestováním jsem si splnil mnoho 
dětských přání a o jednom z nich bude 
první článek této rubriky. Mont Blanc 
(v překladu Bílá hora) je nejvyšší 
vrchol evropského světadílu (pokud 
uvažujeme, že Elbrus už je na konti-
nentu asijském) a měří 4810,45 m n. 
m. Nachází se na rozhraní Itálie a Fran-
cie. Na vrchol vede několik cest různé 
obtížnosti a je lákadlem pro tisíce 
milovníků horské turistiky ročně.

A tak jsem se i já s kamarády 
vydal v červnu roku 2011 na cestu 
k vrcholu Bílé hory s převýšením 3802 
metrů. Pro výstup jsme si zvolili trasu 
přes chatu Goûter. Jedná se o druhou 
nejlehčí ofi ciální cestu. Trasa začíná 
ve vesničce Les Houches.

První den nás čekalo převýšení 2859 
metrů. Rozehřívacích 782 výškových 
metrů jsme stoupali po lesní cestě až 
do Béllevue La Chalette, kam je mož-
nost se nechat vyvézt lanovkou nebo 
vlakem. Není tedy divu, že se to tu 
turisty jenom hemžilo, a my se kva-
pem vydali na další část trasy vedoucí 
k chatě Tête Rousse (3167 m n. m.). 
Lesní cesta se nám pod podrážkami 
proměnila v cestu kamenitou a na pár 

částech bylo pro jednodušší a rychlejší 
postup nataženo fi xní lano. Místy jsme 
se zastavovali a vstřebávali krásné 
výhledy do údolí, ve kterém se roz-
prostíralo známé městečko Chamonix. 
V odpoledních hodinách jsme dora-

zili k chatě, kde je mimo jiné i ofi ci-
ální místo na stanování. Této mož-
nosti jsme rádi využili a po vynikající 
fazolové konzervě, plánovací poradě 
u hrnku silné kávy a po vykonání všech 

možných i nemožných potřeb jsme se 
zavrtáni do spacích pytlů kochali zápa-
dem slunce nad alpskými vrcholky.

Na druhý den byl v důsledku dobré 
aklimatizace v plánu pouze výstup 
k chatě Gouter (3817 m n. m.). Cesta 
vedla asi 650 metrů vysokou stěnou, 
která byla místy opět zajištěna fi xními 
lany. Náročná byla pouze na začátku 
a to v podobě přechodu žlabu, kterým 
se občas prohnalo stádo rozhněvaných 
hroud kamene. Celou trasu jsme zdo-
lali cca za 1,5 hodiny a zbytek dne 
jsme pouze odpočívali a vychutnávali 
nejen jídlo, ale i výhled na zasněžené 
okolní vrcholky. A nebýt toho, že ukot-
vení našich stanů neustále testovala 
helikoptéra, která přistávala a vzlétá-
vala pár metrů od nás, byl to vskutku 
klidný a slunečný den. Předpověď 
počasí na třetí den byla příznivá, a tak 
jsme se v podvečer druhého dne při-
pravili na výstup. Jelikož je poslední 
úsek výstupu veden po ledovci, ve 
kterém se mohou vyskytovat trhliny 
skryté sněhem, neriskovali jsme a měli 
jsme s sebou vše potřebné pro pohyb 
v tomto terénu.

 Pokračování příště.

Vážení spoluobčané! Mám to potěšení vám představit novou rubriku Ledečského zpravodaje Ledeč ve světě, spo-
jenou s cestováním a se vším, co k cestování patří. V každém čísle naleznete článek popisující dobrodružství, zážitky 
a fotografi e z cest místních rodáků. Myslím, že budete mile překvapeni, jak velké cesty podnikají obyvatelé našeho 
malého městečka. Sám jsem příznivcem cestování, díky kterému jsem zažil neopakovatelné a nádherné okamžiky. Oka-
mžiky, které se nikde jinde než na cestách zažít nedají. Snad vás tato vyprávění zaujmou a potěší, nebo dokonce inspi-
rují k podnikání vlastních dobrodružství. Příští příspěvek může patřit jiným cestovatelům, kteří v případě zájmu mohou 
zasílat své články a náměty na mail ledecvesvete@seznam.cz a nebo volat 774 84 14 04. Také budu velmi rád za jakou-
koli připomínku či podmět k nové rubrice. 

Patrik Bay 

Stanový tábor

Na střeše Evropy 4810 m n. m.
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DATEL Ledeč s.r.o., Marie Majerové 1152
584 01 Ledeč nad Sázavou

PŘIJMEME SERVISNÍHO A MONTÁŽNÍHO TECHNIKA

Naše házenkářky se na začátku května 
zúčastnily dalšího ročníku Memoriálu 
Karla Šulce v Plzni. Tentokrát na turnaj 
jela naše dvě nejmladší družstva, která 
hrála v kategoriích přípravka 4+1 a mini 
6+1. Všichni se na turnaj těšili, protože 
i letos byl bohatý doprovodný program 
– indiánská diskotéka na hřišti v areálu, 
skákací hrad, šulc cinema. Letos se tur-
naje zúčastnil největší počet družstev – 
78 z celé republiky, a tak na všech hřiš-
tích bylo pořádně rušno. 

Kategorie mini 6+1 měla ve své sku-
pině 16 družstev. K prvnímu zápasu 
nastoupila naše děvčata proti týmu Zlín 
a hned v úvodních minutách zaznamenaly 
branku. Jenže Zlín vzápětí vyrovnal, a tak 
pokračoval zápas a drama až do závěreč-
ných minut. Šťastnějším týmem byl nako-
nec Zlín, když v poslední minutě vstře-
lil vítěznou branku. Toto utkání nakonec 

ovlivnilo i naše celkové umístění na tur-
naji. Těžkým soupeřem byla i Praha- Háje, 
holky prohrály 3 : 8. Strakonice byly pro 
nás opět silný tým, ještě jednu prohru 
jsme museli ustát proti favoritu soutěže 
– J. Hradci. Nakonec holky neskutečně 
změnily obrázek hry a do konce turnaje 
už neprohrály, a to s týmy Slavie Praha, 
Milevskem, Chebem, Lázněmi Kynžvart. 
Na turnaji si zajistily celkové 9. místo.

Hráčky přípravky ve své premiérové 
účasti na tomto turnaji odehrály cel-
kem 9 zápasů, ze kterých 5 dotáhly do 
vítězného konce. V základní skupině 
jsme změřili síly s velmi kvalitními sou-
peři, kterými byla družstva Astra Praha, 
Sokol Písek, HC Háje Praha, Baník 
Most, Lokomotiva Cheb, Plzeň „B“ 
a Plzeň „D“. V postupové skupině jsme 
se potkali s týmy Černí andělé Most 
a Lázně Kynžvart. Celkově se našim 

házenkářským nadějím podařilo obsadit 
11. místo z 18 přihlášených. 

Dlužno říci, že naše účast nebyla brána 
jako „hon za výsledky“, ale naopak 
jako možnost vyzkoušet si při hře vše 
nové, co jsme se při tréninku naučili. 
Změřit síly i s družstvy, se kterými se 
v sezoně nepotkáváme, stmelit kolektiv 
a v neposlední řadě si celý turnaj pořádně 
užít. A dle usměvavých tváří hráček a tre-
nérů si myslím, že se nám tento cíl poda-
řil splnit na 100 procent. Všichni uká-
zali bojovnost, sehranost a navíc si to 
opravdu užili.

Turnaj se i letos vydařil, doprová-
zelo ho sluníčko a fantastická atmo-
sféra. Všem hráčkám děkujeme za 
bojovný výkon na hřištích a doufáme, že 
se všichni zúčastníme i dalšího ročníku 
tohoto krásného házenkářského klání.       

Zbyněk Jeřábek

HÁZENÁ – ŠULCŮV MEMORIÁL POČTRNÁCTÉ

POŽADUJEME:
● organizační a komunikační dovednosti
● manuální zručnost
● základní znalost na PC
● základní znalost výkresové 

dokumentace 
● praxe v oboru vítána
● svářecí průkaz výhodou
● řidičské oprávnění skupiny B 

podmínkou

NABÍZÍME:
● odpovídající platové zařazení
● firemní benefity
● nástup možný ihned

Kontakt: 
Šulc Jaroslav, 

telefon 602 389 747, 
e-mail: sulc@datel-ledec.cz



Zveme vás 
na noční pro-
hlídky ledeč-
ského hradu, 
v rámci akce 
Muzejní noc. 

Tato nevšední prohlídka je 6. června 
2015 od 16 hodin, až do pozdního noč-
ního času. V prostorech hradu budou 
probíhat soutěže pro děti, šermířská 
vystoupení, dobová hudba, oblíbené živé 
obrazy, divadelní představení s regionál-
ními pověstmi a spousty dalších aktivit, 
včetně občerstvení (klobásy, palačinky 
a rozličné nápoje). 

-lš-
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Dne 28. května 2015 uplynuly
 tři smutné rok od úmrtí pana 

BOHUSLAVA KRAJÍČKA z Ostrova. 
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou spolu 

s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami.

Před patnácti lety – 17. června 2000 – 
nás, ve věku šestadvaceti let a bez slova 

rozloučení, opustil náš syn –
 pan MAREK ČEKAL z Ledče nad Sázavou. 

Děkujeme za společnou vzpomínku! 
Rodina Čekalova

Spolek Přátelé Zahrádky pořádá již 
15. ročník obnovené Zahrádecké pouti, 
která je zároveň setkáním rodáků zru-
šeného městečka Zahrádka u Ledče nad 
Sázavou. Letos se v kostele sv. Víta 
v Zahrádce sejdeme v sobotu 20. června. 
Od 14 hodin proběhne mše svatá, v 15 
hodin bude následovat koncert country 
kapely Bourbon a v 16 hodin se budou 
moci zájemci zúčastnit komentované pro-
hlídky kostela a jeho okolí. V rámci akce 
bude přístupná stálá výstava „Život před 
vodou, život s vodou“, „Páter Toufar 
a Zahrádka“ a příležitostná výstava „Rok 
1945 v Zahrádce“. Prodej upomínkových 
předmětů a občerstvení zajištěn. Účast-
níci akce budou mít možnost přispět na 
veřejnou sbírku na opravy, restaurování 
a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce 
a seznámit se s průběhem oprav. 

-JČ-

VZPOMÍNKA

ZAHRÁDECKÁ POUŤ ATRAKTIVNÍ 
PODÍVANÁ NA 

HRADĚ

XII. ROČNÍK NOTORBURGU
Dnes již tradiční akce Bitva o Notor-

burg, která se řadí mezi největší kulturní 
akce v regionu, proběhne na louce u řeky 
Sázavy pod Sechovem v sobotu dne 18. 
7. 2015. V letošním dvanáctém ročníku 
akce horda loupeživých rytířů přepadne 
vesnici a unese princeznu Delirii, kte-
rou se pokusí zachránit princ Bolehlav. 
Jak souboj královského vojska s vrahy 
a loupežníky dopadne, nelze předem 
odhadnout, neboť bojovníci ze spřátele-
ných skupin historického šermu se stále 

přihlašují. Počet vojáků, loupežníků, 
vesničanů a lučištníků průběžně roste 
a poměr sil a prostředků mění. 

Součástí programu bude dětská bitva, 
turnaj o prase, dobové tržiště, ukázka 
lidových řemesel, ohnivá šou, břišní 
tanečnice, soutěže, kouzelník a hadí 
muž a mnoho dalšího. Večer vystoupí 
hudební skupiny A bude hůř, Cházka, 
Primitiv plebs, Colme poroa. Všichni 
jsou srdečně zváni! 

Za Notorix Denatur Danek 

KONEC VIRÙM, BAKTERIÍM, 
PLÍSNÍM, ROZTOÈÙM 

A ALERGENÙM
ALKO spol. s r.o., 

Kožlí 100 – autodílna

provede mikrobiologickou 
dezinfekci interiéru vašeho 

vozidla ozonem 03. Lze použít 
i v obytných prostorách.

INFO A OBJEDNÁNÍ 
NA TEL.: 773 187 451

KOMINICTVÍ 
URBAN A SYN 

nabízí stavby nových 
systémových komínù, montáže 
nerezových komínù, vložkování 
komínových prùduchù pro tuhá 

paliva i plyn. Rekonstrukce 
nadstøešních èástí komínových 

tìles, dopojení spotøebièù 
kouøovody, roèní servis 

a èištìní komínù, vše kvalitnì 
a se zárukou.

Kontakt na telefon: 776 666 014.


