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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost říjen 2021

2.–3. 10. Dr. Němcevová Ivana
– T.G.M. 35, Golčův Jeníkov

Tel.:
569 442 394

9.–10. 10. Dr. Vrábel Vít 
– Dobrovského 2023, H. Brod

Tel:
720 075 751

16.–17. 10. NEOBSAZENO

23.–24. 10. Dr. Nováčková Molíková 
Jana, Na Valech 4155, H. B.

Tel.:
569 435 593

28., 30–31.10. Dr. Landsmanová Romana,
Hrnčířská 2925, H. Brod

Tel.:
569 428 238

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.

Vážení spoluobčané, rádi bychom touto cestou poděko-
vali všem, kteří městu nabídli vánoční strom pro sváteč-
ní výzdobu letošního roku. Pro letošek je strom, který 
bude o vánočních svátcích zdobit ledečské náměstí, již 
vybrán. Další nabídky proto velice rádi využijeme v le-
tech příštích.

VÁNOČNÍ STROM PRO 
LEDEČSKÉ NÁMĚSTÍ

JE JIŽ VYBRANÝ

V září roku 2021 se rada města sešla dne 13. září. Na svém 
jednání rada města projednala tyto podstatné body:
• Schválení, poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 

organizacím a spolkům (Tenisový klub Melechov, z.s., 
50.000,00 Kč na výstavbu sportoviště-dovednostní ledové 
kluziště pro děti a mládež).

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

• Schválení uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování 
reprodukcí hudebních děl na zimním stadionu v Ledči nad Sá-
zavou, za cenu ve výši 3 744 Kč vč. DPH se společností OSA 
– Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním.

• Schválení Smlouvy o nájmu na pronájem garáže na Polikli-
nice s panem A. B. za roční částku nájemného za jeden m2, 
která je 607 Kč + DPH ve výši 21 %.

• Schválení uzavření Smlouvy o dílo se společností TopGIS, 
s.r.o., jejímž předmětem je zpřístupnění webové mapové 
aplikace GisOnline.

• Schválení uzavření smlouvy na dodání hlasovacích lístků 
voličům pro volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve 
dnech 8. a 9. října 2021 s fi rmou – Česká pošta, s. p. 

• Schválení uzavření smlouvy „Rámcové dohody pro prová-
dění jednotlivých udržovacích a sanačních prací zajišťující 
bezpečnost nestabilních skalních masivů nacházející se na 
pozemcích ve vlastnictví města Ledeč nad Sázavou“ s fi rmou 
Josef Macík, Chomutov 861.314,30 Kč. 

Zastupitelstvo města se v měsíci září konalo dne 20. září. Pro 
potřeby zpravodaje vybíráme tyto projednané body: 
• Schvaluje rozpočtové opatření RO_03_ZM05_210920.

• Schvaluje zveřejnění záměru prodeje oddělené části z pozem-
ku parc.č. 355/1 označené jako díl „a“ v geometrickém plánu 
211-323/2021 a části z pozemku parc.č. 361/3 označené jako 
pozemek parc.č. 361/9 v geometrickém plánu 211-323/2021, 
vše v k.ú. Obrvaň.

• Schvaluje prodej pozemku parc.č. 2715/2 (odděleného z po-
zemku parc.č. 2715 dle GP 2512-10/2021) v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou za částku ve výši 3500 Kč + DPH.

• Souhlasí se stavbou „FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ – UMĚLÁ 
TRÁVA“ na místě bývalého zimního stadionu, které jsou 
v majetku Města Ledeč nad Sázavou. 

• Zamítá žádosti podané dne 23. a 24. 8. 2021 o koupi pozem-
ků parc.č. 169/8, 169/10, 168/1, st. 1946 a st. 1361 nebo je-
jich částí v k.ú. Ledeč (budova loděnice).

• Zamítá, žádosti ze dne 24. a 25. 8. 2021 o koupi části z po-
zemku parc.č. 2012/2 v k.ú. Ledeč (pozemek za nádražím).

• Schvaluje koupi pozemku parc.č. 803 v k.ú. Ledeč nad 
Sázavou od manželů J. za dohodnutou kupní cenu ve výši 
50000 Kč (pozemky nezbytné pro výstavbu vodní nádrže 
v Údolní ulici).

• Vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sáza-
vou č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství. (povinnost občanů strpět označení své popelo-
vé nádoby QR kódem a na nádobu napsat nebo pevně připev-
nit číslo popisné).

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplánován 
na 8. listopadu 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

PŘÍSTAVBA ZIMNÍHO 
STADIONU – 2. ETAPA

V srpnu loňského roku byla dokončena přístavba zimního 
stadionu, kdy v 1. etapě byly v přízemí přístavby vybudovány 
nové šatny s technickým zázemím a další provozní prostory. 
V letošním roce bylo naplánováno provedení 2. etapy, kdy 
v rámci již provedené přístavby bylo v jejím patře vybudováno 
tréninkové centrum, jednací místnost, klubovna s provozním 
zázemím a sociální zařízení. Patro je přístupné z tribuny zim-
ního stadionu pomocí nově vybudované pavlače. Práce byly 
dokončeny v září a provedla je fi rma WANDEL CZECH s. r. o.,
která v poptávkovém řízení podala nabídku s nejnižší nabíd-
kovou cenou. Celkové náklady 2. etapy činily 5 813 553 Kč vč. 
DPH. Věříme, že nové moderní zázemí ocení jak sportovci, 
tak diváci. - OdMI-

KOMINICTVÍ
URBAN A SYN

nabízí stavby nových systémových komínů, 
montáže nerezových komínů, vložkování 

komínových průduchů pro tuhá paliva i plyn. 
Rekonstrukce nadstřešních částí komínových 

těles, dopojení spotřebičů kouřovody, roční servis 
a čištění komínů, vše kvalitně a se zárukou.

Kontakt na telefon: 776 666 014.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE
VYSOČINA – ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE

LEDEČ NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ LEDEČ
V ULICI KOMENSKÉHO

O letních prázdninách 
byla dokončena rekon-
strukce tělocvičny v budo-

vě „staré“ školy v ulici Komenského. V rámci akce byla pro-
vedena zejména sanační opatření (omítkový sanační systém, 
podřezání zdiva, dodatečná izolace zdiva, vnitřní a vnější 
hydroizolace stěn a podlah, vnější drenážní systém a odvět-
rání), která budou účinně bránit k pronikání zemní vlhkosti 
do objektu a zároveň zajistí postupné dlouhodobé vysuše-
ní navlhlých konstrukcí. V sociálním zařízení byl proveden 
nový obklad a dlažba a instalovány nové zařizovací předmě-
ty. V sociálním zařízení a šatně došlo také k výměně zárub-
ní. Byla provedena rekonstrukce a doplnění elektroinstalací 
vč. nového LED osvětlení, dále nové povrchy stěn a stropů, 
rekonstrukce podlah, úprava kotvení topných těles, instalace 
termostatických ventilů na všechna otopná tělesa. Bylo také 
provedeno řešení zákrytů oken (proti rozbití) z interiéru, pří-
prava uchycení herních sítí v podlaze a napojení dešťového 
svodu na dešťovou kanalizaci. K naplnění cílů akce došlo ve 
stanovených parametrech tak, aby již nedocházelo k situaci, 
kdy plíseň na zdi zhorší nebo způsobí zdravotní problémy 
a to jedné ze skupin nejvíce ohrožené plísněmi – dětí. Tě-
locvična je využívána zejména žáky ZŠ v hodinách tělesné 
výchovy a v rámci školní družiny či sportovních kroužků 

školy. Práce provedla fi rma ATOS, spol. s r. o., Ledeč nad 
Sázavou, která podala ve výběrovém řízení nabídku ekono-
micky nejvýhodnější, s nejnižší nabídkovou cenou a celkové 
náklady činily 4 134 799 Kč vč. DPH. Na realizaci akce byla 
Městu poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, program 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+, ve 
výši 2 427 985 Kč, tzn. 58,72 % z celkových nákladů akce. 

- OdMI -

Příspěvek za měsíc září se nese 
v duchu dopravních nehod a ne-
příjemných událostí. Celkem 4 do-
pravní nehody si vyžádaly náš zásah 
v období 25. 8. – 25. 9. a všechny 

byly se zraněním. Dne 26. 8. se střetlo osobní auto se srnou, 
za obcí Zahrádka, vozidlo skončilo v příkopu na střeše a ři-
dička vyvázla s lehkými zraněními. 29. 8. se střetla 2 osobní 
vozidla u G. Jeníkova, při níž byly zraněny 2 osoby. 12. 9. 
narazilo vozidlo do stromu u Hněvkovic, taktéž zde byl zra-
něn řidič. 15. 9. jsme zasahovali v nočních hodinách u střetu 
osoby a vlaku. Nehoda byla s těžkým zraněním. K tomu ještě 
můžeme přičíst záchranu osoby v lese u Obrvaně, která bohu-
žel skončila tragicky.

Ani požáry nezahálely. 7. 9. požár osobního vozidla u obce 
Loket, kam jsme vyjeli na pomoc Zruči n. S. Velmi náročný 
požár byl 9. 9. za obcí Chřenovice, kde se jednalo o požár 
lesního porostu. Náročnost spočívala ve velmi nepřístup-
ném terénu, příkrém sklonu stráně a nedostupnosti místa pro 
techniku. Zasahovali zde profesionální hasiči z Ledče, Zruče 
a Světlé. K tomu ještě dobrovolní hasiči z Ledče, Jedlé, Chře-
novic, Hněvkovic, Kožlí a Číhoště. Ten den se zasahovalo 
i u požáru chatky u G. Jeníkova. Zbytek událostí připisujeme 
nejčetnějším technickým pomocem. V tomto období zejména 
likvidaci obtížného a nebezpečného hmyzu. Opět zde připo-
mínám, že hasiči jezdí takový hmyz likvidovat, pouze pokud 
opravdu někoho ohrožuje, popřípadě ohrožuje alergika.

ppor . Bc. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč n. S.
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MOBILNÍ OČKOVÁNÍ V LEDČI NAD SÁZAVOU

Krajský úřad Kraje Vysočina ve snaze zvýšit proočkovanost 
ve svém regionu zorganizoval ve spolupráci se společnos-
tí „Podané ruce“ očkování proti COVID-19. S využitím mo-
bilního očkovacího týmu této společnosti proběhlo v sobotu 
11. 9. 2021 u zdejší sokolovny. Zájemci o tuto službu měli na 
výběr z očkování jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson 
a dvoudávkovou vakcínou Pfi zer/BioNTech. Tohoto očkování 
se zúčastnilo celkem 65 našich spoluobčanů. U dvoudávkové 
vakcíny bylo nutné počítat i s podáním druhé dávky. Vzhledem 
k tomu byl zároveň určen i druhý termín očkování, a to na sobo-
tu 2. 10. 2021 od 9:30 do 12:00 hodin. Toto očkování proběhlo 
v prostorách bývalého MěÚ na Husově náměstí čp. 16. 

Vzhledem k dostatečnému množství vakcíny Janssen mohli 
tohoto termínu využít i další neregistrovaní zájemci o očková-
ní, protože se jedná (jak již bylo uvedeno výše) o jednodávko-
vou vakcínu.

Závěrem ještě zbývá všem popřát pevné zdraví a hodně štěstí 
v odolávání nástrahám COVIDU-19.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy
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DOBROVOLNÍ HASIČI SE V ZÁŘÍ MUSELI ČINIT
viz foto na protější straně

Měsíc září patřil u ledečských ha-
sičů, co se nejrůznějších aktivit tý-
kalo, k těm náročnějším. V sobotu 
4. 9. 2021 proběhla za pomoci kolegů 
z Jedlé a Světlé asistence na motokro-
su, který se jel na závodišti ledečského 
Automotoklubu. Na závodišti v pře-
stávkách mezi jízdami hasiči zkrápěli 
trať ke zvýšení komfortu jezdců i di-
váků. V Ostrově bylo téhož dne kole-
gy z Hradce uspořádáno dětské odpo-
ledne se soutěží. Po svěcení kapličky 
a poklepání základního kamene nové 
budovy obecního úřadu, proběhla 
v rámci doprovodného programu pro 
děti, dětská soutěž v požárním útoku. 
Na startovní čáru se postavila družstva 
Hradce, Jedlé a Hněvkovic. S časem 
30.44 zvítězilo družstvo Hněvkovic, 
na druhém místě se umístilo družstvo 
z Hradce.

V sobotu dne 11. 9. 2021 proběh-
la soutěž v požárním útoku družstev 
okrsku č. 17 Havlíčkobrodského okre-
su. Historicky poprvé, resp. po asi 60 
letech, byla pořádána v Jedlé. Na start 

nastoupilo celkem 8 družstev dětí, 2 
družstva žen a 11 družstev mužů. Na 
slavnostním nástupu je přivítali staros-
ta a místostarosta obce Radek Omelan-
čuk a Jiří Brož, velitel okrsku Jaroslav 
Tvrdík s bývalým velitelem okrsku 
Václavem Pokorným, Vítězslav Hess, 
rozhodčí Bronislava Holková a Rudolf 
Holek, Roman Krátký, velitel okrsku 

č. 18, Jiří Cihlář, starosta SDH Číhošť 
a velitel stanice Jan Šimanovský. Veli-
telem soutěže byl Miroslav Malimánek, 
startér Martin Malimánek. Soutěžilo se 
pouze v disciplině požární útok, tedy 
bez zahájení klání soutěží jednotlivců 
na dráze 100 metrů překážek. Požární 
útok bývá označován za královskou 
disciplinu požárního sportu, neboť 
se v ní kloubí vnitřní a vnější faktory 
a záleží na spolupráci a koordinaci čle-
nů družstva, strojníka, košaře, béčka-
ře, rozdělovače, proudařů, ale i hasiče 
vytvářejícího sací vedení od zdroje ke 
stroji. Počasí sportovní události přálo 
a soutěž byla divácky atraktivní a or-
ganizačně zvládnutá. Na slavnostním 
nástupu v závěru soutěže byli oceněni 
František Kakáček a Jusef Cudlín za 
dlouholetou činnost ve sboru,

Broňa Holková a Rudolf Holek za 
dlouholetou činnost v okrsku a Ro-
man Krátký, velitel sousedního okrsku 
č. 18 za trvalou meziokrskovou pomoc 
při organizování soutěží v požárním 
sportu.

Výsledné pořadí: Děti ml. (1. – 5. 
třída) 1. Hradec A, 2. Bělá, 3. Kozlov, 
4. Jedlá, 5. Vrbka, 6. Hradec B. Děti st. 
(5. – 9. třída)

1. Kozlov 2. Bělá. Ženy: 1. Kozlov, 
2. Bělá. Muži: 1. Číhošť A, 2. Číhošť 
B, 3. Kozlov, 4. Prosíčka, 5. Bělá, 
6. Ledeč, 7. Vrbka, 8. Hradec, 9. Ha-
brek, 10. Jedlá, 11. Chřenovice. 

V neděli 12. 9. 2021 proběhl v Bo-
jišti další ročník Bojišťského železňá-
ka – soutěže v TFA – Toughest fi remen 
alive. Jedná se o hasičský silový více-
boj, při kterém měřili síly ženy i muži 
a to nejen z Ledečska.

OKRESNÍ HASIČSKÁ 
KONFERENCE

V sobotu dne 18. 9. 2021 se zástupci 
dobrovolných hasičů z Ledečska zú-
častnili okresního shromáždění před-
stavitelů sborů dobrovolných hasičů 
okresu Havlíčkův Brod. Shromáždění 
se konalo ve Vilémovicích a po schvá-
lení jednacího řádu a volbě komisí 
zazněly zprávy o činnosti v jednotli-
vých oblastech za rok 2020. Součástí 
jednání bylo rovněž schválení výsled-
ků hospodaření a kontrolní a revizní 
rady. Schválen byl rovněž rozpočet 
na další období a v diskuzi vystoupi-
li mimo jiných s poděkováním a in-
formacemi ředitel územního odboru 
H. Brod plk. Mgr. Luboš Vacek anebo 
ředitel Hasičského záchranného sboru 
kraje Vysočina plk. Mgr. Jiří Němec. 
Usnesení z jednání bylo následně při-
jato jednohlasně. Podrobné informace 
přinese zápis, který bude uveřejněn na 
webu okresního sdružení https://www.
oshhavlickuvbrod.cz/. Část zástupců 
hasičů z Ledečska se po jednání zú-
častnila dále i svěcení zvoničky v Pro-
síčkách.

ČEST PAMÁTCE 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
Z KORYČAN

V neděli 19. 9. 2021 se ledečtí hasi-
či připojili k uctění památky dobrovol-
ných kolegů, kteří položili život dne 
15. 9. 2021 při zásahu v Koryčanech, 
při kterém došlo k výbuchu plynu 
v rodinném domu.

DALŠÍ HASIČSKÁ SVATBA
V sobotu dne 4. 9. 2021 si řekli své 

ano nynější novomanželé Barča a To-
máš Krejčíkovi. Tomáš patří již něko-
lik let mezi základní personální pilíře 
naší zásahové jednotky a nejen proto 
přejeme oběma hlavně štěstí na jejich 
společné další cestě životem. V rámci 
svatebního dne, jehož převážná část 
proběhla ve Vilémovicích, si novo-
manželé vyzkoušeli společný zásah 
džberovou stříkačkou. 

Mgr. Dan Horký

NÁROČNÝ ZÁSAH – Dne 9. 9. 2021 byla před 18. hodinou jednotka vyslána 
k požáru stráně v lese u Chřenovic. 
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DOPADENÍ PACHATELŮ 
VLOUPÁNÍ DO RODINNÉHO 
DOMU – Dne 23. 8. 2021 byly 
policejním orgánem dle § 158/3 
tr. řádu zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci spáchání přečinu 
krádeže ve stádiu pokusu a přeči-
nu porušování domovní svobody 
ve spolupachatelství, kdy 64letý 
recidivista dne 23. 8. 2021 v době 

od 12:00 hod do 12:15 hod v Ledči n. S., ul. Poštovní, společ-
ně s 59letým společníkem překonali oplocení, následně vnikli 
na pozemek u domu, kdy mladší z obou pachatelů zůstal stát 
na pozemku před domem a starší recidivista kamenem rozbil 
skleněnou výplň okna. Vzniklým otvorem vnikl do verandy 
domu, následně stejným kamenem rozbil skleněnou výplň 
dveří vedoucích do chodby, následně prohledal celou cha-
lupu, kde v podkroví u stropu utrhl mosazný lustr, sebral 3 
dřevěné sošky, dřevěný talíř, kovovou šavli, kovovou lampič-
ku a housle s futrálem. Uvedené věci si připravil na chodbu 
v domě s tím, že je odcizí, ale byl vyrušen přijíždějící policejní 
hlídkou. Věci v domě zanechal, otevřel okno dětského pokoje 
a tím vylezl na střechu garáže, kde byl společnou hlídkou PČR 
PS Ledeč nad Sázavou a OOP Světlá nad Sázavou zadržen dle 
ust. § 76 odst. 1 tr. řádu, neboť byla důvodná obava, že bude 
opakovat trestnou činnost, pro kterou je trestně stíhán, dokoná 
trestný čin, o který se pokusil. Druhý z pachatelů ještě před 
příjezdem hlídky PČR místo opustil, avšak vzápětí se k hlídce 
PČR vrátil. Tímto protiprávním jednáním způsobili pachatelé 
majitelce domu škodu poškozením ve výši 1.500,- Kč. Zadr-
žený čtyřiašedesátiletý recidivista se přečinu krádeže dopustil 
přesto, že byl na základě předešlého rozsudků soudu již pravo-
mocně odsouzen. V případě uznání vinny před soudem hrozí 
čtyřiašedesátiletému muži trest odnětí svobody v trvání 1 rok 
až 5 let a jeho devětapadesátiletému společníkovi hrozí trest 
odnětí svobody v trvání 6 měsíců až 3 léta.

ŘÍDIL VOZIDLO PO POŽITÍ ALKOHOLICKÝCH 
NÁPOJŮ – Dne 4. 9. 2021 byly policejním orgánem dle 
§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci pře-
činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy šestatřicetile-
tý muž ruské národnosti dne 4. 9. 2021 v době nejméně od 
22:15 hodin do 22:23 hodin vykonal úmyslně jízdu jako řidič 
vozidla ŠKODA Fabia a to z centra obce Ledeč nad Sáza-
vou do ulice Nádražní v obci Ledeč nad Sázavou, kde byl na 
ulici Nádražní poblíž kovošrotu „Švema“ kontrolován hlíd-
kou Policejní stanice Ledeč nad Sázavou. Řidič byl vyzván 
k předložení dokladů potřebných k řízení a provozu vozidla, 
načež předložil osvědčení o registraci vozidla, doklad o pojiš-
tění vozidla a řidičský průkaz Ruské federace. Po provedené 
lustraci řidiče v evidencích PČR byl řidič vyzván k provedení 
dechové zkoušky na alkohol, kalibrovaným přístrojem Drä-
ger Alcotest, kdy mu byla při první dechové zkoušce v čase 
22:26 hodin dne 4.9.2021 naměřena hodnota 1,72 ‰ alkoholu 
v dechu, při druhé dechové zkoušce v čase 22:31 hodin téhož 
dne mu byla naměřena hodnota 1,74 ‰ alkoholu v dechu. Ři-
dič byl poučen o možnosti podrobit se lékařskému vyšetření 
spojenému s odběrem biologického materiálu, žilní krve, kdy 
o tuto možnost nepožádal ani nevyužil. Řidiči byl na místě 
zadržen řidičský průkaz Ruské federace a o tomto mu bylo 

předáno potvrzení. Na místě byla řidiči zakázána další jízda. 
Tento nezodpovědný řidič tedy vykonával činnost ve stavu 
vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové 
látky, při které mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způ-
sobit 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 ALKOHO-
LU – Dne 12. 9. 2021 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. 
řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky, kdy 49letý muž dne 12. 9. 2021
v době od 21:50 hod. do 21:54 hod. vykonal úmyslně jízdu 
jako řidič vozidla RENAULT VEL SATIS, a to z ulice Hav-
líčkova v Ledči nad Sázavou do obce Bohumilice, okr. Hav-
líčkův Brod. Řidič byl na ulici Koželská v Ledči nad Sázavou 
kontrolován společnou hlídkou OO PČR Světlá nad Sáza-
vou a Policejní stanice Ledeč nad Sázavou. Řidič byl vyzván 
k předložení dokladů potřebných k řízení a provozu motoro-
vého vozidla, načež předložil osvědčení o registraci vozidla, 
doklad o pojištění vozidla a řidičský. Po provedené lustraci 
řidiče v evidencích PČR byl řidič vyzván k provedení dechové 
zkoušky na alkohol, kalibrovaným přístrojem Dräger Alcotest, 
které se dobrovolně podrobil, kdy mu byla při první dechové 
zkoušce v čase 21:57 hod. dne 12. 09. 2021 naměřena hodnota 
1,91 ‰ alkoholu v dechu, při druhé dechové zkoušce v čase 
22:02 hod. téhož dne mu byla naměřena hodnota 1,94 ‰ alko-
holu v dechu. Řidič byl poučen o možnosti podrobit se lékař-
skému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, 
žilní krve, kdy o tuto možnost nepožádal ani nevyužil. Řidi-
či byl na místě zadržen řidičský průkaz, 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.

VLOUPÁNÍ DO RODINNÉHO DOMU V BOHUMI-
LICÍCH – Dne 7. 9. 2021 bylo na policii v Ledči nad Sáza-
vou přijato oznámení o vloupání do rodinného domu v obci 
Bohumilice, kdy dosud neznámý pachatel dne 07. 09. 2021 
v době od 09:30 hodin do 12:00 hodin v obci Kožlí – Bohu-
milice vytloukl plaňky dřevěného oplocení pozemku u rodin-
ného domu, na kterých nezpůsobil žádnou škodu. Uvedeným 
otvorem vstoupil na pozemek, kde u pergoly vzal kovový 
žebřík, tento opřel o balkón nacházející se ve výšce 280 cm, 
vedoucí do prvního patra domu, po žebříku vylezl, přelezl 
zábradlí vysoké 103 cm a otevřenými balkonovými dveřmi 
vstoupil do domu, který částečně prohledal a z obývacího po-
koje odcizil z keramického hrníčku uschovanou fi nanční ho-
tovost v různých drobných mincích v celkové výši 3.000,- Kč. 
Dále z obývacího pokoje ze skříňky nad televizí a z ložnice 
z nočního stolku odcizil různé zlaté šperky, vše v hodnotě cca 
50.000,- Kč. Pak sešel po schodech do přízemí domu, které 
rovněž prohledal, odcizil z chodby benzinovou motorovou 
pilu v hodnotě 3.990,- Kč, následně si odemkl zevnitř vcho-
dové dveře, těmito prošel ven před dům, vrátil k pergole uve-
dený kovový žebřík a místo s odcizenými věcmi opustil. Ma-
jitelům domu způsobil škodu na odcizených věcech v celkové 
výši 56.990,- Kč. V případě dopadení a uznání vinny před 
soudem hrozí tomuto pachateli trest odnětí svobody v trvání 
6 měsíců až 3 léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

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

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

ČINNOSTI ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2021
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

 Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o. vás zve na VERNISÁŽ 
VÝSTAVY KERAMIKY ŽÁKŮ AKADEMIE SVĚTLÁ 
NAD SÁZAVOU. Výstava potrvá na hradě v Ledči nad Sá-
zavou od 9.července do 31.října.

 ZUŠ Ledeč nad Sázavou vás zve na VÝSTAVU PRACÍ 
ŽÁKŮ MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY na ledečském hra-
dě. Výstavu můžete navštívit v říjnu pouze v sobotu a v neděli 
od 9:00–17:00 hod. Výstava se nachází v dětském okruhu.

 Srdečně vás zveme na slavností odhalení pamětní tabulky 
POSLEDNÍ ADRESA. V sobotu 9. října ve 14:00 hod. 
umístíme pamětní tabulku obchodníkovi Karlu Muchovi na 
domě v Ledči, Husovo náměstí, čp. 71, kde Karel Mucha žil 
s rodinou, podnikal a kde byl v březnu 1951 jako živnostník 
zatčen. O osudu Karla Muchy a pronásledování živnostní-
ků po roce 1948 promluví historik Prokop Tomek. Více na 
www.posledniadresa.cz 

 Obec Bělá Vás zve 9. října 2021 na koncert skupiny 
DOGA. Začátek od 20:00 hod. v kulturním domě. Cena 
300,- v předprodeji (TIC Ledeč), na místě 350,- 

 Město Ledeč nad Sázavou srdečně zve všechny na bláznivou 
francouzskou komedii DOKTOR V NESNÁZÍCH. Kome-
die o průměrném plastickém chirurgovi, který čelí kuriózním 
situacím v ordinaci své soukromé kliniky. Představení se usku-
teční ve čtvrtek 14. října 2021 od 19:00 hod. v sále gymnázia. 
Cena vstupenky 380 Kč. Předprodej v infocentru Ledeč. 

 Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou z. s. a Středisko volné-
ho času pořádají 62. ročník BĚHU ŠEPTOUCHOVEM, 
který se koná v sobotu 16. října. Jedná se o veřejný závod 
v přespolním běhu o cenu starosty Města Ledeč n. S. Více 
informací na www.melechov.cz 

 Nadační fond a Římskokatolická farnost v Číhošti srdečně 
zvou na BENEFIČNÍ KONCERT Petr Špaček & band 
k příležitosti číhošťského posvícení. Začátek od 14:00 hod. 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti. Vstupné dob-
rovolné. 

 18.–19. října 2021 od 15:00–17:00 hod. Občanské sdružení 
Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Hra-
dec vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zim-
ního oblečení /dámské, pánské, dětské/, obuvi, lůžkovin, 
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácí potřeby 
– nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční, peří, pé-
řových a vatových přikrývek, polštářů a dek, hraček. Více 
na www.Diakoniebroumov.org 

 Město Ledeč n. S. Vás srdečně zve v neděli 24. října 2021 
na KONCERT KLASICKÉ HUDBY – MILOŠ WICH-
TERLE A JEHO PŘÁTELÉ. Začátek od 17:00 hod. 
v sále gymnázia. Cena vstupenky: 150,- dospělý 100,- děti 
a studující. Prodej vstupenek na místě.

 Spolek Přátelé Zahrádky zve v sobotu 30. října 2021 na 
DUŠIČKY V ZAHRÁCE. Začátek od 14:00 hod v kostele 
sv. Víta v Zahrádce. www.zahradka.euweb.cz 

 Program: 
 14:00 Mše svatá
 15:00 Cembalový koncert Ondřeje Muchy
 16:15 Komentovaná prohlídka

 Melechov z. s. vás zve na tradiční běžecký závod XKROS 
STVOŘIDLA, který se uskuteční v sobotu 30. října. Bližší 
informace na www.melechov.cz 

 V sobotu 6. listopadu se děti můžou těšit na pohádku PO-
TRESTANÁ LAKOTA. Začátek bude ve 14:00 v sále 
gymnázia. Hraje Divadélko Kůzle.

 16. listopadu vystoupí v sokolovně ZDENĚK TROŠKA. 
Předprodej vstupenek v infocentru cca měsíc před začát-
kem akce. Cena 280 Kč.

Aktuální informace o konání akcí sledujte na stránkách jednot-
livých pořadatelů  Mirka Pajerová
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STŘEDOVĚKÉ POSÁZAVÍ BYLO RÁJEM LAPKŮ
VZHŮRU NA HRAD – TENTOKRÁT CHŘENOVICKÝ

Však to většina z nás zažila na školních či 
rodinných výletech, ne vždycky nám tyhle 
výšlapy šly pod nos. Pohled na hrad či trosku 
někdy na vrcholu kopce a nedej bože skály, 
je vždy pěkný a romantický. Zvláště ladí-li 
s okolní krajinou, případně dramaticky ob-
lačnou oblohou. Před vámi je většinou toči-
tá stezka, kamení se vám drolí pod nohama, 
zpocené triko s batůžkem se vám lepí na záda, 
za nejbližší zatáčkou stále stejný pohled, ka-
menitá cesta, která se točí tu doprava, tu do-
leva a cíl vašeho putování v nedohlednu. V tu 
chvíli proklínáte všechny ty pány rytíře z Ma-
nic či Nemanic, jejich zatrolené údajné pokla-
dy i jejich několik pobledlých manželek, které 
bloudí půlnočními chodbami.

V takových chvílích vás možná také na-
padne, jaká rasovina byla středověký hrad 
postavit, notabene na tak nedostupném mís-
tě. Dnešní terminologií to chtělo fortelnou 
logistiku a nesmírnou dřinu těch, kteří se tu 
lopotili. A proč to všechno? Panstvo nelákaly 
romantické výhledy do kraje nebo obhlížení 
svých majetků. Také pro to byla jistě cesta 
bez pohodlí a dost možná hartusili stejně jako 
my. Jejich motivací byl hlavně strach. Strach 
z dobyvatelů a především východních nájezd-
níků. Středověkou Evropu děsili hlavně Tataři 
(Mongolci), jejichž bubny, pokřiky i mnoho-
krát doložená krutost a lstivost děsily celé kra-
je a šířily neuvěřitelnou paniku.

Po mnoha neblahých zkušenostech však při-
šli stavitelé tvrzí a hradů na to, že tenhle step-
ní národ je zvyklý na široké roviny a k tomu 
je přizpůsoben i jejich způsob boje (stříleli už 
za jízdy na koních). A tak naši hradní inves-
toři i stavitelé přišli mj. na to, že té orientál-
ní chásce boj v kopcích a skalách tolik nejde 
a moc jim „nechutná“.

Je až s podivem, kolik tvrzí a hradů se po 
Čechách v té době stavělo a naše Posázaví 
tomu nejspíš dominovalo. Prý tu od sebe byly 
tvrze a hrady vzdáleny dva až tři kilometry, 
na možný dohled. Zároveň plošiny sloužily 
okolním vesnicím, protože se tam dal nahnat 

dobytek a bránit se tam. Kolem byly hluboké 
příkopy (často hlubší než kolem hradu), pali-
sáda s bránou, cisterna na vodu a seník.

Historikové dokládají, že si tu lidé dávali 
ohňová znamení z kopce na kopec (to není 
indiánská romantika). Jen si ze školních let 
vzpomeňte na hrady Žebrák a Točník, a to prý 
byly stavby ještě těsnější. O posázavských 
hradech toho víme dost a dost dobrým příkla-
dem je i ten náš ledečský. Má typické místo 
na skalním ostrohu, také to původně byla jen 
dřevěná tvrz. To měli posázavští lstiví lapko-
vé dobré živobytí. Posázaví bylo ještě ve 14. 
a 15. století téměř neproniknutelné. Byly tu 
pouze kupecké stezky a hrady. A když se tu 
vypravila královská hotovost, věděli o tom 
všichni dlouho dopředu, protože vlastníci 
hradů měli úřady u dvora a o všem byli infor-
mováni (také si myslíte, že časy se zase tolik 
nemění?). Lapky se to hemžilo i v jižních Če-
chách.

Kadety na dobývání hradů byli zejména hu-
sité. Dobyli jich opravdu mnoho, ale ne vždy 
to bylo jen válečnickým úsilím. Byli pověstní 
tím, že ti, kteří se bez boje vzdali, dostávali 
od nich svobodu – v té kruté době to bylo ne-
obvyklé, ale nesmírně účinné. Spousta „doby-
tých“ hradů jim tak spadla do klína.

Cílem našeho dnešního putování, jak je uve-
deno i v titulku, je však CHŘENOVICKÝ 
HRAD – tedy dnes už jen rozvaliny a trosky. 
V minulosti to však býval jeden z největších 
a dobře střežených hradů v kraji. Jak pravdě-
podobně vypadal v dobách své slávy, ukazuje 
kresba Jana Heřmana (mj. autora tisíců kreseb 
rekonstrukcí tvrzí a hadů). Jistě impozantní 
stavba, na ostrohu pravého břehu Sázavy. Jak 
je už po staletí z tohoto místa patrné, s nedo-
bytností hradů i s velkým úsilím jejich stavění 
to je problematické. V Čechách se jako vzor 
a ideál nedobytnosti považuje hrad Kost (už 
to jméno leccos napovídá). Za skvěle opevně-
ný hrad se považoval třeba Sión a podívejte, 
jak to s ním dopadlo. Ostatně nemáme k němu 
odsud daleko a je to hezká i poučná procházka 
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(popisky i situační vyobrazení). Stále ještě je 
spousta času na podzimní procházku do lesů. 
Na zmíněný Chřenovický hrad je to z Ledče 
vlastně jen kousek po toku Sázavy. Procház-
ka podzimním lesem je krásná a díky houbám 
i užitečná. S těmi procházkami po lese byste 
si měli pospíšit, když se podíváte na tu okolní 
spoušť, tak to raději udělejte ještě letos, než 
bude opravdu pozdě. A když se vydáte k „na-
šemu“ hradu, bude to poznání ještě bohatší. 

Až dorazíte na místo, sedněte na pařez, těch 
tu bude určitě dost a popusťte uzdu fantazii 
z předchozího povídání o hradech a tvrzích. 
Před několika staletími tu bylo docela rušno, 
a to nejen díky zmiňovaným lapkům.

A představte si, že i tyhle rozvaliny mají své-
ho majitele. Není to ani žádný potomek rodu 
s erbem nebo potomek lapků, který by tu činil 
dobro. Je jím nadšenec, který si plní své sny. Je 
to pan Ing. MIROSLAV ŠUHAJ. Pan inženýr 
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je velmi energický a činorodý muž a byl k na-
šemu rozhovoru velmi vstřícný a ochotný. 
Podělil se s redakcí Ledečského zpravodaje 
o svém působení i záměrech v tomto koutě Po-
sázaví. Zde jsou jeho odpovědi na otázky. Tak 
hezkou procházku s bohatými houbařskými 
trofejemi i obohacení o historii našeho kraje – 
CHŘENOVICKÉHO HRADU. ok

S MYŠLENKOU MÍT HRAD UŽ JSEM 
SE ASI NARODIL
• Můžete ve stručnosti přiblížit historii hradu 

a vaši cestu ke koupi památky?
Psaná historie hradu začíná letopočtem 

1289, kdy se objevuje první písemná zmín-
ka o hradu a jeho majiteli Lévovi z Chřeno-
vic. Hrad sám může být o pár let starší. Páni 
z Chřenovic vlastnili hrad, až do roku 1424 
kdy se zde připomíná Milota z Chřenovic, 
který se roku 1421 zúčastnil Zemského sněmu 
v Čáslavi a byl zde zvolen do sboru dvaceti 
mužů k obraně a vedení klidu v zemi České. 
V této době byl hrad napaden a asi i poško-
zen vojskem králova bratra Zikmunda. Chře-
novičtí se pak přesouvají na nedalekou Zruč 
nad Sázavou a prodávají hrad pražskému 
kupci Hanuši Otlingerovi a ten o rok později 
pak Kunrádu Názovi. Roku 1448 Jindřich Jan 
z Říčan připojil Chřenovice ke zboží ledečské-
mu. Roku 1541 přiznala v zemských deskách 
Magdaléna Ledecká z Říčan hrady Lacembok 
a Chřenovice jako hrady pusté. 

• Jak jsem k hradu přišel?
S myšlenkou mít hrad jsem se asi už narodil. 

Od mala jsem stavěl bunkry, běhal po lesích 
a navštěvoval zříceniny a četl hodně knih s tou-
to tématikou. Po škole jsem o svém snu často 
mluvil a všichni se tomu smáli, až jsem v roce 
2014 zahájil jednání s Lesy ČR o možném způ-
sobu nabytí. Nebylo to jednoduché se při kaž-
dém jednání prezentovat minimálně jako podi-
vín, měl jsem však štěstí a hlavně štěstí na lidi na 
krajském ředitelství v Jihlavě, že se mi podařilo 
s lesáky domluvit a najít oboustranně výhodný 
způsob jak se ujmout správy hradu. Trvalo to 
sice víc jak tři a půl roku, směnná smlouva ně-
kolikrát putovala mezi ministerstvem v Praze 
a Jihlavou, několikrát se zastavila u odhadců, 
státních úředníků a na katastrálním úřadu až 
v roce 2017 byl hrad konečně můj. Takže hrad 
jsem vyměnil za jiný lesní pozemek.

• Co vše se dosud podařilo obnovit?
Hrad je součástí lesního pozemku, vlastně je 

celý v lese. Jeden z bodů v závazném stanovis-
ku schváleném NPÚ mluví o odstranění stromů 
rostoucích na korunách předpokládaných zdí. 
A tak první z úkolů byla právě redukce stromů 
na zřícenině. Asi měsíc po zápisu do katastru 
přišla první vichřice a bylo nutné navíc všech-
ny smrkové vývraty zpracovat a poklidit. Pak 
se objevilo nebezpečí pádu starých nahnutých 
akátů na železniční trať pod hradem. Tak-
že první dva roky jsem za pomoci kamarádů 

Na snímcích: Ing. Miroslav Šuhaj a malba zříceniny hradu z protějšího vrchu Dědek od Edvar-
da Herolda, kolem roku 1870.
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a přátel dělal hlavně dřevorubce a v zimních 
měsících tak činím dodnes. Úvodní stavební 
práce jasně ukázaly, že na hrad musí přijít elek-
třina a nějaká mechanizace. Nosit písek, vodu 
a všechen materiál v rukách prostě nelze. Pře-
sto se podařilo uzavřít věž masivní mříží, aby 
bylo možné část materiálu a nářadí zanechat 
na hradě bez dozoru. Podařilo se zpřístupnit 
horní část věže, zhotovit pracovní provizorní 
mezipatra a v tuto chvíli i provizorní zastře-
šení. Tomu všemu předcházelo přezdění a vy-
spárování části zdí v horních vnitřních partiích 
věže. V loňském roce jsme také zhotovili pří-
stupovou rampu od lesní cesty, která výrazně 
usnadnila dopravu materiálu.

• Jaké práce vás čekají?
Co se bude dělat dál? Plán na příští období je 

jasný. Přezdít korunu věže. Věž je nejohrože-
nější a nejnebezpečnější částí hradu. Málokdo 
z návštěvníků hradu si uvědomuje, že nějaký 
ten kámen mohl a může spadnout kdykoliv. 
Všechno je patrné až nyní, kdy je možné si na 
vršek sáhnout. Zjistíte, že všechny kameny jsou 
volné a nic je nedrží pohromadě, jen vlastní 
váha. Veškeré pojivo je pryč. Různé zprávy pa-
mátkové péče už v sedmdesátých letech hovoří 
o havarijním stavu, takže se není čemu divit. 
Celkem se bude muset přezdít a dozdít několik 
desítek tun kamení a materiálu. Odhaduji to asi 
na dva roky práce. Pak bych rád dal věži nějaký 
trvalejší slušivý klobouček, aby do ní nepršelo 
a byla zajištěná alespoň na dalších sto let. Až 
bude hotová věž, začnou se zajištovat zbytky 
zdí na nádvoří. To je asi tak ve stručnosti všech-
no. Jednoduše řečeno, práce až nad hlavu. 

• Daří se na obnovu čerpat fi nanční příspěvky 
Ministerstva kultury nebo z jiných zdrojů?
Na opravu hradu se zatím nečerpají žádné 

fi nanční příspěvky z žádných dotačních titu-
lů. Je to hlavně proto, že nejsem tak bohatý, 
abych si dotaci mohl dovolit. Většina dotač-
ních programů má svůj řád a ten je nutné 
dodržet. Jedním z nich je povinnost dolo-
žit vynaložené náklady. Není tedy problém 
předložit fakturu za vykonanou práci, proná-
jem lešení a materiálové náklady, ale já prá-
ci dělám s kamarády a přáteli sám a zdarma 

a nemohu si ji fakturovat. Materiál není zatím 
tolik fi nančně náročný. Navíc bych nemohl 
uplatnit ani náklady za nákup lešení, které 
kupuji přes inzeráty a šrotiště levně, ale bez 
dokladu. Ani řádně zakoupená centrála nelze 
řešit přes dotace, protože se jedná o investiční 
položku. Například zhotovení mříže, kterou 
jsem vykoval téměř na koleně ve stodole, mě 
vyšla materiálově asi na 5000 Kč. Kovářská 
dílna by si reálně mohla účtovat včetně mon-
táže desetkrát tolik. Já pořizoval hrad proto, 
že mě ta práce baví. Ani v pohádce Ať žijí du-
chové, nechtěli použít druhé kouzlo, chtěli si 
opravit hrad sami. Náklady však nehradím jen 
ze svého, mám na hradě instalovanou kasičku 
a za malý letáček, který je volně k dispozici 
v krabičce pod mříží, mi čas od času někdo 
drobnou mincí přispěje. Mám také zřízený 
transparentní účet 2801492139/2010 kam mi 
posílají fanoušci hradu fi nance. Mnohé z nich 
osobně neznám a i touto formou bych jim rád 
poděkoval. A poděkoval i těm, co přímo na 
hradě přispěli nějakou korunou nebo přinesli 
kámen na opravy až na nádvoří. 

• Jaké plánujete využití památky?
Jaké plánuji využití na hradě? Chtěl bych ne-

chat hrad tak, jak je. Stanovil bych pár termínů 
na otevření věže, aby se případní zájemci mohli 
podívat do patra, jak věž vypadá uvnitř a dál 
prozatím nic. Myslím, že hradu ani okolí by 
větší turistický ruch moc neprospěl. Neopravuji 
hrad proto, aby se mi vrátily vynaložené pro-
středky nebo abych na hradě vydělával, opra-
vuji ho proto, aby vydržel ještě další stovku let, 
a to mi úplně stačí. Pokud to jde, mohou se už 
nyní někteří návštěvníci podívat do věže. Vý-
stup na vršek však není úplně jednoduchý a tak 
děti do věže raději nepouštím. Bylo by fajn, 
kdyby se u vašich čtenářů našly doma starší fo-
tografi e hradu ze soukromých alb. Nejlépe do 
roku 1980. Platí čím starší foto tím lepší a v pří-
padě tohoto hradu jsou i vzácnější fotografi e 
zbytků hradebních zdí pod věží. K dokumen-
tování stavu hradu je dobrá i fotka horší kva-
lity nebo obrázek s postavami. Kdyby někdo 
podobný snímek měl, stačila by mně i kvalitní 
kopie zaslaná na facebookové stránky hradu.

Ing. Miroslav Šuhaj
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ÚSPĚCH KVINTÁNEK V CELOSTÁTNÍM KOLE
PREZENTIÁDY

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU VE ZNAMENÍ

PROJEKTOVÝCH DNŮ

Čtenáři Ledeč-
ského zpravoda-
je si už asi zvyk-
li, že objeví-li se 
článek o Prezen-

tiádě, že je to článek oslavný. Letos se naše škola do-
stala již pátý rok za sebou do celostátního kola České 
a Slovenské republiky a loni byla děvčata z letošní 
oktávy na stupních vítězů. Někteří pak mohou nabýt 
dojmu, že tato soutěž je lehká. Ale opak je pravdou. 
Pro účastníky je to otázka poměrně velkého množství 
času stráveného plánováním, tvořením a nacvičením 
proslovu u prezentace. Chce to kreativního ducha, 
schopnost zpracovat prezentaci dle zásad, nebát se 
vystupovat a ještě mít dobrý nápad.

I letos jsme měli své zástupce v grandfi nále, které se 
tradičně konalo na Ekonomicko-správní fakultě Ma-
sarykovy univerzity v Brně. Adéla Janáková, Natálie 
Uhrová a Kristýna Urbanová z kvinty se probojovaly 
přes on-line kola ještě v kategorii ZŠ na toto velké 
fi nále, které ze známých důvodů bylo přesunuto z jara 
na začátek září. Na jaře si dívky pohrály s tématem 
Akce a reakce, kdy natočily videa skrytou kamerou 
a zachycovaly, jak se lidé staví k tomu, když někdo 
před nimi ztratí peněženku, ale neví o tom. Možná 
i vy jste se stali objekty jejich sociálního experimentu. 
Naštěstí pro obyvatele Ledče a okolí to dopadlo dob-
ře, nikdo jim peněženku neukradl ☺, i když někteří ji 
nevšímavě překročili a pokračovali dál.

Pro grandfi nále si mohly dívky vybrat ze dvou témat: 
Jednorožci dnešní doby a Kde jsou hranice. Vzhledem 
k tomu, že jim byl losováním přiřazen poměrně těžký 
kontext, ve kterém prezentaci měly zpracovat (před-
stavení nového projektu investorům), tak si vybraly 
druhé téma. Ve své prezentaci se pak zabývaly hrani-
cemi psychické pohody pracujících a jako svůj inves-
torský nápad navrhovaly zřídit odpočinkový resort na 
Melechově bez připojení k internetu.

Grandfi nále se účastnilo téměř 30 týmů a všechny 
týmy měly stejnou možnost postoupit mezi 10 nejlep-
ších do odpolední části. Porotci byli velmi potěšeni 
grafi kou i samotným vystupováním našeho týmu Fe-
lix Felicis a tak se dívky bez problémů dostaly do dru-
hé části. Způsob rozhodování o nejlepším týmu byl až 
do odpoledne zahalen tajemstvím. Mladí obhájci vý-
borných prezentačních dovedností se měli utkat v tzv. 
oxfordské debatě. Všechny týmy si vylosovaly citát či 
myšlenku, měly hodinu na to, aby si připravily třími-
nutovou obhajobu před porotou. Poté následovaly do-
tazy z poroty i publika, které měly zpochybnit danou 
myšlenku. Áďa, Natka a Týna si vylosovaly „Školní 
stávky na podporu změny klimatu by měly být pod-
porovány“. Poradily si s tím velmi dobře, na pomoc 
si vzali i Listinu základních práv a svobod. Působily 
po celou dobu poměrně sebejistě a tak jim tento den 
vynesl krásné třetí místo. 

Moc děvčatům gratulujeme, děkujeme za výbornou 
reprezentaci školy a zároveň doufáme, že když už se 
do grandfi nále probojovaly třikrát, že to zvládnou 
v kategorii SŠ i po čtvrté.  Jana Flekalová

Po měsících on-line výuky a krátkém návratu do 
škol v červnu začal školní rok, který, jak všichni dou-
fají, se vrátí k prezenční výuce, setkávání ve školních 
kolektivech a k oblíbeným školním akcím. Mezi ně 
patří výlety, exkurze, besídky, maturitní plesy, které 
jsou nedomyslitelnou součástí života školy. Učitelé le-
dečského gymnázia zorganizovali pro své žáky během 

září několik projektových dnů, které nejen obohatily 
výuku, ale i vědomosti a dovednosti žáků.

Hned v prvních zářijových dnech se uskutečnily ve 
spolupráci se Střediskem volného času Ledeč nad Sá-
zavou adaptační dny pro primu, první ročník gymná-
zia a první ročník střední školy. Na programu jednotli-
vých dnů byly aktivity, které směřovaly k tomu, aby se 
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žáci v novém kolektivu seznámili, lépe poznali, učili 
se vzájemného respektu a komunikaci. Některé úkoly 
řešily skupiny, ale v jiných správné splnění záviselo 
na vzájemné spolupráci všech žáků třídy. Je nutno po-
znamenat, že se žáci dokázali domluvit a spolupraco-
vat natolik, že v řešení úkolů byli úspěšní, pobavili se 
a dost nasmáli.

Další projektové dny proběhly na Ostravsku. Přes 
90 žáků školy ve dvou exkurzích navštívilo Landek 
park, v němž se seznámili s historií hornictví a důlní-
ho záchranářství na Ostravsku. Další část dvoudenní 
exkurze byla věnována oblasti Dolních Vítkovic, kde 
si žáci prohlédli Bolt Tower, bývalé vysoké pece i jiné 
technické zajímavosti. Nejpopulárnějším bodem ce-
lého výletu se ovšem stala návštěva fi rmy Marlenka, 
byla totiž spojena s ochutnávkou jejich chutných pro-
duktů. Ovšem žáci ocenili i poznatky o krátké historii 
fi rmy a o jejím provozu, do kterého mohli zprostřed-
kovaně nahlédnout.

Na dějepisné učivo byly zaměřeny dvě exkurze. Prv-
ní byla určena prvnímu ročníku čtyřletého oboru a smě-
řovala do Archeoparku Pavlov. Edukační program se-
známil žáky s pravěkou historií, artefakty a především 

s paleolitickým uměním – sami si mohli vytvořit dílo 
inspirované některými památkami navštíveného mu-
zea. Starým dějinám byla určena i další exkurze. Šlo 
o návštěvu výstavy Sluneční králové v Národním mu-
zeu v Praze. Expozice představuje dějiny starověkého 
Egypta z období tzv. Slunečních králů v oblasti Ab-
úsíru. Tato výstava je výjimečná nejen v českém, ale 
i evropském kontextu tím, že je na ní vystaveno přes 
300 předmětů ve většině případů originálních. Sice 
nebylo možné celou výstavu (videoprojekce, virtuální 
prohlídky autentických míst) zhlédnout ve vymeze-
ném čase (105 minut určených muzeem) podrobně, ale 
i tak si žáci odnesli mnoho nových poznatků i dojmů. 
A protože zájem byl značný, uskutečnily se dvě ná-
vštěvy této výstavy, celkem 70 žáků.

Všechny tyto akce byly zorganizovány v rámci tzv. 
šablon: Poznáváme svět, což mimo jiné znamenalo, 
že cesta i vstupy byly žákům hrazeny. S projektovými 
dny na gymnáziu ještě nekončíme, ale to pochopitelně 
neznamená, že je výuka ve škole opomíjena. Naopak – 
projekty a exkurze představují pro žáky i učitele nové 
podněty, novou motivaci a chuť do školních hodin. 

Lenka Trtíková

Po dvouleté přestávce způsobené epidemií Covid-19 
se ve čtvrtek 16. září 2021 setkali žáci a učitelé Gym-
názia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy 
v Ledči nad Sázavou s ledečskou veřejností na prezen-
taci střední školy „Zažijte naši školu“. Akce probíhala 
na ledečském náměstí před gymnáziem. Neváhali jsme 
přestěhovat ze školy lavice, pracovní stoly a počítače, 
abychom veřejnosti přiblížili prostředí naší školy.

Na ledečském náměstí jsme ukazovali zajímavosti 
z výuky na gymnáziu a střední odborné škole, jaké 
technologie se učí a co se vyrábí ve školních dílnách. 
Velký úspěch měli roboti Lego NXT, které sestavu-
jí, programují a ovládají žáci naší školy přes počítač. 
Z biologie byly aktivity zaměřeny tentokrát na po-
znávání hub a rostlin, zároveň jste si mohli procvičit 

názvy z biologie v ruském jazyce. V mikroskopu jste 
mohli vidět včelu nebo jiný hmyz. Návštěvníci si 
mohli vlastnoručně vyrobit lopatku nebo odnést dárky 
v podobě vygravírované jmenovky se svým jménem, 
originální placky s logem naší školy nebo vlastnoruč-
ně namalovaným obrázkem. Pro nejmenší jsme opět 
připravili vymalování obrázků se strojírenskou téma-
tikou.

Navzdory předpovědím deštivého počasí na tento 
den nám počasí přálo, akce se vydařila a účastníci si 
mohli odnést drobné dárky a ceny ze soutěží. Podě-
kování patří všem kolegům a žákům, kteří zábavný 
den připravili, ale také našim kuchařkám, které všem 
upekly dobrý perník.  

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání
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PODZIM V BARBORCE

O CHRÁMECH
Řada románů, povídek a fi lmů využívá pro větší efekt 

mystérium chrámů. Chrámy vždycky skrývaly poselství 
člověka, které směřuje mimo životem vymezený čas a pro-
stor. I proto v nich pociťujeme dotek tajemství. Nemluvím 
pouze o Santiniho veledílech, většina historických chrá-
mů tento živý odkaz skrývá. Dobře si prohlédněte kostel 
v Ledči. O co níže leží, o to výše se věží vzpíná vzhůru. 
Našemu městu vévodí hrad s hradbami a robustní věží. 
Sídlo lidí, kteří vládnou. Oproti tomu se se štíhlá kostelní 
věž zvedá od poddanství k nebesům. Stačí vejít a pocítíte 
moudrost přesahující rozum, pokoru a slavnostní radost. 

Kostely tu jsou pro lidi, i když mnozí o nic podobného 
nestojí. Opravujeme je a snažíme se je chránit. Až je lidé 
zase budou více potřebovat, přijmou je do své náruče jako 
znovunalezené dítě. Ale každý již dnes může zaslechnout 
píseň o naději a lásce, která hory přenáší a vítězí i nad 
smrtí. 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
5. 11.–7. 11. Víkendovka pro děti od 7 do 15 let na faře. 

Zajišťuje Barča Wolfová. 
17. 10. Misijní neděle (Den modliteb za misie, misionáře 

a jejich dílo) 
17. 10. v 9.00 hod. mše sv. pro rodiny s dětmi s rytmickým 

hudebním doprovodem (slouží P. David Peter Palušák, 
OPraem ze Želiva, kaplan pro mládež)

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

PŘIPOMÍNÁME SI 
18. 10. Sv. Lukáše, evangelisty (autor evangelia a Skutků 

apoštolů. Věrný průvodce sv. Pavla) 
1. 11. Svátek Všech svatých (původně šlo o vzpomínku na 

všechny mučedníky, kteří zemřeli za víru)
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Památka 

zesnulých
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal

a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

Rok se nám přehoupl do podzimního období a s ním tak 
přichází čas zklidnění, srovnání a odpočinku. Tomuto ob-
dobí jsme také přizpůsobili aktivity v centru. Chodíme na 
procházky, pracujeme s přírodninami, relaxujeme, kavárni-
číme a hlavně vzpomínáme na léto, které bylo pro nás plné 
zážitků, výletů i menších pobytů. Navštívili jsme jihlavskou 
zoo, Stvořidla a Oboru Žleby. Vyšplhali jsme se na rozhled-
nu Bohdanku a malovali na kamínky, které jsme později 
rozvezli všude tam, kam jsme zavítali. Nechybělo ani kem-
pování, letní slavnost v Onšově a třeba i pyžamová party. 

Nyní nás čeká období zavařování, pouštění draků, sledo-
vání pohádek, procházek krásnou podzimní přírodou a po-
vídání si u hrnku teplého čaje. Moc se na to těšíme. 

4.–10. října probíhá v celé republice Týden sociálních 
služeb, kdy je možné navštívit různá zařízení a seznámit 
se s jejich provozem. Tohoto týdnu se také samozřejmě zú-
častníme, ale pokud někoho naše práce zajímá, může přijít 
kdykoliv. U nás máte dveře stále otevřené. 

Navštivte náš obchůdek Hátovinky na ledečském ná-
městí (naproti gymnáziu), kde si můžete koupit dárkové 
a dekorativní předměty, na jejichž výrobě se podílí klienti 
Centra denních služeb Barborka. Vybrané věci vám bez-
platně dárkově zabalíme. Přejeme všem krásný podzimní 
čas. 

Bc. Eva Moravcová Urbanová,
vedoucí a sociální pracovník
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NÁLEPKY NA POPELOVÝCH NÁDOBÁCH

Na všech popelnicích u rodinných domů se objevily 
nějaké nálepky. Kdo je tam nalepil a proč tam vlastně 
jsou? Na první otázku je velmi jednoduchá odpověď – 
nalepili je tam pracovníci Města Ledeč n. S.

Na druhou část otázky je už odpověď trošku slo-
žitější a souvisí s tím spousta dalších věcí, které se 
pokusíme postupně vysvětlit. Nově schválená vyhláš-
ka, kterou vydalo Zastupitelstvo města Ledče, konané 
20. 9. 2021, je obsahově (ukládá stejné povinnosti ob-
čanům) fakticky totožná s Obecně závaznou vyhláš-
kou Města Ledeč nad Sázavou č. 2/2018 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a na-
kládání se stavebním odpadem na území města Ledeč 
nad Sázavou, ze dne 19. 11. 2018. Tím, že byl vy-
dán nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech musela 
být vydána nová obecně závazná vyhláška č. 2/2021 
„o stanovení obecního systému odpadového hospo-
dářství“. Jediný podstatný rozdíl obou vyhlášek pak 
představuje povinnost občanů strpět:
1. Označení své popelové nádoby QR kódem, aby 

byla stanovena jednoznačná identifi kace svozu 
počtu nádob.

2. Majitel nádoby musí na nádobu napsat nebo pev-
ně připevnit číslo (popisné nebo evidenční) ob-
jektu, ke kterému popelová nádoba náleží.

Nemá smysl zabíhat do sebemenších podrobnos-
tí, ale z kódu a následného odečtení při samotném 
svozu se odečítají zajímavé údaje (poloha nádo-
by dle GPS souřadnic, objem nádoby, čas vývozu 

svozovým vozidlem, naplněnost nádoby, atd.) Údaje 
budou sloužit k dalšímu zvyšování kvality služeb 
v oblasti odpadového hospodářství.

V posledním období se objevil nový nešvar a to 
strhávání „nálepek – QR kódů“ z popelových nádob. 
I na tuto skutečnost nová vyhláška pamatuje ve svých 
ustanoveních a to následujícím způsobem: „Sběrná 
nádoba na směsný komunální odpad musí být ozna-
čena evidenční známkou – QR kódem. Akceptovány 
ke svozu budou pouze ty nádoby, které budou ozna-
čeny QR kódem“. Jinými slovy řečeno – neoznačená 
nádoba nebude vyvezena, systém identifi kuje místo 
a čas, kde je kód poškozen. Pokud někdo záměrně 
poškozuje kódy, dopouští se porušování obecné vy-
hlášky a vystavuje svoji osobu možné sankci.

Bohužel zarážející je nepořádek okolo nádob, kde 
je tříděn použitý textil. Typizované separační nádoby 
na tuto komoditu zůstávají často prázdné, a přesto se 
okolo nádob povalují znečištěné zbytky, často celé 
svazky starého textilu. Na těchto místech jsou nově 
naistalovány kamerové systémy, takže ti, kdo budou 
porušovat zákon, se mohou setkat s tím, že své fotky 
uvidí při případných přestupkových řízeních.

Celý systém byl spuštěn proto, aby pomáhal sluš-
ným a poctivým občanům, kteří třídí separované tří-
ditelné složky odpadu a v jejich popelnicích končí 
jenom to, co dále nelze vytřídit. Věříme, že se v na-
šem městě „Perle Posázaví“ opět zvýší čistota. 

 Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru výstavby 
a životního prostředí
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STAVBA SILNICE G. JENÍKOV – LEDEČ N. S.
– KOBEROVICE – D1. ZA ČTENÁŘE LZ SE PTALA

MÍSTOSTAROSTKA LEDČE, ING. HORÁKOVÁ

DOTACE

Jak pokračuje oprava silnice? 
Ke dni 1. 10. 2021 je uvedena stavba II/130 „II/130 Golčův Je-

níkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část III.“ do předčasného užívání.
Stihne se stavba v termínu?

Termín uvedení stavby do předčasného užívání dle SOD 
31. 10. 2021. Ukončení stavby ke dni 30. 6. 2021. Stavba je 
v podstatě hotová, po uvedení do předčasného užívání budou 
prováděny jen dokončující práce a hlavně dokladová část stavby 
včetně vydání kolaudačního souhlasu. 
Kdo ji stavěl?

Firma Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., K Vápence 2677, Ze-
lené předměstí.
Kolik to stálo?

Konečná cena ještě není stanovena, cena dle SOD 28 072 000 Kč 
vč. DPH. Jako na každé stavbě budou více i méněpráce.V tomto 
konkrétním případě hlavně vícepráce spojené s výskytem stávají-
cího kamenného štětu pod silnicí, kdy musela být zvolena odlišná 
technologie provádění zpevnění krajnic. 
Další informace? (Např. o zlepšení parametrů nebo více mostků 
se postavilo).

Rozšíření silnice na kategorii S 7,5, vyrovnání nevyhovujícího 
silničního oblouku, zlepšení odtokových poměrů, oprava nebo 

výměna stávajících propustků, vybudování nového autobusového 
zálivu u křižovatky na Číhošť.
Proč tam bude snížená 60 km rychlost? (kvůli stromům – 2 jasany)?

Prozatím není stanoveno trvalé dopravní značení, ale pravdě-
podobně ano, z důvodu bezpečnosti na návrh Policie ČR DI HB 
bude za křižovatkou na Prosíčka omezena rychlost na 60 km/h 
ve směru na Číhošť, v jaké délce Vám nejsem schopna v tuto 
chvíli říci. Důvodem jsou dva stromy v nebezpečné vzdálenosti 
od komunikace, které nepovolil OŽP Světlá n. S. pokácet a jiné 
řešení je pro objednatele technicky nebo fi nančně neproveditel-
né.
Kdy a kde se bude pokračovat v opravách komunikací od Ledče 
n. S. směrem na Koberovice nebo obráceně na G. Jeníkov?

V současné době je připraven projekt na rekonstrukci silnice 
II/130 ve směru od Ledče n. S. do Hojanovic, cca 8 km, kde kraj 
předpokládá spolufi nancování EU, předpoklad podle poskytnu-
tí dotace rok 2022 a 2023, stavba bude rozdělena na dvě stavební 
sezóny. Ve směru na G. Jeníkov je prozatím zpracována pro dal-
ší etapy pouze studie. Další pokračování není v současné době 
zadáno. Odpovídala Ing. Irena Šedová

Na snímku otevření silnice křižovatky Prosíčka x Číhošť.

DOTACE DO LESŮ
Dovolím si Vás informovat, že od 30. 9. 2021 do 15. 10. 2021 

je spuštěn elektronický systém příjmu žádostí o tzv. kůrovcovou 
újmu, za nahodilou těžbu jehličnatého dřeva zpětně za rok 2020. 
Všechny informace naleznou žadatelé na webových stránkách 
kraje – https://www.kr-vysocina.cz/, které byly nově doplněny 
s odkazem ve složce krajský úřad – Dotace LESY. Potřebné in-
formace a formuláře žádostí najdou občané na níže uvedených 
webových stránkách nebo se mohou dotazovat osobně či tele-
fonicky na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru životního 
prostředí a zemědělství, kancelář B 1.32. Kontaktní osoby jsou: 
Michaela Nosková, Klára Dufková, Ondřej Hodač.
https://www.kr-vysocina.cz/aktuality/d-4108409/p1=99093

 
KOTLÍKOVÉ DOTACE 

Rada Kraje Vysočina schválila pravidla výzvy pro žádosti 
o kotlíkové dotace, kterými se bude řídit příjem žádostí o doda-
tečných 28,6 miliónů korun. Zájemci si tak budou moci vyměnit 
starý kotel na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu 

s ručním či automatickým přikládáním nebo za plynový konden-
zační kotel. Žádosti bude Kraj Vysočina přijímat od 1. října 14:00 
do 31. 12. 2021 POUZE ELEKTRONICKY (do vyčerpání aloka-
ce) a administraci zajišťuje Odbor regionálního rozvoje. Způsoby 
podání žádosti: Datová schránka – žadatel vyplní elektronický 
formulář, který je k dispozici na stránkách 
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02737-01.

 Oproti předchozím kolům kotlíkových dotací půjde o rozdě-
lení relativně nízké částky. Podmínky pro poskytování dotací se 
v zásadních rysech neliší od současných podmínek v rámci 3. 
kola kotlíkových dotací. S ohledem na nízkou alokaci a sou-
časného stavu vývoje onemocnění COVID 19je rozhodnuto, že 
příjem žádostí bude probíhat POUZE elektronicky. Na přípravu 
žádosti budou mít žadatelé dostatek času, protože příjem žádostí 
bude zahájen až 1. října 2021 ve 14:00 hodin. Informace k přípra-
vě a podání žádosti jsou k dispozici na:
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/PR02737-01.

Ing. Eva Horná
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AKADEMIE SEN ve Výtvarném oboru ZUŠ

LEDEČTÍ SENIOŘI SE PŘIPRAVUJÍ
NA PŘÍŠTÍ ROK

V letošním školním roce jsme otevřeli už 
třetí cyklus vzdělávání Akademie SENiorů. 

Ve Výtvarné tvorbě, po prvním (tříletém) 
a druhém (dvouletém) cyklu, nastoupila větši-
na žákyň s nadšením k dalšímu výtvarnému 
vzdělávání. Stávající tvůrčí skupina má za se-
bou nejen pět let aktivního působení v oboru, 
spousty společných zážitků a nových zkuše-
ností, ale v roce 2018 i velmi zdařilou, veřej-
nou výstavu na ledečském hradě. Letos se ve 
výuce těšíme na dotažení učebního projektu 
z druhého výukového cyklu, který nám naru-
šilo coronavirové období a na to, že si v rámci 
výuky společně osaháme například i techni-
ky akvarelu :). 

Chopte se příležitosti spolu s námi: Pro pří-
padné zájemce o společnou tvorbu formou 
výuky v naší ZUŠ zveřejňujeme informaci 
o možnosti otevření nového ročníku vzdělává-
ní. Přihlášky do Výtvarné tvorby mohou noví 
uchazeči o přijetí podávat ještě do 18. října, kdy 
výuka žáků v nové skupině může odstartovat. 

Pro bližší informace o možnostech v jiných 
oborech, ale i o výše zmíněném, obdržíte na 
ředitelství školy. Těšíme se na vás.

G. Hrubešová – VT, ZUŠ   

Úvodní setkání tohoto školního roku – zatím 
v nekompletní sestavě výtvarnic. 

Pro své členy již teď, plánují REKONDIČ-
NÍ WELLNESS POBYT v oblíbeném Well-
ness Hotelu MAS***, Sezimovo Ústí. V pří-
padě zájmu o tento pobyt, nahlaste se prosím 
v ledečském informačním centru. Při dosta-
tečném počtu zájemců, zajistíme tento pobyt 
u delegáta hotelu. Výbor MO seniorů.

 
WELLNESS HOTEL MAS***,
SEZIMOVO ÚSTÍ

Důležité upozornění: Dle platného nařízení 
vlády je podmínkou účasti pobytu alespoň 21 
dnů po první dávce očkování, případně potvr-
zení o prodělání nemoci COVID19 (né starší 
než 180 dnů) nebo antigenní test (s písemným 
potvrzením od lékaře či laboratoře, né starší 
než 48 hodin) před nástupem na pobyt. An-
tigenní testy jsou hrazeny Vaší pojišťovnou, 
jsou tedy ZDARMA. 

REKONDIČNÍ POBYT 2022
6. 7. – 11. 7. 2022 (5 nocí) – 6550,- Kč

Cena zahrnuje 5x ubytování ve dvoulůžko-
vém pokoji s vlastním sociálním zařízením, 
televizí,, plná penze bufetovým způsobem, 
autobusová doprava Ledeč n. S. – S. Ústí za-
jištěna.

Rekondiční program zahrnuje: 1x relaxační 
masáž se zábalem, 1x magnetoterapie, 1x re-
generační kyslíková terapie.

DOPROVODNÝ PROGRAM – společen-
ský večer, 1x společenská hra bingo.

PŮLDENNÍ VÝLET výlet s prohlídkou 
města Tábor, denně vstup do krytého vyhří-
vaného bazénu, služby delegáta, pobytovou 
taxu, městské poplatky a DPH. Fakultativ-
ní výlety, příplatek za jednolůžkový pokoj 
250 Kč za noc.
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67. ROČNÍK LEDEČSKÉHO MOTOKROSU OPĚT ÚSPĚŠNÝ

NĚKOMU VYLÉTL DRAK
VYSOKO NA ČERSTVĚ PODZIMNÍ JASNOU OBLOHU

Slunečná sobota 4. září 2021 se stala dějištěm již 
67. ročníku LEDEČSKÉHO MOTOKROSU, který 
se jel jako Memoriál Jaroslava Doležala, dlouhole-
tého člena a předsedy našeho Automotoklubu, který 
letos v březnu podlehl dlouhé nemoci. Ve spoluprá-
ci se Střediskem motocyklového sportu Pardubice 
jsme uspořádali letos druhý podnik krajského pře-
boru v motokrosu.

V současné situaci stále ještě poznamenané koro-
navirem jsme rádi, že jsme mohli přivítat necelou 
stovku závodníků, jejich doprovod a přes 200 pla-
tících diváků. Tímto jim děkujeme za výborné vý-
kony a podporu. Trať byla opět skvěle připravená 
díky obětavé práci členů AMK a jejich přátel, které 
motokros stále baví. Atmosféra byla opět vytvoře-
na skvělým komentářem Petra Maršálka a nemohlo 
chybět i dobré občerstvení. To vše nám pomohlo za-
pomenout na dnešní složitou dobu. 

Velice si vážíme veškeré pomoci při organiza-
ci závodů. Touto cestou chceme poděkovat všem 

pořadatelům, traťovým komisařům, hasičům, či-
novníkům, členům i nečlenům AMK, kteří při-
pravovali trať, zejména za poskytnutí buldozeru 
Hradecké společnosti pana Bartáka a za dorovnání 
trati Pavlovi Policarovi. Dále děkujeme všem spon-
zorům, kteří nám přispěli, hlavně Městu Ledeč nad 
Sázavou.

Závody se obešly bez zranění, a to díky bez-
pečnosti našeho okruhu. Na trati jsme mohli vidět 
a fandit i několika jezdcům AMK Ledeč. Ve třídě 
Veterán I zvítězil Radim Doležal, dále v ní závodi-
li pátý Pepa Vorlický a Jirka Kovář. Ve třídě MX1 
dojel čtvrtý Ludvík Gabko, přičemž tuto nejprestiž-
nější třídu vyhrál Pavel Dvořáček, účastník Meziná-
rodního mistrovství ČR. Z místních jsme viděli zá-
vodit ještě Bohumila Bareše, Tomáše Kaňkovského 
a Denise Kubce. Závodit přijely i dvě ženy, které se 
rozhodně svými výkony neztratily. 

Za AMK Ledeč n./S. Jana Doležalová,
 foto Radek Mejstřík

BĚH ŠEPTOUCHOVEM – 61. ROČNÍK
Připravují Lyžařský klub Ledeč a SVČ Ledeč. 

Veřejný závod v přespolním běhu

Běh o cenu starosty města Ledče nad Sázavou 16. 10. 2021
Bližší informace najdete od 30. září na www.svcledec.cz nebo www.lkledec.cz
Poběží se opět v patnácti kategoriích (10 žákovských, 5 dospělých)
v areálu lesoparku Šeptouchov na okraji Ledče nad Sázavou.
Podrobnější informace získáte na adrese sekretáře závodu m.makes@tiscali.cz
Účastníci i diváci závodu musí po dobu akce dodržovat aktuální MIMOŘÁDNÁ OPAT-
ŘENÍ Ministerstva zdravotnictví České republiky platná v době konání závodu.

V neděli 26. 9. 2021 pořádalo 
SVČ Ledeč jako každý rok Draki-
ádu. Od rána bylo nádherné poča-
sí. Svítilo sluníčko, ale nepohnul 
se ani lísteček. Naštěstí po obědě 
začalo foukat, a tak mohli draci lé-
tat. Sešlo se necelých dvacet draků 
různých barev i velikostí. Všichni 
draci se vznesli nad zem. A něko-
mu opravdu létal až v oblacích. 
Připraveno bylo několik katego-
rií. Oceněné děti dostaly medaile, 

diplomy a věcné odměny. Každý 
účastník dostal párek v rohlíku 
a drobnou cenu. Chtěla bych podě-
kovat všem zúčastněným a hlavně 
rodičům těch nejmenších za to, že 
vydrželi skoro celé odpoledne bě-
hat s drakem po poli. Všichni jsme 
si užili prima odpoledne. Tak zase 
příští rok na viděnou. Viz foto na 
protější straně. 

Za pracovníky SVČ Ledeč
Kadlecová Miroslava
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MC LEDŇÁČEK V LEDČI N. S. je pravidelně otevřeno v úterý a ve čtvr-
tek dopoledne (9.00–10.30) a odpoledne ve čtvrtek (15.30–17.00). Po-
drobnější informace najdete na Facebooku materskecentrumlednacek, 
na stránkách www.hb.charita.cz a přímo u nás v centru v Nádražní 
231. Přidejte se k nám podívat. Bc. Eva Chvátalová

PROGRAM ŘÍJEN
Úterní podzimní tvoření 21. 10. Připraveni na školku
Čtvrteční přednášky (od 10.00):   Páteční Diskusní klub (od 18.00)
7. 10. Finanční gramotnost 22. 10. Jak zvládnout práci a s dětmi školu
14. 10. První pomoc u dětí
28. 10. Ledňáčkova drakiáda (od 15.00), Kurz – Hodina pro předškoláky (začíná 14. 10.)
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DO KOŽENÉ MERUNY JSEM SI POPRVÉ KOPL
AŽ NA MĚŠŤANCE

FOTBALOVÉ BEJVÁVALO PANA JOSEFA NAVRÁTILA 
S PODTITULEM – VYBAVENÍ A MOŽNOST RŮSTU

MLADÝCH FOTBLISTŮ, ČÁST 7.

V předposlední části se ještě zmíním o našem 
vybavení a možnostech v mých létech fotbalově 
žákovských, dorosteneckých i vojenských a do-
žívajících ještě na počátku let šedesátých v mých 
létech už „dospěláckých“. Může to být poučné 
pro mladé začínající s tímto sportovním odvět-
vím a nevyjímám ani pokročilejší. 

Míč a hřiště, to je asi pro fotbal potřeba zá-
kladní. Jak snadno se to vysloví, ale nikdo mož-
ná neví, jak obtížné bylo to naplnit na vesnici. 
Opatřit si opravdový míč a nový, kožený, v teh-
dejším provedení, jak s ním hráli dospělí ve měs-
tě, bylo možné jenom ve snu. S takovým jsem se 
potkal až někdy v prvních semestrech měšťan-
ky, když si nás kluci starších ročníků už brali do 
své „sborné“. Prvně to ještě nebyl míč fotbalo-
vý, ale lehčí volejbalový a nikoliv nový, ale už 
v nějakém stádiu rozpadu, který zpravidla ani po 
opravě nenabyl kulatého tvaru. Ani ty pozdější 
už fotbalové nebyly lepší. 

Na míčovém plášťi, složeném z kožených plát-
ků sešitých zevnitř trpěl nejvíc spoj, který byl 
proveden obuvnickým způsobem pevnou nití. 
Dovnitř pláště byla k tomu připraveným podél-
ným otvorem vsazená vyjímatelná gumová duše 
se šlahounem, kterým se jakoukoliv hustilkou 
napumpoval vzduch, šlahoun se pevně zavázal 
a umístil pod plášť k duši. Nakonec se otvor 

v plášti uzavřel pevným koženým šněrovadlem 
a mohlo se začít kopat. Novým nebo i zachova-
lejším se kopalo ještě začátkem let šedesátých. 
Při dopadu na hlavu to šněrování zanechalo na 
čele někdy stopu, která byla znát ještě druhý 
den. Když kožený balon nasákl vodou, mohl do-
pad na hlavu způsobit i něco horšího. „Jako když 
spadne na hlavu traverza“ – pravil jednou Lexa, 
který někdy rád opustil své stabilní místo v brá-
ně a přesunul se na pravé křídlo. 

Prasklinu na plášti musel opravit obuvník, 
kterých bylo v každé vesnici tenkrát dostatek, 
ale muselo se jim za to zaplatit a peníze na to se 
sháněly těžko. Musel si s tím tedy poradit někdo 
z uživatelů. Postupně se takový šikula zapracoval 
a jeho práce byla od obuvníka k nerozeznání. 

Když z duše unikal vzduch, musela být z pláště 
vyjmutá a opravená stejně jako duše od bicyklu.

Tehdejší kopačky s koženými špunty k podrážce 
přibitými hřebíčky, by dnes bylo možné vidět už 
jen v muzeu nebo na hřebíčku pověšené v některé 
stylové hospodě. Špunty se musely před každým 
použitím kopaček zkontrolovat a třeba doplnit, 
protože se uvolňovaly. Hřebíčky mnohdy prošly 
až dovnitř kopačky a nepříjemně píchaly do cho-
didel. Počátkem roku 1960, se už ale začaly obje-
vovat kopačky se špunty šroubovacími, které pak 
nahradily ty staré s koženými velmi rychle.
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Mnohem horší to bylo s hrací plochou. Na ves-
nici, kde jsem byl doma, se těžko hledalo trochu 
rovné místo i pro stavbu rodinného domu. Pro 
jakési hřiště se místo našlo teprve nedávno jen 
díky tomu, že některé pozemky ztratily tu teh-
dejší cenu. Hřiště docela pěkné z let padesátých, 
kdy se na něm dokonce krátce hrála okresní sou-
těž, bylo zastavěno pro potřeby obce poté, co 
mládež začala více uznávat modernější zábavu, 
při které se nemuselo honit po hřišti a to sloužilo 
jen pro krmivo chovatelům králíků.

Naštěstí už asi ve válečné minulosti bylo 
v naší obci vybudované solidní hřiště volejbalo-
vé, měli jsme tak možnost trénovat čutání tam. 
Museli jsme se ale podělit se staršími uživateli, 
a to nebylo vždy snadné, protože jsme byli až 
poslední v pořadí. Přednost měli dospěláci pro 
volejbal, dokonce i pro tenis. Teprve když je 
přestala jejich zábava bavit, začal fotbálek, kde 
jsme měli šanci vniknout mezi ně, pokud jsme 
už dříve neprojevili talent i pro volejbal. Často si 
fotbalový potěr hledal kus trochu vhodné plochy 
i po soukromých pozemcích, odkud je pak jejich 
majitelé vykazovali s použitím donucovacích 
prostředků.

Je pravdou, že k sportům byla velká příležitost 
na „měšťance“. Tam se ale nesmělo do míče sko-
ro ani kopnout a na fotbal tam kluci museli zapo-
menout, školník nebo učitel to hlídali. Bylo tam 
ale jiné sportovní vyžití především o hodinové 
polední přestávce. Ke kopané nám pak zbývalo 
jen to kopání do gumového pouťáku na starém 
hřišti pod nádražím, jak jsem to popsal, ve druhé 
části fotbalového „bývávalo“. 

Snadnější to mohli mít městští, protože tam byly 
kluby, které měly možná pro začínající odborné 
vedení i materiální zajištění a na podobné úrovni 

jako dospělí. Jenže co to znamenalo „městští“, 
když ani okresní město Ledeč, která sice měla 
vlastní fotbalovou „sbornou“ (dokonce jich bylo 
jedno období několik), ale o takové mladíky ze 
základky zájem nebyl. Zájem byl asi jen o vy-
čnívající dorostence, které už mohli zapsat na 
soupisku dospělých. 

Kopačky jsem prvně obul až jako mladší do-
rostenec v klubu, který za mne hrál jedno období 
i druhou ligu. Tam už bylo veškeré vybavení na 
podobné úrovni, jako měli dospělí. Samozřejmě 
i tam mělo své nejlepší roky za sebou, ale nám 
to nevadilo. Dokonce jsme měli i trenéra, ale asi 
jen na papíře, protože se nám věnoval jen občas, 
když na něho zatlačilo vedení klubu, protože už 
od krajské soutěže musely mít kluby svůj dorost 
včetně trenéra. Naše „tréninky“ bez něho, to bylo 
na nějaký růst málo. 

Omlouvám se, že jsem tehdejší fotbalové mož-
nosti na vesnici přiblížil na příkladu mém a mojí 
rodné vísky, ale ono to v okolí bylo stejné nebo 
ještě horší. Jiné to ale mohlo být jen tam, kde 
měli fotbalový klub a přihlášený v soutěži. Tako-
vým vesnickým klubům uhradil okres vybavení 
hráčů i vybavení hřiště, jako se to stalo jedno ob-
dobí mojí generaci. Hřiště si ale museli opatřit 
sami přes své obecní úřady.

Když to všechno přenesu třeba až o sedmdesát 
let později a srovnám to s dneškem, co by za to 
dnešní fotbaloví bossové dali, kdyby mohli vy-
bírat fotbalové talenty z toho nesmírného množ-
ství kluků, kteří se tenkrát fotbalem bavili i v ta-
kovýchto skromných podmínkách. Co taky měli 
dělat jiného, když televize byla v plenkách a mo-
bil s internetem u nás nikdo ještě ani nevyslovil.

Příště pokračování poslední. 
Josef Navrátil
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PRONAJMU nebytové prostory cca 200 m2 v Ledči 
n. S., Nádražní ulice 271. Pronájem dlouhodobý. Vhod-
né jak pro výrobní, tak obchodní či kancelářské účely.
Tel. 737 41 22 68.

Bolest nezahojí žádný čas,
ozve se v srdci znovu a zas.
Dne 9. října 2021 tomu bude již 10 let, co 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, pradědeček, bratr
– pan JAN POUPĚ z Vilémovic. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Dne 16. října letošního roku, si připome-
neme páté smutné výročí úmrtí
PÉTI VOPĚNKY z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
spolu s námi.

S láskou vzpomínají rodiče, prarodiče, 
sestra Nikolka, rodina a kamarádi. 

24. října uplyne 5 let, kdy odešel ode 
všeho, co měl rád manžel, tatínek, děde-
ček – pan JOSEF VELETA z Habreku. 
Děkujeme všem, kteří mu věnují tichou 
vzpomínku.

S láskou manželka, synové s rodinou.

Kdo žije v srdcích svých milých, 
není mrtev, je jen vzdálen.
Dne 28. října 2021 uplyne pro nás smutný 
rok od chvíle, kdy nás opustil
pan LADISLAV GABRIEL z Ledče n. S. 
Odešel náhle, nečekaně, následkem covi-
dové nemoci, ve věku 69 let. Milý Láďo, 
drahý táto a báječný dědo – moc nám 
všem chybíš!

S velkou bolestí a láskou vzpomínají 
– manželka Iva, dcery Iva s manželem Milanem, 

Monika s manželem Michalem a tebou tolik milovaná vnoučata
– Simonka, Terezka, Natalka, Michálek.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 10. října uplynulo 23 let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil
pan LADISLAV ZDECHOVSKÝ
z Kožlí.

Za tichou vzpomínku děkují manželka, 
synové a vnoučata. 

Dne 24. října uplynul první smutný rok, 
kdy nás náhle opustila maminka, babička, 
prababička paní MARIE FLEKALOVÁ 
z Ledče n. S. Kdo jste jí znali a měli rádi, 
věnujte jí spolu s námi tichou vzpomín-
ku. 

S láskou dcera, syn a jejich rodiny.

Dne 27. října uplyne 15 smutných let, kdy 
nás navždy opustil
pan ANTONÍN TVRDÍK z Hradce.
Věnujte mu prosím, spolu s námi, tichou 
vzpomínku.

Děkuje a s láskou vzpomíná rodina. 

Ovocná a růžová školka Šťastných

PODZIMNÍ PRODEJ
Jabloní, hrušní, třešní, višní, renklód, švestek, meruněk, sloupových ovocných stromků,

rybízu, angreštu a růží

BUDE ZAHÁJEN 15. ŘÍJNA 2021
Broskvoně a ořešáky v podeji od 20. října. V nabídce také kanadské borůvky,

kamčatské borůvky, brusinky, ostružiníky, maliny, malinoostružiny, rakytníky, 

muchovníky, azalky, rhododendrony, okrasné keře, jehličnany, trvalky, trávy a zemina.

Prodejní doba: pondělí – pátek: 8–16 hod., sobota: 8–12 hod.

Ovocná a růžová školka Šťastných, Hněvkovice, Nová Ves u D.h Kralovic 2

584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 604360546, 604408336, e-mail: skolka.stastny@wo.cz

www.skolka-stastny.cz

PODĚKOVÁNÍ Děkuji zastupitelům města v Ledči n. S., 
panu starostovi Z. Tůmovi za blahopřání a dárek k narozeni-
nám, paní vedoucí Mgr. G. Brožové, paní M. Petrusové, panu 
Holkovi a všem, kteří mi přáli. Děkuji i paním pečovatelkám, 
které se o mě pečlivě a ochotně starají. Přeji všem pevné zdra-
ví, štěstí, radost a hodně elánu v životě. Mašková Vlasta


