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ZPRÁVY Z RADNICE
(upraveno pro potřeby zpravodaje)
I na činnosti městských orgánů se podepsala okurková sezona. Rada města měla na minulý měsíc plánovanou pouze
jednu schůzku, a to dne 20. července:
Tuto schůzku navštívila paní Jana Laudátová, ředitelka
místní ZUŠ a oznámila svůj záměr opustit svoji funkci k 31. 7.
Vedení města jí za její dosavadní činnost poděkovalo.
Mimo běžných procesních záležitostí Rada města dále
projednala:
• Schválení přijatých dotací na technickou ochranu budovy ZŠ Nádražní, pořízení diskového pole, upgradu
serveru městského úřadu a modernizaci městského webu

•
•

Schválení nákupu posilovacích strojů pro seniory na DPS
Schválení dalších investic do úpravy školní jídelny (výměna radiátorů, úprava elektroinstalace)
Operativně se schůze Rady města uskutečnila ještě dne
27. 7. a jejím jediným bodem bylo svolání schůze Zastupitelstva města na 3. srpna, za účelem projednání zřízení věcného břemene při opravě Nádražní ulice.
V průběhu měsíce července se uskutečnily i schůzky Kontrolního výboru, který byl pověřen provedením kontroly
průběhu akce Foglarova cyklostezka.
-JD-

ZPEVNĚNÁ ODSTAVNÁ PLOCHA ZA BILLOU
Na základě řešení situace s parkováním na Husově náměstí byla v lednovém Ledečském zpravodaji, ve stejnojmenném článku od pana starosty Ing. Zdeňka Tůmy, prezentována myšlenka, že v průběhu roku bychom rádi poblíž
centra města vytvořili zpevněnou odstavnou plochu, aby
především v letních měsících mohli nejen návštěvníci

našeho města, ale i naši občané v klidu parkovat svá auta
v okolí náměstí, třeba i delší dobu a bezplatně. Tento prostor
byl vytipován a upraven za BILLOU, a to s příjezdem uličkou podél budovy čp. 46 z ulice Hrnčíře. Jak se dílo povedlo, posuďte sami, viz foto. A hlavně si tuto odstavnou plochu vyzkoušejte.        

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

SITUACE NA TRHU PRÁCE – STAV K 30. ČERVNU 2015
Město Ledeč n. S.
Region Světlá n. S.
Okres H. Brod
– počet uchazečů o zaměstnání – 190
– počet uchazečů o zaměstnání – 778
– počet uchazečů o zaměstnání – 3 270
– z toho žen – 118
– z toho žen – 435
– z toho žen – 1 855
– podíl nezaměstnaných osob – 5,2 %
– podíl nezaměstnaných osob – 6,0 %
– podíl nezaměstnaných osob – 5,2 %
– volná pracovní místa – 51
– volná pracovní místa – 5124
– volná pracovní místa – 892

ZUBNÍ POHOTOVOST SRPEN 2015
sobota, neděle, svátek 9:00–12:00
15. – 16. 8.

Dr. Lánová, Ždírec n. Doubravou,
Na Rozcestí 482

Tel.: 569 694 639

22. – 23. 8.

Dr. Hanusek,
Havl. Brod, Nádražní 72

Tel.: 569 432 442

29. – 30. 8.

Dr. Kociánová-Krajcarová,
Havl. Brod, Dobrovského 2023

Tel.: 569 426 102

5. – 6. 9.

Dr. Molíková-Nováčková,
Havl. Brod, Dobrovského 2023

Tel.: 569 424 211

12. – 13. 9.

Dr. Bohanes,
Světlá n. Sázavou, Lánecká 970

Tel.: 569 453 246
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UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY
Odbor výstavby, územního plánování a životního
prostředí informuje o uzavírce místní komunikace
č. 21c3, Nádražní ulice – levá odbočka směrem k zimnímu stadionu, v úseku od křižovatky s místní komunikací 21c/2 (k nádraží ČD) k budově zimního stadionu
č.p. 1292 v délce 100 m a to v termínu: 27. 7. 2015
od 7:00 hod do 11. 9. 2015 15:00 hod.

LÍPA SVOBODY A NÁMĚSTÍ SVOBODY K SOBĚ PATŘÍ
Ve slovanském bájesloví je lípa stromem posvátným. Zlí duchové se jí vyhýbají, ti dobří její rozkošatělé koruny rádi osidlují
a lidem v okolí přinášejí dobro.
Odjakživa si lípu oblíbili i Češi,
jak dokazují mnohé historické
záznamy, státní symboly (lipové
ratolesti) i umělecká díla. Stoleté lípy tedy nebývají až takovou
vzácností. V minulosti se pod
nimi o nedělích, letních večerech i slavnostech a radovánkách všeho druhu rádi scházeli
sousedé. Z lipového lýčí nosil
„chodáky“ i český Přemysl. Nejlepší med je prý z lipového kvě-

tu, sbíraný v měsíci lipinu (červenci). Lipové pruty
prý ochraňují lidi od všeho zlého. Podle národního
podání do tohoto stromu blesk nikdy neudeří. Tluče-li se očarované zvíře proutkem lipovým, tluče
se zároveň i čarodějnice, která ho
očarovala.
„Kde v domě bezový a lipový
květ a hadí koření, tam není bolesti, tam není mření.“
Tak se stalo, že o velkých událostech, slavnostech a svatbách se
zasazovaly mladé lípy. Rostoucí
lípy tak zanechávají blažené vzpomínky na rychle plynoucí čas i pomíjející mládí.

TAKÉ LEDEČÁCI K LÍPĚ CHOVAJÍ ÚCTU A OBDIV
Stačí si připomenout staré lípy u děkanského kostela sv. Petra a Pavla (odhad je více než 250 let), staré
lípy na Horní Ledči. Také centrum
města vždy patřilo
tomuto kultovnímu slovanskému
stromu. Už v roce
1872 byly vysázeny za domem
č. 242 na Husově
náměstí
(stejně
všichni
říkáme
za „pionýrákem“)
a teprve před deseti lety byly nahrazeny novými.
Také
východní
část náměstí byla
ve 20. letech mi-

nulého století osazena lipami. Náměstí to jistě sluší,
přestože se kritici často vyjadřují k jejich „střihu“.
Za zmínku stojí jednostranné lipové aleje v Lipové
a Nádražní ulici.
V minulém čísle zpravodaje jsme psali o dominantách Husova náměstí. Tu má i trochu opomíjené druhé ledečské náměstí – náměstí Svobody. Je tak trochu
v zatáčkách, ale to je obvyklé i v jiných městech. Pravda, dnes je to spíš rušná křižovatka, ale i v současné
době je to zajímavá obchodní část. Půvabné úzké uličky pod hradem byly i v minulosti centrem živého obchodu. A kdeže je ta dominanta? No přece lípa, a hned
s pěkně pohnutým osudem!
Lípa svobody přinesla v roce 1919 tomuto náměstí
i jméno. Stalo se tak rok po vyhlášení republiky (přes
ulici ještě Masarykova lípa). Stala se však obětí dramatických událostí poloviny 20. století. Němcům v té
době vadilo všechno, co by Čechům mohlo připomínat
hrdost, natož svobodu. Lípa padla 8. října 1940. Hned
po druhé světové válce si Ledečáci zasadili nový symbol tohoto náměstí. Po šedesáti letech, pro lípu v relativně mladém věku, musel ustoupit i tenhle strom.
Tentokrát se dějinnou událostí stala rekonstrukce mostu a s tím související úpravy komunikací. Náměstí se
téměř ihned dostalo zadostiučinění. 1. června 2005 tu
tehdejší představitelé města (S. Vrba a J. Doležal) spolu se zástupcem Kraje Vysočina (F. Munduch) zasadili novou vzrostlou lípu. Má tu sice na růžích ustláno,
ale lehké to nemá. I přes čilý dopravní ruch si vede
dobře. „Olepená“ značkami všeho druhu se pomalu
zvedá do výšky a košatí. Věřme, že k ní osud bude milostivější než k jejím předchůdkyním a že se jí podaří
naplnit své pojmenování i slovanské představy. Ať se
do její koruny vejde hodně skřítků, kteří budou chránit
lidi okolo.
-ok-
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KALEIDOSKOP
SBĚRATELÉ ODZNAKŮ SE RADUJÍ
Sběratelská přízeň bývá také vrtkavá a i do této velké lidské vášně vstupují módní vlivy. Asi s tím má zkušenost
řada z vás – kartičky, magnetky, dřevěné známky, přívěsky… Jedna stálice však zůstává – odznáčky se stále těší
veliké pozornosti. Možná i toto sběratelství má za sebou
malou krizi, ale klubové odznaky a hlavně odznaky měst
a obcí jsou stále „trendy“. Město Ledeč, k radosti sběratelů, vydalo opět po letech svůj znak – odznak, a to hned
ve dvou variantách. Omezená série je k dispozici na místním informačním centru. Ať už ho připevníte do alba či
na klopu – jistě bude pěknou ozdobou.
ok

PASECKÁ POUŤ
První srpnový víkend nejen láme prázdniny, ale v kalendáři ho mají všichni, kteří se těší na paseckou pouť. O velké
přízni svědčí nejen obrovské množství zaparkovaných aut na příjezdové silnici, hlavně však množství poutníků na posvátném místě samotném. Nechybí zázračná voda, kapela (svůj klarinet tu opráší i bývalý starosta pan J. Blažek),
nezbytné pouťové cetky, párek, pivo – hlavně však velebná atmosféra. Uprostřed lesa se nesou mariánské písně, modlitba a přátelské stisky rukou. V této souvislosti je třeba poděkovat OÚ na Pasece, který poutní místo každým rokem
vylepší pro potěšení návštěvníků. Po poledni slavnost končí, ani se nechce odejít. Genius loci tu prostě je! Tak za rok
U studánky na shledanou.

ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVENEC 2015
ŘÍDIL POD VLIVEM ALKOHOLU – dne 4. 7. 2015 ve 22:05
hod. kontrolovala hlídka PČR
v obci Chřenovice 26-letého řidiče při jízdě osobním motorovým
vozidlem zn. PEUGEOT 206, kdy
při provedené dechové zkoušky
na alkohol bylo zjištěno, že řidič
před jízdou požil alkoholické nápoje a v jeho dechu bylo zjištěno
3,09 promile alkoholu. Řidiči byl na místě okamžitě odebrán jeho řidičský průkaz a policisty mu byla zakázána další
jízda. Vzhledem k tomu, že se svým jednáním dopustil přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, tak mu bylo následně policejním inspektorem sděleno podezření a ve věci
je vedeno zkrácené přípravné řízení.
KRÁDEŽ NAFTY Z VOZIDEL V LEDČI – dne
6. 7. 2015 bylo v 01:03 hod. oznámeno na Policejní stanici
v Ledči nad Sázavou, že dosud neznámý pachatel v Ledči
nad Sázavou, v ulici Nádražní na parkovišti u České pošty,
nezjištěným předmětem vytvořil otvor ve spodní části palivové nádrže u vozidla Škoda Octavia a vzniklým otvorem
odčerpal celkem 15 litrů motorové nafty, čímž majiteli vozidla způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 11.487 Kč.
Dále bylo na místě zjištěno, že neznámý pachatel stejným
způsobem odcizil i naftu z vedle stojícího vozidla zn. Škoda
Felicia, čímž způsobil majiteli celkovou škodu ve výši nejméně 1.300 Kč.
KRÁDEŽ NÁŘADÍ Z VOZIDLA – dne 10. 7. 2015
ve 12:50 hod. vyjížděli policisté z Ledče nad Sázavou

k nahlášené krádeži nářadí z dodávkového vozidla Renault Trafic, kdy dosud neznámý pachatel v době od 11:55
do 12:05 hodin v nestřeženém okamžiku vnikl do otevřeného zavazadlového prostoru uvedeného vozidla a zde
z odcizil různé nářadí v celkové hodnotě cca 25.000 Kč.
Jedná se již o několikátý případ krádeže nářadí z vozidel
v teritoriu Ledče nad Sázavou a policisté z policejní stanice Ledeč nad Sázavou ve spolupráci s kriminální policií
Územního odboru Havlíčkův Brod na těchto případech intenzivně pracují a provádí šetření s cílem tyto případy co
nejdříve objasnit.
Závěrem bych se zmínil o policejní akci na vodním díle
Želivka, která proběhla dne 27. 7. 2015 v době od 09:00
hod. do 15:00 hod., kdy tohoto bezpečnostního opatření
se zúčastnilo 11 policistů z Obvodního oddělení Světlá
nad Sázavou a Policejní stanice Ledeč nad Sázavou, kdy
vody Želivky brázdily oba motorové policejní čluny zn.
RYDS 550 GT a zn. PIONEER MULTI, přičemž tato akce
byla zaměřena na dohled nad dodržováním zákazu vstupu
a vjezdu do ochranného pásma nádrže pitné vody, zákaz
rybaření, koupání a jiné protiprávní jednání. Při policejní
akci bylo kontrolováno 12 osob, které neoprávněně vstoupily do zakázaného ochranného pásma VD Švihov-Želivka, kdy věc byla na místě hlídkou Policie ČR řešena jako
přestupek proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r.
zástupce vedoucího Obvodní oddělení Světlá nad Sázavou
Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

EXPEDICE 2015 – PODĚKOVÁNÍ
Možná jste zaregistrovali v červnu několik až příliš hlučných skupinek dětí, které poznávaly vaše městečko a rozhodně nebyly místní. Pokud ano, jednalo se o nás, žáky
Základní školy ve Kbelích, kteří se spolu se svými kantory (jako posledních pár uplynulých let) vydali na expedici,
tentokrát sem k vám do Ledče nad Sázavou. Jednotliví učitelé vedli různé obory. Měli jsme tu literaturu, dějepis, přírodopis a občanskou výchovu. Naše expediční část, tj. část
literární zkoumala a poznávala spojitosti Jaroslava Foglara
s Ledčí a okolím. Tým skládající se ze čtrnácti žáků šestých
až devátých tříd absolvoval velmi pěkný poznávací výlet
se známým ledečským oldskautem Stanislavem Sonnym
Kovaříkem. Vypravili jsme se ze Stvořidel do slavné Sluneční zátoky a poslouchali jeho vypravování. Ve Sluneční
zátoce nám jako bonus pan Sonny přečetl úryvek z Foglarovy knížky Hoši od Bobří řeky, zazpíval s vitalitou jemu
vlastní skautskou písničku a my si zde zahráli pár skautských her.

Ráda bych jménem celého literárního týmu Expedice 2015 poděkovala panu Sonnymu, neuvěřitelně milému
a sympatickému člověku, za to, že nám předal své poznatky o Jaroslavu Foglarovi, které jsme velmi dobře uplatnili
nejen při veřejné prezentaci, ale odneseme si je i do života.
Děkujeme!
Iveta Horáčková, žákyně IX.A
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Vážení spoluobčané! V minulém článku jsme se mohli dočíst o cestě Mont Blanc. Dnešní článek nás přenese do vzdálené Střední Ameriky, kde budeme mít možnost ocitnout se
alespoň na chvilku na opičí farmě. Je to krásný příklad toho,
že s cestováním je mnohdy spjato poznání a překonávání sebe
samých. Pokud máte podobný anebo úplně odlišný zážitek
a chtěli se o něj podělit s ostatními, můžete ho zaslat na mail
ledecvesvete@seznam.cz a nebo volat 774 84 14 04.
Patrik Bay
Rok se s rokem sešel a já za tu dobu vystřídala mnoho povolání, viděla mnoho krajin, poznala mnoho lidí, národností
a zvyků a mnohé se naučila. Tento rok vydal nejméně za deset. Stal se ze mě “pizza maker”, profesionální sběrač třešní
a chřestu a dobrovolník na záchranné farmě pro opice.
Chtěla bych vám povědět, co všechno jsem zažila a kolik
se naučila, avšak na to by tato strana nestačila. Povím vám
zážitek, který se mi stal na Kostarice, kam jsem se dostala
jako dobrovolník na záchranné farmě pro opice. Jednu noc
si stále pamatuju, jako by se stala včera. Byli jsme již všichni
po večeři, kolem se smrákalo. Zdál se to být další z poklidných večerů, když nám kdosi z místních zavolal, že našel
opuštěnou a zraněnou opičku. Okamžitě jsme vyjeli. Bylo to
maximálně šestiměsíční mládě Vřešťana Černého potrhané
od psa. Matku nejspíše poranil či zabil elektrický proud, když
přelézala sloup vysokého napětí. Mládě se nám nijak nebrá-

O autorce. Dana Koudelová vystudovala Gymnázium,
SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou, nyní je studentkou ČZU
v Praze. Je milovníkem zvířat a všemožných i nemožných
sportů. Nejlépe se cítí s batohem na zádech, ať v horách, či
v nížinách.
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nilo. Bylo v šoku, neschopno pohybu. Po převezení na farmu
jsme zjistili, že má hlubokou, otevřenou ránu na boku. Mohli
jste vidět, jak se mu pod vrstvou krve a špíny hýbe natržený
sval. Byla sobota večer, což na Kostarice znamená, že nejenže
žádný veterinář nepracuje, ale také, že se žádnému ani nedovoláte o radu. Vše bylo jen na nás, pár dobrovolnících, kteří se
rozhodli udělat svět o něco hezčí, avšak bez větších medicínských znalostí. Farma, která se ještě nestala oficiální záchrannou stanicí, neměla dostatečné vybavení pro větší zákrok.
Nicméně jsme se rozhodli udělat vše, co bylo v našich silách!
Přinesla jsem svou cestovní taštičku první záchrany a Sarah,
studentka medicíny z Dánska, se jakožto nejzkušenější ujala
hlavní práce. Ránu jsme vyčistili, pomocí náplastí a obinadel
uzavřeli. Více jsme dělat nemohli. Zbylo jen čekat, zda se dožije rána. Naštěstí po probdělé noci přišla dobrá zpráva: opička přežila! Pojmenovali jsme ji Ariel. Naštěstí neměla žádné
větší zranění, na které bychom byli krátcí. Pokračovali jsme
tedy v ošetřování a rána se krásně hojila. Po pár dnech se opět
postavil na nohy a po několika týdnech již lezl po stromech.
Ariel se stal miláčkem všech dobrovolníků.
Je výjimečný pocit někomu pomoci a ještě silnější, když
vám dojde, že by to vůbec nemělo být výjimečné!
Kvůli cestování jsem na rok přerušila studium vysoké školy. Každý mi říká, že už ji nedokončím. Mně se však stal pravý opak. Došlo mi, že pokud chci opravdu pomáhat, musím
se toho ještě spoustu naučit.

Beseda Davida Šrámka

„Život s mnichy v buddhistickém chrámu byla životní
zkušenost“, říká Ledečák, který během 20 měsíců procestoval svět. David Šrámek, místní rodák, se v roce 2013
rozhodl zjistit, jaké to je vyrazit do světa na zkušenou,
bez jasného data návratu a s pár korunami v kapse. Cesta
ho zavedla pres Norsko, Filipíny a Singapur do Austrálie
k protinožcům. Po třech měsících v Melbourne a Sydney
se rozhodl pokračovat ještě více na jih a prozkoumat krásy Nového Zélandu. Nejdříve zde dva měsíce cestoval
a následně pracoval, aby našetřil na další dobrodružství.
„Lákaly mě tichomořské ostrovy, jako je Samoa a Tonga, ale nakonec jsem se rozhodl pro region Jihovýchodní
Asie“, říká David. „Vždy mi šlo o to, dostat se co nejblíže
k místním lidem a poznat jejich kulturu“ a zároveň dodává svůj „tajný“ recept: „Stačí se pozorně dívat kolem
sebe a s úsměvem na tváři nabídnout pomoc“. Tímto způsobem se dostal právě i k životu s buddhistickými mnichy v chrámu na malém ostrůvku v Thajsku.
Další cesta v regionu vedla přes legendární Angkor
Wat v Kambodži. „Návštěva tohoto komplexu pro mě
znamenala opravdu hodně především proto, že jsme se
zde potkali a následně tři týdny cestovali s mojí mamkou Zuzkou Matlachovou.“ Následoval Laos, kde po dva
týdny pomáhal v malé vesnici na rýžových polích a učil

angličtinu. Cesta pokračovala pres Barmu a Malajsii
do Indonésie, kde strávil dva měsíce v místní škole jako
dobrovolník. „Pobyt na Jávě byl opravdu neuvěřitelný.
Místní lidé jsou velmi přátelští, usměvaví a tolerantní.
Indonésané vyznávají islám a pobyt v této zemi vám
zaručeně rozbije předsudky o tomto náboženství. Ženy
a muži mají stejná práva, platí zde svoboda slova i náboženského vyznaní“.
Po téměř šesti měsících v regionu jihovýchodní Asie
byla na řadě Kanada a Aljaška – tedy země velice dobře známé pro svou panenskou přírodu. „K cestování divočinou v těchto zemích musíte přistoupit s respektem“
na druhou stranu ovšem hned dodává: „Na přítomnost
medvědů si zvyknete rychle a po nějakém čase už se skoro těšíte, až uvidíte dalšího“.
David se rozhodl o své cestovatelské zážitky podělit
a ve spolupráci s městem Ledeč n. S. a Hradem s.r.o.
uspořádá cestovatelský večer. Těšit se můžete na inspirativní vyprávění z cest doplněné fotkami a videi a také
hudební produkcí, která bude provázet celým večerem.
Akce se bude konat v pátek 28. srpna od 20 hodin na nádvoří ledečského hradu a za dobrovolné vstupné.
Redakce LZ

PODĚKOVÁNÍ DIAKONIE OÚ V HRADCI ZA HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Srdečně Vám děkujeme za přízeň, kterou jste nám projevili. Nesmírně si vážíme, že jste si i přes pracovní vytíženost našli
čas, abyste zorganizovali sbírku a pomohli nám v naší činnosti. Děkujeme Vám za angažovanost, kterou jste projevili v dobrovolné činnosti pro naši organizaci. Bez Vás bychom nemohli vykonávat naše poslaní.
Děkujeme občanům za jejich štědrost a ochotu pomoci lidem v nouzi. Je obdivuhodné, že vyvinuli tolik úsilí, aby nezištně
podpořili vyhlášené sbírkové akce.
Dovolujeme si proto apelovat na Vaši solidaritu a požádat Vás o pořádání sbírek použitého textilu i nadále, byť budou
ve vaší blízkosti umístěné naše pískově-žluté kontejnery či kontejnery konkurenčních firem. Pevně věříme, že nám zachováte přízeň a těšíme se na další spolupráci.
Se srdečným pozdravem PhDr. Vítězslav Králík, generální ředitel Diakonie Broumov.
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POKRAČOVÁNÍ Z ČERVENCOVÉHO LEDEČSKÉHO Z PRAVODAJE

Na rozvoji obce se nepodílí pouze zastupitelstvo,
ale i jednotlivci a firmy, zejména Sbor dobrovolných hasičů Pavlov, dále např. firma pana Francla
a někteří občané obce, kterým právem náleží velké
poděkování. V posledních letech intenzivně hledáme finanční podporu a dotaci k celkové rekonstrukci, případně nové výstavbě obecního úřadu, který
již nesplňuje naše pořadavky. V budově obecního
úřadu se nachází kancelář starosty a zastupitelstva,
knihovna, klubovna a prostory využívané členy
SDH. V současné době má SDH Pavlov 40 členů.
O poskytnutých dotacích jsem se zmiňoval v předchozím článku, kdy poslední z dotací v letošním
roce byla poskytnuta na informační a komunikační
technologie, jde o zabezpečení PC obce dostatečnou antivirovou ochranou, zajištění modernizace
internetové sítě, jakož i vybudování systému zálohování dat dostatečnou kapacitou, jako je např.
zabezpečení prostoru víceúčelového hřiště kamerovým systémem. Samotná dotace byla poskytnuta
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z fondu Kraje Vysočina ve výši 31.341 Kč, přičemž
celkové náklady na projekt činí 55.000 Kč. Další
z dotací je modernizace víceúčelového hřiště Pavlov, ze které bude pořízeno zvýšení ohrazení hřiště
o 1,5 metru, přívod el. kabelu a rozvod osvětlení,
kde celkové náklady činí 120.500 Kč. Obec Pavlov
je spoluzakladatelem Stanice ochrany fauny Pavlov,
kde v současné době probíhá celková rekonstrukce
pavlovské vily, která je součástí stanice. Celková
finanční částka na rekonstrukci činí 8.000.000 Kč,
která byla poskytnuta z evropských fondů, státního
fondu životního prostředí, dále přispěla obec Pavlov a další firmy z Ledečska. V přízemí vily bude
vytvořeno ekocentrum, kde bude probíhat ekologická výchova a prvé patro bude sloužit jako ubytování pro hosty, lektory a žáky. Kolaudace a následné slavnostní otevření se bude konat v říjnu tohoto
roku. Zároveň vás touto cestou zveme k prohlídce
prostor pavlovské stanice. Fotografie budovy OÚ
Pavlov a foto rekonstruované vily stanice ochrany
fauny Pavlov.        
Mgr. Roman Krecl, starosta obce

I když současné vzrušující události migrujících
obyvatel Evropy zastiňují
doznívající oslavy 70. výročí konce II. světové války, náš seriál vzpomínek
dr. Vostatka pokračuje.
I tehdy to byla na starém
kontinentě doba hektická.
Vraťme se tedy o sedm
desítek let zpět do Ledče,
zde je příběh – tentokrát
z místního nádraží.
ok
IMPROVIZOVANÝ OBRNĚNÝ VLAK V LEDČI N. S.
Po těch 70 letech jsou mé vzpomínky přeci už dost mlhavé. O co tehdy šlo? Asi až 6. května se na nádraží objevil vlak, který se sestával z lokomotivy řady 422 a byla
tam prý snad ledečská četa. Dále tam byl plošinový vůz
a na něm namontovaný nízkorážní dvouhlavňový kanon proti letadlům, pak ještě vagon pro obsluhu. Přijel
od Zruče n.S. Kdo velel vlaku, není známo. Pamatuji si
na následující. V noci (7. 5. ?) někdo bouchal na dveře domu, kde jsme bydleli (Žižkov čp. 379). Byl to lesník jménem Vrána, který chtěl mluvit s panem Sobkem,
který byl majitelem domu. Vrána měl německou přílbu,
černý gumák do deště (pršelo) a vojenskou pušku. Povídal, že se chystají jet dobývat Koželužnu. Do ní se stáhlo
asi 120 německých vojáků, byla tam ubytovaná Hitler-

jugend a údajně tam byl, pokud jde o zbraně a munici,
arzenál (tehdy jsem toto slovo slyšel poprvé). Také jsme
poslouchali, jak na nádraží je lokomotiva. Ale nakonec
se nevyjelo. Kdosi rozvážný přišel na to, že kanon nemá
tzv. zápornou elevaci, zkrátka a dobře, že nemůže střílet
dolů. Myslím si, že to byla důležitá záležitost, která zachránila v městě mnoho životů. Bylo by jasné, že hrstka
amatérů by nezdolala stovku lety zocelených hrdlořezů.
Vlak z nádraží zmizel a prý se schoval v tunelu u Podhradu. Ale z bytu jsme viděli za dne zajímavou skutečnost.
Směrem na západ jsme se dívali na Obrvaň a tam se najednou ukázala rojnice vojáků, která klusala podle lesa
k papírně. Prý měli snahu se dostat k tunelu a obhlédnout
situaci. To je vše. Uvedený kanon na plošině a osobní vagon pro posádku používali okupanti jako součást u vlaků,
které byly často napadány americkými letadly, která ničila lokomotivy. Letadlům se říkalo hloubkaři nebo kotláři.
V publikaci o posázavské železnici je u data 6. 5. o tomto vlaku zmínka, ale nic přesného tam není. Obávám se,
že asi není moc pamětníků, kteří by mohli k tomu něco
dodat.
Tolik k železnici a vlaku v Ledči nad Sázavou.       
RNDr. Miroslav Vostatek
V minulém vydání zpravodaje jsme se zmínili o tzv. KLV
lágrech (v Ledči na Koželužně). Dnes přikládáme, díky
panu Gebauerovi z Brna, který nám, prostřednictvím
dr. Vostatka, poskytl ukázky pošty z té dob + jeden ilustrační snímek.
Miroslav Vostatek

POZVÁNKA

B. Koumar a Nezávislý podmelechovský spolek zvou na slavnostní odhalení pamětní desky
ledečskému občanovi, československému stíhacímu pilotovi RAF, leteckému esu, účastníku bitvy
o Británii
BOHUMÍRU FÜRSTOVI-FIŘTOVI, PLK. LETECTVA I. M.
Slavnostní akt při příležitosti 75. výročí letecké bitvy o Británii se koná  
V SOBOTU 12. ZÁŘÍ 2015 OD 14 HODIN NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ V LEDČI N. S.
Po odhalení desky bude následovat v ledečské synagoze čtení ze vzpomínek B. Fürsta-Fiřta,
doprovázené promítáním archivních fotografií.
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RITUÁLY, VÍRA A SVOBODA Křesťanství nespočívá v pravidelném chození do kostela, v pravidelném přijímání a zpovědi. Toto všechno k němu patří.
Jsou to velmi důležité součásti, které nám pomáhají
žít lepším životem, ale samy o sobě by byly jen formálním projevem na venek hlásané víry bez významu. Víra ale potřebuje nejprve lásku, nezbytné jsou
též otevřené srdce a mysl. Teprve člověk s těmito třemi probuzenými dary může čerpat z bohatství formálních projevů víry. Nemusí je nalézt hned, ale má velkou naději, že k propojení dojde. Člověk objeví svůj
způsob vyznání a víra objeví zase člověka. Pak již jde
o proces dobrodružného putování, celoživotního hledání a vzrušujícího objevování. Na cestě putujícího
čeká řada překážek. K jejich překonání mohou pomoci
právě výše zmiňované rituály.
Záleží jenom na nás, zda svobodnou vůli, největší dar,
který máme, využijeme ke správnému rozhodnutí. Je to
jako v pohádce. Cest je mnoho, ale jen některé jsou dobré. Věřím, že pokud zavřeme oči a otevřeme srdce, zvolíme správnou.         
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
– 9. 8. ve 14.30 poutní bohoslužba v kostele Proměnění
Páně v Kožlí
– Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech
v 18.00 – dle rozpisu na farním webu

– Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí v 19.00
– dle rozpisu na farním webu
– 11. 8. Výlet do Zruče nad Sázavou na dětské hřiště (pro
děti od čtyř let nebo s doprovodem dospělého, sraz
ve 12.00 na nádraží, zajišťuje Mgr. Jana Sklenářová)
– 26. 8. Výtvarná dílnička pro děti, koná se od 14.00
na faře. Zajišťuje Mgr. Jana Sklenářová.
Podrobnější seznam akcí a podrobnosti   naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
OZNÁMENÍ
Během srpna budou v kostele přihlášky na výuku náboženství pro děti ZŠ a SŠ na školní rok 2015–2016.
Bližší informace na farním úřadě u p. Jany Sklenářové.   
PŘIPOMÍNÁME SI
– 14. 8. Sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník (v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau si vyměnil
místo se spoluvězněm odsouzeným k smrti. Tím ho
zachránil, sám byl popraven)
– 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
– 29. 8. Umučení sv. Jana Křtitele (Jan byl předchůdcem
Ježíše, pokřtil ho).
– 5. 9. Bl. Terezie z Kalkaty (připomínka úmrtí světoznámé misionářky Matky Terezy)
– 8. 9. Svátek narození Panny Marie  
Za Římskokatolickou farnost – děkanství
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

DIVADLO MIMOCHODEM VÁS ZVE NA SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ
Ochotnický činoherní soubor Mimochodem letos slaví 10. výročí od svého vzniku a pro všechny příznivce
kultury a zábavy si připravil jedinečné představení. Rádi
bychom vás tedy touto cestou srdečně pozvali, abyste
s námi oslavili naše narozeniny a strávili s námi nezapomenutelný večer s MIMOřádným programem. Čeká vás
totiž procházka desetiletou minulostí ledečského divadla v podobě průřezu všemi hrami, které dosud soubor
nastudoval a předvedl nejen na domácí scéně, ale také
v sálech a na přehlídkách po celé republice.
Účast přislíbila řada účinkujících z historie našeho
spolku, takže se můžete těšit na ochutnávky z našich her
v původním obsazení. Připraveny jsou scény jak z našich prvotin, tak i těch nejnovějších kusů. Na programu
tedy budou vybrané scény z klasických Shakespearových her Romeo a Julie, Sen noci svatojánské a Večer
tříkrálový a neméně klasického Moliérova Lakomce.
Pozadu nezůstanou ani ostatní francouzské veselohry,
mezi které patří secesní fraška Ten, kdo utře nos, krimi
komedie Monsieur Amédée a světoznámý Blbec k večeři. A samozřejmě se dostane i na české hry, jakými je
lehce filosofická Celebrita, třeskutá konverzační komedie Když se zhasne a dnes již kultovní muzikál Balada
pro banditu.
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Programem vás budou provázet vybraní moderátoři
a postavy z našich her, takže o poutavé povídání a zákulisní zajímavosti z historie divadla Mimochodem nebude nouze. Každý návštěvník také obdrží věcný dárek.
Představení se bude konat v pátek 21. a v sobotu
22. srpna vždy od 20:00 na dolním nádvoří ledečského
hradu. Vstup bude možný pouze horní branou. Vstupenky si můžete rezervovat na čísle 775 646 629 nebo
na e-mailu rezervace@mimochodem.com. Vstupné činí
100 Kč a držitelé permanentky divadla Mimochodem
mají vstup zdarma.
-JN-

NOVINKY Z PETRKLÍČE
Největší novinkou je zcela určitě nová cílová skupina
denního stacionáře Petrklíč a tou jsou senioři. Stále častěji se na nás obracejí rodiny, které pečují o své rodiče
a blízké v seniorském věku. Nechtějí je dát do domova
důchodců, ale zároveň vnímají potřebu, aby jejich blízcí
nebyli sami doma, když oni potřebují být v zaměstnání.
Proto vznikla myšlenka vytvořit ve stacionáři Petrklíč samostatný program pro starší spoluobčany. Nabídneme jim
stejné služby jako našim dosavadním uživatelům. Jelikož
vnímáme odlišnost obou skupin, budeme služby poskytovat odděleně, což vzhledem k velikosti naší nové budovy
nebude problém. Tímto se mění od července 2015 název
zařízení z denního stacionáře Petrklíč na CENTRUM
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PETRKLÍČ. Zřizovatelem stále zůstává Oblastní charita Havlíčkův Brod.
Našimi uživateli jsou nyní především mladí lidé
s mentálním a kombinovaným postižením. Ti bydlí se

svými rodinami, nejčastěji rodiči, ale potřebují neustálou péči a dohled. Abychom umožnili rodinám těchto
lidí chodit do zaměstnání, vyzvedneme ráno naše uživatele z rodin, auty je přivezeme do Petrklíče, postaráme se o ně a odpoledne je opět odvezeme k jejich
blízkým.
Již pět měsíců Centrum sociálních služeb Petrklíč
sídlí na nové adrese Barborka 1324 v Ledči nad Sázavou. Naši uživatelé i zaměstnanci si nové prostory velmi pochvalují. Pohodlný bezbariérový přístup,
možnost vybrat si ze široké nabídky profesionálních
služeb (rehabilitační cvičení a masáže, relaxační místnost snoezelen, bublinková koupel, počítače, venkovní
bazén, jízda na koních a péče o ně, výtvarné techniky,
zájmové vaření, zahradničení atd.) a dobrá nálada dělá
z našeho zařízení místo, kam chodí rádi jak uživatelé,
tak zaměstnanci.

TÝDENNÍ POBYT V KEMPU
Denní stacionář Petrklíč se svými uživateli hojně
vyjíždí na výlety i vícedenní pobyty. V červnu jsme
absolvovali pětidenní pobyt v kempu v Soběšíně
na řece Sázavě. Díky profesionální péči našich zaměstnanců nestrádali ani naši nejnáročnější, ležící
uživatelé. Už teď se těšíme na příští pobyt. Krásné
léto i vám přejí všichni z Centra sociálních služeb Petrklíč.                  
Hana Fikarová, OCH H. Brod
Na úseku sociálních služeb v Domově Háj bydlí lidé s lehkým a středním postižením. Součástí našeho oddělení je samostatná domácnost, kde prochází nácvikem běžných denních činností – vaří, nakupují, uklízí apod. Lépe tak zvládnou
přechod do komunitního či chráněného bydlení, kde se v těchto schopnostech
dál rozvíjí. Naši klienti chodí na vycházky samostatné nebo asistované (s personálem). Navštěvují různé akce v Ledči, ale i v okolí (zábavy, poutě apod.).
V polovině června jsme se zúčastnili ledečských Městských slavností, kde jsme
poseděli a poslechli jsme si pěkně hrající kapely. Po čtrnácti dnech, opět v sobotu, jsme vyrazili do Ledče na Staročeskou pouť. Klienty moc zaujala prohlídka
hradu s živými obrazy. Na další akci jsme jeli 18. července pod obec Sechov na bitvu o Notorburg, která se velmi
zdařila. I přes velké vedro jsme si to užili. Dále jsme v průběhu června a července navštívili hrad Orlík, huť Jakub
v Tasicích, Stvořidla, zahráli jsme si bowling v hotelu Kaskáda a byli jsme na dovolené v Horním Bradle. Obyvatelé
našeho Domova si to i v létě pěkně užívají.
Marcela Dlouhá, vedoucí úseku sociálních služeb

20. VÝROČÍ DOMOVA HÁJ

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT DVACET LET OD ZALOŽENÍ

Dost možná, poslední příležitost, kdy nás V Háji můžete navštívit! PROGRAM:
Prohlídka domova, představení transformace domova, kreativní dílna, prodej výrobků z tvorby našich klientů,
malování na obličej, soutěže pro děti, drobné občerstvení a opékaní špekáčků.

AREÁL DOMOVA HÁJ SOBOTA 12. ZÁŘÍ 2015 OD 14 DO 18 HODIN

Doprava z Ledče je zajištěna v časech 13:30, 14:00 a 14:30 „od spořitelny“ a zpět dle potřeby.
O ZÁBAVU SE POSTARAJÍ: Klienti domova, Folklorní soubor Škubánek, Orientální skupina Safeja & Hudební skupina Safyr
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PŘÁNÍ BÝT POHŘBEN V ČÍHOŠTI SE P. TOUFAROVI
SPLNILO PO 65 LETECH
V neděli 12. července 2015 jeho ostatky spočinuly
v tamním kostele. Mší svatou slouženou královéhradeckým biskupem Janem Vokálem slavnostní akt vyvrcholil.
K poutníkům promluvil kardinál Dominik Duka. V závěru obřadu byla kovová schrána s ostatky kněze ubitého
před 65 lety komunistickou Státní bezpečností uložena
do hrobu v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

V 18 hodin
jste mohli slyšet v Radiu Proglas živý vstup
z místa slavnosti,
do kterého jsme
pozvali i spisovatele
Miloše
Doležala, bez jehož dlouholetého
bádání by tato
akce
pravděpodobně vůbec
nemohla proběhnout.
Podle odhadů
organizátorů se
v obci během oslav sešlo několik tisíc poutníků. Závěrečného obřadu se zúčastnilo šest biskupů v doprovodu šesti
desítek kněží. Mši svatou sledovali lidé na návsi i u dvou
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velkoplošných obrazovek. Odstavná parkoviště zaplnily
stovky aut a několik autobusů. Poutníci proudili do Číhoště od rána ze všech koutů republiky. Památce P. Toufara
se přijeli poklonit i lidé ze Slovenska a Polska.
P. Toufar se symbolicky vrátil na místo svého posledního dvouletého působení, které se mu stalo osudným.
Státní bezpečnost ho týráním nutila k přiznání, že v číhošťském kostele v prosinci 1949 zinscenoval zázračný
pohyb kříže na oltáři. Schrána s jeho ostatky byla v kostele vystavena od pátku. Čestnou stráž u ní drželi skauti.
Jedním z lidí, kteří ukládali schránu do hrobu, byl publicista Miloš Doležal, jenž se zasloužil o završení Toufarova příběhu. Čestné místo při ukládání schrány měli
i zástupci Arnolce u Polné, kde se Toufar 14. července
1902 narodil, a dnes již zaniklého městečka Zahrádka,
Toufarova prvního působiště. Rodinu zastupoval vnuk
Toufarova bratra Luděk a praneteř Jitka Cvetlerová.
J. Toufar zemřel ve vězení 25. února 1950, bylo mu
47 let. Zprávu o jeho úmrtí dostala rodina až po čtyřech letech. Královéhradecké biskupství připravuje
podklady pro blahořečení Toufara. Samotný proces by
podle docenta P. Tomáše Petráčka, postulátora beatifikačního procesu, měl Kolem kostelního plotu se tísní
stále víc lidí, nápis na tabulce v bráně není přes jejich hlavy vidět. Až zblízka jsou zlatá písmena čitelná:
„Postavila láska farníků. L. P. 1948.“ I tohle je jedna
z památek na kněze Josefa Toufara, který tu kázal v letech 1948 a 1949. Přišel sem a chátrající farnost zrekonstruoval. Staral se i o lidi v obci. Po jeho přímluvě

vznikla v Číhošti poštovní kancelář a praxi tu založil
i dentista.
Řada místních se takhle na začátku roku 1950 snažila
přesvědčit úřady a Státní bezpečnost, aby drženého Toufara propustili domů. Během výjimečného červencového víkendu mělo nakvap mnoho číhošťských obyvatel.
Někdo čepoval pivo, jiný udil klobásy, dobrovolní hasiči
řídili dopravu a paní ze sousední vesnice přijela se strojem na výrobu zmrzliny. Pro vesnici se třemi stovkami
obyvatel šlo o jednu z největších akcí v historii. Jak říká
starosta Jaroslav Tvrdík, zapojit se chtěli všichni. „Lidi
to spojuje,“ raduje se Tvrdík.
Za spolupráce M. Doležala převzato
z www.joseftoufar.cz, fotografie Petra Neuberta.

Společné foto účastníků setkání

SLUNEČNÍ ZÁTOKOU ZNĚLO ČIGOLIGO

Čigoligo čigoligo, čau čau čau, pomalago pomalago, pau
pau pau, Čigoligo pomalago, vis pom pej, druhý oddíl,
ra ra rej, ahoj.
Tak se ozýval pokřik skautů pražské Dvojky – a co chybělo na začátku, doplnil Jindra Hojer, který se letos opět
dostavil, vzdor velkým potížím, na naše setkání – dnes,
20. června 2015. Scházíme se tu na tradiční akci, kterou
každoročně pořádá „Sdružení přátel Jaroslava Foglara“,
u památníku spisovatele, skauta Jestřába a jeho šestnácti
táborů ve Sluneční zátoce a nejbližším okolí. Tentokrát to
bylo již třinácté setkání, letos však ještě připomínající i 90.
výročí prvního tábora (1925) v nedaleké Zátoce Neznáma.
Letošní
setkání
bylo
oživeno
a
doplněno poprvé o divadelní představení s názvem
„Čigoligo Jestřábe – aneb Motýl ve tváři“. Zdařile a s plným nasazením, bez jediné chybičky, jej sehráli – bez
ohledu na dešťovou přeháňku – ochotníci Nezávislého
podšafranického divadla. Při žertovném pojetí příběhů,
se kterými jsme se potkávali a seznamovali při čtení „Foglarovek“, to bylo velice citlivě zpracované pásmo s osobami samotného Jestřába, Rikitana, Rodriga, Fernandoze
a Alvareze, Jana Tleskače a četnými dalšími, jak jsme je
znali – včetně Rychlých Šípů – z jeho románů.
Co znamená ale ten „Motýl ve tváři“? Kdo četl Foglarovu
knížku Devadesátka pokračuje, ten již ví. I jemu – možná
– jednou usedne na tváři a něco se změní…
Ledečský klub oldskautů – „0S037 – MARIAN“ se
každý rok zúčastňuje pravidelně na setkáních ve Sluneční

zátoce po dobu
jejich
konání,
a tak nechyběli
ani na jejich
třináctém Výročí
při 25. výročí
vzniku Sdružení
přátel Jaroslava
Foglara – v roce
1990. V letošním
roce byl jeden
z členů klubu OS
37 (br. Mravenec)
o b d a r o v á n Mravenec – Sonny – Vindy (členové
krásným dárkem, ledečského Klubu oldskautů)
dvojicí sazeniček
ginkgo-biloby, tak ať se jim daří (uslyšíme ,,napřesrok“).
Darovaná byla bezplatně – jak je již zvykem – za pouhý
stisk levé ruky, po bratrsku.
Klub ledečských oldskautů se zúčastnil již také poněkud
v předstihu, když vyhověl žádosti jedné z pražských škol
(z tábora v Podhradí) a poskytla (br. Sonny) doprovod
na Sluneční zátoku a do Svořidel, na námět „Po stopách
Jaroslava Foglara“. Samozřejmě s výkladem o historii
dlouhodobé táborové hry Hochů od Bobří řeky – „TAJEMSTVÍ ALVAREZE“ (Alvarez, Rodrigo, Fernandoz,
Rodrigova skála, klíč, Zlatý potok, Rejžák, Měsíční kámen…).                    
OS 37 - Sonny
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VÝZNAMNÝ AUTOMOBILOVÝ ZÁVODNÍK V NAŠEM OKOLÍ
Málokdo z Ledče nad Sázavou
má informaci, že v nedalekých
Kynicích žije významný automobilový závodník pan Jaroslav Prášek. Pan Jaroslav Prášek je nejen
automobilový závodník, ale také
automechanik a zakladatel týmu
Autosport Prášek. Účastnil se několika závodů Mistrovství České
republiky v různých kategoriích
a objemových třídách od roku
1985. Společně se svojí dcerou
Editou Práškovou a bratrem Pavlem Práškem udržují již 30letou
tradici rodinného týmu, který
slaví úspěchy v automobilových
závodech do vrchu a na okruzích v ČR i v Evropě. Například v posledních letech 2013
a 2014 byl v závodě mistrovství
Evropy Ecce Homo Šternberk
v absolutním pořadí v kategorii
HA s formulí F2 Chevron B42 na 1. místě a v letošním roce se
zde mimo jiné umístil zároveň na 1. místě v mistrovství České
republiky a na 2. místě v Zóně Střední Evropy. Pan Jaroslav
Prášek s dcerou Editou Práškovou se pravidelně účastnili všech
vypsaných závodů Mistrovství Evropy a MMČR v Evropě
(např. v Rakousku, Itálii, Slovinsku, Francii, Chorvatsku), odkud si oba piloti domů odváželi poháry. Dále se oba závodníci
v České republice účastnili závodů např.: Mistrovství Evropy
Ecce Homo Šternberk, Andrlův Chlum vedoucí z Ústí nad Orlicí, závod do vrchu - Mohyla Míru, ME Dobšiná, MMČR Náměšť nad Oslavou, závody do vrchu Valašské Klobúky, Vsetín,
MMČR Pezinok (Baba), závod do vrchu Brno-Kohoutovice,
MMČR Násedlovice u Kyjova, Mistrovství ČŘ Prix Orlicko.
Kromě výše jmenovaných závodů byl pan Jaroslav Prášek
účastníkem okruhových mezinárodních závodů v rámci ČSSR
s formulí F3 jako jediný závodník z Kraje Vysočina. Je zakladatelem vzniku závodu historických závodních vozidel z roku

1988 v Kraji Vysočina a v dnešní době jsou tyto závody nejpopulárnější třídou motoristického sportu a zaznamenaly největší
vzestup v Evropě. Tým Autosport Prášek je jediným automobilovým týmem v Kraji Vysočina s 30letou tradicí v závodech
do vrchu a v závodech na okruzích v ČR a v Evropě. V poslední době se zabývá konstrukcí a restaurováním závodních vozů,
např. v roce 2014 zakázka pro muzeum Škoda Mladá Boleslav
– restaurování závodního vozu Škoda Super sport, dále restauroval auto Jiskra BMW, auto Aero minor „Le mans“. Výsledky
jeho restaurátorské práce jsou vidět i v Národním technickém
muzeu v Praze, kde se nachází auto ČZ. Svá závodní a dnes již
historická auta také vystavuje na různých akcích, např. Legendy 2014, 2015 v Praze, výstava modelů Praha Letňany. Vystavoval svá auta i během Rallye Světlá nad Sázavou v roce 2012.
V červenci slavil pan Jaroslav Prášek narozeniny a my mu přejeme hodně zdraví a automobilových úspěchů.
Fanoušci

MELECHOVSKÝ OKRUH A SRAZ ČS MOTOCYKLŮ 2015
LEDEČ NAD SÁZAVOU – 22. 8. 2015 (LETNÍ STADION)
VÁLKA GANGŮ O TROFEJE MO A VELKÉ FILMOVÉ NATÁČENÍ

Vážení příznivci a majitelé čs. motocyklů. I letos pro vás chystáme tuto kultovní akci zaměřenou na zábavu v sedle
těchto legendárních i novodobých strojů. A protože život je změna a změna je Melecháč, tak letošní 6. ročník vás
čeká zase něco nové:
PŘEHLÍDKA MOTOCYKLŮ / ZÁVOD MELECHOVSKÝ OKRUH / JÍZDA ZRUČNOSTI / PREZENTACE PARTNERŮ / SPOLEČNÁ
MOTOVYJÍŽĎKA / VEČERNÍ PROMÍTÁNÍ FILMU / CELODENNÍ NATÁČENÍ DOKUMENTU O MOTORKÁŘÍCH NA ČESKÝCH
STROJÍCH / PRODEJ ŘETĚZŮ ČZ
ČASOVÝ PROGRAM:
08:00
otevření areálu
08:30 – 11:00 prezentace účastníků
11:00 – 12:00 org. příprava závodu
12:00 – 15:30 Melechovský okruh

15:30 – 16:00 vyhlášení výsledků
16:00 – 18:00 společná vyjížďka
18:00 – 00:00   volná zábava
21:00 – 22:30 promítání filmu

Pro veřejnost 09:00 – 17:00 prohlídka motocyklů a občerstvení.
Info: www.melechovskyokruh.cz
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Petr Soukup

DO NOVÉHO FOTBALOVÉHO KLÁNÍ
Zatímco ligoví fotbalisté „honí“ mičudu už téměř
měsíc, naši chlapci začali na Romana – 9. srpna
na domácí půdě. Doufejme, že pan Roman Anděl
(vedení klubu) nebude mít tenhle sváteční den
pokažený. Nutno přiznat, že na úvod je to soupeř
silný. V tuto chvíli výsledek neznáme, ale věřme,
že to bude vstup důstojný a úspěšný. Z přiložených
tabulek si můžete vybrat i další zápasy ledečských
fotbalistů. Není v nich rozlosování starších žáků,
kteří budou hrát OP Kutná Hora a rozpis turnajů
pro přípravky (to se řeší až v pozdější době).
Na stránkách zpravodaje se k tomu vrátíme. I tak
mohou v tabulkách ještě nastat některé drobné
změny.
Přejeme všem našim soutěžícím kolektivům
našich fotbalistů, aby byli úspěšní, aby se z té hry

hezky radovali a stejnou radost přenesli i na četné
příznivce fotbalu v Ledči. Podzimní část sezony
končí v Habrech na Všechny svaté – 1. listopadu.
Tak ať při nás stojí nejen v tento den!

ok

Pro naše prodejny v Ledči a okolí hledáme nové kolegy na pozice:
Pokladní / prodavač & Zástupce vedoucího prodejny
Co Vám nabízíme?
• zajímavé a motivující finanční ohodnocení,
• zaměstnání v silné, expandující společnosti.
• 1 týden dovolené navíc (5 týdnů),
• kartu Multisport,
• příspěvek na penzijní nebo životní připojištění,
• stravenky / příspěvek na stravování,
• zvýhodněný tarif volání,
• sleva na vitamínové doplňky,
• možnost kariérního růstu.

Požadujeme:
• orientaci na zákazníka, pozitivní vztah k sortimentu potravin,
• orientaci na výsledek,
• schopnost vést a motivovat tým,
• flexibilitu, iniciativu a samostatnost,
• odolnost vůči stresu,
• vysoké pracovní nasazení,
• zkušenosti s prací v maloobchodě výhodou,
• SŠ nebo vyučení v oboru,
• základní znalost práce na PC.

Zaujala Vás tato nabídka? Neváhejte nás kontaktovat
na nabor@penny.cz, nebo volejte 284 096 165!
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VZ P O M Í NKA
Smutná je vzpomínka na den narození,
vzpomínka na toho, kdo už s námi není.
Dne 5. srpna letošního roku by oslavil
89. narozeniny náš tatínek,
pan VÁCLAV JANÁK z Ledče nad
Sázavou.
Chtěli bychom, tatínku, čas vrátit jen
na chvilku, pohladit tvé ruce, přitisknout
tvou tvář… Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.

Dne 6. srpna letošního roku uplynulo už
5 smutných let od úmrtí
pana JIŘÍHO BURKHARDA z Ledče
nad Sázavou. Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.
Manželka a dcera s rodinou

Dne 7. srpna jsme si připomněli již
páté výročí úmrtí našeho otce a manžela,
bratra a strýce,
pana
BOHUMILA
SVOBODY
z Ledče nad Sázavou. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte na něj s námi.
Rodina a příbuzní

Dne 13. srpna uplynulo už sedm let
od úmrtí paní ZDEŇKY VOBEJDOVÉ
z Ledče nad Sázavou, naší drahé
maminky, manželky, dcery, babičky,
sestry, velké kamarádky, vždy usměvavé
a známé paní hostinské.
Pro nás pro všechny, kteří tě znali, jsi
neodešla, zůstáváš navždy v našich
srdcích, protože tě stále milujeme.
Rodina

Dne 16. srpna uplyne už deset let ode
dne, kdy nás navždy opustila, ve věku
73 let, naše drahá manželka, maminka
a babička,
paní VLASTA UHROVÁ z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí,
prosíme, tichou vzpomínku.
Děkují – manžel, syn a dcera s rodinami

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.

Manželka Marie, děti - Romana, Pavel a Václav

KOMINICTVÍ URBAN A SYN

Festival Pokoutní 2015
V sobotu 15. srpna 2015 v 15:00 hodin odstartuje v Koutech u Ledče nad Sázavou nabitý program již šestého ročníku tohoto multižánrového hudebního festivalu. Na třech pódiích se představí více než 15 hudebních uskupení,
bude připraven tradiční program pro děti, nově doplněn i o divadelní představení. Vstupenky jsou stále k dostání
v ledečském Informačním centru nebo v prodejně KOLA Ledeč za 89 Kč, na místě pak za 120 Kč.
Více na www.pokoutnifestival.cz
Vypadá to, že ledečský hrad se
zahalil do smutku,
že by truchlil nad
vyschlým korytem
Sázavy pod ním
a zpackanou vodáckou sezonou? Kdepak! Pod závojem
se kryje nová omítka s překvapením
pro Ledečáky i návštěvníky města.
Tajemství prý bude
odhaleno v září, tak
se budeme těšit.
Máme slíbeno, že
se o tom na stránkách zpravodaje
dozvíme více.

ok
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