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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

V květnu roku 2022 se rada města sešla 9. 
a 23. května. Na svých jednáních rada města 
projednala tyto podstatné body:
• bere na vědomí přehled o neplacení nájem-

ného za pronájem bytů v majetku Města 
Ledeč nad Sázavou (stav k 31. 3. 2022) 
a zároveň bere na vědomí předložený vývoj 
dlužných částek a jejich umořování

• bere na vědomí zprávu fi rmy JRK Česká re-
publika s.r.o., týkající se odpadového hos-
podářství.

• schvaluje poskytnutí dotace, fi nančního daru 
z rozpočtu města pro rok 2022 organizacím 
a spolkům v celkové výši 121.147,00 Kč.

• schvaluje přijetí fi nančního daru, jako pří-
spěvku na pořádání městských slavnos-
tí konaných dne 11. června 2022, a to od 
společnosti UNIMONT J.C.K. s.r.o., Lesní 
společnosti Ledeč nad Sázavou, a.s., EKOL 
s.r.o.

• schvaluje prodloužení nájemních smluv 
v DPS a městských bytech

• uzavření nájemních smluv na pronájem 
části pozemku na Husově náměstí za úče-
lem zřízení letní předzahrádky.

• schvaluje výpůjčku pozemků v době od 6. 
7. 2022 do 11. 7. 2022 skupině historického 
šermu Thorwaldsons (louka u cyklostez-
ky).

• schvaluje navýšení nájemného v pronaja-
tých lesích Lesní společností Ledeč nad Sá-
zavou a.s. o částku 659 952,- Kč.

• schvaluje Smlouvu o zajištění divadelního 
představení „Manželský čtyřúhelník na ho-
rách“ (vstupné 350 Kč).

• schvaluje výpůjčku mobilního pódia spo-
lečnosti HRAD Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
a to na všechny akce konané v roce 2022 
a na 28. 5. 2022 obci Vilémovice.

•  Výpůjčka pódia je podmíněná přítomností 
pana Ladislava Dlouhého při jeho montá-
ži a demontáži i velkoprostorového stanu, 
popř. jiného proškoleného pracovníka MÚ.

• schvaluje navýšení úhrady za poskytování 
pečovatelské služby uživatelům PS Ledeč 
n. S.

• schvaluje ukončení nájemní smlouvy s Ja-
nou Hronkovou a Zdenem Tarinou – bývalá 
loděnice

• povoluje SVČ doplňkovou činnost - „Sil-
niční motorová doprava – osobní provozo-
vaná vozidly určenými pro přepravu nejvý-
še 9 osob včetně řidiče“ za předpokladu, že 
tato činnost nebude narušovat plnění hlav-
ního účelu organizace. 

• bere na vědomí vzdání se vedoucího pra-
covního místa ředitele SVČ pana M. H. ke 
dni 31. 12. 2022.

• bere na vědomí Žádost fi rmy ATOS, spol. 
s r.o. o udělení souhlasu s provizorním ve-
dením elektro přes pozemky v průmyslové 
zóně.

• schvaluje Smlouvy o provedení hudební 
produkce s hudebními skupinami na Měst-
ské slavnosti.

• schvaluje Smlouvu o provedení umělecké-
ho vystoupení „Accordeon Accompagna-
to“ s Jitkou Baštovou, a stanovuje vstupné 
100Kč/dospělý; 50Kč/žáci, studenti; děti 
do 6-ti let zdarma.

• schvaluje vyhlášení konkursního řízení na 
vedoucí pracovní místo ředitele/ky SVČ.

• schvaluje přijetí dotace od Kraje Vysočina 
na fi nancování provozních nákladů sociální 
služby na rok 2022 ve výši 1 833 000,- Kč.

• schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina 
ve výši 30 000 Kč na fi nancování potřeb 
JPO, za účelem udržení a rozvoje její akce-
schopnosti. 

• schvaluje zadání přezkoumání hospodaření 
Města Ledeč nad Sázavou za rok 2022 od-
boru kontroly Kraje Vysočina.

• schvaluje nový Provozní a návštěvní řád ví-
ceúčelového hřiště u ZŠ v Ledči nad Sáza-
vou.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva 
města je naplánován na 30. května 2022. 
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
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Zubní pohotovost červen 2022

11.–12. 6. MDDr. Hejtmánek Filip,
Jahodova 2240, H. Brod

Tel.:
792 339 455

18.–19. 6. MDDr. Langrová Veronika, 
Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.:
777 121 044

25.–26. 6. MUDr. Staňková Milena,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.:
569 426 108

3. 7. MUDr. Maštálka Jan,
Jiřího Wolkera 1353, Ledeč n. S.

Tel.:
702 029 924

5.–6. 7. MUDr. Kříž Ladislav,
Plovárenská 482, H. Brod

Tel.:
569 426 104

9.–10.7. MUDr. Lánová Milena, Na Roz-
cestí 82, Ždírec nad Doubravou

Tel.:
569 694 639

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.

PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ SE AKTIVNĚ PODÍLEJÍ
NA CHODU MĚSTA

LEDEČŠTÍ SENIOŘI SE OPĚT PO DVOU LETECH SEŠLI

DROBNÉ OPRAVY NA NOVÉM HŘBITOVĚ

Vážení spoluobčané, členové místních spolků.
Bylo mi velkou ctí, a tak mi dovolte, abych touto cestou po-

děkovala členům rybářského, včelařského, chovatelského spol-
ku a v neposlední řadě i klubu místních seniorů za milá pozvání 
na vaše členské schůze nejen v letošním roce, ale i v předcho-
zích sedmi letech. Naše město se vámi může právem pyšnit. 
Výsledky z různých výstav chovatelů jsou vždy kladné a potě-
šující, včelaři nás pro změnu zásobují tím cenným medem, tak-
že pečují o naše zdraví, rybáři jsou vidět kolem řeky a rybníků, 
což dokazuje, že se v našem kraji rybám daří. No a klub seni-
orů? Věřím, že ať předchozí anebo právě nyní v květnu nově 
zvolený výbor seniorů má již připravenu zásobu akcí, výletů, 

zájezdů a setkání, která vždy potěší. Není nic smutnějšího v ži-
votě každého z nás, než kdybychom „nikam nepatřili,“ neměli 
možnost se věnovat svým koníčkům, zálibám a hlavně setkávat 
se s přáteli a kamarády.

Kéž pro vaše záliby nejdete nové mladé příznivce, kteří roz-
šíří řady vašich spolků, předáte jim své zkušenosti, a tím je po-
vedete přirozenou cestou k lásce k přírodě jako takové. Naučme 
naše nové generace, že příroda nabízí a dává, ale za podmínek, 
že o ni budeme pečovat.

Všem přeji hlavně pevné zdraví, optimismus, kvalitní a velké 
pěstitelské či chovatelské úspěchy, no prostě radost ze všeho co 
děláte. Ing. Hana Horáková, starostka města

Stalo se tak ve středu 11. května 2022 na přátelském pose-
zení v sokolovně. Po zahájení a přivítání přítomných vedoucí 
schůze seznámil přítomné s programem výroční členské schů-
ze. Program schůze zahrnoval volbu mandátové, návrhové 
a volební komise. Přednesení zpráv o činnosti, hospodaření 
a stavu členské základny. Podle stanov se volil na další funkč-
ní období nový výbor MO Ledeč n. S. Vážnosti našemu setká-
ní dodala svojí přítomností paní Ing. Hana Horáková, starost-
ka našeho města. Pozdravila všechny přítomné, poděkovala za 
práci starému výboru seniorů a novému výboru popřála mno-
ho úspěchů do další práce.

Nový výbor, schválený členskou schůzí, ve složení Bě-
lohradská Ludmila, Brožová Věra, Fejt Josef, Hoskovcová 

Květa, Kaňkovská Marie, Malý Josef, Popková Marie, Šrámek 
Karel, Turek Pavel, se sešel na své první schůzi ještě během 
setkání. Novým předsedou seniorů MO Ledeč na příští období 
byl zvolen Josef FEJT. Podle ověření mandátové komise bylo 
přítomno 155 členů. Podle evidence členů k 15. 4. 2022 máme 
237 členů místních a 96 mimo Ledeč. Celkem 333 členů. Tuto 
malou účast přičítám dvouleté vlně koronaviru a stálé obavy 
z nákazy a možnosti onemocnění covidem. Věřím, že obavy 
pomalu zmizí a příště nás bude více. Setkání se vydařilo i při-
spěním hudební skupiny SAFYR, pod vedením kapelníka Mi-
loslava Matlacha. Těším se na další přátelská setkávání.

Za spolek seniorů Městské organizace Ledeč n. S.
Josef Fejt – předseda

Na „novém“ hřbitově byly vybudovány dvoje schody mezi 
urnovými hroby v místech, kde byl komplikovaný přístup 
a nebylo by možné se k hrobům dobře dostat. K jejich výrobě 
byly použity staré a nevyužité dlaždice a obrubníky, které tak 
mohou znovu sloužit. Také byla vybudována nová zpevněná 

plocha (ve svahu) pod lavičkou. Práce provedl Ing. Pavel Ra-
doš – zemní a výkopové práce. Došlo také k rekonstrukci ve-
řejného osvětlení na hřbitově, kterou provedl Václav Ostatnic-
ký – elektroinstalační práce. 

-OdMI-

PRONÁ JEM
N EBY TOV ÝCH PROSTOR

V BU DOV Ě POL I K L I N I K Y,
HABRECKÁ Č. 450, LEDEČ N. S.

Město Ledeč nad Sázavou nabízí k proná-
jmu nebytové prostory v budově polikli-
niky vhodné ke zřízení lékařské ordinace 
nebo kanceláře, dále nabízí v této budově 
k pronájmu dvojgaráž. Pokud máte zájem 
o prohlídku a bližší specifi kaci prostor, in-
formace Vám rádi poskytneme na e-mailu:

marie.kutnohorska@ledecns.cz
nebo na tel. č.: 569 729 527, 705 604 361.
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14. KVĚTNA – VÍTÁNÍ SPOLUOBČÁNKŮ NA MÍSTNÍ RADNICI

Jakub Wurm

Anděla Zlatová

Roman Syrovátka

Klára Volšanská

Matěj Barták

Viktorie Havlíčková
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VÍTÁNÍ SPOLUOBČÁNKŮ NA BONIFÁCE

NA BONIFÁCE BYLO TEPLO
A VZDUCHEM POLETOVALO MNOŽSTVÍ 
ZLATAVÉHO PYLU

Květnové dny s plným nástupem jara bývají všech-
ny krásné, a když je to ještě sobota, tak se to násobí. 
Řeč tu dneska bude o sobotě 14. května 2022, což 
byl 134. den roku a do jeho konce zbývalo ještě ce-
lých 231 dní – kdo by myslel na silvestra?

Z hlediska historie jsou samozřejmě také zajíma-
vé zápisy. Roku 1562 byl českým králem koruno-
ván syn císaře Ferdinanda Maxmilián II. Pro zají-
mavost připomínám, že z tohoto roku se připomíná 
i náš děkanský kostel sv. Petra a Pavla. Došlo k po-
tvrzení ledečských městských práv a prvního znaku 
města císařem Ferdinandem I. Nejstarší vyobrazení 
znaku najdeme právě v děkanském kostele.

Poprvé byl také vydán poklad české literatury 
spisovatelky Boženy Němcové – Babička, psal se 
rok 1855. V té době už více jak 15 let stála na le-
dečském náměstí dívčí škola, věřím, že v těch ča-
sech se tu Babička předčítávala. Jaképak postavení 
má tahle kniha asi v současné škole? Nejspíš jenom 
maturitní otázka. O 135 let později je tu docela jiný 
kulturní skok (veleskok), 14. 5. 1990 začalo vysí-
lání už třetího programu ČT. A Ještě k aktuálnímu 
dění – srdce hokejových fandů teď žijí ve Finsku, 
a tak inspirující připomínka: 14. 5. 2000 Česká ho-
kejová reprezentace zvítězila ve fi nále mistrovství 
světa v ledním hokeji v ruském Petrohradě nad Slo-
venskem a obhájila tak zlaté medaile z MS 1999 
v Norsku. V časech, kdy budete číst tyto řádky, už 
budou známé výsledky i letošního MS v hokeji, 
kam naši reprezentanti dokráčeli letos nevím. Ve 
Finsku pod fi nským trenérem by bylo zlato velmi 
ceněné. Vy už teď víte, jak vysoko jsme zvedali 
ruce nad hlavu

Tenhle den byl zajímavý i v zahraničí – roku 
1643 usedl na francouzský trůn čtyřletý Ludvík 
XIV. Uprostřed I. světové války, roku 1916, zahá-
jila ofi ciálně Československá národní rada, která 
byla postupně uznána jako představitelka čs. náro-
da. V roce 1948 vznikl stát Izrael a v roce 1955 po-
depsána Varšavská smlouva. Kdo by si pomyslel, 
jak rychle dějiny s některými událostmi, kterým se 
dávala taková vážnost, rychle zatočily. Dějiny ta-
kových mezníků znají bezpočet a lidstvo se stejně 
nepoučí. Vynechat poznámku, že 14. května 1316 
se narodil český král a římský císař Karel IV., by 
byla ostuda. 

Tenhle den slaví svátek Bonifác, osobně jsem 
v životě žádného nepoznal, snad jen z televizních 
pohádek. Prý se mu podomácku říká Boni, Bon 

nebo Boník, ale kde ho najít. Je to prastaré jméno, 
které se v současnosti téměř nepoužívá, v České 
republice je jich evidováno na 65, což je až někde 
na 1300. místě jmenné statistiky, takže žádná hit-
paráda, ale třeba podotknout, že se tak jmenovali 
dva papežové.

Nám je Bonifác přesto dostatečně známý, přede-
vším jako poslední z „ledových mužů“, kteří v po-
lovině května straší všechny zahrádkáře. Letos ho 
však budou velebit, protože přinesl dokonce vlnu 
nezvyklého tepla, které našim vyčáplým rajča-
tům z okenních parapetů a balkonů, velmi svědčí. 
Vlastně už je červen a jen těžko na vašich zahrád-
kách najdete místečko, kam byste ještě nějakou tu 
rostlinku umístili.

Jméno Bonifác je latinského původu a znamená 
něco jako člověk dobrého osudu. V Čechách to má 
s těmi osudy o něco horší, především pro to zname-
ní „ledového muže“. Ale kde je konec časům polo-
viny května, skoky se blížíme k prvnímu letnímu 
dni a ke svátku sv. Jana, kdy je všechno v květu, 
a dny jsou nejdelší v roce. Požehnaný čas!

Letošní sobota 14. května byla, co se počasí týká, 
takovou předzvěstí léta. Svítilo slunce, teploty vy-
soko přes 20 °C, tedy na kraťasy, trička a posezení 
v zahradách u grilu. Však to nejspíš mnohé ledeč-
ské rodiny využily také právě proto, že to byl i den 
slavnostní. Přivedly totiž ke „společenskému“ ví-
tání dětí, do velké rodiny spoluobčanů Ledče n. S. 
Trochu otravný snad byl ten všudypřítomný pyl, 
otírat a smetat se musí stále dokola, ale to ještě jde, 
horší to mají ti, co jim tohle „žluté prášení“ působí 
zdravotní potíže. Tak doufejme, že mezi nimi ne-
byli hlavní aktéři vítacího ceremoniálu na ledečské 
radnici. Možná tu nějaká ta slzička byla, tak asi do-
jetím, a to nebolí, ani neobtěžuje.

A kdo tedy na Bonifáce na radnici přišel? Bylo to 
celkem 6 dětí a měly to pěkně rozdělené na 3 hol-
čičky a tři kluky. Snad ještě jedna zajímavost – vy-
skytlo se tu v Ledči ojedinělé dívčí jméno Anděla 
(znám ještě jednu Anjelu, ale ta má původ v zahra-
ničí). Naše nové spoluobčánky přivítal předseda ko-
mise pro občanské záležitosti, pan Marek Kroutil, 
kulturu a milé rozptýlení zařídily děti z Mateřské 
školy Stínadla, pod vedením paní učitelky Zdeňky 
Polanecké.

Naše závěrečné přání novým spoluobčánkům 
bude stručné a stejně upřímné, jako vždycky v mi-
nulosti. Ať děti vyrůstají ve zdraví, klidu v rodi-
nách i ve společnosti, ať jim jejich rodné město po-
skytuje dobré zázemí, jako místo, kde se jim bude 
líbit, kde budou rády žít. -ls-, ok.
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ZTRATILI JSTE „ŠRAJTOFLI“? TŘEBA JE NA RADNICI

ZTRÁTY A NÁLEZY

S těmi ztrátami už je to pověstné a docela obehraná 
písnička. Čas od času každý z nás něco ztratí a jde tak 
o to, jak moc je to pro nás bolavé. Někdy jde o hod-
notu fi nanční, jindy citovou – to když ztratíte něja-
ký dárek od svých blízkých nebo rodinnou památku. 
Každopádně je to vždycky moc mrzuté. Přehlídka 
ztracených věcí je hodně bohatá. V tomhle „festivalu“ 
ztrát bývají na předních místech klíče, šperky a také 
„tobolka s penězi“.

Peněženka, starším názvem také portmonka, případ-
ně i slangově šrajtofl e či prkenice, je druh ochranného 
pouzdra na peníze a v moderní době i na různé druhy 
platebních karet, či osobních doklady. Ta šrajtofl e sa-
mozřejmě pochází z němčiny, kdy doslova znamenala 
„malá psací tabulka (vedení účtů)“. Prkenice je zase 

z dob, kdy se bankovky ukládaly do tvrdých desek 
i s dalšími doklady.

A tak jste také určitě slyšeli pojmenování – fl ek, 
žába, kešeň, dolarka, prachovnice, prkno, štok, fl á-
drovka… Vrchní nosí kasírtašku a peněženka se 
prý také říká hostovi v baru, který si platí zahranou 
skladbu (to bude nejspíš ze žargonu muzikantů). Ať 
už ztratíte kteroukoli ze jmenovaných „peněženek“, je 
to pech a rázem jste švorcoví!

Nezbývá, než doufat, že jsou poctivci, kteří naleze-
nou věc nejen seberou, ale i odnesou na radnici. Tam 
se ztráty a nálezy evidují, jak o tom níže píše paní L. 
Smítková a při troše štěstí se tam dá nalézt i ta vaše 
ztracená kešeň. ok

V tomto článku uveřejňujeme opět seznam věcí na-
lezených na území města, které stále čekají na své ma-
jitele:
– peněženka + hotovost – nález 2019
– peněženka dětská + hotovost – nález 2019
– fi tnes náramek poškozený, nález 2019
– taška + 2 knihy – nález 2019
– 5x fi nanční hotovost – nálezy 2020
– fi tnes náramek – nález 2020
– kuchyňský nůž – nález 2020
– svazek klíčů – nález 2020
– klíč s čipem – nález 2020
– 2x klíče od auta – nálezy 2020
– mobilní telefon – nález 2021
– stavební kolečko a výstražný kužel, nález 2021
– svazek 6 klíčů se 2 čipy – nález 2022
– 1 ks náušnice žlutý kov – nález 2022
– jízdní kolo – nález 2022

Problematiku nálezu ztracených věcí řeší zákon č. 
89/2012 Sb, Občanský zákoník v §1051 až §1065. 
Tento zákon stanoví, že kdo najde ztracenou věc, ne-
smí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit 
si ji. Nálezce je povinen vrátit ji tomu, kdo ji ztratil. 
Pokud není jasné, komu má být věc vrácena, je nález-
ce povinen oznámit nález do tří dnů obci, nebo byla-li 
věc nalezena ve veřejné budově či veřejném doprav-
ním prostředku, odevzdat ji provozovateli takového 
zařízení. S nálezci je sepsán protokol o odevzdané 
věci, kterou mohou předat také anonymně. Majitelé 
pak musejí prokázat vlastnictví věci a prokázat se ob-
čanským průkazem nebo cestovním pasem. Nalezená 
věc je uschována po dobu tří let. Po uplynutí této doby, 
nabude vlastnictví nálezce nebo obec.

Pokud tedy některou z výše uvedených věcí postrá-
dáte, kontaktujte městský úřad – odbor vnitřní správy 
– oddělení matriky a evidence obyvatel, paní Lenku 
Smítkovou, tel. č. 569 729 554.

– NABÍDKA PRÁCE –
Firma AMG-Karel Pícha, s.r.o. Světlá n. S.

Hledá pracovité lidi na tyto pozice:
zámečník – montér, obráběče kovů, lakýrník, pomocné pracovníky do výroby 

(práce vhodná i pro ženy).
Pracovní doba od 6–14:30 (montéři při výjezdu delší pracovní doba). Výhodou, ne však 

podmínkou, svářečský průkaz, řidičský průkaz skupiny B. Nové pracovníky rádi zaučíme. 
Osobní ohodnocení a další informace rádi podáme při osobní schůzce.

Zájemci se mohou hlásit na tel: 603 198 061-3
nebo na provozovně fi rmy ve Světlé n. S. od 7:00–14.00
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KOSENÍ TRAVNATÝCH PLOCH V NAŠEM MĚSTĚ

PUTOVÁNÍ PO MELECHOVĚ

Údržba travnatých ploch je v posledních letech 
diskutována ve všech sdělovacích médiích i mezi 
našimi občany. Souvisí to se spodní hladinou vody, 
které je letos opravdu málo, stavem hmyzu a vůbec 
stylem udržitelného životního rozvoje. Mohli by-
chom o jednotlivých složkách vést dlouhé diskuze, 
jak a co ještě zlepšit. V roce 2021 jsme poprvé v his-
torii našeho města začali praktikovat „šachovnicové 
sečení“, kdy část několika málo pozemků zůstalo do-
časně nepokosených. Vzbudilo to celou řadu emocí, 
kdy převládaly kladné, ale ani záporné nešlo opome-
nout. Z výše uvedených důvodů jsme se v letošním 
roce rozhodli mozaikové sečení již nerealizovat.

V našem městě jsme vždy hledali střední cestu, 
která by nejvíce vyhovovala většině obyvatelstva. 
V realitě to znamená, že exponované travnaté plo-
chy, tedy plochy na sídlištních útvarech a obytných 
částech kosíme minimálně 3x ročně, méně expono-
vané plochy na okraji města pak pouze 1x ročně. 
Představa některých občanů, že trávník na sídlišti 
bude vypadat, jako trávník u sousední vilky, kdy 
majitel tuto plochu hnojí, zalévá a kosí každý tý-
den, někdy i 12x za rok, je nereálná a ekonomicky 
neúnosná.

Kosení ploch probíhá postupně a to dle lokalit, sa-
mozřejmě není výjimkou, že plochy na příjezdu do 

našeho města jsou upravovány přednostně. Je určitě 
pochopitelné, že nemohu být všechny plochy upra-
veny naráz v jednom a témže týdnu. Od začátku pra-
cí do ukončení I. seče na celém území města to trvá 
více než jeden měsíc. Je to limitováno průběhem 
počasí, poruchovostí techniky a v neposlední řadě 
i lidským faktorem. Kosení pro naše město provádí 
fi rma Technické služby města Ledeč nad Sázavou. 
Zajímavostí je, že pokud pracovníci této fi rmy na-
stoupí v prodloužených směnách nebo o víkendu, 
nesetká se tato zvýšená aktivita vždy s pochopením 
veřejnosti. Hlučnost žacích mechanismů ovlivňuje 
v každém případě pohodu bydlení.

Článek je psán v polovině května a musíme se tedy 
ptát, jak je to vlastně v našem městě? Jsou poko-
seny následující plochy – Poliklinika, obě sídliště, 
oba hřbitovy, školky, školy, před bývalým fi nanč-
ním úřadem, část Koželské ulice, příjezdy do města, 
motokrosové závodiště, atd. Zatím jsme nechali stát 
lokality biokoridor, ostrůvek, Šeptouchov, tedy mís-
ta, která slouží jako plíce aglomerace. S postupem 
času budou samozřejmě upravována a kultivována 
tak, aby nejpozději do konce června byly pokoseny 
úplně všechny i méně exponované plochy. 

Ing. Břetislav Dvořák,
vedoucí odboru OVŽP

V sobotu 7. května připravilo Středisko volného 
času akci Putování po Melechově. Na účastníky 
čekali tři různě náročné trasy, nejdelší vedla k roz-
hledně, kratší přes zříceninu a nejkratší přímo ke 
sjezdovce. Startovali jsme u Obecního úřadu v kou-
tech. Všechny trasy vedly k lyžařské chatě pod sjez-
dovkou. 

Na putování po krásách Melechova jsme měli 
ideální počasí. Nebylo ani teplo ani zima, a hlavně 
nám nakonec nepršelo. Po cestě byly pro všechny 
připraveny karty na plnění úkolů. Úkoly byly růz-
ně rozmístěny po cestě. Většinou se všem podařilo 
otázky zodpovědět správně. Odměnou za splnění 
úkolů byla medaile, diplom a také opékání buřtíků 
a čaj. A byla to krása vidět spokojené rodiče, šikov-
né děti a fajn turisty.

Děkujeme, že vás přišlo tolik. Váš zájem byl pro 
nás až neuvěřitelný (myslím, že jsme nakonec vy-
koupili všechny buřty v Ledči ☺ a nás těší, že jste 
byli spokojení. 

Už teď se těšíme na další ročník, kdy poznáme 
další kouty Melechova.
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ

ČINNOSTI ZA MĚSÍC KVĚTEN 2022

KRÁDEŽ VĚCÍ Z REKRE-
AČNÍHO DOMU V OBCI 
KOZLOV-LEŠTINA – Dne 
30. 4. 2022 byly policejním 
orgánem dle § 158/3 tr. řádu 
zahájeny úkony trestního ří-
zení ve věci přečinu krádeže 
a porušování domovní svo-
body, kdy doposud neznámý 
pachatel v době nejméně od 1. 

11. 2021 do 30. 4.2022 14:30 hod., překonal přesně ne-
zjištěným způsobem oplocení o výšce 80 cm a vstoupil 
na pozemek náležející k rekreační chalupě v obci Koz-
lov, část Leština. Poté přesně nezjištěným způsobem 
odstranil visací zámek z dveří vedoucích do stodoly, 
dále vypáčil visací zámek, kterým byla zajištěna druhá 
průchodová dvířka, umístěná v posuvných vratech do 
stodoly. Pak z této stodoly, která je stavebně připoje-
na k rodinnému domu, odcizil nejméně 1 ks obloukové 
svářečky, 1 ks ponorného čerpadla, 1 ks motorové pily, 
1 ks štípací kleště a následně místo opustil. Svým jed-
náním způsobil celkovou škodu ve výši 20.400,-Kč. Při 
ustanovení pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí 
svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí 
věci.
POKUS KRÁDEŽE VLOUPÁNÍM DO RYBÁŘ-
SKÉ BOUDY V OBCI VRBKA – Dne 8. 5. 2022 byly 
policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony 
trestního řízení ve věci přečinu krádeže ukončeného ve 

stádiu pokusu, kdy dosud nezjištěný pachatel (či pacha-
telé) v době od 14:00 hodin dne 4. 5. 2022 do 12:00 
hodin dne 8. 5. 2022 v obci Kozlov, místní část Vrbka 
(u rybníka Borovák) u dřevěné boudy sloužící jako sklad 
krmiva a nářadí nezjištěným způsobem rozštípal jedno 
prkno dveří a z těchto vytrhl kovovou petlici s visacím 
zámkem. Vnikl dovnitř, boudu prohledal a odnesl odtud 
modrou přepravku, ve které byly načaté lahve tvrdého 
alkoholu, jíž zanechal nedaleko od boudy. Dále z místa 
činu odnesl dvě sekerky a mačetu, kdy jednu sekeru za-
sekl do špalku mezi boudami, u druhé zde stojící boudy 
sloužící jako zázemí pro rybáře v otevřené verandě vy-
sklil 5 tabulek dvanáctidílného okna. Rozbil také dřevě-
nou výplň dveří a vzniklým otvorem se dostal dovnitř. 
Na zemi za dveřmi zanechal mačetu pocházející z druhé 
kůlny a do dřevěné lavice za dveřmi vlevo zasekl seke-
ru, která také pocházela z druhé kůlny. Vevnitř pachatel 
vše prohledal, nechal zotvíraná dvířka kuchyňské linky, 
vyndal na linku plastové kelímky a dvě lahve tvrdého 
alkoholu, které zde nalezl, z boudy odnesl mariášové 
karty, které vhodil do plastové popelnice u boudy, při-
čemž tímto jednáním pachatel způsobil celkovou škodu 
ve výši cca 1.500,-Kč na poškozeném zařízení. V pří-
padě uznání viny před soudem tomuto pachateli hrozí 
trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo 
propadnutí věci.

npor. Bc. Jaroslav Hájek
Zástupce vedoucího Obvodního oddělení Světlá n./S.

Policejní stanice Ledeč n./S.

GANES s.r.o. 
Marie Majerové 1152

CZ – 584 01 Ledeč nad Sázavou 

TŘÍSKOVÁ HOSPODÁŘSTVÍ | POVRCHOVÉ ÚPRAVY

HLEDÁME NÁKUPČÍ
Náplň práce 

• vytváření a evidence objednávek, nákup materiálu • komunikace s dodavateli a zákazníky
• zpracování smluv • zajišťování logistiky • spolupráce s ostatními odděleními společnosti

Požadujeme
• SŠ/VŠ vzdělání ekonomického či technického směru • praxe v obdobné pozici min. 5 let

• samostatnost, logické myšlení • komunikativní znalost AJ nebo NJ
• znalost práce v programu MS Office • řidičské oprávnění skupiny B

Nabízíme
• zázemí stabilní společnosti se zaměřením na významné zahraniční i domácí klienty

• kvalifikační a profesní růst • flexibilní pracovní dobu
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování a jazykové vzdělávání)

• různorodou, samostatnou a zajímavou práci

Kontakt: GANES, s.r.o., IČO: 48171981, Marie Majerové 1152, Ledeč n. S. 584 01
• Gampeová Lucie, tel.: +420 721 867 429, e-mail: finance@ganes.cz

• Gampe Ivo, tel.: +420 723 101 577, e-mail: igampe@ganes.cz
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

DOBROVOLNÍ HASIČI V KVĚTNU

Dobrý den, dnes vám v krátkosti 
naposledy přináším poslední měsíční 
ohlédnutí za výjezdy ostatním životem 
stanice Ledeč nad Sázavou. V červenci 
byste si měli přečíst příspěvek psaný 
rukou nového velitele stanice profesio-
nálních hasičů v Ledči nad Sázavou.

Za poslední měsíc stanice zasahova-
la u 29 událostí. Převažovaly popadané 

stromy, které blokovaly průjezdy vozidel na silnicích. Na 

těchto událostech zasahovala i řada dobrovolných jednotek, 
tímto bych jim chtěl za ty události poděkovat. Dále tu byly 
4 dopravní nehody. U jedné nehody se vozidlo srazilo s mo-
tocyklem, u druhé s cyklistou a u třetí s chodcem. Nehody 
s jednostopými vozidly či chodci končí často špatně nebo 
tragicky. V neposlední řadě i požáry přispěly svým podílem. 
Většina z nich byla v lese po pálení klestu. V tomto měsíci 
se hasiči z Ledče účastnili soutěže ve vyprošťování z hava-
rovaných vozidel. Umístili se krásně na třetím místě.

mjr. Bc. Jan Šimanovský

Květen byl u ledečských dob-
rovolných hasičů nabitý. Kromě 
několika požárů se účastnila vý-
jezdová jednotka pravidelného vý-
cviku nositelů dýchací techniky, 
zajišťovala zatemnění ledečské 
sokolovny pro konání ledečské-
ho tanečního poháru a asistovala 

u ledečského motokrosu. Dne 13. 5. 2022 zajišťovali čle-
nové výjezdové jednotky zatemnění ledečské sokolovny 
ke konání tanečního poháru a následné odtemnění po jeho 
skončení. 17. 5. 2022 proběhl pravidelný výcvik nositelů 
dýchací techniky na ledečské požární stanici. 19. 5. 2022 
zasahovala jednotka u požáru vinohradu v Hradci u Ledče 

spolu s HZS Ledeč, SDH Číhošť a SDH Hradec. Následu-
jící den 20. 5. 2022 zasahovala u požáru včelína v Dobré 
Vodě u Jedlé. V sobotu 21. 5. 2022 tradičně proběhla za 
pomoci kolegů z Jedlé a Světlé asistence na motokrosu, 
který se jel na závodišti ledečského Automotoklubu. Na zá-
vodišti v přestávkách mezi jízdami hasiči zkrápěli trať ke 
zvýšení komfortu jezdců i diváků. Jako poslední zásahová 
událost byl planý poplach, kdy jednotka spolu s HZS Ledeč 
vyjela 23. 5. 2022 k podezření na dým v koupelně bytu na 
ledečském sídlišti Stínadla. Připomínáme, že 4. 6. 2022 se 
bude konat okrsková soutěž v Prosíčkách a 11. 6. 2022 ne-
zapomeňme na ledečské slavnosti spolu s oslavou 150 let 
ledečských hasičů.

Jana Doležalová
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

 Základní umělecká škola pořádá od 1.–26. červ-
na VÝSTAVU ŽÁKŮ VÝTVARNÉ TVORBY 
v prostorách školy (vestibul – přízemí a I. patro) 
a synagogy v Ledči (synagoga otevřena po domlu-
vě v Informačním centru).
 Nezávislý podmelechovský spolek vás srdečně zve 
ve čtvrtek 9. června na VZPOMÍNKOVÉ SE-
TKÁNÍ k 80. výročí transportu židovských oby-
vatel Ledče nad Sázavou a okolí do nacistických 
vyhlazovacích táborů. Program: 15:00 – vlakové 
nádraží v Ledči – připomínka místa, odkud byli 
židovští sousedé deportováni. 16:00 – Synagoga 
v Ledči – čtení jmen zavražděných, vzpomínky 
pamětníků, modlitba El male rachamim.
 Srdečně vás zveme v pátek 10. června na NOC 
KOSTELŮ DO HUSOVA SBORU v Ledči. Ote-
vřeno bude od 16:00. Od 17:00 proběhne koncert 
ZUŠ Ledeč, od 19:00 – dokudrama o životě a díle 
J. A. Komenského – Jako letní sníh a od 21:00 spo-
lečné modlitby a ztišení. www.nockostelu.cz
 Římskokatolická farnost v Ledči pořádá v pá-
tek 10. června v kostele sv. Jana Křtitele v Sača-
nech NOC KOSTELŮ. Kostel bude otevřený od 
17:30 do 21:30 v rámci doprovodného programu. 
www.nockostelu.cz
 V sobotu 10. června se uskuteční v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Číhošti akce s názvem NOC 
KOSTELŮ. Otevřeno od 18:30–22:30. Komento-
vané prohlídky v kostele v 19:30 a 20:30. Na faře 
výstava o životní pouti P. Toufara: individuálně.
 Středisko volného času vás zve na TANEČNÍ 
AKADEMII, která se uskuteční v sobotu 11. červ-
na na horním nádvoří hradu v Ledči. Začátek od 
9:30–11:30.
 Město Ledeč nad Sázavou vás zve v sobotu 
11. června na MĚSTSKÉ SLAVNOSTI. Začátek 
od 14:00 na Husově náměstí. Těšit se můžete na 
LEDEČSKÝ AKORDEONOVÝ ORCHESTR, 
BOHEMIAN HIGHLANDERS, PSYCHOHLÍNU, 
SABRAGE, NATŘIJE, WOHNOUT, MICHAL 
TUČNÝ revival, ROCKTOM, VLASTNÍ VERZE 
a ZUŠ Ledeč nad Sázavou. Vstup zdarma.
 Základní umělecká škola vás srdečně zve ve středu 
15. června na závěrečné vystoupení žáků taneční-
ho oboru – ROZTANČENÝ PODVEČER, které 
se uskuteční v sále ledečského gymnázia. První 
představení začne v 16:00 a druhé od 17:30.
 Základní umělecká škola vás srdečně zve ve čtvr-
tek 16. června na MALÝ ČERVNOVÝ KON-
CERT, který se uskuteční v sálku ZUŠ v Nádražní 
ulici od 17:00.
 V sobotu 18. června se v dopoledních hodinách 
uskuteční tradiční SETKÁNÍ VE SLUNEČNÍ 
ZÁTOCE.

 Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem zvou v sobotu 18. června na 
TRADIČNÍ ZAHRÁDECKOU POUŤ. Začátek 
programu od 14:00 v kostele sv. Víta v Zahrádce.
 Středisko volného času pořádá akci OTEVŘENÁ 
ZAHRADA, která bude probíhat od 20.–30. červ-
na v čase 8:00 – 16:00 na zahradě u SVČ, Barbor-
ka 790. Budou připraveny přírodovědné úkoly. Je 
to určeno pro rodiče s dětmi, MŠ, ZŠ a ŠD.
 Středisko volného času vás zve ve středu 22. červ-
na na DEN SPORTU, který se uskuteční na letním 
stadionu v čase od 8:00 do 14:00.
 Zveme vás ve středu 22. června na promítání 
prvního letního kina V LÉTĚ TI ŘEKNU JAK 
SE MÁM. Začátek od 21:50 na letním stadionu. 
Vstupné 130,- Pořádá http://kinonakoleckach.cz/. 
V případě nepříznivého počasí se promítání ruší. 
 V pátek 24. června se v zámecké zahradě ve Vi-
lémovicích uskuteční 21. ročník MALÉHO ZA-
HRADNÍHO KONCERTU vážné hudby v po-
dání Miloše Wichterle a jeho hostů. Začátek od 
17:00.
 Hrad Ledeč nad Sázavou vás srdečně zve na 
HRADNÍ POUŤ, která se uskuteční v sobotu 
25. června od 10:00–19:00. Těšit se můžete na pro-
dejní stánky s nejrůznějším sortimentem. V rámci 
akce bude probíhat doprovodný program pro děti 
a dospělé.
 Extreme Racing Team vás zve do Hněvkovic 
u Ledče nad Sázavou na FICHTL CUP, který 
se uskuteční v sobotu 25. června. Prezentace od 
10:00–12:00 a start ve 13:00. Jede se za každého 
počasí a přilba je podmínkou! Přihlášky na tel.: 
605 935 951. Jsou to všechny stroje do 50 ccm, 
kategorie ženy – domalep – moped – pařez – pio-
nýr – moto 50 – speciál, okruh pro děti obsah ne-
omezeně, juniorky do 15 let, juniorky do 10 let, 
junioři do 15 let a junioři do 10 let.
 Melechov z. s. srdečně zve v neděli 26. června na 
již XXV. ročník SILNIČNÍHO TRIATLONO-
VÉHO MELECHOVA. Prezentace: 8:45–9:45, 
rozprava 10:00, start v 10:30. Kde: Hotel Rest 
Kouty. Více informací na www.melechov.cz
 Bohosons zvou na 8. ročník akce VIKINGOVÉ 
NA ISLANDU, která se uskuteční v sobotu 9. čer-
vence od 14:00 na louce u řeky Sázavy v ul. Z. 
M. Kuděje. Těšit se můžete na 2 bitvy – začátek 
v 15:00 a v 17:00. Tématem letošního ročníku jsou 
rodové války na Islandu a počátek prvního parla-
mentu na světě. Součástí akce budou stánky, dílny 
a občerstvení. Vstupné: 70/40 Kč.

7. června – PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí
Mirka Pajerová, DiS, Dana Sedláčková, DiS.
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Hrad Ledeč nad Sázavou Vás srdečně zve na

HRADNÍ POUŤ,
která se uskuteční v sobotu 25. 6. 2022 od 10:00–19:00.

BOHOSONS zvou na 8. ročník akce

VIKINGOVÉ NA ISLANDU – 9. 7. 2022
od 14:00 Z. M. Kuděje, Ledeč n. S., 2 bitvy v 15:00 a 17:00 hodin.

Občerstvení, stánky, dílny. Vstup 70/40 Kč. Akce se koná za podpory Města Ledeč n. S.

MIMOMÁJ NA HRADĚ

Těšit se můžete na prodejní stánky s nejrůznějším sor-
timentem. 

V rámci akce bude probíhat doprovodný program pro 
děti a dospělé. Od 11:00 se děti mohou těšit na loutkové 
divadlo Dokola s přestavením Čert a Káča.

Ve 14:30 vystoupí kejklíř Vojta Vrtek a předvede své 
žongléřské a artistické umění a po vystoupení bude v basti-
onu probíhat i žonglérská dílna, kde si můžete vyzkoušet své 
dovednosti. Po celý den děti mohou dovádět ve skákacím 

hradu a povozit se na krásném dřevěném kolotoči a kozím 
taxi. Od 17:30 vystoupí skupina Melissa, která zpříjemní at-
mosféru akce. Prohlídky budou částečně omezeny.

Vstupné na pouť je 50 Kč dospělí; 30 Kč od 6–15 let; do 
6 let zdarma (ve vstupném je možnost vystoupat na věž). 
Po ukončení pouti bude hrad otevřen nonstop a brány hradu 
se uzavřou až 26. 6. v 18:00. Časy nočních prohlídek bu-
dou upřesněny na webových stránkách www.hrad-ledec.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Mgr. Pavla Pfeff erová

Byl pozdní večer první máj a v sále Divadla Mimocho-
dem na ledečském hradě začalo „vymazlené“ předsta-
vení Máj K. H. Máchy. Přidanou hodnotou našeho zpra-
cování je použití audiovizuálních prvků, které divákům 
pomohou, proniknout lépe do příběhu Viléma a Jarmily. 
Děkujeme divákům, kteří nás přišli v ten nedělní večer 
podpořit a všem, co naši premiéru nestihli, se na vědomí 
dává, že Máj Divadla Mimochodem bude znovu uveden 
a to 17. 6. v Krucemburku a 27. 8. opět na ledečském 
hradě.

Dalším „májovým“ počinem bylo pak Oživené Retro 8. 
5. odpoledne, kde jsme spolupracovali i s Divadelníky ze 
SVČ Ledeč. Malá představení, která se odehrála v každé 
místnosti hradní expozice Retro byt, vrátila diváky do krás-
ných 60. let minulého století. Oživení bylo součástí Sever-
ního prohlídkového okruhu nebo bylo možné shlédnout ho 
i samostatně. Stejně tak to bude i při dalším představení, 
které plánujeme na 21. 8. od 13 do 16 hodin. Děkujeme 
Vám za přízeň, přijďte na hrad a buďte Mimo.

Za Divadlo Mimochodem Renáta Lédlová
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PO NUCENÉ PAUZE OPĚT LEDEČSKÝ TANEČNÍ POHÁR

POHÁDKOVÝ DEN DĚTÍ

Dne 14. 5. 2022 Středisko volného času Ledeč za fi nanční pod-
pory Města Ledeč nad Sázavou pořádalo po dvouleté pauze v místní 
sokolovně již 18. ročník Ledečského tanečního poháru. O soutěž 
byl opět velký zájem. Přijelo kolem 900 tanečníků a připočteme-li 
doprovod a diváky, tak celkový počet přesáhl tisícovku. Zastoupeno 
bylo 22 organizací ze všech koutů naší republiky, například z Čes-
kého Krumlova a Břeclavi. Soutěž zahajoval místostarosta města 
Ing. Jan Drápela. Porota měla nelehký úkol vybrat z vystoupení 
ve čtyřech kategoriích ty nejlepší. I ledečtí tanečníci ze zájmových 
útvarů SVČ Ledeč se neztratili. Mezi nejmladšími se na 3. mís-
tě v kategorii show dance umístila skupina Lovely Diamond pod 
vedením Lucie Slavíčkové a Martiny Pejcharové a skupina Sweet 
Diamond pod vedením Ziny Šimoníček obsadila stříbrnou příčku 
v kategorii street dance. Skupina Mini Diamond také pod vedením 

Ziny Šimoníček vybojovala opět ve street dance ve své věkové kate-
gorii 1. místo. A stejně tak ve velké konkurenci obstála i taneční sku-
pina Magic Diamond pod vedením Ivany Machové. Obsadila také 
1. místo ve street dance. Další cenný kov, tentokrát bronz, získala 
skupina Lady Diamond pod vedením Lucie Slavíčkové a Martiny 
Pejcharové. I naši starší zabodovali. Leader Diamond pod vedením 
Ivany Machové přidal další 1. místo v kategorii dospěláků. Atmo-
sféra byla báječná, radost ze soutěže byla až opojná. Všichni jsme 
si tento den užili. Další ročník této akce je úspěšně za námi a ne-
zbývá než se vrhnout do přípravy dalšího již devatenáctého ročníku 
a doufat, že nám nebude stát nic nepříjemného v cestě. Fotky z akce 
a výsledkové listiny naleznete na www.svcledec.cz.

Za pořadatele Mgr. Ivana Svobodová
– pedagog volného času SVČ Ledeč

Dne 28. 5. 2022 jsme pro malé i velké uspořádali Pohádkový 
den dětí na ledečském hradě. Na konec nám počasí vyšlo, bylo sice 
větrno, ale to návštěvníky neodradilo. Nabídka byla pestrá, od tra-
dičních soutěží pro děti s pohádkovými postavami, přes rodinnou 
soutěž. Nechyběla ani výtvarná dílnička. Malování na obličej je 
už naší tradicí. Děti dostávaly u vstupu soutěžní kartu a za splně-
né úkoly dostaly pohádkový bublifuk a měly na výběr z několika 
dárečků. Na závěr proběhlo vystoupení pohádkových postav na 
známé dětské písničky. 

Akce se zúčastnilo kolem 4 stovek účastníků, a tak jsme si mohli 
užít hezké odpoledne plné soutěží, sladkostí a atrakcí. Po vyhod-
nocení rodinné soutěže vyhrála rodina Štemberova, které gratu-
lujeme. Moc děkujeme ledečskému hradu za poskytnutí prostor. 
Také děkujeme všem lidičkám, kteří nám pomohli s realizací akce, 
a všem sponzorům – IVETA BRODILOVÁ, JITKA PETRUSO-
VÁ, GALATEK a.s., RODINNÝ PIVOVAR BERNARD, LION 
PRODUCTS, PENZION ADLER – POLICE NAD METUJÍ.

Těšíme se zase za rok ☺ 
Mgr. Miroslava Kadlecová – pedagog volného času
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V pátek 20. května 2022 nadešel očekáva-
ný den, kdy jsme společně se studenty kvarty, 
doplněnými o zájemce z kvinty, 1.B, tercie, 
1.I a 2.SM, vyrazili na exkurzi do koncentrač-
ního tábora v Osvětimi.

Cesta započala v 6:30 ráno, kdy jsme na le-
dečském náměstí nasedli do autobusu a vydali 
se na poměrně dlouhou cestu do Polska. Ani 
nám se nevyhnuly dopravní komplikace, a tak 
jsme u Olomouce popojížděli v dlouhé kolo-
ně. Studený pot z našich čel, když nám došlo, 
že nestíháme objednanou prohlídku, setřela 

milá paní průvodkyně Ivanka, která obratem 
čas prohlídky posunula o hodinu a my tak 
měli dost času na to, abychom se dostali na 
místo.

Před samotným začátkem prohlídky jsme 
se rozdělili na dvě skupiny, prošli poměrně 
důkladnou osobní kontrolou a vyzvedli si 
sluchátka, která zajišťovala, že všichni usly-
šíme výklad právě našeho průvodce. Pro-
hlídka začínala u hlavního vstupu do tábora, 
před branou se známým nápisem „Arbeit 
macht frei“. Při procházení právě pod tímto 
nápisem měli mnozí z nás husí kůži. V tá-
boře Osvětim I jsme prošli několik bloků, 
tzv. baráků, v nichž jsou umístěny samotné 
expozice. Studenti tak měli možnost zhléd-
nout vlasy, které byly vězňům stříhány, boty, 
které byly svým majitelům odebrány nebo 

podepsané kufry, s nimiž transportovaní vy-
razili mnohdy na svoji poslední cestu. Naší 
pozornosti neunikly ani malé nenápadné 
plechovky – plechovky od Cyklonu B, který 
nacisté používali ve svých plynových komo-
rách. Právě plynová komora s kremačními 
pecemi ukončila naše putování po této části 
tábora.

Následoval přesun autobusem do tábora 
Osvětim II – Březinka. Právě tuto část lze 
nazvat opravdovou továrnou na smrt, neboť 
zde stály čtyři velké plynové komory a vel-
kokapacitní krematoria, která umožňovala 
likvidovat několik tisíc lidí denně. Zde jsme 
měli možnost prohlédnout si „dobytčák“, tedy 
vagon, v němž byli lidé do tábora přiváženi. 
Na jeden vagon připadalo 70–80 lidí. Dále 
jsme navštívili „barák“ s pryčnami, v němž 
byli vězni ubytovaní. Na třípatrové posteli se 
v jednu chvíli tísnilo i dvanáct lidí. Pozornos-
ti studentů neunikly ani toalety pro vězně – 
několik desítek děr v betonovém pásu, jedna 
vedle druhé.

To už se ale čas nachýlil a my se pomalu 
vydali domů. Cestou jsme udělali krátkou pau-
zu na benzinové pumpě, kde jsme se v rámci 
možností občerstvili. Domů jsme dorazili po 
jedenácté hodině, unavení, ale šťastní, že jsme 
akci mohli prohlásit za úspěšně ukončenou.

Ačkoli se nejednalo o úplně veselou exkur-
zi, věřím, že všichni jsme si odnesli spoustu 
nových poznatků a že pro všechny zúčastněné 
se jednalo o nezapomenutelný zážitek.

V závěru si dovolím připojit jedno velké 
poděkování. Děkuji všem studentům, kteří se 
exkurze zúčastnili a kteří po celý den dělali 
naší škole skvělé jméno. Můžeme na vás být 
pyšní!

S poděkováním nesmím zapomenout také 
na své kolegyně, paní učitelku Poupětovou 
a paní učitelku Kvášovou, které se velkou mě-
rou podílely na hladkém průběhu celé akce.

Mgr. Michaela Součková

EXKURZE DO OSVĚTIMI



14

Blešák BEZPENĚZ 9 – rekapitulace a poděkování

O KŘEHKOSTI Jsme křehcí, zranitelní. Někdy nás 
to trápí, stydíme se, křehkost zastíráme, vysvětlujeme 
ji. Kdybychom přiznali, že to, co se od nás běžně oče-
kává nezvládáme, cítili bychom se neschopní a neši-
kovní, neumíme snad žít? Někdy ale křehkost obdi-
vujeme: u květin, uměleckých děl, u některých lidí. 
Umění je plné příběhů o síle a křehkosti. Máme ji tedy 
obdivovat nebo se jí bát? Ani jedno, stačí ji přijmout. 
Křehkost je dar, který nás chrání před tvrdostí vlast-
ního srdce. Pokud ještě souzní s citlivostí a pokorou, 
určuje rámec pro city, pro lásku. Křehkost, stejně jako 
jiné lidské vlastnosti, se netýká jen některých lidí, je 
dána všem. Vězení jsou plná lidí tvrdých vůči druhým, 
zároveň jsou to domy smutku a slz. 

Přijímejme svou křehkost s vděčností. Možná se bu-
deme častěji něčím trápit, budeme pochybovat o sobě, 
o světě, o Bohu. Za to získáme pochopení pro druhé 
lidi, náš soucit s trpícími bude opravdovější, protože 
jsme si utrpení již prožili. S křehkým světcem apošto-
lem Petrem si s hlubokým pochopením vyslechneme 
tichou větu: „Vezmi svůj kříž a následuj mě.“ 

 
VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
10. 6. v 17.30 až 21.30 Noc kostelů. Letos je přístupný 

opravený kostel svatého Jana Křtitele v Sačanech.
18. 6. ve 14.00 poutní mše svatá ke svatému Vítu v Za-

hrádce 

19. 6. v 9.00 Slavnost Božího Těla – slavnostní mše svatá 
s eucharistickým průvodem v okolí kostela a fary. Sou-
částí průvodu budou modlitby u čtyř venkovních oltářů.

23. 6. v 18.00 poutní mše svatá ke svatému Janu Křti-
teli v Sačanech 

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

26. 6. v 9.00 slavnostní poutní mše svatá ke svatému 
Petru a Pavlu

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

PŘIPOMÍNÁME SI 
15. 6. Sv. Vít (kníže Václav s jeho jménem spojil hlav-

ní chrám v Praze, jeho památku ctil i císař a král Ka-
rel IV.)

25. 6. Slavnost narození sv. Jana Křtitele (prorok, který 
připravoval lidi na příchod Ježíše a pokřtil ho v řece 
Jordánu.

29. 6. Sv. Petr a Pavel (apoštolům je zasvěcený chrám 
v Ledči.)

4. 7. Sv. Prokop (pokračoval v díle věrozvěstů, prosa-
zoval slovanskou liturgii. Založil Sázavský klášter.)

5. 7. Sv. Cyrila a sv. Metoděj (šiřitelé víry a slovanské-
ho jazyka v našich zemích.) 

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

Krásné počasí, dobrá nálada, spousta věcí a radosti 
... tak vypadal květnový 9. ročník Blešáku BEZPE-
NĚZ v Bojišti, který navštívilo okolo 500 lidí. Práce 
na něm trvala celkem dva a půl měsíce a do příprav, 
organizace, třídění a rozvozu věcí se zapojilo 67 spří-
zněných duší ☺. 

Z věcné sbírky BEZPENĚZ jsme společně podpořili: 
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Dětský domov 
Humpolec, Sklad pro pěstouny na Vysočině Žďár nad 
Sázavou, ParaZOO Vlašim, Charitní domov pro mat-
ky s dětmi Havlíčkův Brod, Prostor Plus Kolín, DI-
AKONIE Broumov, Azylový dům Vlašim, Centrum 
pro uprchlíky Humpolec, Nadační fond Vrba, Hnutí 
pro život - Nesoudíme pomáháme, Rodinné centrum 
Kopretina Čáslav, Město Ledeč nad Sázavou – pomoc 
lidem z Ukrajiny … a mnohé další.

Touto cestou děkujeme všem dobrým lidem, kteří 
tuto dobro-činnou akci pomohli uskutečnit. 

DÍKY OBCI BOJIŠTĚ za laskavé přijetí

DÍKY VŠEM UMĚLCŮM, co nám v rámci podpo-
ry vystoupili pro radost

DÍKY AD ČERMÁK Kožlí za dopravu během 
akce

DÍKY VŠEM MILÝM PODPOROVATELŮM: 
Město Ledeč nad Sázavou, obec Hradec, Zelená Bi-
omasa Bohdaneč, INEX DK, Truhlářství Bajza, Fot-
balový klub Ledeč nad Sázavou, Restaurace a penzi-
on u Řeky, Restaurace u Havla, Papírnictví a hračky 
Kunáškovi, Pařížský secondhand, Elegance, IC Ledeč 
nad Sázavou, WATEK s.r.o., ATING s.r.o., Unimont 
JCK, MASÁŽE Michal Mendl, JASMÍN – zdravá vý-
živa, Vinotéka Viktorie, Elektrická včela Ledeč, Ovo-
ce a zelenina u Marušky, Miroslav Drahozal – masáže 
u Druida, Autoservis Alko s.r.o., Ralco s.r.o., Salve – 
Jana Raulová , AD Martonka, Škola Z lomu Kamenná 
Lhota, Divadlo Volfi , Kapela HIPSTERS a naši kama-
rádi … však vy víte ☺

www.budelip.com
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Začátkem května Domov Háj přivítal hned dvě 
milé zahraniční návštěvy. V pátek 6. 5. 2022 jsme 
přivítali delegaci z partnerského regionu Zakar-
patská oblast Ukrajiny v čele s předsedou oblast-
ní rady Vodymyrem Čubirkem. Společně s ním 
k nám přijel i náš pan hejtman Vítězslav Schrek 
a řada dalších hostů. I v náročné době ukrajin-
ské krize je snahou obou regionů nezapomínat na 
normální život a běžné lidské priority. Ukrajinští 
hosté se zajímali především o transformaci a de-
institucionalizaci pobytových sociálních služeb 
a o způsob systémové podpory lidí s mentálním 
postižením formou komunitních služeb. Ačkoliv 
je nyní jejich základní snahou obnovit mír na ce-
lém území Ukrajiny, velmi si vážíme toho, že se 

i tak stále snaží pokračovat v humanizaci péče 
o lidi s postižením. Také odborná stáž ze Slo-
vinska se 12. 5. 2022 přijela podívat, že i klienti 

s vysokou mírou podpory ne-
musejí žít v ústavní kolektivní 
budově, ale i pro ně má menší 
soukromější forma bydlení vel-
ký smysl. To potvrdila i bývalá 
ředitelka první transformované 
organizace v Kraji Vysočina – 
Domova bez zámku – Alena 
Brožková. Doufáme, že obě ná-
vštěvy byly spokojeny tak, jako 
my, a přejeme hodně úspěchů 
při transformačních procesech 
v jejich regionech.

Ing. Dana Pajerová,
ředitelka Domova Háj

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ HÁJ

HUMANITÁRNÍ CENTRUM HUMPOLEC

Jednou z ubytovacích kapacit pro uprchlí-
ky z Ukrajiny, kterou zastřešuje Domov Háj, je 
objekt bývalého domova důchodců v Humpolci 
v Máchově ulici. Na začátku dubna se do něj za-
čali stěhovat první obyvatelé. V současné době 
už tato budova slouží jako dočasný domov téměř 
šesti desítkám lidí, potkáte zde dvouletého chla-
pečka i babičku ve vysokém věku. Snažíme se, 
aby tito nedobrovolní nájemníci měli vše nutné, 
co pro běžný život každý potřebuje: střechu nad 
hlavou, kde spát, co jíst, ale i s čím si hrát a jak 
se zabavit. Organizujeme i kurzy českého jazy-
ka, komunikujeme s úřady, školskými zařízení-
mi, lékaři, hledáme pracovní příležitosti. Pomáhá 
nám potravinová banka i charitativní organizace. 

Přesto pořád něco chybí nebo ubývá. Pro další 
zajištění komplexní pomoci lidem si dovolujeme 
oslovit i vás. Pokud budete mít cokoliv, co nepo-
třebujete, a někdo jiný by potřebovat mohl, ozvě-
te se. Děkujeme. Kontaktní údaje: Dana Pajerová 
(pajerovadana@domovhaj.cz, 605224048) Petr 
Vaněk (dduchhumpolec@email.cz, 603177239) 
Místo: Nové Město 1261, Světlá n. S. nebo přímo 
Máchova 210 Humpolec (bývalý domov pro se-
niory) Pro ubytování uprchlíků je připraven také 
objekt bývalého Domova Háj, který je však nyní 
prázdný. Uvidíme, zda budou připravené kapaci-
ty potřebné či nikoliv.

Bc. Karel Borek, DiS., 
Domov Háj
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VÍTE KDE HLEDAT VRBECKÝ POTOK?

Rodina Škodova před mlýnem

Dům č.p. 123 druhý je již zbourán, v pozadí hostinec u Benáků

Pohled na Pivovarské údolí od jihu

Bývalý mlýn rodiny Škodů v dnešní podobě

Mlýn pod Hamry v současné době 

Dům č.p. 130 v Pivovarské ulici

O letních prázdninách se můžete opět těšit na oblíbené 
LETNÍ KINO NA HRADĚ. Červencové promítání se usku-
teční o víkendu 15.–17. 7 a srpnové 12.–14. 8. Filmy pro 
Vás připravujeme a dozvíte se je v příštím vydání Ledečské-
ho zpravodaje. TIC Ledeč n. S.

LETNÍ PROMÍTÁNÍ NA HRADĚ

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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VÍTE KDE HLEDAT VRBECKÝ POTOK?

Tak by mě zajímalo, kolik z vás se po přečtení 
minulého Ledečského zpravodaje vydalo na inzero-
vanou a popisnou procházku Pivovarským údolím. 
Počasí na to bylo víc než dobré, teplé dny, rozkvet-
lá příroda – co víc si přát. Snad to bylo trochu na 
kýchání z toho mraku pylu, ale i to se dalo překonat 
a dokonce možná i ty zlaté závěje obdivovat. Jestli 
se vydáte na pokračování téhle cesty, už to bude 
s pylem lepší, čas lásky má i pro květenu svá ome-
zení. Ale půjdeme opravdu bujnou přírodou a prý 
se letos zase mimořádně vede klíšťatům, tak ono 
na nás snad vždycky čeká nějaké to nebezpečí. Tak 
se dobře oblékněte, použijte kosmetiku babskou 
nebo kupovanou a vydejte se na cesty. Opustíme 
hlavní silnici a vydáme se lesem do kopce. S tím 
„lesem“ už to nebude takové jako před lety. Teď 
nemyslím na časy, kdy tudy táhla křižácká vojska 
(vlastně nevíme, jestli tu les byl), ale léta docela 
nedávná, kdy kůrovec, sice byl pro lesáky vždyc-
ky škodlivý brouk, ale kalamita, kterou způsobil, 
na začátku 21. století, nemá pamětníka. Orientač-
ní nitkou bude tentokrát Vrbecký potok. Vlastně 
Ledečákům ani ne moc známý. Sami uvidíte, jaký 
má v téhle krajině půvab a nesporně i velkou hod-
notu. Třeba nám o tom odborníci něco napíší, jaké 
poklady mají jeho břehy i voda. Nedejte se zmást 
všemi těmi zákrutami, při troše trpělivosti vyjdete 
až u Vrbky. ok

POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO 
LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE

Asi po sto metrech dojdeme k další pile. Ma-
šínova pila, jak se jí říkalo, nepatřila však rodině 
Mašínů, ale dostala jméno podle domečku za pilou, 
kde rodina Mašínových bydlela, pan Mašín na pile 
pracoval. Dřevo se zde řezalo již před rokem 1900 
a řezalo se ještě v době, kdy celý areál vlastnilo 
družstvo Intex, zabývající se nábytkářskou výro-
bou. Dnes je pila mimo provoz a nový vlastník – 
fi rma AK-Plast se zabývá pouze plasty.

Po silnici pokračujeme dále údolím, až dojdeme 
k ostré zatáčce pod Hamry. Zde byl další mlýn. 
První zmínka o usedlosti je už kolem roku 1760. 
V roce 1829 kupuje mlýn a ostatní nemovitos-
ti, které k nim patřily – polnosti a také rybník za 
mlýnem, Josef Flekal. Potomci mlynáře Flekala se 
postupně střídali na mlýně, až na konec mletí obilí 
převzala vnučka posledního mlynáře Miluše Ka-
beláčová. Byla poslední mlynářkou, neboť v pade-
sátých letech byl mlýn defi nitivně uzavřen. V roce 
2014 celou nemovitost kupuje spolek Ráj rybářů 
a zřizuje zde líhně ryb.

Od mlýna na „Hamřích“ půjdeme dále po silnici, 
až dojdeme k autobusové zastávce a zde odbočíme 
vlevo. Přijdeme na lesní silnici, okolo níž teče dal-
ší potok a to Vrbecký. Okolo tohoto potoka se do-
stanete na místo, kde zleva teče malý potůček přes 
silnici k příkrému ostrohu. Tam nahoře, východně 
od vesnice Souboř, stával kdysi nad křivolakým 
údolím gotický hrad Lacembok. Hrad byl nazýván 
též Zíkev. Dnes jsou vidět v lese pouze nepatrné 
stopy po zbytcích zdí, věže a příkopů. Na sním-
ku je místo, kde hrad kdysi stával, ale musíte mít 
bujnou fantazii, abyste tu viděli mohutnou stavbu, 
která po staletí vévodila kraji. Hrad byl ze tří stran 
chráněn hlubokou strží a na západě uměle vytvo-
řeným příkopem. Od dnešní myslivny Vostojavky 
vedla ke hradu cesta, která umožňovala přístup do 
objektu shora z pláně i z údolí Vrbeckého potoka. 
Touto cestou se přicházelo přes příkop a násep ko-
lem dalšího příkopu po úzkém parkánu k bráně, 
která uzavírala vedle polookrouhlého srubu vstup 
do předhradí. Odtud vybíhaly valy, které spolu 
s hlubokým čtvrtým příkopem chránily hrad z této 
strany.

Prvním známým držitelem hradu byl ve 14. sto-
letí Jaroš z Lacemboku, hrad byl však určitě starší. 
Syn zakladatele, Jindřich z Lacemboku, doprovázel 
Mistra Jana Husa do Kostnice. Hrad sám byl i se 
vsí Souboř zničen vojskem krále Zikmunda, roku 
1420, kdy táhl přes Humpolec a Ledeč, směrem 
na Kutnou Horu. Pustý hrad byl v roce 1458 koupí 
připojen k ledečskému panství a nebyl již obnoven. 
Ves Souboř byla později opět postavena, poněkud 
dále od původního místa. Historii má však bohatou 
a podle doloženého data z roku 1393 i prastarou.

Název hradu se také časem měnil, z původního 
Zíkev na německé Lanzenbach (hrad stejného po-
jmenování jako v „Němcích“). Tohle pojmenování 
domácím nějak nešlo do úst, tak si jej pojmeno-
vali po svém – Lacembach a později Lacembok. 
Jako pustý je naposledy uveden r. 1550 v popise 
ledečského panství. Rovněž bývalou ves Soběboř 
dnes připomíná již jen název polní trati Pustá ves, 
nedaleko které kolem r. 1545 vyrostla dnešní ves 
Souboř.

Sejdeme zpět na silnici a kráčíme údolím okolo 
potoka dále na sever. Dostaneme se konečně k bý-
valé hájovně u panské pstruhárny, ze které zbyly 
jen vypuštěné a zarostlé nádržky. 

Tímto místem končí vycházka Pivovarským údo-
lím. Můžete se vrátit zpět, anebo pokračovat cestou 
do Vrbky, odtud okolo myslivny Vostojavky a Ha-
brekem zpět do Ledče. Josef Pleva 
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PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA S ORNITOLOGEM

Z VÝTVARNÉ TVORBY ZUŠ

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ

V pátek 6. května se vydalo 21 dětí ze základní školy 
na návštěvu Záchranné Stanice v Pavlově. Tato speci-
ální akce vznikla jako odměna pro děti 2. stupně, které 
příroda baví, a současně se zúčastnily školního kola 
v přírodopisné olympiádě.

Po příjezdu do Stanice na nás již čekala paní 
Mgr. Petra Hulvová, která se věnovala dětem více než 
hodinu. Velmi zajímavě hovořila o místních zvířatech 
(výr, orel, poštolka, káně, sovy, vydry, norci…). Děti 
se dozvěděly velké množství zajímavých informací ze 
života těchto zvířat, ale i důvody pro jejich umístění 
ve Stanici, na některá si mohly i sáhnout. Pohladit si 
mládě puštíka, kalouse nebo i veverky byl pro všechny 
neobyčejný zážitek.

Ve druhé části programu se dětem věnoval ornito-
log, pan Ing. Ivo Hertl. Tento pán je autorem aplikace 

„Mapy instalovaných budek na Vysočině“. Vysvětlil 
dětem, proč je důležité instalovat v lesích budky pro 
sovy, do jaké výšky se umísťují a jak správně zvolit lo-
kalitu. Současně popsal i to, jak probíhá kontrola a čiš-
tění budek. Cestou z Pavlova do Vilémovic děti viděli 
2 konkrétní lokality a během procházky děti rovněž 
seznamoval s hlasy ptáků. 

Poděkování patří také paní Ing. Věře Hessové, která 
celou akci zprostředkovala. Během vycházky se děti 
seznámily se zajímavými druhy dřevin a mimo jiné se 
i dozvěděly, co v lesní terminologii znamená „ptačí 
kovadlinka“.

Všichni si dopolední vycházku užili.
Za učitele přírodopisu 

Pešek Josef

Od 1. 6. probíhá výstava žáků výtvarné tvorby. 
V prostorách školy potrvá do 30. 6., v synagoze do 26. 
6. (– synagoga otevřena na vyžádání na infocentru)

11. 6., od 14 h –  Vernisáž výstavy projektu MenArt 
– Smetanova výtvarná Litomyšl

30. 6., od 14 h –  Vernisáž výstavy v ledečské sy-
nagoze k ukončení dvouletého cyklu Akademie SEN 
– otevřeno do 10. 7., od 10–15 h (dále do 26. 8. na 
vyžádání na infocentru)
Srdečně zveme! G. Hrubešová a žáci Výtvarné tvorby

17. května se trio ve složení Viktorie Aronová, Eliš-
ka Juklíčková a Alexandra Žáčková zúčastnilo celo-
státní přehlídky „Svitavské komoření“, kde získalo 
zlaté pásmo. Pěvecké soutěže Hlas Česka, Moravy 
A Slezska se zúčastnilo 7 zpěvaček. Z celkového počtu 
265 zpěváků se do fi nálových kol probojovaly Tereza 
Nová a Zuzana Brabcová. Finále soutěže se konalo 
21. a 22. května v Krnově a obě zpěvačky získaly 
čestné uznání. Děkujeme za reprezentaci nejenom 
naší školy, ale i města Ledeč n. S. 

G. Hrubešová
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MARKÉTA SE V TŘEBÍČI 
NEZTRATILA

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

Dne 26. dubna 2022 se v Domě dětí a mládeže Třebíč usku-
tečnilo krajské kolo soutěže mladých recitátorů. Naši školu re-
prezentovala Markéta Kučerová (9. B). V silné konkurenci se 
její interpretace prózy neztratila a byla pro mnohé i inspirací, 
jak jí později sdělila členka poroty. Do celostátního kola se jí 
sice nepodařilo postoupit, ale získala cenné zkušenosti. 

Patří jí velké poděkování za reprezentaci naší školy. 
Poděkování patří i SVČ Ledeč nad Sázavou za zajištění do-

pravy a paní Haně Drnovcové, která nás do Třebíče dovezla.   
Zdenka Urbanová, učitelka ZŠ Ledeč n. S.

Všichni je obdivujeme a zároveň doufáme, že jejich služeb 
nebudeme muset využít. A přece může být podobné setkání 
moc příjemné. O kom je řeč? O hasičích.

Jedno takové vydařené setkání se povedlo ve středu 4. 5. žá-
kům speciálního oboru ZŠ. Při návštěvě stanice HZS v Ledči n. 
Sáz. jim místní hasiči ukázali požární auta, předvedli, co které 

vybavení dokáže a k čemu slouží. Žáci byli nadšeni, když si 
mohli některé věci vyzkoušet. Akce vyvrcholila vysunutím po-
žárního žebříku a splněním přání dětí, aby auta zahoukala. 

Vnímaví žáci objevili na budově sošku a dozvěděli se, že je to 
patron hasičů, svatý Florián. V tu chvíli jsme netušili, že právě 
4. 5. slaví tento světec svůj svátek. Tak alespoň dodatečně pře-
jeme všem hasičům, ať nad nimi sv. Florián vždy drží ochran-
nou ruku. Za vlídné, milé a poučné setkání moc děkujeme.

Vážíme si vaší práce! 
Za učitelky speciálního oboru J. Krajíčková



20

Zase se i v červnovém vydání zpravodaje vracíme 
ve vzpomínkách do roku 2002, tedy celou jednu ge-
neraci proti proudu času. Někomu to připadne jako 
„vykopávka“, mnozí nebudou vědět o čem je řeč. 
Kdo by si pomyslel, jak mohutná proměna bude třeba 
v reprodukované hudbě (viz HUDBA V KNIHOVNĚ), 
někdy narazíme na některá zajímavá srovnání ceno-
vých relací. Dobu, o které se tu zmiňuji, si můžeme 
přiblížit i obrázky Také se hodně stavělo (přestavova-
lo), a to jak na ledečském hradě a také v nemocnici 
v Háji, kde v té době bylo opravdu rozsáhlé staveniš-
tě. S přestavbou se setkali i školáci a učitelé na škole 
v Komenského ulici. Za zmínku stoji i „staré dobré“ 
házenkářské hřiště, kde se odehrála řada legendár-
ních zápasů a vyprofi lovala řada skvělých hráčů. Há-
zenkáři jsou tvrďáci, ale těch bolavých pádů a odře-
nin tu bylo bezpočet. Tak pokud máte chuť a máte na 
co vzpomínat (kolik že vám bylo v roce 2002?), jsou 
následující řádky nachystány právě pro vás. Ok

SMÍRČÍ KÁMEN
Od pradávných let stojí při cestě z Ledče do Kožlí 

velký kámen, tak nazývaný smírčí. V době, kdy sem 
byl tento kámen postaven, byla to jen úzká úvozová 
cesta, často rozblácená, takže se tu dalo jen těžce projít 
a už skoro ne projet povozem s koňmi nebo kravami. 
V té době se zde v roce 1575 udál trestný čin, na jehož 
paměť zde byl postaven Smírčí kámen. Při rozšiřová-
ní silnice, před více než sto lety byl kámen přemístěn 
k zahradní zídce, domu č. 222, na rohu ulic Koželská 
a Hůrka. S velkým rozvojem dopravy na této silnici se 
dostal kámen do ohrožení, jednak možným nárazem 
vozidla, solením silnice v zimním období, kdy sůl 
začala ohrožovat samotnou strukturu kamene a do-
šlo i k zakrytí části kamene stále se zvyšující úrovní 
chodníku. Proto v letošním roce vypracovalo ledečské 
informační centrum návrh na přemístění tohoto ka-
mene o několik metrů výše, do vzniklého parčíku na 
Hůrce. Tento záměr byl i projednán s památkáři a byl 
jimi doporučen. Město Ledeč tento projekt realizova-
lo (2002) a dnes si návštěvníci i občané města mo-
hou tuto vzácnou památku prohlédnout v celé podobě 
i s opačnou stranou kamene, kde byl nalezen vytesaný 
kříž, který do dnešních dnů byl kryt zahradní zíďkou. 
Na okraji parku byla umístěna informační tabulka 
s popisem události. V minulosti se stalo zvykem, že 
pachatel trestního činu musel mimo trestu postavit na 
místě činu i smírčí kámen. Na kameni byl zobrazen 
trestný skutek nebo jen vražedný nástroj. Později se 
zde objevil i nápis s popisem činu. Na ledečském ka-
meni je vytesán velký kříž a při dolejší straně meč. 
Doplněn je nápisem „V půtce Petz (Petr) z Kožlí zabit 
Léta Božího 1575 … zis v první čtvrtek:“ Mezi lidmi 
se vypráví, že se zde kvůli dětem pohádali dva otcové. 

Hádka se změnila v zápas, v němž jeden druhého ubil. 
Tyto kameny se dnes nazývají smírčími. Musíme jen 
doufat, že toto místo nenavštíví zdejší vandalové, aby 
pracně upravenou památku neponičili. Smírčí kámen 
tak bude zachráněn i pro další generaci a bude jedním 
z důkazů lidských osudů ve zdejším regionu. 

Zdá se, že „smírčí“ nemá žádnou újmu a bude se 
o něm psát třeba zase za 20 let, jako o velké místní 
památce.

HUDBA V KNIHOVNĚ (ze zápisu roku 2002). Ne 
každý z nás má ve volném čase chuť si vzít knihu 
nebo časopis do ruky a přečíst si pár stránek. Jiní by 
se zase této činnosti rádi věnovali, ale nezbývá jim na 
to mnoho času. Přesto nemusíte být velkými čtenáři, 
abyste mohli navštěvovat Městskou knihovnu v Led-
či, kde jednou z jejích částí je i hudební oddělení.

Pak stačí jen málo. Navštívit městskou knihovnu, 
zařídit si čtenářský průkaz a vypůjčit si to, co si chcete 
poslechnout. Cena průkazu na jeden rok je pro dospělé 
80,- Kč, pro děti, studenty a důchodce 40,- Kč. V hu-
debním oddělení si můžete vybrat ze 156 kompakt-
ních disků, 658 magnetofonových kazet a 246 gramo-
fonových desek. Je zde zastoupená vážná i populární 
hudba, country, mluvené slovo, pohádky. Za půjčení 
1 CD na jeden týden zaplatíte 20,- Kč, za 1 kazetu 
5,- Kč za jednu gramofonovou desku 3,- Kč. Vybranou 
hudbu si můžete poslechnout také přímo v hudebním 
oddělení, kde jsou tři poslechová místa – tato služba 
je zdarma. Můžete si zde půjčovat i knihy a časopisy 
s hudební tematikou, životopisy hudebních skladatelů 
a interpretů populární hudby, zpěvníky.

Od začátku letošního roku má knihovna vystaveny 
své webové stránky na internetu. Můžete se podívat 
do katalogu knih a zvukových dokumentů a e-mai-
lem si udělat rezervaci na příslušný dokument.

SETKÁNÍ S RNDR. JIŘÍM GRYGAREM, CSC.
Pan dr. J. Grygar (mj. narozený v Německu, na 

dnešním území Polska) je dnes 88letý český astro-
nom, astrofyzik a velký popularizátor vědy. Dodnes 
můžete slyšet jeho zasvěcené komentáře i citáty. Je 
to vitální chlapík, který je pro besedy stále žádaný. 
Osobně jsme se s ním mohli setkat i před těmi zmiňo-
vanými 20 lety. Bylo to na pozvání České křesťanské 
akademie do sálu zdejšího gymnázia. V tomhle bará-
ku hvězdárna dosud je a ve své době byla velmi po-
pulární a nevšední. Ani nevím, zda tu byl vychován 
nějaký akademický pracovník v oboru. Každopádně 
návštěva pana Grygara měla velký ohlas i u laické 
veřejnosti. Není divu, jeho přednášky i komentáře 
jsou poutavé a jeho přiblížení „velké vědy“ úžasné. 
Tak si i po 20 letech této návštěvy velmi vážíme.

(viz. foto protější strana)

DVOJKOVÉ ROKY VE VZPOMÍNKÁCH



21

DVOJKOVÉ ROKY NA FOTOGRAFIÍCH

Ledečský hrad

Základní škola Komenského Rekonstrukce střechy na ZŠ Komenského

Nemocnice Háj
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ČISTÁ VYSOČINA

ÚSPĚCH STUDENTA LEDEČSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
V POČÍTAČOVÉ SOUTĚŽI

Tradičně se naše škola zapojila do akce s názvem Čistá 
Vysočina. V pátek 29. dubna 2022 vyrazilo 12 tříd II. stup-
ně ZŠ se svými učiteli do ulic města a jeho nejbližšího okolí. 
Všechny třídy byly vybaveny igelitovými pytli, rukavicemi 
a refl exními vestami. Kromě tradičních odpadků jsme našli 
také roušky, respirátory, ale i zbytky nepotřebného stavebního 
materiálu. Ranní mlhu vystřídalo slunečné počasí a my mohli 
společně strávit pár hodin v přírodě. 

Žáci 9. B

Studenti Gymnázia a Střední odborné školy v Ledči nad Sá-
zavou se také letos zúčastnili soutěže v počítačových dovednos-
tech Offi  ce Arena 2022. Cílem soutěže bylo porovnat a zhodno-
tit znalosti žáků základních a středních škol všech krajů České 
republiky při práci s moderními informačními technologiemi, 
zejména s aplikacemi Microsoft Offi  ce (Word, Excel, Power-
Point, …). Účastníci dokazovali nejen svou technickou znalost, 
ale zároveň museli zvládnout neméně důležitou část soutěže: 
prezentační a komunikační dovednosti, včetně vyhledávání in-
formací na internetu a elektronické komunikace.

V prvním (nominačním školním) kole soutěžící vyplňovali 
vědomostní kvíz z oblasti používání kancelářských aplikací MS 
Offi  ce (Word, Excel a PowerPoint). Nejlepší řešitelé soutěžního 
kvízu poté v krajském kole zpracovávali komplexní projekt, ve 
kterém předvedli své pokročilé dovednosti v práci nejen s pro-
dukty MS Offi  ce. 

Celou soutěží (v kategorii B: SŠ) se prolínalo 30leté výročí 
připojení ČR k internetu. Soutěžící například vytvářeli grafi cké 
návrhy studovny otevřené k tomuto výročí, zpracovávali rozpo-
čet, vytvářeli prezentace, webové stránky a on-line elektronické 
kvízy.

V úterý 10. května se v sídle společnosti Microsoft ČR v Pra-
ze konalo celostátní fi nále soutěže. Z více jak 4 000 účastníků 
se do fi nále probojovalo 30 soutěžících (15 v kategorii ZŠ a 15 
v kategorii SŠ). Mezi těmito fi nalisty nechyběl ani student 3. roč-
níku naší školy oboru informační technologie Dominik Klouda. 
Součástí fi nále bylo také složení mezinárodních MOS (Microsoft 
Offi  ce Specialist) testů, dokládající odborné znalosti práce v pro-
gramu MS Excel, které proběhly v anglickém jazyce.

Ve fi nále soutěžící celý projekt prezentovali před odbornou 
porotou. Ač se náš zástupce neumístil mezi prvními třemi, roz-
hodně ani zde nezklamal a jeho účast mezi patnácti nejlepšími 
v celé republice je pro něj obrovským úspěchem a zejména vel-
kou zkušeností. Gratulujeme. 

Ing. Jan Roubíček
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ODCHOVANKYNĚ HC LEDEČ NAD 
SÁZAVOU ZÁŘÍ V REPREZENTACI

MINIKOPANÁ

HÁZENKÁŘSKÁ SEZÓNA LETOS ÚSPĚŠNÁ

Ve dnech 11. 5. – 14. 5. 2022 se konal EVROPSKÝ POHÁR ženské reprezen-
tace do 16 let v Budapešti. V národním týmu byla i naše odchovankyně, momen-
tálně působící v Humpolci, Madlen Chladová. V základní skupině měla děvčata 
za soupeřky týmy Švýcarska, Francie a Norska. V prvním zápase proti Francii 
Madla dokonce z postu obránkyně vstřelila gól. Naše děvčata vyhrála základní 
skupinu, a tak na ně čekalo rovnou fi nále. V něm se utkala s týmem Maďarska.

Finálový zápas skončil 4:0 pro naše barvy, a tak děvčata získala ZLATÉ ME-
DAILE!

Gratulujeme evropské šampionce!!!
Další akcí, kde bude opět „ledečské zastoupení“, bude mistrovství světa hráček 

do 18 let, které se uskuteční od 6. 6. do 14. 6. 2022 v USA. V nominaci na MS 
do 18 let je Adriana Dubová, naše odchovankyně, momentálně z důvodu studií, 
působící v Chrudimi. Jan Malík předseda HC Ledeč nad Sázavou

Ve středu 18. 5. 2022 se v Havlíčkové Brodě uskutečnilo 
okresní kolo v minikopané, kterého se zúčastnili vybraní 
žáci 2. stupně naší školy. Do turnaje se přihlásilo 10 škol, 
které byly rozděleny do dvou skupin po pěti týmech. Ze 
skupiny postupovaly pouze první dva, tudíž konkurence 
byla obrovská. Tým ve složení: Kouba Martin, Smítka Ja-
kub, Vágner Jan, Pyš Samuel, Hrabaň Dominik, Blažejov-
ský David, Grabowski Henryk, Čmedla Roman, Jindři-
chovský Matěj a Frantl Jiří se nakonec umístil na krásném 
4. místě. Celému týmu patří veliká pochvala. 

Jančík David, učitel Tv

Letošní házenkářská sezóna byla pro všechny naše kate-
gorie úspěšná. 

V rámci ligy Vysočiny už známe v kategorii starších 
a mladších žákyň vítěze. Starší žákyně skončily na nejlep-
ším prvním místě, mladší žákyně na výborném druhém mís-
tě. Kdo by kdy myslel, že Ledeč bude v žactvu na nejvyšších 
příčkách celkové tabulky. Starší žáci sice nejsou na předních 
příčkách, ale odvedené výkony velmi mladého týmu jsou 
velkým příslibem do budoucna. Mladší žáci v době uzávěr-
ky ještě neměli svoji soutěž dohranou. 

Mladší dorost nám také dělá jenom radost. Kluci skončili 
na skvělém třetím místě v 2. dorostenecké lize Morava, kde 
podávali opravdu neskutečné výkony. Na zápasy kluků byla 
radost se dívat. Dívky ve středočeské lize zatím nemají do-
hráno, ale je také jisté, že se budou pohybovat na předních 
místech tabulky. 

Kromě stálé soutěže se také mladší žáci, mladší dorostenci 
a dorostenky zúčastnili mezinárodního turnaje v Praze, kde 
oba dorostenecké týmy postoupily do hlavní části a v nad-
stavbě poté sehrály ještě dva napínavé zápasy. Mladší žáci 
sice do hlavní soutěže nepostoupili, ale zato se systémem 
play-off  dostali až do fi nále B, které vyhráli. 

Napříč mládežnickými kategoriemi musíme chválit. Od 
nejmenší přípravky, přes mini, žactvo a dorost se všichni 

postavili k tréninkům zodpovědně, na to navázali oddanými 
výkony při zápasech a turnajích, což vyvrcholilo úspěšným 
a velmi dobrým umístěním. Všem dětem patří díky s přáním 
vydržet, nepolevit a makat na sobě. A nezapomínejme ani 
na rodiče, kteří jsou nedílnou součástí našeho a vašeho spo-
lečného úspěchu.

Házené zdar!!! Za oddíl házené Lenka Pešková

Uspěšné házenkářky

Turnaj v minikopané
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA

Děkuji zastupitelům města v Ledči n. S. za blahopřání a dárek 
k osmdesátým narozeninám, který mi osobně předala paní starost-
ka Ing. Hana Horáková. Rovněž děkuji, za přání Svazu důchodců 
v Ledči n. S.

Děkuje Ladislav Straka.

Dne 18. června letošního roku uplyne 
5 smutných roků, kdy nás navždy opustil 
náš drahý ANTONÍN VÁVRA z Ledče 
n. S. Nikdy nezapomeneme, neboť kdo 
byl milován, není zapomenut.

Rodina Vávrova.

Dotlouklo srdce naší maminky
a odešlo na věčnost spát.
Ona však s námi navždycky zůstane 
v krásných vzpomínkách…
Dne 1. června 2022 to byl 1 rok, kdy nás, 
bez slůvka rozloučení, navždy opustila 
naše drahá paní MARIE VAVRLOVÁ 
ze Zahájí.

S láskou a bolestí v srdci
vzpomíná celá rodina.

Navždy zůstaneš v našich srdcích
a vzpomínkách.
Dne 8. června uplyne 5 let, kdy nás navždy 
opustila ve věku 70 let naše maminka, ba-
bička a sestra
– paní JAROSLAVA BLAŽKOVÁ 
z Ledče n. S.
Kdo jste jí znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

Rodina.

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč n. Sázavou, IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S. Řídí redakční rada vedená Otakarem 
Kubátem. Adresa redakce: Město Ledeč n. S., Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 510, e-mail: zpravodaj@ledecns.cz, registrační 
značka MK ČR E 15156. Podání příspěvků, inzerce a předplatného vyřizuje Informační centrum, Husovo nám. 60, Ledeč n. S., tel.: 569 721 471, e-mail: 
ic@ledecns.cz. Za obsah inzerce odpovídá zadavatel. Neoznačené fotografi e jsou redakční, nevyžádané články se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo 
vybrat k otištění příspěvky pisatelů, případně je krátit. Za věcnou správnost textu odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor 
redakce. Uzávěrka do 25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

HLEDÁ SE 
VŠEOBECNÝ 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Pro občany Ledče nad 

Sázavou a blízkého okolí se 
hledá všeobecný praktický 

lékař/ka pro ambulantní péči 
dospělých.

Ordinační hodiny alespoň
1 až 2 dny v týdnu v prostorách 

ambulance na adrese
Habrecká čp. 450,

584 01 Ledeč nad Sázavou. 
Pro bližší informace kontaktujte 
Ing. Čepu – mobil: 731 612 461, 
e-mail: jan.cepa@ledecns.cz.


