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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost červenec 2022

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 Rozcestí 82, Ždírec nad 
Doubravou

Tel.:
569 694 639

16.–17. 7. MUDr. Laštovičková Julie, 
Kalinovo nábřeží 605, H. Brod

Tel.:
569 425 751

23.–24. 7.
MUDr. MDDr. Nováčková

Molíková Jana,
Na Valech 4155, H. Brod

Tel.:
569 435 593

30.–31. 7. Dr. Semchuk Alina,
Lánecká 970, Světlá n. S.

Tel.:
569 453 246

6.- 7. 8. MUDr. Saidlová Martina,
Legií 1710, Chotěboř

Tel.:
739 286 730 

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod., poplatek 90,-

V červnu roku 2022 se rada města sešla 6. a 20. červ-
na. Na svých jednáních rada města projednala tyto 
podstatné body:
• jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na 

vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele STŘE-
DISKA VOLNÉHO ČASU, p. o.

• povoluje výjimky v počtu dětí na MŠ Ledeč n. S.
• schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na podporu stan-
dardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb posky-
tovaných turistickým informačním centrem Ledeč 
nad Sázavou.

• schvaluje Smlouvy o nájmu na pronájem garáží 
a nebytových prostor ve stavbě občanské vybave-
nosti č.p. 450 (Poliklinika).

• schvaluje prodloužení nájemních smluv v DPS 
a městských bytech.

• schvaluje ukončení nájemní smlouvy na budovu 
loděnice s pí J. H. a p. Z. T. dohodou a to ke dni 
30. 6. 2022.

• schvaluje nájem mobilního pódia a velkoprostoro-
vého stanu, panu J. D. ml. za cenu 1.000 Kč s tím, 
že dopravu a montáž si zajistí na své náklady (akce 
Drapákfest 9. 7. 2022).

• schvaluje zveřejnění záměru pachtu pozemků v k.ú. 
Habrek, v k.ú. Obrvaň, v k.ú. Souboř a v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou.

• schvaluje Dohodu o zvyšování kvalifi kace mezi 
členem jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ledeč 
nad Sázavou p. T. K. a Městem Ledeč nad Sázavou.

• schvaluje smlouvu o dílo se společností Lesprojekt 
východní Čechy, s.r.o. na vypracování nového lesní-
ho hospodářského plánu na období 2024 až 2033.

• schvaluje bezplatné použití techniky SDH Ledeč nad 
Sázavou k zabezpečení akce Vikingové na Islandu 
(9. 7. 2022) a akce Bitva o Notorburg (23. 7. 2022).

• schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina ve výši 29,95 % 
celkových nákladů projektu, maximálně však ve 
výši 100 000 Kč na realizaci projektu „Ledeč nad 
Sázavou, márnice – obnova venkovních omítek“.

Zastupitelstvo města se konalo dne 30. 5. 2022. Pro 
potřeby zpravodaje vybíráme tyto podstatné body:
• schvaluje účetní závěrku Města Ledeč nad Sázavou, 

sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.
• schvaluje ponechání celé částky vykázaného zisku, 

tj. 312.566,94 Kč z hospodářské činnosti ze správy 
městských bytů města za rok 2021 na účtu bytového 
fondu.

• souhlasí bez výhrad s celoročním hospodařením 
města v roce 2021 a současně schvaluje „Závěrečný 
účet Města Ledeč nad Sázavou za rok 2021“.

• schvaluje prodej pozemku parc. č. 2596/v k.ú. Le-
deč nad Sázavou manželům S. za kupní cenu ve výši 
400 Kč/m2 včetně 21 % DPH.

• schvaluje prodej pozemku parc. č. 1956/8 v k.ú. Le-
deč nad Sázavou společnosti ŠVEMA s.r.o.

• schvaluje prodej pozemku parc. č. 968/2 v k.ú. Le-
deč manželům J. a O. J. 

• schvaluje variantu C2 majetkoprávního vypořádání 
v lokalitě „Nad Pilou“ jako podklad pro zadání vyho-
tovení geometrického plánu na rozdělení pozemků.

• schvaluje uzavření rámcové smlouvy „Letní úklid 
městských komunikací a chodníků“ s fi rmou TS Le-
deč nad Sázavou, s.r.o.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je 
naplánován na 27. června 2022. Kompletní usnesení 
z jednání rady města a zastupitelstva města, podklady 
pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos lze na-
lézt na městském webu www.ledecns.cz

Mgr. Michal Simandl

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.
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P ron ájem neby tov ýc h prostor 50,9 m 2,
Husovo n á městí  č .p.  16,  Ledeč n ad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou nabízí k pronájmu nebytový prostor situovaný přímo 
v centru města. Objekt má skvělou dostupnost a hodí se jak k obchodním,

tak i ke kancelářským účelům. Nachází se v 1. patře budovy č.p. 16 na Husově 
náměstí, parkovat je možné přímo před budovou. Prostory jsou po rekonstrukci 

s novou pvc podlahou a skládají se ze dvou průchozích místností (18,4 m2)
a (32,5 m2). K dispozici je společné wc. Pokud máte zájem o prohlídku a bližší 

specifi kaci prostor, informace Vám rádi poskytneme na e-mailu:
marie.kutnohorska@ledecns.cz nebo na tel. č.: 705 604 361.

SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH KROKŮ TÝKAJÍCÍCH SE
ZABEZPEČENÍ SKALNÍHO MASIVU

„ŠEPTOUCHOV“ A ZPRŮJEZDNĚNÍ KOMUNIKACE

LETNÍ KINO NA LEDEČSKÉM HRADĚ – PRÁZDNINY 2022

15. 7. 21:00 PROMLČENO – thriller ČR 100,-
16. 7. 21:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 – komedie ČR 100,-
17. 7. 21:00 ZAKLETÁ JESKYNĚ – pohádka ČR/SR 100,- (děti snížené vstupné)
12. 8. 20:30 PREZIDENTKA – komedie ČR 100,-
13. 8. 20:30 STŘÍDAVKA – komedie ČR 130,-
14. 8. 20:30 ANDÍLCI ZA ŠKOLOU – rodinný, muzikál ČR 100,-

Více informací v Turistickém informačním centru na Husově náměstí, na plakátech nebo na www.ledecns.cz

– Skalní masiv se nachází na části pozemku parc. č. 
1934/1, jehož vlastníkem je Město Ledeč a z části na 
pozemku parc. č. 2331/1, jehož vlastníkem je Kraj Vy-
sočina.

– Dne 17. 2. 2022 došlo k uzavření silnice na základě 
návrhu Krajské správy a údržby silnic (KSUS) v ná-
vaznosti na posudek České geologické služby (ČGS). 

– Následně po uzavření komunikace Město Ledeč, po do-
hodě se zástupci KSUS a zástupci Kraje Vysočina, zada-
lo zpracování detailního stabilního průzkumu a to včetně 
monitoringu s cílem stanovení dalšího postupu, který by 
vedl k co nejrychlejšímu zprovoznění alespoň jednoho 
jízdního pruhu komunikace. Toto posouzení provedl 
Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR 
a navrhl opatření v odhadované výši cca 30 mil. Kč

– Možností, jak alespoň částečně spolufi nancovat tato 
opatření, je získat peníze z Operačního programu ži-
votního prostředí (OPŽP).

– V květnu bylo zadáno vyhotovení znaleckého posud-
ku, který jednoznačně potvrdil havarijní stav.

– Ve spolupráci a fi rmou STRIX, která je jednou ze složek 
Integrovaného záchranného systému (IZS) byl zpraco-
ván návrh zabezpečení skály za bezmála 19 mil. Kč

– Firma STRIX by byla schopna zahájit neprodleně za-
bezpečovací práce. Bohužel zde narážíme na zákon 

o veřejných zakázkách. Vyhlášení stavu nebezpečí, 
které by mohlo být důvodem k přímému zadání zakáz-
ky, není dle Kraje Vysočina možné.

– Dne 23. 6. 2022 proběhlo jednání na Státním fondu ži-
votního prostředí (SFŽP), kde bylo sděleno, že předpo-
klad vyhlášení výzvy je v listopadu a výše podpory je 
max. 80 % z uznatelných nákladů.

– Následně dne 28. 6. 2022 proběhlo jednání se zástup-
cem Ministerstva životního prostředí (MŽP), který 
bude vydávat posudek k plánovanému zabezpečení, 
který musí být přiložen k žádosti o dotaci.

– Zásadní otázkou tedy zůstává, zda se podaří najít ar-
gumenty pro zabezpečení skalního masivu v rámci ha-
varijního stavu nebo bude muset být vypsána veřejná 
podlimitní zakázka, která by realizaci pravděpodobně 
prodražila a odsunula na pozdější dobu.

– Jen pro představu, doposud vynaložené náklady na 
částečné vyčištění, geologický průzkum a znalecký 
posudek stály Město Ledeč bezmála 1,5 mil. Kč.

Ujišťujeme občany, že jsou činěny všechny možné 
kroky a to v souladu s platnými právními předpisy, 
které by vedly k co nejrychlejšímu a nejlevnějšímu 
zabezpečení skalního masivu s cílem obnovení provo-
zu jak pro dopravu tak chodce. -OdMI- 
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MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2022
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MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – TŘÍLETÉ ČEKÁNÍ
NA WOHNOUTY

150 LET HASIČŮ NA MĚSTSKÝCH SLAVNOSTECH

Po třech letech čekání vyjednávání, objednávání, rušení, dou-
fání a znovu objednávání se v sobotu 11. června na ledečské 
náměstí opět vrátily Městské slavnosti. I když kulturní část pro-
bíhala v osvědčeném scénáři, byla letos doplněná o oslavy 150. 
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Této části progra-
mu se věnuje starosta SDH Daniel Horký v jiném článku a mu-
sím říct, že tento jeho dobrý nápad byl příjemným zpestřením 
celé akce.

Program městských slavností zahájili tradičně žáci místní 
ZUŠ v sestavách dechového a tanečního orchestru, pod vede-
ním pánů Kostince, Jůzla a Růžičky. Na menším podiu u řeky je 
následovaly děvčata z pěvecké třídy paní učitelky Petry Ochové. 
Na hlavním podiu pokračoval Ledečský akordeonový soubor 
s dirigentem Slávkem Brabcem a skupiny Michal Tučný revival, 
Natřije a Sabrage, které na menším podiu střídaly místní skupi-
ny Vlastní verze, Rock Tom a Bohemia Highlanders. Přestávky 
proložily svými vystoupením taneční soubory SVČ Ledeč pod 
vedením Lucky Slavíčkové, Ziny Šimoníček a Martiny Pejcha-
rové

Vyvrcholením akce bylo ve 22 hodin, kdy náměstí bylo již 
zaplněné do posledního místa, vystoupení populární pražské 
skupiny Wohnout a následný recitál místní legendy skupiny 
Psychohlína. 

Akci přálo dokonce i počasí a o jejím vydařeném průběhu 
svědčí i fakt, že okolo půlnoci na náměstí došlo pivo a to byl 
i dobrý pokyn k pokojnému rozejití. 

Důležitější než popis celé akce je poděkování všem dobrým 
duším, bez kterých by Městské slavnosti neproběhly. Takže 
z celého srdce já i město děkujeme:
• Starostům Zdendovi Tůmovi a Hance Horákové za podporu 

a shovívavost 
• Sponzorům – fi rmám: Kovofi niš, Schäfer Sudex, GALATEK, 

EKOL, ATOS stavebniny, UNIMONT, Lesní společnost, Hra-
decká stavební, Restaurace u řeky 

• Dobrovolným hasičům a Danovi Horkému za pomoc, dozor 
a vytvoření programu 

• Danovi Pytlíkovi, za ten kopec práce, který vzadu nebyl vidět 
• Všem zaměstnancům MÚ, kteří pomohli, zvláště pak Janě 

Hospodkové, Jirkovi Vránovi a Kubovi Vacátkovi za jejich 
pomoc nad rámec 

• Láďovi Dlouhém za trpělivost a odbornou pomoc dlouho do 
noci

• Pracovníkům Technických služeb, kteří v brzkých ranních ho-
dinách vrátili jako zázrakem náměstí do původního stavu 

• Vedení ZUŠ a SVČ za přípravu jejich části programu 
• Týmu zvukaře Ondry „Housky“ Meds za přízeň, perfektní 

zvuk a hlavně trpělivost
• Všem ostatním co aspoň trošku přiložili ruku … 

Rozpočet akce byl 363 tisíc korun, z nichž sponzoři přispěli 
66 tisíc Kč a nájem prostor přinesl 13 tisíc. Město Ledeč tak 
přispělo ze svého rozpočtu částkou 284.000 Kč. 

Za město: Honza Drápela – místostarosta 

V rámci letošních Městských slavností v Ledči n. S., oslavili 
místní hasiči 150. výročí svého založení. V rámci slavností vystou-
pil taneční, pěvecký a dechový soubor Základní umělecké školy, 
Taneční soubor Střediska volného času, Ledečský akordeonový or-
chestr Slávka Brabce, skupiny Natřije, Michal Tučný revival, Vlast-
ní verze, Sabrage, Rocktom, Bohemian Higlander a program vyvr-
cholil vystoupením skupiny Wohnout a Psychohlína. Akci zahájil 
a moderoval Ing. Jan Drápela, úvodního slova se ujala starostka 
města Ing. Hana Horáková a starosta hasičů Mgr. Daniel Horký.

V úvodu akce starosta hasičů přivítal přítomné a připomenul 
některá významná data hasičského hnutí na pozadí kulturních 
a společenských událostí druhé poloviny 19. století a prováza-
nost kulturního dění a hasičského hnutí v obcích a městech.

V další části programu, kde byly připomenuty některé hlubší 
historické souvislosti, dobrovolní hasiči z Číhoště předvedli po-
žární zásah s jejich historickou stříkačkou taženou koňmi.

Poté proběhlo ocenění sboru. Okresní starosta Josef Stejskal 
a okresní ředitel hasičů plk. Mgr. Luboš Vacek předali sboru nej-
vyšší vyznamenání, kterým je stuha k historickému praporu. Dále 
bylo v rámci akce uděleno starostovi ledečských hasičů čestné 

uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Václavu Pokor-
nému medaile za mimořádné zásluhy. Rovněž bylo připomenuto, 
že ledečský sbor patří mezi ty nejstarší nejen v okrese.

Doprovodný program hasičů, který zahrnoval statické ukázky 
současné techniky a pro dospělé možnost vyzkoušet si některé 
discipliny požárního sportu a pro děti práci se džberovou stří-
kačkou, byl ukončen ukázkou vyproštění osoby z havarovaného 
automobilu.

Jménem ledečských hasičů děkujeme zejména Městu za mož-
nost spojení oslav našeho významného výročí a Ing. Janu Drá-
pelovi za vynikající spolupráci při přípravě a organizaci akce. 
Za dobrovolné hasiče děkujeme kolegům z Číhoště a Hasičské-
ho záchranného sboru za působivé ukázky. Děkujeme všem, kte-
ří Městské slavnosti navštívili a přispěli tak ke skvělé atmosféře 
celé akce, při které odkaz na hasičské výročí zazněl i po půlnoci 
při vystoupení legendární skupiny Psychohlína. 

Věříme, že prezentací své historické i současné činnosti jsme 
zaujali i případné nové zájemce o členství u dobrovolných hasi-
čů anebo o službu v Hasičském záchranném sboru Kraje Vyso-
čina. Mgr. Daniel Horký, starosta SDH

Redakce Ledečského zpravodaje nabízí stranám – hnutím, 
které aktivně vstupují do komunálních voleb v Ledči n. S. 
2022, otištění volební nabídky pro občany města (kandi-
dátka, program…) ZDARMA! Materiál musí být do veli-
kosti A5 na šířku, zpracované jako PDF. Dodání materiálů 

k uzávěrce srpnového zpravodaje – 27. 7. 2022 (zpravodaj 
vyjde nejdříve 12. 8.). Redakce si vyhrazuje právo případné 
korekce zadaných materiálů. Kontakt redakce Ledečského 
zpravodaje: otakar.kubat@seznam.cz 

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

ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVEN 2022

ŘÍDIL VOZIDLO PO POŽITÍ 
ALKOHOLICKÝCH NÁPO-
JŮ – Dne 13. 6. 2022 byly po-
licejním orgánem dle § 158/3 tr. 
řádu zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky, kdy 
jedenatřicetiletý muž ukrajinské 
národnosti dne 12. 6. 2022 v době 
od 22:00 hod do 22:15 hod vyko-

nal úmyslně jízdu, jako řidič osobního motorového vozidla 
zn. Škoda Fabia, z místa současného bydliště v Ledči nad 
Sázavou k BČS Benzina v Ledči nad Sázavou. Zde byl ve 
22:15 hod. zastaven a kontrolován sloučenou hlídkou PČR 
OOP Světlá nad Sázavou a PS Ledeč nad Sázavou. Následně 
byl tento řidič vyzván k předložení dokladů potřebných k ří-
zení a provozu motorového vozidla, přičemž předložil platný 
doklad o pojištění vozidla, ORV, ukrajinský ŘP a neplatný 
doklad o povolení k pobytu. Řidič byl vyzván k provedení de-
chové zkoušky kalibrovaným přístrojem DRÄGER Alcotest 
7510, zda není ovlivněn alkoholem a následně byly provedeny 
dechové zkoušky. 1. dech. zkouška vyšla s 1,73 ‰ alkoholu, 
2. dech. zkouška s výsledkem 1,72 ‰ alkoholu v dechu, při-
čemž řidič požití alkoholu před jízdou na místě doznal. Zá-
roveň byla hlídkou provedena lustrace osoby prostřednictvím 
Služby cizinecké policie Jihlava (dále jen SCP Jihlava), kde 
bylo potvrzeno, že tomuto ukrajinskému řidiči skončilo dne 
23. 9. 2020 povolení k pobytu a nemá uvedený status jako 
uprchlík. Z tohoto důvodu byl řidič převezen hlídkou na PS 
Ledeč nad Sázavou, kde toto jednání bylo následně řešeno 
hlídkou SCP Jihlava, která se dostavila na PS Ledeč nad Sá-
zavou. Lustrací v centrálním registru řidičů bylo zjištěno, že 
jmenovaný měl zákaz řízení motorových vozidel, vydaným 
Obvodním soudem Praha 10, a to od 21. 7. 2020 do 26. 11. 
2021, a byl mu zadržen ukrajinský ŘP, kdy v současné době je 
veden v registru řidičů jako neřidič. O provedení odborného 
lékařského vyšetření spojeného s odběrem biologického ma-
teriálu ve zdravotnickém zařízení řidič nepožádal. Na místě 
byl řidiči zadržen stávající ukrajinský řidičský průkaz a dále 

mu byla zakázána další jízda. Tento nezodpovědný řidič tedy 
vykonával činnost ve stavu vylučujícím způsobilost, který si 
přivodil vlivem návykové látky, při které mohl ohrozit život 
nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, kde 
u soudu tomuto hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 1 rok, 
peněžitý trest, nebo zákaz činnosti.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY OHLEDNĚ 
LÁKAVÝCH NABÍDEK LEHKÉHO VÝDĚLKU
NA KRYPTOMĚNÁCH
Tímto bychom chtěli za Policii ČR upozornit na stále na-
růstající případy IT kriminality (internetové podvody), kde 
se jedná o velice sofi stikovanou trestnou činnost. Jedná se 
o trestnou činnost páchanou v kyber prostředí, kdy dochá-
zí ze strany pachatele respektive celé organizované skupiny 
pachatelů k odčerpávání fi nančních prostředků z bankovních 
účtů poškozených. Jejich častou metodou je, že buď poško-
zený ve vidině snadno získaných peněz klikne na určitých 
internetových stránkách na odkaz ohledně kryptoměn, kde se 
následně pachatel zkontaktuje s poškozeným s legendou, že 
mu pomůže dobře investovat s okamžitým ziskem, případně 
vytěžit kryptoměny, přičemž přímo mysteriózně donutí, aby 
si poškozený stáhnul do svého zařízení program anydesk ur-
čený k dálkovému ovládán zařízení poškozeného a za pomo-
cí tohoto již vcelku lehce ovládne internetové bankovnictví 
poškozeného, odkud mu odčerpává fi nanční prostředky. Pa-
chatelé často kontaktují i poškozeného telefonicky s tím, že 
si v minulosti zakoupil kryptoměny, které dosáhly vysokého 
výnosu a nabídnou jim pomoci je vytěžit a převést na jejich 
účet, přičemž systém získání a ovládnutí bankovních účtů po-
škozeného je stejný. Policie ČR apeluje tímto na občany, aby 
si za žádných okolností nestahovali do svých zařízení progra-
my umožňující dálkový přístup k jejich zařízení jako je např. 
anydesk a nikdy neumožňovali přístup cizím osobám do jejich 
internetového bankovnictví, ani nesdělovali údaje o jejich pla-
tebních kartách. 

npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S., 
Policejní stanice Ledeč n. S.
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OZNAČOVÁNÍ POPELNIC V ROCE 2022
POMOCÍ QR KÓDŮ

Zastupitelstvo města Ledče nad Sázavou vydalo 
v prosinci 2021 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 
o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, kterou zavedlo místní poplatek za pro-
voz obecního systému komunálních odpadů (dále jen 
„poplatek“). Sazba poplatku činí 840,- Kč/osobu/rok 
2022. Pro řadu občanů je tato částka limitující, bohu-
žel odpadová legislativa nezná slitování. Pro dokres-
lení si dovolujeme vložit tabulku, ze které je zřejmé, 
jak budou náklady na skládkování komunálního od-
padu narůstat.

Poplatkové období v roce

Dílčí základ
poplatku v Kč/t

2021 2022 2023 2024 2025

využitelného
odpadu *)

800 900 1000 1250 1500

*) odpady vymezené v § 40 odst.1 zákona, který na-
byl účinnosti od 1. ledna 2021

Na území našeho města platí i další vyhláška 
č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství, kdy v článku 9 se mimo jiné doslovně 
uvádí: „Sběrné nádoby na směsný komunální od-
pad by měly být přistaveny na veřejné prostranství 
za podmínek stanovených jinými právními předpisy 
v den svozu do 6.00 hodin. Tyto sběrné nádoby musí 
být po svozu bez zbytečného prodlení z dočasného 

stanoviště odstraněny.“ Dále platí, že všechny ná-
doby musí být označeny QR kódem (nalepený bílý 
papírek v přední části popelnice o rozměru cca 
4x5 cm), dle kterého lze zjistit řadu cenných a po-
třebných údajů. Někteří majitelé a vandalové, tento 
kód, z nám neznámých důvodů, strhávají. Pokud na-
stane situace, že je kód nefunkční, pak svozová fi rma 
popelovou nádobu nevyveze, nebo kód nahradí „ná-
hradní etiketou“. Systém to vyhodnotí, včetně přes-
ného místa umístění popelové nádoby a pracovníci 
našeho odboru opětovně nalepí etiketu novou. Jedná 
se o zbytečnou práci, která bohužel představuje urči-
té náklady.

Proč jsou popelové nádoby takto registrovány a sle-
dovány? Vše je o úsporách nákladů vynakládaných 
na odpadové hospodářství. V součinnosti s fi rmou 
JRK, který systém dodala, připravujeme celou řadu 
úsporných opatření, ale o tom zase někdy příště. 

Bohužel existuje mnoho ulic, kde jsou nádoby tr-
vale umístěny na chodníku – tedy jsou 1x za týden 
přistaveny ke svozu. Jedná se o porušování platné 
vyhlášky a nádoba je pak často a zbytečně vyváže-
na, byť je naplněna pouze částečně. Mělo by platit 
pravidlo, že majitel přistaví svoji nádobu k vyvezení 
pouze tehdy, pokud to považuje za potřebné. I tímto 
způsobem můžeme všichni ušetřit náklady na odpa-
dové hospodářství. 

Ing. Břetislav Dvořák,
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
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HASIČI OKRSKU Č. 17 LEDEČSKO OPĚT PO ROCE
MĚŘILI SVÉ SÍLY

Hasiči ledečského okrsku letos poprvé 10. červ-
na měřili své síly v požárním sportu, a to v Pro-
síčkách, kde zároveň probíhala i oslava 120 let od 
založení domácího sboru dobrovolných hasičů.

Akce začala v Prosíčkách ve 13 hodin za krás-
ného počasí na louce pod kulturním domem. 
Závodníky přijel pozdravit starosta okresního 
sdružení z Havlíčkova Brodu, Josef Stejskal, za 
hasičský záchranný sbor velitel stanice ze Světlé 
npor. Josef Doležal, za zasloužilé hasiče přišel 
pozdravil plukovník Jaroslav Nácovský, nechy-
běl ani končící velitel z Ledče major Honza Ši-
manovský, který zároveň i soutěžil, na žádném 
klání našich hasičů nechybí starostka z Ledče 
paní Hana Horáková a mnoho dalších starostek 
a starostů z okolních vesnic, kteří přišli podpořit 
celou akci a svoje závodníky.

Na slavnostním nástupu všechny účastníky 
mimo jiné přivítala starostka obce paní Šárka 
Velátová, která připomněla celou historii jejich 
sboru, popřála všem soutěžícím hodně úspěchů, 
připomněla dnešní nelehkou dobu a nechala 
místními hasiči položit věnec k pomníku pad-
lých vojínů z obce. 

Starosta okresního sdružení Josef Stejskal pře-
dal některým členům sboru vyznamenání a čest-
ná uznání za práci pro hasiče a za sbor si medaili 
za příkladnou práci převzal starosta sboru p. Mi-
rek Vrzáček a tímto byl slavností nástup ukončen 
a po rozlosování se začalo soutěžit.

Soutěžilo se v několika kategoriích v požár-
ním útoku - děti ve třech kategoriích podle věku, 
ženy, muži a muži na sto metrů překážek. Soutěž 
byla náročná na čas, neboť se nám přihlásil re-
kordní počet závodníků, v kategorii děti bylo 12 
družstev, ženy měly 4 družstva, muži 13 druž-
stev a v jednotlivcích se přihlásilo do soutěže 39 
borců.

Co se týče výsledků: děti předškoláci, první 
místo – Číhošť, děti první stupeň – Hradec, Koz-
lov, Habrek, děti druhý stupeň – Bělá, Hradec, 
Číhošť. Ženy – Bělá, Kozlov, Habrek. Muži – 
první místo Kozlov, druhá Číhošť II a třetí Čí-
hošť I, v jednotlivcích to byla záležitost Kozlova. 
První Roman Borovský, druhý Martin Kučírek 
a třetí Šimon Urbánek – všichni SDH Kozlov.

Nesmím zapomenout ani na doprovodný pro-
gram. Po celé odpoledne se zde prezentovala 
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OHLÉDNUTÍ ZA 2. POLOLETÍM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

a ukazovala svoji plně vybavenou sanitu zdra-
votnická záchranná služba s posádkou, která nám 
i ošetřovala úrazy, navečer přijeli profesionální 
hasiči z Ledče a předvedli vyproštění z havaro-
vaného auta, a co by to bylo za hasiče, kdyby 
neměli živou hudbu. A tak se také stalo, že po 
skončení soutěže a vyhlášení výsledků přebra-
la taktovku kapela Melodie a hrála do pozdních 
hodin, a to nejen pro hasiče, ale i celou širokou 
veřejnost. V Prosíčkách zároveň o tomto víken-
du probíhali pouťové slavnosti a kdo měl ještě 
málo, přišel druhý den do Nezdína na poutní 
místo ke studánce na pravou pouť, kde byly ko-
lotoče, sladkosti, houpačky a také probíhala mše 
svatá.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval spon-
zorům, bez kterých si nedovedeme představit 
naše akce. Byly to obec Prosíčka, Wandel CZ 
s.r.o., Klas Číhošť a.s., Sruby od Toma Štěpánov, 
Unimont J.C.K., Unimont plus s.r.o., TOST CZ 
s.r.o., Hradecká společnost s.r.o., beton Lebeda, 
Ing, Francl Pavel, Velát J., Tvrdík J.,

Tímto i já děkuji všem pořadatelům, rozhod-
čím, divákům a soutěžícím, za zdárný průběh 
soutěže a chtěl bych vás pozvat na další hasič-
skou slavnost, a to 9. července do Číhoště, kde 
místní sbor oslavuje 130 let od založení sbo-
ru, kde budou mj. hasičské soutěže mužů, žen 
a dětí. 

Zapsal Josef Borovský, starosta okrsku 

Kromě běžných činností v jednotlivých od-
děleních školní družiny jsou nedílnou součástí 
zájmové činnosti i společné akce. Jsou to soutě-
že, závody nebo vědomostní úkoly pro všechna 
oddělení. Děti mají možnost poznat nové kama-
rády, porovnat svoje schopnosti v různých dis-
ciplínách, rozšířit svoje vědomosti, a hlavně si 
užít legraci.

Hlavičky si děti potrápily například při hádan-
kovém odpoledni (19. 1.), v soutěžním kvízu ke 
Dni Země (20. 4.) nebo při řešení otázek z oblas-
ti první pomoci (4. 5.). Celý květen jsme se učili 
poznávat rostliny i stromy a své znalosti si děti 
ověřily v závěrečné „poznávačce“.

Minimálně jednou za měsíc se snažíme do na-
šeho programu zařadit celodružinové zábavné od-
poledne. Například 2. 3. jsme cestovali do Afriky 
a užili jsme si Lovecké safari. Akcí na celý bře-
zen byla Šouparáda – hledali jsme toho, kdo má 
největší štěstí, protože v jednotlivých disciplínách 

nešlo ani o vědomosti, ani o šikovnost. 29. 4. se 
děti vyřádily na Čarodějnickém odpoledni a 11. 5. 
soutěžily za svůj barevný tým v Hrách bez hranic. 
Bezesporu nejoblíbenější akcí je zábavné odpo-
ledne ke Dni dětí (1. 6.). Letos jsme mohli díky 
pomoci starších dětí připravit více stanovišť, tak-
že si každý přišel na své.

Občas k nám zavítá divadlo – letos to bylo 
Divadýlko Kos s Velikonoční pohádkou (1. 4.) 
a 18. 5. nás nadchlo kouzelnické vystoupení Duo 
Waldini.

V družině také hodně sportujeme. Denně trá-
víme určený čas venku, ať už na vycházkách 
po okolí nebo na školním hřišti a zahradě, kde 
děti hrají různé pohybové hry. Na závěr školní-
ho roku jsme navíc pro děti připravili sportov-
ní odpoledne (lehkoatletické závody a míčovou 
olympiádu), kde bude mít každý možnost zabo-
jovat o medaili. 

Jana Vilímovská, vychovatelka ŠD
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU VE VÝTVARNÉ TVORBĚ
ZUŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

Konec školního roku ve Výtvarné tvorbě ZUŠ proběhl 
ve znamení výstav a ocenění žáků.

První akcí byla oborová výstava žáků skládající se ze 
tří expozic: První na téma „Textil, sklo a jiné materiály“ 
(v horním vestibulu ZUŠ), zahrnující práce žáků na toto 
téma z uplynulých čtyř let. Další (ve spodním vestibulu 
školy a ledečské synagoze), zahrnující novější práce sou-
časných žáků (některé i z „covidového období“), s pra-
covním názvem „Hlavně hlava“ – pojmenovaná podle 
převažujících prací, kterými byly autoportréty žáků, 
busty a další práce, ke kterým bylo nutné hlavu mini-
málně alespoň použít :). V synagoze byly vystaveny dvě 
kolekce prací, z nichž jedna byla dílem mladších žáků na 
téma „Až budu velký/ velká“ a druhá obsahovala práce 
starších žáků, inspirované dílem Ivany Měkotové a je-
jím „puzzlismem“. V jednom přítomném okamžiku se 
zde setkal dětský nadějný výhled do budoucnosti, spo-
lečně s ohlédnutím se za minulostí, za dílem a životem 
již uplynulým… 

V rámci ZUŠ-OPEN jsme se rozloučili s dlouholetou 
žákyní Alexandrou Žáčkovou, která je letošní absolvent-
kou – v tomto školním roce ukončila sedmý ročník I. 
vzdělávacího cyklu ve Výtvarné tvorbě. Byli zde také 
oceněni žáci VT, kteří se aktivně zúčastnili prezentace 

svých prací na on-line přehlídce „Čímtačára“. Jáchym 
Pytlík a Anežka Casková byli oceněni také jakožto le-
tošní stipendisté v projektu MenART. Se svojí učitel-
kou Gabrielou Hrubešovou ukončili jeho letošní ročník 
společnou prezentací na vernisáži výstavy „Na cestě“, 
pořádané v rámci Smetanovi výtvarné Litomyšli, v pro-
storách bývalé Augustovy tiskárny. Zde prezentovali jak 
svojí výtvarnou část tvorby, tak její přesah v podobě dra-
matických výstupů, pod vedením svého skvělého men-
tora pana Petra Váši.

Pokud jste nestihli navštívit žádnou z těchto výstav, 
tak alespoň starší ochutnávku z tvorby Anežky Caskové 
můžete ještě vidět i ve veřejném prostoru, při procház-
ce Ledčí, v Mostecké ulici, ve výloze bývalé restaurace. 
(Za tuto možnost tímto děkujeme majiteli prostor – panu 
F. Vavřičkovi.)

Výstava, na kterou se ještě do konce srpna můžete při-
jít podívat, je výstavou k ukončení vzdělávacího cyklu 
Akademie SENiorů, v ledečské synagoze.

Poděkování patří Městu Ledeč a také Potravinové 
bance Kraje Vysočina za podporu střícnost při organi-
zaci našich akcí. Ze ZUŠ přejeme krásné a inspirativní 
léto! - GH -

Foto z akcí A. Casková, S. Pytlíková, M. Casková.
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TANEČNÍ AKADEMIE SVČ LEDEČ POD ŠIRÝM NEBEM

Již řadu let taneční kroužky SVČ Ledeč 
ukončují školní rok taneční akademií. Letošní 
akademie se konala 11. 6. 2022 na nádvoří le-
dečského hradu. Svoje vystoupení předvedly 
skupiny Lovely Diamond, Sweet Diamond, 
Mini Diamond, Magic Diamond, Lady Dia-
mond a Leader Diamond pod vedením Mar-
tiny Pejcharové, Lucie Slavíčkové, Ivany 
Machové a Ziny Šimoníček a skupina Smile 
Dance pod vedením Anety Šťastné a Květy 
Malimánkové. Jmenované skupiny předsta-
vily svoje choreografi e, na kterých v tomto 
školním roce pracovaly a zúčastňovaly se 
s nimi různých tanečních soutěží, kde sbíraly 
jednu medaili za druhou. Mezi největší úspě-
chy soutěžních skupin patří u Sweet Diamond 
2. místo na Čáslavském čtyřlístku, v Ledči na 
domácí půdě byli také druzí a na závěr z Hav-
líčkova Brodu přivezli zlato. U Mini Diamond 
se to blýskalo ještě více. V Čáslavi vybojovali 
2. místo. V Praze, v Ledči, ve Žďáře a v Bro-
dě byli vždy nejlepší ve své kategorii a získali 
zlato. Nejinak tomu bylo u Magic Diamond. 
Svým výkonem zcela oslnili porotce v Pra-
ze, Ledči, Žďáře a Brodě. Stejně jako mlad-
ší tanečníci ve své věkové kategorii přivezli 
4x zlatý pohár. Skupina Lady Diamond měla 
opravdu na všech soutěžích velkou konku-
renci. Přesto se jim podařilo vybojovat jedno 
druhé místo v Praze a dvě třetí místa v Ledči 
a v Havlíčkově brodě. A naše „rodičovská“ 
skupina Leader Diamond se svojí skvělou 
choreografi í „Back to school“ v Čáslavi zís-
kala 2. místo, v Praze, Ledči a Brodě byla 
nejlepší a přivezla 3 zlaté. Skupina Smile 

Dance si vytančila 3. místo na taneční soutě-
ži v Havlíčkově Brodě. Na taneční akademii 
také svoje vystoupení orientálního tance di-
vákům předvedly tanečnice ze skupiny Safeja 
pod vedení Evy Křenkové. Dopoledne zpest-
řila různá vystoupení jednotlivců až kvartet, 
která si děti připravily samy. I v tomto roce 
se taneční akademie vydařila a nezbývá než 
se vrhnout do příprav nového školního roku. 
Velký dík patří panu kastelánovi hradu Luď-
ku Šímovi, který nám umožnil uspořádat aka-
demii v trochu jiném kabátě. Za sebe můžu 
říci, že prostředí bylo báječné a doufám, že 
příští rok naše akademie bude opět pod širým 
nebem. Touto cestou bych chtěla poděkovat 
našim trenérkám, které jsou naprosto úžasné. 
S poděkováním nesmím ani zapomenout na 
naše ostatní externí pracovníky, bez kterých 
bychom nemohli nabídnout takovou pest-
rou škálu zájmových útvarů a v tak výborné 
kvalitě. Naši novou nabídku na školní rok 
2022/2023 naleznete na www.svcledec.cz. 

Za pracovníky SVČ Ledeč
Mgr. Ivana Svobodová



12

PIVOVARSKOU ULICÍ JSME CHODILI S BABIČKOU
NA PROCHÁZKU K DVOŘÁČKOVÝM A MORAVCŮM

Tak jsem si myslel, že naše „tažení“ Pivovarskou uli-
cí, podél Olešenského potoka, skončíme s jarními měsíci. 
Příspěvek pana Josefa Plevy měl však takový ohlas, že se 
k tématu ještě jednou vracím. Kromě osobních i telefo-
nických rozhovorů s čtenáři zpravodaje dorazily i písem-
né materiály. Jsou od pánů Václava Loukotky a Bedřicha 
Pechy. Dopis pana Loukotky je dojemně milý a bylo by 
mi líto, nepodělit se s částí jeho obsahu i s našimi čtenáři. 
Odchod jeho rodiny z Ledče byl nepochybně dramatický, 
přesto se o Ledči opakovaně vyjadřuje s láskou, bez stop 
hořkosti. Docela jistě se podle indicií z dopisu najdou pa-
mětníci, kteří na rodinu vzpomenou.

Od pana Bedřicha Pechy jsem pak dostal kolekci sta-
rých fotografi í. Zčásti jsou popsané, jiné nejspíš zůstanou 
„anonymní“. Snad by pomohlo, kdybych některé z nich 
otiskl v příštích zpravodajích, třeba se najdou pamětníci, 
kteří s identifi kací pomohou. Za pokus to stojí. Dědeček 
pana Pechy měl v ulici „koncesovanou dopravu a mj. jez-
dil pro stavitele Vorlíčka, který zase budoval zdejší silnice 
(v Pivovarské i pod Šeptouchovem), viz snímek.

Přímo do Pivovarské už dneska nepůjdeme. Vydáme 
se jen proti proudu času, bude to bratru nějakých šedesát 
let nazpátek, a to díky vzpomínkám pana Václava Lou-
kotky. Tak se přenesme do „padesátek“ minulého století, 
kdy malý Václav běhá podél Sázavy a v příštích letech ho 
čeká stěhování k ještě větší řece – Labi.  ok

Mnohokrát děkuji za první díl seriálu o Olešnickém 
potoce, zveřejněném v květnovém zpravodaji. Své mládí 
(do roku 1962) jsem prožil v Ledči a Váš zpravodaj si 
rád přečtu na internetu. Za tuto možnost Vám mockrát 
děkuji. Nechci pochlebovat, ale LZ děláte na velmi dobré 
úrovni.

Do Pivovarského údolí jsem často chodil, a to jak s ro-
diči, tak i s babičkou, která zde měla kamarádky (p. Dvo-
řáčkovou a p. Moravcovou). Ty bydlely v hezkém domě 
s altánkem, kousek od pivovaru, proti proudu toku, na jeho 
druhé straně, při silnici. Nedílnou součástí údolí byly po-
chopitelně i Pstruhárny. Ve vzdálenějším místě, u zbytků 
hradu Lacenbok, rostly opravdu slaďoučké lesní maliny. 
Samotné zbytky hradu stojí za povšimnutí a bývaly také 
cílem procházek. Při poslední návštěvě tohoto místa jsem 
však měl problém tyto zbytky nalézt. Škoda, že zde chybí 

značení. Bohužel bylo toto krásné místo citelně postiženo 
kůrovcovou kalamitou.

Mrzí mě, že hotel Sázava není plně funkční. Chodili 
jsme sem na limonádu za padesátník u okénka. Jinak bych 
si dovolil doplnit, že v hotelu Sázava se promítala pravi-
delně fi lmová představení až do otevření nového moder-
ního kina (dnes Billa). Vedle hostince pana Benáka byla 
také benzínová pumpa pana Křivohlavého. To sice již 
není Pivovarské údolí. Musel jsem však toto místo připo-
menout. S kamarády jsme se zde motali jak řidičům, tak 
i personálu. Ještě dnes se podivuji, že nás nevyhnali. Byla 
v tomto směru asi klidnější doba. 

Obchod „Jan Loukotka“ (viditelný na dobových foto-
grafi ích na náměstí Svobody), nepatřil nikomu z příbuz-
ných přímé linie. Domnívám se, že to byl nějaký souroze-
nec mého dědy. Můj děd, který se jmenoval také Václav 
Loukotka, byl trafi kantem v Čechově ulici, tam, kde je 
dnes tiskárna. Sám vydal několik pohledů, ale ve srovnání 
s většími nakladateli, to byla skromnější činnost. Kromě 
toho byl funkcionářem u včelařů. Tuto svojí činnost pro-
vozoval na zahrádce v Habrecké ulici, v místě, kde poz-
ději postavil p. M. Minařík, dobrý zubní dentista, rodinný 
domek.

My jsme měli dům tam, kde je dnes Aqua Hard, u břehu 
Sázavy. Ten nám byl znárodněn na počátku 50. let a byla 
zde zřízena poliklinika. Po zrušení ledečského okresu, 

byli lékaři přestěhování do bývalé budovy ONV a „náš“ 
dům byl zrekonstruován na byty. My jsme však na lep-
ší bydlení nárok neměli. Brzy po znárodnění domu jsme 
byli přestěhováni do nedaleké „barabizny“ u řeky. Stávala 
mezi Dymákovými a Kovomatem. Voda tam nebyla, WC 
jen suchý a strašná zima. To nás také vyhnalo z Ledče 
a brzy po odstěhování byl dům (čp. 80) zbourán. Škoda, 
že se rodiče nedožili restituce. 

Od šedesátých let žiji v Ústí nad Labem. Zde jsem nara-
zil na řadu Ledečáků a mnozí pomohli naší rodině při za-
bydlování v podstatně odlišném prostředí. Bohužel řada 
z nich již není mezi námi. Matka nejprve prodávala v po-
travinách, tehdy se říkalo u Švandů na náměstí, poblíž 
staré školy (dnes je zde snad řeznictví). Na počátku pade-
sátých let musela toto „teplé“ místečko opustit a nastou-
pit do „tvrdších“ podmínek - do Kovomatu (vedle dnes 
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již zaniklé prodejny potravin – pan Starý). Otec pracoval 
v cihelně za nádražím. Po návratu z Tábora nucených pra-
cí jezdil do lomu v Dolním Městě a pak dělal topiče v kar-
táčovně. Myslím, že rodiče měli hodně dobrých známých, 
a to jim hodně pomáhalo překonat těžkou dobu.

Jako malý kluk jsem se v Ledči rozhodně nenudil. Obe-
šli jsme se bez mobilů, počítačů a televize. Jednou týdně 
jsme šli za „kačku“ na dětská představení do kina, nebo 
i na promítání pro dospěláky. A jak jsme se těšili na občan-
ku - to jsme mohli již také na nepřístupné fi lmy. Televizi 
jsem poprvé viděl na hradě (asi tam byl trochu přijatelný 
signál). Byla to ta s malinkou obrazovkou. V místnosti 
bylo asi dvacet lidí, sem tam někdo přišel a zase odešel, 
ale tak to bylo: k jedné televizi se scházelo několik sou-
sedů. Do města občas zavítali provazochodci, vedle so-
kolovny cirkus a také loutkové divadlo. Nejen v hotelu 

Sázava, ale také v hotelu Koželužna. Hlavně však co jsme 
měli, alespoň tak si to vybarvuji, bylo v létě teplo a v zimě 
mráz. Koupat jsme se chodili na upravený břeh Sázavy 
pod stadionem. Jeden čas zde komunální služby provo-
zovaly i půjčování loděk. Měla to na starosti nějaká paní 
Pavlíčková, která také prodávala v dnes již neexistující 
trafi ce pod kaštanem, naproti vjezdu na stadion. V zimě 
jsme bruslili na řece, mezi mlýnem a mostem, což jsem 
měl přímo před domem. Nebo jsme chodili sáňkovat do 
Barborky, kde byly k dispozici tratě buď po neprotahova-
né silnici, nebo po prudší boční stráni se skoky. Vedle měl 
zahradnictví známý rodičů pan Václav Rudl (v Ledči byl 
ještě jeden zahradník Rudl – pod nádražím).

Tolik jen několik málo vzpomínek na mládí v Ledči.
Přeji Vám všem hezké dny v Posázaví. 

Zdraví Vás Václav Loukotka 



14

ROZUM K VÍŘE NESTAČÍ V ideálním případě je 
víra sepětím citu, rozumu a tajemného vnuknutí. Ro-
zum nám nepomůže. Lidské snažení rozumem odůvod-
nit existenci či neexistenci Boha je předem odsouzeno 
k zániku. Můžeme hluboce promýšlet antická fi losofi c-
ká pojednání, dumat nad čirými myšlenkami Platóna, 
cítit hrdost nad pochopením důkazů Immanuela Kanta, 
ale pokud se s tím spokojíme, nejedná se o více než 
brilantní rétorické cvičení. Nelze se ale spolehnout ani 
na cit. Jistěže city mohou vyvolat lásku a láska souvi-
sí s božím dílem, ale bez tajemného vnuknutí se jed-
ná pouze o dobře vyřezanou a pěkně oblečenou loutku 
čekající na dar života. Můžeme ji obdivovat, uctívat 
i milovat, ale planý květ nikdy nepřinese plody. Teprve 
božím vnuknutím se z pocitů zrodí láska, nepopsatelná 
a nepochopitelná, připravená k oběti života a rozum ji 
začne sloužit. Mnohé do sebe zapadne a naše lepší část 
dostane šanci. Je na nás, jak ji využijeme.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
7. 8. Horní Paseky – U studánky v 11.00 poutní mše svatá 
7. 8. Kožlí ve 14.30 poutní mše svatá
Jednodenní prázdninové akce pro děti (výlet, sportovní 
odpoledne, tvořivá dílnička, kola…) a podrobnější se-
znam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
 
PŘIPOMÍNÁME SI 
25. 7. Sv. Jakuba, apoštola (Ježíšův učedník, popraven 

kvůli své víře. Dle tradice je pohřben v Santiagu de 
Compostella. Již od středověku se pořádají k jeho 
hrobu pěší poutě).

27. 7. Sv. Gorazda (pocházel z Moravy, byl přímým ná-
sledovníkem věrozvěstů)

4. 8. Sv. Jana Maria Vianneye (prostý člověk, který se stal 
knězem, obětavě sloužil druhým. Dnes je dáván za vzor 
kvůli své obětavosti a odhodlání pracovat pro druhé)

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

Nejprve něco málo z historie stacionáře Petrklíč. 
Myšlenka založit stacionář vzešla od rodičů dětí s posti-
žením. Pomocnou ruku jim nabídl Městský úřad Ledeč 
nad Sázavou. Společně oslovili Oblastní Charitu Hav-
líčkův Brod, která službu zřídila a dodnes provozuje. 
Stacionář byl slavnostně otevřen 12. 6. 2002 v budově 
mateřské školy ve Stínadlech. Službu začalo využívat 
pět klientů, kterým pomáhaly tři pracovnice. Prvním 
vedoucím Petrklíče byl pan Martin Prášek. V roce 2015 
se Petrklíč přestěhoval do nové budovy v Barborce, kde 
vzniklo i chráněné bydlení. Dnes Petrklíč poskytuje 
službu lidem s postižením a seniorům. Pravidelně ji vy-
užívá více než třicet lidí týdně.

Krásné výročí jsme oslavili dopoledne 10. 6. 2022. 
Pro hosty se nám podařilo zajistit bohaté občerstvení 

a zábavný program. O hudbu se postarala skupina Ví-
kend, roztomilým pásmem hosty potěšily děti z ma-
teřské školy ve Stínadlech, na fl étnu a klávesy zahrály 
slečny Viktorie Sládková a Vendula Tesárková, radost 
z pohybu nám předaly taneční skupiny MiniDiamond 
a MagicDiamond, závěrem jsme obdivovali šampiona 
československého vlčáka Arnyho, jehož výcvik nám 
předvedl pan ing. Hospodka. 

Závěrem si dovolím malou poznámku. Měli jsme ve-
likou radost, že výročí s námi oslavili dva klienti, kteří 
se účastnili již slavnostního otevření Petrklíče v roce 
2002 a službu využívají i dnes. 

Děkujeme za krásná blahopřání a přízeň! 
Mgr. Miroslav Sklenář, vedoucí Centra sociálních 

služeb Petrklíč Ledeč nad Sáz.

PETRKLÍČ SLAVIL DVACÁTÉ NAROZENINY 

BITVA O NOTORBURG –23. 7. 2022 – areál pod Sechovem
Ledečská skupina historického šermu Notorix Denatur také v letošním roce zve

velké i malé na další ročník velkolepé bitvy o Notorburg, která se tentokrát ponese
v duchu soubojů Indiánů a Vikingů.

Velkolepé představení pod širým nebem provází bohatý kulturní program, RYTÍŘSKÝ TUNAJ, 
HISTORICKÝ KOLOTOČ, BAHENNÍ ZÁPASY, OHŇOVÁ SOU, HADÍ MUŽ, KRČMY s občerstvením. 

Zahrají kapely: DO ŘADY!, PSYCHOHLÍNA, KANÁRCI, ZRŮDNÝ ALIEN. (v\vvw.notori\denatur. info)
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč, rodina 500 Kč.

Tešíme se na Vás, Notorix Denatur, z. v. Ledeč nad Sázavou.
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MATURITNÍ ZKOUŠKY 
v letošním školním roce za-
čínaly pro studenty maturit-
ních ročníků písemnou prací 
z českého jazyka (sloh) 6. 
dubna 2022 a písemnou pra-
cí z cizích jazyků 7. dubna 
2022. Dle nové právní úpra-
vy maturitních zkoušek se 
písemné práce konaly v rám-
ci profi lové části, tedy v režii 
školy. Zkoušky pokračovaly 
pro studenty odborné školy 
oboru Mechanik seřizovač 
27.–28. 4. 2022 praktickou 
profi lovou zkouškou z od-
borných předmětů v odbor-
ných učebnách. V letošním 
školním roce poprvé v obo-
ru Informační technologie 
studenti skládali praktickou 
zkoušku formou maturitní 
práce a její obhajobou před 
maturitní zkušební komisí. 

Od 2. května do 3. května 
29 studentů gymnázia a 15 
studentů odborné školy sklá-
dalo státní společnou část 
maturitní zkoušky formou 
didaktických testů z české-
ho jazyka, anglického, jazy-
ka a z matematiky. Ve dnech 
16.–19. května 2022 probí-
haly ústní maturitní zkoušky 
před zkušebními maturitními 
komisemi. Slavnostního za-
hájení se tradičně zúčastnil 
i zástupce Města Ledeč nad 
Sázavou, starostka Ing. Hana 
Horáková. Studenti gymnázia 

skládali ústní profi lovou 
zkoušku ze tří předmětů – cizí 
jazyky, přírodovědné nebo 
humanitní předměty. Celkem 
18 studentů gymnázia a 1 stu-
dent střední odborné školy si 
nahradili profi lovou zkoušku 
z anglického jazyka platnou 
mezinárodní zkouškou FCE 
nebo PET. Zkoušení probí-
halo v příjemné atmosféře, 
studenti prezentovali své nej-
lepší znalosti a dovednosti. 
U maturitních zkouškek na 
gymnáziu propělo s vyzna-
menáním 12 studentů a na 
střední odborné škole prospě-
li 3 žáci s vyznamenáním. 

Ve středu 25. května 2022 
byla v salónku ledečského 
hradu za účasti představitelů 
města, zástupců školy, rodi-
čů a hostů slavnostně pře-
dána vysvědčení o maturitní 
zkoušce absolventům matu-
ritních oborů. 

ABSOLUTORIA 
Na vyšší odborné škole se 

1. června 2022 konalo ab-
solutorium ve vzdělávacím 
programu Ekonomika a ma-
nagement podniku studijní 
skupiny 3.VE se zaměřením 
na ekonomiku. Po tříletém 
studiu 5 studentek přistou-
pilo k absolutoriu, kde ob-
hajovaly své absolventské 
práce, absolvovaly zkoušku 
z cizího jazyka a zkoušku 
z odborných ekonomických 
předmětů. Po úspěšném slo-
žení všech zkoušek obdržely 
absolventky na slavnostním 

předávání 3. června 2022 své 
diplomy a možnost užívat ti-
tul DiS.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
V úterý 14. června 2022 se 

konaly na střední odborné 
škole ústní závěrečné zkouš-
ky v učebním oboru Stroj-
ní mechanik třídy 3.SM (7 
žáků) a oboru Obráběč Kovů 
třídy 3.MS (3 žáci). Po tří-
letém studiu žáci přistoupili 
k závěrečné zkoušce, která se 
skládala z písemné zkoušky, 
praktické zkoušky z odbor-
ného výcviku a ústní zkouš-
ky. Zkoušky se skládají ve 
„státní“ formě dle jednotného 
zadání. Ústních závěrečných 
zkoušek se jako každoročně 
zúčastnil i odborník z praxe 
tentokrát pan Jaroslav Pá-
tek z Wikov Sázavan, s. r. o. 
Zruč nad Sázavou. Ve čtvr-
tek 16. června 2022 byly na 
MěÚ v Ledči nad Sázavou 
slavnostně za účasti předsta-
vitelů města, zástupců školy, 
rodičů a hostů předány výuč-
ní listy absolventům. 

Touto cestou děkuji spo-
lečnostem Kovofi niš, s. r. o. 
Ledeč nad Sázavou a Wikov 
Sázavan, s. r. o. Zruč nad 
Sázavou a Městu Ledeč nad 
Sázavou za dlouhodobou 
spolupráci a podporu naší 
školy. Všem absolventům 
přejeme hodně dalších stu-
dijních, pracovních i soukro-
mých úspěchů. 

Mgr. Ivana Vitisková, 
ředitelka

MATURITNÍ ZKOUŠKY, ABSOLUTORIA
A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2022 V LEDČI N. S.
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VÝMĚNNÝ POBYT ŽÁKŮ GYMNÁZIA, SOŠ A VOŠ
LEDEČ N. S. SE SOŠ V BYSTŘICI N. P. 

Na jaře letošního roku se zrodil nápad na rea-
lizaci výměnného pobytu žáků ledečské střed-
ní odborné školy s partnerskou školou VOŠ 
a SOŠ v Bystřici nad Pernštejnem. S touto ško-
lou si navzájem zajišťujeme předsedy na matu-
ritní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria 
na VOŠ. Dlouhodobě probíhá také sdílení zku-
šeností pedagogů ledečské střední školy s pe-
dagogy bystřické školy. 

Cílem výměnného pobytu bylo poznat his-
torii, kulturu a okolí Ledče nad Sázavou a na 
druhé straně Bystřice nad Pernštejnem.

Den D byl společně s vedením VOŠ a SOŠ 
Bystřice nad Pernštejnem stanoven na 14. červ-
na 2022. Z Bystřice k nám do Ledče nad Sáza-
vou dorazilo autobusem 17 studentů se svým 
pedagogickým dozorem. Naši studenti prvního 
ročníku oboru Informační technologie a Strojí-
renství s pedagogickým dozorem vyrazili vstříc 
zážitkům směrem Bystřice nad Pernštejnem.

První zastávkou byla vodní nádrž Vír, kde 
se naši studenti dozvěděli zajímavé informace 
o rozloze přehrady a kolik měst a obcí nádrž 
zásobuje pitnou vodou. Druhou naplánovanou 
zastávkou byl hrad Pernštejn. Navečer v pro-
storách školní zahrady probíhalo grilování pod 
vedením „zkušených šéfkuchařů“. Mezi stu-
denty obou škol proběhlo také sportovní utkání 
ve fotbale, ve kterém naši studenti vyhráli 5:2. 
Večer byl zakončen bowlingovým turnajem.

 K nám zavítali studenti prvního ročníku 
oboru Cestovní ruch a Agropodnikání. Po pro-
hlídce naší odborné školy studenti vytvářeli 
v učebně informačních technologií pixelové 

obrázky zvířat a následně absolvovali úniko-
vou hru Harry Potter.

Dále studenti vyrazili poznávat dominanty 
našeho města Ledče nad Sázavou a okolí. První 
zastávka byla na židovském hřbitově, pak po-
kračovali do školních dílen, kde měli možnost 
vyrobit si předměty na památku, např. graví-
rované lžičky nebo klíčenky. Se svými prů-
vodkyněmi vystoupali na ledečský hrad, kde 
měli objednanou prohlídku s průvodcem. Dále 
se svezli Posázavským pacifi kem do Stvořidel 
s cílem poznávat krásy Posázaví. Den byl za-
vršen bowlingovým turnajem. Vítězové v kate-
gorii dívky a chlapci byli vyhlášeni následující 
den v sále gymnázia. 

Studenti si prohlédli gymnázium, seznámili 
se s historií, zavítali do chemické laboratoře, 
kde si pro ně vyučující chemie připravily ně-
kolik pokusů. Ledeč nad Sázavou si prohlédli 
i z výšky, z naší hvězdárny. Prohlídka Ledče 
nad Sázavou byla zakončena na Husově ná-
městí. Na nábřeží se na památku společně vy-
fotili s ledečským hradem. Při loučení jsme 
vyhodnotili tuto akci kladně a doufám, že se 
bystřičtí studenti opět v budoucnosti do Ledče 
vrátí, třeba i se svými rodinami.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem svým 
kolegům, kteří zajišťovali program, zaměstnan-
cům, uklízečkám, kuchařkám, kteří se podíleli 
na zdárném průběhu této návštěvy. Další podě-
kování patří pedagogickému dozoru našich žáků 
v Bystřici nad Pernštejnem. Obě školy připravi-
ly pro studenty bohatý a zajímavý program.

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání
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Letos byl vyhlášen již 14. ročník soutěže Spotřeba pro 
život, který pořádá časopis dTest pod záštitou Minister-
stva průmyslu a obchodu České republiky, Českého tele-
komunikačního úřadu a kvestora Evropského parlamentu 
Marcela Kolaji.

Tato soutěž je určena pro tříčlenné týmy studentů střed-
ních škol a cílem je vytvořit vzorové vydání spotřebitel-
ského časopisu určeného mládeži na zadané téma, které 
letos bylo Online hry nepřinášejí jen zábavu, ale i rizika.

Naši žáci se této soutěže účastní pravidelně, a tak 
i tento rok byla zaslána desítka časopisů, které vytvářeli 
studenti 2.B a 3.I. Mezi tři nejlepší se pak dostal časo-
pis s názvem Kam až to může zajít? od autorů Kristýny 
Dvořákové, Kateřiny Novákové a Jana Rumanovského 
z druhého ročníku gymnázia.

Odměnou za jejich zajímavou práci, ve které muse-
li prokázat nejen znalosti ze zadaného tématu, ale také 
schopnost zpracovat zajímavě daný text po stránce gra-
fi cké i stylistické, je zájezd do sídla Evropského parla-
mentu v Bruselu, který by se předběžně měl konat v září 
tohoto roku. 

Nejen tento časopis, který se umístil na příčkách vítě-
zů, si můžete prohlédnout na webových stránkách naší 
školy www.gvi.cz. 

Děkuji zmíněným žákům za jejich velmi dobrý výsle-
dek a přeji jim krásný pobyt v Belgii.

Jana Flekalová

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽI SPOTŘEBA PRO ŽIVOT
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T – MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH na 1. stupni ZŠ

Ve středu 22. 6. 2022 se na ledečském letním stadi-
onu,připojili žáci 1. stupně a speciálního oboru naší 
základní školy k akci „T-Mobile Olympijský běh“, 
kterou si připomínáme Olympijský den (založení Me-
zinárodního olympijského výboru) a oslavujeme po-
hyb a sport jako takový. 

Heslem T-Mobile Olympijského běhu je již několik 
let myšlenka: „Různí běžci, různá místa, je jedno, zda 
jsi závodník nebo běháš jen tak pro radost“. Letošním 
mottem závodu byla také „VÝJIMEČNOST – každý 
z nás má jiné schopnosti, ale můžeme se snažit být co 
nejlepší, ať už ve sportovním, pracovním nebo osob-
ním životě“.

Historie Olympijského dne sahá až do roku 1894, 
kdy byl založen Mezinárodní olympijský výbor, a kaž-
dý rok se do této akce zapojují miliony lidí ze 150 zemí 
světa. Některé země slaví celý týden, jiné jeden den. 
Některé země pořádají volejbalové turnaje, jiné třeba 

veslařské závody. V naší zemi byl zvolen běh. První 
ročník Olympijského dne odstartoval v roce 1987 le-
gendární běžec Emil Zátopek a každý rok odstartují do 
závodu desítky tisíc běžců, dětí i dospělých. 

Myšlenka Olympijského dne byla naplněna – ni-
kdo z našich běžců závod nevzdal, všichni dokončili. 
V cíli na ně čekala medaile a malá sladkost od České 
olympijské nadace a dalších sponzorů, věcné ceny pro 
nejrychlejší běžce věnovala fi rma Koh-i-noor.

Součástí akce byla také stanoviště ledečských spor-
tovních klubů (házená, fotbal, atletika, hokej..), na 
kterých si děti mohly vyzkoušet různé sportovní ak-
tivity a třeba i popřemýšlet, zda by nechtěly (a určitě 
by to stálo za to) se některému ze sportů věnovat. DĚ-
KUJEME!

Poděkování patří také žákům 9. A, kteří při organi-
zaci svědomitě pomáhali. Výsledky:

Za organizační tým Andrea Chaloupková, učitelka ZŠ Ledeč n. S.

Chlapci  Dívky:
1. roč.: 1. Jan Veselka 1. Nikol Alexandrová
 2. Ondřej Viktora 2. Ema Wolfová
 3. Adam Hresko 3. Markéta Doležalová

2. roč:  1. Jakub Vrána 1. Anna Kepková
 2. Filip Herko 2. Sofi e Barešová
 3. Saša Maximiuk 3. Anežka Trýbová

3. roč.:  1. Markus Drahozal 1. Nikola Uhrová
 2. Matěj Kavka 2. Lucie Brodilová
 3. František Smejkal 3. Beata Pytlíková

4. roč.: 1. Václav Pospíšil 1. Klára Šafrová
 2. Mikuláš Frolík 2. Adéla Gabková
 3. Samuel Novák 3. Eliška Škvorová

5. roč.:  1. David Grabowski 1. Tereza Drahozalová
 2. František Caska 2. Barbora Kábelová
 3. David Herout 3. Ludmila Zubcová

Spec. obor: 1. Tadeáš Hrabánek 1. Soňa Marsinszká
 2. Lukáš Och 2. Tereza Lukešová
 3. Dominik Seidler 3. Kristýna Radíkovská
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LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

SPORTOVNÍ DEN

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PRO DĚTI

V pátek 20. května naše škola uspořádala sportovní den, 
kterého se účastnil celý 2. stupeň. Akce byla organizačně 
rozdělena na dvě sportoviště. Šestý a osmý ročník trávil celé 
dopoledne na atletickém stadionu, kde se mezi sebou utkaly 
smíšená družstva ve fotbale a jednotlivých atletických dis-
ciplínách (skoku vysokém, skoku dalekém, sprintu na 60 m 
a hodem vzad 2 kg medicinbalem). Ve fotbalovém klání jedno-
značně zvítězila v šestých ročnících třída 6. A. Turnaj osmých 
ročníků dopadl nerozhodně, každý tým si připsal jedno vítěz-
ství a jednu porážku. 

Sedmé a deváté ročníky se spolu utkaly v areálu školy. Na ví-
ceúčelovém hřišti proběhl turnaj v basketbalu, ve kterém kralovaly 
třídy 7. C a 9. B. Žáci také možnost nechat si změřit rychlost hodu 
radarem, který ochotně zapůjčilo SVČ Ledeč. V prostorách velké tě-
locvičny se uskutečnil turnaj ve fl orbale s jasnými vítězi 7. A a 9. C. 

Celý den nás provázelo krásné, slunné počasí a dobrá nálada. 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na organizaci sportov-
ního dne podíleli. Zvláštní poděkování patří SVČ Ledeč za po-
moc při organizaci. 

Borovcová Zuzana, Jančík David – učitelé tělesné výchovy

Ve středu 15. 6. 2022 se děti ze všech oddělení školní družiny 
sešly na školním hřišti, aby poměřily své síly v lehkoatletických 
disciplínách a v míčových dovednostech. Závodilo se v běhu na 
50 metrů, skoku do dálky a hodu do dálky. Míčová olympiá-
da prověřila schopnosti dětí v házení a chytání míče, kopání 
do brány, šikovnosti s fl orbalovou hokejkou a správnou mušku 
při hodu míčkem na cíl. Porovnávaly se výsledky za jednotlivé 
ročníky, chlapci a dívky zvlášť. Děti na prvních třech místech 
obdržely diplom a sladkou odměnu a vítěz dostal navíc medaili 
(za jejich zhotovení děkujeme Středisku volného času, paní Pe-
škové). Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za to, s jakým 
nadšením se závodů zúčastnily. Zároveň bychom chtěly moc 
poděkovat za pomoc s realizací akce paní učitelce Borovcové, 
panu učiteli Jančíkovi, žákům devátého ročníku a studentkám 
VŠ (bývalým žákyním naší školy).

Jana Vilímovská, vychovatelka ŠD

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 přijeli za žáky 3. tříd pracovnice České-
ho červeného kříže a zástupci policie a hasičů. Společně dětem 
na školním hřišti připravili zajímavý program. Děti si v průbě-
hu dopoledne vyzkoušely masáž srdce, ošetření rány a sbalení 
evakuačního zavazadla. Také si zopakovaly jedovaté rostliny, 
dopravní značky a části lidského těla. Velkou „atrakcí“ byla 
prohlídka policejního a hasičského vozu.

Tímto velmi děkujeme zaměstnancům ČČK, policistům i ha-
sičům, kteří se této akce zúčastnili. 

Andrea Chaloupková, učitelka 3. ročníku
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 Základní umělecká škola vás zve na VÝSTAVU VÝ-
TVARNÉHO OBORU AKADEMIE SEN, která se 
uskuteční od 30. června do srpna v ledečské synagoze. 
Otevřeno: 1.–10. července od 10:00–15:00, od 11. čer-
vence do konce srpna – na vyžádání v Infocentru na Hu-
sově náměstí.

 Srdečně vás zveme 5.–10. července do POJÍZDNÉHO 
MUZEA LEGIOVLAKU v železniční stanici Ledeč 
nad Sázavou, unikátní souprava 14 zrekonstruovaných 
vozů, představující věrnou repliku legionářského vla-
ku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční 
armády v Rusku v letech 1918–1920. Legiovlak bude 
bezplatně přístupný všem zájemcům z řad široké ve-
řejnosti. Otevírací doba muzea je ve všední dny v čase 
8:00–18:00, o víkendech pak od 9:00–19:00. Pro větší 
organizované skupiny je pak doporučena registrace ter-
mínu komentované prohlídky s průvodcem v dobové uni-
formě přes náš rezervační systém, který naleznete zde: 
www.legie100.com/legiovlak (kolonka „Rezervace pro-
hlídky pro školy“). Více informací k samotné pojízdné 
expozici Legiovlak je pak možné nalézt na našich strán-
kách: https://www.csol.cz/legiovlak.

 Hotel Kaskáda vás zve 8. a 9. července na SALSA VE-
ČERY, začátek je vždy od 21:00, vstupné zdarma.

 Bohosons zvou na 8. ročník akce VIKINGOVÉ NA 
ISLANDU, která se uskuteční v sobotu 9. července 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 parlamentu na světě. Součástí akce budou stán-
ky, dílny a občerstvení. Vstupné: 70/40 Kč.

 Město Ledeč nad Sázavou Vás zve na LETNÍ KINO, 
které bude probíhat o víkendu 15.–17. července na ná-
dvoří hradu v Ledči. Začátek vždy od 21:00 hod. Těšit se 
můžete na Promlčeno, Po čem muži touží 2 a Zakletou 
jeskyni. Občerstvení zajištěno. Vstupenky lze zakoupit 
pouze na místě.

 Notorix Denatur vás srdečně zve na již XIX. ročník BI-
TVY O NOTORBURG – „OSVOBOZENÍ RÁJE“, kte-
rá se uskuteční v sobotu 23. července v areálu na louce 
pod Sechovem. Těšit se můžete na velkolepou bitvu, slá-
mový hrad pro děti, dobové tržiště a lidová řemesla, na 
dětskou bitvu, rytířský turnaj, kata, krčmy a občerstvení, 
soutěže pro děti, bahenní zápasy, lanolezce mezi stromy, 
historický kolotoč, hadího muže, pyrotechnické efekty, 
ohnivou show, ukázky dravců, bubeníky a mnohé další. 
Začátek programu ve 13:00, bitva propukne v 16:00 a ka-
pely zahrají od 18:00.

 Letos se již po devatenácté uskuteční amatérský cyklis-
tický závod KOLEM MELECHOVA. Závod se koná 
v sobotu 16. července, start bude v 11:00 v obci Me-
ziklasí (u Dolního Města). Prezentace bude probíhat 
od 9:00–10:45. Kategorie muži, ženy a junioři. Star-
tovné: registrace na místě 200 Kč, registrace na webu 
150 Kč. Více informací a podávání přihlášek na stránce 
www.melechov.cz.

 Město Ledeč nad Sázavou Vás zve na LETNÍ KINO, 
které bude probíhat o víkendu 12.–14. srpna na nádvo-
ří hradu v Ledči. Začátek vždy od 20:30 hod. Těšit se 
můžete na Prezidentku, Střídavku a Andílky za školou. 
Občerstvení zajištěno. Vstupenky lze zakoupit pouze na 
místě.

 Obec Hněvkovice vás zve na IX. POUŤOVÉ SLAV-
NOSTI do Hněvkovic u Ledče, které se uskuteční 
v sobotu 20. srpna. Přijďte prožít odpoledne plné zá-
bavy, hudby, dobrého jídla a pití. Brzy více info na 
http://www.hnevkovice.cz/.

PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí – 12. července 
a 2. srpna

Mirka Pajerová, DiS, Dana Sedláčková, DiS.

ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

ŽÁCI ZUŠ SE PODÍLELI I NA NOCI KOSTELŮ

Žáci hudebního oboru, pod vedením paní ředitelky Soni Brabcové, 
se podíleli i na zpestření programu Noci kostelů. Jedno z míst, kde při 
této příležitosti žáci ZUŠ vystoupili, byl i Husův sbor Církve českobra-
trské-husitské, kde se již třetím rokem ujal organizace akce místní sbor 
Církve adventistů sedmého dne. Akce se v místě jako vždy setkala s vel-
kým úspěchem a koncert žáků ZUŠ byl jedním z jejích stěžejních prvků. 
Všechna hudení a pěvecká čísla, vytvořila v otevřeném prostoru Husova 
sboru krásnou, osobitou a nezapomenutelnou atmosféru… Všem účinku-
jícím patří poděkování za možnost ji prožít.  G. Hrubešová

Foto (5.) v příloze – (Husův sbor, foto G. Hrubešová)
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ZVONIČKA PRO HISTORICKOU HRDOST I TAJNÁ PŘÁNÍ

MISTROVSTVÍ SVĚTA DO 18 LET
A LEDEČSKÁ ODCHOVANKYNĚ

Jak jsem již zmiňoval v minulém článku „Odcho-
vankyně HC Ledeč nad Sázavou září v reprezentaci“, 
tak ve dnech 6. 6. až 14. 6. 2022 proběhlo odložené 
MS v ledním hokeji hráček do 18 let v USA (Madison 
a Middleton).

V sestavě nechyběla ani Adriana Dubová, která svou 
skvělou hrou přispěla k parádním výsledkům našeho 
týmu. Děvčata byla v základní skupině nepřekona-
telná. Se Slovenkami si poradila 4:0, s Němkami 6:2 
a Švýcarkami 2:0.

Ve čtvrtfi nále naše děvčata „narazila“ na Švédky. 
V nejdůležitějším zápase se naše děvčata dostala do 
vedení v čase 4:30 a zápas se vyvíjel dobře. Bohužel 
před koncem první třetiny se podařilo Švédkám vy-
rovnat. Téměř v polovině zápasu Švédky vstřely druhý 

gól. I když děvčata ve třetí části zápasu přestřílela 
Švédky 12:4 a měla spoustu výborných šancí, nepo-
dařilo se vyrovnat ani otočit zápas. Přesto to bylo pa-
rádní představení

Po těsné smolné prohře děvčata čekal zápas o umís-
tění o páté místo. Čekala je „odveta“ se Slovenskem. 
Zápas zvládla naše děvčata hladce 7:2!!!

Pořadí MS: Kanada, USA, Finsko, Švédsko, Česká 
republika, Slovensko, Švýcarsko, Německo.

Děkujeme Adrianě za reprezentaci a předvedený vý-
kon!!! Byla radost vše sledovat.

Jan Malík, předseda HC Ledeč nad Sázavou

V sobotu 25. 06. 2022 se v podvečer po více než 
osmdesáti letech rozezněl zvon v obci Obrvaň. Histo-
ricky patřil sice přímo pod střechu kapličky, ale nyní 
stojí v její těsné blízkosti. Je to dar občanů pro budoucí 
generace. U příležitosti jeho vysvěcení, které provedl 
pan děkan ThDr. Jan Bárta, se sešlo skoro 40 obyva-
tel obce. Zvon nese jméno David. Nechybělo ani malé 
pohoštění, které připravily místní obyvatelky a sko-
ro tříhodinové sousedské posezení a vzpomínání na 
minulé doby. A odkud že je zvon? Zvon byl vyroben 
ve zvonařství Jan Šeda v Orlických Horách, potřebná 
kování zhotovil místní kovář pan Gigal, šindele mají 
původ Žďárských vrchů, dřevěná konstrukce je z jed-
le z Beskyd a tu do konečné podoby upravili a celé 
zkompletovali zkušení tesaři od pana Tomáše Huricha. 
Děkujeme jim a i panu Hurichovi, za toto dílo, které 
nám bylo slavnostně, včetně provazu, při příležitosti 
křtu předáno do užívání. Tak a nyní už jen chybí ši-
kovný zvoník, který by byl znalý a uměl tuto již vzác-
nou činnost vykonávat. Vždyť i v minulosti měla snad 
každá vesnice svoji zvoničku. No, a pokud si kolem-
jdoucí turisté či pocestný na zvon zazvoní, tak ať si 
nezapomene něco pěkného přát! Hana Horáková
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HÁZENÁ – ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA 2021/2022

Letošní sezóna z pohledu výsledků byla především 
v mládežnických kategoriích velmi úspěšná. Letos se 
povedlo sportovně téměř všechno – od mladšího do-
rostu, přes žactvo až po přípravku.

Mladší dorost byl letos přihlášen v kategorii dívek 
i chlapců. Chlapci nejprve po podzimní části 2. ligy 
mladšího dorostu postoupili do mistrovské nadstav-
bové části, kde po opravdu velmi dobrých výkonech 
s velmi dobrými a velmi házenkářsky známými celky 
vybojovali celkové třetí místo. Kluci po celou dobu 
hráli rychlou, útočnou a velmi pohlednou házenou. 
Trpělivě dokázali většinu svých zápasů vyhrát a ty co 
nevyhráli, v nich určitě své soupeře minimálně po-
trápili. Velké poděkování patří do Zruče nad Sázavou 
a Havlíčkova Brodu, hráči těchto měst totiž utvořili 
s našimi dorostenci kompaktní a velmi dobře posklá-
daný tým. 

Mladší dorostenky letos dokázaly vyhrát Středočes-
kou ligu mladšího dorostu. Ano naše družstvo z naše-
ho města to dokázalo a v celorepublikové soutěži vy-
hrálo a ukázalo nám, že v Ledči házenou hrát umíme. 
Až na posledním zápase v Plzni se rozhodlo o cel-
kovém vítězi, tak moc byla tato soutěž vyrovnaná. 
Holky zaslouží za svoje výkony pochvalu, především 
také proto, že tento tým byl věkově oproti ostatním 
týmům velmi mladý. Je to opravdu velký úspěch. 

Další velmi úspěšnou kategorií byla kategorie star-
ších žákyň, které soutěžila v Lize Vysočiny a holky  

krajskou soutěž vyhrály. Svými přesvědčivými vý-
sledky si dokázaly holky postupně na podzim vybu-
dovat velký náskok, který si na jaře udržely a na konci 
sezóny si převzaly z rukou krajského manažera pohár 
pro vítěze. Velkým úspěchem této kategorie je také 
účast v Žákovské lize (Mistrovství ČR), kde se tým 
z Ledče prezentoval historicky úplně poprvé. A ko-
nečné 12. místo z 25 družstev je perfektní umístění. 
V Žákovské lize holky doplnily tři hráčky z Havlíč-
kova Brodu, kterým tímto děkujeme za výbornou 
spolupráci. Z týmu našich starších žákyň se zároveň 
tři hráčky (Barbora Prchalová, Nikola Výborná a Ga-
briela Pešková) probojovaly do nominace na Letní 
olympiádu dětí a mládeže, kde budou reprezentovat 
kraj Vysočina. 

Na Letní olympiádě dětí a mládeže budou reprezen-
tovat i dva naši starší žáci (Ondřej Zahálka a Matěj 
Brzoň), kteří se také úspěšně prezentovali na výběro-
vých kempech a svou pílí se o nominaci na této krás-
né sportovní akci pro mládež „poprali“. I přestože 
kategorie starších žáků velký úspěch v Lize Vysočiny 
neudělala, ale není potřeba smutnit, kluci sehráli vět-
šinu vyrovnaných a velmi dobře odehraných zápasů. 
Navíc pomáhali v Havlíčkově Brodě se žákovskou 
ligou, kde nasbírali také tolik potřebné zkušenosti. 
Pokračování příště. 

Za oddíl házené Lenka Pešková
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ZAJÍMAVÉ LEDEČSKÉ ZÁVODY V MOTOKROSU

Sobota 21. května 2022 se stala dějištěm druhé-
ho závodu ze seriálu krajského přeboru Střediska 
motocyklového sportu Pardubice. Závod uspořádal 
místní Automotoklub jako již 2. ročník Memoriálu 
Jaroslava Doležala, kterého jsme si připomenuli mi-
nutou ticha. 

Jednalo se zároveň o již 68. ročník ledečského mo-
tokrosu, který má zde velkou tradici a těší se oblibě. 
Svědčí o tom i jezdecká i divácká účast, kdy sem při-
jela necelá stodvacítka jezdců, mimo jiné z Polska. 
Jezdecké doprovody, spolu s necelou čtyřstovkou 
platících, převážně místních diváků, vytvořily parád-
ní atmosféru celého dne. Kromě skvělého motokrosu 
se diváci mohli výborně občerstvit a podívat se do 
depa, jak vypadají závodníci a jejich stroje zblízka. 

Letošní počasí nám přálo v den závodu, kdy slun-
ce svítilo a kompenzovalo nižší ideální teplotu. Pří-
pravy byly náročné, zejména kvůli vzrostlé trávě, 
kterou naši členové museli ve svém volnu posekat 
na většině našeho závodiště. Na samotné trati se po-
depsalo sucho, a tak jsme museli o závodech kropit, 
za což děkujeme panu Ing. Pavlu Franclovi a hasi-
čům z Jedlé, Světlé a Ledče. Za srovnání trati patří 
velký dík RNDr. Pavlu Policarovi. 

Samotné závody proběhly bez větších zranění, 
i když jsme mohli vidět několik nepříjemných pádů. 
Jelo se opět v několika kategoriích, od nejmenších 

50 kubíkových motorek s nejmenšími řidiči, po 
zkušené závodníky na strojích o objemů 450 ccm. 
Nejzajímavější souboje byly opět k vidění v nejvyš-
ší třídě MX1, kde spolu závodili přední jezdci me-
zinárodního mistrovství ČR v motokrosu – Dušan 
Drdaj, Pavel Dvořáček a Jan Wagenknecht. Celkově 
zvítězil Pavel Dvořáček, před Janem Wagenknech-
tem. Vítěz první rozjížďky Dušan Drdaj kvůli 
zranění nenastoupil do druhé jízdy. Pro Ledečáky 
nejzajímavější souboje byly ve třídách Hobby a Ve-
terán I. Ve Veteránech domácí Radim Doležal skon-
čil druhý za Tomášem Linkem, účastníkem MMČR, 
dále jsme viděli Pepu Vorlického a Jirku Kováře. Ve 
třídě Hobby jezdilo několik domácích jezdců, ze 
členů našeho automotoklubu to byli Dušan Bláha 
a Denis Kubec, dále mimo jiné Miloš Vágner.

Velké poděkování patří všem, kdo se na uspořá-
dání závodů podíleli a jsou ochotni stále věnovat 
svůj čas motokrosu, přestože mají i své další akti-
vity. Dále všem sponzorům, zejména Městu Ledeč 
n. S. a Hradecké stavební společnosti pana Bartáka. 
Rovněž děkujeme Medical Service Davepo s.ro. 
za profesionální zdravotnickou službu a poskytnu-
tí čtyřkolky, která by se v případě potřeby rychle 
dostala na jakékoliv místo na trati. Velice si této po-
moci vážíme a víme, že není samozřejmá. 

Jana Doležalová
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Společenská kronika Ledečského 
zpravodaje čas od času nosí i smutné 
zprávy. Jednu z nich přinášíme i teď. 
Dostal jsem ji od rodiny paní ALENY 
VOSMÍKOVÉ, která 23. května letoš-
ního roku zemřela. Zpráva krátká, fatál-
ní – která mě zaskočila.

Poslední roky života paní Aleně ztrp-
čoval život prevít covid, který jí způso-
bil nemálo trablů a znemožňoval nám 

i častější osobní styk. Telefonáty jsme však nevynechávali 
a byl jsem vždy překvapený, že paní Alena byla vždy optimis-
tická, své trable potlačovala a dovedla je i lehce zlehčovat.

Naše přátelství a spolupráce byla relativně krátká. Paní Vo-
smíková se ozvala do redakce zpravodaje, jestli bych neměl 
zájem o nějaké vzpomínky. Dali jsme si schůzku v pečovatel-
ské službě a nejenže spolupráce byla hned na světě, ale také 
jsme si vzájemně padli do oka. Brzy jsme od témat příspěvků 
plynule přeskakovali do všech témat života a záhy jsme toho 
vzájemně věděli hodně i o životě našich rodin. Notovali jsme 
si nad aktuálním společenským i politickým životem ve spo-
lečnosti.

Paní Alena byla bystrá pozorovatelka a i přes pokročilý věk se 
okolnímu dění nikterak nevzdalovala. Moc se mi líbily ty její jis-
křičky v očích, kdy se dokázala srdečně smát, ale pronést i lehce 
ironickou poznámku. Tyhle jiskrné oči vždycky trochu zvlhly 
při vzpomínkách na dětství, zejména pak na tatínka, kterého ob-
divovala a milovala – jak už to holky mají často nastavené.

Obdivoval jsem, kolik energie bylo v tomhle křehkém těle. 
Pozoroval jsem, jaký respekt si automaticky dovedla získat ve 
svém okolí. Energii nejspíš získávala od blízkého kontaktu se 
svou rodinou, o které vždy hezky mluvila a na kterou se těšila.

Budou mi moc scházet její příspěvky, pečlivě ručně psané 
na archu linkovaného papíru. Příspěvky, které měly vždy hlavu 
a patu a také vždy jen minimální redakční úpravu. Články měly 
i velký ohlas u čtenářů – lidé si velmi rádi připomínají minulé 
události, jména míst i lidí. V tomhle byly vzpomínky velmi 
cenné i pro archiv města.

Měli jsme ještě plány na další vzpomínky a povídání, už je, 
bohužel, nenaplníme.

Na naše krátké přátelství s paní ALENOU VOSMÍKOVOU 
budu vždy velmi rád vzpomínat a doufám, že jsme společně 
přinesli i potěšení pro čtenáře Ledečského zpravodaje. Bylo to 
fakt dobré! Čest její památce. ok

PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA

Dne 19. července 2022 uplynuly dva roky, 
kdy nás navždy opustil náš drahý a mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček, strýc 
a švagr – pan KAREL VOJÍŘ z Kožlí.

S úctou a bolestí v srdci vzpomíná 
manželka, dcera a syn s rodinami.

„Kdo v srdci žije, neumírá“
Dne 4. srpna 2022 uplyne již 10 smut-
ných let, kdy nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek a dědeček
– pan Zdeněk HRABAŇ z Ledče n. S. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomínejte 
s námi.

S láskou stále vzpomínají manželka 
a dcera s rodinou.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 27. června tohoto roku tomu byly již 
dva roky, co nás opustil drahý manžel, ta-
tínek, dědeček a pradědeček
– pan MILOSLAV POPEK z Ledče n. S.

S bolestí v srdci vzpomínají manželka, 
děti, vnoučata a pravnoučata.

Dne 31. července uplyne 6 let od úmrtí 
paní MUDr. EVY NÁPRAVNÍKOVÉ, 
zubařky z Ledče n. S.
S láskou a úctou za veškerou práci a péči 
vzpomínají rodiny Pleskačova, Mišoňova, 

Urbanova, Frydrychova, Nápravníkova 
a ostatní příbuzní. 

Dne 18. srpna letošního roku tomu bude 
35 let, kdy tragicky zahynul ve věku 24 let 
syn, manžel a tatínek
– pan MILOŠ POPEK z Ledče n. S.

S bolestí v srdci vzpomínají manželka, 
matka, syn a dcera s rodinami.
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V SRPNU VÁS ZVEME na barevné fotografie de-
váťáků, kteří opustili základní školu, VÍTÁNÍ DĚTÍ 
na radnici, do SLUNEČNÍ ZÁTOKY i případný pře-
hled kandidátů pro KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022. 
Zpravodaj vyjde, z důvodů dovolených, až na kon-
ci druhého srpnového týdne. Hezké léto i s Ledeč-
ským zpravodajem. ok

ZAŽLOUTLÝ ARCH LINKOVANÉHO PAPÍRU
SI SCHOVÁM NA PAMÁTKU ZA ALENOU VOSMÍKOVOU


