
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 8 * ROČNÍK XXX * CENA 10,- Kč

Srpen
2022



2

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost červenec 2022

13.–14. 8. MUDr. Palánová Helena, 
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 
569 426 103

20.–21.8. MUDr. Lamdsmanová Romana, 
Hrnčířská 2925, H. Brod

Tel.: 
569 428 238

27.–28. 9. MUDr. Beránková Marie, 
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 
569 426 109

3.–4. 9. MUDr. Stratilová Marie, 
Havlíčkova 848, Chotěboř

Tel.: 
777 993 880

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

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.

• V červenci roku 2022 se rada města sešla dne 
18. července. Na svém jednání rada města pro-
jednala tyto podstatné body:

• schvaluje poskytnutí dotace, fi nančního daru 
z rozpočtu města pro rok 2022 organizacím 
a spolkům v celkové výši 30.000 Kč (MO ČRS 
Ledeč, Melechovský okruh a sraz ČS motocy-
klů, Centrum České historie).

• ukládá vedoucímu odboru samosprávy reali-
zovat poptávkové řízení u bankovních institucí 
KB, ČS a ČSOB na výběr nejvhodnější nabíd-
ky úvěru ve výši 14.500.000 Kč na fi nancování 
akce – Trvalé zajištění skalního masivu Šeptou-
chov.

• schvaluje výpůjčku prostor rekultivované 
skládky „Rašovec“ – v termínu od 18. 8. 2022 
(od 14:00 hod) do 21. 8. 2021 (do 16:00 hod), 
za účelem pořádání motocyklové akce „Mele-
chovský okruh a Trojkolování 2022“, společ-
nosti FORM Solution s. r.o.

• schvaluje uzavření pachtovní smlouvy se spo-
lečností VRCHA a.s. 

• schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části po-
zemku parc. č. 887/84 v k.ú. Ledeč nad Sáza-
vou.

• bere na vědomí přehled o neplacení nájemného 
za pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad 
Sázavou (stav k 31. 5. 2022) a zároveň bere na 
vědomí předložený vývoj dlužných částek a je-
jich umořování.

• schvaluje nového nájemce v bytě DPS.
• schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících 

k podnikání v budově Polikliniky s paní E. B. 
za účelem provozování fyzioterapie.

• schvaluje Smlouvu na pronájem dvojgaráže 
v budově Polikliniky se společností DOKA 
mont s.r.o.

• schvaluje ceník za poskytované služby (vstupné 
a poplatky za pronájem ledové plochy) v areálu 

městského zimního stadionu – ATOS aréna Le-
deč nad Sázavou s platností od 1. 8. 2022.

Zastupitelstvo města se konalo dne 27. 7. 2022. 
Pro potřeby zpravodaje vybíráme tyto podstatné 
body:
• schvaluje směnu částí pozemků označených 

v geometrickém plánu ve vlastnictví Města Le-
deč nad Sázavou za části pozemků označených 
ve stejném geometrickém plánu ve společném 
jmění manželů M. a Z. K. a přijetí daru částí 
pozemků označených ve stejném geometrickém 
plánu ve společném jmění manželů M. a Z. K., 
vše v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou, včetně po-
vinnosti Města Ledeč nad Sázavou zřídit věcné 
břemeno – služebnost inženýrské sítě a služeb-
nost cesty a stezky pro případ, že by ze strany 
Města Ledeč nad Sázavou nedošlo ke splnění 
závazku vybudovat stavbu ZTV.

• schvaluje a zavazuje se zabezpečit fi nanční kry-
tí investiční akce „ Trvalé zajištění skalního ma-
sivu „Šeptouchov“ na parcele 1934/1 a 2331/1 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou“ přijetím úvěru ve 
výši 14 500 000 Kč nebo zajištění fi nancování 
z jiných zdrojů.

• schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností STRIX Chomutov a.s. na stavební práce 
„Trvalé zajištění skalního masivu „Šeptou-
chov“ na parcele 1934/1 a 2331/1 v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou“ dle zhotovitelem podané nabíd-
ky ze dne 1. 7. 2022 za celkovou cenu ve výši 
11 871 270,39 Kč bez DPH. 

Další termín veřejné schůze zastupitelstva měs-
ta je naplánován na 19. září 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

Mgr. Michal Simandl, místostarosta města
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VETERÁN SÁZAVSKÝCH SKAUTŮ OSLAVIL NAROZENINY

SLUNEČNÍ ZÁTOKA DOSTÁLA SVÉMU POJMENOVÁNÍ
NA SETKÁNÍ NECHYBĚL ANI NESTOR SONNY

Sluneční zátoka letos plně dostála svému jménu, když při-
vítala účastníky setkání foglarovců – které zde Sdružení přátel 
Jaroslava Foglara uspořádalo poprvé již v roce 2002 – mod-
rou, sluncem zalitou oblohou. A přesto jsme tu zažili pořádnou 
bouřku! To když vyšlo najevo, že někteří z prodejců foglarov-
ských předmětů opomněli požádat pana správce o svolení! Po 
každé přeháňce se ale jak známo vždycky vzduch vyčistí, a tak 
snad nějakým magickým kouzlem tohoto památného místa se 
stalo, že všechny ty nejrůznější drobné i větší spory a nesváry, 
kterými jsme čas od času zahanbováni, byly alespoň pro tento 
den zapomenuty.

Když kvůli úrazu musel snad poprvé vůbec letošní Zátoku 
vynechat její hlavní organizátor Miloš Vraspír – Bobr, chopil 
se místo něho pomyslné dirigentské taktovky setkání předseda 
Sdružení přátel Jaroslava Foglara Vojta Hanuš. Alespoň na dál-
ku jsme poslali Bobrovi pozdrav a přání brzkého uzdravení!

Minutou ticha bylo vzpomenuto těch, kteří nás od posledního 
setkání opustili navždy: Jan Pavlásek – Song, Bohumil Koláček 
– Abbé, Vlastislav Toman – Hadži…

S nadšením byli přivítáni dva letošní velcí jubilanti – de-
vadesátníci: Jaroslav Novák – Jaris se svým vždy pohotovým 

fotoaparátem (s jeho letošní fotografi ckou kolekcí ze Sluneční 
zátoky se lze seznámit v odkazu na konci článku) a stále čilý, 
usměvavý legračník a vtipálek Zdeněk Marek – Rychlonožka! 
S oběma si podal ruce i nestor letošního setkání – šestadevade-
sátiletý skaut Sonny – Stanislav Kovařík! Gratulace všem!

Nabídka knížek a jiných foglarovských tiskovin byla letos 
mimořádně bohatá a bylo o ní již dostatečně informováno. 
Přesto se objevilo jedno překvapení: SPJF vydalo sešit s něko-
lika příběhy Rychlých šípů v ukrajinštině (Bohoušek informu-
je v samostatném článku) a zájem sběratelů byl o něj veliký. 
Kromě tiskovin byly zastoupeny i další sběratelské předměty 
s foglarovskou tematikou: barevní bobři z 3D tiskárny, ježci 
v klecích, obrázky, přívěšky a dokonce i samotný Jaroslav Fo-
glar v podobě cínové fi gurky! Nechyběl ani tradiční pamětní 
list.

Líně tekoucí Sázava zlákala mnohé ke koupání, jiní dali 
přednost třeba návštěvě Muzea Jaroslava Foglara v ledečském 
hradě.

Tak sbohem Zátoko! A na shledanou zase za rok – v sobotu 
17. června 2023!

Převzato ze serveru Bohoušek, foto Jaroslav Pešek.

Jen měsíc po tradičním setkání skautů ve Sluneční zátoce 
oslavil nejstarší účastník této vyhledávané a prestižní akce své 
narozeniny. Stalo se tak v polovině letošního července a pořa-
dí těch narozenin zní až neuvěřitelně, pan Stanislav Kovařík, 
Sonny završil věk 96 let. Jeho skautští přátelé mu připravili 

ve světelské klubovně malé pohoštění, ale především přátel-
ské setkání, které má oslavenec tak rád. Redakce Ledečské-
ho zpravodaje se s gratulací samozřejmě přidává a děkuje za 
osobní přízeň i léta trvající spolupráci na tvorbě zpravodaje.

 ok
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ČERVNOVÉ VÍTÁNÍ DĚTÍ NA LEDEČSKÉ RADNICI

POŽEHNANÝ ČAS LÉTA A ÚRODY 2022

Andrea Jeřábková Antonín Petrus

Matěj Šrámek Ondřej Stýblo

Tomáš VojířPatrik Lebeda
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SLAVNOST PO CELÝ DEN

DRUHÁ A TŘETÍ SEČ TRAVNATÝCH PLOCH
V NAŠEM MĚSTĚ

Byl příjemný letní den 11. června 2022, ještě nás 
nesužovala vedra, která přišla o měsíc později. Do 
konce tohoto kalendářního roku zbývalo ještě celých 
203 dní a celé letní prázdniny k tomu a se školním 
vysvědčením se už nedalo hýbat. Svátek měl Bruno, 
stejně asi žádného neznáte jako já, kulturní část národa 
si připomínala 141. výročí otevření Národního divadla 
v Praze. Ale ani na to nejspíš nemyslelo šest ledeč-
ských rodin, které se právě chystaly k jinému slavnost-
nímu aktu – vítání dětí na místní radnici. Obřad to byl 
hezký a důstojný, však ho také vedl, náležitě důstojný 

a vzrostlý zastupitel, pan Marek Kroutil. Dotvořit mi-
lou atmosféru slavnosti mu pomáhaly podstatně méně 
vzrostlé děti z Mateřské školy Na Pláckách, které vedla 
paní učitelka Helena Jahnová. Kultury bylo nadbytek 
i po celý den – probíhaly totiž povedené Městské slav-
nosti. Mezi šesti vítanými dětmi byla jediná holčička 
Andrea, tak měla hned pět potencionálních tanečníků. 
Všem zúčastněným přejeme pevné zdraví a dobré zá-
zemí v rodinách i ve městě Ledči n. S. -LS-, ok

Snímky z vítání na protější straně,

V minulém vydání zpravodaje jsem vás informo-
val, že volební programy a kandidátky jednotlivých 
stran a hnutí, které se účastní letošních komunál-
ních voleb v Ledči budou součástí už srpnového 
zpravodaje. Čáru přes tyto naše redakční plány nám 
udělaly právě ony zaregistrované subjekty. Dohodly 
se, že udělají společnou prezentaci v zářijovém vy-
dání Ledečského zpravodaje. Což musíme respek-
tovat, takže budete mít na výběr svých favoritů pro 
tyto volby trochu zkrácený čas. Už teď můžu slí-
bit, že bude z čeho vybírat a o překvapení nebude 
nouze. 

Každopádně volební kampaň bude velkou konku-
rencí začátku nového školního roku, který v těch-
to vydáních vždy dominoval. Samozřejmě, že nás 
bude organizační uspořádání nového školního roku 
na zdejších školách i mnohé novinky zase moc za-
jímat a už teď žádáme vedení těchto škol, aby nám 
své zprávy včas poslali.

Věřím, že to všechno v zářijovém zpravodaji po-
rovnáme tak, aby naši čtenáři byli dobře informováni 
a spokojeni. Ale kus léta, prázdnin a dovolených je 
ještě před námi, tak užívejte tohoto příjemného času 
v plné míře, na starosti je času ještě dost.  ok

VOLBY I NOVÝ ŠKOLNÍ ROK BUDOU NOSNÝM
TÉMATEM ZÁŘIJOVÉHO LZ

Ve druhé dekádě května již byly pokoseny následu-
jící plochy – Poliklinika, obě sídliště, oba hřbitovy, 
školky, školy, před bývalým fi nančním úřadem, část 
Koželské ulice, příjezdy do města, motokrosové zá-
vodiště, atd.

Tento článek je psán 25. července musíme se tedy zá-
konitě ptát, jak je to vlastně v našem městě? Všichni 
víte, že v našem krásném městě jsme vždy hledali střední 
cestu, která by nejvíce vyhovovala většině obyvatelstva. 
V realitě to znamená, že exponované travnaté plochy, 
tedy plochy na sídlištních útvarech a obytných částech 
kosíme minimálně 3x ročně, méně exponované plochy 
na okraji města pak pouze 1x ročně. V současnosti jsou 
již pokoseny 3x plochy okolo Polikliniky, dokončuje se 
druhá seč starého sídliště, jsou posekány příjezdy v uli-
ci Koželská. Druhá seč bude pokračovat od 1. srpna na 
novém sídlišti, poté bude následovat Haškovka, „druhé 
kolo všech ploch“ by mělo být dokončeno nejpozději do 
10. září. Samozřejmě do druhých sečí budou zasahovat 

třetí a další seče dětských hřišť, školek, škol atd. Zají-
mavostí v letošním roce je i to, že kosení ovlivňovali 
fi lmaři a konání různých kulturních akcí.

Červenec přinesl tropické dny i noci. Řada, zejména 
starších lidí velmi přivítala, když v okolí jejich obydlí 
nebylo ještě podruhé pokoseno a vzrostlý porost ský-
tal alespoň trochu příjemné prostředí. Opakem pak 
může být vyprahlý nízký trávník, který určitě pohodu 
bydlení nezlepšuje. 

Kosení ploch probíhá postupně a to dle lokalit, sa-
mozřejmě není výjimkou, že plochy na příjezdu do na-
šeho města a referenční plochy jsou upravovány před-
nostně. Je určitě pochopitelné, že nemohu být všechny 
plochy upraveny naráz v jednom a témže týdnu. Od 
začátku prací do ukončení každé jednotlivé 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.

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru OVŽP
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ

ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVENEC 2022

ŘÍDIL VOZIDLO PO PO-
ŽITÍ ALKOHOLICKÝCH 
NÁPOJŮ – Dne 6. 7. 2022 
byly policejním orgánem dle 
§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony 
trestního řízení ve věci přečinu 
ohrožení pod vlivem návyko-
vé látky, kdy dvaapadesátiletý 
muž dne 6. 7. 2022 v době nej-
méně od 12:30 hod. do 12:50 

hod. úmyslně vykonal jízdu jako řidič osobního motoro-
vého vozidla zn. Škoda Octavia, a to z obce Hněvkovice 
z místa svého bydliště do Ledče nad Sázavou. Zde byl 
na ulici Boženy Němcové následně zastaven a téhož dne 
ve 12:50 hod. kontrolován hlídkou obvodního oddělení 
PČR Světlá nad Sázavou. Po vyzvání k předložení do-
kladů k provozu a řízení vozidla řidič předložil pouze 
doklady od vozidla, řidičský průkaz u sebe neměl. Ná-
sledně byl vyzván k podrobení se dechové zkoušky na 
přítomnost alkoholu v dechu, kalibrovaným přístrojem 
Dräger, která vyšla dne 6. 7. 2022 v 12:56 hod. s pozi-
tivním výsledkem 1,00‰ alk. v dechu, druhou decho-
vou zkouškou bylo naměřeno v 13:01 hod. 0,90‰ alk. 
v dechu a třetí dechovou zkouškou v čase 13:07 hod. 
bylo naměřeno 0,83‰ alk. v dechu. Z tohoto důvodu 
byl řidič na místě vyzván k podrobení se lékařskému 
vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu 
(žilní krve), s čímž souhlasil a toto podstoupil. Řidič na 
místě doznal požití alkoholu před jízdou. U soudu mu 
hrozí trest odnětí svobody v trvání až jednoho roku, pe-
něžitý trest, nebo zákaz činnosti.

VLOUPÁNÍ DO RYBÁŘSKÉ BOUDY V KATA-
STU OBCE MSTISLAVICE – Dne 8. 7. 2022 byly 
policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony 

trestního řízení ve věci přečinu krádeže, ke kterému do-
šlo v přesně nezjištěné době dne 8. 7. 2022 od 12:00 hod. 
do 20:10 hod. Doposud nezjištěný pachatel vstoupil na 
volně přístupný břeh rybníka „Hybšťák“ v obci Bojiště, 
k.ú. Mstislavice, okr. Havlíčkův Brod, kde nalezenou 
cihlou rozbil vstupní sololitové dveře do rybářské bou-
dy, vzniklým otvorem protáhl ruku a tahem ven dveře 
v místě u pantů vylomil z rámu. Tímto způsobil škodu 
ve výši 2.000,- Kč. Poté je opřel z vnější strany o boudu, 
vnikl dovnitř, kde prohledal skříňku se zásuvkami, ze 
kterých však nic neodcizil a dále ze skříňky s alkoho-
lem odcizil 1 ks lahvového piva v hodnotě 30,- Kč, čímž 
způsobil škodu v celkové výši 2.030,- Kč. V případě 
uznání viny před soudem tomuto neznámému pachateli 
hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti 
nebo propadnutí věci.

PORUŠOVÁNÍ DOMOVNÍ SVOBODY A KRÁDEŽ 
VLOUPÁNÍM V OBCI VILÉMOVICE – Dne 20. 7. 
2022 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu za-
hájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže 
a porušování domovní svobody, kdy doposud neznámý 
pachatel v době od 16. 7. 2022 od 00:00 hod. do 18. 7. 
2022 do 20:00 hod., blíže nezjištěným způsobem odstra-
nil dřevěná prkna tvořící zeď stodoly, která je součástí 
domu v obci Vilémovice a zde vzniklou mezerou ná-
sledně odcizil 4 ks pneumatik s disky v celkové hodno-
tě 11.000,- Kč, 1 hoblík elektrický v hodnotě 900,- Kč, 
svářečku plastového potrubí v hodnotě 900,- Kč a dále 
poškodil palubková vrata garáže ve výši 2.500,- Kč, čímž 
způsobil celkovou škodu ve výši 15.800,- Kč. Při ustano-
vení pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody 
až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S.,

Policejní stanice Ledeč n. S.
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DOBROVOLNÍ HASIČI

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Dobrý den, vzhledem k tradici před-
chozího velitele stanice HZS mjr. Jana 
Šimanovského, velmi rád navážu na 
pravidelnou měsíční informovanost le-
dečských občanů stran činnosti hasič-
ské záchranné stanice v našem krásném 
městě a okolí. Prázdninový měsíc čer-
venec, se nesl především v duchu výjez-
dů, kde dominovaly převážně výjezdy 

rázu technické pomoci, kdy se jednalo konkrétně o jedenáct 
výjezdů, kdy z důvodu letních měsíců převládala především 
pomoc s likvidací obtížného hmyzu. Dále byla ledečská jed-
notka profesionálních hasičů povolána ke dvěma dopravním 
nehodám, několika padlým stromům, které bránily plynulos-
ti silničního provozu a nesmíme rovněž opomenout několik 
výjezdů z důvodu otevření uzamčených prostor, které jsou 

rovněž velmi častou událostí, co se technické pomoci týče. 
Ač v těchto dnech venkovní teploty dosahují skutečně velmi 
vysokých hodnot, byla naše jednotka povolána pouze k jedno-
mu požáru, kdy se jednalo o požár osobního automobilu, které 
vzplálo z důvodu technické závady. Při tomto požáru nebyl 
naštěstí nikdo zraněn a požár byl uhašen ve spolupráci s jed-
notkou SDH obce Číhošť. Když už jsem zmínil jednotku SDH 
obce Číhošť, jistě nesmím opomenout účast naší jednotky při 
oslavách výročí 130. let založení hasičského sboru obce, které 
se ledečští profesionální hasiči zúčastnili, aby mohla veřejnost 
nahlédnout do útrob našeho výjezdového automobilu TATRA 
CAS 20/4000/240-S2T Terra, které zde bylo přistaveno a pre-
zentováno. Krásné, klidné a prosluněné prázdninové dny bez 
nehod.

ppor. Petr Ševců, 
velitel hasičské záchranné stanice Ledeč n. Sáz.

V uplynulém období se ledečtí dobrovolní hasiči věnovali 
svým v červenci tradičním úkolům. Na dvou táborech v oko-
lí Ledče předvedli dětem svojí techniku a opět asistovali na 
Vikingské bitvě i na Notorburgu. Výjezdy byly zaznamenány 
dva. V jednom případě se jednalo o planý poplach způsobe-
ný aktivací čidla elektronické požární signalizace v Koutech, 

v druhém byla jednotka vyslána k menšímu požáru polního po-
rostu nedaleko Bojiště. Mezi aktuality lze zařadit informaci, že 
ledečtí dobrovolní hasiči mají ve svých řadách dalšího strojní-
ka, zkušeného hasiče Tomáše Krejčíka, který si kromě přísluš-
ných kvalifi kačních předpokladů rozšířil řidičského oprávnění 
na skupinu C.  Dan Horký
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO
CENTRA

 Základní umělecká škola vás zve na VÝSTAVU VÝ-
TVARNÉHO OBORU AKADEMIE SEN, která pro-
bíhá od 30. června do konce srpna v ledečské synagoze. 
Otevřena bude po předchozí domluvě v Infocentru na 
Husově náměstí.

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

 MC Ledňáček vás zve ve čtvrtek 18. srpna na PIKNIK 
V TRÁVĚ na zahradě u MC Ledňáček. Začátek od 9:00. 

 Hrad a Divadelníci v Ledči nad Sázavou vás zvou ve 
čtvrtek 18. srpna na VEČERNÍ PROHLÍDKY HRA-
DU. Začátek prohlídky je v 19:00, 20:00 a 21:00. Re-
zervace a objednávky na prohlidkyledec@seznam.cz 
nebo na tel.: 733 382 227.

 MC Ledňáček vás zve ve čtvrtek 25. srpna na LOUČE-
NÍ S PRÁZDNINAMI, které se uskuteční na Stvoři-
dlech. Začátek od 14:30. Více informací na plakátech.

 Hrad a Divadelníci v Ledči nad Sázavou vás zvou ve 
čtvrtek 25. srpna na VEČERNÍ PROHLÍDKY HRA-
DU. Začátek prohlídky je v 19:00, 20:00 a 21:00. Re-
zervace a objednávky na prohlidkyledec@seznam.cz 
nebo na tel.: 733 382 227.

 Melechovský okruh zve všechny příznivce českoslo-
venských a východoněmeckých motocyklů, ale též pří-
znivce, nadšence tříkolových strojů a diváky na další 

ročník motocyklové akce MELECHOVSKÝ OKRUH 
a TROJKOLOVÁNÍ, který se uskuteční o víkendu 
19.–21. srpna na Rašovci u motokrosového závodiště 
v Ledči. Více na https://www.melechovskyokruh.cz/.

 Obec Hněvkovice vás srdečně zve v sobotu 20. srpna 
na IX. HNĚVKOVICKÉ SLAVNOSTI. Program: 
13:30–15:00 – Sebranka, 15:30–16:30 – Jakub Smolík, 
17:00–18:00 – Keks, 18:30–19:30 – Fanda Tomášek 
Country, 20:15–21:15 - LIKE IT, 21:45–22:45 - Michal 
Šindelář s kapelou, 23:00 – Melodie. Těšit se můžete 
na dvě vystoupení kouzelníka pro děti, dále na Kateřinu 
Šedivovou, na čtyři vystoupení skupin ze SVČ Ledeč 
a mezi 21:15–21:45 na velký ohňostroj.

 Extreme Racing Team vás zve do Hněvkovic u Led-
če nad Sázavou na FICHTL CUP, který se uskuteční 
v sobotu 27. srpna. Prezentace od 10:00–12:00 a start 
ve 13:00 hod. Jede se za každého počasí a přilba je pod-
mínkou! Přihlášky na tel. 605 935 951. Jsou to všechny 
stroje do 50 ccm, kategorie ženy – domalep – moped 
– pařez – pionýr – moto 50 – speciál, okruh pro děti 
obsah neomezeně, juniorky do 15 let, juniorky do 10 
let, junioři do 15 let a junioři do 10 let.

 Melechov z. s. pořádá 27. srpna XTR MELECHOV 
(500 m plavání, 42 km kolo, 10 km běh). Prezentace 
8–9:30, start hlavního závodu 10:15, start dětských závo-
dů 15:00. Info a online registrace na www.melechov.cz 

PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí – 6. září
Mirka Pajerová, DiS, Dana Sedláčková, DiS.
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PRÁZDNINY V LEDČI (PŘED ŠEDESÁTI A VÍCE LETY)
SYROVINKA BYLA LAHŮDKA MEZI VŠEMI LAHŮDKAMI

Již šedesát období prázdninových měsíců nebydlím 
v Ledči, přesto mi to nedá, abych se pokaždé nevrátil 
v tento čas do míst svého mládí. Vždyť každý je doma 
tam, „kde cvrnkal kuličky“.

Hned první den, pro školáky nejkrásnějšího ročního 
období, jsem utíkal do Výběru, abych si koupil tak zva-
nou rybářskou udičku, tedy pár metrů vlasce s brčkem 
a háčkem. Vše připravené tak, že se to jen připevnilo na 
proutek. Ještě před tím, než jsem mohl nahodit, musel 
jsem spolu s dalšími dětmi absolvovat školení na rybář-
ském svazu. Týkalo se nejen poučení, jak velké kousky 
od jednotlivých druhů úlovků si můžeme odnést domů, 
ale také slušného chování. Za jednu desetikačku jsme 
dostali rybářský lístek a za druhou povolenku s brožur-
kou s fotografi emi ryb a povolenými mírami. To vše 
bylo pro vymezený úsek Sázavy, ve městě mezi jezy. 
Nejvíce se mi to líbilo u ústí potoka do řeky, naproti 
hradu nebo také pod mlýnem u kostela. Před regulací 
měla Sázava travnatý břeh a bělilo se zde prádlo. Za 
úkol jsme měli také toto občas pokropit, aby mohlo 
uschnout a zase se mohlo pokropit. Malér byl, když přes 
cíchy, polštáře a prostěradla přešlo hejno hus, které zde 
v přilehlých staveních chovali.

 Rád jsem také na pár dní jezdil do Souboře k vzdá-
lené tetě Marii Cihlářové a jejímu bratrovi Františkovi. 
Prázdniny zde trávil pravidelně jejich synovec Ervín až 
z Ostravy. Bylo to v době kolektivizace zemědělství. 
A „Soubořáci“ se rozhodně nedali. Jednou je drželi na 
úřadě dlouho do noci, ale nepodepsali. Jejich políčka 
sice velkým bohatstvím neoplývala, ale své půdy se ne-
chtěli vzdát. Již kvůli svým předkům, kteří se zde po 
řadu let plahočili.

 S Ervínem jsme chodili pást krávu. Přitom jsme si na 
ohýnku v kotlíku vařili polévku z kostky. Žádná sláva 
to nebyla, ale nám chutnala. Jednou jsme byli zabráni 
do vaření tak hodně, že nám kráva utekla. Hledali jsme 

ji do noci s baterkou po všech polích a stráních. Na-
konec to dobře dopadlo. Byly to však nervy. Spát jsme 
chodili na půdu do sena. To nemělo chybu.

Cihlářovi, jako soukromí zemědělci, chovali vedle 
krávy „tulačky“, také slepice, králíky a prase. To se kr-
milo na váhu hodně přes dva metráky. Sádlo, kterého 
bylo hojně, se uchovávalo v kameninových nádobách 
a vydrželo snad celý rok. Část mléka od kravky se 
muselo odvádět. Zbytek byl nejen k přímé konzumaci 
(s bramborami na loupačku to byla lahoda), ale tlouklo 
se z něho i máslo. Pro chleba se chodilo do Habreku. 
Tříkilogramové bochníky vydržely i týden.

K létu patří pochopitelně i koupání. Jak jsem se již 
zmínil, nejčastěji jsme chodili pod stadion. Někdy však 
i k mlýnu na jez a také na louku nad cementárnu, kde 
je dnes Vila Markéta. To vše jsme pochopitelně střídali 
se Stvořidly. A pokud se sluníčko zakabonilo, vyrazi-
li jsme na houby. Mamka nejraději chodila na Přeme-
lovsko a Pekelsko, otec k Nezdínu s neodmyslitelnou 
kapličkou. Rádi jsme však chodili i na jiná místa, třeba 
do Chřenovic nebo nad Hradec. Otec zde měl na jedné 
samotě kamaráda, p. Havlína, u kterého se nám dostalo 
vždy občerstvení s nezbytnou kávou. Krásně však bylo 
i na jiných místech v okolí města.

Poslední podzim našeho bydlení v Ledči se neobvykle 
urodilo syrovinek, mé nejoblíbenější houby. Tento lesní 
poklad se musel opatrně vydloubnout ze země a doma 
udusit na másle. To byla lahůdka mezi všemi lahůdka-
mi. Mamka si již nevěděla rady s úlovky, kterými ji otec 
denně zásoboval, a tak syrovinky po tepelné úpravě na 
másle zavařovala. Po odchodu z Ledče jsme pozvali na 
tuto lahůdku z Posázaví nové sousedy, a hned jsme se 
dobře „zapsali“. Musím se přiznat, že od té doby jsem 
o syrovinku nezavadil. Zmizela tak rychle, jako mé 
mládí v Ledči. 

Václav Loukotka  

Na snímcích dobové koupání 
pod hradem na Sázavě a také teta 
M. Cihlářová ze Souboře.



10

POVODNĚ 2002 – SÁZAVA SPÍŠ VYHROŽOVALA

SRPNOVÝ SPLAZ BAHNA ŠKODIL NA HORNÍ LEDČI
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DVOJKOVÉ ROKY
VELKÁ VODA I SPLAZ BAHNA – TO BYL SRPEN ROKU 2002 

Polovina prázdnin roku 2022 je 
už za námi (optimisté přidají, že 
zbývá ještě krásný celý měsíc to-
hoto velebeného času), povětšinou 
jsme se potili, několik dnů teplota 
významně překračovala 30 °C. 
Z médií se ozývaly varovné hlasy, 
jak se nejlépe chránit – nelézt na 
slunce, hodně pít. Trochu knížecí 
rady, a tak si z dětství vzpomínám, 
jak horké byly mnohé prázdnino-
vé dny, ale ona se žádná varovná 
hlášení nevyskytovala, nikdo tep-
loty nesrovnával, ani netvořil re-
kordní tabulky. Zemědělci museli 
sklidit svou pracně získanou úro-
du, a to bez klimatizací, jen s jed-
noduchou technikou a za pomoci 
tažných zvířat. Opalovací emulze 
nebyly, tak si chlapi vzali bílé ko-
šile a čepici s kšiltem, Ženy lně-
né haleny, suknice a hlavně šátek 
na hlavu. A pitíčko – samozřejmě 
věděli, že napít se musí také, jen 
skladba byla mnohem prostší, 
voda z bandasky s domácí malino-
vou šťávou a mnohde také jenom 
ze známých studánek v okolí ves-
nic. Dneska máme bouřku ohláše-
nou tři dny dopředu a ona stejně 
nepřijde (nebo přijde), stejně jako 
tenkrát. Zase úvod od starého nos-
talgika a morouse, co jste jiného 
mohli čekat!

Při našich návratech proti prou-
du času, se zase vrátíme do roku 
2002, stejně jako už po několikáté 

v tomto roce. A protože jsme 
v měsíci srpnu, nelze jinak než 
připomenout povodně, které 
tenkrát postihly celou republi-
ku. V pondělí 12. 8. 2002 začalo 
pršet a pršelo nepřetržitě desítky 
hodin, až do středečního odpo-
ledne. Následkem toho se zvedla 
i hladina řeky Sázavy, ale to, co 
zpustošila voda na území stá-
tu bylo naprosto nesrovnatelné. 
Po katastrofálních záplavách po 
České republice (od 12. 8.), přišla 
v noci ze 13. na 14. srpna (středa) 
krize i v Ledči. Už odpoledne byl 
vyhlášen I. povodňový stupeň, 
kolem dvaadvacáté hodiny přišla 
zpráva o protrženém (prokopa-
ném) rybníku u Přibyslavi, což 
mělo způsobit povodňovou vlnu, 
která by ohrozila i Ledeč. Voda 
v Sázavě sice stoupala, ale nijak 
dramaticky nevystoupila z břehů. 
Ještě večer byla zalitá silnice na 
Sechov za Papírnou. Před půlnocí 
byly instalovány pytle s pískem 
na nábřeží od „růžového domu“ 
(Mlýnská 137) směrem k mostu. 
V těchto místech také po půlno-
ci voda nejdříve opustila břeh 
a k páté hodině byla v krátkém 
úseku asi ve výši 30 cm. Později 
se voda rozlila proti vchodu do 
sokolovny a dále pod Šeptou-
chovskou skálu – asi na půl metru 
nad vozovku. Po řece pluly nebez-
pečné kmeny stromů i s kořeny, 
hrozilo jejich vzpříčení v mostní 
konstrukci, ale především na láv-
ce u sokolovny. Tyhle chvíle byly 
pro mou bývalou oblíbenou lávku 
osudové – v tu chvíli se v někte-
rých hlavách rodily obrysy příští 
spojnice obou našich sázavských 
břehů a na světě bylo to hnusné 
betonové koryto, které tu máme 
do současnosti. Byla z toho „hor-
ká“ noc, kdy voda v Sázavě ne-
ustále stoupala. Nakonec to na-
štěstí pro obyvatele Ledče nebylo 
takové drama, jako na mnohých 

jiných místech ve státě. V noci na 
radnici zasedal koordinační štáb 
a také sem k ránu byla přestěho-
vána skupina skautů z tábora ve 
Stvořidlech. Ještě v pět ráno voda 
v Sázavě stoupala. Potom se vrá-
tilo normální léto s 30stuňovými 
teplotami. Tak si povšimněte fo-
tografi í, na protější straně. Kro-
mě vody vylité z břehů Sázava 
jsou jistě k zaznamenání i stav-
by v tehdejší Ledči (samozřejmě 
také zmíněná lávka). Ale v letní 
selance nás ještě jedno drama če-
kalo.

Ve čtvrtek 22. 8. se přesně ve 
14 hodin přihnal nad Ledeč pří-
valový déšť s kroupami. Trval 
sice necelých patnáct minut, ale 
napáchal tu ošklivé škody. Bez-
prostředně po dešti spadla část 
opěrné zdi na tenisových kurtech. 
Kamení i se zeminou spadlo na 
dvorek domku Pipkových. Masa 
kamení a bláta přehradila ces-
tu do hradu. Elektrikáři museli 
odpojit vedení, neboť hrozil pád 
betonového sloupu v rohu teniso-
vých kurtů. Později byl pro bez-
pečnost sloup svalen. 

Ještě týž den se k večeru (18 
hodin) svezla hmota hlíny a ka-
mení směrem od Hradce do kon-
ce ulice Nad Lesem. Půlmetrový 
nános bahna musel být za pomo-
ci technických služeb (Červený, 
Šimek, Drahozal) odvážen mimo 
komunikaci. Nejvíce zasaženy 
byly domy Ladislava Čecha a Mi-
gasův. Tahle nešťastná událost se 
z části také přisuzovala zeměděl-
cům za špatně osetá svažitá pole 
(kukuřice). Síla přívalového deš-
tě (mocná příroda) se nedá od-
hadnout ani dnešní počítačovou 
technikou.

Ponaučení z těchto časů asi ne-
hledejme, snad jen připomínku 
v podobě starého latinského pří-
sloví. Střez se němého psa a tiché 
vody! ok
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CO S ŽIVOTEM? Od dětství nás všichni ujišťují, 
že život je ta nejvyšší hodnota. Nechci se dnes pouštět 
do úvahy, že toto tvrzení v mezních situacích nemusí 
vždy platit. Zůstaňme u toho, že tomu tak většinou je. 
Něco vyššího nad námi nám dalo do vínku pud sebe-
záchovy a strach. Těmito schopnostmi se nás vyšší 
moc snaží ochránit před nebezpečím, které může ži-
vot ohrozit. Máme tedy žít. Ať se třeba radovat nebo 
trpět, ale neutíkat do nebytí, prostě žít. Ale jak? Mů-
žeme svůj život postavit na co nejdokonalejším uspo-
kojování svých potřeb, řada lidí se o to více či méně 
úspěšně snaží. Takové lidi potkáváme. Často nám 
jejich život připadá vyprázdněný. Pokud jsou úspěš-
ní, mohou cestovat, materiálně si dopřejí vše, po čem 
touží. Jsou také šťastní? Fungují jejich rodiny lépe? 
Data z psychologických poraden ukazují, že nikoliv. 
Většina z nás by s nimi neměnila. Radosti a starosti 
našeho života jsou skutečné. Cítíme, že život posta-
vený čistě na honbě za stále dokonalejším uspokojení 
není cestou. Je to celé nějaké falešné, na úkor něče-
ho. Jak tedy máme žít? I zde nám vyšší moc napoví. 
Maminka žije pro své dítě, neptá se na důvody a koná 
vše potřebné. Bylo by hloupé ptát se jí, proč to dělá. 
Jednoduše plná lásky žije pro druhého. Bývá to boles-
tivé, trnité, ale dává to smysl. Jiný recept není. 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech – 

dle rozpisu na farním webu
Jednodenní akce pro malé i větší děti – dle rozpisu 

na farním webu, zajišťuje Mgr. Jana Sklenářová. 
 Podrobnější seznam akcí a podrobnosti naleznete 

na: www.ledecns.farnost.cz

OZNÁMENÍ
Během srpna budou v kostele přihlášky na výuku ná-

boženství pro děti ZŠ a SŠ na školní rok 2022–2023. 
Bližší informace na farním úřadě u p. Jany Sklenářo-
vé. 

PŘIPOMÍNÁME SI 
14. 8. Sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník (v kon-

centračním táboře Auschwitz- Birkenau si vyměnil 
místo se spoluvězněm odsouzeným k smrti. Tím ho 
zachránil, sám byl popraven) 

15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
29. 8. Umučení sv. Jana Křtitele (Jan byl předchůd-

cem Ježíše, pokřtil ho).
5. 9. sv. Terezie z Kalkaty (připomínka úmrtí světo-

známé misionářky Matky Terezy) 
8. 9. Svátek narození Panny Marie 

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

Letošní školní rok se náš Pulchra tým sice odml-
čel na sociálních sítích, ale přesto jsme usilovně bá-
dali. Opět jsme se zaměřili na problémy, které tíží 
naše město – sekat či nesekat trávu.

Usilovně jsme studovali dostupné materiály a sna-
žili se něco si k problematice zjistit. Zároveň jsme 
si dostupné informace ověřovali pokusy. A jaké jsou 
výsledky našeho bádání? 

Začněme krátce sečenými trávníky, ve kterých 
jsme moc života nenašli. Po trávníku se dobře cho-
dilo, dalo se na něj i sednout. Místy byly fl eky vypá-
lené od sluníčka, jeho teplota byla zhruba jen o 2°C 
vyšší než teplota vzduchu. Zajímalo nás i kolik 
vody trávník pojme. Vzali jsme tedy konve a zalé-
vali jsme. Voda se dobře vsakovala, po nasycení se 
vytvořila louže, která se však po určité době vsákla. 
Zdá se, že až na ty kytičky a zvířátka je krátký tráv-
ník v pohodě. Jenže my jsme vyrazili s konvemi i na 
svah. Zaléváme a nestačíme se divit. Něco málo se 
vsákne, ale většina vody stéká dolů a docela se její 
rychlost zvyšuje, bere s sebou kamínky, suchou trá-
vu, … a vše se vyplaví na chodník.

O kousek dále máme neposečený pruh, kde je tep-
lota o více jak 1°C nižší. Opět zaléváme. Voda se 
v trávníku drží i na listech, vzduch se příjemně ochla-
dí, v trávě se to hemží živočichy, létají kolem nás mo-
týli. A my si myslíme, že vysoká tráva je to pravé. Ale 
jen do té doby, než začneme zalévat svah s vysokou 
travou. Tráva polehne a voda se po ní valí dolů a kon-
čí opět na chodníku. Vedle nás však zalévá jiná skupi-
na, ale jejich voda na chodníku nekončí. Zjišťujeme, 
čím by to mohlo být. Svah byl posekaný a pod ním 
byl pruh vyšší trávy, která vodu bezpečně zachytí.

Uvažujeme, proč v Ledči na svazích vysoká tráva 
zůstává. Zdá se, že je to díky fi nancím. Posekat svah 

je dražší než posekat rovinu. Chápeme, ale není 
voda v krajině ještě cennější komoditou?

Naše závěry jsou jasné, svahy posekat, pod nimi 
nechat dostatečně široký pruh vyšší trávy tak, aby 
se voda zastavila a měla možnost se vsáknout. Mís-
ta, která nejsou využívána pro pohyb či odpočinek 
občanů, nechat zarůst vyšší travou, která zachytí 
množství prachu, ochladí vzduch a především brání 
nadměrnému odparu vody. 
Za tým PULCHRA Nela Hrabaňová, Viki Aronová, 

Tereza Nová a Kateřina Kulhavá, ZŠ Ledeč

PRONAJMU 
NEBO

PŘENECHÁM
k dalšímu provozu 

zavedenou prodejnu 
PAPÍRNICTVÍ-KNIHA, 

Husovo náměstí 9,
Ledeč nad Sázavou.

Informace na tel.
724 510 517 pan Novák.

Na snímcích: vyšší trávník po týdnu bez deště, nízce sečený po 
týdnu

Vážení spoluobčané, léto je v plném proudu, tropické teploty 
vybízejí ke koupání a dalším letním radovánkám a vánoční svátky 
jsou ještě v nedohlednu, ale v souvislosti se včasným zajištěním 
vánoční výzdoby vás prosíme o případnou nabídku vánočního 
stromu, který bude o svátcích zdobit ledečské náměstí. Poražení 
a odvoz zajistí město, po Vánocích si dárce může vzít strom ke 
zpracování dřeva zpět. 

Požadované parametry jsou: pravidelný habitus, výška cca 10–
12 m. Případné nabídky přijímá oddělení majetku a investic MÚ 
Ledeč nad Sázavou. 
Kontaktní osoby: Jana Merunková, tel.: 569 729 52, 730 803 434, 
email: jana.merunkova@ledecns.cz

POPTÁVKA – VÁNOČNÍ STROM
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KOLEM MELECHOVA 2022

Máme za sebou třetí podnik Poháru Mele-
chov, kterým byla cyklistika na 19. ročníku 
cyklistického závodu Kolem Melechova.

Do závodu se registrovalo celkem 58 
mužů, 2 ženy a 3 junioři. Absolutním vítě-
zem se stal Marek Rieger z týmu Mapei Me-
rida Kaňkovský v čase 1:38:31. Celý závod 
absolvovala v čle skupina pěti závodníků 
pronásledovaná s minutovým odstupen dal-
ší skupinou cca 10 závodníků. Čelo závo-
du se pohybovalo rychlostí, která atakovala 
hodnotu 40 km/hod. Vítěz pro sebe závod 
rozhodl v závěrečných stoupáních a do cíle 
přijel s náskokem 20 sekund na druhého Fi-
lipa Nováka z týmu Tufo Pardus Prostějov. 
Oba jmenovaní jsou ročník 2007 tj. junio-
ři a do kategorie mužů byli registrování na 
vlastní žádost.

Zkrácený okruh určený pro kategorie ženy 
a junioři měřil 52 km. Nejlepší z kategorie 

žen byla Andrea Stejskalová, bez klubové 
příslušnosti, která zajela okruh v 1:47:30. 
V kategorii juniorů zvítězil, Sebastian Pa-
vlas z týmu ELITAVERS Jihlava v čase 
1:25:38. 

Je třeba poděkovat všem sponzorům, kte-
ří akci podpořili materiálně a umožnili tak 
ocenit na stupních vítězů tři nejlepší ze 
všech sedmi výkonostně oddělených kate-
gorií. Komplexní výsledky jsou publiková-
ny na www.melechov.cz. Poděkování patří 
i obci Dolní Město za vytvoření podmínek 
pro uspořádání akce.

S přáním pěkných prázdnin a dovolených, 
pozdravem cyklistice zdar, se na viděnou na 
dalších soutěžích Poháru Melechova těší – 
autor a hlavní organizátor Pepa Jukl.

Více info. www.melechovskyokruh.cz
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S POHLEDEM ZPÁTKY I VPŘED…

30. 6. proběhla v ledečské synagoze vernisáž 
výstavy žákyň Výtvarné tvorby Akademie SEN, 
při ZUŠ v Ledči nad Sázavou. Za milé slovo při 
jejím zahájení děkujeme tímto i paní starostce, 
paní Ing. Haně Horákové a také iniciátorce pro-
jektu Akademie SEN, paní Janě Laudátové, býva-
lé ředitelce ZUŠ. Za hudební doprovod patří po-
děkování žákyním hudebního oboru: Alexandře 
Žáčkové a Františce Hrubešové. Všem návštěv-
níkům též díky za krásnou a otevřenou atmosféru 
v průběhu této vernisáže. Byla slavnostní tečkou 
k ukončení dalšího výukového cyklu Akademie 
SEN a malou oslavou již sedmiletého aktivního 
trvání projektu i oceněním žákyň, které si to za 
svůj vytrvalý tvůrčí přístup určitě zaslouží.

Výstava byla otevřená ve dnech do 10. 7., ale 
i nyní je ještě možné jí navštívit po vyžádání na 
Informačním centru v Ledči nad Sázavou a to do 
konce srpna. Zahrnuje soubor prací inspirovaný 
historií od pravěku, starověku až po středověk. 
Děkujeme již nyní za její hojnou návštěvnost 
a milé ohlasy. Akademie SEN zahájí svojí činnost 
znovu v říjnu nového školního roku a přihlášku 
mohou podat i noví zájemci. „Nikdy nejste příliš 
staří na to, abyste si dali nový cíl nebo začali snít 
nový sen.“ – Tak se se slovy C. S. Levise nese dál 
i motto této letošní výstavy… 

G. Hrubešová

Na snímcích jsou obrázky z předávání osvědčení a foto návštěvníků v prostorách synagogy.
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VYŘAZENÍ DEVÁŤÁKŮ

LETNÍ TÁBOR SVČ LEDEČ – SPORTPARK KOCANDA 

Ve čtvrtek 30. června se se svojí „základkou“ v Led-
či nad Sázavou rozloučilo 68 žáků tří devátých tříd 
a 2 žáci speciálního oboru. Mohli bychom je hodnotit 
podle několika desítek udělených výchovných opat-
ření, podle procentuálního podílu žáků s výborným 
či naopak pouze uspokojivým prospěchem, podle 
počtu zameškaných hodin, podle množství nežádou-
cích stop na školním vybavení anebo podle počtu ne-
vyzvednutých obědů. Ale nakonec na ně nejen jejich 
třídní učitelé – Alena Matoušková (9. A), Zdenka Ur-
banová (9. B) a Josef Pešek (9. C) budou vzpomínat 
hlavně podle společně strávených hodin ve vyučo-
vání, v doučování, v přípravě na přijímací zkoušky 
a podle společných zážitků na exkurzích, vycház-
kách, zájezdech do divadel, sportovních turnajích, 

na školních výletech. Vždyť zejména v 9. ročníku 
si jich letos užili víc než do sytosti, kdy „doháněli 
absťák“ z období proticovidových opatření. Většina 
z nás si je bude připomínat hlavně podle toho, jak se 
z nich postupně vytvářeli osobnosti, které započínali 
svůj osobní a profesní život s různou mírou informo-
vanosti, odvahy, orientace ve společnosti a vědomí 
vlastní odpovědnosti. Každopádně nebude důležité, 
jaký měli prospěch, ale jaké získali znalosti, doved-
nosti a pracovní návyky, aby je mohli uplatnit v další 
přípravě na povolání. Přejeme jim proto, aby se jim 

to maximálně povedlo.
Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel

Na snímcích (protější strana) jsou odshora
deváťáci v pořadí 9.A, 9.B, 9.C .

Prázdniny jsme opět zahájili pobytovým táborem 
ve Sportparku Kocanda v Želivě. Vyjížděli jsme spo-
lečně autobusem v sobotu 9. července od SVČ. Letos 
naštěstí dětem stačilo mít potvrzení od lékaře a věci 
sbalené v batůžku a mohly vyrazit na tábor. Po příjez-
du do tábora se děti ubytovaly a rozhlédly se po tábo-
ře. V jídelně na ně už čekalo pití a odpoledne měly 
děti první svačinu od našich skvělých kuchařek, které 
dětem vařily samé dobroty po celý týden. Tématem 
tábora bylo Putování po světě a děti byly rozděleny 
do 5 týmů. Během pobytu si vyrobily šátky metodou 
batikování a týmové vlajky, zahrály si různé míčové 
a společenské hry. Některé hry se odehrávaly v lese 
a jeden den byly na výletě po Želivě. Během toho-
to úžasného týdne nás také navštívila paní z Besipu, 
která udělala program pro děti do čtvrtých tříd. Děti 
si také mohly vyzkoušet atletiku s našim trenérem 
Petrem Horným. Večer jsme měli různý program – 
fi lm, diskotéku, opékání buřtíků, divadelní předsta-
vení, které si děti samy napsaly a nazkoušely a noční 

bojovku. V pátek odpoledne jsme se vydali na cestu 
za pokladem. Následující den jsme se společně vrátili 
autobusem zpátky do Ledče, kde si děti převzali je-
jich rodiče. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří 
mi celou dobu tábora pomáhali, ať už tvořit program, 
vařit dobroty pro děti, ošetřovat různá zranění, dová-
žet zásoby na tábor i třeba uklízet. 

I když některé pobytové i příměstské letní tábory 
skončily, některé nás naopak ještě do konce prázdnin 
čekají. Připravený je také pro Vás a Vaše děti nový 
školní rok. Nabízíme širokou škálu zájmových útva-
rů. Naše nabídka zahrnuje 56 různých kroužků a kur-
zů pro všechny věkové skupiny. Nabídku a přihlášky 
najdete na webových stránkách (www.svcledec.cz). 
Můžete se hlásit v průběhu prázdnin až do 14. září 
2022. Užijte si prázdniny a po prázdninách se na vás 
budeme těšit jak v našich kroužcích, tak třeba zase za 
rok v Želivě. 

Za SVČ Mgr. Kadlecová Miroslava
– hlavní vedoucí tábora
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PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY V MŠ KOŽLÍ

Dne 28. černa 2022 se v MŠ Kožlí uskutečnilo pa-
sování na školáky pod vedením pana Ing. Jana Kotka, 
kterému bychom tímto rádi poděkovali za dlouhole-
tou spolupráci při realizaci těchto akcí. Tento den se 
dětem vždy vryl do paměti a náramně si ho užily. 

Také bychom chtěli poděkovat paní učitelce Janě 
Rajdlové a Zdeňce Vojířové za jejich obětavou a přá-
telskou práci s dětmi. Tímto se s nimi v MŠ loučíme 
a přejeme jim mnoho spokojenosti do dalších let. Dě-
kujeme! Kristýna Šimková a rodiče dětí z MŠ Kožlí

Vážení čtenáři, 
rád bych se prostřednictvím Ledečského zpravodaje 
zmínil o významném ledečském občanovi Ing. Mi-
loslavu Palánovi, který zemřel 26. února letošního 
roku. A právě v tomto měsíci (23. února) by oslavil 
své sedmdesáté šesté narozeniny. Míla byl přiby-
slavský rodák a do Ledče nad Sázavou jej přivedla 
po studiích na strojní fakultě VUT v Brně práce ve 
zdejším podniku Kovofi niš, a to se psal rok 1970. 
Zde se také o rok později oženil a se svojí manželkou 
Jarmilou společně v harmonickém rodinném prostře-
dí vychovali v duchu křesťanských hodnot dvě děti. 
O jedenáct let později přestoupil do Strojírenského 
odborného učiliště jako učitel odborných předmětů 
a od roku 1994 do roku 2003 na základě výběrového 
řízení pracoval ve funkci ředitele. To už škola nese 
název Vyšší odborná škola a integrovaná střední ško-
la strojnická. A právě zde jeho zásluhou bylo v roce 
2004 vypsáno výběrové řízení na stavbu nové škol-
ní budovy se sportovní halou. Sportovní hala slouží 
kromě školních účelů i pro veřejnost. Záměr celého 
projektu byl od samého začátku jeho dílem. Se svým 
nadhledem o školství usiloval již před rokem 2000 
v zájmu zachování středního a učňovského školství 
o sloučení všech škol tohoto typu působících v Ledči. 
Mezi ostatními školami ve městě jeho vize však vy-
slyšena nebyla a stejně později k tomu došlo, ale to už 
se ztrátou kuchařského a zemědělského učiliště. 

Po roce 1990 se stává spoluzakladatelem „Občan-
ského sdružení Pro záchranu Ledečských památek“ 
spolu s JUDr. Ladislavou Lebedovou, Františkem 
Plevou a Janem Hálkem. Svůj podíl také měl, a to 
ve spolupráci opět s Františkem Plevou a tehdejším 
vedením radnice, na rekonstrukci a obnovení místní 

Židovské synagogy. Nebál se ani vlastního podniká-
ní a v roce 1994 založil fi rmu Solid Galvanotechnik. 
Zde pracoval ve funkci jednatele prakticky až do své 
smrti.

Míla se také politicky angažoval a byl členem 
ODS. Byl u zrodu místního sdružení, jeho dlouhole-
tým předsedou a později vzhledem ke svým manažer-
ským schopnostem byl zvolen i předsedou Oblastního 
sdružení ODS v Havlíčkově Brodě. V roce 1998 kan-
didoval za obvod Kutná Hora, kam ledečsko patří, do 
Senátu. Neuspěl a důvod? Katastrofálně nízká voleb-
ní účast ve druhém kole v Ledči nad Sázavou výrazně 
přispěla ke zvolení nového senátora Ing. Jana Fenc-
la, který za svoje šestileté období navštívil Ledeč asi 
dvakrát. Stačilo tak málo. Navštívit volební místnost 
a vhodit do urny kandidátní lístek se jménem Ing. Mi-
loslav Palán. A také musím připomenout, že zrovna 
v této době se v Senátu hlasovalo o tom, zda město 
Ledeč se stane takzvaným pověřeným okresem. O tři 
hlasy tento návrh neprošel. A důsledek znáte. Pomalu 
nám z města mizí jedna státní správa za druhou. Ne-
chci spekulovat na těchto stránkách proč se tak stalo, 
ale občane ledečský, nesváděj vinu za tyto důsledky 
na druhé, ti co v tehdejší době seděli na radnici, ale 
sáhni si do svého svědomí. V nadcházejících komu-
nálních a senátních volbách Vám přeji dobrou volbu 
pro město Ledeč nad Sázavou a jeho okolí. Oboje tyto 
volby nejsou o politické příslušnosti, ale pouze a jen 
o lidech. Již jednou jsem v Ledečském zpravodaji na-
psal, že mám město Ledeč velmi rád a záleží mi na 
jeho rozkvětu. Na Ing. Miloslava Palána, významnou 
ledečskou osobnost a kamaráda budu vždy rád vzpo-
mínat a jeho díla pro tento region si nesmírně vážím.

Václav Vacek, starosta obce Vilémovice
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HÁZENÁ – ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA 2021/2022
POKRAČOVÁNÍ Z ČERVENCOVÉHO ZPRAVODAJE

Mladší žactvo nám také udělalo velkou radost. 
Dívky skončily na druhém místě, ale chyběl opravdu 
jen malý krůček ke zlatu. Výkony, které holky během 
sezóny podávaly, byly stabilně velmi dobré, a to nás 
těší. Stříbrná příčka je důkazem, že holky házenou 
umí a baví je. Je radost se dívat, jak chtějí vyhrávat 
a jak jsou velmi dobrá parta na hřišti tak i mimo něj. 

Mladším žákům také uniklo první místo velmi 
těsně. I u chlapců byly výkony stabilní a velmi kva-
litní. Jen ten kousek házenkářského štěstí chyběl. 
I klukům patří velké díky za celou sezónu. Věříme, 
že v dobrých výkonech budou pokračovat a máme 
s nimi určitě velké plány do budoucna. 

Téměř všechny výše zmíněné kategorie – mladší 
dorostenci, dorostenky a mladší žáci se také úspěš-
ně účastnily mezinárodního turnaje Prague handball 
cup. Mladší dorostenky postoupily do hlavní části 
turnaje z prvního místa ve skupině, mladší dorosten-
ci také postoupili do hlavní části. Mladší žáci si hráli 
skupinu B, ale dokázali přes play off  systém postou-
pit do fi nále B. Všichni účastníci reprezentovali náš 
klub velmi dobře.

V kategorii mini a přípravky nás těší asi všech-
no, na co si vzpomenete, naši nejmenší jsou prostě 

jedničky. Rádi a v hojném počtu chodí na tréninky, 
snaží se, zlepšují se, chtějí dávat góly a tvoří skvělou 
partu, kdy větší pomáhají menších a my se snažíme 
je naučit co nejvíce, aby ve starších kategoriích dosa-
hovali také tak dobrých výsledků. Je to prostě skvělé 
vidět tolik dětí s chutí sportovat, uděláme všechno 
proto, abychom je naučili lásce ke sportu. 

Závěrem musíme chválit, chválit za přístup k tré-
ninku, k zápasům. Kategorie se napříč vzájemně 
podporovaly, fandily si. Cítíme, že tato sezóna byla 
úspěšná, ale nejenom na hřišti ale i mimo něj. Dokla-
dem toho jsou úspěchy na turnajích jako je Prague 
handbal cup, umístění v Žákovské lize, reprezenta-
ce na Letní olympiádě dětí a mládeže. Jsme rádi, že 
můžeme být součástí.

Při hodnocení musíme vzpomenout i pana Tůmu, 
dlouholetého funkcionáře a patrona našeho oddílu, 
který nás v lednu navždy opustil. Myslím, že by 
z vás děti měl velkou radost a my věříme, že nás 
z obláčku sleduje a fandí. Držte nám tam nahoře pal-
ce i do další sezóny, my uděláme všechno proto, aby 
byla co nejúspěšnější. Házené zdaru! 

Za oddíl házené Lenka Pešková
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Dne 3. srpna uplynul třetí smutný rok od 
chvíle, kdy nás opustila
paní MARIE SEKOTOVÁ z Bojiště. 
Kdo jste naši Mařenku znali, věnujte ji 
malou vzpomínku.

S láskou vzpomíná celá rodina.

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

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

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 matka 
a sourozenci, manželka, syn a dcera 

s rodinami.

Byl pro nás nejen hvězdou,
ale životadárným sluncem.
Dne 17. srpna si připomeneme 5. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustil náš dra-
hý manžel, tatínek, bratr, strýc a švagr
pan JAROSLAV URBAN z Ledče n. S.

Navždy s láskou a úctou – manželka 
Jana, děti Jaroslav a Marie,

sestra Miroslava Pajerová s rodinou.

Dne 21. srpna 2022 uplyne už 9 let od tra-
gického úmrtí našeho syna
MARTINA HOSPODKY z Ledče n. S. 
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou spo-
lu s námi.
S láskou a každodenní vzpomínkou rodiče 

a sourozenci s rodinami.

Dne 9. srpna 2021 uplynuly dva smutné 
bolestné roky, kdy nás náhle opustil
pan JIŘÍ MÁLEK z Ledče n. S. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Jirko, tvůj smích bude navždy znít v na-
šich srdcích. Nikdy nezapomene, jsi stále 
s námi.

Sestra Jarka s rodinou.
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KOPEČKY PRO POTĚŠENÍ I OSVĚŽENÍ

Uprostřed dopravního ruchu toho na ledečském 
náměstí k potěšení zase tak moc není. I když to naše 
náměstí patří svou rozlohou mezi ta velká náměstí, 
mnohdy to tu vypadá jak na vrakovišti, celý prostor 
přeplněný zaparkovanými auty nebo těmi řidiči, co 
se staví do front před přechody pro chodce. A přece 
tu najdeme „kopečky“ pro osvěžení i potěchu oka. 
O ty první se zasloužili prodejci zmrzliny. Osazen-
stvo náměstí všeho věku má možnost vychutnat 

v horkých letních dnech ledové osvěžení pestro-
barevných a voňavých kopečků zmrzliny. Ty dru-
hé „kopečky“ jsou květinové a velmi dekorativně 
a svěže zdobí prostory náměstí. Květinová výzdoba 
v ulicích a zvláště tihle „květinoví bobíci“, jsou už 
pár let milým zpestřením léta ve městě. Určitě si 
je prohlédněte a můžete u toho lízat třeba vanilko-
vou. 

ok


