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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost září 2022

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

Tel.:
777 993 880

10.–11. 9. MUDr. Denby Štěpánka,
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.:
569 426 107

17.–18. 9. MDDr. Havlíček Ondřej,
Sázavská 427, Habry

Tel.:
777 730 557

24.–25. 9. MUDr. Venosová Naděžda, 
Humpolecká 244, H. Brod

Tel.:
569 426 107

28. 9. MDDr. Hejtmánková Alžběta, 
Jahodova 2240, H. Brod

Tel.:
792 339 455

1.–2. 10. MDDr. Havlíček Ondřej,
Sázavská 427, Habry

Tel.:
777 730 557

8.–9. 10. MDDr. Vrábel Vít,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.:
720 075 751

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

NABÍZÍM
Nabízím k prodeji byt v osobním vlast-

nictví 2+KK, 63 m2, 2NP, Leština u Světlé, 
Dobrnice. Byt je po celkové rekonstrukci, 

vytápění vlastním plynovým kotlem,
vodovodní řád, jímka. Součástí bytu je

sklepní kóje, podíl na zahrádce, 1 parkovací 
místo před vilou. V místě ZŠ, bus. Ostatní 

vybavenost 1,5 km v Leštině u Světlé:
MŠ, OÚ, pošta, Coop, restaurace, vlak. 

FO 500 Kč/měsíc. INZERÁT + FOTA
NA BAZOŠ Č.I. 156 352 026

CENA 1.800 000,- Kč,
MIKINOVÁ T. Č. 704 711 590

V srpnu roku 2022 rada města zasedala dne 15. srp-
na. Na svém jednání rada města projednala tyto pod-
statné body:
• jmenuje na vedoucí pracovní místo ředitelku STŘE-

DISKA VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou 
Mgr. Ivanu Svobodovou s účinností od 1. 1. 2023.

• schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro 
rok 2022 organizacím a spolkům v celkové výši 
18.000 Kč (Ledeč Run, MO ČRS – rybářské závo-
dy).

• schvaluje ukončení nájemní smlouvy a nového ná-
jemce v bytě DPS.

• schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových 
prostor – dvou místností v 2. NP v budově poliklini-
ky (prostory po ordinaci MUDr. Lokšové).

• schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
části pozemku parc. č. 887/84 o výměře 20 m2 v k. ú.
a obci Ledeč nad Sázavou s panem M. B.

• schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky pozem-
ku parc. č. st. 21 včetně budovy čp. 77 jež je jeho 
součástí v k.ú. Ledeč nad Sázavou (1. 10. 2022 do 
31. 12. 2022 – Policie ČR).

• schvaluje výpůjčku mobilního pódia a velkoprosto-
rového stanu obci Kožlí, dne 3. 9. 2022 za účelem 
pořádání nohejbalového turnaje v Bohumilicích.

• schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, 
jejímž předmětem je zpracování projektové doku-
mentace na akci „ZTV Nad Pilou – Ledeč nad Sáza-
vou“ se společností Vodovody a kanalizace Havlíč-
kův Brod, a.s.

• schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se společ-
ností HC Ledeč nad Sázavou týkající se bezplatné 
výpůjčky pozemků v okolí zimního stadionu za úče-
lem pořádání charitativního zápasu na zimním sta-
dionu a následného charitativního koncertu. (sobota 
3. 9. 2022).

Zastupitelstvo města se v měsíci srpnu nekonalo.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města 

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 na-
lézt na městském webu www.ledecns.cz

Mgr. Michal Simandl, místostarosta města
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ZAJIŠTĚNÍ SKALNÍHO MASIVU ŠEPTOUCHOV

POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA
PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU LEDEČ 

V měsíci srpnu započaly práce na sanaci a trvalém 
zajištění skalního masivu šeptouchovské skály nad 
krajskou komunikací, která vede k výrobním areálům 
místních fi rem. Zajišťovací práce provádí fi rma STRIX 
Chomutov a. s., a právě z důvodu probíhajících prací 
a nestability skalního masivu je tato komunikace včetně 
přilehlého chodníku zcela uzavřena jak pro vozidla, tak 
pro pěší. Chtěli bychom upozornit občany, že z důvodu 

bezpečnosti je nutné tento zákaz respektovat. Dodržová-
ní tohoto zákazu vstupu a vjezdu bude kontrolováno Po-
licií ČR. Objízdné trasy jsou řádně vyznačeny a pro pří-
stup pěších je možné využít lávku u zimního stadionu. 
Samotné práce probíhají rychle, pracuje se 7 dní v týdnu 
a věříme, že komunikace bude co nejdříve otevřena.

OdMI 

V srpnu letošního roku bylo pořízeno nové vozidlo pro 
Pečovatelskou službu Ledeč nad Sázavou a to s podpo-
rou z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Pečovatelská služ-
ba poskytuje služby seniorům, občanům se zdravotním 
postižením a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné osoby. Zajišťuje úklid domácnosti, donáš-
ku nákupu, dovoz obědů a přípravu stravy. Klientům je 
poskytována také pomoc při osobní hygieně a zvládání 
běžných úkonů při péči o vlastní osobu. Služba je posky-
tovaná jednak v bytech zvláštního určení, ale také v do-
mácnostech uživatelů. Právě terénní pečovatelská služba 
podporuje sociální začleňování uživatelů do společnosti, 
kompenzuje jejich izolaci a poskytuje takovou podporu, 

aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostře-
dí a zároveň se mohli zapojovat do běžného života spo-
lečnosti. K zajištění dostupnosti a kvality těchto služeb je 
potřeba zajistit adekvátní vozový park a také zajistit jeho 
obnovu tak, aby vozidla byla v dobrém technickém stavu 
a to i vzhledem k množství najetých kilometrů a terénu 
na Vysočině. V minulých pěti letech byla proto průběžně 
pořízena nová vozidla pro terénní pečovatelskou službu 
jak z rozpočtu města, tak i s příspěvkem z různých do-
tačních titulů. Letos v srpnu bylo pořízeno nové vozidlo 
Dacia Jogger za cenu ve výši 477 500 Kč vč. DPH. Město 
na pořízení tohoto vozidla získalo dotaci z Fondu Vysoči-
ny Kraje Vysočina ve výši 300 000 Kč. OdMI 
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PRVNÍHO ZÁŘÍ 2022 NA LEDEČSKÉ ZÁKLADCE (foto M. Pajerová)
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

ZDRAVÍ A POHODU PRO PŘÍŠTÍCH DESET MĚSÍCŮ

Do školních lavic Základní školy v Ledči letos za-
sedlo 82 prvňáčků,

které 1. září slavnostně přivítaly v areálu školy spo-
lečně se zástupci města a vedením školy třídní uči-
telky Dagmar Důbravná (I. A), Monika Veselá (I. B) 
a Soňa Pecho (I. C) a nového prvňáčka ve speciálním 
oboru Petra Storožová Artýszková (1. Z). 

K 1. září 2022 se celkový počet žáků zvýšil ve 
srovnání s 1. zářím 2021 z 696 na 737 ve stávajících 
32 třídách. Samozřejmě na nárůstu počtu žáků se pro-
jevil i příliv dětí z válkou postižené Ukrajiny, které 
přicházely postupně již od začátku března. Celkově 
tak nastoupilo prakticky do všech ročníků 25 ukrajin-
ských žáků s udělenou dočasnou ochranou. Na konci 
června bylo vyřazeno 74 deváťáků a na konci srpna 
přestoupilo do osmiletého gymnázia 15 žáků z pátých 
tříd. Stejně jako v loňském roce byly po doplnění 
převážně žáky z Kožlí a Hněvkovic otevřeny 3 třídy 
6. ročníku, kterým „šéfují“ třídní učitelé Josef Pešek 
(6. A), David Jančík (6. B) a Zdenka Urbanová (6. C). 

O výuku a zájmovou činnost se v současnosti sta-
rá 64 interních pedagogických pracovníků, z toho 39 
učitelek, 7 učitelů a 15 asistentek pedagoga a vycho-
vatelek ŠD. Chod školy a školní jídelny zajišťuje 20 
provozních zaměstnanců. 

Na žádost školy bylo povoleno Krajským úřadem 
Kraje Vysočina zvýšení kapacity školní družiny na 
222 účastníků (původně 192), což umožnilo uspoko-
jit téměř všechny zájemce splňující kritéria pro přije-
tí, včetně těch, kteří podali přihlášky po stanoveném 
termínu, a otevřít 9 oddělení. 

Obědy ve školní jídelně pravidelně odebírá již přes 
700 interních a cca 50 externích strávníků.

Zvýšení počtu žáků, účastníků ŠD i strávníků ve 
ŠJ znamená samozřejmě i vyšší nároky na organizaci 
výuky, zejména pokud se týče obsazenosti tělocvičen, 
školních dílen, učeben IT a školní jídelny, a také vyš-
ší tlak na prostorovou kapacitu učeben a šaten. Právě 
z tohoto důvodu došlo k výměně učeben mezi třídami 
1.A a 2.A, přičemž s rostoucím počtem nově přícho-
zích žáků se mohou dotknout změny učeben i dalších 
tříd. Ze stejného důvodu muselo být 1 oddělení ŠD 
umístěno v budově Komenského a škola zakoupila 
nové školní lavice, židle i šatní skříňky zhruba v ka-
pacitě 2 tříd. 

Jako každý rok byly vymalovány a zrekonstruovány 
učebny 1. a 6. ročníku, ale kompletně také chodby pa-
vilonu B v Nádražní ulici. Žáci 1. stupně jistě ocenili 
novou učebnu hudební výchovy v podstřešním prosto-
ru, jinak nevhodném pro výuku většiny předmětů. 

Poděkování patří vedení města a zaměstnancům 
oddělení majetku a investic MÚ za poskytnutí fi nanč-
ních prostředků a zajištění rekonstrukce osvětlení 
velké tělocvičny a především rekonstrukce širokého 
přístupu včetně schodiště k bočnímu vchodu budo-
vy v Komenského ulici, a fi rmě Ing. Pavla Radoše 
za její realizaci v krátkém termínu končících letních 
prázdnin. 

Stejně jako v loňském školním roce se naši žáci 
mohou těšit na turnaje, soutěže, exkurze, plavec-
ký a lyžařský výcvik, na sportovní dny, na vánoční 
jarmark, a na mnoho dalších akcí, samozřejmě po-
kud nám plány nezhatí nějaká mimořádná situace či 
vládní opatření. Proto nám držte palce, aby to byl pro 
všechny „úspěšný školní rok“!

Jaroslav Šťastný, ředitel školy

Začátek školního roku už automaticky bereme jako 
jeden z běžných předělů každého kalendářního roku. 
Obyčejně nám tím končí radostné chvilky léta a dlou-
hých dnů. Přináší řadu nových povinností, které ne 
každému úplně voní. Zasahuje vlastně do všech vě-
kových skupin a není pravda, že to je jen čas žáčků 
a studentů.

V našem Ledečském zpravodaji máme to štěstí, že 
vedení místních škol s námi velmi aktivně spolupra-
cují, a tak máme možnost sledovat tuto oblast poměr-
ně dobře. Z docela nedávné minulosti také víme, jak 
křehké je tohle společenství, když přijde taková doba, 
která nám přinesla covid a s ním spojené nesmírné 
trable.

Podle posledních zpráv nás nejspíš čekají úsporněj-
ší časy a budeme je muset respektovat. Ono to vlastně 

také může být i výchovné, což se do školského pro-
středí zrovna hodí. Tak doufejme, že ty možné úspor-
né časy budou jen otázkou dobré organizace, disciplí-
ny, a ne žádného strádání.

Tak hned od 1. září budeme přát školákům, peda-
gogům i všem těm, kteří se kolem školy točí – pře-
devším dobré zdraví, ať jim těch příštích deset mě-
síců nového školního roku přinese mnoho dobrého 
i radosti z práce. Abych vás všechny povzbudil, tak 
přidávám termíny nejbližších prázdnin, které se také 
dobře poslouchají. Podzimní prázdniny budou už ve 
43. týdnu a pěkně nám zakončí říjen. Vánoční prázd-
niny začínají 23. 12. a na ty jarní se budeme těšit 
od 20. února roku 2023 – vždyť je to hnedle za půl 
roku!

Hezký a povedený školní rok 2022/ 23 přeje ok.
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ZÁSAHY HASIČŮ – VIZ PROTĚJŠÍ STRANA

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

ČINNOSTI ZA MĚSÍC SRPEN 2022

POŠKOZENÍ OMÍTKY 
KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE V LEDČI – Dne 29. 
7. 2022 byly policejním orgánem 
dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úko-
ny trestního řízení ve věci přečinu 
poškození cizí věci, kdy doposud 
neznámý pachatel v blíže nezjiště-
né době nejméně od 1. 2. 2022 do 
11:35 hod dne 28. 7. 2022, dosud 

nezjištěnou střelnou zbraní poškodil vnější štukovou omítku 
věže a lodi kostela Nejsvětější trojice - hřbitovní kostel Ledeč 
nad Sázavou, ul. Havlíčkova (starý hřbitov). Tímto způsobil 
ve vnější omítce nejméně 36 děr o průměrech od 10–30 mm 
v různých výškách 4–6 metrů od země. Uvedený kostel je 
kulturní památkou, čímž byla způsobena škoda Římskokato-
lické farnosti - děkanství Ledeč nad Sázavou, ve výši nejmé-
ně 65.000 Kč. V případě dopadení tohoto pachatel, mu hrozí 
u soudu trest odnětí svobody v trvání od 6 měsíců až 3 léta.

DVA MLADÍ MUŽI ODCIZILI HORSKÉ KOLO 
V LEDČI A KEMPINGOVÉ VYBAVENÍ KOLEM LED-
ČE – Dne 7. 8. 2022 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. 
řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže 
spáchaného ve formě spolupachatelství, ke kterému došlo dne 
7. 8. 2022 v době cca od 00:30 hod. do 02:00 hod. Společným 
jednáním devatenáctiletého muže s třiadvacetiletým kama-
rádem, po předchozí domluvě, nejprve odcizili horské jízdní 
kolo zn. RB, bílé barvy v hodnotě 13.500 Kč, které bylo neza-
jištěné, volně opřené o zeď baru Krokodýl v Ledči nad Sáza-
vou. Toto následně naložili do osobního motorového vozidla 
zn. PEUGEOT, které bylo zaparkované na parkovišti v ul. 
Nádražní u základní školy. S uvedeným vozidlem odjeli do 
kempu Stvořidla v k.ú. obce Dobrovítova Lhota, okr. Havlíč-
kův Brod, kde v blízkosti restaurace Pyramida odcizili z vol-
ně přístupných campingových stolků před stany 1 přenosnou 
hliníkovou konvici stříbrné barvy a 1 kovový jídlonosič zn. 
Quechua hnědé barvy v hodnotě 500 Kč. Dále z campingo-
vého stolku před stanem v témže místě odcizili 1 nerezový 

jídlonosič zn. ALB Czech Republic s modrými uchy a další 
drobné nádobí v hodnotě 1.070 Kč. Následně oba výteční-
ci v inkriminovanou dobu se svým vozidlem dojeli do obce 
Chřenovice, kde odcizili volně odložený pivní set (1 dřevě-
ný skládací stolek s kovovými nohami, 2 ks dřevěných lavic 
s kovovými skládacími nohami) v hodnotě nejméně 2.300 Kč. 
Tímto svým společným jednáním způsobili na krádežích cel-
kovou škodu nejméně 17.370 Kč, kdy za toto oběma hrozí 
trest v trvání až 2 léta, zákaz činnosti nebo propadnutím věci. 

KRÁDEŽ MOBILNÍHO TELEFONU A PLATEB-
NÍ KARTY V PENNY MARKETU V LEDČI NAD SÁ-
ZAVOU – Dne 14. 8. 2022 byly policejním orgánem dle 
§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci přeči-
nu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního 
prostředku, kdy doposud neznámý pachatel dne 14. 8. 2022 
v době od 11:40 hod. do 11:45 hod. v Ledči nad Sázavou, 
v OD PENNY, odcizil z prosklené vitríny s masem volně 
odložený mobilní telefon zn. Samsung A21S se SIM kartou 
v hodnotě 2.000 Kč, v černém koženém pouzdře v hodnotě 
450 Kč, ve kterém byly uloženy dvě platební karty, straven-
ková karta a dvě karty zdravotní pojišťovny. Tímto jednáním 
vznikla škoda poškozené ve výši nejméně 2.450 Kč. Při usta-
novení pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody až 
na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Závěrem bych rád širokou veřejnost varoval na množí-
cí se podvodné jednání, kde se Vám ozve údajný pracov-
ník banky pod záminkou, že se Vám někdo naboural do 
Vašeho účtu a jsou potřeba převést fi nanční prostředky. 
Případně se ozve pracovník nějaké společnosti v oblas-
ti virtuálních měn s tím, že můžete patřičně vydělat. Je 
důležité mít na paměti, že nikdy nemáte nikomu sdělovat 
přístupové údaje do Vašeho internetového bankovnictví, 
či údaje k Vaší platební kartě. Jsou i další způsoby jakým 
se někdo pokusí dostat na Váš účet např. kliknutím na 
určitý odkaz, kde Vás brána přesměruje na Vaše interne-
tové bankovnictví.

npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S., 
Policejní stanice Ledeč n. S.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Dobrý den, konec prázdnin se 
nám nezadržitelně blíží a jako 
každý měsíc zde máme krátké 
ohlédnutí za činností hasičského 
záchranného sboru v našem měs-
tě. Od poslední uzávěrky ledeč-
ského zpravodaje se udála velká 
spousta událostí, z nichž jednu, 

které se zúčastnili i příslušníci naší ledečské sta-
nice jistě zaznamenal, snad každý v této zemi. 
Konkrétně mám na mysli požár v národním par-
ku České Švýcarsko, který zasáhl plochu přibližně 
1060 ha, s nímž v rámci odřadu za kraj Vysočina 
vyrazili bojovat rovněž i příslušníci naší ledečské 
stanice. Tohoto nelehkého úkolu se zhostili se ctí, 
kdy, jejich svěřeným sektorem byla právě Pravčic-
ká brána, která je největší přirozenou skalní bra-
nou na našem kontinentu a díky velmi obětavému 
nasazení všech zasahujících hasičů, se tento pří-
rodní skvost podařilo zachovat v celé jeho kráse. 
Můžeme být na naše hasiče právem pyšni.

Co se týče výjezdů a zásahů ledečské profesio-
nální jednotky v rámci svého hasebního obvodu, 

řešilo se zde dvaadvacet výjezdů, kdy se jednalo 
převážně o technickou pomoc, kde opět převlá-
dala likvidace obtíženého hmyzu, dále otevření 
uzavřených prostor a konče odstraněním padlých 
stromů, překážejících a narušujících plynulost sil-
ničního provozu. Dále se zde udály dvě dopravní 
nehody, kde se v prvním případě jednalo o nehodu 
osobního automobilu s motocyklistou, která se na-
štěstí obešla pouze s lehkým zraněním. Ve druhém 
případě se jednalo a dopravní nehodu dvou osob-
ních automobilů, ke které došlo v místní části Nad 
Trubačkou, kde se naštěstí jednalo opět jen o lehké 
zranění zúčastněné osoby.

Co se do počtu požárů, které naši profesionální 
hasiči likvidovali, týče, zde se jednalo o čtyři po-
žáry, z nichž, bych rád zmínil ten nejzávažnější, ke 
kterému došlo v areálu společnosti KOVOFINIŠ 
s.r.o. kde došlo k požáru galvanické linky, jehož 
příčina je stále předmětem šetření. S pozdravem 
a přáním krásných srpnových dnů.

ppor. Petr Ševců, velitel hasičské záchranné 
stanice Ledeč n. S.
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Asi jste už tenhle rozšířený pozdrav letošního léta 
a nejspíš i časného podzimu také slyšeli. Do vzpo-
mínkového rozjímání cuketu zařazuji také proto, že 
se pamatuji, že ji před desítkami let úspěšně pěstoval 
i můj strýc František. Byl na ni náležitě hrdý, proto-
že vypadala exoticky, bylo jí hodně, ale stejně jako 
dneska – jen málokomu chutnala. Média se předhánějí 
v servisu nejrůznějších receptů, a tak většina zahrád-
kářů neodolá a zkusí zase něco nového. Také my jsme 
zase (jako každý rok) podlehli pokušení a vyzkoušeli 
cuketu zavařenou nakyselo. Poměr octa byl podezře-
lý už v receptu, ale testovaný vzorek našeho výrobku 
předčil očekávání. Při pozření úhledně nakrájené cu-
kety v „novém“ nálevu se nám málem trvale pokřivil 
obličej a po zbytek dne jsme už jen stěží hledali jinou 
chuť než kyselou. Další marný pokus zavést cuketu 
do rodinných receptů. Což o to, vypadají moc hez-
ky – bílé, žluté, zelené, ale na odbyt jdou stejně málo, 
jako před lety. Tak doufám, že vám stejně nezkysne 
zbytek tohoto „dvojkového“ servisu z dění v našem 
městě v minulosti.

Protože se konečně na stránkách zářijového vydání 
Ledečského zpravodaje zase věnujeme místnímu fot-
balu (viz strany 20–21), chci tu připomenout i jednu 
významnou událost z fotbalového života. Před dvaceti 
lety na místním stadionu v rámci přípravy vystoupila 
a odkopala zápas extraligová SLAVIA. Pro fanoušky 
i ledečské hráče to byl samozřejmě svátek a všichni si 
ho užívali, a to bez rozdílu „fandovství“ k jiným klu-
bům. Viz foto.

Pamětní budou i k tématu Integrované střední ško-
ly Na Pláckách, známe spíše jako TRAKTORKA. 
V ROCE 2002 totiž „traktorka“ slavila už 40 let svého 
trvání. 1. září 1962 zahájilo toto učiliště svoji činnost 
a prvních dvacet let bylo samostatné, pak spadalo 
pod Kladruby, Světlou n. S., až doslova zmizelo. Před 
dvaceti lety se tu učili opraváři zemědělských strojů, 
kováři a podkováři, autokarosáři i kuchaři s číšníky 
(viz foto). Aby nám tahle škola úplně nevypadla z pa-
měti, připravil pan Ing. Jan Rajdl pěkné vzpomínkové 

povídání i s fotodokumentací, které ještě letos uve-
řejníme na stránkách Ledečského zpravodaje. Pokud 
byste měli k tématu nějaký další materiál, rádi ho spo-
lečně otiskneme.

Před těmi šedesáti lety měl svět také své starosti 
a ohniska, tenkrát to bylo na opačném konci planety 
a řešila se kubánská blokáda, naši občané ke vzdá-
lenému problému také museli zaujmout „stanovisko“. 
Ledečtí se podle kroniky soustředili na práci ve městě 
a toho roku odpracovali 16 500 brigádnických hodin. 
Začala výstavba „nové“ Ledče – tedy sídliště. Zača-
lo to Na Rámech i U Stínadel. Práce to byly velké, 
přeložka silnice na Habrek, přestavění el. rozvodů, 
kanalizace… Chystalo se tu na 267 nových bytů. Na 
tehdejším Gottwaldově náměstí (Husovo) se instalo-

valo nové výbojkové osvětlení a řidičům se na křižo-
vatkách objevily noví pomocníci – odrazová zrcadla. 

O obci Ostrovu píšu už na straně 18, tak jen připo-
mínám, že 15. září 1962 byl proveden za Ostrovem 
komorový odstřel při zkracování silnice na Světlou. 
Bylo při tom použito 50 q trhavin a uvolněno asi 2 500 
m3 zeminy. V červenci a v srpnu byl vyměněn v Pivo-
varské ulici proti Škvorovým dřevěný mostek za pa-
nelový. A ono už to všechno bylo před šedesáti lety!

ok

DVOJKOVÉ ROKY NA KONCI LÉTA,

ANEB AHOJ – NECHCEŠ CUKETU?
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NA KŮŽI SE ODJAKŽIVA ČINILO

Zpracování kůží má svou dlouhou tradici a stalo se i tvr-
dým řemeslem až do dob, kdy se kůže začaly zpracovávat 
průmyslově v továrnách. Historie koželužství sahá hluboko 
do dějin a také můžeme s klidem předpokládat, že ledečská 
koželužna (možná jich bylo víc) tu stála už ve středově-
ku. Podmínky tu byly příhodné, hluboké lesy s množstvím 
zvěře (později byly ve městě i jatky, které poskytovaly 
rovněž potřebné zvířecí kůže). Důležitá byla také řeka Sá-
zava, protože zpracování kůží vyžaduje mnoho vody. Ji-
nak ale koželužny byla místa nevábná a musela se budovat 
mimo centra obcí a měst. V okolí vlastní stavby bývaly 
vykopané jímky (vymazané jílem nebo i zděné), v nichž 
kůže v různém procesu úpravy máčely a průběžně praly 
v proudné vodě řeky. Páchnoucí místo jistě nebylo zvlášť 

vyhledáváno. Také tehdejší umístění koželužny v Ledči 
tomu odpovídá, od města už byla docela daleko. Jen vzpo-
meňte na náš Mizerov (s lidmi mizernými) – ten byl na 
tehdejší dobu už také vzdálený.

Naše dnešní vyprávění pana Josefa Plevy ale bude o ně-
čem zcela jiném. Vlastně o tom, jak se z nevábného místa 
může stát centrum středostavovského luxusu i centrem dob-
ré zábavy i kultury. Na tomhle ikonickém místě pod hradem 
se kůže činily dost možná ještě v 19. století. S odchodem 
posledního koželuha se ale tak docela „činit“ nepřestalo. 
Docela jistě se najdou pamětníci (třeba se nám i ozvou), kte-
ří tu „máčeli kůži a činili ostošest“. Ale i tyhle výtečné doby 
pominuly. Tak zavzpomínejme s panem Plevou na časy, kdy 
to na ledečské Kůži bylo nóbl a „in“.  ok
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BÁJEČNÉ ČASY „NA KŮŽI“ ZAHRNOVALY
DOBRÉ JÍDLO, ROMANTIKU ŘEKY, MODERNÍ DŽEZ 

I PÍSKAJÍCÍ LOKÁLKU

Penzion a hotel Koželužna byl znám už před 
rokem 1900. Původně zde asi byl domek, kde se 
u řeky zpracovávaly kůže. Zpracování kůží je 
nejstarší řemeslo všech dob i národů a jistě mělo 
opodstatnění i v Ledči. Odtud také pravděpodob-
ně pochází název Koželužna, který se vžil nato-
lik, že je v Ledči dodnes známým orientačním 
místem.

V roce 1893, 12. srpna, byla v Ledči založena 
Sokolská jednota. A ta měla svou první tělocvič-
nu právě v sále penzionu Koželužna. Dokládá to 
i nápis Sokol, který je vidět na dobové fotografi i.

Největšího rozkvětu doznal penzion za první 
republiky, kdy byl hojně navštěvován, zvláště 
pražskými výletníky, kteří přijížděli posázavskou 
lokálkou, ale i výletníky až z Vídně a místní ho-
norací. V polovině třicátých let kupuje penzion 
Alois Novopacký. Dochází k velké přestavbě ce-
lého objektu. Je postavena nová kuchyně, výčep, 
jídelna a v prvním patře nové pokoje pro hosty. 
K penzionu a dnes již hotelu byl přistaven dře-
věný sál, který sloužil ve výletním období za 
restauraci a pro taneční zábavy. Zvláštností byl 
i parket na řece Sázavě, kde probíhaly benátské 
noci a romantické projížďky na loďkách, kde se 
v sázavských vodách odrážel obraz starobylého 
hradu na skále. No, kdo by takové projížďce odo-
lal!

Za majitelů Novopackých byl hotel Koželužna 
hlavním střediskem zábavy ve městě. Tehdy zde 
poprvé zazněl moderní jazz v podání studentů 
pražské konzervatoře. Ti hráli k poslechu i k tan-
ci, vždy o prázdninách, kdy bylo město plné let-
ních hostů „lufťáků“.

Od roku 1938 nahradil pražské konzervatoristy 
místní ledečský „Posázavský jazz“, jehož zaklada-
telem a kapelníkem byl Bedřich Grünfeld junior. 
Jeho kapela hrála po celý rok nejen na Koželužně, 
ale i v hotelu Grand (gymnázium), jehož majite-
lem byl náš světoznámý zápasník Joe Šmejkal.

Kapela pořádala nedělní taneční zábavy, na 
které se sjížděla mládež ze širokého okolí, zvláště 
„Baťovy dívky a mladí muži“ ze Zruče. Po aten-
tátu na Heydricha němečtí okupanti tancovačky 
zakázali a pan Grünfeld mohl uspořádat do konce 
války už jen několik koncertů v místní sokolovně. 
Poslední z nich byl uskutečněn 4. května 1945.

V padesátých letech byl hotel znárodněn a jeho 
provoz převzaly Restaurace a jídelny n. p. RAJ – 
ráj skončil.

V šedesátých letech postupně končí slavná éra 
ledečské Koželužny. Letní sál byl zbourán a re-
staurace postupně uzavřena. Po revoluci v roce 
1989 byl hotel vrácen v restituci původním ma-
jitelům. Ti již v provozování Koželužny nepo-
kračují a nemovitost prodávají v roce 1996 fi rmě 
Krevel.

Firma se pouští do obnovy zchátralého hotelu, 
je obnovena střecha, opravují se pokoje, vyměňu-
jí okna, zdá se, že Koželužně svítá na lepší časy 
a bude sloužit svému účelu. Po čase jsou ale práce 
zastaveny a již neobnoveny.

Firma hotel opět prodává soukromému majiteli. 
Ten však v obnově nepokračuje, a tak celý objekt 
znovu chátrá a postupně se rozpadá.

Tím končí slavná éra známého penzionu a hote-
lu „Koželužna“ v Ledči nad Sázavou.

Josef Pleva
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Hotel a penzion Koželužna, vulgo Kůže, byl ve své době a po desítky let velmi populární. Byla řada faktorů, které to velmi 
pozitivně ovlivňovaly. Romantika kraje, příznivé spojení pro lufťáky (zejména Pražáky), velmi dobré a dostupné služby. Leták 
s vlakovým spojením byl samozřejmostí, kdo si to mohl dovolit, jel automobilem po doporučované trase – Praha, Benešov, 
D. Kralovice, Ledeč. K dispozici tu bylo na 50 lůžek ve 20 pokojích, celodenní restaurace, jednou týdně živá hudba a tanec 
(i parket nad řekou). Výběr polévek za 2,50, nejdražší byl biftek za dvacku, svíčkovou na smetaně jste tu měli za 16 kaček. 
Porce palačinek nebo lívanců byla za pětikačku (neberte to jako provokaci, to je četba z dobového jídelníčku). K nóbl posta-
vení hotelu patřila i vlastní telefonická linka, měli tu číslo 40 (už to nezkoušejte ani s předčíslím). Milá nostalgie, že?

Velkou stopu na Koželužně nechala rodina Horkých (na snímku vpravo), restaurace za jejich působení měla vysoký kredit. 
Novou formu moderní vinárny tu nabízeli také manželé Markéta a Jaroslav Černických, ale to už celý objekt poněkud 
chátral.

Ne všechny časy éry „Kůže“ byly jen šťastné a bezstarostné. V době 2. světové války se tu načas usídlili Němci (viz dobový 
obrázek). Naštěstí to netrvalo příliš dlouho a dobré časy Koželužnu ještě na nějaké roky čekaly.

Snímky k tématu jsou z archivu J. Plevy, rodiny Horkých, rodiny Černických a pana B. Pechy. Ok
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Kromě pobytového letní-
ho tábora na Trnávce jsme 
uspořádali během prázd-
nin i řadu příměstských 
táborů a campů. 

V červenci jsme zača-
li sportovním campem. 
Hlavním vedoucím byla 
Lenka Pešková. Zúčastnilo 

se ho 40 dětí a během týdne s krásným počasím 
si děti zasportovaly do sytosti. Pro zpestření byl 
v polovině týdne připravený výlet do Vodního 
světa v Kolíně. 

Další dva příměšťáky se konaly na hradě. 
V červenci to byl tábor s tématem historie hra-
du i města, který vedli Renáta Lédlová a hradní 
průvodce Roman Smejkal. S dětmi prošli hrad 
a také další pamětihodnosti našeho města. Celý 
týden děti hledaly, a nakonec i našly, hradní po-
klad. V srpnu se pak konal Mimotábor a Renátě 
Lédlové s jeho vedením pomohla členka Divadla 
Mimochodem Petra Ochová. Děti měly možnost 
zkusit si klíčování s použitím green screenu, 
karaoke a také dost provětraly divadelní bohatě 
zásobenou kostymérnu a samozřejmě hrály di-
vadlo.

Následovaly tři příměstské tábory v SVČ 
v Barborce. Připravily je Mirka Kadlecová a Iva-
na Svobodová. Nejprve to byl tábor pro nejmen-
ší. Přihlášeno bylo 30 tříleťáčků a jejich starších 
sourozenců. Celé dny si děti užívaly tvoření, hry 
na zahradě a v lesoparku Šeptouchov a dokon-
ce jednu noc přespávaly v budově SVČ. Děti si 
vše užily plnými doušky. Hned další týden byl 
příměstský tábor s keramikou. Opět se sešlo na 

30 dětí. Dopoledne se tvořilo z keramické hlíny 
i jiných materiálů a odpoledne se hrály hry na 
zahradě nebo v lesoparku Šeptouchov. Pro zpest-
ření jsme ve středu vyrazili na celodenní výlet do 
Světlé nad Sázavou na akci IQ play a bylo to moc 
super. Také na výuku jsme nezapomněli. Osvě-
žili jsme si angličtinu na Hrátkách s angličtinou. 
Celý týden bylo parné počasí, ale naše budova 
v Barborce je skvělá, takže mohl program bez 
problémů proběhnout. 

A zbyl už pouze jeden týden prázdnin a ten pa-
třil naší házené. Lenka Pešková a ostatní trenéři 
připravili pro děti sportovní týden. Na začátku 
nám nepřálo počasí, ale ZŠ nám umožnila spor-
tovat v tělocvičně. Když se počasí umoudřilo, tak 
jsme mohli plně využívat venkovní sportoviště. 
Cílem celodenního výletu bylo město Třebíč.

Děkujeme všem externím pracovníkům, kteří 
nám celé prázdniny pomohli vyplnit a také ve-
dení hradu, že nám všechny ty krásné zážitky 
umožnilo. Děkujeme dětem, které byly úžasné 
a i rodičům, že nám je svěřili. Těším se na všech-
na příště. 

Za mě bych chtěla touto cestou poděkovat paní 
starostce, odboru výstavby a životního prostředí 
a manželům Flesarovým, že po dlouhých letech 
máme krásný vstup do našeho střediska v Bar-
borce. Je to radost pohledět a posedět. Prostor už 
jen čeká na děti z přírodovědného kroužku, aby 
se ještě více zazelenal a rozkvetl. 

V tuto chvíli rozjíždíme nový školní rok. Naši 
nabídku kroužků naleznete na www.svcledec.cz.

Za pracovníky SVČ Ledeč,
Mgr. Ivana Svobodová

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SE STŘEDISKEM
VOLNÉHO ČASU
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1. Vážení občané, chceme Vás touto cestou oslovit a zmínit priority, které chceme prosazovat v příštím voleb-
ním období v zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou.

2. V tomto volebním období má početní převahu tzv. koalice (Nezávislí, Zelení, ODS, KDU-ČSL), počtem hlasů prosa-
zuje své zájmy. Tomu odpovídá i činnost kontrolního a fi nančního výboru. Požadavky a návrhy jsou zablokovány. 
To nechceme. 

3. Zastupitelé města musí pracovat společně pro blaho našeho města „Perly Posázaví“.
4. V následujícím volebním období chceme:
 a) investovat do oprav komunikací, vodovodů, kanalizací, osvětlení komunikací, do rozvoje bydlení, využití volného času dětí 

a občanů města, vybudování sociálního centra s domovem důchodců, bezpečnosti na silnicích, uplatnit požadavek na vybu-
dování silničního obchvatu města Krajem,

 b) nepřipustit rušení nebo omezování zdravotnických služeb, usilovat o přijatelné objednací lhůty, včas informovat občany 
o zdravotnických službách v Ledči nad Sázavou,

 c) věnovat systematickou péči školním budovám a zařízením, všem mateřským školkám ve městě, pozornost činnosti školních 
rad a vytváření podmínek pro získání a udržení kvalitních učitelů,), sportovní zařízení,

 d) zrevidovat možnosti perspektivního řešení sokolovny a plaveckého bazénu ve městě.

Podrobněji jsou naši priority uvedeny v letáku, který bude v září doručován do schránek obyvatel města.

KANDIDÁTI ZA KSČM V LEDČI NAD SÁZAVOU 2022

 ODS – JSME TÝM LEDEČSKÝCH PATRIOTŮ S JASNOU VIZÍ BUDOUCNOSTI
A V NÁSLEDUJÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ CHCEME USILOVAT A SNAŽIT SE:

• navýšení kapacity pečovatelského domu, popřípadě hledat místo pro domov důchodců (uvolněná kapacita 
v Háji po odstěhovaných klientech do domků 

• podporovat školy, školky ve správě města a naši skvělou ZUŠ
• podporovat rozvoj města a výstavbu rodinných domů na území města
• zrekonstruovat Sokolovnu, aby mohla sloužit plnohodnotně i jako kulturní dům
• podporovat kulturní a sportovní aktivity ve městě (kluby, kroužky, SVČ, veřejná  sportovní hřiště, …)
• pokračovat v opravách chodníků a komunikací v majetku města 
• otevřeme téma krizové dopravní situace ve městě
• zlepšit péči o zeleň a travnaté plochy – řádná údržba veřejných prostranství ve městě
• zpřístupnit Šeptouchov veřejnosti včetně občerstvení a trávení volného času
• umožnit využití prostor zimního stadionu v letním období
• podporovat budování a údržbu cyklostezky Ledeč -Světlá
• zlepšovat komunikaci mezi občany a samosprávou města
• pro zlepšení a kvalitu života ve městě nabízíme spolupráci se všemi kandidujícími subjekty
Vše se určitě nepodaří splnit v následujícím volebním období, ale úspěch bude i v nastartování vytčených cílů 
a vizí do dalších let. „Kdo je připraven, stává se vítězem“ 

PROGRAM CHTĚJÍ REALIZOVAT:
1. Marek Kroutil, 49 let, učitel
2. RNDr. Pavel Policar, 58 let, manažer
3. Mgr. Ivana Svobodová, 50 let, pedagog 
4. David Pleva, 47 let, učitel hudby
5. Mgr. Miroslava Kadlecová, 38 let, pedagog 
6. Miroslav Hrabaň, 52 let, technik
7. Vladislav Trýb, 39 let, technik prodeje
8. Roman Vacek, 63 let, řidič RZP

9. Michaela Hrabaňová, 28 let, učitelka 
10. Radek Mysliveček, 38 let, OSVČ
11. Ing. Miroslav Křikava, 60 let, jednatel fi rmy
12. Lubor Baum, 54 let, OSVČ
13. Jan Wenemoser, 66 let, pracovník v kultuře
14. Karel Urban, 78 let, technik
15. Jindřich Rudl, 75 let, důchodce

 1. Ing. Zdeněk JANÁK důchodce Horní Ledeč člen KSČM
 2 Martin ŠPAČEK vlakvedoucí ČD Horní Ledeč bez politické příslušnosti
 3. Ing. Dalimil LAUDÁT technik, důchodce Ledeč n. S. bez politické příslušnosti
 4. Miroslav ČERVENÝ důchodce, dělník Ledeč n. S. člen KSČM
 5. Josef KOTAN důchodce, hudebník Horní Ledeč bez politické příslušnosti
 6. Ludvík PEČUK důchodce, dělník Ledeč n. S. člen KSČM
 7. Petr PTÁČEK důchodce Ledeč n. S. člen KSČM
 8. Vladislav BOHATÝ důchodce, př. MO ČRS Ledeč n. S. bez politické příslušnosti
 9. Marie WURMOVÁ důchodkyně Ledeč n. S. člen KSČM
10. Jiří FIALA důchodce, dělník, Ledeč n. S. člen KSČM
11. Marie RUDLOVÁ důchodkyně Horní Ledeč bez politické příslušnosti
12. Josef STARA důchodce, podnikatel Ledeč n. S. člen KSČM      
13. Taťana SOUČKOVÁ důchodkyně Ledeč n. S. člen KSČM
14. Bohuslav PEŠEK důchodce Ledeč n. S. člen KSČM
15. Vlastimil BRABEC invalidní důchodce Habrek bez politické příslušnosti
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Vážení a milí čtenáři Ledečského zpravodaje, 
Již tento měsíc budete rozhodovat o složení našeho ledečského zastupitelstva na další čtyři roky.

Pro příští volební období jsme si pro vás připravili jednu novinku 

– SPOLEČNOU PŘEDVOLEBNÍ KOALICI KDU-ČSL A ČSSD.

Rozhodli jsme se tak proto, že představitelé obou těchto stran v našem městě vždy sledovali především vaše zájmy než 
pokyny svých stranických sekretariátů. A také jsme přesvědčeni, že společně bude snazší prosazovat procesy a řešení, 
která vám budou prospěšná a k užitku. 
Nyní bychom vám rádi představili naše kandidáty do městského zastupitelstva. Jsou to lidé jako vy – lidé, kteří žijí 
s vámi a mezi vámi. Jsou to lidé, kteří znají vaše problémy a pokud jim dáte vaši důvěru, jsou připraveni vám svojí prací 
v zastupitelstvu pomoci. A o tom, že nejsme čistě stranickou kandidátkou svědčí i skutečnost, že místo na této kandi-
dátní listině přijali i dlouholetí představitelé zelené politiky v Ledči, pánové Petr Stránský a Petr Fiala.
Nechceme slibovat modré z nebe. Můžeme ale slíbit, že pokud dáte hlas naší kandidátce, tak naši zastupitelé budou 
prosazovat, aby byla naše LEDEČ LEPŠÍ PRO VŠECHNY. 

Mgr. Petr Vaněk, právník, ČSSD/ČSSD
Ing. Ladislav Ivan, technik, bez politické příslušnosti/KDU-ČSL
Radim Doležal, dálniční policista, bez politické příslušnosti/ČSSD
Petr Králík, mistr odborného výcviku, bez politické příslušnosti/KDU-ČSL
Radek Mejstřík, skladník, ČSSD/ČSSD
Milan Zahálka, servisní technik elektro, bez politické příslušnosti/KDU-ČSL
Ing. Petr Stránský, správce IT, bez politické příslušnosti/ČSSD
Renáta Nečilová Ficková, učitelka angličtiny, bez politické příslušnosti/KDU-ČSL
Petr Fiala, pracovník zákaznického centra, bez politické příslušnosti/ČSSD
Věra Vošická, operátor výroby, bez politické příslušnosti/KDU-ČSL
Jiří Souček, truhlář, ČSSD/ČSSD
Josef Bělohradský, důchodce, KDU-ČSL/KDU-ČSL
Eduard Žofka, obráběč kovů, ČSSD/ČSSD
Ladislav Nečil, osoba samostatně výdělečně činná, bez politické příslušnosti/KDU-ČSL
Ing. Jana Doležalová, odborný pracovník kontroly, ČSSD/ČSSD

Petr Vaněk, lídr kandidátky KDU-ČSL a ČSSD
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Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou a do Senátu Parlamentu ČR 

Starostka města Ledeč nad Sázavou Ing. Hana Horáková podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční 
 v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou a do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 1 – je vo-
lební místnost v budově Městského úřadu, Husovo náměstí čp. 7, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích:

 – Barborka – Jaroslava Haška – Mlýnská – Podolí
 – Hrnčíře – Jiřího Wolkera – Mostecká – Pod Šeptouchovem
 – Husovo náměstí – Julia Fučíka – Petra Bezruče – Tyršovo nábřeží 

 ve volebním okrsku č. 2 – je volební místnost v zasedací místnosti budovy bývalého MěÚ, Husovo náměstí čp. 16, Ledeč 
nad Sázavou pro voliče bydlící v ulicích:
– Družstevní – Hutní – Melechovská – Nad Internátem  – Údolní – Želivská
– Háj – Jaroslava Foglara – Na Pláckách – Pod Skalkou – Velká Stráň 
– Havlíčkova – Koželská – Na Potoce – Pod Hájem – Zahrádecká 
– Hůrka – Krátká – Na Skalce – Spojovací – Z. M. Kuděje 

 ve volebním okrsku č. 3 – je volební místnost v Základní škole, Nádražní ul. čp. 780, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící 
v ulicích: 
– 28. října – Jabloňová – Mizerov – Partyzánská – Slunečná
– Čechova – Ke Křížům – Nádražní – Pivovarská – U Hradce
– Hálkova – Komenského – náměstí Svobody – Poděbradova – Zahradní
– Heroldovo nábř. – Letní – Nad Lesem – Poštovní – Zoufalka I
– Hlaváčova – Lipová – Nad Strání – Růžová – Zoufalka II
– Hradní – Lovčen – Na Žižkově – Sázavská – Zoufalka III 

 ve volebním okrsku č. 4 – je volební místnost v Základní škole, Komenského ul. čp. 104, Ledeč nad Sázavou pro voliče 
bydlící v ulicích: 
– 5. května – Boženy Němcové  – Ke Stínadlům – Na Rámech – Pod Stínadly 
– Aloise Jiráska – Habrecká  – Marie Majerové (do čp. 670) – Na Sibiři  – Zdeňka Fibicha

 ve volebním okrsku č. 5 – je volební místnost v Mateřské škole, Stínadla čp. 1049, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící 
v ulicích: 
– Marie Majerové (od čp. 681) – Stínadla

 ve volebním okrsku č. 6 – je volební místnost ve Spolkovém domě, Habrek čp. 85, Ledeč nad Sázavou pro voliče bydlící 
v obcích:
– Habrek – Obrvaň – Souboř 

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti.

4. Volby do Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a stát-
ní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky 
podle § 4 odst. 1, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, platným průkazem 
o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

5. Volby do Senátu Parlamentu ČR: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestov-
ním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
 v pátek dne 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 a v sobotu dne 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

7. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku.

V Ledči nad Sázavou dne 17. srpna 2022 Ing. Hana Horáková, starostka města
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VINA A ODPUŠTĚNÍ. Jedním z pilířů křes-
ťanství je odpuštění. V naší základní modlitbě se 
říká: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouš-
tíme našim viníkům.“ Touto modlitbou pokorně 
přiznáváme, že každý z nás má nějakou vinu a vyš-
ší moc nám ji odpustí, pokud i my jsme schopní 
odpustit těm, kteří se provinili na nás. Znamená to 
tedy, že pokud dokážu odpustit, bude mě automa-
ticky odpuštěno? Rozhodně ne. Musím také své 
viny litovat, ve špatných skutcích nepokračovat, 
odmítnout je, přijmout případný trest a pokusit se 
napravit škody, které s proviněním souvisí. Prv-
ním a nejtěžším krokem k odpuštění je sám sobě 
vinu přiznat. Vždyť každý z nás měl přece dobré 
úmysly, snaha byla a jsme jen nedokonalí, mohou 
za to druzí, nepochopili, neudělali, pokazili. Po-
kud nedokážeme pokorně sklonit hlavu, přiznat si 
vinu a upřímně prosit za odpuštění, pak nedojde-
me míru a odpuštění nás nečeká. 

 
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
– Výuka náboženství na základních a středních 

školách začíná v září, bližší informace a přihláš-
ky na faře u p. Sklenářové. 

spolčo pro děti– datum bude upřesněno (na faře, 
1. skupina 4–10 let, zajišťuje p. Sklenářová, 
2. skupina 11–15let, zajišťuje Marta Urbánková) 
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
8. 9. narození Panny Marie
15. 9. Pannu Marii Bolestnou (vzpomínáme na 

bolest, kterou Maria vytrpěla jako matka Ježí-
šova) 

16. 9. Sv. Ludmilu, mučednici (babička sv. Václa-
va, vychovala ho). 

21. 9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty (apo-
štol, který provázel Ježíše, dle tradice autor 
evangelia) 

28. 9. Sv. Václava, mučedníka, patrona českého 
národa

Za Římskokatolickou farnost
– děkanství napsal a sestavil

Mgr. Miroslav Sklenář
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Bodejť by ne, vždyť meteorologický 
podzim už začal zářím a ten astronomic-
ký přijde 23. září po 3. hodině ranní. Léta 
jsme si ale užili dost. Provázely ho snad 
až moc horké dny a v našich krajích také 
nízké srážky. Léto dělá nejen počasí, ale 
také čas prázdnin, dovolených a rozver-
ných radovánek. 

Mezi ta tradičně milá letní pohlazení 
patří i pouť na Horní Pasece. Trochu stís-
něně na návštěvníky působí zdevastova-
né okolní lesy, ale ke cti pořadatelů je 
nutné konstatovat, že tu zase bylo všech-
no, jak má být, včetně „nového“ přícho-
du ke kostelíku – ona se ta původní cesta 

ze silnice nedá ani najít. Hezky jsme se 
tu potěšili s přáteli u léčivých pramenů 
(vyvěrajících i dovezených), poslechli 
jsme libou mariánskou píseň a zastavi-
li se u stánků s pouťovým perníkovým 
srdcem.

Zvesela na to šli v Ostrově. Snad 
ovlivněni fenoménem a v mnoha smě-
rech inspirativní Tour de France tu kdosi 
u vjezdu do obce nainstaloval „cyklistic-
kou scénku“. Nápad i provedení je vtipné 
a dovedné, a tak tu bylo mnoho pocest-
ných, kteří se zastavili a srdečně zasmáli. 
Je až s podivem, že se nenašel vandal, 
který by tu veselou scénku pokazil, gang 

na ledečském sídlišti by se jistě zachoval 
razantněji. Stačí se podívat na poniče-
né lavičky, herní prvky nebo předčasně 
sklizenou úrodu (bez užitku) jablek na 
habrecké. 

K zajímavostem letošního léta patří 
i jahodka indická. Přímo v Ledči ji vy-
fotil pan L. Dlouhý. Od lahodné jahody 
lesní se liší žlutými květy a krásnými, leč 
nechutnými plody. V malém množství 
prý vaše zdraví neohrozí, ale vzhledem 
k mizerné chuti byste ji stejně vyplivli. 
Tak si raději dopřejte jiných plodů, je-
jichž hojnost je právě teď okolo nás. 

Tak ahoj léto, bylo to fajn! ok

LETOŠNÍ LÉTO UŽ TO MÁ NAHNUTÉ



19

Začíná další školní rok, na který 
se všichni těšíme. Nutno dodat, že 
také panují jisté obavy a nejistoty, 
jak vše bude probíhat. Jindy věci 
jisté a samozřejmé se stávají mi-
nulostí. Jsme však optimisté a vě-
říme, že vzdělávání vždy bude ta 
nejlepší investice. Žijeme v rych-
lé době, kdy se všichni musíme 
stále vzdělávat. Do nového škol-
ního roku vstupujeme s novými 
projekty a aktivitami, které jsme 
pro žáky a studenty připravili. 

V průběhu prázdnin jsme opra-
vovali, malovali, stěhovali, uklí-
zeli a připravovali rozvrh pro 
nový školní rok. Prázdninový 
provoz naší školy (vaření, úklid, 
opravy, ubytování) zajišťovali 
zejména nepedagogičtí zaměst-
nanci. V průběhu prázdnin opa-
kovaně vyhledávají naše služby 
sportovní týmy, kterým zajišťuje-
me ubytování, stravování, proná-
jem sportovní haly a venkovních 
prostor. Touto cestou děkuji na-
šim zaměstnancům za odvedenou 
práci, která byla často nad rozsah 
jejich povinností.

Zahájení školního roku střední 
školy proběhlo ve čtvrtek 1. září 
2022. Do prvních ročníků na-
stoupilo 30 žáků primy (osmileté 
gymnázium), 18 žáků 1.B (čtyř-
leté gymnázium), 17 žáků infor-
mačních technologií (1.I), 9 žáků 

strojírenství (1.ST) a 3 žáci tříleté-
ho učebního oboru obraběč kovů 
(1.OK). V novém školním roce 
jsme otevřeli další samostatnou 
třídu čtyřletého gymnázia (1.B). 
Do prvních ročníků nastupují 
také žáci z Ukrajiny, dva žáci do 
čtyřletého gymnázia, dva žáci do 
informatiky a jeden žák do učeb-
ního oboru obráběč kovů. Začát-
kem září organizujeme pro nové 
žáky střední školy adaptační dny, 
některé spolu se Střediskem vol-
ného času Ledeč nad Sázavou. 

V letošním roce bude také pro-
bíhat výuka na vyšší odborné 
škole podle akreditovaného vzdě-
lávacího programu Ekonomika 
a management podniku. Zaháje-
ní školního roku na vyšší odbor-
né škole bude v pondělí 12. září 
2022. Studenty do prvního roč-
níku přijímáme do 31. 10. 2022. 
Zatím je přihlášeno do prvního 
ročníku 20 studentů.

V letošním školním roce nastu-
pují na školu také noví učitelé, 
kteří rozšíří náš pedagogický sbor. 
Na vzdělávání žáků a studentů se 
bude v novém školním roce podí-
let 48 pedagogů a dalších 16 ne-
pedagogických zaměstnanců.

Škola má pro vzdělávání při-
praveno velmi dobré materiální 
vybavení, jsme zapojeni v mnoha 
projektech, které pomáhají žákům 
a studentům rozvíjet požadované 
kompetence a zlepšovat materiální 
zázemí školy. Žákům a studentům 
jsou k dispozici laboratoře che-
mie, fyziky (včetně hvězdárny), 

biologie a odborné učebny jazy-
ků, výtvarné výchovy, informač-
ních technologií, programování, 
svařování a CNC. Pro výuku 
slouží také vlastní multifunkční 
sál, moderní sportovní hala, hřiš-
tě s umělým povrchem. Ve škole 
se z cizích jazyků vyučuje anglič-
tina, němčina, francouzština, ruš-
tina a latina. Využíváme moderní 
technologie a digitálních techno-
logie ve výuce. Spolupracujeme 
s regionálními podniky, realizuje-
me svářečské kurzy a praxi u za-
městnavatelů. Ve strojírenských 
oborech se v posledních letech 
zaměřujeme na programování 
CNC strojů v programech HEI-
DENHAIN, FANUC a SIEMENS 
SINUMERIK. 

Věříme, že nový školní rok při-
nese všem hodně nových, zajíma-
vých informací, zkušeností a spo-
lečných zážitků.

Každoročně představujeme vy-
brané aktivity školy také na le-
dečském náměstí, letos všechny 
zveme na úterý 20. září 2022 (po-
kud nám to počasí nepřekazí). 

Zveme veřejnost a zájemce 
o studium na dny otevřených dve-
ří školy ve středu 19. října 2022 
a v sobotu 26. listopadu 2022. 
Více informací na www.gvi.cz

Přeji žákům, studentům, svým 
kolegům a také rodičům úspěš-
ný nový školní rok 2022/23 plný 
zdraví, optimismu, spokojenosti 
a pohody.

Mgr. Ivana Vitisková, 
ředitelka

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

PRODÁM
• elektrickou tříkolku modré barvy, 

nepoužitou. Cena dohodou.

• Prodám kuchyňský stůl rozkládací
+ 4 židle, vše světlé barvy. Cena dohodou.

V případě zájmu mě kontaktujte na 
telefonu: 604 364 824

KOMINICTVÍ
URBAN A SYN

nabízí stavby nových systémových komínů, 
montáže nerezových komínů, vložkování 

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

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

Kontakt na telefon: 776 666 014.
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ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 

Máme to velké štěstí, že žijeme v oblasti, kde zne-
čištění ovzduší je na velmi nízké úrovni a tak mů-
žeme většinu roku dýchat čistý čerstvý vzduch. Za-
čátkem roku 2022 náš odbor OVŽP zpracoval „Plán 
zlepšování kvality ovzduší města Ledeč nad Sáza-
vou“. 

Město Ledeč nad Sázavou se v posledních letech 
potýká s překračováním zákonných imisních limitů 
pro znečištění ovzduší. I přes to, že na území města 
i ORP existují zdroje znečišťování ovzduší z hledis-
ka příspěvků ke koncentracím suspendovaných části 
PM2,5 a PM10 (zemědělství, doprava, stavební prů-
mysl), hlavním zdrojem znečišťování ovzduší jsou 
lokální topeniště emitující benzo(a)pyren. Smyslem 
tohoto koncepčního dokumentu bylo zaplnit prostor 
dříve neexistujícího plánu zlepšování kvality ovzdu-
ší města Ledeč nad Sázavou. Časový plán zlepšování 
kvality ovzduší (ČPZKO) přenáší do podoby kon-
krétních úkolů mnoho opatření, která jsou stanovena 
v Programu zlepšování kvality ovzduší vypracova-
ném Ministerstvem životního prostředí. Jeho smys-
lem je nejen stanovit seznam opatření k postupnému 
zlepšování kvality ovzduší v Ledči nad Sázavou, ale 
zaměřuje se též na stanovení konkrétních kompeten-
cí a zodpovědnosti za splnění těchto opatření a ter-
mínů jejich plnění. Obnova kvality ovzduší je jednou 
z podmínek zachování ekologické stability krajiny, 
fungujících ekosystémů, zdravotního stavu lesních 
porostů a zdraví obyvatelstva, zvláště dětí a mladé 
populace. Čisté životní prostředí je základem zdra-
ví a dobrých životních podmínek obyvatel města. 
Z tohoto důvodu město vytvořilo tento Časový plán 
zlepšování kvality ovzduší (dále jen „Časový plán“), 
který má za cíl přispět ke snížení emisí znečišťu-
jících látek v ovzduší a dosáhnout zlepšení kvality 
ovzduší. ČPZKO je koncipován jako otevřený živý 
dokument, který bude pravidelně (minimálně jednou 
za 3 roky) vyhodnocován, aktualizován a doplňován 
o nová opatření. 

Kvalitu ovzduší zásadním způsobem prokazatelně 
ovlivňují tyto faktory:

POLOHA MĚSTA
V případě Ledče je patrné, že se koncentrace PM10 

v topné sezóně více než zdvojnásobily. V tomto pří-
padě se zřejmě spojily dva faktory, které v topné 
sezóně výrazně navyšují koncentrace proti sezóně 
netopné. Jedná se o vytápění (zejména lokální tope-
niště) a orografi e terénu – lokalita je náchylná k vý-
skytu teplotních inverzí, a ty jsou častější a silnější 
v chladné části roku. Z toho důvodu jsou v topné 
sezóně měřeny výrazně vyšší koncentrace PM10 než 
v netopné sezóně. Orografi e terénu je neměnná, vždy 
bude docházet k výskytu teplotních inverzí.

DOPRAVA
Městem procházejí silnice II. třídy, z nichž nejvý-

znamnější je křížení silnic II/130 a II/150 v samot-
né Ledči nad Sázavou. Tyto komunikace slouží jako 
spojnice s dálnicí D1, II/130 směrem na Brno (sjezd 
č. 81 – číslo kilometru ne sjezdu), II/150 směrem na 
Prahu (sjezd č. 66 – číslo kilometru ne sjezdu). Poli-
tické reprezentace města se snaží již několik desetiletí 
realizovat navržené obchvaty města, dosud neúspěš-
ně. Orografi e terénu – lokalita je náchylná k výskytu 
teplotních inverzí, a ty jsou častější a silnější v chlad-
né části roku. Nedojde tak k dostatečnému rozptylu 
ani emisí oxidů dusíku z dopravy. Orografi e terénu je 
neměnná, tedy je nutné urychleně usilovat o vybudo-
vání obchvatu města.

TOPENÍ
Z výsledků provedených analýz vyplývá, že jed-

ním z nevýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší 
je vytápění domácností pevnými palivy, které se vý-
znamně podílí především na imisní zátěži.

Jedním z předpokladů pro snížení emisí z vytápění 
domácností pevnými palivy je výměna starých kotlů 
1. a 2. emisní třídy za kotle nejméně 3. a vyšší emisní 
třídy. K fi nancování výměny starého kotle na nový je 
možné využít různé dotační programy. 

Zákon o ochraně ovzduší přenechává kontrolní 
pravomoc nad dodržováním povinností těchto provo-
zovatelů obecním úřadům s rozšířenou působností, 
což ve městě Ledeč nad Sázavou vykonává Městský 
úřad Světlá nad Sázavou.

NAVRŽENÁ ŘEŠENÍ
• Zákonnou povinnost ovzduší je tedy třeba kontro-

lovat. Kontrolní pravomoc nad několika tisíci „kot-
lů“ na celém území obecního úřadu s rozšířenou 
působností (tedy i v Ledči) MÚ Světlá n. S.

• Předpokladem ke snížení emisí motivace k insta-
laci akumulačních nádrží, jelikož tak bude zajištěn 
řádný provoz kotlů. U většiny kotlů splňujících po-
žadavky zákona o ochraně ovzduší po roce 2022 
tak bude zpravidla podmínka instalace akumulační 
nádoby uvedena již v návodu k instalaci zdroje. 

• Kontrolovat dodržování zákazu provozování spa-
lovacích zdrojů zařazených do nižší než 3. třídy, 
s platností od 1. 9. 2022, které jsou rovněž klíčové 
pro výsledný dopad spalovacích zdrojů na kvalitu 
ovzduší a pro naplnění cílů ke snížení emisí. 

• Zvýšení informovanosti provozovatelů spalovacích 
zdrojů na pevná paliva o správné obsluze těchto zdro-
jů včetně využívání kvalitního a správně skladované-
ho paliva a dále o negativních dopadech nesprávného 
užívání zdrojů vytápění na kvalitu ovzduší. 

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru OVŽP
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Z LÁSKY K ŽIVOTU 

„Z lásky k životu“ je název sochy anděla, který pro Hátu, 
o. p. s., ve spolupráci s fi rmou Opera Silvatica, vytvořil so-
chař pan Kánský. Požehnání anděla panem farářem Mgr. To-
mášem Filipem Kábele, DiS. proběhlo v rámci akce Pískání 
s Hátou dne 9. 8. 2022. 

Na akci byla spousta vzácných hostů, z nichž mi dovolte 
zmínit především naši paní starostku Ing. Hanu Horákovou 
a radního kraje Vysočina pro sociální oblast pana Mgr. Jana 
Tourka. Tito, společně s paní ředitelkou Háty, o. p. s. 
Mgr. Ivetou Vrbovou Krajcigrovou, zahájili slavnostní od-
poledne. Pan farář pak pronesl modlitbu a požehnání nejen 
andělovi, ale i celé Hátě, o. p. s. a všem přítomným. Dalším 
bodem programu bylo oceňování dobrovolníků. 

Dobrovolnické centrum Háta aktivně funguje, pod ve-
dením pana Aleše Macharáčka, 4 roky. V současné době 
čítá 18 dobrovolníků, z nichž někteří byli oceněni pro velký 
přínos a aktivitu v dobrovolnické činnosti. Těmi nejlepšími 
z nejlepších jsou manželé Jaroslava a František Hofmanovi, 
Danuše a Rudolf Štěpničkovi, Jaroslava Krajcigrová, Gab-
riela Těšínská, Eliška Urbanová, Pavlína Komžáková, Pet-
ra Vytasil Krajíčková a Milan Svoboda. Zvláštní ocenění za 
nejaktivnějšího dobrovolníka patřilo slečně Adéle Blablové. 
Všichni jmenovaní převzali z rukou paní starostky a pana 
radního ocenění, drobný dárek a květinu. Odpoledne bylo 

zakončeno tradičním každoročním společným zapískáním 
všech, zhruba 50 přítomných. 

A co vůbec znamená slovo dobrovolnictví? Dobro-
volnictví je nepovinná činnost vykonávaná ve prospěch 
druhých, bez nároku na fi nanční odměnu. Dobrovolnou 
činnost vykonává neorganizovaně spousta z nás. Jedná se 
např. o sousedskou výpomoc, kterou většina někdy sama 
poskytla nebo jí byla poskytnuta. Organizovaná dobrovol-
nická činnost má přínos v tom, že se pomáhá na místech, 
které nejsou pro pomoc na první oko zřejmé a jsou opravdu 
potřebné. Můžete např. pravidelně chodit za dvěma babič-
kami číst knížku, nebo je vzít na malou procházku, nebo si 
jen popovídat u kafíčka, prohlédnout fotky a zavzpomínat. 
Těžko ale budete zvonit dům od domu a hledat, jestli právě 
ten či onen takovou pomoc potřebuje nebo o ni dokonce sto-
jí. Od toho jsou tu dobrovolnická centra, která mají aktivně 
vyhledávat nejen samotné dobrovolníky, ale i potřebné. 

Více informací o dobrovolnictví vám přineseme v příštím 
čísle Ledečských novin. Doufáme, že vás zaujmeme natolik, 
že se k nám minimálně přijdete podívat, v lepším případě se 
k nám i přidáte. Přejeme všem pěkné babí léto a těšíme se 
třeba někdy na viděnou.  

Bc. Eva Moravcová Urbanová, Háta, o. p. s. 

Dobročinná akce na podporu nekonzumního způsobu života a vzájemné lidské pomoci

BLEŠÁK BEZPENĚZ 10
29. 10. 2022 TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Přineseš, co už nepotřebuješ – odneseš si co se ti líbí, to vše BEZPENĚZ. vstupenkou jsou čisté a nepo-
škozené věci, které můžou někomu dalšímu sloužit 

věcnou sbírkou BEZPENĚZ podpoříme dětské domovy, lidi v nouzi a bez domova, pečovatelské domy, 
záchranné stanice zvířat a mnohé další. Zároveň hledáme partnery tohoto nevýdělečného projektu, kteří 

nám v této náročné době umožní pořádat tyto akce pravidelně během roku
... My dodáme práci a pozitivní energii ☺, Vás prosíme o poskytnutí prostorů k dlouhodobějšímu proná-

jmu a fi nanční podporu na provozní náklady a energie.
Společně  

budelip@budelip.com  www.budelip.com  773 987 771
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VEM SI DOMEK VYMALUJ A NĚKOHO PODARUJ,
PAK SI DOMEK DRUHÝ VEM, ZKRÁŠLI HO A VRAŤ SEM

V rámci prohlubování pracov-
ních dovedností klienti Sociál-
ně terapeutické dílny Domova 
Háj vyrobili v naší dřevodílně 
paletový domek, do kterého po-
stupně doplňují dřevěné domeč-
ky. Ty jsou určené pro kreativní 
zájemce z řad veřejnosti, kteří 
chtějí udělat radost někomu dal-
šímu a podarovat ho vlastnoruč-
ně omalovaným výrobkem. Díky 
pracovním činnostem v dílnách 
STD si klienti s mentálním či 
zdravotním znevýhodněním roz-
víjí svou soběstačnost a zařazují 
se snáze do běžného života spo-
lečnosti, pocit z dobře odvedené 
práce je nesmírně důležitý pro 
jejich osobní rozvoj. Pro svůj 
dřevěný domeček si můžete při-
jít kdykoliv, naleznete jej v horní 
uličce (cesta směrem z pěší zóny 
ke školce) na adrese Nové Měs-
to 1261 ve Světlé nad Sázavou. 
Vaší nápaditosti a kreativitě se 
meze nekladou, můžete domečky 

pomalovat dle fantazie a využít 
při tom nejrůznějších technik, 
můžete si je podepsat či nechat 
anonymní. Klienti Vám budou 
domečky k vymalování postupně 
doplňovat a z těch, které se k nám 
vrátí uděláme výstavu ve venkov-
ních prostorách STD. Na podzim 
budou naši klienti STD hlasovat 
pro nejhezčí domeček. Fotogra-
fi i výherního domečku nalezne-
te poté ve výloze obchodu STD, 
autora rádi odměníme. Děkujeme 
všem malířům, kteří se zapojí 
a svým originálním domečkem 
potěší. Vždy je přeci ten správný 
čas na to dělat radost druhým!

Tým pracovníků STD

Na jaře tohoto roku uspěla 
naše organizace v nabídce vzdě-
lávací a poradenské organizace 
TUDYTAM, z. s. ohledně účasti 
v projektu „Prostě normálně!“. 
Získali jsme tak jedinečnou pří-
ležitost k dalšímu zkvalitňování 

poskytované služby domov pro 
osoby se zdravotním postižením. 
Začátkem června jsme se společ-
ně s třemi dalšími organizacemi 
zúčastnili úvodního třídenního 
setkání. Cílem tohoto projektu, 
který bude probíhat až do prosin-
ce 2023, je hledat další cesty, jak 
umožnit klientům, aby žili co nej-
běžnějším způsobem života.

Děkujeme pořadatelům Sá-
zavafestu za projevenou vstříc-
nost vůči klientům Domova Háj. 
Umožnili tak obyvatelům světel-
ských komunitních bydlení i Led-
če nad Sázavou zúčastnit se této 
tradiční akce. Z bohatého hudeb-
ního programu si užili vystoupení 
Vašo Patejdla, Marka Ztraceného 
nebo skupiny Olympic jako běžní 
návštěvníci. Ještě jednou děkuje-
me a za rok se opět těšíme.

Bc. Karel Borek, DiS.,
Domov Háj 

Foto: z archívu Domova Háj

Rádi bychom Vás informovali o akcích, které jsou plánovány v průběhu září 2022

v KOSTELE SV. VÍTA V ZAHRÁDCE U LEDČE
• sobota 10. 9. v 11:00 a ve 14:00

Prohlídka kostela s kastelánem v rámci Dnů evropského kulturního dědictví

• pátek 23. 9. od 19:30 zahajovací představení nového ročníku festivalu „Hlasy Tří světů“
– vystoupení Múza Versailles (vstupné 250/200,-Kč)

INFORMACE: www.zahradka.euweb.cz Honza Čihák, Spolek Přátelé zahrádky
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

 Město Ledeč nad Sázavou vás zve v sobotu 10. září 
na promítání pohádky PRINCEZNA REBELKA, 
které se uskuteční v sále gymnázia od 14:00. Před-
prodej vstupenek probíhá v Turistickém informač-
ním centru Ledeč. Cena vstupenky: 100,-/dospělí, 
50,-/dítě.

 Město Ledeč nad Sázavou srdečně zve v úterý 
13. září do synagogy na koncert ACCORDEON 
ACCOMPAGNATO JITKY BAŠTOVÉ. Těšit 
se můžete nejen na sólový akordeon, ale i impro-
vizované skladby živého akordeonu s hudebním 
podkresem klavíru, kytary či fl étny. V pořadu zazní 
díla věhlasných mistrů J. Dowlanda, J. S. Bacha, J. 
Pachelbella, ale i moderních skladatelů Antonína 
Dvořáka, Edith Piaf či Astora Piazzolly. Začátek 
od 18:00. Vstupné 100,-/dospělí, 50,-/žáci a stu-
denti, děti do 6 let zdarma.

 Hrad a Divadelníci v Ledči nad Sázavou vás zvou 
ve dnech 17. a 24. září, dále pak 1. a 15. října na 
VEČERNÍ PROHLÍDKY HRADU. Začátek pro-
hlídky je vždy v 18:00, 19:00 a 20:00. Rezervace 
a objednávky na e-mailu prohlidkyledec@seznam.
cz nebo na tel.: 733 382 227. Vstupné: 170,-/plné, 
100,-/snížené (děti).

 V neděli 18. září se bude konat běžecký závod – 
LEDEČ RUN 2022. Trasy budou 6,5 a 13 km. 
Start: 10:00. Místo startu: Hrad Ledeč nad Sá-
zavou. Podrobnější informace a registrace na 
www.ledecrun.cz, ledec.run@gmail.com nebo na 
FB a IG.

 Srdečně vás zveme v pátek 23. září do kostela sv. 
Víta v Zahrádce, kde proběhne zahájení druhé kon-
certní sezóny HLASY TŘÍ SVĚTŮ. V autorském 
projektu Múza Versailles se představí renomovaný 
vokálně instrumentální soubor Victoria Ensemble 
v čele se sopranistkou Viktorií Kaplanovou a skupi-
na historického tance En Garde. Začátek od 19:30. 
Vstupenky na místě nebo v síti colosseumticket.cz

 Svaz rybářů Ledeč nad Sázavou pořádá v sobotu 
24. září RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rybníku Hutě 
II. Losování míst v 6:00, 1. poločas: 7:00–9:30, 
přestávka, střídání místa, 2. poločas: 10:00–12:00. 
Startovné: 300 Kč.

 Obec Bělá vás srdečně zve v sobotu 24. září do 
Bělé na koncert kapely BOŽEJÁCI. Začátek od 
18:00–20:00. Více informací na plakátech.

PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí – 4. října
Mirka Pajerová, DiS, Dana Sedláčková, DiS.

KUCHYNĚ ZEMKO KOŽLÍ
SI VÁS DOVOLUJE OSLOVIT S NABÍDKOU STRAVOVÁNÍ

Nemáte čas, nevyplatí se Vám vařit jen pro sebe, potřebujete zajistit obědy pro rodiče

nebo už Vám jen došla inspirace v přípravě jídel? Přijďte si pro oběd k nám.

Zajišťujeme fi remní stravování s dovozem, stravování jednotlivců v prostorách jídelny

i rozvoz obědů zájemcům domů.

Cena v jídelně je 100 Kč, v případě dovozu je 108 Kč.

Pro bližší informace volejte 569 721 721/linka 132 – kuchyň nebo /linka 123 – kantýna.

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,

slepičky Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska. 

Stáří 16–20 týdnů, cena 220–269 Kč/ks. 

PRODEJ: 3. 10. 2022 LEDEČ N. S.
U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ – 11:35 HODIN

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hodin

tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek

OVOCNÁ A RŮŽOVÁ ŠKOLKA 
ŠŤASTNÝCH

NABÍZÍ VELKÝ VÝBĚR
okrasných keřů, jehličnanů, rhododendronů, 

azalek, vřesů, hebe, kanadských borůvek, 
 ostružiníků, maliníků, rakytníků, brusinek, 

okrasných trav, trvalek, zeminy.
PRODEJNÍ DOBA:

PONDĚLÍ–PÁTEK: 8–16,
SOBOTA: 8–12 HODIN

Ovocná a růžová školka Šťastných
Hněvkovice, Nová Ves u Dolních Kralovic 2

584 01 Ledeč n. S., tel. 604360546, 604408336
e-mail: skolka.stastny@wo.cz, www.skolka-stastny.cz
PODZIMNÍ PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ 

A RŮŽÍ BUDE ZAHÁJEN 15. ŘÍJNA 2022.
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STADION MÁMĚ PĚKNÝ,
TAK JEN JEŠTĚ VYLEPŠIT I NÁŠ FOTBAL

Fotbalová sezóna 2022/2023 je v plném prou-
du, přesto se ještě na počátku svého příspěv-
ku dovoluji vrátit v čase a seznámit ledečskou 
veřejnost s činností klubu FK Kovofi niš Ledeč 
nad Sázavou, z.s. v předchozím období. Složité 
období nastalo na jaře 2020, kdy svět ochromila 
pandemie Covid-19. Jarní část fotbalových sou-
těží 2019/2020 byla zrušena. Sezona 2020/2021 
byla sice v létě zahájena, ale přerušena byla 
opět v říjnu, a na jaře byla nakonec opět celá 
zrušena. Až sezóna 2021/2022 se odehrála bez 
přerušení a celá. 

V roce 2020 byla v Ledči zahájena rekon-
strukce stadionu u řeky Sázavy. Projekt byl 
společným dílem města Ledeč jako vlastníka 
areálu a fotbalového klubu, který byl žadate-
lem o dotaci. Oddílová družstva tak musela 
vyhledat a vyjednat azyl pro zápasy a tréninky 
na stadionech a hřištích v blízkém okolí. „A“ 
mužstvo Ledče hrálo od podzimu 2020 mis-
trovská utkání na stadionu ve Světlé nad Sá-
zavou. Pozitivní správou bylo, že v srpnu 2020 
bylo Okresním fotbalovým svazem Havlíčkův 
Brod schváleno hřiště Plácky pro mládežnická 
mistrovská utkání. Až na jaře 2022 se ledečš-
tí hráči a jejich diváci mohli konečně vrátit na 
krásně zrekonstruovaný letní stadion. Areál 
vybudovaný na začátku 50. let 20. století na-
šimi dědy a pradědy tak může v novém kabátě 
opětovně sloužit dalším generacím ledečských 
sportovců. 

Nyní ale zpět z minulosti k současnosti a bu-
doucnosti. V sezóně 2022/2023 má náš klub 
v soutěžích tato družstva: „A“ mužstvo mužů 
(Krajský přebor – již 7 let po sobě!), B mužstvo 

mužů (Okresní přebor), Dorost (I. třída), Mladší 
žáci (Okresní přebor), Starší přípravka (Okres-
ní přebor) a mladší přípravka (Okresní přebor). 
Pro nejmenší děti ve věku 5–7 let je určena Fot-
balová školička. Kontakty na trenéry mládež-
nických týmů najdete na webových stránkách 
www.fkledec.cz/kontakt/. Cílem klubu je, aby 
se v příštích letech dařilo začleňovat dorosten-
ce do „A“ a „B“ týmu. Na systému práce s mlá-
deží se v posledních 7 letech trvale v klubu pra-
cuje. Je třeba poděkovat především trenérům 
mládežnických týmů za skvělou práci, protože 
oni tvoří budoucnost ledečského fotbalu a vě-
nují svůj volný čas dětem a mládeži, což není 
v dnešní době jednoduché a ani levné. Několik 
talentovaných hráčů odešlo v posledních letech 
do větších a movitějších klubů v okolí (Havlíč-
kův Brod, Humpolec). Můžeme se na to dívat 
negativně, ale je to zároveň i ocenění práce tre-
nérů našich mládežnických mužstev. Je snem 
každého malého klubu vychovat hráče, který se 
jednou prosadí ve velkém fotbale. 

Ledečský fotbalový klub je z právního hle-
diska spolkem, který řídí výbor fotbalového 
klubu. Výbor FK Kovofi niš Ledeč pracuje ak-
tuálně v tomto složení: Martin Brož – před-
seda, Pavel Storož – místopředseda a sekretář 
klubu, Vratislav Nosek, Otto Vopěnka, Miloš 
Vavřička – členové výboru. Výbor fotbalového 
klubu děkuje tímto Městu Ledeč nad Sázavou 
a všem sponzorům klubu za podporu. V roce 
2024 bude fotbal v Ledči slavit 100 let od za-
ložení a vedení klubu dělá vše pro to, aby klub 
oslavil toto jubileum v co nejlepší kondici.

František Milichovský
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„A TÝM“ DOSPĚLÝCH (krajský přebor 11. místo): 
Horní řada zleva: Jonáš Stehno, Ondřej Martinek, Martin Pajer, asistent trenéra Jiří Petřík, Martin Trpišovský, 
Filip Gramer, Lukáš Vodička, Vít Horký, Sedrik Bezděk, Tomáš Žemlička, Jakub Bačkovský, trenér Pavel Storož.
Dolní řada zleva: Petr Pešek, Martin Chlubna, Michal Havel, Martin Turek, Jakub Gramer, Matěj Vágner, To-
máš Bezděk, Martin Toula, Jaroslav Karel. 

MLADŠÍ ŽÁCI (3. místo v okresním přeboru):
Horní řada zleva: trenér M. Hrabaň, M. Šťastný, V. Janák, F. Caska, J. Souček, O. Písařík (momentálně hráč 
AFC Humpolec). 
Dolní řada zleva: D. Grabowský (momentálně hráč AFC Humpolec), M. Pokorný (momentálně hráč Vlašimi), 
D. Hrabaň, D. Hanousek, J. Rajdl. Ležící: V. Janák.
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ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2022 – FOTBALOVÝ KLUB 
KOVOFINIŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

MUŽI „A“ DOROST 1. TŘÍDA sk. A
den datum začátek  domácí – hosté den datum začátek  domácí – hosté
NE 11.9. 16:00 Ledeč – Vrchovina B SO 10.9. 10:00 Ledeč – Štoky
SO 17.9. 15:30 Chotěboř – Ledeč SO 17.9. 13:00 Chotěboř – Ledeč
NE 25.9. 15:30 Ledeč – Okříšky SO 24.9. 10:00 Ledeč – Bedřichov B
NE 2.10. 10:30 Sapeli Polná – Ledeč NE 2.10. 10:00 Třešť – Ledeč
SO 8.10. 15:00 Žirovnice – Ledeč SO 8.10. 12:00 Rantířov – Ledeč
NE 16.10. 15:00 Ledeč – Velké Meziříčí B SO 15.10. 10:00 Ledeč – Přibyslav/Keřkov
NE 23.10. 14:30 Slavoj Polná – Ledeč SO 22.10. 13:30 Golč. Jeníkov/Třemošnice – Ledeč
NE 30.10. 14:30 Ledeč – Kamenice n. L. SO 29.10. 10:00 Ledeč - Habry
NE 6.11. 14:00 Ledeč – Nová Ves u NMNM

MUŽI „B“ 
den datum začátek  domácí - hosté
SO 10.9. 16:00 Ledeč – Nová Ves u Sv./Pašinka
SO 17.9. 15:30 Keřkov – Ledeč
SO 24.9. 15:30 Ledeč – Herálec
NE 2.10. 14:00 Šmolovy – Ledeč
SO 8.10. 15:00 Dlouhá Ves – Ledeč
SO 15.10. 15:00 Ledeč – Přibyslav B
NE 23.10. 14:30 Habry – Ledeč
SO 29.10. 14:30 Ledeč – Jeřišno



27

TENISOVÝ ZÁMEK

Po dlouhých dvou letech se na ledečských tenisových kurtech poslední srpnové sobotě 
a neděli uskutečnil tenisový turnaj mužů. Soutěžících se nakonec sešlo 16. Plánovaný 
turnaj žen se nekonal pro jejich malou účast. Soutěž mužů měla velice dobrou úroveň. 
Z našeho oddílu se zúčastnili čtyři hráči: Jan Čáp, Tomáš Fanta, Josef Kovář a Tomáš 
Vrbka. Je téměř pravidlem, že jsou domácí hráči vylosováni proti těm nejvýše nasaze-
ným. Stejně tomu tak bylo i letos. Jediným naším postupujícím do druhého kola byl 
Tomáš Vrbka. Pepa Kovář měl hned jako soupeře pozdějšího vítěze Radima Párala z Jih-
lavy, který ve fi nále porazil Tadeáše Havla ve třech vyrovnaných setech. Páral pak ještě 
ve čtyřhře spolu s Humpoleckým Janem Podobou zvítězili také ve třísetovém boji nad 
Davidem Dubem z Humpolce a Davidem Palánem (Ledečákem) hrajícím za TK Spartak 
Jihlava. Pořadatelé 22. ročníku děkují sponzorům za ceny startujícím.  Josef Hnik
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA

Dne 28. září 2022 oslaví společných
50 let života manželé
VLASTA A VÁCLAV PANSKÝCH 
z Ledče n. S.
Maminko, tatínku – děkujeme za Vaši 
lásku a starost. Hodně zdraví, štěstí 
a lásky do dalších společných let přejí 
děti, Vlasta a David s rodinami.

Odešel jsi nám, ale ve vzpomínkách žiješ 
a budeš žít dál.
Dne 24. 8. 2022 uplynulo 20 let, kdy od 
nás nečekaně odešel
pan JOSEF MARŠOUN z Ledče n. S. 
V červnu letošního roku by se dožil 69 let. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

S láskou stále vzpomínáme
– manželka Milena a dcery s rodinami. 

Dne 8. září 2022 uplyne jeden smutný rok, 
kdy nás náhle opustil
pan BOHUMIL BRZOŇ, manžel, tatínek, 
dědeček a strýc z Ledče n. S.

S láskou vzpomíná celá rodina

Dne 6. září 2022 uplyne smutný rok 
od úmrtí paní HANY ČERMÁKOVÉ 
z Koutů. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte spolu s námi.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami. 

Každá hvězda na nebi svítí pro tebe, 
v našich srdcích žiješ dál.
Ve středu 28. září 2022 vzpomeneme na 
nedožité 80. narozeniny
pana LADISLAVA STARÉHO z Ledče 
n. S.

S láskou manželka s rodinou. 

Dne 9. srpna 2022 uplynuly tři přebolestné 
roky, kdy nás náhle opustil
pan JIŘÍ MÁLEK z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 
Jirko, bráško, nikdy nezapomeneme, jsi 
stále s námi.

Sestra Jarka s rodinou

31. srpna 2022 jsme si připomněli nedoži-
té 92. narozeniny
paní OLGY PEŠOUTOVÉ, rozené
Vltavské, jejíž život byl úzce spjat s měs-
tem Ledeč n. S. Všem, kteří s námi na ni 
v létě zavzpomínali, děkujeme.

Dcera Eva, vnučka Klára a zeť Tomáš

Kdo v srdci žije, neumírá!
Dne 10. září letošního roku uplyne 5 let, 
kdy nás navždy opustil pan JIŘÍ PÝCHA 
z Ledče n. S. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte spolu s námi. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 15. září si připomeneme 12. smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila naše ma-
minka, babička,
paní MARIE RAJDLOVÁ z Prosíček.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

Syn Mirek s rodinou a syn Josef

23. července letošního roku jsme si připo-
mněli nedožitých 80 let
pana SLÁVKA STÝBLA z Ledče n. S. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
spolu s námi.

S láskou vzpomíná manželka,
syn, dcera a jejich rodiny.
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