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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

V září roku 2022 se rada města sešla 12. a 19. září. 
Na svých jednáních rada města projednala tyto 
podstatné body:
• bere na vědomí aktualizovaný Strategický rá-

mec Základní školy v rámci projektu Místní 
akční plány vzdělávání III a souhlasí s před-
loženými investičními prioritami ZŠ 2021–
2027“ pro žádosti o podporu v rámci IROP

• schvaluje poskytnutí dotace, fi nančního daru 
z rozpočtu města pro rok 2022 organizacím 
a spolkům (Blešák bez peněz 10 tis. Kč a TAVJ, 
z. s. – Sportovní den mládeže 5 tis. Kč.)

• schvaluje navýšení příspěvku - Základní škole 
o částku 18.265,- Kč která pokryje náklady na 
školní potřeby žáků z Ukrajiny (část výtěžku 
z akce Děti dětem ze Sokolovny)

• schvaluje a doporučuje zastupitelstvu výběr 
dodavatele služby na poskytnutí úvěru ve výši 
14,5 mil. Kč pro fi nancování investiční akce 
„Trvalé zajištění skalního masivu „ŠEPTOU-
CHOV – Česká spořitelna, a. s., která podala 
nejvhodnější nabídku s pevnou úrokovou saz-
bou úvěru „FIX s 4,97 % p.a.“. 

• schvaluje prodloužení nájemní smlouvy 
v městském bytě manželům A. a J. M.

• schvaluje zveřejnění záměru pronájmu neby-
tových prostor dvou místností o celkové vý-
měře 29,12 m2 v 2. NP v budově polikliniky

• Schvaluje uzavření smlouvy na dodávku 
a montáž zakázky „Dodávka a instalace nauč-
ných prvků a altánu na lesní cestu do Sluneční 
zátoky“ s fi rmou Tomáš Hurych, za cenu ve 
výši 711 480 Kč

• schvaluje umístění nápojového a svačinového 
automatu společnosti Delikomat s.r.o. v pro-
storách zimního stadionu

• schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. st. 21 
včetně budovy čp. 77 jež je jeho součástí Poli-
cii ČR za účelem výcviku v termínu od 1. 10. 
2022 do 31. 12. 2022.

• schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části 
z pozemku parc.č. 2799 v k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou za účelem umístění reklamního zařízení 
(informačního pylonu)

• schvaluje nový ceník služeb platný od 1. 11. 
2022 za užívání Spolkového domu v Habreku

• schvaluje Smlouvu o nájmu dopravního pro-
středku „Kolový traktor, RZ JO27401“ s FK 
Ledeč nad Sázavou

• schvaluje od 01. 01. 2023 zavedení systému 
sběru odpadů „Zavedení sběru od dveří ve 
městě Ledeč nad Sázavou“. Občanům bude 
nabídnuta možnost sběru následujících komo-
dit – plasty, biodpad, papír 

Zastupitelstvo města se konalo dne 19. 9. 2022. 
Pro potřeby zpravodaje vybírány body:
• schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města 

pro rok 2022 organizacím a spolkům v celko-
vé výši 100 tis. Kč (Římskokatolická farnost 
– opravy kostela)

• schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí úvě-
ru ve výši 14,5 mil. Kč na fi nancování inves-
tiční akce „Trvalé zajištění skalního masivu 
„ŠEPTOUCHOV“ s Českou spořitelnou, a. 
s., s pevnou úrokovou sazbou úvěru „FIX“ 
4,97 % p.a. 

• schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k majetku a o zřízení věc-
ného práva s Českou republikou týkající se 
bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 2632/3 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou (u areálu COOP)

• schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 28 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou

• schvaluje změnu průběhu katastrální a obecní 
hranice mezi Městem Ledeč nad Sázavou (k.ú. 
Ledeč nad Sázavou) a Obcí Kožlí (k.ú. Kož-
lí).

• schvaluje podání žádosti o bezúplatné nabytí 
pozemku parc. č. 2431/15 v k.ú. Ledeč nad Sá-
zavou od České republiky do vlastnictví Měs-
ta Ledeč nad Sázavou

• schvaluje dodatky k rámcovým smlouvám 
uzavřených s fi rmou TS s.r.o. Ledeč nad Sáza-
vou

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města 
je naplánován na
17. října 2022 – USTAVUJÍCÍ nového zastu-
pitelstva
Kompletní usnesení z jednání rady města a za-
stupitelstva města, podklady pro jednání ZM, 
ale i odkaz na on-line přenos lze nalézt na měst-
ském webu www.ledecns.cz

Mgr. Michal Simandl, 
místostarosta města
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Zubní pohotovost říjen 2022OZNÁMENÍ OBČANŮM

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

Tel.:
720 075 751

15.–16. 10. MDDr. Niklová Pavlína,
Mcentrum, Legií 1851

Tel.:
608 839 881

22.–23. 10. MDDr. Pospíšilová Jitka,
Koželská 222, Ledeč n. S.

Tel.:
776 100 171

28.–30. 10. MUDr. Kočová Jana,
Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.:
724 170 466

5.–6. 11. MUDr. Ulybinová Kateřina,
Husovo náměstí 235, Ledeč n. S.

Tel.:
569 722 318

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

KOLEM VODY SE NEUSTÁLE NĚCO DĚJE

Plánovaná rekonstrukce výtahu v budově Měst-
ském úřadě v Ledči n. S. Z důvodu plánované 
rekonstrukce výtahu v budově MěÚ na přelomu 
října a listopadu, bude výtah v budově v tomto 
období mimo provoz. Práce provede společnost 
Výtahy – elektro, spol. s r. o. a rekonstrukce 
bude dokončena v listopadu. V tomto období 
nebude tedy bohužel cesta za úředníky bezbari-
érová. Pro klienty MěÚ, kteří se ze zdravotních 
důvodů bez pomoci výtahu za úředníky nedosta-
nou, bude v nutných případech možné sjednat si 
schůzku v přízemí budovy. Informace o tomto 
postupu bude zveřejněna ve vestibulu MěÚ. Za 

Kolem té naší Sázavy se neustále něco děje. 
V každodenním shonu to mnohdy ani nepo-
střehneme. Nad vodami se vznáší virtuální boj 
o radniční křesla, který však rybáře zase nijak 
zvlášť nevzrušuje a ve vodách v centru města 
hledají vhodná místa pro lov své kořisti. Také 

kačeři tu provozují svoje pravidelné linky, a do-
cela nic jim nevadí ani bagr, který tu u jezu upra-
vuje koryto Sázavy. Prostě všední věci, které 
mnohdy ani nepostřehneme. Snad jen když na 
mostě uvíznete v nekonečné frontě aut. V Ledči 
už také všední záležitost. ok, foto M. Pajerová

vzniklé komplikace se omlouváme a děkujeme 
za pochopení.  - OdMI -
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MUCHOMŮRKY TANČILY NEJEN V OKOLNÍCH LESÍCH

Jedním z témat říjnového zpravodaje jsou i HOUBY. 
Jejich příznivci, a že jich není málo, si letošní konec léta 
a začátek podzimu docela užívají. V lesích, na strouhách 
i paloucích se jich objevilo dost. Houbaři sem chodí ne-
jen pro užitek (však se tomu v našich krajích také říká 
„golf chudých“), ale také pro radost z barev, rozmanitosti 
a nevšední krásy. V tomhle mi asi dáte za pravdu. Pro 
onu až kýčovitou krásu jsou tu zejména muchomůrky 

červené. Však jsou také opředeny mnoha historkami, ob-
jevují se v pohádkách a děti je rády kreslí. Oslím můst-
kem jsme se tak dostali až na zahradu Mateřské školy 
Stínadla, kde děti a jejich paní učitelky připravily tohle 
„zátiší“ u vchodu do volební místnosti. Voličům, kterým 
z politického rozhodování až bušilo ve spáncích, se hned 
ulevilo, tlak klesnul na normál při pohledu na tu malou 
scenerii. Radost pohledět! ok
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NÁŠ TÁTA ŠEL NA HOUBY, JESTLI ON TAM ZABLOUDÍ?
NEZABLOUDÍ, TĚŠTE SE, ON VÁM HOUBY PŘINESE!

Dvojkové nedvojkové, každé léto a zejména pod-
zim se v našich krajích těšíme na to, abychom ze 
sklepa vytáhli košík a hurá do lesa nebo alespoň 
k lesu. Letošní horké léto nevěstilo pro houbaře 
nic dobrého, ale příroda je mocná a ukazuje nám 
svoji sílu. Ani z valné části kůrovcem zdevasto-
vané lesy nezabránily zářijové přízni úrody hub, 
zejména hřibů. Pranostiky v tomto směru k úrodě 
hub nehovoří moc příznivě (mnoho hřibů – velká 
válka), tak si to nebudeme opakovat, protože těch 
strašáků okolo sebe máme dost a dost.

Hřibová přízeň přilákala množství houbařů, ze-
jména do frekventovaných lesů – tedy tam, kde se 
dá „dojet až na pařez“ nebo je tam alespoň relativní 
rovina, aby klouby tolik nebolely. Takže na mno-
hých pasekách to vypadalo jako na ledečském ná-
městí v deset dopoledne. Lidé se tu míjeli, zdravili, 
někteří telefonovali, pejsáni přeskakovali pařízky, 
děti vřeštěly… Na samozvaných lesních parkoviš-
tích si pak ukazovali své houbařské trofeje. Zají-
mavé a příjemné zjištění na tom je, že všichni si 
nějaké houbařské potěšení odnášeli domů.

Ač se zrakovým hendikepem, i já jsem si své 
hříbky našel. Pravda, moje metoda hledání se po-
někud vymyká obvyklým postupům. Naštěstí pro 
mě upadá houbařská etika (jako mnohé jiné), ná-
vštěvníci lesa (nikoliv houbaři) tak většinou hou-
bu okrojí nebo červivou rozkrojí, bez jakéhokoliv 
zahrabávání, a to je právě velká šance pro mě! 
U nalezených okrojků upadnu na kolena a hledám 
pohmatem a představte, bývám někdy i úspěšný. 

Na houbách jsem byl i s kamarádem, vlastně 
jsme byli ve třech, protože tu byl i jeho pes „Riči“ 
(doteď nevím, jestli je to zdrobnělý Richard nebo 
má nějaký italský rodokmen). Vzali mě do míst, 
která neznám, takže jsem si hlídal „kolegy“ a na 
houby už neměl oči. Ze soucitu mě kamarád na-
vigoval do míst, kde by houba měla být. Když už 
jsem ji konečně „našel“, Riči mi projevil přízeň 
tím, že ji zalehl. Za odměnu za tu škodu (stej-
ně to byla postarší babka) mě navedli ke dvěma 
hřibům, které byly vzrostlé tak, že jsem je i sám 
uviděl. Moji dva průvodci seděli na pařezu a po-
zorovali mě, jak se kochám při čistění těch „mac-
ků“. Kamarád při tom psovi mumlal do ucha, že 
takového troubu sebou brát ani neměli a Riči, že 
mě měl už dávno kousnout. Někdy je to houba-
ření fakt docela náročné pachtění! Přátelé z Ka-
menné Lhoty mi vzkázali, že by byli lepší prů-
vodci, kdybych v tamní hospodě zaplatil kafe. To 

samozřejmě rád udělám, protože mám ze Lhoty 
jen pěkné vzpomínky (Jarda Urban jistě udělá kafe 
dobré), jen nevím, jestli na to ještě letos dojde. Po-
časí pěkně zhurta poskočilo do podzimu a silně 
zafukuje.

Budeme věřit, že se ještě do babího léta vrátí-
me – vždyť nás může čekat ještě léto tereziánské 
(15. 10.) nebo dokonce léto Všech svatých. Třeba 
budeme mít štěstí a babí léto bude trvát celých 
sedm týdnů, jako to bylo v roce 1959. Do dnešní 
energetické nouze by se to docela hodilo. Abych to 
s těmi příslovími zamotal, tak je nutné dát pozor 
také na Šimonská chladna (22. 10.), která se mohou 
táhnout až do konce října. Je to však nepředvída-
telné, jako s těmi houbami, které se staly nosným 
tématem tohoto příspěvku.

Abych ty řádky „dvojkových roků“ přeci jen na-
plnil, přidám nějaká data z kroniky. Tentokrát sáh-
neme hlouběji do minulosti, hned o celých 150 let. 
To v Ledči purkmistroval Josef Schally (absolvent 
vyšší reálky), císařství vládne dvaačtyřicetiletý 
František Josef I., české země zasáhla vlna povod-
ní – největší ze zdokumentovaných, Bedřich Sme-
tana právě složil svou čtvrtou operu Libuši, pro-
slulý dr. Emil Holub se vydává na svou první cestu 
do Afriky, ale byla také ukončena doprava na ko-
něspřežné trati Č. Budějovice – Linec. Jules Verne 
píše své ohromující fantastické romány. Abychom 
byli styloví, přidám, že na britském trůně v té době 
panovala královna Viktorie.

Psal se rok 1872. Toho roku byla požádána ck. 
Zemská školní rada v Praze o zřízení reálného 
gymnázia v Ledči. Žádost byla tehdy zamítnuta 
a na tuto událost, si město muselo počkat celých 
dalších 74 let.

Na začátku října toho roku vypukl v Ledči velký 
požár. Bylo to za děkana Antonína Štiky a požár 
v noci vypukl právě na děkanství. Požár „stráviv“ 
dvě kolny a stodolu, byl nakonec uhašen. Škoda 
„páčila se“ na 6000 zlatých a kusy žiravého uhlí 
létaly až za most. Možná také proto byla už v lis-
topadu zakoupena dvoukolová pařížská stříkačka 
s potřebným hasičským nářadím a zřízen hasičský 
sbor, místní hasiče náležitě řádně vycvičil cvičitel 
z Prahy. Hrdé výročí jsme letos v létě náležitě dů-
stojně oslavili.

Úrodu toho roku kronikář chválí, přestože poča-
sí bylo na draka. Mnoho krupobití přineslo i zmí-
něné mnohé povodně. Zima však byla teplá a skoro 
bez sněhu. ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ

ČINNOSTI ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2022

ŘÍDIL VOZIDLO I PŘES 
VYSLOVENÝ ZÁKAZ 
ŘÍZENÍ A PO POŽITÍ 
ALKOHOLICKÝCH NÁ-
POJŮ – Dne 28. 8. 2022 
byly policejním orgánem 
dle § 158/3 tr. řádu zaháje-
ny úkony trestního řízení ve 
věci přečinu maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání, kdy dvaapadesá-
tiletý muž dne 28. 8. 2022 v době nejméně od 2:00 
hodin do 3:00 hodin vykonal úmyslně jako řidič vo-
zidla jízdu z města Ledeč nad Sázavou do obce Tře-
bětín a následně z obce Třebětín přes obec Vrbka zpět 
do Ledče nad Sázavou. Zde byl téhož dne na ulici 
Habrecká v čase 2:55 hodin hlídkou Policie ČR za-
staven při silniční kontrole. Po vyzvání k předložení 
dokladů k provozu a řízení vozidla nepředložil svůj 
řidičský průkaz a po následné lustraci doznal, že má 
zákaz řízení všech motorových vozidel. Dále byl vy-
zván, aby se podrobil orientační dechové zkoušce 
na přítomnost alkoholu v dechu, kdy mu byla v čase 
03:01 hod. naměřena hodnota 0,17 ‰ alkoholu, opa-
kovanou zkouškou v čase 03:09 hod. 0,09 ‰ alkoholu 
a v čase 03:16 hod. 0,10 ‰ alkoholu v dechu. Násled-
ně byl poučen o možnosti provedení lékařského vy-
šetření spojeného s odběrem biologického materiálu 
(žilní krve), avšak tuto možnost nevyužil. Následnou 

lustrací osoby a vozidla bylo zjištěno, že mu byl roz-
hodnutím ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 
ze dne 22. 9. 2021 uložen trest zákazu řízení všech 
motorových vozidel a to od 22. 9. 2021 do 22. 9. 2022. 
U soudu tomuto řidiči hrozí trest odnětí svobody v tr-
vání až na 2 léta a rovněž i další trest zákazu činnosti 
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
KRÁDEŽ ZBOŽÍ V OD PENNY MARKET LE-
DEČ N. S. – Dne 21. 9. 2022 byly policejním orgá-
nem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci přečinu krádeže, kdy doposud nezná-
mý pachatel v době od 17:00 hod do 19:00 hod dne 
20. 9. 2022 v OD Penny Market s. r. o. v Ledči nad 
Sázavou odcizil z vystavených regálů zboží a to 73 ks 
RED BULL ENERGY DRING 0,25 L/RED, 120 ks 
Máslo BONI 250 g, 62 ks Tuňákového salátu kuskus 
RIO mare 160 g, 58 ks Tuňákového salátu s kukuři-
cí RIO mare 160 g, 34 ks Tuňákového salátu mexico 
RIO mare 160 g, 17 ks Tuňákového salátu s čočkou 
RIO mare 160 g, které si vložil do svého nákupního 
košíku a s tímto projel přes pokladní zónu bez zaplace-
ní. Tím způsobil celkovou škodu ve výši 29.219,- Kč. 
V případě dopadení tohoto nepochopitelně sofi stiko-
vaného pachatele a uznání viny před soudem tomuto 
hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz čin-
nosti nebo propadnutí věci.

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, podzimní sychravé 
dny jsou teď podstatně častější, než 
ty hezké sluncem prozářené, které 
nás přes prázdniny provázely, a nám 
nezbývá nic jiného, nežli, se smí-
řit s postupně se zkracujícími dny 
a průběžně se snižující venkovní 
teplotou. Ano, máme tu PODZIM. 

Od poslední uzávěrky příspěvků pro ledečský zpra-
vodaj, naše jednotka profesionálních hasičů zasaho-
vala celkem u devatenácti událostí, kde jak už tomu 
opravdu velmi často bývá, převažovala především 
technická pomoc, do které se řadí jak likvidace ob-
tížného hmyzu, otevření uzavřených prostor nebo od-
stranění spadlých větví, případně i stromů, které brání 
plynulému provozu na pozemních komunikacích.

V celkovém výčtu devatenácti události, byly řešeny 
dvě dopravní nehody, u kterých došlo ke zranění zú-
častněných osob, která si vyžádala lékařské ošetření.

Rovněž by byla veliká škoda, zde neuvést pro-
věřovací cvičení, které bylo naplánováno v budo-
vě zdejšího ledečského gymnázia s cílem prověrky 

připravenosti ledečské jednotky HZS v případě po-
žáru v tomto velmi architektonicky složitém objektu. 
Námětem tohoto cvičení byl požár multifunkčního 
sálu, kde bylo po evakuaci všech studentů zjištěno, 
že se dva studenti z celkového počtu bezmála tří set 
studentů postrádají.

Prověřovací cvičení obdobného rázu probíhají na 
všech stanicích HZS napříč republikou v průběhu 
celého roku a mají za cíl prověřit akceschopnost jed-
notek HZS, která v okamžiku oznámení nemají žád-
né ponětí o tom, že se jedná ,,pouze“ o prověřovací 
cvičení.

Finální vyhodnocení prověřovacího cvičení ledeč-
ské jednotky HZS v budově gymnázia dopadlo velmi 
kladně a tak věřím, že zdejší pedagogický sbor včetně 
studentstva, se mohou zcela nerušeně plně věnovat 
studiu, zatímco nad nimi bdí místní jednotka našich 
profesionálu z řad hasičstva, která je v jakýkoli den, 
v jakoukoli hodinu vždy plně připravena neohroženě 
zasáhnout.

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

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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SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ DOPRAVY KF LEDEČ N. S.
PO 30 LETECH

Myšlenku uspořádat sraz doposud žijících pra-
covníků dopravy KF Ledeč nosila v hlavě řada 
lidí, se kterými jsem se příležitostně setkával. 
Skutečné iniciativy, tento sraz uspořádat, se letos 
ujal bývalý řidič a vedoucí BSP Jaroslav Petří-
ček. S organizací této akce a pozváním ostatních 
mu pomáhali řidiči Milan Čálek a Václav Pan-
ský ml. V průběhu července vedli se mnou jed-
nání a já jsem odsouhlasil garanci za tuto akci. 
Termín byl stanoven na 3. 9. 2022 v restauraci 
„U Řeky“.

V úvodu jsem přivítal všechny přítomné a sdě-
lil program našeho setkání od mého nástupu 
do funkce vedoucího dopravy, dne 1. 11. 1978. 
Z dopravy jsem odešel 1. 3. 1990 do USP ZBOŽÍ 
jako ředitel USP. Samozřejmě jsme vzpomněli 
na všechny, kteří už mezi nás nikdy nepřijdou. 
Zemřelo celkem 24 našich kolegů. Počet zaměst-
nanců byl 55.

Nevynechali jsme ani naše pracovní úspěchy, 
ale také svízele, které nás často doprovázely. Vy-
hodnotil jsem dobrou práci pro podnik, zejména 
v oblasti přepravy jak osobní, nákladní, autobu-
sové, v nakládce vagonové přepravy na nádra-
ží, práce s jeřáby, traktory a práce se zvedacími 
vozíky (ještěrky, el. man. vozíky). Velmi kladně 

jsem zhodnotil celkovou dobrou péči o svěřené 
dopravní prostředky, které vedly k tomu, že jsme 
se prakticky po celé toto období umisťovali vždy 
na 1. místě v ročním vyhodnocení „Technických 
prohlídek“ vozidel celého okresu Havlíčkův 
Brod. Jako BSP jsme se významně podíleli na 
všech akcí podniku (Rohule, Plasnice, dětské 
tábory a přepravy nadměrných nákladů). A naše 
technika? Autojeřáby – 4, nákladní vozidla – 12, 
traktory – 3, nákladní přívěsy – 2, traktorové vle-
ky – 15, Osobní vozidla – 10, terénní – 2, zvedací 
a manipulační vozíky – 60, hasičský vůz cisterna 
– 1, autobusy – 3.

Po celou dobu sešlosti probíhala velmi kama-
rádská a přátelská atmosféra, vzpomínky a další 
seznamování po tak dlouhé době. Byl jsem velmi 
potěšen, někdy až i trochu tzv. naměkko, že jsme 
si tak dlouho všichni zachovali upřímnost, ka-
marádství, přátelství, lidskost a dobré vzpomín-
ky na partu, která zejména v dopravě musela táh-
nout společně vždy za jeden provaz. O to více si 
v mých letech toho všeho vážím, při vzpomínce 
na současnou dobu, ve které žiji, a tyto základní 
lidské vlastnosti, vlastenectví, pravdivost a výše 
uvedené mi bohužel velmi často chybí. 

Zapsal bývalý vedoucí dopravy Karel Hruša
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ADAPTAČNÍ KURZ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE S TAJV

V pondělí 5. září 2022 se uskutečnil adaptační 
kurz žáků 6. ročníku. Tato aktivita slouží především 
k seznámení nových žáků, kteří k nám přistoupili 
z malotřídních škol v okolí nebo se do našeho kraje 
přistěhovali, se stávajícími dětmi naší školy, k vzá-
jemnému poznání s třídními učiteli a v neposlední 
řadě také k seznámení s novým prostředím a pravi-
dly chování na 2. stupni základní školy.

Den byl rozdělen na dvě části. V dopolední se 
třídní učitelé seznamovali se svými žáky formou her 
v jednotlivých třídách. Odpolední část probíhala již 
společně na školním hřišti, kde se žáci rozlosovali 
do různých „rodin“, na které čekaly nelehké úkoly.

Našim šesťákům přejeme úspěšný start.
David Jančík, Josef Pešek a Zdenka Urbanová, 

třídní učitelé 6. tříd

Sportovní den mládeže s TAJV je sportovní pro-
jekt pro děti a mládež ve vybraných městech na spor-
tovištích základních škol v České republice. Tento 
komplexní národní projekt zahrnuje hlavní sportovní 
turnaje TAJV v daném místě s profesionálním trené-
rem a pedagogem Mgr. Janem Váňou. Každý účast-
ník projektu si vyzkouší nabízené sportovní aktivity 
a soutěží o hodnotné ceny ze semifi nálového turnaje 
TAJV. Během roku 2022 se koná celkem až 250 se-
mifi nálových kol, kde nejlepší účastníci postupují do 
Národního fi nále. Hlavním cílem soutěže je přede-
vším prohlubování myšlenky sportu mezi dětmi a na-
bádaní k aktivnímu pohybu v jejich volném čase.

V úterý 13. 9. 2022 se uskutečnilo sportovní do-
poledne s TAJV pro vybrané žáky 7. a 8. třídy i na 
naší škole, a to díky Městu Ledeč nad Sázavou, 
které tuto aktivitu podpořilo. Žáci byli rozděleni do 
8 týmů a soutěžili ve sportech: fotbal, fl orbal, fris-
bee, házená a tenis. Vítězem se stal tým ve složení 
Sophie Frolíková, Lucie Šafrová, Václav Kramář, 
Adam Zahradník, Lukáš Olišar a Vít Hájek, který 
se stal navíc celkovým vítězem mezi jednotlivci. 
Nejlepší z účastníků získali možnost postupu do ná-
rodního fi nále v Poděbradech. Všem zúčastněným 
patří velká pochvala.

Jančík David, učitel tělesné výchovy
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DOBROVOLNÍ HASIČI LEDEČ
– viz foto na protější straně

BOJIŠŤSKÝ ŽELEZŇÁK 2022

V měsíci září byly v Ledči a jejím okolí uspořádá-
ny celkem tři soutěže v hasičském silovém víceboji, 
tzn. v disciplinách TFA – Toughest fi refi ghter alive. 
V okrsku č. 17 soutěž uspořádali dobrovolní hasiči 
v Hradci u rybníka v sobotu 3. 9. 2022 jako TFA juni-
or, nicméně s juniory měli možnost si dráhu vyzkou-
šet i dospělí závodníci. V okrsku č. 18 byla soutěž 
uspořádána v Bojišti u hasičské zbrojnice v sobotu 
10. 9. 2022. Poslední soutěž proběhla v Ledči na sta-
nici v pátek 23. 9. 2022. 

Hasičský silový víceboj je poměrně nová, ale po-
pulární disciplína. Na dráze si hasiči v plné výba-
vě sahají na dno svých sil a v cíli končí na pokraji 
vyčerpání. Dráha zpravidla zahrnuje přenos 80 kg 
vážící fi guríny, transport 20 l kanystrů, překonání 
2 m vysoké bariery, práci s palicí v hammer boxu, 
svinování a rozvinování hadic a další fyzicky nároč-
né úkony, při kterých dramaticky dochází síly i dech. 
Všechny disciplíny plní hasič v zásahovém oděvu 
a obuvi, s dýchacím přístrojem na zádech a ochran-
nou přilbou. Dětské varianty disciplín jsou samo-
zřejmě upraveny podle věkových kategorií. Soutěže 
jsou divácky atraktivní. Jejich pořadatelům, zejména 

Radku Pavelkovi, Petru Cihlářovi a ppor. Petrovi 
Ševců za přípravu soutěží je na místě poděkovat.

Ač se v TFA říká, že vítězem je každý, kdo drá-
hu zdolá a dokončí, vítězové s nejnižšími časy byli 
v Hradci v kategorii A (3–6 let) – Adéla Mariňáková, 
v kategorii B (6–8 let) – Michal Smetana, v kategorii 
C (9–10 let) – Tomáš Matějovský, v kategorii D (11–
12 let) – Martin Tesárek, v kategorii E (13–15 let) – 
Zlata Matějovská, v kategorii hobby – velitel okrsku 
Jaroslav Tvrdík, v kategorii hobby ženy – Alena Ra-
dilová a v kategorii rodiče/diváci – Vojtěch Mariňák. 
Bojišťskými železňáky se stali v kategorii masters 
Josef Dvořáček, Petr Svatek, Petr Cihlář; v kategorii 
muži Jiří Kopecký, Vojtěch Mariňák a Vojtěch Pa-
velka. Za ženy zvítězila Denisa Vápeníková. Vítězi 
ledečského klání se stali Petr Svatek (HZS Světlá 
nad Sázavou), na druhém místě se umístil Zdeněk 
Tvrdý (HZS Havlíčkův Brod) a na třetím Petr Cihlář 
(SDH Bojiště). Za ženy i v Ledči na dráhu tradičně 
nastoupila Denisa Vápeníková s výsledným časem, 
za který se nemusela mezi soutěžícími muži stydět.
 Mgr. Dan Horký

SDH Bojiště, za podpory Obce Bojiště, uspořádal 
dne 10. 9. 2022 již 3. ročník soutěže v disciplínách 
TFA BOJIŠŤSKÝ ŽELEZŇÁK. Hlavní motivací 
pro pořádání této soutěže je především přiblížit tento 
náročný hasičský sport nejen zájemcům z řad dob-
rovolných i profesionálních hasičů, ale také široké 
veřejnosti. SDH Bojiště se snaží vytvářet příležitost, 
nezávazně vyzkoušet různé disciplíny TFA, poměřit 
vzájemné své síly a dovednosti, ale také vidět zblízka 
profesionály v akci, možnost probrat s nimi techniku 
tohoto sportu a načerpat zkušenosti. Soutěž je vždy 
otevřena všem, kdo mají zájem. Nezřídka se stane, že 
i z řad diváků, se po shlédnutí několika soutěžících, 
nějaký zvědavý zájemce přihlásí, aby si to vyzkoušel 
na vlastní kůži a vlastně tak trochu otestoval, jak hlu-
boko do svých sil je schopen si sáhnout.

Stejně jako v přechozích ročnících, trať navrhl a po-
stavil Petr Cihlář, který SDH Bojiště již několik let 
v soutěži TFA reprezentuje. Díky jeho nadšení pro věc 
a úspěchy v soutěži dokázal motivovat řadu lidí, aby 
se také zapojili, ať už organizačně, nebo soutěžně. 

Letos se závodníci představili ve třech kategoriích: 
Muži, ženy a Masters. Závod začal připojením hadic 
na rozdělovač, pokračoval překonáním dvoumetrové 
bariéry, vytažením závaží na věž, smotáním hadic 
B, přenášením závaží, transportem fi guríny, hammer 

boxem a končila připojením proudnice na rozdělo-
vač.

Všichni zúčastnění závodní okruh dokončili, každý 
měl na trati svou oblíbenou, ale i neoblíbenou disci-
plínu. Avšak výsledný čas není tak důležitý. Je úžas-
né sledovat vzájemnou podporu závodníků na trati, 
jak zkušení závodníci neváhají poradit a pomoci 
nováčkům, snahu organizátorů připravit co nejlepší 
podmínky.

Ve snaze přilákat na závody i veřejnost, připravil 
SDH Bojiště spolu s obcí Bojiště také dětskou závod-
ní trať, která ve zmenšené formě kopírovala některé 
z disciplín TFA. Děti tak formou hry cvičí svoji po-
hybovou zdatnost, ale především se baví. V závěru 
trati na ně čekal také nafukovací hrad a malování na 
obličej. Pro všechny bylo připraveno také občerst-
vení. Škoda jen, že počasí letošnímu ročníku příliš 
nepřálo. Tak snad příští rok…

Viz foto na protější straně.
Za SDH Bojiště Jan Cihlář ml.

Poznámka redakce: TFA – Toughest Firefi ghter Alive 
je silový víceboj, který simuluje práci hasičů, a to včet-
ně plné hasičské výstroje. Původní myšlenka vznikla 
v USA, kdy si hasiči z plánovaného testování nových 
plicních automatik udělali soutěž v plné polní.
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BOJIŠTĚ, ŽELEZŇÁK 2022
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MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU A JEHO BOJ S ODPADY

SOKOLOVÉ VZPOMÍNAJÍ

Čas plyne jako voda, máme za sebou rok, kdy na 
odpadové nádoby byly umístěny QR kódy a my po-
stupně vyhodnocujeme, jak se nám vedlo v oblasti 
odpadového hospodářství, které bude muset v ná-
sledujících letech projít zásadními změnami. Co nás 
v budoucnu ještě čeká? 

Prvním zásadním úkolem bude snížení produko-
vaného skládkovaného odpadu. Bude muset být za-
vedeno adresné třídění separovaného odpadu, jako 
je papír, plast, bioodpad, případně další složky od-
padu. Některá okolní města jsou na začátku stejné 
cesty jako naše město, další jsou o stupínek výše 
a právě od nich se snažíme přebírat zkušenosti. Je 
předpoklad, že nový systém bude zaveden od 1. led-
na 2023 a slibujeme si od něj systematické snižování 
skládkovaného odpadu, a naopak u tříděných složek 

odpadu by mělo dojít k výraznému navýšení. V čem 
bude vlastně zavedení nového systému spočívat?

Na základě provedeného průzkumu si každá do-
mácnost bude moci ke svému domu umístit další 
separační nádoby, které bezplatně obdrží od našeho 
města. Domácnosti z rodinných domů získají vlast-
ní nádoby na plast a papír, aby mohly tyto odpady 
třídit v pohodlí domova a zvyšovalo se tak procento 
vytříděného komunálního odpadu. Město se snaží 
tento komfort zajistit všem občanům v našem měs-
tě a postarat se o to, aby třídění bylo zase o něco 
snazší. 

V návaznosti na připravované změny účinností od 
1. 1. 2023, dojde ke změně frekvence svozu komu-
nálního odpadu, a to 1x za 14 dní.

Ing. Břetislav Dvořák, Vedoucí odboru OVŽP

Stejně jako v minulých letech si Česká obec so-
kolská připomíná 8. října „Památný den sokolstva.“ 
Letošní rok je o to významnější, že si sokolové při-
pomínají 160. výročí založení sokolské organizace 
a nelze opomenout ani 80. výročí atentátu na zastu-
pujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, 
po kterém následovalo pronásledování, zatýkání 
a zabíjení členů Sokola. Bohužel ani následná doba 
po 2. světové válce sokolům nepřála a KSČ její čin-
nost zakázala. K obnově došlo až v roce 1990.

Snad jen krátká vzpomínka. Na vzniku organizo-
vaného tělocvičného hnutí v Čechách a založení So-
kola, se zejména podílel bratr Miroslav Tyrš, který 
je i autorem českého tělocvičného názvosloví, které 
je stále platné. Narodil se 17. září 1832 v Děčíně, 
avšak již ve věku 52 let tragicky zemřel v Rakousku 
u Oetzu. Byl to vynikající univerzitní pedagog, es-
tetik, historik umění. Druhou významnou osobností 
byl i bratr Jindřich Fügner. Byl to právě on, kdo za-
ložil Sokol Pražský a stal se jejím prvním staros-
tou. Navrhl a zavedl tykání všech členů a oslovo-
vání „bratře“, později i „sestro,“ rovněž on přišel 
jako první v červené blůze, která se stala následně 
součástí sokolského stejnokroje, zasloužil se o vý-
stavbu první sokolovny v Sokolské ulici (bývalé 
Hradební) v Praze. Oba tyto pány můžeme spatřit 
v různých vyobrazeních na sokolovnách v celé Čes-
ké republice a poklonit se jejich památce můžeme 
na Olšanských hřbitovech v Praze, kde mají společ-
nou hrobku.

CO JE NEBO NENÍ SOKOL? Sokol není, nebo 
by alespoň neměl být pouhou tělovýchovnou 

organizací, kam si chodí jednotliví členové zacvičit, 
jak si žel v dnešní době mnozí členové i jiní lidé 
představují. Pokud by tomu totiž tak bylo, neliši-
la by se tak vlastně ničím tato organizace od řady 
jiných sportovních oddílů. Sokol však znamená 
v dějinách našeho národa něco mnohem více a svou 
myšlenkou a svým programem se zcela zásadně 
odlišuje od všech ostatních sportovních organizací, 
což si dnes žel většina zejména mladších členů není 
schopna uvědomit. Sokol a sokolství by mělo být 
jakýmsi životním názorem i programem všech čle-
nů. Pravé sokolství neznamená zdaleka jen pouhé 
cvičení a sportovní činnost, ale též maximální snahu 
o co největší vzdělání, mravní čistotu a dokonalost. 
Dosažení krásné harmonie tělesné, duševní i mravní 
by mělo být cílem každého pravého člena, přičemž 
velmi důležitá je i původní Tyršova myšlenka sokol-
ského vlastenectví a členové by si měli uvědomit, že 
vše, oč usilují by mělo sloužit ve prospěch našeho 
českého národa v duchu hesla ,,Ni zisk, ni slávu.“ 
Ztrácí se ideál, pro který byl Sokol založen, tedy – 
cituji: „ Že Sokol je dobrovolným, demokratickým, 
vlasteneckým a nepolitickým spolkem českých ob-
čanů, jejichž cílem je svým životem, ukázněností, 
umravněností, vzděláním i tělesnou zdatností při-
vodit v celém českém národě obrodu ve prospěch 
celého národa, aby ne pouhý jednotlivec, ale celý 
národ dosáhl co největší dokonalosti tělesné, dušev-
ní i mravní.“ 

Můžeme my všichni ještě něco udělat, aby ten-
to ideál nezanikl?

Ing. Hana Horáková
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KOSTEL V ZAHRÁDCE USPĚL PŘI LETOŠNÍ 
HRADOZÁMECKÉ NOCI

V sobotu 27. 8. se konal další ročník celostátní akce 
Hradozámecká noc, do které se tradičně zapojuje i kos-
tel sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. Součástí 
programu připraveného členy Spolku Přátelé Zahrádky 
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem byly 
tvořivé dílny, kostýmované komentované prohlídky 
a benefi ční koncert na spinet a klavichord pana Viktora 
Darebného, varhaníka chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. 
Jen závěrečné ohňové překvapení se nekonalo, protože 
v průběhu večera přišla bouřka. Tento program přilákal 
do večerní Zahrádky cca 150 návštěvníků.

Hradozámecké noci se letos zúčastnilo celkem 80 pa-
mátek, z čehož na 39 z nich přišlo méně návštěvníků než 
do Zahrádky. Mezi těmito méně navštívenými objekty 
byla i řada známých a oblíbených hradů a zámků.

Díky štědrosti návštěvníků akce s dobrovolným vstupným 
se podařilo vybrat také další fi nanční prostředky na restauro-
vání sochy Panny Marie Bolestné, která stojí od roku 1738 
na bývalém zahrádeckém náměstí. Jedná se žulovou sochu 
v nadživotní velikosti na vysokém rovněž žulovém podstav-
ci od významného českého barokního sochaře Jakuba Tep-
lého, známého zejména svými díly provedenými v Pardubi-
cích. Na restaurování neudržované sochy je možno přispět 
v rámci veřejné sbírky vyhlášené Spolkem Přátelé Zahrád-
ky zasláním libovolné částky na účet číslo 550567028/5500 
nebo do sbírkových pokladniček při akcích v Zahrádce. Dě-
kujeme všem návštěvníkům za účast a podporu a zveme na 
další akce plánované ve zbytku letošního roku v Zahrádce.

Tedy pozvánka na tu nejaktuálnější. Spolek Přátelé Za-
hrádky pořádá ve spolupráci s Národním památkovým 
ústavem tradiční DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ V KOSTELE 
SV. VÍTA ve zrušeném a vysídleném městečku Zahrádka 
na Želivce. V sobotu 29. října se od 14 hodin uskuteč-
ní Mše svatá, následovat bude po 15. hodině benefi ční 
vystoupení skupiny Listověj. Skupina tak podpoří sbírku 
na restaurování sochy Bolestné Panny Marie na bývalém 
zahrádeckém náměstí. Jedná se o státem chráněnou kul-
turní památku, jejíž majitel není znám. Žulovou plastiku 
v mírně nadživotní velikosti na vysokém žulovém pod-
stavci vytvořil významný český barokní sochař Jakub 
Teplý v roce 1738. Mezi nejznámější díla tohoto uměl-
ce patří plastika Jonáše na stejnojmenném domě v Par-
dubicích a třeba Mariánské sousoší na náměstí v Ledči 
n. S. Skupina Listověj představí pásmo zhudebněných 
textů Jana Zahradníčka a Bohuslava Reynka. Po koncertě 
se zájemci mohou zúčastnit komentované prohlídky kos-
tela. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme a těšíme se na 
setkání v Zahrádce!

Za Spolek Přátelé Zahrádky Honza Čihák.

Další informace na www.zahradka.euweb.cz
Dalšími akcemi jsou:
10. 12. 2022 od 17 hod. Předvánoční koncert skupiny 

Diogenes (vstupné dobrovolné)
17. 12. 2022 od 17 hod. Česká mše vánoční (Podblanic-

ký sbor a orchestr).
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ZAHRÁDKA ŽIJE
Jednu zářijovou sobotu uspřádala naše farnost 

pouť do Zahrádky u Ledče. Desítky poutníků 
zaplnili místní kostelík, aby společně slavi-
li poutní mši svatou, kterou s citem a pokorou 
celebroval děkan Jan Bárta. Byla mezi nimi 
i skupina poutníků z Ledče, kteří přišli pěšky. 
Kostel sv. Víta nad hladinou Želivky, ve kterém 
kdysi působil farář Josef Toufar, poskytl jedi-
nečné prostředí pro společný i niterný hluboký 
duchovní zážitek poutníků. Navázali jsme na 
násilně přerušenou tradici Zahrádeckých poutí, 
na které vzpomínají pamětníci. Osud zapomně-
ní, který kostelu sv. Víta naplánoval minulý re-
žim, se nenaplnil. Všichni účastníci se podíleli 
na sepsání nové kapitoly tohoto úžasného du-
chovního místa. S velkým vděkem a obdivem 
myslím na lidi ze Spolku přátel Zahrádky, kteří 
nepřijali nadiktovaný osud svého města a za-
chraňují z odkazu minulých generací vše, co 
je možné. Jen jejich nezištnému úsilí vděčíme 

za zachování důležitého místa v našem okolí. 
Jejich zásluhou Zahrádka žije. Duchovně i lid-
sky.   

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
23. 10. Misijní neděle (Den modliteb za misie, 

misionáře a jejich dílo) 
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
18. 10. Sv. Lukáše, evangelisty (autor evangelia 

a Skutků apoštolů. Věrný průvodce sv. Pav-
la) 

1. 11. Svátek Všech svatých (původně šlo 
o vzpomínku na všechny mučedníky, kteří ze-
mřeli za víru)

2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 
Památka zesnulých

Za Římskokatolickou farnost – děkanství 
napsal a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář
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Srdečně zveme na dobročinnou akci s podporou nekonzumního způsobu života a vzájemné lidské pomoci

BLEŠÁK BEZPENĚZ 10
29. 10. 2022 od 14.00, SOKOLOVNA LEDEČ N. S.

Jak to funguje? Blešák BEZPENĚZ = vzájemná výměna věcí, přineseš, co už nepotřebuješ, odneseš si co 
se ti líbí, vybrané věci předáme tam, kde je potřebují a využijí, to vše BEZPENĚZ
Vstupenkou jsou věci, které můžou ještě někomu dalšímu sloužit a udělat radost,

Za donesené věci dostanete vstupenku na akci
VĚCI VYBÍRÁME NA SOKOLOVNĚ

v úterý 25. 10., ve středu 26. 10. a ve čtvrtek 27. 10. 2022, od 1600 do 1800 hodin.
JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ DAROVAT:

• dámské, pánské, dětské oblečení • obuv • hračky (jakékoliv) • bytový textil – povlečení, přikrývky, ruční-
ky, záclony, větší kusy látek 

• knihy a časopisy • jízdní kola, helmy, a ostatní sportovní potřeby •
• dětské kočárky a další věci pro děti • domácí potřeby, nádobí •

• drobné elektrické spotřebiče • drobný nábytek • pěstitelské přebytky •
Velmi žádané je ZIMNÍ OBLEČENÍ A SPORTOVNÍ POTŘEBY.

PROSÍME JEN O ČISTÉ A NEPOŠKOZENÉ VĚCI. (Špinavé a roztrhané oblečení, rozbité nefunkční 
věci atd. nikomu neposlouží.). Večer od 1900 nám pro radost v rámci podpory akce zahrají kamarádi 

z kapely KOCZKOPES, nenechte si je ujít. Věcnou sbírkou BEZPENĚZ podpoříme: dětské domovy, lidi 
v nouzi a bez domova, pečovatelské domy, záchranné stanice zvířat a mnohé další. 

Těšíme se                   www. budelip.com

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolu-
práci s obecním úřadem Hradec VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ 
SBÍRKU

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, 
dětské), obuvi. Lůžkovin, prostěradel, ručníků, 

utěrek, záclon, látek. Domácí potřeby – nádobí bílé 
i černé, skleničky – vše jen funkční. Peří, péřových 

a vatových přikrývek, polštářů a dek. Hraček.
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, 

počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky – ty se 
transportem znehodnotí

sbírka se uskuteční na Obecním úřadě v Hradci, 
17. a 18. října 2022

v době od 15 do 17 hodin
na Obecním úřadě Hradec

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc, Dispečink Diakonie 
Broumov – 224 316 800 / 224 317 203

PODZIMNÍ
PRODEJ

Jabloní, hrušní, třešní, višní, renklód, švestek, 
meruněk, sloupových ovocných stromků, rybizů, 

angreštů a růží – 
BUDE ZAHÁJEN 15. ŘÍJNA 2022

Broskvoně a ořešáky v prodeji od 20. 10.
V nabídce také: kanadské borůvky, kamčatské 

borůvky, brusinky, ostružiníky, 
Maliníky, malinoostružiníky, rakytníky,

muchovníky, azalky, rhododendrony,
Okrasné keře, jehličnany, trvalky, okrasné trávy, 

zemina.
PRODEJNÍ DOBA: PONDĚLÍ–PÁTEK: 8–16, 

SOBOTA: 8–12 HODIN

Ovocná a růžová školka Šťastných
Hněvkovice, Nová Ves 2

584 01 Ledeč n. S., tel. 604360546, 604408336
e-mail: skolka.stastny@wo.cz

www.skolka-stastny.cz
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LEDEČSKÉ GYMNÁZIUM MÁ ELIXÍR!

Tento elixír není výsledkem alchymického 
snažení, ale spíše badatelského a pedagogic-
kého. Jde totiž chemické centrum, které začalo 
fungovat na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ v Ledči n. 
S. Centrum má ambiciózní cíle: vrátit pokusy 
do výuky a tím oživit vyučování chemie a za-
ujmout děti tak, aby je škola a chemie bavila, 
a probudit v žácích přirozenou zvídavost a tou-
hu po poznání principů fungování světa kolem 
nás. Ledečtí se tak zařadili mezi prvních 10 
chemických center, která vznikla od září 2022 
v 8 krajích naší republiky. Za vznikem center 
stojí nezisková organizace Elixír do škol, která 
se snaží podpořit výuku technických a přírodo-
vědných předmětů na základních a středních 
školách.

Za ledečské gymnázium se do projektu zapo-
jily dvě vyučující chemie: Mgr. Jaroslava Vrb-
ková a Ing. Marie Jiráková. Obě se seznámily 

s cíli Elixíru, zúčastnily se semináře s celore-
publikovými organizátory a připravily program 
pro letošních deset schůzek. První setkání se 
konalo ve středu 21. 9. a sešlo se na něm 13 
pedagogů z různých škol (Ledeč nad Sázavou, 
Světlá nad Sázavou, Vlašim, Čáslav). Tématem 
úvodního setkání byly Hrátky s plyny, a tak se 
celé odpoledne dělaly pokusy s dusíkem a su-
chým ledem (oxidem uhličitým). A na závěr 
nemohla chybět zmrzlina, která byla vyrobena 
pomocí dusíku. Setkání si všichni užili, sdíleli 
nové zkušenosti a informace, které se vztaho-
valy hlavně k praktickým věcem týkajícím se 
realizovaných pokusů. Ze setkání odcházeli 
všichni spokojeni a mohou se tak těšit na další 
setkání Chemického centra, které bude 12. 10. 
a jehož a téma bude fl uorescence. 

Mgr. Jaroslava Vrbková

BĚH ŠEPTOUCHOVEM – 62. ROČNÍK
Připravují Lyžařský klub Ledeč a SVČ Ledeč. 

VEŘEJNÝ ZÁVOD V PŘESPOLNÍM BĚHU
BĚH O CENU STAROSTY MĚSTA LEDČE NAD SÁZAVOU

15. ŘÍJNA 2022
Bližší informace najdete od 30. září
na www.svcledec.cz nebo www.lkledec.cz

Poběží se opět v patnácti kategoriích (10 žákovských, 5 dospělých) 
v areálu lesoparku Šeptouchov na okraji Ledče nad Sázavou. Podrobněj-
ší informace získáte na adrese sekretáře závodu – m.makes@tiscali.cz
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ADAPTAČNÍ KURZY NA GYMNÁZIU A SOŠ

Adaptační kurzy pro nováčky jsou na Gymnáziu, 
SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou již tradicí, která 
nebyla porušena ani letos. Kurz prvních ročníků 
SOŠ se uskutečnil 5. 9. a kurz pro primu od 6. 9. 
do 7. 9. 2022. Oba kurzy probíhaly v Chřenovicích 
a ve spolupráci s SVČ Ledeč nad Sázavou, jehož 
zaměstnancům patří velké poděkování za realizaci 
celé akce.

V každém kurzu si žáci užili cestu vlakem a prv-
ní oťukávání. V Chřenovicích se pak věnovali nej-
různějším aktivitám, jejichž cílem je neformální 
seznámení a poznávání se navzájem v různých 
situacích. Některé hry jsou založené na spolupráci 
všech členů skupiny, aby si žáci uvědomili, jak dů-
ležité jsou vzájemná spolupráce, respekt a podpora 
v kolektivu. Večer proběhlo společné opékání buř-
tíků (někdo experimentoval i s chlebem a rohlíky). 
Počasí až na jeden malý déšť účastníkům přálo 
a díky tomu si adaptační dny všichni užili naplno. 

Už ve čtvrtek 1. 9. se uskutečnil adaptační kurz 
třídy 1.B gymnázia. Tento kurz zorganizovala tříd-
ní učitelka nastupujících nováčků Yvetta Bartáko-
vá, ve spolupráci s některými kolegy a bývalými 
studentkami. Čtvrteční dopoledne proběhlo ve 

znamení seznamovacích her ve školní tělocvičně. 
Pak následoval první oběd ve školní jídelně a pře-
sun na ledečský hrad. Tam na žáky čekala pátrací 
hra na osmi stanovištích, která byla umístěna na 
různých místech hradu. Díky tomu se žáci rozděle-
ní do skupin dostali na hradní věž, do hladomorny 
i na jiná zákoutí, která se běžně nenavštěvují. Pl-
nění úkolů vyžadovalo postřeh, důmyslnost a spo-
lupráci, což všichni zvládli, ale jen ti nejúspěšnější 
byli odměněni. Dalším ozvláštněním adaptační-
ho kurzu byla noční návštěva školní hvězdárny. 
Hvězdy sice byly nespravedlivé a první skupina 
měla lepší pozorovací podmínky než druhá, ale 
i tak měli všichni nevšední zážitek. Noc naši noví 
prváci strávili ve školní ubytovně a ráno po snída-
ni zamířili do své nové školy.

Přejeme všem žákům, kteří začínají svá studia 
na ledečském gymnáziu a střední odborné škole, 
aby se jim u nás líbilo, dobře se jim studovalo, aby 
si našli milé kamarády a strávili ve škole čas, na 
který budou i po letech v dobrém vzpomínat.

Lenka Trtíková
(na základě materiálů Mgr. M. Kvášové;

S. Valhová a V. Aronová z 1.B)
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LEDEČ RUN POSEDMÉ

V neděli 18. 9. se v Ledči uskutečnil již sedmý ročník ama-
térského běžeckého závodu Ledeč Run. Pro účastníky byly jako 
vždy připraveny 2 trasy, a to v délce 6 a 13 km.

Letos organizátorům i samotným běžcům ztížilo závod 
chladné a deštivé počasí. Tyto negativní podmínky byly ale 
kompenzovány nádherným zázemím závodu, protože se prv-
ně startovalo ze samotného nádvoří ledečského hradu. Všichni 
běžci si užili rozmanitý terén, proběhli si hezké okolí našeho 

města a na závěr si vystoupali náročné schody na hrad jako zla-
tou tečku před cílem.

Děkujeme všem, kteří napomohli organizaci závodu, a sa-
motným běžcům za perfektní nasazení. Speciální poděkování 
za podporu patří městu Ledeč nad Sázavou, Kavárně Kovárně, 
společnostem UNIMONT J.C.K. s.r.o., GALATEK a.s. a dále 
pivovaru Šepťák a veterině Ledeč., VÝSLEDKY viz níže. 

Pavla Vrbková

Ženy delší trasa
1. Kateřina Beníšková, Ledeč 
2. Míša Eliášová, Praha
3. Andrea Bartošová, Praha

Muži delší trasa
1. Petr Miláček, Ledeč. 
2. Tomáš Kadlec, Světlá n. S.
3. Tomáš Dvořák, D. Voda, Kola LE

Muži kratší trasa
1. Václav Váňa, Kožlí
2. Vojtěch Hondl, Štoky (OTB) 
3. Jiří Benda – Štoky



23

ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

 Město Ledeč nad Sázavou vás zve v pátek 7. říj-
na na promítání velkofi lmu JAN ŽIŽKA, které 
se uskuteční v sále gymnázia od 17:00. Předpro-
dej vstupenek probíhá v Turistickém informač-
ním centru Ledeč. Cena vstupenky: 120 Kč.

 Hrad a Divadelníci v Ledči nad Sázavou vás 
zvou 15. října na VEČERNÍ PROHLÍDKY 
HRADU. Začátek prohlídky 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 Kč/plné, 100 Kč/sní-
žené (děti).

 Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolu-
práci s obecním úřadem Hradec VYHLAŠUJE 
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU, která bude probí-
hat ve dnech 17. a 18. října na obecním úřadě 
v Hradci od 15:00 do 17:00.

 Více na www.Diakoniebroumov.org
 Melechov z. s. vás zve na tradiční běžecký závod 
XVI. XKROS STVOŘIDLA, který se usku-
teční v sobotu 22. října. Start a cíl je v kempu 
Stvořidla a trať je dlouhá cca 3,5 km. Prezen-
ce 10:00–10:45, start 11:00. On-line registrace 
a bližší informace na www.melechov.cz.

 Hotel Kaskáda pořádá v sobotu 22. října TRA-
VESTI SHOW. Hrají Bratři v TriCku. Začá-
tek od 20:00. Vstupné 299 Kč, prodej vstupe-
nek v restauraci Kaskáda: tel. 569 443 753, 
723 285 533.

 Město Ledeč nad Sázavou vás zve na divadelní 
komedii MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK NA 
HORÁCH, která se koná v úterý 25. října od 
19:00 v sále gymnázia v Ledeči. Cena vstupenky 
350 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit v Turis-
tickém informačním centru na Husově náměstí.

 Středisko volného času pořádá ve dnech 
26.–27. října HALLOWEENSKÝ MINIPŘÍ-

MĚŠŤÁČEK. Děti vyrobí strašidla na straši-
delný hrad, uvaří si kouzelný lektvar a záhadný 
pokrm a vyřežou a ozdobí dýně. Nebudou chy-
bět hry. Cena: 650 Kč (je možné se přihlásit i na 
jeden den za 350 Kč). V ceně je zahrnutý oběd, 
pitný režim a program. Vhodné pro děti od 5 let! 
Přihlášky na emailu svobodova@svcledec.cz 
nebo tel. 736 539 172 do 20. října.

 Spolek Přátelé Zahrádky Vás zve v sobotu 
29. října na DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ v koste-
le sv. Víta v Zahrádce u Ledče. Program bude 
probíhat od 14:00 do 17:00. Více informací na 
www.zahradka.euweb.cz.

 Bude líp Vás zve na další Blešák BEZPENĚZ 
10, který se uskuteční v sobotu 29. října na So-
kolovně v Ledči od 14:00 do pozdních večerně-
nočních hodin. Věci můžete nosit na Sokolovnu 
v úterý 25. 10., ve středu 26. 10. a ve čtvrtek 
27. 10., vždy od 16:00 do 18:00. V rámci podpo-
ry akce nám v sobotu od 19:00 pro radost zahra-
jí kamarádi z kapely Koczkopes, nenechte si je 
ujít. Více informací na www.budelip.com

 Hrad ve spolupráci s divadlem Mimochodem 
vás srdečně zvou v sobotu 29. října na STRA-
ŠIDELNÝ HRAD v Ledči. Start od 18:00 do 
21:00 u horní brány. Hororové strašení nevhodné 
pro děti. Na místě tematické občerstvení. 

 Město Ledeč nad Sázavou vás zve na divadelní 
komedii ŠEST V TOM, která se koná v úterý 
22. listopadu od 19:00 v sále gymnázia v Ledči. 
Cena vstupenky 350 Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit v Turistickém informačním centru na 
Husově náměstí.

PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí – 8. listopa-
du

Mirka Pajerová, DiS, Dana Sedláčková, DiS.

V zářijovém Ledečském zpravodaji vyšlo krát-
ké oznámení o zavážení obědů z obce Kožlí. Tato 
služba spoluobčanům nebyla nová. Pečovatelská 
služba zaváží obědy pro ZTP (zdravotně těžce 
postižené občany) upoutané na lůžko a je možné 
koupit hotové jídlo v obchodě na náměstí, kam 
si pro něj dojdete nebo vám ho někdo donese. 
Samo sebou dostanete-li se věkem nad sedmdesát 

let, je vše složitější jste-li ještě ZTP. Tak jsme za-
čali odebírat obědy z Kožlí. Byli jsme příjemně 
překvapeni chutí a množstvím. Navíc jsme získa-
li úsporu drahé elektrické energie za minimálně 
2 hodiny vaření na sporáku s troubou. Všechny 
takové vstřícné aktivity pro seniory jsou vítané 
a děkujeme za ně. 

Pavel Koníček

V DNEŠNÍ SLOŽITÉ DOBĚ VÍCE TAKOVÝCH
POZITIVNÍCH ZPRÁV
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ÚSPĚCH ŽÁKŮ MULTIMÉDIÍ V SOUTĚŽI K VÝROČÍ 
JAROSLAVA PANUŠKY

V letošním roce uplynulo 150 let od naroze-
ní Jaroslava Panušky (3. 3. 1872–1. 8. 1958), 
umělce, který měl silné vazby na náš kraj a byl 
nejvýznamnějším malířem, který maloval oko-
lí Ledče nad Sázavou.

Panušku nejdříve upoutala Lipnice nad Sá-
zavou, kterou maloval již v roce 1908. V roce 
1921 se sem vrátil a přivedl sebou i spisovatele 
Jaroslava Haška, který zde již zůstal natrvalo. 
Ve dvacátých letech zakoupil Panuška pozemek 
v Kochánově, postavil si zde srub s ateliérem, 
kam se se svojí rodinou přestěhoval. Inspiro-
valo jej především zdejší malebné okolí, např. 
vrch Melechov, Podlipnicko aj. Pravidelně vy-
rážel do plenéru, většinou vlastním automobi-
lem i se svými syny Vladislavem a Jaroslavem, 
kteří se od otce učili malířskému řemeslu a na 
otcovo dílo navázali. Tato poslední krajinářská 
část jeho díla je velice rozsáhlá.

Panuškova tvorba je zejména krajinářská, 
vždyť také na akademii studoval u našeho 

významného krajináře Julia Mařáka. Věnoval 
se také ilustraci a zajímavou částí jeho tvor-
by jsou díla inspirovaná archeologickými ná-
lezy (ilustroval první vydání Lovce mamutů 
E. Štorcha) a tvorba symbolistní a dekadentní, 
věnující se především zobrazení nejrůznějších 
strašidel, bájných postav, tajuplných scén.

Právě tato symbolistní tvorba byla před-
mětem výtvarné soutěže Galerie výtvarného 
umění v Havlíčkově Brodě, které se zúčastnili 
i všichni žáci Multimediální tvorby Základní 
umělecké školy Ledeč nad Sázavou. V katego-
rii počítačové grafi ky získal 1. cenu Jáchym 
Pytlík. Druhou cenu obdržel Antonín Chvátal 
a třetí příčku obsadil Matěj Pelikán. Speciál-
ní cenu za mimořádné výtvarné zpracování 
získala Ester Pelikánová. Žákům děkujeme za 
účast a gratulujeme vítězům. Všechna vítězná 
díla budete moct zhlédnout na výstavě, kterou 
galerie připravuje ke konci roku. 

Markéta Pelikánová
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Antonín Chvátal: Parafráze na obraz J. Panušky

Jáchym Pytlík: Upír a dělnická revoluce, parafráze 
na obraz J. Panušky

Leontýna Gregorová: Čarodějnice,
parafráze na obraz J. Panušky
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ÁDA, BÉDA A FANDA
– OSMDESÁTNÍCI VE SLUŽBÁCH LEDEČSKÉHO FOTBALU

V roce 1942 se narodili tři budoucí vynikající le-
dečští fotbalisté. 

První z nich, pan JAROSLAV FRANCL, se na-
rodil 27. června 1942 v malém domku v Koželské 
ulici, hned za dnešní budovou Gymnázia. První fot-
balové krůčky dělal na plácku vedle Husova sboru, 
mezi stodolami a vedle domu, který již dnes nestojí. 
Dnes je zde začátek Haškovky. Zde oni, „Koželáci“, 
sváděli pouliční mače s „Potočáky“. V době povin-
né školní docházky už si Jaroslav s ostatními kluky 
chodili pravidelně kopat na velké fotbalové hřiště 
pod nádražím. Jaroslav, kterého jeho kamarádi znají 
spíše pod přezdívkou Áda, začal kopat v roce 1956 
za dorostenecký tým Spartaku Ledeč. Ale protože 
byl šikovný, a protože se učil nástrojařem na uči-
lišti Motorpalu ve Světlé nad Sázavou, vyzkoušel 
si v 18 letech krátce dres světelského Tatranu, kde 
bylo ovšem velice složité se v nabité konkurenci 
prosadit. V roce 1961 musel ovšem stejně jako stati-
síce jiných narukovat. Vojnu strávil v Berouně, kde 
se ale nevěnoval kopané, nýbrž házené, se kterou 
dříve koketoval i v Ledči. S týmem Dukly Beroun 
jako brankář (!) postoupil do divize. 

Druhý z fotbalových mušketýrů, pan BEDŘICH 
PEŠEK, se narodil 19. září 1942 v Ledči. Dědeček 
a tatínek provozovali hostinec a výrobnu uzenin na 
náměstí, v místě dnešní Sázavanky. Malý Béda začí-
nal s fotbalem stejně jako Áda na pláccích Na Potoce 
a u Koželské ulice, později chodil s vrstevníky kopat 
i na bývalé hřiště do Pivovarského údolí a násled-
ně stejně jako Áda na hřiště pod nádražím. S Ádou 
a později i Frantou se na konci 50. let potkal v doros-
teneckém družstvu Spartaku Ledeč. To už studoval 
na střední průmyslové škole v Čáslavi. Povinnou vo-
jenskou službu sloužil na posádce v dalekém Popra-
dě, kde se ale fotbal příliš nehrál, a to ani mistrovské 
zápasy. Fotbal si zahrál až po přesunu do české části 
federace, když oblékal dres Dukly Beroun.

Třetí oslavenec, pan FRANTIŠEK HOŘEJŠ, se 
narodil 28. září 1942 ve vesničce Leštinka a hned 
dva z jeho tří bratrů také svého času oblékali dres 
fotbalového klubu v Ledči. A právě se svými brat-
ry a dalšími vesnickými kluky zažil první fotbalové 
souboje. Později navštěvoval měšťanku ve Světlé 
nad Sázavou, kde v té době působil známý učitel 
Kurtej a pod jeho vedením František absolvoval 
soutěžení mezi školami z Ledče, Zruče a Dolních 
Kralovic. V letech 1957–1959 studoval na učilišti 
Kovofi niše v Ledči. Na podzim 1957 přichází na 
učiliště učitel tělocviku Jiří Cikán, který pozdě-
ji Františka přitáhl do dorostu Spartaku Ledeč. Ve 

3. ročníku se František dostal v 17 letech do muž-
stva Ledče hrajícího I.B třídu Jihlavského kraje. 
Ledeč v sezóně 1959/1960 postoupila do I. třídy 
Východočeského kraje a František odehrál v sezó-
ně 1960/1961 téměř 20 zápasů v základní sestavě. 
Po skončení této sezóny ale také on musel naruko-
vat do zeleného stejnokroje. Od začátku vojny hrál 
okresní přebor za Hostouň (okres Domažlice). Na 
jaře 1962 byl převelen do Poběžovic, kde hrál I.A 
třídu. Na této štaci se potkal s Františkem Mysli-
večkem, rodákem z Dobrnic u Leštiny, pozdějším 
slavným hráčem a trenérem ligové Plzně. Spolu 
zažili i zápas výběru hráčů ze západočeského regi-
onu proti reprezentaci Československa připravující 
se na mistrovství světa v Chile. Společně pak přešli 
do Rudé Hvězdy Domažlice. V samotném závěru 
vojny byl František převelen do Nýrska, kde si stihl 
zakopat za místní RH.

Všichni tři naši oslavenci se na podzim 1963 se-
tkali v útočné formaci Ledče, která byla tehdy v půl-
ce šedesátých let ještě stále pětičlenná. Franta jako 
střední útočník, Áda na pravém křídle a Béda na le-
vém křídle. A nahráli i vyhráli toho spolu spoustu. 
Na konci sezóny 1963/1964 však ještě zažili velké 
společné zklamání, když v domácím derby se Svět-
lou stačila Ledči k postupu remíza, ale Světlá před 
zaplněným ledečským stadionem (1200 diváků!) 
zvítězila a do I. B třídy postoupila ona. O rok poz-
ději už to ale s postupem do I. B třídy vyšlo a naši tři 
útočníci měli na tomto úspěchu lví podíl. V sezoně 
1967/1968 se navíc podařil postup do I.A třídy a také 
v tomto týmu byli pevnou součástí základní sestavy. 
V sezóně 1968/1969 utekl nováčkovi z Ledče po-
stup do krajského přeboru až v posledních kolech. 

Až v sezoně 1970/71 se jejich fotbalové cesty ro-
zešly. Áda se natrvalo přestěhoval za prací s rodinou 
do Prahy a s „vrcholovou“ kopanou v Ledči skončil. 
Ale ani v hlavním městě nezahálel. 2 roky válel za 
Hostivici, kde pomohl hned v první sezóně vykopat 
pražský přebor. Poté až do své padesátky oblékal 
dres svého zaměstnavatele Stavoservisu a odehrál 
mnoho utkání kvalitní pražské podnikové ligy. Béda 
se na začátku 70. let plynule přesunul z A do B muž-
stva Kovofi niše a běhal tak ještě několik let po hřiš-
tích o okresu Havlíčkův Brod. Po úplném konci fot-
balové kariéry přesedlal na tenis a velkou měrou se 
podílel na vybudování krásného tenisového areálu 
nad ledečským hradem. Františka v závěru kariéry 
pronásledovala zranění a tak zakončil svou fotba-
lovou kariéru na podzim 1970 v Áčku a aktivního 
fotbalu zanechal. 
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A jakými fotbalovými kousky se zapsala naše tro-
jice do historie ledečského fotbalu? Zmiňme alespoň 
ke každému něco. Áda byl vyhlášený technik a exe-
kutor standardních situací. Na zájezdu v Lipsku se 
mu podařilo vstřelit branku přímo z rohového kopu. 
Béda vstřelil v březnu 1965 v zápase v Přibyslavi 6 
branek, což se od roku 1957 do současnosti proka-
zatelně nikomu jinému za ledečské první mužstvo 
v mistrovském utkání nepodařilo. František také 
dával občas góly, ale jeho role byla dirigent útoku. 
Mnoho gólů vstřelených Bédou, Ádou a také Jose-
fem Vratislavským a Slávkem Stýblem, střeleckými 
legendami historie ledečského fotbalu, neslo podpis 
nahrávky centrforvarda Franty, což často novinové 
referáty nespravedlivě opomíjely. 

Podstatnou roli hrál v životě a pracovní kariéře 
všech tří oslavenců ledečský Kovofi niš. Áda zde 
strávil jako nástrojař na prototypu a strojní zámeč-
ník dobu nejkratší, od konce 60. let se věnoval sta-
vební zámečničině ve Stavoservisu Praha. Béda 
pracoval jako konstruktér a inspektor na externích 
montážích. Později se podílel na rozjezdu fi rmy Le-
com a v roce 1998 založil rodinnou fi rmu Softlak 

Jaroslav Francl

František Hořejš Bedřich Pešek

zabývající se výrobou, jak jinak, technologií pro po-
vrchové úpravy. Vedení fi rmy postupně předal svým 
potomkům, ale ani v seniorském věku rozhodně ne-
zahálí a věnuje se mj. malování obrazů nebo ruční 
výrobě dýmek. František pracoval dlouhá léta na 
nástrojárně, od poloviny 90. let pracoval ve fi rmě 
ASO Humpolec jako technolog strojní výroby. 

Ale vraťme se ještě na začátek k nadpisu toho 
článku. Když tedy mušketýři, tak tedy vlastně musí 
být čtyři. Ano i ne. V roce 1942 se narodili hned 
další dva fotbalisté, kteří v 60. letech psali histo-
rii ledečské kopané a kteří na jaře 1964 po návratu 
z vojenské služby posílili ledečské mužstvo – Josef 
Bobek a Bohuslav „Slávek“ Stýblo.

Na závěr tedy nezbývá než poděkovat všem třem 
čerstvým osmdesátníkům za vše, co pro ledečskou 
kopanou učinili, popřát jim co nejpevnější zdraví 
a vše nejlepší do dalších let. František Milichovský
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Dne 2. září 2022 oslavil své 90. na-
rozeniny pan MILOSLAV BRZOŇ 
z Koutů a dne 17. října 2022 oslaví 
s manželkou ANEŽKOU již 63. vý-
ročí společného života. Vše nejlepší, 
hodně štěstí, hlavně pevné zdraví 
a mnoho hezkých chvil do dalších 
let oběma přejí syn Miloslav s Jani-
nou, dcera Jitka s Milanem, vnoučata 
Honzík, Vašík a Martinka, Markét 

s Pepou, Jíťa s Rosťou a Martin s Natálkou. Velkou pusu posílají 
pravnoučátka – Majdalenka a Kateřinka, Vojtíšek a Rostíček.

Babičko! Dědečku! Máme vás rádi! 
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Dne 26. října letošního roku si připomene-
me 15. výročí úmrtí
pana JOSEFA VIKTORY z Ledče n. S. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku.

Rodina a ostatní příbuzní.

Letos v říjnu si připomínáme 80. naroze-
niny a také 10. výročí úmrtí
pana JIŘÍHO VÁGNERA z Ledče n. S.

Stále vzpomínají manželka,
synové s rodinami a přátelé.

Žádný čas není dost dlouhý, aby nám dal 
zapomenout na 24. říjen 2016, kdy z naší 
rodiny odešel manžel, tatínek a dědeček, 
pan JOSEF VELETA z Habreku.

S láskou vzpomínají manželka
a synové s rodinou.

Dne 21. října 2022 tomu bude 12 smut-
ných let, kdy nás navždy opustil náš drahý 
tatínek a dědeček,
pan VLADIMÍR KŘEPELKA z Hradce 
u Ledče n. S. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

S láskou rodina.

Dne 24. října 2022 uplyne smutný rok, 
kdy nás opustil tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan LUBOŠ ŠTĚPÁNEK z Led-
če. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

Syn Luboš a dcera Jana s rodinami.

Dne 2. října 2022 uplynulo 10 let, kdy zemřel manžel a otec, 
pan ANTONÍN DĚDIČ a dne 14. listopadu 2022 to bude 19 let, 
kdy tragicky zemřel syn a bratr JAROSLAV IVANIK. Stále nám 
chybí, můžeme jen vzpomínat. 

Rodina

Dne 19. října letošního roku by se dožila 
osmdesáti let paní ANNA ŠTĚCHOVÁ 
z Ledče n. S.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 16. října letošního roku si připomene-
me 6. smutné výročí úmrtí
PÉTI VOPĚNKY z Ledče n. S. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu 
s námi.

S láskou vzpomínají rodiče, prarodiče, 
sestra Nikolka, rodina a kamarádi. 

Odešla maminka, odešel domov!
Dne 22. října uplyne první smutný rok 
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše 
nezapomenutelná maminka, babička, pra-
babička a teta,
paní JAROSLAVA MÁLKOVÁ, bývalá 
učitelka ZŠ Ledeč n. S. Kdo jste ji zna-
li a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi. 
Nikdy na Tebe nezapomeneme!

Dcera Jarka s rodinou.

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 27. 10. 2022 uplynou již 4 roky, co 
nás opustila naše drahá maminka, babič-
ka, prababička, manželka,
paní MILOSLAVA PANSKÁ
z Ledče n. S.

 S láskou vzpomínají manžel, děti,
vnoučata a pravnoučata.

Děkujeme zastupitelům města Ledeč n. S. za blahopřání a dár-
ky k 85. narozeninám, které nám předal pan Komárek. Rovněž 
děkujeme paní Hospodkové a paní Heroutové za dárky, květiny 
a blahopřání za bytové družstvo, velice nás to potěšilo.

Děkují Anna a Oldřich Blažkovi


