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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.

 9. – 10. 7. Dr. Klepetková Jindřiška, 
Vilémov 168 Tel.: 569 449 130

16. – 17. 7. Dr. Surzhyk Valentyn, 
Dobrovského 2023, H.Brod  Tel.: 777 505 212

23. – 24. 7. Dr. Anderová Milena, 
Nám. T.G.M. 323, Chotěboř Tel.: 569 623 987

30. – 31. 7. Dr. Swaczyna Kazimir, 
Okrouhlice 186 Tel.: 569 489 174

 6. – 7. 8. Dr. Pospíšilová Jitka, 
Koželská 222, Ledeč n/S Tel.: 776 100 171

13. – 14. 8. Dr. Maštálka Jan, 
Habrecká 450, Ledeč n /S Tel.: 569 721 553

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVENEC 2016

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE TRIBUNY 
NA LETNÍM STADIONU 

HUSOVO NÁMĚSTÍ ZAŽILO ČTVRTÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

Minulý měsíc se Rada města sešla na dvou schůzích, a to 6. a 20. 
června a z jejího jednání lze vybrat následující důležité body:
•  Schválení nákupu mapového informačního systému Geosense 
•  Schválení dodavatele investiční akce „Výměna oken na budově 
ZUŠ“ a to firmu MV Plast Praha

•  Přijmutí dotací na:
-  Akceschopnost jednotky dobrovolných hasičů
-  Zkvalitnění služeb Informačního centra 
-  Restauraci morového sloupu 
-  Opravu laviček na tribuně letního stadionu
•  Schválení smlouvy o úhradě nákladů na projekční práce na cyk-
lostezce Světlá – Ledeč

•  Schválení  záštity města  nad projektem:  „Nesoudíme,  pomáhá-
me“ určeným na pomoc těhotným dívkám a ženám

Zastupitelstvo města  se  sešlo  dne  27.  6.  a  projednalo mimo  jiné 
následující body:
•  Schválení účetní uzávěrky města a závěrečného účtu za rok 2015
•  Schválení prodeje pozemku v Pivovarské ul. místní ZO Českého 
svazu chovatelů 

Další  plánovaný  termín  veřejné  schůze  Zastupitelstva  města  je  
18. července. Kompletní usnesení z jednání RM a ZM města Ledče 
i  podklady  pro  jednání ZM  lze  nalézt  na městském webu www.
ledecns.cz 

-jd-

Jak jsme již naše čtenáře informovali v březnovém čísle Ledečského zpravodaje, v le-
tošním roce bylo vybudováno nové zastřešení tribuny na letním stadionu. V rámci plá-
nované obnovy  celé  tribuny byla  následně provedena oprava  sezení.  Původní  dřevěné 
lavičky, které byly vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům z důvodů absence za-
střešení tribuny, které muselo být z bezpečnostních důvodů na doporučení statika odstra-
něno, byly již ve zcela dezolátním stavu. Práce na obnově sezení tribuny byly rozděleny 
na dvě  části  –  obnovu  rozpadlých betonů pod  lavičkami  a  instalaci  zábradlí  (hrazeno 
zcela z rozpočtu města) a obnovu a ukotvení samotných laviček, kdy na tyto práce byl 
poskytnut finanční příspěvek ve formě dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina v rámci 
grantového programu Sportoviště 2016, a to ve výši 30 000 Kč. Veškeré práce provedly 
TS Ledeč n. S. Věříme, že zrekonstruovaná tribuna potěší nejen fotbalové fanoušky. Jak 
se obnova podařila, posuďte sami na přiložených fotografiích.   -OdMI-

V sobotu 11. června se za příjemného počasí na ledečském ná-
městí uskutečnily v pořadí již čtvrté Městské slavnosti, pořádané 
tradičně Městem Ledeč  n.  S. Nabitý  program byl  sestaven  tak, 
aby si každý přišel na své a na velkém pódiu se střídala různo-
rodá  hudební  uskupení.  Start  zajistila  již  tradičně  ZUŠ  Ledeč, 
která  představila  nejdříve  svůj mnohačlenný Dechový orchestr, 
který  vystřídal  Orchestr  taneční.  Po  šestnácté  hodině  pódium 
ovládla pražská parta Circus Problém, jejichž živelné vystoupení 
a chytlavé balkánské rytmy publikum příjemně naladilo. Jako dal-
ší se představila mladá ledečská kapela Madame Butterfly, která 
připomněla svoji aktuální desku „Maska“. Následně na náměstí 
„zaparkoval“  hudební  soubor  Traband,  který  vzal  návštěvníky 
slavností na hudební projížďku průřezem svou více než dvacetile-
tou tvorbou. Následovala ledečská Psychohlína, která si připravila 
pro tuto příležitost speciální vystoupení. Zazněly všechny známé, 

na Ledečsku  již  zlidovělé písně,  a  to  za doprovodu Ledečského 
akordeonového orchestru. Celý hudební program vyvrcholil ener-
gickým vystoupením populární poprockové party UDG, která si 
naplno vychutnala zaplněné noční náměstí.
Velké díky za podporu patří váženým partnerům,  společnos-

tem Schäfer-Sudex s.r.o, Aquacomp Hard s.r.o a GALATEK a.s. 
Tichými sponzory byly i místní Základní umělecká škola se svý-
mi soubory a pomocí s plakátem a Středisko volného času, které 
nám nabídlo taneční vystoupení. Velké poděkování patří také Da-
novi Pytlíkovi, u něhož se tato myšlenka zrodila a dále ji aktivně 
rozvíjí.
Děkujeme také všem návštěvníkům, kteří přispěli k výborné at-

mosféře. Již nyní pro vás připravujeme program na příští rok! 
Honza Drápela



3

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU  
PŘES SILNICI II/150 NA H. BROD

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V ULICI HRADNÍ

Jak již bylo avizováno dříve, dnem 1. 7. 2016 byla 
zahájena rekonstrukce železničního mostu, které před-
cházelo dne 29. června 2016 předání staveniště Sprá-
vou železničních dopravních cest, s.p., firmě FIRES-
TA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., z Brna. 
Na základě  schvalovacího procesu objízdných  tras 

bylo dne 20. 6. 2016 Dopravním odborem ve Světlé 
potvrzeno,  že  termín zahájení objízdných  tras  spoje-
ných s  rekonstrukcí  železničního mostu bude 1.  čer-
vence 2016, o čemž se již nyní máte možnost přesvěd-
čit na vlastní oči. 
Ovšem  od  počátečních  jednání  došlo  k  upřesnění 

harmonogramu prací a  tím i k následujícím změnám 
v omezení dopravy: 
Od 1. 7. do 13. 9. 2016 bude úplná uzavírka silnice 

v trvání 75 dnů.
Od 14. 9. do 4. 10. 2016 bude následovat částečná 

uzavírka v trvání 21 dnů a provoz bude řízen pomocí 
semaforů.

Od 5. 10. do 6. 10. 2016 bude opět úplná uzavírka 
v trvání 2 dnů.
Od 6. 10. do 30. 10. 2016 bude následovat posled-

ní  předpokládaná  částečná  uzavírka  v  trvání  25  dnů 
a provoz bude opět řízen pomocí semaforů.
Schválená objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t a auto-

busy měří 14,8 km oproti stávající vzdálenosti 1,1 km. 
Objízdná  trasa  pro  vozidla  nad  3,5 t  bude  znamenat 
pro  řidiče  ujet  na  vyznačené  objízdné  trase  z Ledče 
nad Sázavou do Ostrova dokonce až 37 km – viz přílo-
ha, web našeho města a úřední deska.
Jak již realizační firma přislíbila, její snahou bude do-

cílit zkrácení doby rekonstrukce (a tím i trvání uzavírky 
silnice a železniční výluky na trati do Světlé nad Sáza-
vou) pouze na nezbytnou dobu. Proto při schvalovacím 
procesu došlo ke zkrácení termínu prací z 13. 11. 2016 
na 30. 10. 2016. Doufejme tedy, že ani tento termín ne-
bude konečný. Mapka – viz barevná příloha.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

Jak  si  již  zejména  obyvatelé  Horní  Ledče  všimli, 
v  ulici Hradní  v  úseku od  křižovatky  s  ul. Zahradní 
ke křižovatce s komunikací vedoucí na obec Hradec 
proběhla  rekonstrukce  inženýrských  sítí  (voda  a  ka-
nalizace).  Tyto  práce  byly  provedeny  a  financovány 
společností Vodovody  a  kanalizace Havlíčkův Brod, 
a. s. Vzhledem ke stavu komunikace a obrubníků bude 
provedena  také  kompletní  rekonstrukce  povrchu  vo-
zovky a to z rozpočtu města. Na základě provedené-
ho poptávkového řízení byl vybrán zhotovitel prací – 
společnost UNIMONT J. C. K. s. r. o. Práce na opravě 
povrchu vozovky by měly být, dle uzavřené smlouvy 
o dílo, provedeny do 31. 7. 2016 a náklady na tuto re-
konstrukci budou činit 1 714 662 Kč vč. DPH. Věří-
me, že další opravená komunikace přispěje ke zvýšení 

spokojenosti a kvality života obyvatel v dané lokalitě 
a zároveň ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků sil-
ničního provozu.   -OdMI-
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JENOM TALENT NESTAČÍ
Týden před koncem školního roku byla v obřadní síni měst-

ského úřadu malá slavnost. Na návrh ředitelek místních škol tu 
byli oceněni žáci a studenti ledečských škol, kteří si ve většině 
případů  poradili  nejen  se  zvládnutím  učiva,  ale  stačili  udělat 
i  něco  navíc.  Svými  studijními  výsledky,  ale  i  mimoškolními 
aktivitami dobře reprezentovali nejen svoji školu, ale také naše 
město. Mnozí  z  nich mají  k  určitým  činnostem  talent,  ale  jak 
vyplynulo z hodnocení pedagogů, kteří na místě okomentovali 
práci  jednotlivých  laureátů ocenění,  jedná  se především o děti 
a mladé lidi, kteří  jsou tvořiví, pilní a dovedou si klást vysoké 
cíle.  Slavnost  se  konala  druhým  rokem  a  řady  oceněných  se 
rozšířily,  což  je  příjemné  zjištění.  Jak  podotkla místostarostka 
Ing. Horáková, pokud se jich příští rok najde ještě víc, pro vedení 
radnice nebude problém najít větší prostory i pozornost za jejich 
úsilí. Všem vyznamenaným blahopřejeme a děkujeme. Přejeme 
jim, aby jim vydržela pokora a pracovitost, která jistě přinese své 
ovoce.  Poděkování  patří  i  do  rodin  a  samozřejmě  pedagogům 
za jejich podporu. 

ok

Děkovný dopis a dárek od starosty Ing. Tůmy a místostarostky 
Ing. Horákové pro školní rok 2015/16 obdrželi:

ZŠ – Matěj Vágner, Tomáš Aron, Vojtěch Veselý 
Gymnázium - Michaela Bělská, Tomáš Vrbka, Martin Štěpá-
nek, Martina Vomelová 

SOŠ – Monika Štěpánková, Tereza Jenková, Tomáš Čížek, 
Patrik Kopecký, Lukáš Zavoral

ZUŠ –  Jahana Hrubešová, Jana Pajerové, Jakub Řehák, 
Matouš Velát, Veronika Veselá, Tereza Odvárková, Ale-
na Ochová, Zuzana Brabcová, Aneta Sedláčková, Adéla 
Casková, Žáci multimediální tvorby, Pěvecký sbor Hlásek 
a Campanella 
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA 
ZÁSAHY POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU   

RESTAUROVÁNÍ A CELKOVÁ OBNOVA
MARIÁNSKÉHO SLOUPU

Od  poslední  uzávěrky  naši  hasiči 
vyjížděli k 22 událostem. Jediný požár, 
který hasiči likvidovali, se odehrál 19. 6. 
v ranních hodinách v Ostrově. Řidič pod 
vlivem alkoholu nezvládnul řízení a vy-
jel mimo komutaci, kde narazil do patní-
ků svodidel. Vozidlo následně začalo ho-
řet. Naštěstí nedošlo k vážnému zranění 
řidiče. Dopravní nehoda jednoho vozidla 
zaměstnala hasiče 12. 6. u Bojiště.
31.  května  zasáhnul  Ledeč  a  okolí 

silný přívalový déšť. Voda valící se ze 

sídliště dotekla  až na Heroldovo nábřeží. Zde voda  stála  do výše 
20 cm na vozovce a natekla do několika domů. I v bytovém domě 
v Haškově ulici a obchodním domě bylo zapotřebí hasičů. Toto od-
poledne evidujeme šest výjezdů, se kterými nám výrazně pomohli 
dobrovolní hasiči z Ledče.
9. června jsme cvičili simulovaný únik nafty ze zemědělské tech-

niky do Vrbětického potoka. I zde jsme spolupracovali s SDH Ledeč.
Zbytek výjezdů byly většinou technické pomoci. Ať šlo o odstra-

nění včelích rojů, odstranění popadaných stromů při větru (25. 6.), 
anebo pomoc se  snesením pacienta  se Zdravotnickou záchrannou 
službou.

ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

Plánovaná  rekonstrukce  se  týká  11  metrů  vysokého  barokního 
sousoší, které se nachází na východní části Husova náměstí. Mari-
ánský sloup pochází z roku 1770 a jeho autorem je mistr Jakub Tep-
lý z Pardubic. Na žulovém čtyřhranném podstavci 
jsou  uprostřed  latinská  chvalořečení  Panně  Marii 
a na  čtyřech  stranách  stojí  sochy českých patronů 
– sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého 
a  sv.  Floriána. Uprostřed  se  zvedá  sloup  s  oblaky 
a  andílky,  který  je  ukončen  sochou  Panny Marie. 
Poslední restaurátorský zákrok byl proveden v roce 
1988 a  sousoší  je v  současné době značně poško-
zeno,  zaneseno  sedimenty,  žulové  části  sloupu 
jsou  v  téměř  havarijním  stavu,  projevuje  se  dlou-
hodobá  absence  odborného  restaurátorského  ošet-
ření.  Navržena  je  celková  obnova  a  restaurování 
celé  památky  s  důrazem  na  důkladnou  penetraci 
pískovcové  arkózy.  Protože  se  jedná  o  nemovitou 
kulturní památku, je obnova navržena v souladu se 
závazným  stanoviskem příslušeného  orgánu  státní 

památkové péče. Práce budou provedeny ve dvou etapách, kdy za-
hájení realizace I. etapy je plánována v létě 2016 a dokončení do 10. 
11. 2016. Předpokládaná realizace II. etapy je plánována na rok 2017 

a to i s ohledem na finanční možnosti města. I. eta-
pa řeší restaurování všech pěti soch a restaurování 
zdobného pylonu. Ve II. etapě bude řešeno restauro-
vání všech žulových částí památky. Na základě po-
ptávkové řízení byl vybrán realizátor obnovy – re-
staurátor p. Daniel Chadim, BcA. Celkové náklady 
obnovy by, dle uzavřené smlouvy o dílo, měly činit 
1 073 875,- Kč vč. DPH (I. etapa – 820 985,- Kč, 
II.  etapa  252  890,- Kč). Na  realizaci  I.  etapy  ob-
novy  této  kulturní  památky  byla městu  poskytnu-
ta dotace z  rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 42 % 
z celkových uznatelných nákladů projektu, na eta-
pu druhou bychom chtěli  požádat  o  dotaci  v  roce 
příštím. Tímto bychom chtěli požádat občany města 
o respektování zákazu vstupu na staveniště po celou 
dobu restaurování této památky!   -OdMI-
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ V PAVLOVĚ

Okrsek č. 17 Ledeč n. S. se po roce sešel, aby změřil 
své  síly,  tentokrát  při  oslavách  115.  výročí  založení 
SDH v  Pavlově.  4.  června  2016  pořádala  obec  Pav-
lov a zdejší SDH oslavy 115. výročí založení hasičů. 
Spolu s oslavami probíhala i okrsková soutěž, které se 
zúčastnily sbory z našeho okrsku. Škoda, že se nepo-
dařilo SDH Jedlé a SDH Chřenovicím postavit druž-
stva,  ale  i  toto musíme  omluvit,  vždyť  jsme  pouze 
dobrovolní hasiči a zde se nikomu nic nařizovat nedá.
Nástup byl v 10 hodin na  louce za vesnicí, kterou 

zapůjčil pan  Josef Kozlík z Pavlova,  a  to bezplatně, 
za  což mu patří moje poděkování. Hasiče přišli  po-
zdravit  za  aktiv  zasloužilých  hasičů  p.  Jaroslav Ná-
covský  a  za  profesionální  hasiče  přijel  p.  ppr.  Jan 
Šimanovský, velitel stanice z Ledče a za okresní sdru-
žení hasičů pozdravil p. Josef Borovský, člen výkon-
ného výboru. Své hasiče přišla povzbudit i celá řada 
představitelů sousedních obcí. Úvod také patřil přání 
všeho dobrého,  jak SDH Pavlov k jeho oslavám, tak 
i soutěžícím. Slovo samozřejmě dostal  i domácí sta-
rosta obce, pan Roman Krecl, který zhodnotil a vy-
zdvihl činnost zdejších hasičů a všem popřál příjemný 
den v Pavlově. Následovalo ocenění hasičů a jelikož 
jich bylo hodně, vzpomenu pouze jedno, a to starosta 
okrsku p. Josef Borovský přivezl medaili za zásluhy 
pro SDH Pavlov a zde ji předal starostovi sboru (ostat-
ní ocenění na webových stránkách obce Pavlov).
Než velitel zavelel k rozchodu a přípravě na soutěž, 

měl jsem, coby starosta okrsku, k soutěžícím prosbu 
– nejme tady na žádném mistrovství světa, ale pouze 
na základním postupovém kole, spojeném s oslavami 
pavlovského  výročí.  Dnes  mohu 
říci a chci tímto i všem soutěžícím 
poděkovat,  nebyly  žádné  protesty 
a soutěž proběhla hladce.
Do  soutěže  se  přihlásilo  12 

družstev  mužů,  2  družstva  žen 
a 2 družstva dětí a celkem 36 jed-
notlivců.  První  začali  jednotliv-
ci  100 m  překážek. Do  soutěže  si 
dá  každé  družstvo  3  závodníky 
a  2  nejlepší  časy  se  započítávají 
do  celkových  výsledků.  Nejlepší 

tu  byli:  1.  Jaroslav.  Chudoba,  Čí-
hošť, 2. Borovský Tomáš, Kozlov, 
3. Roman Borovský, Kozlov.
Následoval  divácky  atraktivní 

požární  útok.  Začali  ti  nejmenší, 
a  to  mladšími  dětmi  z  Kozlova. 
Ve své kategorii byly jediné a útok 
předvedly  fantasticky,  i  když  ně-
které  nemohly  ani  hadici  unést. 
Cenu v podobě sladkostí a hlavně 
zlaté  medaile  si  nejen  zasloužily, 
ale také pořádně užily.

Také do soutěže starších žáků se přihlásily jen děti 
ze Bělé – tedy vítězství a stejná radost i ocenění jako 
u předchozích.
V další soutěži si to rozdaly ženy z Hradce a z Koz-

lova. O prsa zvítězily ty hradecké.
Na  start  šli  muži  dle  vylosovaného  pořadí.  Jako 

první  začínali  domácí  borci.  Zde  nebyl  ani  jeden 
neplatný  pokus  a  všichni  svůj  útok  splnili.  Nejlépe 
na tom bylo družstvo Číhošť II., na 2. místě Číhošť 
I.,  na  3. Hradec  II.  S  celkovými  výsledky  to  pěkně 
zamíchalo, a tak na 1. místě skončilo SDH Číhošť I.,  
2. SDH Číhošť II, 3. SDH Kozlov I., 4. SDH Habrek, 
5. SDH Kozlov II (viz web).
Celé  odpoledne  nás  i  v  povedeném  doprovodném 

programu doprovázelo nejen krásné počasí, ale i milá 
pozornost  organizátorů  z  Pavlova.  U  závěrečného 
hodnocení a předání cen bych chtěl hlavně poděkovat 
všem, kteří  se na akci podíleli, bez nich by  ty ceny 
nebyly v žádném případě tak pestré, a soutěž výborně 
připravena.  Předávání  cen  se  zúčastnil  také  senátor 
pro naši oblast – Ing. Strnad z Čáslavi. Hodnotná byla 
i  společná  diskuze  s  přítomnými  představiteli  obcí 
o problémech v regionu.
Soutěž  jsme  ukončili  ještě  před  západem  slunce, 

když nám velitel zavelel k rozchodu a volné zábavě. 
Potom se už jenom diskutovalo a diskutovalo…

Zapsal: starosta okrsku č. 17, Josef Borovský 
a starosta obce Pavlov, Roman Krecl
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DEN SE ZVÍŘATY
V pondělí 13. června jsme uspořádali 4. ročník akce ,,DEN 

SE ZVÍŘATY“, kterou pořádalo SVČ Ledeč, prodejna U Alí-
ka Evy Blažkové, Svaz chovatelů, ZŠ Ledeč nad Sázavou, pan 
Kunc  s  dravci, Stanice ochrany  fauny Pavlov, Svaz včelařů, 
Svaz  rybářů, Lesy ČR a Česká průmyslová  zdravotní  pojiš-
ťovna.  Nabídka  tedy  byla  pestrá,  od  domácích  zvířat  přes 
lesní dravce, ryby, včely, až po exotická zvířata. Děti dostaly 
kartičku  a  formou  poznávaček  a  kvízů  procházely  všechna 
stanoviště.  Nechyběly  poznávačky  např.  vajec,  rostlin,  zví-
řat, myslivosti, jak správně ulovit rybu, nebo jak vypadá včelí 
královna. U  stanoviště  exotická  zvířata  byly  k  vidění  pako-
bylky,  sklípkan  nebo  také  krajta  královská.  Včelaři  nabídli 
mimo jiné  i ochutnávku domácího medu. Zpestřením celého 
dopoledne  bylo  veterinární  vyšetření  pejsků  ultrazvukem 
panem  MVDr.  Pavlem  Vrbkou.  Pro  malé  návštěvníky  byla 
ukázka modelů traktorů. Ve volné chvíli si návštěvníci mohli 
vyrobit nějakou drobnost z hlíny nebo se zapojit do výtvarné 
soutěže. Odpoledne proběhla soutěž „O nejhezčího domácího 

mazlíčka“, které se zúčastnilo 10 soutěžících. Podmínkou také 
bylo o svém mazlíčkovi vědět co nejvíce. 
Výsledky soutěže: 1. Sekotová Justýna s křečkem Tarinkou, 

2. Mainerová Kateřina s králíkem Kvídem, 3. Pešková Micha-
ela  s  králíkem Fifiňákem. Na konec  si  dárečky odnesl  každý 
účastník. Dále byla vyhodnocena výtvarná soutěž, ve které vy-
hrála Klárka Merunková z 1. B. Ve vědomostní soutěži nejvíce 
bodů získali Voborská, Vykouřil (2. C), Dorážka, Vaněk, Jelí-
nek (9. B) a CDS Barborka. Ceny do soutěže věnovalo Elektro 
Štěpánek.
I za nepříznivého počasí se akce vydařila, přijely děti z MŠ 

Kožlí, ZŠ Ledeč nad Sázavou a celkem se přišlo podívat 350 
dětí  a  rodičů.  Děkujeme  Svazu  chovatelů,  kteří  nám  půjčují 
svůj areál a veškeré zázemí a všem, co nám pomáhali tuto akci 
zrealizovat, a také lidičkám, kteří se přišli podívat. Těšíme se 
zase za rok a to 19. června 2017. 

Marcela Mainerová – pedagog volného času SVČ Ledeč 
a Eva Blažková – ,,U Alíka“
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NAŠE MOTORKA DORAZILA DO MONGOLSKA

Moji milí krajané, měsíc utekl jako voda, a já se 
vám hlásím se žhavými novinkami z naší cesty ko-
lem světa na motorce. Před měsícem jsem vám psala 
z nádherných Altajských hor. Měli  jsme namířeno 
do Mongolska, kde jsme hodlali strávit celý měsíc. 
Ovšem jak už to tak bývá, člověk míní, život mění. 
Nejprve se nám podařilo píchnout gumu uprostřed 
polopouště,  kde  minimálně  100 km  na  všechny 
strany  nebylo  ani  živáčka. Neštěstí  se  nám  lepilo 
na  paty  –  hned  následující  den  nám  vytekly  oba 
tlumiče,  čímž  se  rázem  tamní  cesty  necesty  staly 
nesjízdnými. Místní nebyli schopni tlumiče opravit, 
takže nezbývalo než objednat nové a čekat, až ba-
líček dorazí. Z měsíčního výletu po Mongolsku se 
tak rázem staly pouhé necelé dva týdny, z toho té-
měř celý jeden týden jsme kvůli nepojízdné motor-
ce strávili v maličkém pokojíčku  jednoho  levného 

hotelu v mongolském městě Darchan. Další  týden 
čekání  na  nové  tlumiče  jsme  strávili  již  v  Rusku 
u  našich  přátel  v  hraničním městě Kjachta. Když 
konečně  tlumiče  dorazily  a  vše  bylo  dáno  do  po-
řádku,  vydali  jsme  se  směrem  na  sever  navštívit 
nejhlubší jezero světa, Bajkal. Ten nás svou krásou 
doslova  okouzlil,  stejně  tak  jako  předtím Altajské 
hory a Mongolsko. A ještě  jedna věc společná jak 
pro Mongolsko, tak pro okolí Bajkalského jezera si 
nás získala, a sice  tradiční masové knedlíčky,  tzv. 
bůzy. Neskutečná dobrota!  Právě teď se nachází-
me ve městě Čita, dál už nás čeká jen ruský dálný 
východ a jižní Korea. A pak už hurá do Ameriky, 
ale o tom zase až příště. Sledujte nás na www.wa-
yaway.cz nebo na www.facebook.com/wayawaycz.

Vaše krajanka 
Kačka Kadlusová
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ROK 2015/2016 V SOKOLE

Ne všichni občané vědí, že SOKOL stále v Ledči působí. Ne-
chlubíme se svými výsledky,  i když především oddíl stolního 
tenisu by mohl. Nelze nevzpomenout ani na oddíl lezecké stěny 
a oddíl našich nejmenších předškoláčků a jejich rodičů a praro-
dičů. Je smutné, že naše členská základna klesla pod 100 členů, 
ale chápu, že v Ledči kdo chce, může si najít mnoho dalších 
zajímavých, ať sportovních či uměleckých a vzdělávacích akti-
vit na ZUŠ, ve SVČ, v různých spolcích, atd. Přesto věřím, že 
se nám tradici SOKOLA v Ledči podaří udržet a i rozšířit její 
členskou základnu.

V dubnu letošního roku došlo i k další významné změně a to 
starostou naší TJ Sokol Ledeč nad Sázavou se stal pan Ing. Mi-
loš Zajíček. Držíme mu všichni pěsti, aby i jeho vedení Sokola 
bylo  úspěšné  a  aby  se mu  dařilo  alespoň  tak,  jak  tomu  bylo 
za působení pana Stanislava Šilhana.
A na  závěr  této krátké  zprávy přikládám  ještě  pár  fotogra-

fií  a  zároveň  si  dovoluji  jménem celého oddílu  předškoláčků 
popřát vám všem hezké prázdniny a zase v září NA SHLEDA-
NOU.

cvičitelka Hana Horáková
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Obec  Chřenovice  se  nachází  10 km  západně  od  Ledče 
po  řece  Sázavě  a  byla  a  stále  je  poslední  obcí  jak  bývalého 
Východočeského kraje, tak nyní Kraje Vysočina. V současné 
době  v  obci  trvale  žije  156  obyvatel,  bohužel  stále  dochází 
k  úbytku. Nejstarším  občanem  naší  obce  je  paní Marie  Za-
chařová, 95 let.
Při  volbách  do  obecního  zastupitelstva  v  roce  2014  došlo 

k  částečné  obměně  zastupitelstva  -  2  členové  nově  zvoleni. 
Jmenovité  složení:  Jaromír  Karel  -  starosta,  Josef  Fejfar  - 
místostarosta,  Jitka Trpišovská  - zapisovatelka, dále členové 
- Věra Štecherová, František Hoskovec,  Jiří Smejkal  a  Josef 
Zelený.  Hospodářkou  je  Jana  Pospíšilová.  Zastupitelstvo  se 
schází  pravidelně  1x měsíčně  a  snaží  se  řídit  chod  obce  ku 
spokojenosti všech občanů.
Největší  investiční  akcí,  kterou  kdy  naše  obec  prováděla, 

byla výstavba nové lávky přes řeku Sázavu pro přejezd osob-
ních automobilů do 2,5 t, kde jsme společně s obcí Hněvkovice 
a za dotace z programu PHARE 2003 tuto lávku vybudovali 
společně s příjezdovou komunikací, a to nákladem cca l4 mil. 
Kč.
Další  akce,  i  když  ne  takového  rozsahu,  byly:  oprava  ko-

munikace podél řeky asi l km, výměna všech lamp veřejného 
osvětlení  za  LED,  zámková  dlažba  před  místním  pohostin-
stvím, kterého je obec majitelem. Oprava komunikace na nový 
hřbitov, nové lavičky a stoly před pohostinstvím, asfaltování 
veřejného prostranství před pohostinstvím a prodejnou COOP. 
Za pomoci dotace POV Kraje Vysočina oprava komunikace 
k hájence, vybudování zámkové dlažby a pergoly mezi obec-
ním  úřadem  a  pohostinstvím,  dvoje  nová  vrata  do  hasičské 

zbrojnice. V letošním roce chceme opravit místní komunikaci 
za podpory POVV k bytovkám, v loňském roce se začalo pra-
covat  na  projektové  dokumentaci  opravy  silnice  celou  obcí, 
která  již  také dosluhuje a potřebuje nutnou obnovu. V letoš-
ním roce jsme zadali zpracování projektu revitalizace rybníka 
za obcí, s realizací v roce 2017.
Nejstarším,  největším  a  nejstabilnějším  spolkem  u  nás  je 

sbor  dobrovolných  hasičů,  založený  roku  1894.  Při  120.  vý-
ročí SDH byl obcí nechán vyšít prapor, který byl slavnostně 
požehnán 21. června 2014. Na hasiče pamatujeme i v obecním 
rozpočtu. Vždy se můžeme spolehnout na jejich obětavou po-
moc. Pravidelné pořádání hasičského bálu, účast na okrskové 
soutěži a vždy ochota pomoci, kde bylo potřeba. Již v prvním 
roce osamostatnění obce (1992) byla založena tradice, a to se-
tkání rodáků. Tato tradice se úspěšně drží dodnes. Zpočátku to 
bylo po 3 letech, na předposledním setkání bylo odsouhlaseno 
setkávání  po  dvou  letech. Doufáme,  že  tato  tradice  se  bude 
i  nadále  dodržovat,  letos  to  bylo  již  10.  setkání. Nejedná  se 
jen o milá a přátelská setkání, ale účastníci si odvezou i malý 
dárek na památku.
Největší problém, který v současné době naši obec sužuje, je 

začínající nedostatek pitné vody. Před 4 lety si obec vybudova-
la svoji vlastní studni s kvalitní pitnou vodou a tuto dodávala 
obyvatelům obce. Ale i v loňském roce došlo i na tento zdroj 
a vody není dostatek, zejména v letních měsících, kdy se na-
jede na chalupy, se nejvíc zalévá, napouští bazény apod. Zde 
je namístě připomenout, že každý správný hospodář s pitnou 
a kvalitní vodou šetří! Na jiné užití jsou u každého domku či 
chalupy studně.
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CESTOU NECESTOU, 
ALE VŽDY PO TURISTICKÝCH ZNAČKÁCH

Dom i n a n t o u 
obce  i  okolí  je 
kostel sv. Václava 
(z  12.  stol.),  ten 
je  sice  v  majetku 
církve,  ale  také 
obec  Chřenovice 
přispívá  každo-
ročně  nemalou 
finanční  částkou 
na opravy a údrž-
bu této skvostné 
památky.  Obec 
věnuje  mnoho 
sil  a  prostředků 
na  sběr  a  třídě-
ní  odpadů,  které 
vzniknou  na  úze-
mí obce,  jsou zde 
v provozu 2x sady 

všech komodit na třídění odpadů, na základě nového zákona 
jsme doplnili i o kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, 

1x  ročně  se  provádí  svoz  velkoobjemového  a  nebezpečného 
odpadu, máme smlouvu se sběrným dvorem v Ledči, a proto 
by nic nemělo bránit ve správném třídění odpadů a předat po-
dle komodit do popelnic. Tímto by se mělo zabránit i vzniku 
černých skládek. Jen v loňském roce stál obec odvoz odpadů 
cca 200 tisíc Kč a od občanů jsme vybrali necelých 40 tis. Kč. 
I to je správně nastoupená cesta - forma dotace.
Jako ostatní obce i nás trápí úbytek obyvatel. Příčiny jsou 

známé - mladí  lidé se stěhují do měst. Snahu o jejich udrže-
ní máme, můžeme se pochlubit, že na každé narozené a při-
hlášené dítě v naší obci vyplácíme příspěvek ve výši 10 tisíc 
Kč. Zde je nutné podotknout, že obec bohužel nevlastní žádné 
stavební parcely pro RD a tudíž zájemci o stavbu domu musí 
stavět na svém, pokud je to možné, nebo pracně a někdy dra-
ze  shánět  parcelu  od majitelů  pozemků. Nezapomínáme  ani 
na seniory, těm chodí zástupci OÚ popřát již u příležitosti 70 
let a pak každých 5 let, kdy dostanou nejen dárek a i 1 tis. Kč.
Snaha je taktéž o udržení vymoženosti, za kterou bojovali 

naši  otcové,  a  to  autobusové  spojení  -  dříve  narození  dobře 
pamatují na šlapání pěšky a za každého počasí buď na nádraží, 
nebo do Podhradí k vlaku.   

Jaromír Karel, starosta obce

Seriál příspěvku o historii i součas-
nosti turistického značení, který pro 
Ledečský zpravodaj připravil pan Vla-
dimír Maršík, touto III. částí končí.
Minule jsem vám, drazí čtenáři, slíbil 

článek o značkařích pěších turistických 
tras na Havlíčkobrodsku. Většinou jsou 
to  předsedové  značení.  První  zmínka 

o člověku, bez kterého by pravděpodobně značení pěších tras 
do našeho regionu přišlo mnohem déle.
Pan Otávkám STRÁDAL – narodil se roku 1916, byl značka-

řem I. třídy. Za svůj život vyznačil a obnovil přes 500 km pěších 
tras. Značil v okolí Havlíčkova Brodu, okolo Ledče nad Sázavou 
a okolo Humpolce. Byl všestranný pracovník na úseku značení. 
Propagoval turistiku a turistické pochody. Zemřel 4. září 1979. 
Jan KŮRKA – narodil se 19. 6. 1922 v Sušici. Podle docho-

vaných zápisů značil na našem okresu s panem Strádalem. Jeho 
skromnost  přesahovala  schopnosti  chápání  těch,  kteří  s  ním 
pracovali. Jeden z mála, kteří si kupovali štětce a ředidlo! Ni-
kdy  nečekal  žádnou  pochvalu,  odměnu  ani  poděkování.  Byl 
podobně jako pan Strádal nositelem I. třídy. V roce 1973 odpra-
coval v terénu 732 hodin. Zemřel 1. 2. 1983.
Josef MAREK – narodil se v roce 1925, byl nositelem I. třídy. 

Velice skromný člověk, neuvěřitelně lidský. Jeho slova a činy 
byly příkladem pro ostatní značkaře. Měl  jsem tu čest  tohoto 
člověka  poznat.  Kolikrát  mně  jakožto  nynějšímu  předsedovi 
pomohl,  poradil  a  vlídným  slovem  pohladil.  Byl  též  krajský 
skladník v Jihomoravském kraji. Zemřel 14. října 2008.
Jaroslav JONÁK – narodil se roku 1944. Je nositelem zna-

čení I. třídy. Velice skromný člověk. Za svůj život ve značení 
obnovil nebo vyznačil přes 650 km pěších tras. Byl předsedou 
značení na Havlíčkobrodsku. V současné době je stále aktivní 
značkař. Spravuje pěší trasy na Chotěbořsku. Podílel se na turi-
stických pochodech v Sobíňově.
Protože píši do Ledečského zpravodaje, zmíním zde pana La-

dislava NÁPRAVNÍKA z Ledče nad Sázavou. Pan Nápravník 
byl nositelem IV. (přes 40 km). Značil především v okolí Ledče 
nad Sázavou a Stvořidel.

Dalo by se psát o mnoha značkařích. Někteří z nich již značí 
vysoko nad námi. 
V  současné  době má Havlíčkobrodsko  26  kvalitních  znač-

kařů. Nejmladšímu je 20 let. Není jediný takto „starý“. Podle 
odborníků přes značení si značkaři vedou v celé republice ve-
lice dobře!
Současný předseda  je Vladimír MARŠÍK,  narozen 1963,  Je 

instruktorem značení, místopředsedou metodické komise v KČT. 
Předsedou krajské komise značení je pan Martin PESLER, naro-
zen 1968. Je instruktorem značení a zpracovatelem turistických 
map na Vysočině.
Vážení čtenáři, bylo mně obrovskou ctí, že jsem mohl přispět 

do vašeho listu. Narodil jsem se na Lipnici nad Sázavou. Váš, 
ale i můj kraj okolo Stvořidel, Ledče, Světlé, Chotěboře. Hum-
polce,  Přibyslavi miluji  nadevše!! Vždyť  od  Sluneční  zátoky 
slyším  chlapce  a  jejich  smích. Vidím pana  Jaroslava  Foglara 
(Jestřába) jak se usmívá a jak je šťastný. Rozepsal bych se ještě 
více, což nechci. Třeba jindy. 

Dovolte mně prosím jednu báseň, kterou jsem objevil v kronice 
značkařů:

Jsou lásky, co léty nepominou,
při jedné zůstávám, z jara se toulávám,
jsou lásky, co léty nepominou,
z jara se toulávám – Vysočinou.
Najdeš tu studánky, zaváté do listí,
než dívky se džbánky s jarem je očistí.

Kožíšky podbělů pro malé princezny,
kraj, celý z pastelů, prostý a líbezný.
Jsou lásky, co léty nepominou,
s jednou se neskrývám:
z jara se těším – Vysočinou.

 
Mnoho krásných chvil na značených trasách Klubu českých 

turistů. 
Vladimír Maršík



12

KULTURNÍ LÉTO NA LEDEČSKÉM HRADĚ

PETR A  PAVEL  –  23.  června  jsme  slavili  svátek  Petra 
a Pavla, kterým  je  zasvěcen místní  chrám. Pro Ledeč  je  to 
svátek  významný,  vždyť  kostel  a  hrad  byly  srdcem města 
a  významně  se  podíleli  na  jeho osudech. Petr  a Pavel  stáli 
před dvěma tisíci lety u zrodu křesťanství a jejich příběh je 
dodnes inspirující. Starší Petr (k Pavlovi se vrátíme jindy) při-
jal Ježíšovo učení, Ježíše doprovázel a učil se od něj, i když 
mnohému  nerozuměl.  Po  Ježíšově  zatčení  propadl  strachu 
a vše zapřel. Proč si Ježíš tedy vybral právě Petra? Jistě měl 
ve  svém okolí  lidi,  kteří  by ho nezapřeli. Vznikající  spole-
čenství ale nepotřebovalo do svého čela dokonalého hrdinu 
a světce. Ostatní  lidé by ho nedokázali pochopit a následo-
vat. Hledající a chybující Petr měl velký dar, byl totiž lidský, 
pro ostatní srozumitelný. Od zapření k mučednické smrti ušel 
dlouhou cestu. Musel překonávat strach, ale vedl společenství 
až do kruté smrti, kdy zůstal pevný. Dokázal předávat zjeve-
nou naději a obětoval se i za nás. Je nám blízký.     

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
7. 8. Horní Paseky – U studánky v 11.00 poutní mše svatá 
Jednodenní prázdninové akce pro děti (výlet, sportovní od-
poledne,  tvořivá  dílnička,  kola…)  a  podrobnější  seznam 
akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz 

PŘIPOMÍNÁME SI 
25. 7. Sv. Jakuba, apoštola (Ježíšův učedník, popraven kvůli 
své víře. Dle tradice je pohřben v Santiagu de Compostella. 
Již od středověku se pořádají k jeho hrobu pěší poutě).
27. 7. Sv. Gorazda (pocházel z Moravy, byl přímým násle-
dovníkem věrozvěstů)
4. 8. Sv. Jana Maria Vianneye (prostý člověk, který se stal 
knězem, nezištně a obětavě sloužil druhým. Je dáván za vzor 
kvůli své obětavosti a odhodlání pracovat pro druhé)

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

Milovníci kultury si letos opravdu přijdou na své, protože 
se v rámci nabitého letního programu na hradě vystřídá hned 
několik divadelních a kulturních akcí, všechny pod hlavič-
kou domácího souboru Mimochodem.
Již na začátku července se můžete  těšit na nevšední hru 

pro dva herce s názvem Homeless, se kterou přijede diva-
dlo SemTamFór ze Slavičína. Pravidelní návštěvníci našich 
představení si nejspíš vzpomenou na představení Elektrická 
sesle, Past na osamělého muže či Babelův Bábel, se který-
mi do Ledče moravské divadlo zavítalo v minulých letech. 
Komedie  Homeless  se  zabývá  náhodným  setkáním  dvou 
lidí z opačných okrajů společnosti a pokusí se zodpovědět 
na otázku, jestli je lepší být významným manažerem, nebo 
bezdomovcem. Představení se bude konat již ve čtvrtek 7. 
července od 20:00 na ledečském hradě. 
Milovníky hudby a kultovních muzikálů zajisté potěší uve-

dení koncertní verze známého muzikálu Jesus Christ Super-
star, na kterou se můžete přijít podívat v pátek 22. července 
od  20:00  na  ledečský  hrad. Když An-
drew Lloyd Webber  psal  v  roce  1969 
tuto rockovou operu, ani nemohl tušit, 
že  o  nějakých  čtyřicet  roků  později 
bude znít v podání dvou akordeonů, tří 
hlasů, dřívek a trianglu. V rámci před-
stavení vystoupí Slávek Brabec, Franti-
šek Tomášek a Petra Ochová.
Půlku  srpna  si  pak  do  kalendáře 

označí  všichni  příznivci  rocku  a  jeho 
variant,  protože  tehdy  se  bude  konat 
již  sedmý  ročník  benefičního  rocko-
vého festivalu Mimofest. Na pódiu se 
předvedou stálice festivalu, ke kterým 
patří  domácí  rock-punkové  seskupení 
Bohemian  Highlanders,  punk-popová 

kapela Maniac z Prahy a zástupce hardcore folkové alterna-
tivy R.OneCzech. Najdou se ovšem i hudební tělesa, která 
do Ledče se svou tvorbou zavítají poprvé, například punk-
-popová skupina Neprodleně zpět z Humpolce, rocková ka-
pela Narušené spojení z Čelákovic, kutnohorský crossover 
Studená  sprcha  a  pop-rockové  seskupení Bejdl  z Čechtic. 
Mimofest pořádáme v sobotu 13. srpna od 14:00 na spod-
ním nádvoří ledečského hradu.
Na  konec  srpna  chystáme  letošní  premiéru  muzikálu 

Cikáni  jdou  do  nebe,  o  němž přineseme  více  podrobností 
v příštím čísle.
Vstupné na divadelní představení činí 90 Kč, na Mimo-

fest  100 Kč.  Držitelé  permanentek  divadla  Mimochodem 
mají vstup na všechny akce zdarma. Rezervace vstupenek 
na divadelní představení lze provádět na adrese rezervace@ 
mimochodem.com  či  na  čísle  775  646  629.  Rovněž  se 
můžete  přihlásit  k  odběru  novinek  na  adrese  divadlo@ 
mimochodem.com. 
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Pravdou je, že dní zalitých sluncem nebylo příliš, leč roč-
ní období, ke kterému patří  sluneční žár,  jsme  již symbolic-
ky přivítali v Centru denních služeb Barborka. „Vítání  léta“ 
je  název  pro  společné  setkání  klientů,  rodičů,  zaměstnanců, 
přátel  a  hostů  i  z  pečovatelské  služby  Ledeč  nad  Sázavou. 
K létu patří neodmyslitelně posezení venku a grilování, zajiš-
těné naším centrem. Za hudbu, která nás provázela, děkujeme 
skupině „Country gang“ rozšířené o akordeon. Také orientál-
ní  tanečnice  se  svojí  skupinou  „Safeja“  obohatily  program 
svým vystoupením. Velký dík patří  i panu Krajíčkovi a jeho 
kobylkám  Leně  a  Lucce.  Klapot  podkov  se  ozýval  velkou 
část odpoledne, kdy se mohli zájemci nechat provést po okolí 
v kočáře. Nevšední setkání se protáhlo až do večerních hodin 
a všichni si jej užili.

Nejen  v  prostorách  centra  lze  prožít  pěkné  chvíle. Nedáv-
no  za  námi  přijeli  kamarádi  z  Čáslavi  na  turnaj  v  bowlingu 
a na prohlídku našich prostor.  Jsme potěšeni, že se  jim u nás 
líbilo a opět nás navštíví.
Další den pojmenovaný „Hry bez bariér“, na který budeme 

také dlouho vzpomínat, byl plný soutěží, hudby,  tance a kon-
taktu  se  zvířaty  v  Miskovicích  u  Kutné  Hory,  kam  jezdíme 
do sdružení Dítě a kůň několikrát v roce. 
Program,  kterým  zpestřujeme  dny  lidem  v Centru  denních 

služeb Barborka je velmi různorodý a zábavné dny jsou odmě-
nou klientům za dny všední naplněné prací, učením a tvořením. 
Zhlédnout  fotografie ze života a dění v centru můžete na FB 
stránkách Centrum denních služeb Barborka. 

Lada Nováková, CDS Barborka

VÍTÁNÍ LÉTA V BARBORCE

OBYVATELÉ DOMOVA HÁJ
Započaté léto a pro-

sluněné  dny  tráví 
obyvatelé  Domova 
Háj  mimo  jiné  také 
sportovními  aktivita-
mi. V polovině května 
zápasil  fotbalový  tým 
Domova  Háj  na  Seni- 

Cupu  v  Havlíčkově  Brodě,  ze  kterého  se  vrátil  vyčerpán,  ale 
v dobré náladě. Dál se klienti zúčastnili zahájení sportovních her 
v Zubří. Kromě akcí spojených s dopravou  jsou  také osvědče-
nou klasikou turistické výlety podporující zdraví našich klientů. 
Zvlášť oblíbenou destinací jsou nedaleká 
Stvořidla.  V  půlce  června  se  obyvatelé 
komunitního  bydlení  ve  Světlé  podívali 
na  4  dny  do  Moravského  krasu.  Z  do-
volené přijeli nadšeni a plni zážitků. 25. 
června klienti z Háje opět navštívili Ha-
vlíčkův Brod a tentokrát předvedli skvělý 
sportovní výkon přímo na náměstí v dis-
ciplíně – tanec. Publiku dokázali, že umí 

držet správný rytmus, krok i směr. Sportovní tématikou budeme 
pokračovat  i  dál.  Začátkem  srpna  se  v  Kraji Vysočina  pojede 
čtyřdenní  cyklistický  závod  pro  handicapované  Handy  cyklo 
maraton. Domov Háj tuto akci podpoří tím, že klienti s podpo-
rou  pracovníků  vyrobili  stylové  dárky  pro  účastníky:  120   ks 
polštářků s cyklotématikou a jinými motivy. Nebylo by to však 
možné bez vstřícnosti a podpory firmy Clipet, s. r. o., která nám 
darovala vatelín a zbytky krásných látek. Již, dá se říci, tradiční 
a dlouhodobé spolupráce s Clipetem si velmi vážíme a jménem 
všech, kterým textilní výrobky udělají v konečném důsledku ra-
dost, děkujeme. 

kolektiv pracovníků Domova Háj
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MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016 Skvělými výsledky u matu-
ritních zkoušek se i letos mohli pochlubit maturanti z Gymná-
zia, Střední odborné a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou. 
Většina studentů u maturitní zkoušky – složené ze státní spo-
lečné části, školní profi lové části a u studentů střední odborné 
školy i praktické části – uspěla. V matematice a v matematice+, 
které si část  studentů denních oborů zvolila, byli všichni stu-
denti 100% úspěšní.
Na  gymnázium  přistoupilo  k maturitní  zkoušce  celkem  25 

studentů z oktávy a 4.B. Všichni tito studenti u státní maturitní 
zkoušky uspěli, u školní profi lové části maturity uspělo 24 stu-
dentů. Mezi nejčastěji volené předměty u ústní zkoušky vedle 
českého  jazyka a  cizích  jazyků patřily například matematika, 
matematika+,  deskriptivní  geometrie,  základy  společenských 
věd, dějepis, zeměpis, biologie nebo informatika. Část studentů 
odcházela z maturitní třídy s vyznamenáním.
Vysokou  úspěšnost  zaznamenalo  také  11 maturantů  denní-

ho  studia  informačních  technologií  na  střední  odborné  škole. 
Ke  státní  části  maturitní  zkoušky  přistoupilo  11  maturantů, 
10 z nich u didaktických testů a písemných prací uspělo. Sou-
částí maturitní zkoušky je i praktická část, ve které uspělo 11 

maturantů. U ústních zkoušek uspělo 100 % maturantů oboru 
informačních technologií. 
ABSOLUTORIA VOŠ 2016 Výbornými výsledky v oblasti 

vzdělání se mohou prezentovat  také absolventi vyšší odborné 
školy.  Po  tříletém  studiu  přistoupilo  15  studentů  k  vykonání 
absolutoria (obhajoba absolventské práce, zkouška z cizího ja-
zyka, zkouška z odborných ekonomických předmětů). Úspěšně 
ukončilo studium 14 studentů, kteří mají právo užívat titul DiS. 
– diplomovaný specialista.  
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2016 Po tříletém studiu k závě-

rečné zkoušce, která se skládala z písemné zkoušky, praktické 
zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky, přistoupilo 10 
žáků učebního oboru  strojní mechanik. U  závěrečných  zkou-
šek byli všichni žáci připraveni tak, že úspěšnost ve všech čás-
tech závěrečné zkoušky byla stoprocentní. Zkoušky se skládají 
ve „státní“ formě dle jednotného zadání. Ústních závěrečných 
zkoušek se jako každoročně zúčastnili  i výrobní ředitelé stro-
jírenských fi rem. Děkujeme touto cestou za spolupráci, rozvoj 
a  podporu  technickému  vzdělávání  fi rmě  Kovofi niš,  s.  r.  o. 
Ledeč nad Sázavou a fi rmě Wikov Sázavan, s.  r. o. Zruč nad 
Sázavou.
Výborné výsledky absolventů jsou důkazem jejich pilné pří-

pravy a skvělými výsledky učitelů, kteří je připravovali. 
Absolventi  slavnostně  obdrželi  maturitní  vysvědčení  nebo 

diplomy nebo výuční listy v obřadní síni MěÚ v Ledči za pří-
tomnosti starosty města Ing. Zdeňka Tůmy, vedení školy, uči-
telů,  rodičů a přátel. Děkujeme zástupcům města Ledeč n. S. 
za  vzájemnou  spolupráci. Všem  absolventům  přejeme  hodně 
dalších studijních, pracovních i soukromých úspěchů. 

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

MATURITNÍ ZKOUŠKY, ABSOLUTORIA A ZÁVĚREČNÉ 
ZKOUŠKY 2016 V LEDČI NAD SÁZAVOU

Ve středu 29. června 2016 mohli obyvatelé Ledče nad Sáza-
vou potkat Myšky, Chobotnice, Medvídky, Krokodýly a další 
zvířátka, která především v Horní Ledči a Hradci hledala podle 
mapy cestu a stanoviště, jimiž měla projít a získat body.
Plackami  se  zvířecími  obrázky  byli  označeni  žáci  nižších 

ročníků Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou, kteří  se 
účastnili  sportovně  vzdělávacího  dopo-
ledne,  jež pro ně připravili žáci vyšších 
ročníků pod vedením RNDr. Yvetty Bar-
tákové.  Sportovní  část  představovala 
trasa,  kterou  jednotlivé  skupinky  měly 
projít  a  která  vedla  od  hotelu  Sázava 
přes ledečský hrad do Horní Ledče, pak 
do  Hradce,  procházkou  kolem  rybníka 
a  lesem,  do  Křížů  a  zpět  Pivovarským 
údolím do Ledče nad Sázavou. 
Na  této  rozsáhlé  trase  je  ještě  čekaly 

úkoly  na  čtrnácti  stanovištích.  Někte-
ré  prověřovaly  vědomosti  našich  žáků 
(znalost  rčení  ve  věži  ledečského  hra-
du, poznávání rostlin a zvířat, odpovědi 
na  zeměpisné  otázky  na  dalších  stano-
vištích),  v  jiných  úkolech  museli  žáci 
prokázat své dovednosti (orientace v pří-
rodě podle buzoly, zdravověda) či spor-
tovní  schopnosti  (přesnost  a  šikovnost 
při hrách tenisovým míčkem nebo jízdu 
na kole).

Na  trasu vyšlo po osmé hodině  ráno postupně 12 družstev 
a všech dvanáct jsme jich také po poledni přivítali v cíli. Body 
byly sečteny a vyhlášení výsledků a předávání cen proběhlo 30. 
června v sále školy. Je však zřejmé, že v předposlední den škol-
ního roku zvítězily sportovní duch a zábava.

V. Stejskalová, T. Panská, R. Berka

BAVÍME SE ZA ŠKOLOU 
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V  pátek  27.  května  2016  po  osmnácté  hodině  začalo  být 
ve venkovním areálu Gymnázia, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sá-
zavou  v Koželské  ulici  nezvykle  živo. A  nebylo  divu! Konal 
se zde první ročník studentského majálesu. Veškeré dění  toho 
večera se vztahovalo k naší škole: organizátoři, účinkující i vět-
šina diváků má ke škole vztah.
Vystoupili studenti nebo absolventi naší školy – hudební sku-

pina  ze ZUŠ v Ledči nad Sázavou F.  I. P.,  skupina R. U. M. 
svojí muzikou zvedla z laviček většinu návštěvníků a na závěr 
majálesu zahrála skupina Psychohlína.
V  průběhu  večera  proběhlo  vyhlášení  a  dekorování  krále 

a  královny Majálesu.  Studenti  nominovali  za  jednotlivé  třídy 
naší školy kandidáty do soutěže a hlasování na facebooku pak 
rozhodlo  o  vítězích.  Královnou Majálesu  2016  se  stala  Soňa 

Skořepová s celkovým počtem 128 hlasů a 90 hlasů přisoudilo 
titul krále Majálesu Milanu Tvrdíkovi.
Žádná  akce  se  neobejde  bez  organizátorů  a  pořadatelů.  Při 

organizaci  Majálesu  se  sešel  skvělý  pořadatelský  tým,  který 
se v průběhu večera staral o pořádek na celé akci, občerstvení 
a o technické zázemí Majálesu.  Poděkování patří také sponzo-
rům akce, především Městu Ledeč nad Sázavou, TJ Kovofiniš, 
obci  Bělá,  pí  Věře  Kunáškové,  pí  Janě  Štěpánkové,  Květiny 
a Dárky Ledeč nad Sázavou, pí Marii Marečkové, Ovoce ze-
lenina Ledeč nad Sázavou, Kaskádě Ledeč nad Sázavou, Time 
Potěhy a firmě AK Plast Ledeč nad Sázavou. 
První ročník Majálesu se vydařil a budeme se těšit na pokra-

čování v příštích letech.
Vlasta Rýdlová

MAJÁLES 2016

Už  jste  někdy  viděli  zvuk?  Nebo  slyšeli  světlo?  Studenti  
kvinty,  3.B  a  septimy  ledečského gymnázia  takovou možnost 
měli  14.  června  2016,  kdy  navštívili  přednášku Dr. Michaela 
Londesborougha v  Městské knihovně v Praze.  
Pan dr. Londesborough je český vědec britského původu, kte-

rý se přistěhoval do naší země už v roce 2002. Uvádí rubriku 
Michaelův experiment v televizním magazínu  PORT na  České 
televizi. Od roku 2002 provádí výzkum v Ústavu anorganické 
chemie AV ČR v Řeži. Je autorem nebo spoluautorem 41 vě-
deckých prací.  Přednášel  i  na  několika mezinárodních konfe-
rencích.  Je zapojen i do projektů Britské rady. Poslední dobou 
se specializuje zejména na polovodiče.
Jeho přednáška byla pro posluchače  velmi zajímavá. K vi-

dění  toho  bylo  opravdu  hodně.  Pokusy  byly  pestré  –  simu-
lace  blesku,  výbuchy,  různá  laserová  ukazovátka,  zvukové 
dělo  s  kouřem  nebo  demonstrace  vlnové  délky  zvuku.  Své 
kouzlo měl  i  komentář  sympatickou  plynulou  češtinou,  byť 

samozřejmě  s  některými 
drobnými  nepřesnostmi. 
Tím  si  Michael  diváky 
rozhodně  získal.  Reakce 
diváků  –  žáků  základ-
ních a středních škol byly 
spontánní.  Několik  dětí 
bylo do demonstrací  i  za-
pojeno. 
Akce  proběhla  v  rámci 

TÝDNE  VĚDY.  Exkurze 
se  vydařila.  Pro  žáky  le-
dečského  gymnázia  bylo 
opravdu  zážitkem  vidět 
kombinaci prostého předání 
informace a jevištní show. 

ThMgr. Jiří Foller

SVĚTLO A ZVUK A STUDENTI LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA

VÝZVA PRO ABSOLVENTY A PŘÁTELE GYMNÁZIA
Gymnázium v Ledči n. S. si bude při příležitosti dnů otevřených dveří školy (25. - 26. 11. 2016)  připomínat 70. výročí 

od svého založení (1946). Pro tuto příležitost připravujeme školní almanach, ve kterém bychom rádi zveřejnili vybrané pří-
spěvky i od absolventů školy, bývalých pedagogů a přátel školy. Pokud máte zájem a máte zajímavé vzpomínky na ledečské 
gymnázium, prosíme pošlete je na e-mailovou adresu vitiskovai@gvi.cz. Příspěvky posílejte nejpozději do 5. září 2016.
Redakční rada si vyhrazuje práva výběru příspěvků nebo úpravy příspěvků. Velmi děkujeme za spolupráci a těšíme se 

na vás ve dnech otevřených dveří.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka
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Dne  15.  června 
se  v  Ledči  konal 
závěrečný  turnaj 
školní  ligy  mezi 
Základními školami 
z Dolních Kralovic, 
Hněvkovic,  Kožlí 
a  Ledče  n.  S.  Jako 
obvykle  byl  turnaj 
rozdělen na katego-
rie 1.-3. a 4.-5.třída, 
ve kterých se utkalo 
16 týmů. 
Jelikož  to  byl 

poslední  turnaj, 
ve kterém se hrálo o medaile a poháry, byla snaha všech zúčast-
něných dětí ještě větší než v uplynulých třech turnajích. Byly 
vidět velmi vyrovnané zápasy, kdy i „favorité“ z minulých roč-
níků měli kolikrát namále nebo dokonce prohráli. U dětí bylo 
znatelné herní zlepšení, větší dravost a naopak ubylo strachu se 
do toho „opřít“.
V kategorii 1.-3. tříd se každý turnaj měnilo konečné pořadí 

týmů. Na prvním místě se střídal celek Bílých  tygrů z Ledče 
a dolnokralovických Leopardů. O třetí místo pak bojovali Tyg-
říci z Ledče a Rychlý šípy z Hněvkovic.

Konečné pořadí týmů 1.-3. tříd:
1. Leopardi – Dolní Kralovice, 2. Bílí tygři – Ledeč n. S., 3. 

Rychlý šípy - Hněvkovice
V kategorii 4.-5. tříd byli po všechny turnaje suverénní Tyg-

ři ze ZŠ Ledeč n. S., kterým na paty šlapal  tým z Hněvkovic 
a o třetí místo se rvaly zbylé týmy.
Konečné pořadí týmů 4.-5. tříd:
1.  Tygři  –  Ledeč  n.S.,  2.  Old  stars  team  –  Hněvkovice,  

3. Citrónci – Ledeč n. S.
Každý malý sportovec dostal, z rukou pana starosty Zdeňka 

Tůmy a reprezentanta České republiky v házené do 20 let Jirky 
Dolejšího, medaili jako památku na tento I. ročník školní ligy. 
Celkem jich bylo rozdáno 150! Nejlepší tři týmy v každé kate-
gorii dostaly pohár a ostatní týmy obdržely na památku plaketu 
Školní ligy 2015/2016. Malou pozornost dostaly i paní učitelky, 
bez kterých by takto velký turnaj nemohl fungovat. Velké podě-
kování patří i vedení jednotlivých škol, které nám dovolilo ten-
to krásný projekt rozjet. Díky i mladým házenkářům z našeho 
klubu, kteří se podíleli na přípravách a realizaci všech turnajů. 
Děkujeme za podporu městu Ledeč n. S.  i Středisku volného 
času.
Věříme,  že  po  prázdninách  budeme v  projektu Školní  ligy 

v miniházené pokračovat a uděláme z něj tradiční zápolení zá-
kladních škol v regionu. 

Organizační tým Školní ligy

ZÁVĚREČNÝ TURNAJ ŠKOLNÍ LIGY V MINIHÁZENÉ 

Jak už jsem vzpomínal, v druhé polovině 30. let se objevili 
na Šeptouchově zajímaví lidé. Armáda tam vybudovala stanový 
tábor, kde byli důstojníci, kteří se měli zdokonalovat ve vojen-
ském řemesle v  jakoby polních podmínkách. Avšak  léto  roku 
1938 se nevyvedlo a tak museli vojáci hledat v městě podnájem 
a na Šeptouchov docházet. To ukazuje kresba jednoho z nich. 
Jako kluk jsem ho poznal v tiskárně u dědečka, když si tam při-
šel pro papíry formátu A6, aby měl na co kreslil. Jak se pamatu-
ji, byl jsem ohromen, jak mu to šlo od ruky. Dodnes si pamatuji, 
že to byl důstojník jménem Válek a snad z Příbrami. Uvedená 
kresba mi to potvrzuje, protože je tam VA‘38. A opravdu, i léto 
osudového roku 1938 potvrzovalo, že rok nebude v ničem dob-
rý. Jak bylo řečeno, důstojníci bydleli ve stanech s podsadami 
po dvou. Tehdejší čs. armáda počítala s tím, že ve výstroji vojá-
ka byl stanový dílec a ze dvou z nich se mohl po sepnutí posta-
vit stan. Navíc na dílci byl zapínací otvor, který po otevření se 
dal navléci na tělo a hlava byla venku. Sloužilo to jako ochrana 
proti dešti a nepohodě. Jak jsem napsal, důstojníci měli stany 
na podsadách z hoblovaných a falcovaných prken. Určitě byly 
vyrobeny v Ledči. Uvnitř byl prostor pro dva bydlící. Kupodi-
vu jsem se s těmito podsadami seznámil i po válce. Nevím už 

kde, ale uvedené podsady se 
v Ledči skladovaly. Po válce 
jsme je jako skauti mohli po-
užít na táborech u Vojslavic, 
na  malé  přehradě  v  Želivě 
a  u  Jiřic  v  Novohradských 
vrchách.  Jaký  byl  konec 
těchto  podsad,  to  už  nepa-
matuji, byl  jsem z Ledče už 
pryč.  Ještě  k  důstojníkům. 
Nevím přesně, kdy byl první tábor, snad 1937. Určitě to bylo 
pro Ledeč povyražení. Byla tam vojenská kuchyň, která účast-
níkům vyvářela, byla tam zbudována kantýna, v níž se oháně-
la stará paní Feniková, jezdívali tam obchodníci s distinkcemi 
a hvězdičkami na nárameníky aj. Také jsem tam viděl velkou 
žíněnku, na níž instruktoři demostrovali ukázky jiu-jitsu (tehdy 
se tak říkalo judu) aj. Z nezaručených pramenů vím, že se říka-
lo, že mezi důstojníky byl i kolínský rodák škpt. Václav Mora-
vek, pozdější hrdina - odbojář. Tolik moje vzpomínky na jednu 
ze zajímavých epizod našeho města.

M. Vostatek

LÉTO 1938 V LEDČI NAD SÁZAVOU
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VŮNĚ ČERVENCOVÝCH TRAV…

Slova  známé  písničky  se  nesla  po  březích  Želivky,  kolem 
kostelíka, kde se konala známá a tradiční zahrádecká pouť. Stá-
le ještě hodně rodáků a přátel ze zaniklé Zahrádky se tu kolem 
sv. Víta schází, aby si připomněli místa i události svého dětství, 
školních let i prvních lásek. I když do zmíněného července ješ-
tě  pár  dnů  scházelo,  vůně  čerstvě  posečené  trávy  doplňovala 
příjemnou atmosféru slunečného sobotního odpoledne. Mnozí 

potěšili ducha mší  svatou, komentovanou prohlídkou kostela, 
ale určitě všichni si užívali přátelských setkání a písniček sku-
piny Kolibříci. A  jakže  to  ještě  zpívají  v  té  písni? …čím víc 
v dáli, tím víc pálí, touha, jež se vrací k nám.  Právě  touha 
a  nostalgie  bude  jistě  tím,  co  bude  všechny  zúčastněné  hnát, 
aby se sem za rok, na zahrádeckou pouť, zase vrátili. 

ok

VODNICKÁ SPACÍ NOC
Dne 27. května se konala  spací noc v knihovně,  tentokrát 

vodnická. Této akce se účastnilo 17 dětí. Program byl nabitý, 
soutěže  probíhaly  jedna  za  druhou,  všichni  se  hezky  bavili. 
Předvádění scének na téma různých pohádek se velmi vyda-
řilo,  malí  herci  museli  překřikovat  hurónský  smích  diváků. 
Následovala  stezka  odvahy,  kdy  kromě  kuráže  musely  děti 
předvést i svoje znalosti a dovednosti. Po splnění všech úkolů 
každé  družstvo  čekala  odměna  v  podobě  ukrytého  pokladu. 
A  když  to  bylo  o  vodnících,  tak  poklad  se  samozřejmě  na-
cházel  v  papírových  rybách,  odkud  se musel  vydobýt.  Děti 
se po hojném občerstvení uložily do spacáků a před spaním 
si  poslechly  hastrmanskou  pohádku. Někteří  spali  a  jiní  ne, 
tak  jak  to  při  spacích  nocích  bývá. Všichni  byli  překvapeni 
brzkým probuzením několika jedinců, kteří o půl šesté začali 
balit spacáky a šli si zase hrát a jíst. Postupně se k nim přidali 

i ostatní a většina litovala, že musí domů. Doufáme, že se jim 
nocování  líbilo, a knihovně zůstal na památku vodník, který 
hlídá knihy ve skladu.

JAKUB 
SMOLÍK

20. srpna od 14 hodin

KEBLOV
www.jakubsmolik.cz

TRADIČNÍ JAZZOVÉ LÉTO
VILLA MARKÉTA LEDEČ N. S.

(podpora pivovaru BERNARD), kontakt: 736 751 118

PÁTEK 29. ČERVENCE 20:00
BOB ZAJÍČEK QUARTET

Legendární pražský kornetista a jeho dixielandoví přátelé

SOBOTA 13. SRPNA 20:00
PETRA ERNYEI A MAREK REJHON TRIO PRAHA

Jemné provedení jazzu 50. let
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BEZ ZÁZEMÍ SE MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ
V LEDČI NAD SÁZAVOU Z MÍSTA  

JEN TĚŽKO POHNE!
Stručně řečeno pro ledečského hokejistu, poté co odroste kate-
gorii Starší žáci, se mají věci asi takto: 
Jít někam, kde mají Dorost, nebo hrát v hobby-lize. V nejhorším 
případě skončit s hokejem.
Kluby s  Dorostem (H. Brod, Jihlava, Třebíč) jsou však výkon-
nostně jinde. I proto, že – také díky zázemí (vybavenost ZS, 
sportovní třídy atd.) - trénují denně. Ale i třikrát týdně by pro 
většinu dětí a rodičů z Ledče znamenalo čas, cestování atd.
Nebo jít hrát srovnatelnou úroveň (Chotěboř, Kutná Hora, Vla-
šim, Světlá). Jenže tam mají své hráče a krom zmíněných lo-
gistických obtíží může Ledečák, pokud herně nevyčnívá, zůstat 
„náplavou“. Se všemi důsledky. Na druhou stranu, má-li hrát 
v těchto oddílech, nechť rovnou zůstane v Ledči. Tedy mohl by, 
kdyby…
Čas pro LZ si udělal předseda HC Ledeč Jan Malík.

Od března se hovoří o nezbytnosti rozšířit na ledečském ZS zá-
zemí. Proč ne už dřív a jaký je vůbec stav?
JM: Problém přetrvává už mnoho sezón, ale vždy to šlo dobrou 
organizací řešit. Kabin na ZS je jen pět. Z nich musí být vždy 
k dispozici čtyři: dvě pro týmy, co jsou na ledě a dvě pro ty, co 
jdou hned po nich. No  a  tu  poslední  kabinu  logicky využívá 
Áčko. Po otevření ZS to nebyl problém, neboť HC měl pouze 
Muže a začínající oddíl s žáčky. 

Od té doby však děti trvale přibývají… 
JM: No právě, a ledečskou líheň znají i na ČSLH. Jinak by se 
klub sotva stal jediným na Vysočině, kam svaz vyslal bývalé-
ho reprezentanta, mistra světa, hráče NHL atd. coby šéftrenéra 
mládeže. Ne náhodou sem šel trénovat brankáře extraligový ve-
terán Lukáš Sáblík. A ne náhodou zde letos hrála reprezentace 
ČR do 16 let. Dále jsme v uplynulé sezóně rozjeli náborovou 
kampaň, čili dnes  je  situace  taková, že co se zázemí pro děti 
týče…

…naráží ledečský zimák na svoje kapacity.
JM: Přesně tak. Zázemí nestačí. Sestavování ledů a problémy 
s prostory stály spoustu úsilí a improvizací.

Proč nikdo s myšlenkou na další kabiny nepřišel dřív? 
JM: Mluvíme o nich nejméně 4 sezóny. V minulosti to již vypa-
dalo, že bude dobudován vstupní vestibul na ZS, jak byl v roce 
2004 plánován. Původní  projekt,  a  to v  souladu  s    dotacemi, 
s těmito prostory totiž počítal. 

HC Ledeč s otevřením ZS obnovil činnost s mládeží. 
JM:  Ono  je  to  vlastně  logické.  Tehdejší  žáčci  jsou  dnes  do-
rostenci, ba junioři a nové děti přibývají. Takže spolu s počty 
družstev narůstají požadavky na tréninkové časy, čili tzv. ledy. 
Přibývá materiál, pomůcky a jiné vybavení, žádající bezpečné 
uskladnění.

Ještě, že alespoň Muži mají svou kabinu, chtělo by se říct.
JM: Tak to už bychom asi byli jediný klub na světě bez trvalého 
zázemí pro Muže. Jenže v Ledči chybí i kabina pro realizační 
týmy. Takže ta od Áčka slouží i  trenérům, tedy +/- dalším 12 
lidem.

Systematické řešení rozhodně vypadá jinak.
JM: Požadavky standardní sportovní přípravy překračují ka-
pacity,  které  na ZS  jsou objektivně k  dispozici. Můžete  vy-
mýšlet a koumat to ze všech stran: sebelepší organizace časů 
pro  trénink  už  nepomáhá.  A  uvědomme  si,  že  oddíl  bude 

mít v 2016-17 v oficiálních soutěžích ČSLH sedm družstev. 
Od Přípravky po Muže. Všechna musí minimálně třikrát týdně 
trénovat, hrát …

Podle webu hcledec.cz měl startovat i Mladší dorost.
JM: Bohužel se většina rodičů rozhodla odejít do Světlé. Jed-
ním z aspektů bylo možná  i  tamní zázemí.  Ještě důležitějším 
důvodem, proč musíme tuto situaci řešit, je však kapacita ledů. 
V žádném případě nechceme omezit kvalitu tréninkového pro-
cesu. Nelze tudíž snížit počty ledů pro jednotlivé kategorie. 

Proti tomu ale stojí fakt, že provoz ZS živí Hobby-liga, a ta ne-
chce hrát v pozdních nočních hodinách.
JM: To respektujeme. Už léta v tomto směru nacházíme s měs-
tem kompromis. Je to složitá situace, kdy PHL hrají stovky ho-
bby hráčů ve svém volném čase. Chceme jim umožnit PHL hrát 
i nadále a i v tomto rozsahu ji pořádat. Na druhé straně je ZS 
nezbytný k zajištění výchovy mládeže a mělo by se tomu skoro 
vše podřídit. Bez PHL by byl provoz ZS pro město finančně 
náročnější a bez ledů pro děti by ztrácel význam.

Jak tedy navýšit ledy pro tréninky mládeže a současně zachovat 
stávající schéma ledů pro Hobby-ligu?
JM: Posunout je do časů, které hráč PHL nikdy využívat nemů-
že. Je v práci. Kdežto děti mohou brzo odpoledne, třeba od 13 
hodin,  zkrátka  po  škole. Dokonce  budou  rády,  neboť  po  vy-
učování  nevzniká  až  tříhodinová  přestávka.  S  ředitelkami  se 
dohodne, že trenér děti po škole vyzvedne a odvede na trénink. 
Po něm si je pak už vyzvednou rodiče.

V tom případě je jasné, v čem asi bude zakopaný pes.
JM: Právě, v tom, že výstroj musí být v kabině na ZS. Tam se 
suší, hráč tam má všechnu péči a zázemí. Děti výstroj do ško-
ly tahat nemůžou a rodiče jim je na ZS nedovezou. Jsou také 
v zaměstnání.

Má tento – upřímně řečeno na jiných ZS nevídaný – problém 
v Ledči řešení?
JM: Chápeme náklady města, nákup nové  rolby, opravu stře-
chy. Nechceme ani natahovat ruku. Na druhou stranu fakt je, že 
o tom se zástupci města mluvíme a diskutujeme již dlouhodobě. 
Chceme věc oboustranně vyřešit.

Oboustranně vyřešit… to je formulace taková nijaká, neurčitá. 
JM: Záměr  jsme s městem diskutovali a dostali  jsme zelenou 
na přípravu jeho zpracování. Na vlastní náklady jsme nechali 
zpracovat proveditelnost a rozpočet. Uvažujeme o vybudování 
tří kabin,  jednoho prostoru pro sklad a prostoru pro brusírnu, 
která zcela chybí již od počátku ZS.

Rodiče určitě čekají na odpověď, jestli kabiny budou, případně kdy?
JM: Celé je to relativně rychle proveditelné do cca 6 týdnů, ale 
reálně do září je to na hraně. Museli bychom rychle rozhodnout 
otázku financování a najít stavitele. Je tam i proces povolování 
stavby. Vše záleží na jednáních s potenciálními sponzory. 26 m 
dlouhá reklama na hlavní tribuně třeba na 10 let může být pro 
někoho zajímavá…

Čili se nebavíme o zděných kabinách na severozápadní straně 
ZS, které by dle původního projektu byly přistavěny ke stávají-
cí budově, nýbrž o buňkách za tribunou.
JM: Ano, a připusťme, že do jisté míry jde o provizorium. Na tu 
přístavbu beztak musí jednou dojít! Ale opakuji, chápeme mož-
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nosti města.  I  tak bychom se buňkami posunuli o velký krok 
vpřed. Ostatně, nemám obavy, že by se pro ně i po kamenných 
šatnách nenašlo využití!

Jaký by byl dopad, kdyby se buňky letos, či alespoň do startu 
příští sezóny, tedy začátku září nestihly?
JM: Minimálně padnou dřívějších časy pro tréninky mládeže! Ro-
diče jsou v práci a dětem na ZS výstroj nikdo nedopraví. Trénin-
ky by tak začaly nejdříve v 15.00. Jelikož do nadcházející sezóny 
postavíme oproti  loňsku také družstvo Elévů, plynuly by z  toho 
tahanice o ledy PHL. Je možné, že bychom museli sloučit trénink 
dvou kategorií do jednoho ledu. Či dokonce škrtnout tréninkovou 
jednotku úplně. A to si vezměte, že v loňském náboru – jenž bude 
pokračovat - přišlo do přípravky 24 nových kluků a holek! 

Přípravka a chlapi v jeden čas na jednom ledě skutečně tréno-
vat nemůžou…
JM: To v žádném případě nelze. Chápejte, bavíme se o mládeži, 
ze které se později bude rekrutovat Áčko, a ty děti se holt musí 

rozvíjet. Sportovní růst žádá trénink v pevných kvantitativních 
i kvalitativních rozměrech.

Což platí o to víc, že by se ledečský hokej už potřeboval posu-
nout dál. Konkrétně narážím na kategorii Dorostu, na kterou 
pro nejbližší sezónu hlavně z oněch objektivních důvodů nedo-
šlo.
JM:  Příští rok se hráči končící v Žácích opět budou rozhodovat, 
zda pokračovat v Ledči, nebo se rozprchnou jinam. HC Ledeč 
vychovává děti od 4  let, ale Dorost,  tedy kategorii, kde už  je 
to tzv. o hokeji, a která by měla jednou zásobovat Áčko, tady 
nemáme. Není se čemu divit, do 30 km kolem je 6 zimáků, kde 
mládež vlastní a prostorné kabiny má. A to nemluvím o „nad-
standardu“  typu  kamrlík  pro  trenéry,  rozcvičovna,  posilovna 
nebo byť  i malý sklad pro každé družstvo. Pokud s  tím něco 
do budoucna neuděláme, tak nebudeme mít hráče nejen do A-
-týmu, ale ani do Hobby-ligy.

 Děkuji za rozhovor, další vývoj budeme nadále sledovat.

PŘIJMEME
pracovníky ostrahy pro objekt v Ledči n/S, podmínkou 

trestní bezúhonnost, osvědčení o odb. způsobilosti výhodou.
Vhodné pro ID, SD. 12 h směny noční + víkendy.

Kontakt: 567 301 370, 602 728 559,  
email: jihlava@diseven.cz

Přijmeme recepční  pro objekt v Ledči n/S, podmínkou 
trestní bezúhonnost, příjemné vystupování,  

zákl. znalost AJ nebo NJ
12 h denní směny po-pá.

Kontakt: 567 301 370, 602 728 559,  
email: jihlava@diseven.cz

Na konci  školního  roku přistupuje městská knihovna k pa-
sování  prvňáčků  na  čtenáře.  Školáčci  museli  předvést  svoje 
čtenářské  schopnosti  a  to  hned  v  několika  po  sobě  jdoucích 
úkolech. Nebyli ušetřeni ani psaní a skládání vět. Přestože se 
prázdniny  blíží,  děti  vykonávaly  všechny  úkoly  svědomitě 
a s chutí. Společně přečetli slib, že o prázdninách přečtou ales-
poň jednu, i když třeba malou knížku. Za zvuků fanfár se ztišili 
a možná se jim v hlavičkách promítnul celý školní rok, kdy jim 
poprvé v jejich životě nastaly povinnosti.   Na závěr proběhlo 
samotné pasování, při kterém byli prvňáčci obdarováni medailí 
a malou knížkou. 

Knihovnice

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Karatisté  ZŠ Ledeč  nad  Sázavou  ukončili  sezonu  na  domácí 
půdě. V tělocvičně ZŠ se 4. června konal již 11. ročník Ledečského 
poháru. Na turnaji se kromě našich představilo téměř sto závod-
níků z čtrnácti oddílů České republiky a Slovenska.  Soutěžilo se 
v disciplínách KATA (sestavy) a KUMITE (zápas). V silné konku-
renci se naši závodníci neztratili a několikrát vystoupili na stupně 
vítězů. Všichni se snažili a podali velice pěkné výkony.
Hned  v  první  kategorii  KATA  děti  získal  stříbro M.  Hess 

a bronz přidal Š. Sláma. Následovala kategorie mladších žáků, 
kterou jsme úplně ovládli, když zlato získal T. Sarangerel, stří-
bro K. Kopic  a  bronz A. Sommerauer. Zastoupení  jsme měli 
i mezi mladšími žačkami. E. Dolanská vybojovala stříbro. Mezi 
juniory nezklamal T. Blažek a získal stříbro. V kategorii seni-
orů trenér domácích L. Havel získal zlato. Následovala soutěž 
kata družstev. Mezi chlapci nenašel náš tým ve složení Terri, A. 
Nečil a K. Kopic přemožitele a zaslouženě získal zlato. Ve smí-
šených družstvech jsme se také neztratili a tým E. Dolanská, K. 
Kopic a T. Sarangerel získalo bronzovou medaili. 
Pak přišla na řadu soutěž KUMITE, kde jsme měli také ně-

kolik želízek v ohni. Mezi mladšími žáky vybojoval stříbro K. 
Kopic. Mezi  žačkami E. Dolanová  získala  bronz.  Stejný  vý-
sledek zaznamenal  i T. Blažek v  juniorech a R. Kujová mezi 
juniorkami. Mezi seniory přidal ještě L. Havel stříbro. 
V celkovém hodnocení oddílů, podle počtu medailí, jsme le-

tos na první příčku nedosáhli a skončili jsme druzí za oddílem 
Karlových Varů, těsně před třetím výběrem Pezinoku.
Za hladký průběh  soutěže patří  velké poděkování všem 

rozhodčím,  závodníkům  a  hlavně  pořadatelům.  Speciální 

poděkování  patří  městu  Ledeč  nad  Sázavou  za  finanční 
podporu.

Spodní řada zleva: Matěj Hess, Šimon Sláma, Jan Stáníček, 
Antonín Nečil
Prostřední řada zleva: Teri Sarangerel, Kristián Kopic, Adam 
Sommerauer, Ondřej Sláma, Eliška Dolanová. 
Horní řada zleva: Lukáš Havel, Nikolas Havel, Tomáš Blažek, 
Jindřich Brož, Jana Kovaříková, Radka Kujová

KARATISTÉ ÚSPĚŠNĚ UKONČILI SEZONU
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Poděkování paní MARII BĚLOHRADSKÉ 
za obětavou práci pro občany našeho města 
Paní Bělohradská odchází při příležitosti 

odchodu na zasloužilý odpočinek. Pro Měst-
ský úřad v Ledči n. S. a pro své spoluobča-
ny tu pracovala přes 30 let. Přivítala mnoho 
našich, tehdy „malých“ spoluobčánků a celé 
řadě mladých lidí připravila slavnostní vstup 
do  společného  života  –  důstojný  svatební 

obřad.  Ježto  lidé  nemohou  nepřetržitě  pracovat,  potřebu-
jí  odpočinek.  Přesto  však  odpočinek  není  konečný  cíl,  tak 
ať následující doba přinese naší kolegyni především pevné 
zdraví a uskutečnění nejednoho snu z doby předešlé.

Kolektiv spolupracovníků

Dne  29.  července  letošního  roku 
uplyne už 10 smutných let od chvíle, 
kdy nás navždy opustil 
pan FRANTIŠEK MENDL z Ledče 
nad Sázavou. 
Sportovní  veřejnosti  byl  známý 

jako  dlouholetý  hráč  a  funkcionář 
místní házené. 
Kdo jste Františka znali, vzpomeň-

te spolu s námi. 
S láskou vzpomíná rodina Mendlova, 

Wurmova a Koubská.

VZPOMÍNKY

PODĚKOVÁNÍ

Dovolte, abychom prostřednictvím zpravodaje podě-
kovali  přátelům  a  známým, myslivcům  z  Kožlí  a  všem, 
kteří se přišli naposledy rozloučit 
s panem JIŘÍM LINKEM z Ledče n. S. 

Všem děkujeme za slova útěchy a za květinové dary. 
Zarmoucená rodina

BLAHOPŘÁNÍ a PODĚKOVÁNÍ

MÍSTNOST K PRONÁJMU
V prostorách zaběhnutého salonu FREESTYLE v Hálko-

vě ulici v Ledči n. S. (pod poliklinikou) nabízíme místnost 
k pronajmutí  za účelem celkové péče. Nejlépe masérku  či 
maséra nebo nehtařku. ŽL je podmínkou! 
V případě zájmu volejte 774 883 079 nebo 777 182 774.

KOMINICTVÍ URBAN A SYN
nabízí stavby nových systémových komínů, montáže nere-
zových 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.

KOVOFINIŠ s.r.o. LEDEČ NAD SÁZAVOU. Slunečná sobota 
18. června 2016 přivítala na 3. ročníku Dne otevřených dveří 
při příležitosti 65. výročí firmy KOVOFINIŠ s.r.o. a 25. výročí 
společnosti AQUACOMP HARD s.r.o, téměř 1500 návštěvní-
ků. Mezi návštěvníky byli nejen občané Ledče, ale i blízkého 
okolí,  zaměstnanci  s  rodinnými  příslušníky,  ale  i  bývalí  za-
městnanci, kteří nostalgicky zavzpomínali na dobu, kdy ve fir-
mě pracovali. Součástí prohlídky byly i výrobní prostory, které 
prošly  rozsáhlou modernizací, nové  strojové vybavení  i nově 
zrekonstruovaná  administrativní  budova.  Prohlídku firemních 
prostor zpestřovalo vystoupení Dívčího pěveckého sboru Pri-
madonky pod vedením MgA. Ondřeje Štefáčka ze ZUŠ J. V. 
Stamice v Havlíčkově Brodě.

K poslechu zahrála hudební  skupina SAFYR pod vedením 
Miloslava Matlacha. 
Závodní stroj LIAZ a doprovodný stroj MAN stáje KM Ra-

cing, která reprezentuje Českou republiku na Rallye Dakar, ná-
vštěvníkům představili  profesionální  jezdci  této  stáje, Martin 
Macík ml. a Roman Zdrubecký. Pro nejmenší návštěvníky byla 
připravena řada atrakcí, nechyběly ani sladkosti a drobné dárky.
Závěrečnou tečku za prohlídkou připravila naše závodní jí-

delna, která pro dospělé i děti připravila zdarma občerstvení.
Poděkování  patří  všem  návštěvníkům  3.  ročníku  Dne  ote-

vřených dveří KOVOFINIŠ s.r.o. Ledeč nad Sázavou. Zvláštní 
poděkování pak patří všem obchodním partnerům, kteří firmu 
při této příležitosti navštívili. 

-JF-

OHLÉDNUTÍ ZA 3. ROČNÍKEM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 14. července 2016 se dožívá 80 
let maminka, babička a prababička – paní 
BOŽENKA URBANOVÁ z Ledče n. S. 
Pevné  zdraví,  pohodu  a  hodně  lásky 

přejí Hana s rodinou, Iva s rodinou, ka-
marádka Jituška s rodinou a ostatní ka-
marádi a kamarádky.


