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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

ZUBNÍ POHOTOVOST SRPEN 2018
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.

VOLEBNÍ NABÍDKA STRANÁM
Redakce Ledečského zpravodaje nabízí stranám, které aktivně vstupují do komunálních voleb

v Ledči n. S. 2018, otištění volební nabídky pro občany města (kandidátka, program…) ZDARMA!
Materiál musí být do velikosti A5 na šířku, zpracované jako PDF. Dodání materiálů

k uzávěrce zářijového zpravodaje - 25. 8. 2018. 

Kontakt redakce Ledečského zpravodaje: otakar.kubat@seznam.cz

OPRAVY POVRCHU NA HŘIŠTI U ZŠ NÁDRAŽNÍ

V prvním prázdninovém měsíci měli volení zástupci volněji,

a takp roběhla pouze jedna schůze rady města, a to 16. červen-

ce. Z projednaných bodů lze vybrat:

• Schválení dotací z rozpočtu města na rok 2018:

 Centrum české historie - 2000 Kč

 Ledeč Run  - 5000 Kč

 Pozn. RM schvaluje pouze příspěvky do 50 000 Kč, vyšší 
částky jsou v kompetenci ZM

• Schválení fi rmy TS Ledeč s.r.o. na investiční akci doda-

vatele stavebních prací na akci „Výstavba a rekonstrukce 

chodníku ul. Habrecká, Ledeč nad Sázavou“ a schválení uza-

vření Smlouvy o dílo

• Schválení o přijetí darovací smlouvy od fi rmy Kovofi niš na 

fi nanční dar 15 000 Kč na akci Městské slavnosti 2018

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je plánován 

na 10. září 2018.

Kompletní usnesení z jednání rady města a zastupitelstva měs-

ta, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos lze 

nalézt na městském webu www.ledecns.cz 

-jd-

11. – 12. 8.
Dr. Niková

Tyršova 579, Chotěboř
Tel.: 735 716 782

18. – 19. 8.
Dr. Domkářová

Šubrtova 2170, Havl. Brod
Tel.: 569 421 329

25. – 26. 8.
Dr. Bohanes M.

Lánecká 970, Světlá n. S.
Tel.: 569 453 246

1. – 2. 9.
Dr. Šťastná

Habrecká 450, Ledeč n. S.
Tel.: 569 721 509

8. – 9. 9.
Dr. Saidlová

Legií 1710, Chotěboř
Tel.: 739 286 730

KOMINICTVÍ URBAN A SYN
nabízí stavby nových systémových komínů, 

montáže nerezových komínů, vložkování 
komínových průduchů pro tuhá paliva i plyn.

Rekonstrukce nadstřešních částí komíno-
vých těles, dopojení spotřebičů kouřovody, 

roční servis a čištění komínů,
vše kvalitně a se zárukou.

Kontakt na telefon: 776 666 014

V měsíci červenci byla také provedena oprava umělého povrchu z polyuretanu na víceúčelovém hřišti. V místech, 

kde byl umělý povrch poničen, byl vyřezán a nahrazen novým materiálem. V některých místech, kde byl povrch pří-

liš slabý a podklad nerovný, byl materiál doplněn a rozvrstven do „ztracena“ tak, aby nevznikly nerovnosti. Celkové 

náklady činily 45 tisíc Kč vč. DPH a práce provedla Multi Unit s. r. o. z Prahy. 

ANKETA
– POŠLETE SVŮJ HLAS

Asociace turistických informačních center ČR ve spo-

lupráci s Vydavatelstvím KAM po Česku spustila anketu 

o „Informační centrum roku 2018“. Hlasování v anketě 

je určeno veřejnosti. V každém kraji  vyhraje jedno infor-

mační centrum, které získalo nejvíce hlasů, hlasovat pro 

Ledeč můžete na webových stránkách www.kampoces-

ku.cz/informacni-centrum-roku, váš hlas je nutné potvr-

dit na e-mailu, který zadáte. Anketa potrvá do 31. srpna 

2018, děkujeme za vaše hlasy.

DOVYBAVENÍ INFORMAČNÍHO 
TURISTICKÉHO CENTRA

Jako každoročně požádalo Město Ledeč nad Sázavou

o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu standar-

dizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytova-

ných turistickým informačním centrem v oblasti cestov-

ního ruchu v Kraji Vysočina. Přidělená dotace ve výši 

52 018 Kč byla použita na pořízení vnitřního mobiliáře 

– uzamykatelných nástavců na stávající skříně k uložení 

propagačních materiálů a prospektů, dále na novou kom-

pletní sestavu PC včetně softwaru a na pořízení nové ře-

začky na papír.  
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PROVOZOVÁNÍ KABELOVÉHO TELEVIZNÍHO
VYSÍLÁNÍ V NAŠEM MĚSTĚ

Více než 26 let provozu-

je SBDO v Ledči n. S. kabelo-

vé televizní vysílání. Na počát-

ku rozhodnutí o provozování 

kabelového televizního vysílá-

ní byla nutnost zajistit náhradu 

za společné televizní antény by-

tových domů na sídlišti Stínad-

la a Rámy. Výsledkem tohoto rozhodnutí bylo sdruže-

ní prostředků pro vybudování kabelových rozvodů od 

hlavní stanice k jednotlivým bytovým domům tak, jak 

fungují dodnes. Rozvody pro šíření vysílání v byto-

vých domech od domovních zesilovačů jsou ve vlast-

nictví jednotlivých bytových domů. V rámci vybíra-

ných poplatků za bytovou přípojku případné závady 

na domovních rozvodech a bytových přípojkách není 

možné hradit.

Na konci roku 2016 jsme opět stáli před rozhod-

nutím, jak udržet přenos vysílání na minimálně stej-

né úrovni, tj. vysílání 33 programů. Nutností se stalo 

zajistit prostředky na úhradu poplatků pro kolektivní 

správce, kterým zákon č. 121/2000 Sb., autorský zá-

kon, v platném znění, umožňuje vybírat poplatky za 

autorskoprávní ochranu kabelovým a jiným přeno-

sem, a na poplatky, které požadují další společnosti za 

programy, kterým se doposud žádné poplatky nehra-

dily.  Finanční prostředky jsou třeba nejen k připra-

vovaným změnám v příjmu a šíření TV signálu včet-

ně přechodu na DVB-T2, ale je nutné i nadále počítat 

s prostředky pro údržbu, modernizaci a pro odstraňo-

vání případných poruch v příjmu signálu. Uvedené 

V polovině měsíce července byly dokončeny práce na opra-

vě autobusové čekárny zastávky autobusové linkové dopravy 

v Koželské ulici (naproti ČSAD). V rámci prací byly odstraně-

ny stávající boční kovové konstrukce a nahrazeny dřevěnými 

zástěnami, dále byla odstraněna stávající střecha a nahrazena 

novou dřevěnou střechou s mírným sklonem, betonové sok-

ly s kamenným obložením byly opraveny a vnitřní boční stě-

ny vyrovnány, všechny vnitřní stěny vymalovány, na zadní stě-

ně zvenku byla provedena nová omítka a podlaha čekárny byla 

kompletně opravena a opatřena protiskluzovým nátěrem. Prá-

ce provedla fi rma ATOS spol. s r. o. a celkové náklady činily 

218 288,- Kč včetně DPH. Na tuto opravu získalo město dota-

ci z Kraje Vysočina, v rámci grantového programu Fondu Vy-

sočiny: „Bezpečná silnice 2017“ a to ve výši 50 % z celkových 

nákladů projektu, tzn. částku 109 144,- Kč. Věříme, že moder-

nizovaná zastávka autobusové linkové dopravy přispěje ke kva-

litnějšímu a atraktivnějšímu zázemí pro cestování ve veřejných 

dopravních prostředcích.

NOVĚ OPRAVENÁ AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA
V KOŽELSKÉ ULICI

bylo  důvodem pro poslední zvýšení poplatku za zá-

suvku od 1. 1. 2017.

V současné době společně s odbornou fi rmou za-

jišťujeme přechod na DVB-T2. Nabízejí se tři způso-

by přechodu na nové vysílání. Pro rozhodnutí, kterou 

variantu zvolit, bude provedena revize hlavní stanice, 

překontrolovány všechny domovní zesilovače v byto-

vých domech sídliště Stínadla a Rámy, a domě s pe-

čovatelskou službou. Revizi zařízení předpokládáme 

realizovat do konce července 2018. Vyhodnocení této 

kontroly bude sloužit pro vypracování fi nanční nároč-

nosti jednotlivých variant. Kterou variantu zvolit, roz-

hodneme společně se zástupci OSBD Havlíčkův Brod, 

které s námi sdružilo prostředky pro vybudování ka-

belových rozvodů. Město Ledeč nad Sázavou a KO-

VOFINIŠ st.p., které se také podílely na sdružení pro-

středků, převedly své podíly na SBDO v Ledči nad 

Sázavou. Budeme vás informovat o možných varian-

tách, jejich náročnosti i o vlastním výběru nejvhodněj-

šího řešení.

Naší snahou bude i nadále udržet programovou na-

bídku, kterou prostřednictvím kabelového vysílání 

můžete sledovat, bezporuchový a kvalitní signál, po-

kud možno bez nutnosti navyšování poplatku za byto-

vou přípojku. Přejme si, aby se vše podařilo ke spoko-

jenosti nás všech. 

Dne 22. 8. (ev. 23.) v době od 8 do 17 h, proběhne 
odstávka příjmu signálu kab. TV v Ledči, a to z důvo-
du údržby a přípravy nového zařízení. Děkuji za po-
chopení.

-JF-
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VÍTÁNÍ – JEŠTĚ NA PRÁZDNINY
TO DĚTI STIHLY

Skupinka šesti dětí byla pozvána na ledečskou radnici, aby byly slavnostně přivítány mezi ledečské občanstvo. Zatím je to jen slavnostní 

akt se zápisem, kulturou a drobnými dárky. Možná někdy v budoucnu to bude vyžadovat EU. Tahle naše skupinka by tak hypoteticky měla 

štěstí a mohla už na prázdniny cestovat se „svým občanstvím“. V přátelské a příjemné atmosféře byly v obřadní síni MěÚ v Ledči n. S.

23. června přivítány: Eliška, Michaela, Veronika, Natalie a Kristýna (bez foto). Pokud se nemůžete dopočítat, tak dodáváme, že jeden chla-

peček se nedostavil a jedna rodina se vzdala zveřejnění. Dětem přejeme pevné zdraví a mnoho šťastných chvil, nejen v tomto létě.

 Foto V. Komárek, -ls-, ok.

Původně jsme chtěli otisknout ulici Na Rámech už v plném lesku, tedy bez hřmotící techniky a s novým asfaltovým kobercem. 

K nelibosti zadavatele i obyvatel ulice se však práce o něco protáhly. Na všem se dá nalézt něco dobrého, v tomto případě jsou to 

pěkné fotografi e pana Jiřího Sladkovského, které, doufejme, už jsou v tento čas součástí historie. Příště už se podíváme na uprave-

né dílo – pokud už tam nebudou zaparkovaná auta na chodníku.                          ok

FINIŠERY PŘIJELY PO UZÁVĚRCE
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM 
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ČERVENEC 2018

OTEC NEPLNÍCÍ VYŽI-

VOVACÍ POVINNOST - dne

6. 7. 2018 byly policejním or-

gánem dle § 158/3 tr. řádu za-

hájeny úkony trestního řízení ve 

věci spáchání přečinu zanedbá-

ní povinné výživy, ze kterého 

je podezřelý 39-letý otec, který

v období od 21. 9. 2017 nejmé-

ně do 6. 7. 2018 neplní svoji vy-

živovací povinnost vůči své dceři, kterou má stanove-

nou rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě 

a potvrzený rozsudkem odvolacího Krajského soudu

v Hradci Králové, kdy je povinen přispívat na výživu 

částkou 9.000,- Kč měsíčně, splatnou vždy do 5. dne 

každého měsíce předem k rukám matky nezletilé, kdy 

tak za uvedené po odečtení nepravidelně částečně za-

placených splátek dluží na výživném částku ve výši 

52.500,- Kč. V případě uznání viny před soudem zapo-

mnětlivému otci hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok.

VLOUPÁNÍ DO SBĚRNÉHO DVORA - dne 10. 7. 

2018 bylo policisty PS Ledeč n.S. přijato oznámení ve 

věci krádeže věcí ze sběrného dvora v ul. Pivovarská 

v Ledči n.S., kterého se neznámý pachatel opakova-

ně dopustil době od dne 25. 6. do 10. 7. 2018 nejméně 

ve čtyřech případech, kdy vnikl na oplocený pozemek 

s po přelezení plotu a brány o výšce 220 cm, přičemž

z prostor dvora odcizil svěrák zn. IORK 100 a nezjiště-

né množství nářadí, meteostanici a fotopast Scout Gu-

ard s vloženou SIM kartou, paměťovou kartou a bateri-

emi, kdy tak poškozeným subjektům způsobil celkovou 

škodu ve výši nejméně 8.500 Kč. V případě zjištění pa-

chatele a uznání viny před soudem tomuto hrozí trest 

odnětí svobody v trvání až na 2 roky, zákaz činnosti 

nebo propadnutí věci.

ŘÍDIL VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU - 

dne 13. 7. 2018 v 22:30 hod v obci Dobrovítova Lho-

ta hlídka Policie ČR kontrolovala osobní vozidlo Ško-

da Felicia, které řídil 66letý muž, kdy provedenou 

dechovou zkouškou přístrojem Dräger byla zjištěna 

přítomnost alkoholu v dechu řidiče 1,13 ‰, násled-

nou zkouškou 1,11 ‰ alkoholu v dechu. K přesnému 

určení hodnoty alkoholu v krvi se řidič podrobil odbě-

ru krve, která byla zaslána na rozbor do Ústavu soudní-

ho lékařství v Brně. Řidiči byl na místě zadržen řidič-

ský průkaz a zakázána další jízda. Ve věci dle § 158/3 

tr. řádu byly zahájeny úkony tr. řízení pro podezření

z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy mu 

za toto hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok nebo zá-

kaz činnosti. 

POŠKOZENÉ VYSAZENÉ DUBY – dne 18. 7. 2018 

bylo policisty PS Ledeč n. S. přijato oznámení ve věci 

možného poškození 10 vysazených dubů v roce 2017

o výšce 4-5 metrů, kterého se případně dopustil nezná-

mý pachatel v době nejméně od 12. 6. 2017 do 3. 7. 

2018 v Ledči nad Sázavou, v zatravněném svahu mezi 

ul. Koželská a Jiřího Wolkera, tím, že mohl nezjiště-

ným způsobem zapříčinit uschnutí a následné odum-

ření těchto vysazených stromů, čímž vznikla škoda ve 

výši 30.000 Kč ku škodě Města Ledeč nad Sázavou. 

Zda k uschnutí vysazených stromů došlo opravdu ne-

povoleným zásahem neznámého pachatele či pouze 

extrémními klimatickými podmínkami (velké sucho), 

je předmětem dalšího šetření PČR. V případě potvr-

zení domněnky o úmyslném jednání by pachateli před 

soudem hrozil trest odnětí svobody v trvání až na 1 rok 

nebo zákaz činnosti. 

ŘÍDILA VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHO-

LU - dne 20. 7. 2018 v 22:10 hod v obci Dobrovíto-

va Lhota hlídka Policie ČR kontrolovala osobní vo-

zidlo VOLKSWAGEN 1K, které řídila 43letá žena, 

kdy provedenou dechovou zkouškou přístrojem Drä-

ger byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu řidičky 

1,12 ‰, následnou zkouškou 1,07 ‰ alkoholu v de-

chu. K přesnému určení hodnoty alkoholu v krvi se ři-

dička podrobila odběru krve, která byla zaslána na roz-

bor do Ústavu soudního lékařství v Brně. Řidičce byl 

na místě zadržen řidičský průkaz a zakázána další jíz-

da. Ve věci dle § 158/3 tr. řádu byly zahájeny úkony tr. 

řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem ná-

vykové látky, kdy jí za toto hrozí trest odnětí svobody 

až na 1 rok nebo zákaz činnosti. 

npor. Josef Daněk DiS.,
zást. ved. OO Světlá n. S., Policejní stanice Ledeč n. S.

NABÍZÍM PRONÁJEM
RESTAURACE

U MARTINA
Tel.: 603 528 116

SHÁNÍM PRONÁJEM GARÁŽE
v Ledči n. S.

Prosím pouze SMS na telefon
722 010 066.



6

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

První půlka prázdnin rozhodně ne-

přináší pro hasiče nudu, odráží se v ní 

volno a cestování občanů a s tím spo-

jené události.

V období prázdnin se vynechávají 

cvičení na požáry a podobné události. 

Školy mají prázdniny, velká část podniků vybírá dovolené a u 

nás se nonstop drží služba v minimálním počtu 1+3. Konkrétně 

v současné době žní jsme obzvláště obezřetní.

Náš zásah si vyžádalo 5 dopravních nehod. Často zasahuje-

me až u Golčova Jeníkova, v tomto měsíci se však většina mi-

mořádných událostí odehrává v blízkosti Ledče. 3. 7. na nehodě 

osobní vozidla u obce Habrek s námi zasahovala i záchranná 

služba s vrtulníkem, 14. 7. nehoda motocyklisty u Světlé nad 

Sázavou, 19. 7. hromadná nehoda se zraněním u Kamenné Lho-

ty, 22. 7. nehoda u Hradce a Vlkanče. 

Požárů jsme likvidovali rovněž 5 a ve většině se jedná o malé 

lesní požáry. Smysl zbylých zásahů je prakticky měsíc od mě-

síce stejný. Otevření bytů, odstraňování překážek, asistence ko-

legům od Policie. Humorná událost proběhla dnes 24. 7., když 

hasiči vyjížděli na otevření oploceného hřiště na sídlišti, kde 

zůstala přes poledne zamčená maminka i s dětmi. I takové jsou 

naše zásahy.

ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč

Konec července je za dveřmi a tak se sluší ohlédnout za čin-

ností ledečských hasičů a událostmi z první poloviny letních 

prázdnin. 

• Dne 28. 6. 2018 nás navždy opustila paní Marie Pokorná. 

Rozloučili jsme se s ní v kostele sv. Petra a Pavla dne 4. 7. 

2018, na její poslední cestu zazněly hasičské sirény. Děkuje-

me za letitou práci pro sbor a vzpomínáme. 

• Dne 30. 6. 2018 část jednotky asistovala na ledečském mo-

tokrosu a tradičně probíhalo skrápění trati za účelem snížení 

prašnosti. 

• Další z akcí, které se členové ledečského sboru již po ně-

kolikáté dobrovolně účastní, byla bitva Vikingové v Paříži. 

Vzhledem k vysokým teplotám i zde probíhalo skrápění di-

váků, což ocenily zejména děti. 

• Po patnácté proběhla bitva o Notorburg. Asistovala část jed-

notky tvořená hasiči z Hradce a Ledče. 

V HORKÉM A SUCHÉ LÉTĚ ZATÍM POMÁHÁME ROSTLINÁM – NAŠTĚSTÍ

• Volný čas a přízeň počasí nabídla další možnost cvičení na 

vodě a to zejména záchrany tonoucího a práci s věcnými pro-

středky určenými k práci na vodní hladině. Další z prove-

dených cvičení proběhlo v Hradci na rybníku v součinnosti 

s tamním sborem. 

• Přes vysoké teploty zatím nedošlo v našem hasebním obvo-

du k většímu požáru. Jeden z poplachů byl vyhlášen v sou-

vislosti s aktivací požárního čidla na jednom z blízkých hote-

lů. Naštěstí se nejednalo o požár. 

Závěrem lze připomenout, že ledečští občané v současné 

době své hasiče potkají zřejmě nejčastěji při zalévání městské 

zeleně, které probíhá téměř denně, a to v zájmu ochrany měst-

ské vegetace před usycháním. 

Dan Horký
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DOMEK JSME SLAVNOSTNĚ OTEVŘELI,
MŮŽETE SE U NÁS ZASTAVIT

OZNÁMENÍ – MOŠTOVÁNÍ
Ledečští zahrádkáři zahajují letošní moštování v místní

moštárně už v sobotu 8. září 2018.
Cena pro členy ČSZ Ledeč n. S. je 3 Kč/l a pro ostatní zájemce je cena 6 Kč/l.

Ač na konci června, přece jsme oslavili počátek nové éry ži-

vota 6 lidí ve zrekonstruovaném domě Domova Háj ve Svět-

lé nad Sázavou. Bydlí zde již od února, ale teprve nyní se ode-

hrálo ofi ciální předání domu Krajem Vysočina do „rukou“ naší 

organizace. Slavnostního předání se kromě jiných zúčastnili 

náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Franěk, náměs-

tek hejtmana pro oblast majetku Martin Kukla a starosta Svět-

lé nad Sázavou Jan Tourek. Na svou první návštěvu k nám za-

vítal i ředitel Krajského úřadu Zdeněk Kadlec. Za Domov Háj 

se zúčastnily zejména ředitelka domova Dana Pajerová a ve-

doucí komunitních bydlení ve Světlé Lucie Šormová. Po úvod-

ních slovech zmíněných hostů i domácích promluvil o tom, jak 

se v domku žije, i pan Bohumil Lesák – jeden  z těch, kteří se 

do Světlé přestěhovali z původního ústavu. Slavnostní předá-

ní bylo přístupné veřejnosti, a tak si mohli všichni návštěvní-

ci prohlédnout zrekonstruovaný dům a mohli si také popovídat 

s klienty i zaměstnanci Domova Háj. Kdo přišel, mohl se podí-

vat na výrobky klientů Domova Háj, i si některý koupit. Hned 

vedle stánku s výrobky byl stánek s vafl emi, které zase stály za 

ochutnání. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení – 

vzhledem k potřebnému množství nebylo vše vyrobeno u nás, 

ale využili jsme služeb chráněné dílny Fokusu Vysočina v Hav-

líčkově Brodě a nezapomněli ani na domácí světelskou výrob-

nu studené kuchyně paní Pecové. Chlebíčky a jednohubky byly 

skvělé. Zábavu po celé odpoledne zajistila hudební skupina 

SAFYR, což přinutilo řadu hostů až k tanci na terase. Věříme 

v to, že do 3 let budou v Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sáza-

vou, Havlíčkově Brodě, Chotěboři a Golčově Jeníkově stát dal-

ší domky, do kterých se klienti Domova Háj přestěhují. Klien-

tům tak chceme dát možnost běžného života, aby mohli chodit 

do obchodů, k lékařům, do restaurací, na poštu a do kadeřnic-

tví, a třeba i do práce, jako ostatní. Těšíme se na další slavnostní 

otevírání, které je pro všechny vždy milou příležitostí k sezná-

mení se s novými občany města a s pomocí a podporou, kterou 

těmto lidem dáváme. 

Mgr. František Čapek, sociální pracovník Domova Háj

• Ve dnech 2. – 7. září 2018 se uskuteční týdenní poby-

tový zájezd do České Skalice a okolí.

• Dne 25. září připraven jednodenní zájezd do ZOO Jih-

lava. Odjezd v 8.00 hodin z Husova náměstí. Cena zá-

jezdu 150 Kč. Z ceny zájezdu bude uhrazen vstup do 

ZOO. Členové se mohou hlásit v Informačním centru 

od pondělí 17. 9. 2018.

• Naše členy zveme na společné posezení do sokolovny 

ve čtvrtek 8. listopadu ve 14 hodin na oslavu Dne seni-

orů. Občerstvení, hudba, tanec - jste srdečně zváni.

• Na 19. 11. 2018 plánujeme zájezd do divadla v Hum-

polci na hru „Ryba ve čtyřech“. Cena vstupenky a jízd-

Senioři České republiky, z.s., MO Ledeč n. S.
ZPRAVODAJ   září–prosinec 2018

ného 150 Kč. Odjezd a začátek představení bude upřes-

něn v naší skříňce na budově České spořitelny.

• Ve čtvrtek 13. prosince zveme do sokolovny na před-

vánoční posezení při svíčkách. Začátek ve 14.00 ho-

din. Opět nás potěší svým vystoupením žáci Základ-

ní umělecké školy v Ledči nad Sázavou. Občerstvení, 

hudba, tanec.

• Poukázky na bezplatnou právní poradnu se vydávají 

každý sudý čtvrtek od 13.00 do 13.30 hodin.

Ostatní informace sledujte v naší skříňce na budově 
České spořitelny.
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PÍSKY • ŠTĚRKY • BRIKETY

PALIVOVÉ DŘEVO

Uživatelé ledečského Centra sociálních služeb Petrklíč 

při Oblastní charitě Havlíčkův Brod si letní slunečné po-

časí vychutnávají plnými doušky. Vedle pomoci lidem 

s postižením a seniorům, k níž patří především pomoc 

se zvládáním péče o vlastní osobu, při hygieně, jednání 

s úřady a institucemi či realizace nejrůznějších vzděláva-

cích a aktivizačních činností, žije Petrklíč létem a vším, 

co k němu bezpochyby patří. 

A jelikož hezké dny už dávno začaly, nemohli si je 

Petrklíčští nechat proklouznout mezi prsty. Nezapome-

nutelné zážitky si uživatelé s postižením odnesli napří-

klad z ledečského Dne se zvířaty. „Pohladili jsme si sovy, 

hady, podívali se i na další zvířata, někdo dokonce pozo-

roval pod mikroskopem larvy a další se zúčastnili aktivi-

ty ke třídění odpadu,“ prozradila vedoucí Centra sociál-

ních služeb Petrklíč Bc. Terezie Veletová. 

Petrklíčští vyrazili také na výlet do Zruče nad Sázavou, 

kde navštívili zámek a muzeum panenek, prošli se zá-

meckým parkem a okusili i tamní dětské hřiště. Ve čtvr-

tek 7. června pak nemohli chybět na návštěvě Havlíčkova 

Brodu, kde se na Havlíčkově náměstí konal druhý roč-

ník festivalu sociálních služeb Bez bariér jsme si blíž. 

Celodenní osvětovo-zábavnou akci pořádala opět hav-

líčkobrodská charita ve spolupráci s městem Havlíčkův 

Brod a dalšími partnery.

Procházky a výlety ideálně v okolí města jsou pro uži-

vatele Centra sociálních služeb Petrklíč příjemným zpes-

třením. „Tyto aktivity mají své opodstatnění. Samo-

zřejmě hodně záleží na momentálním zdravotním stavu 

našich uživatelů. Pokud to jejich zdraví a i počasí dovo-

lí, vyrážíme za společnými zážitky mimo zdi Petrklíče. 

Takto strávený čas přispívá k socializaci uživatelů, vy-

jití ze stereotypu a jejich sblížení skrze společné zážit-

ky, což je jedním z bodů sociální péče,“ vysvětlila Tere-

zie Veletová.

Nelze opomenout ani zapojení Petrklíče do přípravy 

na Sázavafest, který se koncem července uskutečnil v zá-

mecké zahradě ve Světlé nad Sázavou. Oblastní chari-

ta Havlíčkův Brod totiž získala od pořadatelů festivalu 

LÉTO V PETRKLÍČI? PROCHÁZKY, VÝLETY,
ČAS STRÁVENÝ VENKU. PROSTĚ TYPICKÉ PRÁZDNINY

možnost prodávat ve stánku výrobky, které vznikají spo-

lečným úsilím klientů a pracovníků v Charitních dílnách. 

Výtěžek podpoří další činnost služeb pro lidi z regionu 

v těžké životní situaci. 

O letních prázdninách platí v Centru sociálních služeb 

Petrklíč běžný provoz, jen první týden v červenci bylo 

zavřeno. „Opět se těšíme na nové uživatele, kteří k nám 

o prázdninách zpravidla zavítají,“ usmála se vedoucí Pe-

trklíče.

Pro více informací se můžete obracet na: Aneta Slaví-

ková, PR, tel.: 777 736 063

  Činnost Centra sociálních služeb Petrklíč fi nančně 
podporuje i Ledeč n. S.
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Máme za sebou druhý podnik Poháru Melechova, kterým 

byla cyklistika na 15. ročníku cyklistického závodu Kolem Me-

lechova. Registrovalo se 74 mužů, 3 ženy a 4 junioři. Závodníci 

se popasovali s téměř 70km trasou, plnou zatáček a kopců. Ab-

solutním vítězem se stal Richard Habermann z TJ Kovo Praha 

v čase 1:45:03. Jel tedy průměrnou rychlostí 38 km/hod. Byl to 

jeho sólo závod a zvítězil s minutovým náskokem. Druhý dojel 

David Kulhánek z CK MTB Hlinsko a třetí Pavel Vlček z Velo-

servis Teamu HB. Vítěz Habermann vyhrál i vrchařskou prémii, 

která byla na 8. km na návsi v Rejčkově. Je třeba ocenit výkon 

všech ostatních závodníků, včetně pětašedesátiletého Jaromíra 

Tomka, který zvládl trať za 2:05:38.

Ženský okruh měřil „pouhých“ 58,5 km, To byla jediná úleva, 

stejně jako muži musely absolvovat 3x stoupání na vrchařskou 

prémii Rejčkov a stoupání Pinkasák. Nejlepší byla Bartizalová 

KOLEM MELECHOVA – VÍTĚZEM 15. ROČNÍKU
SE STAL R. HABERMANN 

Denisa z týmu Oplt cycling v čase 1:59:37. Její tempo zaskoči-

lo i celou řadu závodníků z řad mužů.

Zmínit je třeba i kategorii juniorů, kteří si jako jeden muž 

zvolili stejnou trať a dávku kilometrů jako muži. Nejlepším se 

stal Tadeáš Páv z TJ Kovo Praha v čase 1:52:44.

Za vynaložené úsilí se všem účastníkům i organizátorům od-

měnila Vysočina pěkným slunným dnem a závěrečnou krátkou 

sprškou při vyhlášení vítězů. Poděkování patří celé řadě spon-

zorů z řad fi rem, Obci Dolní Město a Kraji Vysočina. Všechny 

tyto subjekty umožnily svým přístupem uspořádání akce a pod-

pořily ji materiálně. 

S přáním pěkných prázdnin a dovolených, pozdravem cyklis-

tice zdar, se na viděnou na dalších soutěžích Poháru Melechova 

těší autor a hlavní organizátor Josef Jukl.
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BUDEME CHODIT NA RYBY OZBROJENI?
Pokračování – 3

Je mi zima, musím z vody. Žádná 

snaha mi pomoci. Plazím se zabah-

něnou trávou, ležím na břiše, ruce 

natažené před sebe. Musím si ora-

zit, i když mám ještě celé nohy ve 

vodě. Le dová voda z bundy mi ubí-

rá energii. Nic si od toho neslibuji, 

ale přesto zvednu hlavu a klidně se 

ptám: „Proč to děláš, to ses zbláz-

nil?“ Vrhá se na mě a řve: „Jdeš tam 

znova ty sráči, teď tě zabiju!“ Sluš-

nou omluvu jsem nečekal, ale tohle? 

Je mi jasné, že bu de boj a že mám té-

měř 100% hendikep. Chytne mě ze-

zadu za krk a pra vou rukou se mi po-

kouší zatlačit hlavu do země. Nemá 

šanci, a tak mě pěstí pravé ruky tři-

krát praští. Do temene, když se pře-

táčím, tak za ucho a poslední klou-

že po čele a zraní mi oko. Napřáhne 

ještě jednou, ale již se kryji levač-

kou. Chvíli se snažíme jeden druhé-

ho shodit. On mne do vody, já jeho 

ze sebe, až tam málem vletíme oba. 

Už se mi tam nechce, byl by ve vý-

hodě. Potřeboval bych se převalit na 

záda, mám stále celé nohy ve vodě

a naviják mě řeže do zad. Navíc le-

vačku musím mít volnou. Dvakrát mi 

již zkolabovala pravá plíce, a kdyby 

pras kla, bylo by po boji. Když vidí, 

že z jeho plánů nic nebude, rozho-

dne se mě uškrtit. Když se mu ne-

povede ani to, vzdá celý útok a od-

chází. Nenechal toho, i když jsem se 

ho ptal, jestli mě chce opravdu uškr-

tit, a přitom jsem se mu díval do očí. 

Tam bylo vše. Vztek, že prohrál a že 

nebude moci těm blbečkům, kteří ho 

k tomu vyhecovali, tuhle vel kou na-

točenou srandu, kde ho starej dědek 

prosí, aby ho vytáhl z vody a nebil 

ho, pustit a smíchy se potrhaj. Kdyby 

se před tím zeptal někoho z mých ka-

marádů, ur čitě by ho varovali. Když 

mě ve stejné době, kdy jsem chytil 

prv ní rybu, otec přihlásil do Soko-

la, vydrželo mi to v různých oddí-

lech dalších 35 let. Vytáhnu konečně 

nohy z vody. Sáhnu pro tele fon, ten 

má doděláno. Naproti u penzionu ani 

noha. Nad ním v křo vinách asi l00 m 

proti proudu jakási postava. Třikrát 

zařvu přes řeku křestní jméno maji-

tele penzionu. Patrně neslyší. Musím 

si pomoci sám. Potřebuji sundat bun-

du, je těžká a voda z ní studí. Není 

vůbec jednoduché rozepnout zmrz-

lými prsty zip. Stoupám po násypu 

dále od vody, Rambo by mohl zaú-

točit. Sundám bundu z pravého ra-

mene. Stojím nad ním na vršku, sedí 

tak čtyři metry ode mne. Jak bulík po 

první ráně. Snažím se sklepat bun-

du z levé ruky a povídám: „Ty ne-

patříš mezi lidi, ty patříš do blázin-

ce.“ Koukne na mne a pra cně dává 

dohromady odpověď: „Teď tě zabi-

ju!“ prohlásí a vydává se ke mně. Ni-

jak nespěchá. Konečně mi dochází, 

co se vlastně stalo. Co si to ten spra-

tek dovolil. Ta neskutečná dehones-

tace všeho, co my staří milujeme. Ta 

odporná urážka mé osoby. Urazil ry-

bařinu, urazil mne a já blbec to beru 

jako běžný zápas na žíněnce nebo 

tatami s féro vým soupeřem. Je dva 

kroky ode mne a je mi jasné, udělá-li 

ještě krok, urazím mu palici. Bunda 

padá na zem, on se otočí a jde si sed-

nout. Něco mumlá, a tak mu dopo-

ručím, ať vychladne, že toho nadělal 

již dost a bude to drahé. Fouká ostrý 

vítr, který profukuje mokrý oděv. Je 

mi zima, musím sehnat pomoc. Ob-

hlédnu škody a odcházím na tři sta 

metrů vzdálené parkoviště. Přijíždí 

mladá maminka, stírá mi krev, zavo-

lá policii a s dětmi odchází mé ženě 

sdělit, co se stalo. Přijíždí policisté. 

Pachatel sedí na stoličce a na dotaz, 

co to vyvá dí, slovně na komisního 

komisaře zaútočí, proč ho obviňu-

je, že on nic neudělal. S druhým po-

licistou obhlížíme škody. Jeden prut 

na tři kusy, navi ják dodělal, druhý 

prut se zdá dobrý, ale budu muset 

vyměnit špičku a naviják je na vy-

hození. Rozlámaný prut mě příšerně 

štve. Léta mi trvalo, než jsem vylep-

šil akci špičky při krátkém záseku. 

Hrdina balí a odvážejí ho, já se mám 

k nim dostavit, až se umyju, vyperu 

věci a učešu. Kdyby mi půjčili ales-

poň deku. Přichází má žena. Svléknu 

se, osu ším a obléknu si suché věci. 

Pereme zablácený oděv. Zapomněl 

jsem do dat, že při obhlídce terénu

s druhým policistou jsme našli vezí-

rek s uloveným kaprem ležet na bře-

hu. Potom, co jsem odešel, chvátal 

pachatel, velký ochránce ryb, sma-

zat kameru a opomněl vrátit zkontro-

lovaného kapra do vody. Další sezná-

mení s ochránci zákonů mě čeka lo na 

služebně. Komisní komisař se tolik 

snažil podhodnotit zniče né věci, aby 

škoda nepřesáhla 5 000 Kč a mohl

vysloveně trestný čin předat na měst-

ský úřad jako přestupek, že jsem si 

musel stěžovat vedou címu. Nový to 

sepsal znovu a zaslal na kriminálku. 

Okamžitě jsem uvědomil naši rybář-

skou organizaci. Reakce mne šoko-

vala. Rybářská stráž vám, když po-

rušíte pravidla, sebere povolenku. 

Agresivní vrazi mohou být v klidu, 

šklebit se a chytat dál. Dnes se dá 

říci, že je všechno za mnou. Pacha-

tel odsouzen, potrestán vyhozením 

z rybářského spolku, a tak proč se

s tím ještě zabývám. Protože stát se 

to většině lidí v mém věku, jsou mrt-

ví. Protože stát má chránit slušné 

lidi. Nikomu nic zlého nepřeju, ale 

hodně těch, kteří nás mají chránit, by 

takovou zkušenost potřebovalo. Za 

dva měsíce mě čeká už jen opera ce 

oka. Dokončení příště. 

Pavel Koníček
S bráchou Standou na rybníku v Tasicích.
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CO JE ČISTÁ ŽELIVKA o. p. s.?

Rád bych informoval čtenáře Le-

dečského zpravodaje v souvislosti 

s rybníkem Na Bahýnkách o Čisté 

Želivce, o.p.s., která vznikla v roce 

2006, a jejím zakladatelem jsou 

obce sdružené v mikroregionech na 

území povodí řeky Želivky. Cílem 

Čisté Želivky je prosazení účelné, 

hospodárné a účinné ochrany kva-

lity vody v celém povodí Želivky 

na základě „Programu řešení pro-

blematiky ochrany jakosti vody 

vodárenské nádrže Švihov (Želiv-

ka)“, vypracovaný Čistou Želiv-

kou, o.p.s.

Bohužel tento „Program“ není 

doposud realizován ke škodě hos-

podárného, dlouhodobého a per-

spektivního získávání kvalitní pit-

né vody pro 1,5 milionu obyvatel 

zásobovaných ze zdroje Želivka 

přesto, že je schváleno „Memo-

randum ve věci zajištění kvality 

vody z vodárenského zdroje Že-

livka (Švihov)“ z 29. 9. 2008 (sig-

natáři: Kraj Vysočina, Středočes-

ký kraj, Hlavní město Praha, Čistá 

Želivka, o.p.s., Zemědělský výbor 

PSP ČR) a navíc 15. 9. 2014 schvá-

lil Kraj Vysočina, Středočeský kraj, 

Hlavní město Praha a Povodí Vlta-

vy další „Memorandum ve věci tr-

vale udržitelné jakosti povrchové 

vody z vodárenské nádrže Švihov 

na Želivce“.

Čistá Želivka, o.p.s. považuje 

vodárenský zdroj za důležitý vodá-

renský zdroj strategického význa-

mu, jehož projekt a výstavba byl 

schválen vládou v roce 1963 a pro-

to se obrátila s Programem Želiv-

ka na vládu ČR v roce 2010 a 2011. 

Program Želivka byl předán rov-

něž Kraji Vysočina, Středočeskému 

kraji, Hlavnímu městu Praha, mi-

nisterstvu zemědělství a MŽP, eu-

roposlanci Zdechovskému. Z toho 

vyplývá, že Čistá Želivka, o.p.s. 

prosazuje „Program Želivka“ na 

nejvyšší úrovni rozhodování.

Vodu ze Želivky odebírají občané 

řady měst a obcí (včetně Hněvko-

vic), bohužel ve většině případů zá-

jem na řešení zajištění kvality vody 

v přítocích projevují jen starostové 

menších obcí. 

V oblasti výstavby rybníků je pří-

kladem obec Kožlí, která realizova-

la výstavbu dvou rybníků a jedné 

nevypustitelné tůně.

Výstavba rybníku „Na Bahýn-

kách“ je rozhodně velice dobrým 

záměrem z hlediska zajištění kva-

litní vody v přítocích přímo do vo-

dárenské nádrže společně se zajiš-

těním komplexní ochrany zeměděl-

ské půdy v celém povodí rybníka. 

Proto doporučuji, aby obec Hněv-

kovice věnovala realizaci této stav-

by odpovídající pozornost.

Otázku fi nancování víceúčelo-

vého rybníka „Na Bahýnkách“ je 

možno řešit v rámci dotací operač-

ních programů, v rámci dotací Kra-

je Vysočina a fondu Úpravny vody 

Želivka, a.s., ale také v rámci Po-

vodí Vltavy, a.s.

Čistá Želivka navrhuje, aby byl 

z důvodu operativního řešení ochra-

ny jakosti vody vyhlášen Operační 

program Želivka v hodnotě 10 až 

12 miliard korun.

Na závěr uvádím, že velice obdi-

vuji odborné aktivity a celoživotní 

činnost pana Jozefa Váši v oboru 

vodního hospodářství a rybářství. 

Je nevyčíslitelná škoda, že dopo-

sud nebyla realizována jeho vize 

komplexního rybářského obhos-

podařování přítoků (pstruh potoč-

ní jako indikátor znečištění), rybní-

ků, předzdrží a vodárenské nádrže 

Švihov prosazovaný od roku 1980 

včetně získávání kvalitního plůdku 

především ohrožených druhů ryb 

v objektu pod hrází přehrady v Ne-

směřicích.

Velice si vážím práce, kterou od-

vedl pan Váša ve funkci starosty 

obce Hněvkovice (1998-2006), stál 

u zrodu o.p.s. Čistá Želivka.

Ing. Oldřich Doležal
ředitel o.p.s. Čistá Želivka
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Školní prázdniny se přehouply do druhé poloviny. 

Pro všechny interní a externí pracovníky SVČ Ledeč, 

ale školní rok 2017–2018 ještě neskončil. Máme za se-

bou úspěšně zvládnuté období, během kterého se kro-

mě pravidelného zájmového vzdělávání a řadě úspěš-

ných příležitostných akcí převlékla za provozu celá 

budova do nového slušivého kabátu. V rámci projek-

tu „Snížení energetické náročnosti Střediska volné-

ho času Barborka 790“ došlo k výměně všech oken, 

vstupních dveří a zateplení celého objektu včetně stře-

chy (viz foto). Chtěl bych všem našim klientům podě-

kovat za trpělivost po celou druhou polovinu školního 

roku, kdy v budově probíhaly stavební práce. 

V uplynulém školním roce navštěvovalo zájmové 

vzdělávání 643 účastníků. Počínaje předškoláky, žáky 

a studenty až po dospělé klienty. Uspořádali jsme 96 

akcí, na kterých bylo přes 7000 účastníků. Mezi ty nej-

větší co do rozsahu patří hlavně akce pro veřejnost. 

Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka 

na hradě, Dětský karneval, Ledečský taneční pohár –

16. ročník, Den dětí na hradě i Den se zvířaty. Kro-

mě toho jsme se podíleli na pořádání tradičního běhu 

Šeptouchovem. Organizačně jsme se podíleli na školní 

lize v házené. Do školní ligy (4 turnaje v průběhu škol-

ního roku) jsou zapojeny základní školy Ledeč n. S., 

Kožlí, Hněvkovice a Dolní Kralovice. Za úspěšný prů-

běh této akce patří velké poděkování našim externím 

vedoucím (Zbyňku Jeřábkovi, Janu Peškovi) a členům 

oddílu házené Ledeč. 

V průběhu školního roku, mimo zájmové vzdělává-

ní, zajišťujeme organizaci soutěží vyhlášených MŠMT 

ČR (okresní kola biologických olympiád, okresní kolo 

v recitaci) a další vlastní soutěže. Tradiční je soutěž 

ve zpěvu Ledečský slavík. Již řadu let jsme pořada-

telem krajského kola Mistrovství České republiky 

v deskových hrách. Za kraj Vysočina v deskové hře 

Rummikub u nás v Ledči zvítězila Natálie Franclová. 

Následně získala 1. místo na MČR v Praze a postou-

pila na mistrovství světa, které se koná koncem roku 

v Jeruzalémě. Za tyto úspěchy dostala ocenění od ve-

dení města.

Konec prázdnin se rychle blíží. Za sebou máme již 

příměstský tábor, letní tábor ve sportparku Kocan-

da, tenisové campy, pobytový tábor pro rodiče a děti 

v Chorvatsku a pobytový tábor Chřenovice, kterých se 

zúčastnilo 254 osob. A před námi jsou ještě házenkář-

ský camp a pobytový tábor pro rodiče a děti v Itálii.

S blížícím se koncem prázdnin však ještě pokračují 

stavební práce uvnitř budovy. Jedná se o úpravy 3. NP, 

kde budujeme sál pro taneční kroužky, jógu, cvičení 

pro dospělé a zázemí (šatna se sprchami a nové soci-

ální zařízení). Po jeho dokončení budeme moci opus-

tit malé a nevyhovující prostory na Husově náměstí. 

V následujícím období bychom rádi provedli úpra-

vu zahrady, kterou chceme také využívat pro zájmo-

vé vzdělávání.

Hned na začátku nového školního roku 2018–2019 

nás čekají 3 adaptační kurzy pro studenty Gymnázia, 

Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč 

nad Sázavou. A pak již zahájíme zájmové vzdělávání 

pro nové i stávající účastníky naší činnosti. Nabídku 

na nový školní rok děti, žáci a studenti obdrželi jako 

desky na vysvědčení na konci školního roku. Ostatní 

zájemci je najdou na našich www stránkách (www.sv-

cledec.cz). 

Na závěr bych chtěl poděkovat vedení města, zastu-

pitelům a oddělení majetku a investic města za realiza-

ci projektu stavebních úprav. Velké poděkování však 

patří také všem našim 23 externím pedagogům, inter-

ním zaměstnancům i spolupracovníkům za práci a pří-

zeň v uplynulém školním roce a těším se na shledání 

po prázdninách v budově, která se oblékla do nové-

ho kabátu.          

Miroslav Hánečka – ředitel SVČ Ledeč

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
V NOVÉM KABÁTĚ
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Jak už jsem 
vzpomínal, v dru-
hé polovině 30. let 
se objevili na Šep-
touchově zajímaví 
lidé. Armáda tam 
vybudovala stano-
vý tábor, kde byli 
důstojníci, kteří se 
měli zdokonalo-
vat ve vojenském 
řemesle v jako-
by polních pod-
mínkách. Avšak 

léto roku 1938 se nevyvedlo, a tak museli vojáci hledat 
ve městě podnájem a na Šeptouchov docházet. To ukazu-
je kresba jednoho z nich. Jako kluk jsem ho poznal v tis-
kárně u dědečka, když si tam přišel pro papíry formátu A6, 
aby měl na co kreslit. Jak si pamatuji, byl jsem ohromen, 
jak mu to šlo od ruky. Dodnes si pamatuji, že to byl dů-
stojník 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 ni-
čem dobrý. Jak bylo řečeno, důstojníci bydleli ve stanech 

s podsadami po dvou. Tehdejší čs. armáda počítala s tím, 
že ve výstroji vojáka byl stanovený dílec a ze dvou z nich 
se mohl po sepnutí postavit stan. Navíc na dílci byl zapí-
nací otvor, který se po otevření dal navléci na tělo a hlava 
byla venku. Sloužilo to jako ochrana proti dešti a nepoho-
dě. Jak jsem napsal, důstojníci měli stany na podsadách 
z hoblovaných a falcovaných prken. Určitě byly vyrobe-
ny v Ledči. Uvnitř byl prostor pro dva bydlící. Kupodivu 
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 použít na táborech u Vojslavic, 
na Malé přehradě v Želivce a u Jiřic 

v Novohradských vrchách. Jaký byl konec těchto pod-
sad, to už nepamatuji, 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 kuchyně, která účastníkům vyvářela, byla tam 
zbudovaná kantýna, v níž se oháněla stará paní Feniko-
vá, jezdívali tam obchodníci s distinkcemi a hvězdičkami 
na nárameníky aj. Také jsem tam viděl velkou žíněnku, 
na níž instruktoři demonstrovali ukázky jiu-jitsu (tehdy 
se tak říkalo judu) aj. Z nezaručených pramenů vím, že se 
říkalo, že mezi důstojníky byl i kolínský rodák kpt. Vác-
lav Morávek, pozdější hrdina – odbojář. Tolik moje 
vzpomínky na jednu ze zajímavých epizod našeho města. 

RNDr. Miroslav Vostatek 

LÉTO 1938 V LEDČI NAD SÁZAVOU 

RSDr. JOSEF ŠPAČEK (*Malín 1927 – †Brno 2004)

Byl to funkcionář KSČ od formátu okresního, krajské-
ho až po ten na ústřední úrovni. Pokud jde o srpen 1968, 
pak byl jedním z československých představitelů, kteří 
byli uneseni a skončili v Moskvě. Před časem vysílala ČT 
rekonstrukci těchto chvil, kde jmenovaný byl také zpo-
dobněn. Jeho postoje byly takové, že stál tehdy za svými 
názory. Nebyl stoupencem těch, kteří by nejraději nasto-
lili dělnickorolnickou vládu. Proto také v kolonce jeho 
povolání se po roce 1968 objevuje skladník. Žil a působil 
mj. v Brně a po roce 1989 se angažoval jako sociální de-
mokrat. Tolik stručně k jeho politické životní pouti.

Důležitou částí jeho politického i osobního života byl 
pobyt v Ledči nad Sázavou. Pracoval zde na sekretariátě 

OV KSČ. Znal jsem ho, ale nikdy jsem na uvedené insti-
tuci nebyl a ani nepamatuji, že bychom někdy o něčem 
hovořili či jednali. Ale znal jsem Evu Voslářovou, s níž 
se v Ledči n. S. seznámil a vzal si ji za ženu. S touto 
slečnou jsem se znal podobně jako s dalšími tehdejšími 
vrstevnicemi. Její otec byl zaměstnancem okresního sou-
du a v budově dokonce bydleli. Měla ještě starší sestru. 
Josef Špaček pobýval v městě koncem 40. let, pak přešel 
do Brna na KV KSČ, vystudoval Vysokou školu politic-
kou v Praze (odtud titul RSDr.). Možná, že se najde ně-
kdo, který by mohl povědět více. Tolik o jedné politické 
osobnosti známé z událostí roku 1968.

RNDr. Miroslav Vostatek
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NEKONEČNO Pojem nekonečno se vymyká lidské fan-
tazii. Matematika ho sice defi nuje, ale lidský mozek ho 
nikdy nepochopí. Srdce se s abstraktním nekonečnem vy-
pořádá daleko lépe. Kdo kráčel tichnoucím letním večerem 
krajinou a obrátil tvář k nebi, ucítil, že se ho nekonečno 
dotýká, že je jeho součástí. Stejně tak je tomu i s láskou. 
Je sice popsaná v odborných knihách a zabírá zásadní mís-
to v umění, ale ani ji uspokojivě nezměříme, nezvážíme, 
nepopíšeme. Neexistuje tedy? Neznám člověka, který by 
něco takového vážně tvrdil. Asi by vzbudil všeobecný po-
směch. Jde jen o to, že rozumem některé jevy pochopit 
nelze. Jsme totiž krásně lidsky nedokonalí, i náš mozek je 
takový. Srdce je dokonalejší, často rozhodne bez ohledu 
na racionalitu. Někdy správně, někdy špatně, ale vždycky 
s velikou silou. Většinou takového rozhodnutí nelitujeme, 
protože jsme nemohli jinak a zažili jsme něco úžasného.   
I pojem Bůh se vymyká lidské fantazii…

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech a boho-
služby v kostele Proměnění Páně v Kožlí, ve čtvrtek v 19.00 
– dle rozpisů na farním webu

Jednodenní akce pro malé i větší děti - dle rozpisu na far-
ních webech,  zajišťuje Mgr. Jana Sklenářová. Podrobnější 
seznam akcí a podrobnosti naleznete na: 
www.ledecns.farnost.cz
OZNÁMENÍ
Během srpna budou v kostele přihlášky na výuku nábožen-
ství pro děti ZŠ a SŠ na školní rok 2018–2019. Bližší infor-
mace na farním úřadě u p. Jany Sklenářové.   

PŘIPOMÍNÁME SI 
14. 8. Sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník (v koncent-
račním táboře Auschwitz-Birkenau si vyměnil místo se spo-
luvězněm odsouzeným k smrti. Tím ho zachránil, sám byl 
popraven.) 
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
29. 8. Umučení sv. Jana Křtitele (Jan byl předchůdcem Je-
žíše, pokřtil ho).
5. 9. sv. Terezie z Kalkaty (připomínka úmrtí světoznámé 
misionářky Matky Terezy) 
8. 9. Svátek narození Panny Marie  

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

AFRICKÁ DOBRODRUŽSTVÍ 
ANEB POD ŠIRÁKEM MEZI LVY

Afrika svou rozmani-
tou přírodou a především 
naprosto unikátní faunou 
přitahovala dobrodruhy 
již od nepaměti. Hanzelka 
se Zikmundem zde zažili 
dobrodružství, která byla 
popsána v mnoha kni-
hách a která fascinovala 
celé generace. Tak trošku 
v jejich šlépějích se vydal 
náš spoluobčan David Šrá-
mek se svou ženou Ivou, 
kteří se po pěti měsících, 
strávených v Jižní Ameri-
ce (psali jsme v minulém 

čísle), rozhodli ještě na tři měsíce vydat právě na tento 
kontinent. 

V národních parcích mají možnost tváří v tvář spatřit 
zvířata v jejich přirozeném prostředí a zažít tu pravou Af-
riku. Mezi země, které již měli možnost navštívit, patří 
JAR, Botswana, Zambie, Uganda, Namibie a Zimbabwe. 

Jak říká David: „Jezdíme se stanem a při spaní v ná-
rodních parcích se soumrakem teprve začíná to pravé 
dobrodružství“. Naráží tak na skutečnost, kdy přes noc 

kempují v místech, kde se normálně pohybují veškerá 
zvířata, která mohou spatřit přes den. „Na řev lvů, slonů 
a hyen v bezprostřední blízkosti míst, kde spíme, už jsme 
si zvykli“, dodává Davidova odvážná žena Iva. Zároveň 
však přiznává, že doma v posteli se jí spí o poznání klid-
něji. Při pobytu v národním parku u hranic s Demokratic-
kou republikou Kongo jejich stan, ačkoliv jediný v celém 
kempu, hlídali dokonce dva ozbrojení strážci. V Bots-
waně je k sobě pro změnu na jednu noc přizvali místní 
křováci, protože v noci zabloudili přímo k jejich vesnici. 
Mezi vrcholy této cesty řadí oba trekování horských goril 
v Ugandě, kde měli možnost strávit sice omezený, o to 
však intenzivnější, čas tváří v tvář rodině těchto vysoce 
ohrožených lidoopů.

David a Iva se aktuálně nacházejí v Namibii a přesou-
vají se zpět do JAR, kde mají mimo jiné v plánu po-
zorovat tučňáky a pokud bude štěstí přát, tak i velryby. 
V půlce srpna se oba vracejí zpět do ČR a všichni občané 
Ledče nad Sázavou se mohou těšit na poslední prázdni-
nový víkend, konkrétně na pátek 31. srpna, kdy si pro nás 
David od 20 hod připravil přednášku na nádvoří Ledeč-
ského hradu. Právě v rámci této události se můžete těšit 
na vyprávění, fotografi e a videa z jejich sedmiměsíční 
cesty.

Z internetových zpráv sestavil Honza Drápela
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VŠECHNY MÉ LÁSKY – KYTKY
Už půl roku se na stránkách Ledečského zpravo-

daje potkáváme se seriálem dr. Těšínského o rostlin-
stvu v našem kraji. Posledně nás pan profesor poslal 
do hájů – rozuměj bučin a dubin a dozvěděli jsme se 
o tajemstvích, která se tu pod kmeny a větvemi ukrý-
vají. Dnes to bude hlavně po loukách, hlavně těch 
mokrých a dojde i na orchidej – jen čtěte, to dobro-
družství za to stojí. Mocná příroda si vždycky ví rady. 
Zatímco řada z nás se pachtí v zahrádkách, chrání 
své rajče i okurku málem se zbraní, protože těch, kte-
ré je ohrožují, je nepřeberně. Divíte se, kolik brouků, 
neviditelných zakuklenců a vzácných plísní si vybralo 
právě váš čtvereční metr zahrádky, zatímco za nej-
bližším plotem se zelená společenstva mírumilovně 
rovnají až k obzoru. Zpocení a špinaví odcházíte ze 
zahrádky, zadíváte se na bělásky, tančící nad vaší ka-
pustou, něžně pohladíte květ, abyste vzápětí dostali 
žihadlo od pruhované vosí bestie. Tak rychle za plot, 
do přírody s dr. Těšínským. Příště na hadce. 

ok
Horské a podhorské druhy (některé již byly uvede-

ny výše). Předpokládáme jejich splavení (i opakova-
né) ze Žďárských vrchů a udržení se trvaleji nebo jen 
přechodně. Řeřišničník Hallerův (Stvořidla, u Sáza-
vy pod Šeptouchovem v Ledči n. S., pod Sechovem), 
devětsil bílý (Stvořidla), knotovka červená neboli 
silenka dvoudomá (trvaleji ve Stvořidlech, přechod-
ně po povodních v Ledči n. S. pod Šeptouchovem 
a u Sázavy za bývalou papírnou pod Bohumilicemi), 
rdesno hadí kořen (na levém břehu Sázavy u lomu 
Dlouhá stráň, ve vlhkém úpadu u viaduktu za Kože-
lužnou v Ledči n. S.). O růži převislé viz výše u bučin.

Vlhké louky (řadím sem i louky s určitým stupněm 
zrašelinění). Nejvíce jich zbylo v údolí Pstružného 
potoka pod Lipnicí n. S. (u Kulíkova mlýna, kolem 
rybníka Kamenná trouba, u Kejžlice) a v prostoru 
Číhošť – Dobrnice – Chraňbože – Leština u Světlé 
n. S. Co nám z nich po melioracích, někdy i násled-
ném rozorání zbylo? Jejich vzácné druhy rychle mizí, 
např. orchidej prstnatec májový (C3, zaznamenali 
jsme ho kdysi s žáky ledečského gymnázia na Zá-
dvoří u Číhoště a v údolí Olešenky na okraji města 
Ledče n. S. pod Kříži). Pod Lipnicí n. S. patří minu-
losti několik vzácných druhů – tolije bahenní (C2), 
suchopýr širolistý (C2), rozchodník huňatý (C1), vši-
vec bahenní (C2), všivec lesní (C3), kruštík bahenní 
(C2), bazanovec kytkokvětý (C3), rosnatka okrouh-
lolistá (C3). Masožravou rosnatku okrouhlolistou 
jsme marně hledali i u Rejčkova, Koutů a jinde pod 
Melechovem – zapsaná tu v minulosti byla. Podařilo 
se nám ověřit krasavce vlhkých luk úpolín evropský 
(C3) na Zádvoří u Číhoště a na více místech v oko-
lí rybníků u Bohdanče. Ocún jesenní, druh střídavě 
vlhkých luk zmizel ze Šeptouchova. Další vzácnosti 

těchto luk: kosatec sibiřský (C3, loučka na Kamýku 
u Chotěměřic), štírovník bahenní (v údolí Olešen-
ky), starček vodní (Světlá n. S.), jetel kaštanový (C3, 
Radostovice), suchopýr úzkolistý (Stvořidla), vachta 
trojlistá (C3, Žebrakov), všivec lesní (C3, Martinice), 
bařička bahenní (C2, Kamenná Lhota).

Břehy potoků a Sázavy doprovázejí často linio-
vé lužní lesy, které nám vzhledem k malé šíři ani 
jako lesy nepřipadají, ale jsou velmi důležité. Tvo-
ří je hlavně různé druhy vrb, olše lepkavá, někdy 
i jasan ztepilý. Řadím sem i květenu toků nedo-
provázených vždy lužními dřevinami. Příklady 
nejzajímavějších druhů: třezalka čtyřkřídlá (Fiol-
ník u Vlastějovic), starček potoční (C4, pod křižo-
vatkou Číhošť – Vlkanov, Štičí), tajnička rýžovitá 
(C3, na písčitém náplavu v ústí Chotěměřického 
potoka) – zajímavá tráva běžnější v rybničních ob-
lastech hlavně v jižních Čechách, tajnička proto, že 
svoje klásky ukrývá v pochvě horního listu. Hodně 
známá jsou naleziště bledule jarní (C3) na Číhošť-
sku a Chraňboži. A poslední dvě vzácnosti, jejichž 
lokality prozradím, jsou kakost bahenní (údolí 
Amerika v Ledči n. S.) a šmel okoličnatý (C3, ná-
plavy Chotěměřického potoka na jeho ústí do nádr-
že Želivka-Švihov).

Rostliny (u) rybníků. Rybníky jsou lidským výtvo-
rem, ale mohou oplývat bohatou i vzácnou květenou: 
rozpuk jízlivý (C2, jedovatý, Loukov pod Melecho-
vem), kosatec žlutý (běžnější u rybníků kolem Boh-
danče, ale rostl i řadu let v Sázavě pod jezem pod 
hradem v Ledči n. S.), šípatka střelolistá (rybník 
Markus u Číhoště), zábělník bahenní (Pecký rybník 
u Kamenné Lhoty, rašeliniště u rybníka u Radosto-
vic), skřípinec jezerní (C4, záchytná nádrž nad levým 
břehem nádrže Želivka-Švihov pod Bernarticemi), 
ďáblík bahenní (C3, zámecký park ve Světlé n. S., 
pískovna Horka u Zruče n. S.), rozrazil štítkovitý 
(C4, rybníček pod Rejčkovem, rybník u Radostovic), 
leknín bílý (C1, rybníček Na Křemenci u Koutů). Po-
kračování příště. 

RNDr. Jiří Těšínský
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Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná 
škola v Ledči nad Sázavou se zapojila do projektu Kraje 
Vysočina „Učíme se ze života pro život“. Cílem projektu 
je vytvořit ve školách aktivizující učební klima nezbytné 
pro rozvoj kompetencí žáků nejen ve středních školách 
v kraji, ale i na druhém stupni základních škol. Sdílení 
a výměna zkušeností ze vzájemného učení bude probí-
hat na letních školách pedagogů zapojených do aktivit 
a na pravidelných setkáních pedagogických koordiná-
torů ZŠ a SŠ. Období realizace projektu je od 1. ledna 
2018 do 31. prosince 2020, aktivity budou ve škole pro-
bíhat v následujících dvou školních letech 2018/2019 
a 2019/2020. V rámci maturitních oborů jsou podporo-
vány kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, 
polytechnická výchova, kariérové poradenství, jazykové 
kompetence v nejazykových předmětech, ICT kompe-
tence, čtenářská a matematická gramotnost v odborných 
předmětech. V učebních oborech budou rozvíjeny kom-
petence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, polytech-
nická výchova, čtenářská a matematická gramotnost. Pro 

žáky naší školy a žáky základních škol budou realizová-
ny zájmové kroužky. 

Škola si pro realizaci aktivit pořídí moderní vybavení 
v celkové výši 1.203.360 Kč. Na gymnázium budou na-
koupeny pro provádění pokusů v chemii nové výukové 
sady pro elektrochemii a pH metry s elektrodou. Ve výu-
ce přírodovědných předmětů se budou využívat výukové 
programy Lidské tělo, Geologie, Matematika a Fyzika. 
Na odborné škole bude ve výuce využíváno moderní 
digitální a laserové měřicí vybavení, pro inovaci výuky 
podnikavosti bude využíván software Unisim. V období 
letních prázdnin probíhá výběrové řízení na vybavení. 

Pedagogové naší školy byli vybráni do krajských me-
todických týmů. Metodikem kompetencí k podnikavosti, 
iniciativě a kreativitě pro základní školy je Ing. Hana Vo-
lencová a věcným koordinátorem čtenářské gramotnosti 
pro základní školy zapojené do projektu je Ing. Eva Ska-
lická. 

V rámci podpory krajského akčního plánování pracuje 
v krajském týmu v oblasti polytechnického vzdělávání 
ředitelka školy Mgr. Ivana Vitisková a v krajském týmu 
věnující se oblasti intervence „Rozvoj škol jako center 
celoživotního učení“ zástupkyně ředitelky pro vzdělává-
ní Ing. Vlasta Rýdlová. Na krajských setkáních týmů se 
řeší identifi kované otázky v oblasti vzdělávání a připo-
mínky k aktivitám krajských projektů. Ing. Vlasta Rýdlo-
vá - pedagogický koordinátor projektu

UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT

VZDĚLÁVÁNÍ – INVESTICE DO BUDOUCNOSTI
V minulém roce vypsalo MŠMT výzvu Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro SŠ I. Každá žádající škola měla možnost 
zvolit si aktivity podle vlastních potřeb a možností 
v souladu s výstupy z analýzy potřeb školy. Po úspěš-
ně podané žádosti byly naší škole přiděleny prostřed-
ky z Evropské unie a státního rozpočtu ČR ve výši 
916 122 Kč. Období realizace projektu je od 1. září 
2017 do 31. srpna 2019. Učitelé naší školy měli zá-
jem především o další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, které probíhá v oblastech vzdělávání 
ve čtenářské a matematické gramotnosti, mentorin-
gu, polytechnické výchově, výchově k podnikavosti, 
chemii a ICT. Zájem je i o osobnostně sociální rozvoj 
a kariérové poradenství. Někteří učitelé se v průběhu 
roku zdokonalovali v anglickém jazyce na intenziv-
ních kurzech v rozsahu 80 hodin, někteří na 8 nebo 
16 hodinových školeních k výuce německého, anglic-
kého nebo ruského jazyka. 

V rámci spolupráce se Střední průmyslovou školou 
a Středním odborným učilištěm v Pelhřimově byla zreali-
zována šablona „Sdílení zkušeností pedagogů z různých 
škol prostřednictvím vzájemných návštěv“. Výměna 
zkušeností mezi učiteli byla zaměřena na obory strojí-
renství, informační technologie a předmět odborný vý-
cvik vyučovaný ve školních dílnách. V dubnu a květnu 
tým učitelů naší školy navštívil pelhřimovskou střední 
školu a školní dílny, které si prohlédli, a účastnili se vý-
uky informačních technologií, strojírenství a odborného 
výcviku oboru mechanik seřizovač. Návštěvy proběhly 
recipročně, učitelé ze SPŠ v Pelhřimově zavítali na naši 
ledečskou střední školu, prohlédli si prostory a účastni-
li se výuky strojírenských předmětů, aplikací na počí-
tači a odborného výcviku v oboru mechanik seřizovač. 
Na závěr proběhla společná refl exe zúčastněných učite-
lů, vzájemná výměna nových poznatků a doporučení pro 
další pedagogickou praxi.

Na gymnáziu probíhalo v minulém školním roce za-
pojení odborníka z praxe do výuky laboratorních prací 

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investi ční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,

MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
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9. MELECHOVSKÝ OKRUH A SRAZ ČS A NDR MOTOCYKLŮ 
18. 8. 2018 (SRAZ JE CELOVÍKENDOVÝ). 

LEDEČ N. S. NA RAŠOVCI
Zveme majitele a příznivce česko-slovenských a východoněmeckých motocyklů (JAWA, ČZ, MZ, Simson…). 

Kultovní akce zaměřená na dobrou zábavu v sedle legendárních i novodobých strojů.  PŘEHLÍDKA 
MOTOCYKLŮ / ZÁVOD MELECHOVSKÝ OKRUH / JÍZDA ZRUČNOSTI / MOTOCROSS NA SPECIÁLU JAWA / 

PREZENTACE PARTNERŮ / SPOLEČNÁ MOTOVYJÍŽĎKA / PRODEJ ŘETĚZŮ ČZ  A SVÍČEK PAL i pro veřejnost. 

  ČASOVÝ PROGRAM JEZDCI
08:00  otevření areálu
08:30 – 11:00 prezentace účastníků
11:00 – 12:00 organizační příprava 
12:00 – 15:30 Melechovský okruh
15:30 – 16:00 vyhlášení výsledků
16:00 – 18:00 společná vyjížďka
18:00 – 00:00 volná zábava
21:00 – 22:30 promítání a hudba

z chemie. Ve vzájemné spolupráci a příjemné atmosfé-
ře v naší chemické laboratoři probíhala společná výuka 
vyučující chemie Mgr. Jaroslavy Vrbkové s odborníkem 
z praxe Ing. Marií Šťastnou. Tato výuka bude probíhat 
i v následujícím školním roce. Na základě zkušeností 
z minulých let bude využívána metoda CLIL při výuce 
nejazykových předmětů, tentokrát v předmětech základy 
společenských věd a občanská výchova. Své kolegy po-
vede pedagog – lektor ThMgr. Ing. Jiří Foller. 

Vyučující odborných ekonomických předmětů Ing. Eva 
Skalická absolvovala v minulém školním roce stáž u za-
městnavatele – podniku GALATEK, a. s. Ledeč nad Sá-
zavou. Během stáže pod vedením garanta stáže Bc. Jany 
Trpišovské si prohlubovala odbornou kvalifi kaci v soula-
du s trendy nároků na vzdělávání budoucích zaměstnan-
ců v oboru, byla informována o nových technologiích, 
výrobcích a metodách práce, nové poznatky zapracovala 
do školního vzdělávacího programu. 

Projekt je zaměřen i na žáky ohrožené školním neú-
spěchem prostřednictvím doučování žáků v předmětech 
matematika, anglický jazyk a informační technologie.

V následujícím školním roce bude probíhat vzájemná 
spolupráce pedagogů naší střední školy s cílem zlepšit 
svůj profesní rozvoj. Vyučující budou spolupracovat 
v minitýmech tří pedagogů v různých oblastech na zá-
kladě principu 3 S – společné plánování, společná výuka 
a společná refl exe. 

Ve škole byla zřízena pozice Koordinátor spolupráce 
školy a zaměstnavatele, kterou vykonává vedoucí učitel-
ka Ing. Soňa Poupětová. Zajišťuje spolupráci mezi naší 
střední školou a zaměstnavateli. V průběhu školního roku 
probíhaly kulaté stoly vedení školy, učitelů a zástupců 
možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání 
spolupráce školy se zaměstnavateli a realizace praktické-
ho vyučování u zaměstnavatelů, workshopy o možnostech 
stáží učitelů v podnicích a workshop příkladů dobré pra-
xe a zpětné vazby žáků učebního oboru z absolvovaného 
praktického vyučování. Spolupráce naší školy se zaměst-
navateli bude probíhat i v následujícím školním roce. 

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání

ČASOVÝ PROGRAM VEŘEJNOST
09:00 – 12:00 výstava motocyklů
12:00 – 15:30 Melechovský okruh
09:00 – 12:00 výstava motocyklů
12:00 – 15:30 Melechovský okruh
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LEDEČSKÉ GYMNÁZIUM V OSTRAVĚ

Během 21. až 23. května 2018 se uskutečnila exkurze 
studentů ledečského gymnázia do Ostravy. Akce, kterou 
zorganizovala paní profesorka Jaroslava Vrbková, se zú-
častnilo celkem čtyřicet studentů pátého, šestého a sed-
mého ročníku osmiletého gymnázia. Odjezd z Ledče byl 
naplánován na sedmou ranní. Po čtyřech hodinách jízdy 
autobus dorazil k přečerpávací stanici Dlouhé stráně. 
Studenti si nejdříve poslechli krátkou přednášku o prin-
cipu fungování elektrárny a jejím významu pro energe-
tický systém České republiky, posléze si prohlédli vnitřní 
zařízení elektrárny a okolí obou nádrží. Po skončení pro-
hlídky následoval oběd a odjezd do hotelu VP1 ve Vít-
kovicích. 

Druhý den ráno účastníci exkurze nastoupili k prohlíd-
ce nedalekého areálu vysokých pecí. Ta trvala asi hodi-
nu a půl. Zde jim průvodce popsal funkci jednotlivých 
průmyslových staveb a jejich stručnou historii. Následně 
studenty autobus odvezl do Landek Parku, kde je čekal 
oběd a prohlídka důlní expozice a muzea báňského zá-
chranářství. Překvapením byl původní výtah s těžební 
klecí vedoucí do dolu. Expozice umístěná dva metry pod 
zemským povrchem  znázorňovala těžební postupy z růz-
ných období s různou mírou zapojení důlní mechanizace. 

Průvodci komentující prohlídku byli bývalí horníci, a tak 
dokázali realisticky vylíčit, jak náročná a nebezpečná 
práce v dolech byla doposud je.

Prohlídka muzea záchranářství byla zhruba o třetinu 
kratší. Studenti se dozvěděli zajímavosti i povolání důl-
ních záchranářů a mohli si prohlédnout jejich vybavení.  
Posledním bodem programu byla prohlídka města z os-
travské radnice. Studentům se z nejvyšší radniční věže 
v České republice otevíral výhled na velkou část Ostravy 
a jejího okolí. Průvodce studenty seznámil s celkovým 
charakterem Ostravy a poukázal na některé významné 
stavby.

Ve středu autobus vyrazil v osm hodin ráno na cestu 
zpět do Ledče se dvěma zastávkami. Tou první bylo Mu-
zeum Tatry v Kopřivnici, tou druhou Štramberk, kde stu-
denti navštívili jeskyni Šipku a rozhlednu Štramberskou 
Trúbu. Autobus orazil do Ledče v 18.00.

Celkově se exkurze vydařila, ke spokojenosti studentů 
i pedagogického doprovodu (Mgr. J. Vrbková a ThMgr. 
J. Foller), počasí programu skutečně přálo. Všichni se tak 
mohli dobře seznámit se zajímavostmi Ostravy a jejího 
širokého okolí. 

Jan Bernad (student sexty)
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HÁZENÁ U MOŘE V KOPERU

Na začátku prázdnin jsme vyrazili z Ledče na jih 
do slovinského přístavního města Koper. Od 3. 7. se 
zde konal mezinárodní turnaj v házené „26. Eurofest“. 
Turnaje se zúčastnila dvě družstva – přípravka a mlad-
ší žačky. My jsme vyjeli už v neděli večer, abychom 
si dostatečně a v klídku užili moře a sluníčka. Bydleli 
jsme ve škole, která měla nádherný výhled na moře. 
Turnaj byl velice pěkně zorganizovaný a my veze-
me opravdu velkou spoustu zážitků. Asi největší byl 
úvodní ceremoniál, kde se nastupovalo po jednotli-
vých zemích. Turnaje se účastnily celky z celého svě-
ta. Přípravka si zahrála například i s Taiwanem. Byli 

jsme velmi mile překvapeni, kolik fanoušků nám při-
jelo fandit. Ve Slovinsku se z nás stala velká házenkář-
ská rodina. Děti, rodiče, prarodiče, kamarádi a známí. 
Děkujeme za vaši podporu. Většina zápasů byla napí-
navá, podpora veliká a nálada výborná. I když jsme 
nepřivezli zpátky žádné velké úspěchy, až tak nám to 
nevadí. Projev hry byl příslibem do budoucna. Pro nás 
první rok a zjištění, jak turnaj probíhá. Teď už víme, 
na co se připravit, co zlepšit a na co se soustředit. Tě-
šíme se na příští rok a věříme, že se nás sejde opět 
správná parta. Házené zdar! 

Lenka Pešková
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HISTORICKY PRVNÍ POUŤ V SAČANECH SE VYDAŘILA 

Vysvědčení už byla předaná a prázdniny měly skvělý start 
– POUTÍ NA LEDEČSKÉM HRADĚ. Možná tato pouť 
úplně nesplňuje očekávání návštěvníků, chybí tu vřava 
atrakcí, pohled na pohyblivé lavice a létající kabiny, ze 
kterých lechtá u žaludku jen při pouhém pohledu. Tato, 
s malou přestávkou, už tradiční pouť na hradě nabízí ko-
morní prostředí, ve kterém nechybí oblíbené cukrovinky, 

něco na památku, včetně pouťového štěstí. Bezprostřed-
ně tu potkáte dobově oblečené lidi i rytíře v plné zbroji. 
Ti se také postarali o řadu dramatických scén. A protože 
bylo horko, jako celé jaro a léto, přišly k duhu dvě věci: 
chlad středověkých zdí i vychlazené novověké pivo. Tak 
snad už tradici poutě na ledečském hradě nebudeme pře-
rušovat (foto na protější straně). 

ok

POUŤ NA LEDEČSKÉM HRADĚ

Konstatování v titulku o pouti ve Vrbce-Sačanech ne-
splnilo snad počasí. U starobylého kostela, který je za-
svěcen sv. Janu Křtiteli a připomíná se už na začátku 14. 
století, se pouť konala předposlední červnový víkend. 
Název „první historická“ bude zřejmě nadsazený, proto-
že poutě na taková místa byly v hluboké minulosti ob-
vyklé, ale my toto prvenství přisuzujeme novodobé tradi-
ci a také snad proto, že jsme nenašli pamětníka a doklad 
z těch časů.

Nápad na uspořádání této slavnosti vznikl na obecním 
úřadě v Kozlově už v roce 2016,   kdy se oddělila obec 
Vrbka a Sychrov od Ledče a přešla pod správu Kozlova. 
Nejprve bylo potřeba dát vše do náležitého stavu, co se 
týče okolního prostranství. Jenom na upřesněnou, kostel 
je v majetku římskokatolické církve a spadá pod farnost 
Ledeč, hřbitov a jeho okolí jsou v majetku obce Kozlov. 

Vše začalo, jak už jsem psal, v roce 2016, a to opravou 
zdi okolo hřbitova, celkové náklady činily více jak 246 
tisíc korun. Loni jsme vysadili příjezdovou komunikaci 
a přilehlé parkoviště v celkové ceně 695 tisíc Kč. Další 
ozelenění těchto partií přišlo na 121 tisíc Kč. Upraven 
byl vchod na hřbitov z kamenných kostek, a to v ceně 
120 tisíc Kč. Realizace proběhla za přispění dotací bě-
hem necelých dvou let. 

Chyběla nám však oprava dominanty, tedy samotného 
kostelíka. Po poradě s ThDr. J. Bártou (ledečským fará-
řem) a za pomoci dotace se podařilo i toto dílo! Náklady 
činily bezmála 800 tisíc korun. Vše se událo v rekordně 
krátkém čase, cesta pro naši sačanskou pouť byla ote-
vřená. Hlavním garantem byla obec Kozlov, za přispění 
hasičů z Kozlova a Vrbky. Od brzkého rána pátku 22. 
června začaly finální přípravy. Stavba stanů, stánků, or-
ganizace provozu pouťových atrakcí – prostě všechno 
tu bylo. Až na jedno – nepřízeň počasí. Zatímco po celé 

jaro i začátek léta vládla vedra, na svátek patrona kostela 
v Sačanech, sv. Jana, byla prostě zima. Třeba to byla jen 
další zkouška pro pořadatele i poutníky. Věříme, že příště 
s naší poutí přijde i léto. 

Nabitý sobotní program šel až přes půlnoc. O zpest-
ření pouťových oslav se postarali hasiči, zorganizovali 
dětskou hasičskou soutěž, kde byly mimořádnou odmě-
nou i vstupenky na pouťové atrakce. Velkou podívanou 
bylo i vystoupení habreckých hasičských veteránů, 
obdivuhodné výkony, i když někteří z nich si počítají 
i sedm křížků. Ti byli odměněni jinak, na atrakce ne-
chtěli.

Poutníky přijel pozdravit i pan senátor Ing. Strnad 
z Čáslavi. Pan ThDr. Jan Bárta z ledečské farnosti podě-
koval všem za účast a za sponzorské dary na opravu kos-
tela a zároveň jsme poděkovali všem majitelům firem, 
kteří se na zvelebování poutního místa podíleli. Neděl-
ní slavnostní mši v kostele sv. Jana Křtitele celebroval 
dr. Bárta. Tento vrcholný bod programu završil naše úsilí 
o obnovení tradice pouti v tomto koutě Vysočiny. Aby 
místo po takové slávě nezůstalo zpustošené, o to se opět 
skromně postarali hasiči. Vše podstatné bylo ještě v ne-
děli uklizeno.

Na závěr chci poděkovat všem sponzorům, kteří nám 
na tuto víkendovou akci přispěli jak věcně, tak i finančně. 
Hasičům z Kozlova a Vrbky za výbornou organizační služ-
bu a občerstvení a v neposlední řadě také našim zastupite-
lům a pracovníkům obce, kteří všechny práce koordinovali. 
Já, jakožto starosta tohoto území si přeji jediné, abychom se 
na tomto kouzelném místě sačanského kostelíka nescházeli 
jen při smutečních obřadech, ale aby místo zůstalo i prosto-
rem pro přátelská setkání, tak jako tomu bylo letos na konci 
června o pouti (foto na protější straně).       

Josef Borovský, starosta Kozlova

Obec Pavlov u Ledče Vás zve na sedmé
PAVLOVSKÉ SLAVNOSTI 2018

25. srpna 2018 od 13 hod.
PROGRAM: zvířata ze stanice ochrany fauny, jízda kočárem i na koni, ukázka vybavení 
záchranných sborů, střelba z luků a vzduchovek, slaňování 40 metrů, pouťové atrakce  

(pro děti zdarma), večer vystoupení skupiny Kašpaři, ohňová show, na závěr ohňostroj.
Po celý den hraje živá hudba, občerstvení zajištěno! Večer taneční zábava. Jste vítáni!
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ZÁVOD ČTYŘKOLEK A SIDECAR 
NA LEDEČSKÉM ZÁVODIŠTI 

V sobotu 30. června 2018 ledečský Automotoklub od-
jel druhý z plánovaných podniků letošní sezóny, závod 
4kolek a sidecar. Tento závod jsme jeli jako pátý díl se-
riálu Mezinárodního mistroství České republiky sajdkár 
a čtyřkolek a bylo věru na co se dívat. Na poli sajdkár 
závodní pole zcela opanovali famózní bratři Čermákové, 
kteří si odvezli zaslouženou výhru. Na startovním poli 
jsme mohli vidět více než 40 posádek sajdkár a přes 30 
startujících čtyřkolek. V kategorii čtyřkolek juniorů jsme 
mezi 13 startujícími mohli vidět i 5 půvabných mladých 
dam, které tak pronikají i do kdysi výsostného mužského 

motosportu. Přesto, že počasí bylo ideální, divácká účast 
nebyla nejhojnější. I tak ale děkujeme přibližně čtyřstov-
ce platících diváků a těšíme se na další sezónu. Závěrem 
chci poděkovat jménem celého výboru AMK městu Le-
deč za podporu, kterou motokrosovému sportu v Ledči 
poskytuje a speciální poděkování patří zastupiteli města, 
RNDr. Pavlu Policarovi za obětavou a perfektní úpravu 
tratě během závodu.  

Mgr. Petr Vaněk, předseda AMK Ledeč, 
foto Josef Hejnal, Motolevel.com

I letos připravuje Spolek Přátelé Zahrádky  v součinnosti 
s Národním památkovým ústavem program na Hradozá-
meckou noc v kostele sv. Víta ve zrušeném a vysídleném 
městečku Zahrádka u Ledče nad Sázavou.
Letošní Hradozámecká noc se uskuteční v sobotu 25. srp-
na. Program v Zahrádce by měl probíhat od  18 do cca 
22 hodin. V 18 a v 19 hodin  jsou připraveny tradiční 
kostýmované prohlídky. Paralelně se návštěvníci všech 
generací mohou od 18 do cca 20 hodin zapojit do práce 
tvůrčích dílen. Od 20 hodin proběhne kulturní program, 
jehož obsah ještě upřesňujeme. Po 21. hodině nabídne-
me zájemcům noční prohlídku kostela a večer bude za-

končen ohňovým překvapením.  Stalo se již tradicí, že 
v průběhu večera bude možno v areálu opékat špekáčky. 
Vstupné na akci je dobrovolné.
Na místě bude možno přispět na veřejnou sbírku na opra-
vy, restaurování a vybavení kostela. Na podporu této 
sbírky a pro oživení paměti městečka Zahrádka Spolek 
akce v kostele pravidelně pořádá. Další informace je 
možno nalézt na www.zahradka.euweb.cz
P.S.:  Upozorňujeme, že v našich předchozích anoncích 
bylo uvedeno nesprávné datum této akce! Za chybu se 
omlouváme. 

Jan Čihák, Spolek Přátelé Zahrádky

HRADOZÁMECKÁ NOC V ZAHRÁDCE

VÝSTAVA
KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE

8. – 9. ZÁŘÍ 2018
LEŠTINA U SVĚTLÉ

NÁKUPY CHOVNÝCH ZVÍŘAT,
OBČERSTVENÍ, TOMBOLA

KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE
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FK KOVOFINIŠ LEDEČ – HODNOCENÍ  
FOTBALOVÉ SEZÓNY  2017/18  

Uplynulá sezona se hodnotí velice pozitivně. Do organi-
zovaných soutěží jsme přihlásili šest mužstev, což v porov-
nání s předchozí sezónou znamená nárůst o jedno mužstvo. 
Postupnými kroky bychom se rádi vrátili ke stavu, kdy jed-
notlivá družstva mají kontinuální vývoj. V našem případě 
jsme byli rádi za družstva: mladší a starší přípravka, mladší 
a starší žáci a dvě mužstva mužů.

V hodnocení začneme u „prvního“ týmu. Naše A mužstvo 
mužů hraje již druhou sezónu krajský přebor a skončilo opět 
na pěkném 4. místě. Umístění odpovídá našim možnostem 
a očekávání. Výkonnost i výsledky týmu bychom rádi udrže-
li i nadále a předváděli atraktivní kopanou na nejvyšší kraj-
ské úrovni.

Rezervní tým dospělých, B mužstvo mužů, vyhrálo III. tří-
du a postoupilo do okresního přeboru H. Brod. Splnilo cíl, 
který jsme si před soutěží vytyčili. Nově bude hrát soutěž, 
jež je minimum z pohledu prvního mužstva, hrajícího kraj-
ský přebor.

Starší a mladší žáci hráli opět okresní soutěže na Kut-
nohorsku. Je to z důvodu lepšího dojezdu na mistrovská 
utkání. St. žáci ukončili soutěže na 2. místě a v okresním 
poháru skončili také na 2. místě. Obě umístění považu-
jeme za úspěch této věkové kategorie. Ml. žáci skončili 
v okresním přeboru na 3. místě, což je také úspěch, ale 
obecně v těchto věkových kategoriích je výsledek podruž-
ný. Důležitá je radost ze hry, osvojení si fotbalové abece-
dy a pochopení kolektivního sportu.

Družstva přípravek (mladší a starší) hrála v okresu H. 
Brod se střídavými výsledky a účastnila se všech pořáda-
ných turnajů. I zde platí výše zmiňované dvojnásob. Vedle 
těchto mužstev máme v klubu ještě takzvanou fotbalovou 
školičku. V ní jsou naše nejmenší děti a učí se hrou základ-
ním fotbalovým dovednostem.

A NAŠE PLÁNY DO NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNY 2018/19?
Družstva mužů budou hrát Krajský přebor Vysočiny 

a Okresní přebor Havlíčkobrodska. Před sezónou došlo k ně-
kolika změnám v kádru mužů. Útočník Jan Pešek odchází 
do Humpolce, který po letech postoupil, do divize. Martin 
Turek ukončil svoje fotbalové působení v A mužstvu, když 
byl osloven k trenérskému působení u ligového mládežnic-
kého mužstva v Jihlavě. Dále z kádru odešel zpět do Slovanu 
H. Brod Michal Beránek a do Kožlí odešel Ondřej Machala. 
Do kádru přišli noví hráči: Jan Marek, Petr Šíma, Erik Koub-
ský, Martin Chlubna, Jarda Urban a Mojmír Ježek. Všichni 
se zapojili do přípravy na novou sezónu a věříme, že se jim 
bude u nás dařit.

Změny nastanou v mládežnické a žákovské kategorii. Vy-
tvořili jsme, spolu s TJ Sokol Hněvkovice, sdružená muž-
stva, která budou hrát okresní soutěže. Po dvou letech je opět 
přihlášeno sdružené družstvo dorostenců Ledeč-Hněvkovi-
ce do okresního přeboru. Hraje se v počtu 7 + 1. Sdružené 
mužstvo starších žáků Ledeč-Hněvkovice bude hrát okresní 
soutěž. Mladší žáci budou pokračovat v soutěži na Kutnohor-
sku. Družstva mladších a starších přípravek se zúčastní všech 
vypsaných turnajů v okrese H. Brod.

Rád bych touto cestou poděkoval všem trenérům a hráčům 
a členům realizačních týmů, za jejich výtečnou reprezentaci 
fotbalového klubu a města, sponzorům a podporovatelům 
za jejich přízeň, bez které by nebylo možné fotbal v Ledči 
provozovat. Vaší pomoci si velice vážíme!

Poděkování samozřejmě patří fanouškům našeho klubu 
a za návštěvy na utkáních i zájem dění v oddíle. Sezóna star-
tuje již 19. srpna a věřím, že se i nadále budeme potkávat 
na stadiónu, který se postupně dostává do formy, odpovídají-
cí současným požadavkům.

Za FK Kovofiniš Ledeč n. S., z.s.   
 Ing. Vratislav Nosek, předseda oddílu 

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2018  
Fotbalový klub KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou

       MUŽI  „A“             KRAJSKÝ PŘEBOR
den datum začátek odjezd domácí - hosté poznámka
So 11.8. 16:30 14:00 Velké Meziříčí
NE 19.8. 16:30 Ledeč-Nová Ves
So 25.8. 16:30 13:45 Náměšť nad Osl- - Ledeč
Ne 2.9. 16:00 Ledeč - Košetice
NE 9.9. 16:00 13:45 Přibyslav - Ledeč n. S. 
Ne 16.9. 15:30 Ledeč - Sapeli Polná
NE 23.9. 15:30 13:45 Pelhřimov - Ledeč 
Ne 30.9. 15:30 Ledeč - Speřice 
So 6.10. 15:00 12:00 Bystřice n. P. - Ledeč 
NE 14.10. 15:00 Ledeč - Chotěboř
So 20.10. 14:30 12:00 HFK Třebíč - Ledeč
NE 28.10. 14:30 Ledeč - Žirovnice
So 3.11. 14:00 11:00 Okříšky - Ledeč 

DOROST      OKRESNÍ PŘEBOR
den datum začátek odjezd        domácí - hosté poznámka
NE 2.9. 13:00 Ledeč/Hněvkovice – Dolní Město 
SO 8.9. 15:00 Humpolec/Speřice – Ledeč/Hněv. hř. Jiřice
NE 16.9. 13:00 Ledeč/Hněvkovice – Keřkov
SO 22.9. 15:00 Štoky – Ledeč/hněvkovice
NE 30.9. 12:30 Ledeč/Hněvkovice – Křivsoudov
NE 7.10. 10:00 Košetice – Ledeč/Hněvkovice
NE 14.10. 12:00 Ledeč/Hněvkovice – Úsobí
SO 20.10. 10:00 Veselý Ždár – Ledeč/Hněvkovice
NE 28.10. 11:30 Ledeč/Hněv. – Habry  

 

      MUŽI „B“             Okresní přebor
den datum začátek odjezd domácí - hosté poznámka
NE 12.8. 16:30 Dlouhá Ves - Ledeč B
So 18.8. 16:30 Ledeč B - Okrouhlice
So 25.8. 16:30 Dolní Město - Ledeč B
So 1.9. 16:00  Ledeč B - Lipnice B
Ne 9.9. 16:00 Kožlí - Ledeč B
So 15.9. 16:00 Ledeč B - Golčův Jeníkov
Ne 23.9. 15:30 Nová Ves u Sv. - Ledeč B
So 29.9. 15:30 Ledeč B - Víska
So 6.10. 15:00 Herálec - Ledeč B
So 13.10. 15:00 Ledeč B - Věžnice
Ne 21.10. 14:30 Přibyslav B - Ledeč B
So 27.10. 14:30 Ledeč B - Světlá B
So 3.11. 14:00 Staré Ransko - Ledeč B

OP STARŠÍCH ŽÁKŮ
den datum začátek odjezd domácí - hosté poznámka
SO 25.8. 10:00 Ledeč/Hněvkovice - Šlapánov
ST 5.9. 17:00 Úsobí -Ledeč/Hněvkovice středa
SO 8.9. 10:00 Ledeč/Hněvkovice -Speřice
SO 15.9. 10:00 Ledeč/Hněvkovice-Herálec 
ST 19.9. 17:00 Ledeč/Hněvkovice - Štoky
SO 22.9. 13:30 Lípa - Ledeč/Hněvkovice
SO 29.9. 10:00 Ledeč/Hněvkovice - Lipnice
ST 3.10. 16:30 Šmolovy - Ledeč/Hněvkovice 
SO 6.10. 10:00 Mírovka-Ledeč/Hněvkovice 
SO 13.10. 10:00 Ledeč /Hněvkovice-Leština
SO 20.10. 10:00 Rozsochatec- Ledeč/Hněvkovice 
SO 27.10. 10:00 Ledeč /Hněvkovice-Tis
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Děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří se přišli rozloučit dne 4. července 
2018 s paní  MARIÍ  POKORNOU 
z Ledče nad Sázavou. 
Poděkování patří též ledečským hasičům 
a panu faráři Bártovi za krásná slova. 
Velmi si vážíme vašich projevů soustrasti 

a květinových darů, které jste přinesli. 
Děkuje zarmoucená rodina

ZEMŘEL  PAN  BOHUMÍR  ŠMEJKAL 
V polovině roku přišlo smutné ozná-
mení, že ve věku 79 let zemřel pan 
B. Šmejkal. Syn velmi známého le-
dečského lékaře se nepotatil a jeho 
životní dráha se ubírala spíše kumš-
týřským směrem. Muzikantský způ-
sob života i s tím spojené bohémství 

nepřinášelo jemu i jeho okolí vždy jen samé radosti. 
Veřejnosti byl znám jako pedagog na zdejší umělec-
ké škole (ve školním roce 1998/99 tu byl dokonce 
ředitelem) a především také jako člen (a rok také 
šéf) věhlasné kapely Melodie, která na sebe od za-
čátku 70. let minulého století poutala pozornost ne-
jen v Ledči, ale i daleko za jejími hranicemi a jeho 
klávesy tu i z hodnocení odborníků zněly velmi dob-
ře. Nechť mu i v prostorách, kde už žádné publikum 
není, neznějí žádné tóny falešně. 

ok 

VZPOMÍNKA a PODĚKOVÁNÍ

Dne 16. srpna 2018 uplynou dva roky 
od úmrtí pana LADISLAVA STARÉHO 
z Ledče n. S. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něj 
s námi, jako na skvělého kamaráda, 
přítele, tátu a manžela. Děkujeme. 
„V našich srdcích žiješ dál...“         

Manželka a děti s rodinami

Dne 13. srpna uplynulo deset let od úmrtí 
paní ZDEŇKY VOBEJDOVÉ  z Ledče 
n. S., naší drahé maminky, manželky, 
dcery, babičky, sestry, velké kamarádky, 
vždy usměvavé a známé paní hostinské. 
Pro nás pro všechny, kteří tě znali, jsi 
neodešla, zůstáváš navždy v našich 
srdcích, protože tě stále milujeme. 

Rodina

Dne 30. července uplynuly 2 roky 
od úmrtí pana JAROSLAVA JANEČKA 
z Ledče n. S. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku. 

S úctou a láskou vzpomínají 
dcery Iva a Hela s rodinami

V našich srdcích budeme vždycky spolu.
Dne 17. srpna si připomeneme první 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek, bratr, strýc 
a švagr, pan  JAROSLAV  URBAN 
z Ledče nad Sázavou.
Navždy s láskou a úctou manželka Jana, 

děti Jaroslav a Marie, sourozenci s rodinami

Dne 21. srpna to bude už 5 let, kdy 
tragicky zemřel náš milovaný syn a bratr, 
pan MARTIN HOSPODKA z Ledče nad 
Sázavou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku.

Rodiče a sourozenci s rodinami     

Osudový byl konec prázdnin roku 2003. 
Smutným dnem je po tom pro nás 28. sr-
pen, kdy před patnácti lety tragicky ze-
mřel náš milovaný syn, bratr a vnuk,  pan 
TOMÁŠ VADINSKÝ z Ledče nad Sázavou. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku. 

Rodiče, bratr Radek a prarodiče

Čas plyne, bolest zůstává. 
Co více můžeme Ti dát. 
Jen kytičku a stále vzpomínat. 
Dne 3. srpna 2018 uplynulo devět let 
od úmrtí paní ALENY KLEMENTOVÉ 
z Hněvkovic. 

S láskou vzpomínají manžel František, 
syn Jára s Janou, vnoučata Fanda 

a Eliška, dcera Anina a Jára 

Tenisový klub Ledeč nad Sázavou vás zve na 

OSLAVY 40 LET LEDEČSKÝCH KURTŮ
22. září 2018 od 11 hodin na ledečských tenisových kurtech nad hradem

Program: Turnaj závodních hráčů, nabídka almanachu, suvenýrů, seznámení s areálem, historickými dokumenty 
a fotografi emi, občerstvení a nakonec ohňostroj. Do rámce oslav je zařazen také tradiční tenisový turnaj dorostu 

LEDEČSKÝ ZÁMEK * 25. – 27. 8. 2018
Tenisové kurty Ledeč nad Sázavou, těšíme se na Vás!




