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ZPRÁVY Z RADNICE (UPRAVENO PRO POTŘEBY ZPRAVODAJE)

ZUBNÍ POHOTOVOST 
SRPEN 2019

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

17. – 18. 8. NEOBSAZENO

24. – 25. 8. Dr. Landsmanová Romana, 
Hrnčířská 2925, H. Brod Tel.: 569 428 238

31. 8.  – 1. 9. Dr. Veletová Veronika, 
Habrecká 450, Ledeč n. S. Tel.: 569 721 509

7. – 8. 9. Dr. Maštálka Jan, Habrecká 
450, Ledeč n. S. Tel.: 569 721 553

14. – 15. 9. Dr. Saidlová Martina, 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 
komínových těles, dopojení spotřebičů 

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

Kontakt na telefon: 776 666 014.

V červenci se rada města sešla 15. 7. 2019. Na svém jednání 
rada města probrala tyto podstatné body:
– Vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu Města Ledeč nad 

Sázavou na rok 2019.
– Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 

organizaci „Tenisový klub Ledeč” v celkové výši 18 000 Kč 
na nákup umělých tenisových čar.

– Schválila poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, 
v rámci grantového programu „Investujeme v sociálních služ-
bách 2019“, na podporu realizace projektu „Kompletní rekon-
strukce střediska osobní hygieny v sídle Pečovatelské služby 
v Ledči“, ve výši 70 % z uznatelných nákladů projektu. 

– Schválila jmenování komise pro posouzení a hodnocení na-
bídek veřejné zakázky ve zjednodušeném řízení, pod názvem 
„Přístavba sportovního centra“.

– Schválila schválení provozního řádu a ceníku pronájmu 
Spolkového domu Habrek s účinností od 15. 7. 2019.

– Schválila ukončení nájemní smlouvy s paní Evou Blažkovou 
na pronájem části pozemku Husova náměstí na pořádání Far-
mářských trhů.

– Schválila uzavření „Smlouvy o dodávkách kuchyňského ole-
je a tuku“, s fi rmou Libor Černohlávek, Církvice a pověřuje 
starostu města podpisem této smlouvy.

– Schválila prodloužení nájemních smluv v Domě s pečovatel-
skou službou.

– Schválila asistenci členů SDH Ledeč nad Sázavou při zabez-
pečení požární ochrany v rámci akce Bitva o Notorburg.

Zastupitelé města se sešli v měsíci červenci dne 22. 7. 2019 
a z tohoto jednání pro potřeby zpravodaje vybíráme:
– Schválení prodeje 8 pozemků v lokalitě Plácky (3 pozemky 

zůstávají zatím bez majitele).
– Schválení prodeje pozemků v k. ú. Ledeč obci Bojiště a man-

želům Tláskalovým.
– Schválení změny usnesení ZM ze dne 24. 6. 2019 ve smys-

lu ukončení Smlouvy o správě a provozu areálu městského 
zimního stadionu a to dohodou ke dni 31. 7. 2019 a pověřuje 
starostu města podpisem této dohody.

– Schválení zřizovací listiny organizační složky města - Zimní 
stadion Ledeč. Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Základní škola v Ledči – oprava a staveb-
ní úpravy gastro provozu“ se společností ATOS, spol. s r.o., 
jehož předmětem je navýšení celkové ceny díla (vícepráce/
méněpráce) o 431 740 Kč včetně DPH. 

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je 11. září 
2019. Kompletní usnesení z  jednání rady města a  zastupi-
telstva města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-

line přenos lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz  

Mgr. M. Simandl, místostarosta

MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ? 
To je název nového pořadu KARLA SOUKUPA,

Město Ledeč n. S. srdečně zve všechny na toto představení, které se bude konat
VE ČTVRTEK 12. ZÁŘÍ 2019 OD 19:00 HOD. V SÁLE GYMNÁZIA.

Těšit se můžete na poučný a zábavný dialog z atraktivního hereckého prostředí. V pořadu 
vystoupí populární herečka Michaela Dolinová, která se s diváky podělí o své zážitky, 

zkušenosti, zajímavé historky a předvede divákům své umění. Cena vstupenky 150 Kč. 

Od 19. srpna si můžete rezervovat vstupenky na adrese http://rezervace.ledecns.cz, nebo 
zakoupit v Turistickém informačním centrum na Husově náměstí v Ledči. 

DS, TD

POD HRADEM MALÁ ZMĚNA
Od září 2019 dochází k malé změně v provozní době ve Vinárně Pod hradem. 

Otevřeno bude od středy do soboty. Po domluvě je možno zajistit provoz dle potřeby.
Tel.: 603 156 118, 604 508 581. Děkujeme za pochopení. 

Tomkovi
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ODVLHČENÍ ZIMNÍHO STADIONU FINIŠUJE

PRODEJ POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH 
DOMŮ V LOKALITĚ PLÁCKY – II. ETAPA

V souladu s investičními prioritami zastupitelstva města pro rok 2019 se v prázdninových měsících realizuje projekt 
odvlhčení zimního stadionu. Vzhledem k tomu, že náš ZS je postaven dle téměř shodné projektové dokumentace jako ZS 
v Sedlčanech (stejný projektant), byly využity zkušenosti z tohoto stadionu s již dříve instalovaným zařízením pro tento účel. 
Celá investiční akce v hodnotě cca 1 mil. korun by měla být dokončena do 31. 7. 2019  V nadcházející sezoně by tak již 
nemělo docházet ke srážení vlhkosti ve střešní části ZS a instalované zařízení by tak mělo výrazně přispět k  omezení koroze 
střechy  a tím zajistit i  výrazné prodloužení její životnosti.     Ing. Zdeněk Tůma

ZM na svém zasedání dne 22. 7. 
2019 a v souladu s „Pravidly prodeje 
pozemků pro výstavbu 11 rodinných 
domů v lokalitě Plácky – II. etapa“ 
schválilo prodej osmi z těchto po-
zemků. Zbývající tři volné pozemky 
jsou vyznačeny na přiložené map-
ce. Prodej těchto volných pozemků 
parc. č. 913/23, 913/28 a 913/29 vše 
v k. ú. Ledeč nad Sázavou bude pro-
bíhat stejným způsobem jako v kole 
prvním a to dle výše uvedených 
„Pravidel“, která jsou k dispozici na 
webových stránkách města v sekci 
„Aktuality“ případně na oddělení 
majetku a investic MěÚ Ledeč nad 
Sázavou. 
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Drašnarová Herzán
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NA PETRA A PAVLA BYL OTEVŘEN KULTURÁK

POMOZTE S PÁTRÁNÍM! 
POHŘEŠOVANÝ PARTNERSKÝ PÁR

ŽNĚ URYCHLILO HORKÉ LÉTO 
– ZAČALY UŽ NA ZAČÁTKU PRÁZDNIN

Otevření a zahájení provozu kulturního sálu v Habre-
ku proběhlo 29. června 2019. Akce to byla velice zdařilá, 
přálo počasí, přišli nejen obyvatelé našich třech vesniček 
(Habrek, Obrvaň, Souboř), ale i pozvaní hosté se dostavili, 
pan farář u Keblova dal požehnání, stuha byla přestřižena 

a uchována na památku, no a nechybělo zasazení stromu, 
jak jinak, než habru. Místní děti s rodiči přidali nějaké ta-
nečky a písničky, ženy upekly plno buchet a všelijakých 
dobrot, hasiči se postarali o uhašení žízně a nasycení dob-
rým grilovaným prasátkem. Nechyběla ani pěkná a kva-
litní hudba v podání skupiny KNOKAUT.  No, a protože 
bylo opravdu horko, bylo pro děti připraveno na ochlazení 
vodní brouzdaliště. Všem, kteří přišli, děkujeme za účast 
a těm, kteří tuto akci fi nančně podpořili a přiložili ruce 
k dílu, patří jisto jistě nemalý dík. Věříme, že tato akce 
nebyla poslední a že Spolkový dům Habrek bude „ŽÍT“. 
O případném pronájmu tohoto areálu na soukromé, fi rem-
ní, školní, zájmové a spolkové akce lze získat bližší infor-
mace v Informačním centru našeho města. 

Ing. Hana Horáková

Policisté z Místního oddělení v Dejvicích přijali oznáme-
ní o pohřešování muže Přemysl HERZÁN, nar. 1962 a ženy 
Marie DRAŠNAROVÁ, nar. 1946, kteří spolu dlouhodobě 
žili v bytě na Praze 6  - Bubeneč.

Rodina oznámila pohřešování dvojice poté, co se jim žena 
a ani její partner dlouhodobě neozývali a nevěděli, kde se 
nachází. Policisté okamžitě začali po dvojici pátrat, kontak-
tovali další příbuzné a známé. Na základě vyšetřování všech 
blízkých osob zjistili, že měla dvojice v plánu odjet svým 
vozidlem značky Renault Fluence (stříbrné barvy) regis-
trační značky 2AT 3544 někam na Moravu. Policisté dalším 
šetřením získali svědectví, že byl muž spolu se ženou dne 6. 
června spatřeni ve svém vozidle na odpočívadle u Dálnice 
D1 poblíž 66. km.  Od té doby policisté nemají o pohybu či 
místě pobytu pohřešované dvojice žádné informace. V tuto 

chvíli nelze vyloučit, že by se mohli nacházet v zahraničí 
a taktéž nelze vyloučit, že se stali obětí trestného činu.

Jelikož se pohřešované osoby pohybovaly u sjezdu 66 km 
dálnice D1, tak je možné, že se mohly pohybovat v okolí 
Ledče nad Sázavou. Z tohoto důvodu policisté prosí veřej-
nost o pomoc při pátrání po pohřešovaných osobách. Ja-
kékoliv informace či svědectví mohou občané oznámit na 
linku 158. Popis:

Pohřešovaná > Marie Drašnarová je přibližně 180 cm vy-
soká, střední postavy, zelené oči, ryšavé vlasy a nosí diop-
trické brýle.

Pohřešovaný Přemysl Herzán je přibližně 165 cm vysoký, 
střední postavy, modré oči a šedivé na krátko střižené vlasy.

<https://aplikace.policie.cz/patrani- soby/PersonDetail.
aspx?person_id=22460616190011

Velmi teplé dny urychlily začátek žní také na Vysočině. 
Za ledečským sídlištěm se najednou  objevila pohyblivá 
“železná hora”, tedy obilní kombajn a ukusovala lán ozi-
mého ječmene. Jak nás informovali sami zemědělci, v době 
uzávěrky novin,  tedy zhruba v první polovině žňových 
prací, nelze ještě dělat předčasné závěry, jaká ta letošní 
úroda bude. Prozatím se jeví spíše průměrnou,  ale  určitě 

nebude rekordní. Přejme zemědělcům, ať úrodu hlavně 
dobře sklidí, aby je nenavštívil “nebeský kombajn”, tedy 
přívalové lijáky s kroupami. Motoristům pak přejme pevné 
nervy v koloně   za vlečícími  se kombajny a vzpomeňme 
na slova Karla Havlíčka Borovského: „Jedině sedlák dělá 
z hnoje chleba, všichni ostatní pak pravý opak“. 

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

ZA MĚSÍC ČERVENEC 2019
UKRADENÁ PRAMICE VE 
SLUNEČNÍ ZÁTOCE – dne 29. 
6. 2019 ve 20:15 hod. přijala hlíd-
ka oznámení o odcizení pramice 
ve Sluneční zátoce, kterou odcizil 
40letý muž, který šel ze Stvořidel 
a měl namířeno do Chřenovice, kam 
se chtěl plavit na odcizené pramici. 
Tuto si však při jeho „dlouhé plav-
bě“ poznala v Ledči n/S. u mostu 
skutečná majitelka této pramice, 

která ihned na místo přivolala hlídku PČR. Pachatel byl na mís-
tě zadržen a místo do Chřenovic putoval do policejní cely, kde 
si následující den převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu 
krádeže. Věc byla zpracována ve zkráceném přípravném řízení 
a spisový materiál předložen k dalšímu rozhodnutí na Okresní 
státní zastupitelství Havlíčkův Brod. Odcizenou pramici v hod-
notě 9.000,- Kč si na místě převzala poškozená, pachatel byl pro-
puštěn následně na svobodu. Na spravedlivý trest u soudu, kdy 
mu hrozí odnětí svobody až na 2 roky, čeká na svobodě. 

ŘÍDIL VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU – dne 1. 7. 
2019 v 09:05 hodin v Ledči nad Sázavou, na Tyršově nábřeží 
u obchodního domu Billa kontrolovala hlídka PČR PS Ledeč nad 
Sázavou řidiče motorové vozidlo zn. Nissan Almera modré barvy, 
kdy bylo policejní kontrolou zjištěno, že toto řídí 54letý cizí státní 
příslušník, který předložil ke kontrole neplatný řidičský průkaz vy-
daný ve své zemi. Řidič byl vyzván k provedení dechové zkoušky 
přístrojem Dräger Alcotest, která byla pozitivní s výsledkem 1,75 
‰ alkoholu v dechu a v 09:15 hodin s výsledkem 1,8 ‰ alkoholu 
v dechu. Cizinec je tak podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky, kdy mu tak u soudu hrozí trest odnětí 
svobody v trvání až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. 
Cizinci byla na místě zakázána další jízda a věc bude zpracována 
ve zkráceném přípravném řízení a následně předložena na Okresní 
státní zastupitelství k dalšímu rozhodnutí.

VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍ DOMU V LEDČI N.S. – 
dne 4. 7. 2019 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu 
zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchaných přečinů 
krádež a porušování domovní svobody, kterých se dopustil do-
sud nezjištěný pachatel v době od 16:00 hodin dne 16. 6. 2019 
do 11:45 hodin dne 4. 7. 2019 v Ledči n. S. vnikl na uzamčený 
oplocený pozemek rekreačního domu v ul. Poštovní, otevřel si 
na ventilaci přiotevřený světlík umístěný nad dveřmi do veran-
dy, kterým vlezl dovnitř, kdy dům prohledal a odcizil petrole-
jovou secesní lampu stáří 110 let, různé porcelánové starožitné 
sošky a další starožitnosti, čímž způsobil ve výši na odcizených 
věcech a poškozeném zařízení rekr. chalupy škodu ve výši nej-
méně 31.000,- Kč. V případě zjištění pachatele tomuto u soudu 
hrozí trest odnětí svobody v trvání až 3 roky. 

ŘÍDIL VOZIDLO POD VLIVEM ALKOHOLU – dne 8. 7. 
2019 v 18:10 hod v obci Hradec u Ledče n./S. hlídka Policie 
ČR PS Ledeč n./S. kontrolovala nákladní vozidlo Ford Transit 
bílé barvy, které řídil 36letý muž, který na místě nepředložil do-
klady potřebné k řízení vozidla (řidičský průkaz), provedenou 
dechovou zkouškou přístrojem Dräger Alcotest byla zjištěna 
přítomnost alkoholu v dechu řidiče 2,74 ‰ alkoholu v dechu, 
stejnou hodnotu ukázal přístroj i v rámci opakované dechové 
zkoušky. Lustrací řidiče v centrálním registru řidičů bylo zjiš-
těno, že tento má v současné době uložen zákaz činnosti a byl 
v posledních dvou letech odsouzen pro přečin ohrožení pod vli-
vem návykové látky. Řidič je tak podezřelý ze spáchání přečinů 
ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání, kdy mu tak u soudu hrozí trest odnětí 
svobody v trvání až na 3 roky, peněžitý trest nebo zákaz činnos-
ti. Na místě byla podezřelému zakázána další jízda a věc bude 
zpracována ve zkráceném přípravném řízení a následně předlo-
žena na Okresní státní zastupitelství k dalšímu rozhodnutí.

VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA – dne 13. 7. 2019 byly policej-
ním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního ří-
zení ve věci spáchaných přečinů krádež a poškození cizí věci, 
kterých se dopustil neznámý pachatel v době od 11:00 hodin 
dne 12. 7. 2019 do 11:15 hodin dne 13. 7. 2019 v Ledči n./S., 
ul. Stínadla za garážemi, kde rozbil okno u dveří spolujezdce 
nákladního vozidla Iveco Eurocargo, následně si otevřel dveře, 
sáhl do vozidla a z držáku na přístrojové desce odcizil tablet zn. 
Samsung nezjištěného v.č. a z prohlubně na přístrojové desce 
mince v celkové částce 2.000,- Kč, kdy tak způsobil poškoze-
nému celkovou škodu ve výši 11.000,- Kč. V případě zjištění 
pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody v trvání až 
2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. 

VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA – k dalšímu vloupání do vo-
zidla došlo dne 21. 7. 2019 v době od 14:00 hod. do 21:00 
hod. v Ledči n/S., na Husově nám. na parkovišti před infocen-
trem, kdy neznámý pachatel nezjištěným způsobem překonal 
uzavření předních oken u zde parkujícího vozidla zn. Škoda 
Octavia combi, které stáhl, aniž by vozidlo poškodil, následně 
vnikl skrz otevřená okna do vozidla, kde otevřel oba kastlíky 
na palubní desce, ale nic z nich neodcizil. Dále nezjištěným 
předmětem poškodil lak vozidla na předních pravých dveřích 
a to tak, že pod zpětným zrcátkem udělal dvě rýhy o velikosti 
5 cm ve tvaru kříže, kdy tak způsobil škodu ve výši nejméně 
1.500,- Kč V případě zjištění pachatele tomuto u soudu hro-
zí opět trest odnětí svobody v trvání až 2 roky, zákaz činnosti 
nebo propadnutí věci. 

npor. Josef Daněk, DiS., 
zást. vedoucího OO Světlá n. S., 

Policejní stanice Ledeč n. S.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA 

NOTORBURG OSVĚTLOVALA PYROTECHNIKA 
I OPRAVDOVÉ BLESKY

Měsíc červenec byl pro hasiče typickým prázdninovým mě-
sícem. Výjezdy na události všeho druhu jsou v plném proudu. 
Než se pustíme do rozboru událostí, je zapotřebí připomenout, 
že začínají žně. Na vyprahlých polích sklízecí technika každo-
ročně způsobí řadu požárů. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, 
nejen při těchto činnostech, ale i při dalších činnostech venku.

Profesionální hasiči za minulý měsíc byli 20x vysláni na po-
moc občanům v tísni, či ohrožení.  Začátek července se nesl 
v duchu počasí. V naší činnosti převládaly technické pomoci 
ve formě odstranění stromů a čerpání vody. Od půlky měsíce se 

do výčtu výjezdů přidaly zejména dopravní nehody. Z větších 
zmíním nehodu osobního automobilu v nočních hodinách 9. 7. 
u Ostrova a dopravní nehodu dvou osobních aut u obce Bez-
děkov. Kuriózní zásah se odehrál 15. 7. na jezu na Heroldově 
nábřeží, kde si žena přivodila úraz nohy a byla námi transpor-
tována pro záchrannou službu na břeh řeky. Krom jiných čin-
ností jsme byli 2x na zásahu v sousedním středočeském kraji

ppor. Jan Šimanovský, velitel požární stanice Ledeč 

ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

V sobotu 20. 7. 2019 proběhla na 
louce u řeky Sázavy u Sechova tradič-
ní BITVA O NOTORBURG, pořádaná 
ledečskou skupinou historického šermu 
Notorix Denatur. Letošní scénář zavedl 
asi tisícovku diváků k fi ktivním kořenům 
notorburských válek od doby kamenné. 
Necelé dvě stovky účinkujících předved-
ly chronologickou sérii bitev o zázračný 
pramen přes období doby bronzové, že-
lezné, přes gotiku až po jaderný výbuch, 
který vrátil dějiny zpět na výchozí bod. 

Kromě velkolepé bitvy s celou řadou 
pyrotechnických efektů diváci zhlédli 
doprovodný program v podobě ukázek 
dobových řemesel, zápasů a turnajů, 
chovu dravců a hadů, přičemž se sami 
mohli řady aktivit zúčastnit. Děti pak 
ocenily historický kolotoč anebo dět-
skou variantu bitvy, u které mohly vybít 
energii načerpanou z hlavního předsta-
vení. O bezpečí diváků i účinkujících se 
postarali ledečští dobrovolní hasiči, kte-
ří pomohli s realizací dětské skluzavky, 

fontány, osvěžení publika i účinkujících 
a zajistili požární dozor. Součástí večer-
ního programu bylo vystoupení hudeb-
ních skupin Novoveska, Primitive Plebs, 
Peshata, Decibelo Retardo a Třetí stupeň 
tortury. Šestnáctý ročník se podle slov 
pořadatelů opět vydařil a děkují všem, 
kteří s realizací akce pomohli, anebo ji 
jako diváci navštívili.

Mgr. Dan Horký, 
foto Kamil Fotostyx

První polovina letních prázdnin byla pro LEDEČSKÉ DOB-
ROVOLNÉ HASIČE překvapivě klidná. Jednotka vyjela pouze 
k jednomu zásahu, kde bylo na místě zjištěno, že se jedná o pla-
ný poplach a v přibližně pěti případech vzhledem k charakteru 
počasí byla zavlažována veřejná prostranství a zeleň. Kromě asi-
stence na Bitvě o Notorburg spolku Notorix Denatur a Vikingské 
bitvě spolku Thornwaldsons ledečští hasiči realizovali ukázku 
techniky klientům o. p. s. Háta. Další ukázka techniky a činnosti 
proběhla na dětském táboře v Chřenovicích. Ze spolkových akti-
vit lze připomenout pochod okolo Ledče, uspořádaný hradecký-
mi hasiči. Věříme, že i druhá polovina letních prázdnin bude mít 
poklidný a bezpečný průběh.

3H aneb HART HASIČSKÝ HARCOVNÍK, řeč je o panu 
LIBORU HARTOVI z Ledče, který na konci letošního čer-
vence oslavil své 66. narozeniny. Bez pana Libora Harta se 
prakticky neobejde žádná akce zdejších hasičů, a to nejen jako 
pozorovatele, ale vždy přiloží ruku k dílu a je aktivním po-
mocníkem při práci sboru. Má to prostě v genech i rodinné 
tradici! Oslavenci přejeme pevné zdraví, děkujeme za pomoc 
a budeme se těšit na všechna další společná setkání. 

Poznámka redakce: Protože vím, že pan Libor Hart je také 
pravidelným čtenářem Ledečského zpravodaje, upřímně se 
k přání jeho kolegů přidávám. ok
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MY Z BARBORKY

S HÁTOU DO PRÁCE II.

Červenec jsme pojali jako měsíc vý-
letů.  Započali jsme ho cestou do Zá-
meckého pivovaru Zbraslavice. Mile 
nás tu přivítali a provedli nás prostory 
pivovaru. Nesměla chybět ani ochut-
návka místního piva. Na následný oběd 
jsme dali na rady zkušených a vyrazili 
do vyhlášené restaurace U Huberta. 
Vyplatilo se a my odsud odcházeli 
s úsměvem na tváři a plnými bříšky. 
Takovéto výlety si necháme líbit!

Další zastávkou byl Humpolec, kde 
nás zaujal projekt Legiovlak. Unikátní 
expozice legionářských vagónů z let 
1918/20, kdy čs. legionáři ovládli Si-
biř. Projekt nás velmi oslovil, prohlédli 
jsme si legionářské uniformy, poštovní 
či lékařský vagón. Nesměla chybět ani 

fotečka s pány legionáři a koupě malé-
ho suvenýru a už hurá na oběd. 

Chladnější červencové počasí přímo 
vybízelo k dalšímu výletu, tentokrát 
byla cílem zřícenina hradu Lichnice. 
Okolní nádherná příroda a úžasný vý-
hled z rozhledny Milada pro nás byly 
nezapomenutelnými zážitky. Výlety 
v přírodě u nás prostě vedou.

Avšak o prázdninách i pracujeme, na-
příklad náš Míša se vrhl do úpravy lavič-
ky na venkovní posezení. Pořádně obrou-
sit a natřít a měl práci na celé dopoledne. 
Zvládl to však na jedničku a my už se 
těšíme na společné posezení na zahradě 
Barborky. Naši kluci také pravidelně pe-
čují o auta, vyluxovat, uklidit, umýt, to 
všechno je pro ně zábava a hračka. A pak 
už hurá na další výlet!

Posledním v tomto měsíci byl Farma-
park Soběhrdy, místo se spoustou atrak-
cí, zvířátek a zábavy. Vyzkoušet lanové 
hřiště, zaskákat si na nafukovacích tram-
polínách, prohlédnout si a nakrmit zví-
řátka, to je jen málo z toho, co zde mají.  

Informace o aktivitách, které tato or-
ganizace pořádá, lze sledovat na www.
hata-ops.cz a na FB stránkách: www.
facebook.com/cdsbarborka/, www.fa-
cebook.com/hataops/ Chyba! Odkaz 
není platný.         

K. Davidová, CDS Barborka

Další etapa projektu S Hátou do práce II. pomalu končí. 
V tomto období se podařilo zaměstnat 12 osob se zdravot-
ním hendikepem. Jde od osoby z Ledečska a Humpolecka, 
které našly uplatnění jako uklízeči, údržbáři, recepční a ob-
sluha v kavárně. 

Firmy, které daly příležitost těmto osobám, jsou Cowor-
kingové družstvo Spolu v Humpolci, Domov ve Věži, Atos 
spol. s r. o. v Ledči a také Háta, o. p. s. Následující schůzka 
pro zájemce o účast v projektu proběhne dne 10. 9. 2019 od 
8.30 h v budově společnosti Háta, o. p. s., Barborka 1191. 
Bližší informace o projektu pro účastníky i zaměstnavatele 
poskytne paní Eva Moravcová, tel.: 737 017 404.

Tento projekt je fi nancován z Evropského sociálního 
fondu: Operační program Zaměstnanost: 1 Podpora za-
městnanosti a adaptability pracovní síly, evidovaného pod 
registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009061 
(S Hátou do práce II.). 

Eva Moravcová
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Pokud naleznete nebo po-
strádáte nějaký předmět, máme 
pro vás tyto informace:

Ztráty a nálezy upravuje zá-
kon č. 89/2012 Sb., konkrétně 
§ 1051-1065. Město přebírá 
pouze nálezy nalezené na jeho 
území.

NA LEDEČSKÉM MĚST-
SKÉM ÚŘADĚ ČEKAJÍ NA SVÉ MAJITELE TYTO 
NALEZENÉ VĚCI:
– peněženka textilní s fi nanční částkou – nález 2014
– dámské kolo – nález 2014
– peněženka dámská – nález 2014
– peněženka s fi nanční částkou – nález 2015
– maketa mobilního telefonu – nález 2016

– peněženka s fi nanční hotovostí – nález 2016
– svazek klíčů – nález 2017
– fi nanční hotovost – nález 2017
– mobilní telefon – nález 2018
– jízdní kolo – nález 2018
– fi nanční hotovost – nález 2018
– průkaz obsluhy motorových vozíků – nález 2018
– míč – nález 2018
– mobilní telefon – nález 2018
– fi nanční hotovost – nález 2018
– mobilní telefon – nález 2018

* ZTRÁTY A NÁLEZY * ZTRÁTY A NÁLEZY *

KOLEM MELECHOVA 2019 – ZPRÁVA – VÝSLEDKY

INFORMACE PRO VŠECHNY UŽIVATELE, KTEŘÍ SLEDUJÍ 
TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM KABELOVÝCH 

TELEVIZNÍCH ROZVODŮ V LEDČI N. S. – SÍDLIŠTĚ

Pokud některou z uvedených věcí postrádáte, 
kontaktujte městský úřad – odbor vnitřní 
správy – odd. matriky a evidence obyvatel, 
paní Lenku Smítkovou, tel. č. 569 729 554.

V souvislosti s dokončením přechodu na digitální vysílání 
byla pro hlavní stanici pořízena nová technologie, která nám 
umožní přenos vysílání v HD kvalitě přes satelit. Od 25. 6. 
2019 byl přenos vysílání v HD kvalitě uveden do zkušebního 
provozu. Následující informace jsou důležité pro příjem vysí-
lání v HD kvalitě u vás doma, u vašich televizních přijímačů.

LADĚNÍ DVB-C K příjmu DVB-C je zapotřebí televizní 
přijímač podporující příjem DVB-C (kabelový) nebo set-to-
p-box DVB-C. Na trhu existují kombinované set-top-boxy 
pro příjem více systémů, např. DVB-T2, DVB-S, DVB- C. 
Při ladění je potřeba u televizoru nebo kombinovaného set-
top-boxu vybrat ladění pro DVB-C (někdy označováno jako 
kabelové), při vyhledávání zadat parametry (mohou být po-
jmenovány různě na různých typech zařízení): 

Frekvence (startovací): 257 MHz 
Symbolová rychlost:  6900 KBps 
 QAM  modulace:  256 QAM  
Vyhledání sítě:   ANO 

Poslední parametr „Vyhledání sítě“ zajistí naladění všech 
dostupných programů v nabídce. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zkušební přenos vysílání, 
je nutné v jednotlivých bytových domech u všech uživate-
lů vyhodnotit příjem signálu, a to záporné, ale i kladné po-
znatky. Podle výsledku hodnocení (předpokládáme do konce 
srpna 2019) bude následně na základě získaných informací 
provedena případná kontrola signálu domovních zesilovačů.

Přenos vysílání v HD kvalitě umožňuje si vybrat z nabíd-
ky 79 programů, z toho 37 programů v češtině, dále pak jsou 
v nabídce programy v němčině i angličtině.

Přenos pozemního vysílání bude souběžně s vysíláním 
v HD kvalitě zachován cca 5 měsíců do doby, než bude vysí-
lání ukončeno ze strany Českých radiokomunikací. Všichni, 
kteří se budou rozhodovat, zda koupit novou televizi nebo 
set-top-box, budou mít čas na rozhodnutí. 

Jiřina Forstová

Šestnáctý ročník cyklistického závodu Kolem Melechova 
2019 je historií. Přes nepříznivou předpověď počasí se v so-
botu trasu závodu rozhodla zdolat šedesátka účastníků. Jest-
li byl tento ročník v něčem výjimečný, tak to byla účast ka-
tegorie žen, kterých se v pelotonu pohybovalo osm. A věřte, 
že to byl velice pěkný pohled. Kategorie mužů absolvovaly 
celkem 3 okruhy v délce 68,4 km, kategorie žen a juniorů 2 
okruhy v délce 45,6 km. 

Po hromadném startu se na čele závodu vyprofi lovala 
skupina osmi závodníků, ve které byl i loňský vítěz Richard 
Habermann. Jak později v rozhovoru uvedl, tak se z této sku-
piny pokoušel stále někdo odjet a vypracovat si rozhodující 
náskok. Vítězství v kategorii muži si po v rychlém a drama-
tickém závěrečném spurtu vybojoval Richard Habermann, 

Kovo Praha v čase 1:49:21. V těsném závěsu za ním dojela 
dvojice Tomáš Bakus a Doležal Adam z ČEZ CT Tábor. 

V kategorii ženy si vítězství vybojovala Lenka Petříková, 
Agro Kolín v čase 1:25:33. Mezi juniory se na prvním místě 
umístil Pavel Svoboda, Vokolek Cycling team. 

Podrobné výsledky závodu a celkové hodnocení Poháru 
Melechov naleznete na www.melechov.cz. 

Všichni vítězové si postupně vyzkoušeli nové stupně vítě-
zů, které budou provázet akce Poháru Melechova v dalších 
letech a převzali si na nich medaile i množství věcných darů, 
které poskytli sponzoři a podpořili tím konání akce. Nako-
nec i to počasí se slitovalo, celý průběh akce proběhl bez 
deště a krátce nám posvítilo i sluníčko. Déšť se spustil až 
s vyhlášením výsledků a medailovou žní. 

Josef Jukl, ředitel závodu
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LETNÍ AKTIVITY NAŠICH KLIENTŮ

KLIENTI Z KOMUNITNIHO BYDLENÍ VE SVĚTLÉ N. S. 
SE SNAŽÍ ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU

Léto je téměř v pl-
ném proudu a aktivní 
odpočinek patří mezi 
naše oblíbené činnosti. 

Klienti Háje i Ko-
munitního bydlení ve 

Světlé nad Sázavou absolvovali v polovině června vyhlídkový 
let nad Hradcem Králové. Akci uspořádala Armáda ČR, v rám-
ci doprovodného programu si klienti prohlédli vojenskou tech-
niku, ukázky Policie ČR a ochutnali vojenský guláš. Zážitek 
z celého dne byl pro ně nezapomenutelný.

I nadále povzbuzujeme fotbalisty FK Ledeč v krajském pře-
boru. Hráči naše klienty berou jako věrné fanoušky a v závěru 
sezóny se s nimi zvěčnili na společné fotografi i. Již se těšíme 
na další sezónu!

Krásnou týdenní dovolenou strávili uživatelé Domova Háj. 
Byli ubytováni v rekreačním středisku Radost ve Vlastějovi-
cích, kde si užívali chvíle pohody a klidu. Vyráželi na výlety po 
okolí: konkrétně na hrad Český Šternberk, zámek ve Zruči nad 
Sázavou, do pivovaru v Kácově, při zpáteční cestě se zastavili 
v Parazoo ve Vlašimi. Večer si opékali špekáčky. Domů se vra-
celi po několika dnech plni zážitků. Dovolená se jim moc líbila 
a již se těší na další.

Kromě toho se klienti věnují sportovním aktivitám, zejména 
populární hře pétanque. Navštěvují svoje příbuzné nebo chodí 
na výlety a procházky po okolí. Zvlášť oblíbenou destinací jsou 
nedaleká Stvořidla.      

Karel Borek, DiS., 
aktivizační pracovník Domova Háj

Šest klientů komunitního bydlení, 
kteří se loni na jaře přestěhovali do 
Světlé nad Sázavou, se snaží zapojit 
do pracovního procesu. 

První začala pracovat loni v červnu 
Šárka na místní základní škole. „Jsem 
ráda, že mám práci – úklid mě baví. 
Navíc se mi snaží vyjít vstříc, a v pří-
padě potřeby vymění i směnu, abych 
se mohla s ostatními zúčastnit zajíma-
vých akcí – jako například v červnu, 
když jsme jeli do Horáckého divadla 
v Jihlavě na muzikál Šakalí léta“, 
uvedla Šárka.

Od poloviny května jezdí 2x týdně 
pracovat do Havlíčkova Brodu Mi-
roslav, který také uklízí – v současné 
době okolí krámku Čistá duše na psy-
chiatrické nemocnici. „Do Havlíčkova 
Brodu i zpět jezdím od první směny 
sám. Práce není náročná a baví mě. 
Už jsem posílal i e-mail mé opatrovni-
ci z Městského úřadu v Ledči nad Sá-
zavou, aby věděla, jak se mi daří. Byl 
bych rád, kdyby si mi časem rozšířil 
počet dnů, kdy budu jezdit do práce,“ 

uvedl pan Miroslav. Jeho partnerka 
Lenka byla v červnu v Havlíčkově 
Brodě na úřadu práce, kde se konala 
miniburza práce. „Dostala jsem dvě 
nabídky na práci, ráda bych některou 
využila, zkušenosti již mám – praco-
vala jsem v Hotelu Slunce v Ledči nad 
Sázavou, např. práce v kuchyni by mě 
bavila,“ uvedla paní Lenka.  

Klienti komunitního bydlení ve 
Světlé nad Sázavou se zapojují i do 
charitativních akcí bez nároků na fi -
nanční odměnu. Naposledy v polovi-
ně května do Sbírky potravin.

Cílem sociální služby poskytova-
né klientům komunitního bydlení je 
mimo jiné poskytovat podporu při 
vyhledávání pracovních příležitostí, 
komunikovat s jejich potenciálními 
zaměstnavateli, doprovázet klienty 
k výběrovým řízením, a zajišťovat 
vhodnou míru potřebné podpory v za-
městnání.

Andrea Šeredová, 
sociální pracovnice Domova Háj
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OD VÝCHODNÍCH BRAN MĚSTA VYHNALI ŤUHÝKA

REQUIEM ZA ŠÍPKOVÉ KEŘE
Na severovýchodním okraji Ledče nad Sázavou - na hra-

nici Horní Ledče a Hradce, dochází k velkým změnám. Bý-
valé pole se stává místem rozsáhlé výstavby. Dříve klidné 
místo na okraji města se mění v sídliště nových rodinných 
domů. Tlak na přírodu tu velmi roste. 

O to smutnější je, že svého konce se dočkaly i porosty, 
které snad žádné výstavbě nebránily. Mám na mysli rozsáh-
lé porosty keřů růže šípkové na hraně pole a úvozové cesty 
směrem ke Křížům. Po dlouhá léta tam růže rostly, bránily 
splavení hlíny z pole a tvořily důležité útočiště pro ptactvo 
i mnoho dalších živočichů. 

Ve jmenovaných keřích kromě jiných opeřenců pravidel-
ně hnízdil i zákonem chráněný ťuhýk obecný - druh, který 
je uváděn v Seznamu zvláště chráněných rostlin a živočichů 
podle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, mezi ohroženými druhy a zároveň je uveden 
i ve Směrnici 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků 
v její příloze I.  Druhy uvedené ve zmíněné příloze I. jsou 
předmětem zvláštních opatření týkajících se ochrany jejich 
stanovišť s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožová-
ní v jejich areálu rozšíření.“ 

Šípkové (případně trnkové) křoviny si ťuhýci pro hnízdě-
ní vybírají z několika důvodů. Jednak poskytují jejich mlá-
ďatům ideální ochranu před predátory, ale hlavně nabízí do-
statečnou zásobu „připínáčků“ pro jejich úlovky. Ulovený 

a okamžitě nespotřebovaný hmyz si totiž napichují na okol-
ní trny a vytváří si tak jakousi spižírnu pro případ nouze.   

Bohužel zdejší růžové houští bylo někomu trnem v oku 
a překážkou v jeho „realizaci“. Na konci loňského roku byly 
zdejší šípkové porosty zcela zlikvidovány a nejen ťuhýci 
obecní mají velkou smůlu. Tito úžasní a velice zajímaví pěvci 
jsou svému hnízdišti velmi věrní. Po mnoha letech, kdy zde 
pravidelně vyváděli své mladé, už letos svůj domov nenalezli. 
Když se sem na jaře po dlouhém a náročném letu z jižní Afri-
ky vrátili, zůstaly jim nejspíš jen oči pro pláč. Šípkovou stěnu, 
kde tradičně zakládali rodinu, již nenalezli. Museli se vydat ji-
nam. Snad se jim poštěstilo objevit jinou lokalitu, jejíž majitel 
je ochotný podělit se o pár metrů čtverečních půdy i s divokou 
přírodou a zachovat tak její pestrost. Z našeho okolí však zmi-
zel další živočišný druh. Proč se to stalo? Kdo bude další? 

Možná by se likvidaci lokality mohlo předejít informová-
ním majitele pozemku o výskytu chráněného druhu, třeba by 
se rozhodl jednat jinak a křoví zachoval. Kdo ví - nyní už 
je „pozdě bycha honit“. Prosím proto všechny vlastníky po-
zemků - zkuste být nejen majiteli, ale také hospodáři pozor-
nými k okolní přírodě a myslete i na původní druhy organis-
mů v našem sousedství. Jinak tu brzy bude hodně smutno. 

Eva Bernadová 

POZNÁMKA REDAKCE
Ne vždycky lidé svým počínáním všechno po-
kazí, také se to někdy př ihodí naopak. Třeba 
když v zahrádkářské kolonii na staré habrec-
ké rozkvete o žních osamělý sloup elektrické-
ho vedení. Byl to pohled k pokochání a třeba 
tu nějací ťuhýci našli i nový domov – zase tak 

moc daleko to neměli. 
ok
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MOJE ŠKOLA – VZPOMÍNKY NEJEN NA ŠKOLU 
Minule jsme uvedli seriál vzpomínek pana JIŘÍHO VO-

STATKA, jakýmsi curriculum vitae tohoto rodilého Lede-
čáka, a to pod správným titulkem Hamerník ťal šavlí Vo-
statka. Dnes se už budeme věnovat jen jeho vzpomínkám. 
Jsou věnovány hlavně létům školním a tehdejším pomě-
rům ve školství. Školáky naštveme hned nadvakrát: připo-
mínáme školu o prázdninách a ještě k tomu i školní tresty. 
Tak si raději něco z těchto témat necháme i na příště. Zde 
je vyprávění autora příspěvku, psal se rok 1939… ok

Dříve, než začnu vyprávět o svém prvním vstupu do školy 
v Ledči, několik údajů o ledečských školách. První moje se-
známení se školou, lépe řečeno, školní budovou, bylo ještě 
předtím, než jsem nastoupil do první třídy. Slavilo se totiž 
100 let otevření školy – školy na náměstí. Velmi těžko bych 
se asi pamatoval na oslavu, její řečníky. Ale součástí oslav 
bylo loutkové divadlo a taková událost se již zapomenout 
nedá. Bylo to v roce 1937. Budova dosud stojí na svém mís-
tě, ale není tam škola, ani loutkové divadlo, ale za to v létě 
tam prodávají výbornou zmrzlinu.

V roce 1939, když jsem nastupoval do první třídy, byla 
v této budově „dívčí škola“. Uplynulo ještě mnoho let, než 
začalo společné vyučování kluků a děvčat. Jako „prvňák“ 
jsem tedy nastoupil do budovy v Komenského ulici, která 
byla společná pro žáky obecné a měšťanské školy.

To datum, 1. září 1939, je opravdu historické. Jistě ne 
tím, že právě já jsem zahajoval školní docházku. Byla to 
mnohem závažnější okolnost. Tento den napadlo Německo 
Polsko a tím začala 2. světová válka. Ale ještě předtím, 15. 
března 1939, hitlerovské Německo obsadilo naši republiku 
a byli jsme pod německou okupací. Již jsme nebyli Česko-
slovensko, ale Protektorát Čechy a Morava.

Jestliže si pamatuji na loutkové divadlo ve svém předškol-
ním věku, samozřejmě mi zůstaly v paměti i tyto události. 
Pamatuji, že jako děti jsme měly veliký strach z války. Novi-
ny i rozhlas varovaly před nebezpečím leteckých náletů, ale 
hlavně před použitím otravných plynů. Byla velká sháňka po 
protiplynových maskách. Nakonec k tomu, bohudík, nedošlo. 

Okolnosti naší okupace jsou všeobecně známy, ale dopo-
sud mám v paměti obrázek příjezdu německého wehrmach-
tu do Ledče. Byli jsme s rodiči na náměstí a s úžasem jsme 
pozorovali, jak němečtí vojáci vzali ztečí cukrárnu pana 
Soldáta, pana Fenika, řeznictví a uzenářství pana Prokopa, 
Peška a další obchody na náměstí. Nebylo divu. V Německu, 

dávno před válkou, měli zaveden lístkový systém na potra-
viny. A tak naše plné obchody byly pro ně něco nevídaného. 
Zejména, když Němci určili kurz koruny k marce 1 : 10, tj., 
že za jednu marku obdrželi 10 korun. To byl pro ně téměř 
neuvěřitelný kurz. Kupovali a doslova cpali do sebe všech-
no, dokud obchody měly co prodávat. Důsledky se brzy do-
stavily – pozvracené celé náměstí.

Ale to jsem poněkud odbočil od první třídy. Asi jako pro 
každého, byl první den ve škole nezapomenutelný. Rozlou-
čení s rodiči někteří spolužáci i oplakali. Ale paní učitelka 
Kudrnová byla velmi zkušená pedagožka. Myslím, že z po-
čátku nám vyprávěla jen pohádky. V každém případě jsme 
obdivovali medvídka, kterého měla paní učitelka pro nás 
nachystaného. Byl na baterii, kroutil se a tancoval na stole. 
V době, kdy se nám o podobné hračce ani nesnilo, to byl, jak 
vidíte, nezapomenutelný zážitek.

Po prvních dnech s pohádkami následovala výuka z učeb-
nice Studánka, se známým - Máma má Emu…. Ale s po-
divem – dostali jsme také hned první domácí úkol. Zněl: 
v učebnici přelepit obraz zakladatele a prezidenta ČSR T. G. 
Masaryka. Jak jsem se už zmínil, od března jsme byli pod 
německou okupací a ti se již od prvních chvil snažili, aby 
žáci zapomněli na vše, co souviselo s první republikou. Sice 
ještě nestačili změnit veškerou učební osnovu, ale to byl jen 
začátek. V první a druhé třídě jsme to ještě tak nepocítili. 
Učili jsme se číst, psát a počítat. Ale změna přišla už ve tře-
tí třídě. Přišel zákaz vyučovat předmět dějepis, přibyl však 
další - jazyk německý! Před tím se němčina vyučovala až 
od 4. třídy. Ale hned v následujících letech se vyučovala již 
od 1. třídy! Teď malinko předběhnu – na měšťanské škole 
jsme už měli 8 hodin týdně jazyk německý, proti 6 hodinám 
jazyka českého.

Ale zpět k výuce, lépe řečeno k metodám výuky. V první 
a druhé třídě se neposlušní žáčkové, tj. ti, co nedávali po-
zor, nebo se příliš vrtěli (jiné nepřístojnosti ani nepřipadaly 
v úvahu), poslali stát do kouta. Zostřený trest byl, že se žák 
vykázal za dveře a tam byl po dobu, než ho paní učitelka opět 
povolala zpět do třídy. (Napadá mě, jak by asi tento „trest“ 
vypadal dnes – neodešel by žáček domů a nevrátil se s rodi-
či?) Ale jak jsme rostli, narůstala nám křídla, asi jsme již také 
přešli na vyšší formy zlobení. Tím se i měnily tresty. Klečení 
na stupínku, tahání za krátké vlásky těsně vedle ucha, pohla-
vek… Jedna „stará“ paní učitelka měla hubenou, kostnatou 

Pokračování na straně 13

Rodina Vostatkova na oblíbeném nedělním výletě na stejně oblíbený Šep-
touchov. Tehdy na začátku čtyřicátých let tu byla babička Marie, maminka 

Cecílie, strýc Ota, pes Kazan a tehdy malý bráška Jan († 1987).
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EDUAR SCHELLER BUDOVAL
SVOU POLITICKOU KARIÉRU I V LEDČI

ruku. Pohlavek podle toho také bolel. Jeden pan učitel si zase 
nechal nosit od žáků pruty z lískového keře. Exekuce vypa-
dala následovně: žák předstoupil před první lavici, otočil se 
zády k tabuli, a přední částí těla nalehl na lavici. Rukama si 
musel „našponovat“ kalhoty tak, aby tam nevznikaly zbyteč-
né záhyby látky, které by mohly zmírnit účinek. Podle míry 
provinění následoval počet lísknutí prutem. 

Další neobvyklý trest byl od učitele – bývalého důstoj-
níka. Tento trest nám pomohl v příštích letech, když jsme 
dorostli do vojenské uniformy. Povel zněl: k zemi, vztyk, 
k zemi, vztyk… Všichni chlapi, kteří absolvovali presenční 
službu, vědí, o čem je řeč.

Posledním, asi nejstrašnějším trestem byla výstraha, že 
pedagog odvede žáka do ředitelny, k samotnému panu ředi-
teli. Byl to tak odstrašující trest, že si nepamatuji, že by ho 
některý spolužák podstoupil.

Ještě ke stupnici trestů: neexistovaly žákovské knížky, 
nekonaly se třídní schůzky, nebyla rodičovská sdružení ani 
nic podobného. Za celou moji školní docházku byla moje 
maminka ve škole poprvé, když mne přivedla do první třídy. 

A také naposled! Pokud se týká tatínka, ten byl ve škole 
asi naposled, když ji vycházel. Zbývá položit si otázku, jak 
jsme při tomto způsobu výuky a neinformovanosti našich 
rodičů mohli dokončit základní vzdělání? Nemluvě o někte-
rých spolužácích, kteří dosáhli vědeckých titulů ve všech 
možných oborech. Byla to asi zvláštní doba.

Abych se vrátil zpět do školních lavic. Lavice, ano, byla 
to opravdu lavice. Buď pro dva, nebo čtyři žáky. Lavice 
hnědá, deska zelená. V desce, pro každého žáka zapuštěný 
skleněný kalamář s inkoustem. Ten, v případě potřeby, dopl-
ňoval pan školník. Již v první třídě jsme se učili psát perem. 
Samozřejmě už kovovým, ne brkem! Pero se zasunovalo do 
dřevěné násadky. Co je to násadka? Dnešní žáci si mohou 
„kliknout“ na GOOGLE a pod heslem – pera a násadky pro 
výtvarné potřeby se mohou podívat. Pero se při psaní a pří-
lišném tlaku „rozskřípalo“ a potom se v sešitě objevovaly 
„kaňky“. Ty se měly odstranit pijákem, který byl přílohou 
každého sešitu. Ten se však velmi brzy ztratil a tak se kaňka 
„slízla“ jazykem. O co všechno současní prvňáci nepřijdou. 

Jiří Vostatek, pokračování příště.

Pokračování ze strany 12

Politický úřad pardubský spravoval také Eduard Schel-
ler (viz snímek) od r. 1897 do 1903. Narodil se v Praze r. 
1857, do politické služby vstoupil r. 1881, byl správcem 
c.k. okresního hejtmanství v Ledči a v Pardubicích přejal 
správu 28. června 1897; od r. 1903 působil v Praze jako 
místodržitelský rada. Spolek vojenských vysloužilců 
v Par dubicích jmenoval jej svým čestným členem. Tam 
byl připomenut ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka, 
kde mj. řadu let působím. Pořadí okresních hejtmanů 
na Pardubsku sepsal Františkem Karlem Rosůlkem, vy-
dáno v lednu 1935. Autor poznamenává, že jde o data pro 
některé kronikáře našich obcí. Jmenovaný autor naroze-
ný v Pardubicích (1859-1940) byl učitelem, vlastivěd-
ným pracovníkem a spisovatelem.

Uvedený hejtman Eduard Scheller do politické služby 
vstoupil r. 1881, působil i v Ledči (ještě bez přídomku nad 
Sázavou) v Pardubicích převzal správu v červnu 1897. 

Posléze v r. 1903 působil jako místodržitelský rada. Spo-
lek vojenských vysloužilců v Pardubicích jej jmenoval 
svým čestným členem. Jeho paní byla dovednou malíř-
kou, syn i dcera chodili do místních škol.

Tolik z uvedených Zpráv. Otec mi kdysi říkal, že 
Schellerův syn za Velké války byl na frontě jako důstoj-
ník a padl, když ho zasáhla střela odstřelovače. O výtvar-
ném vzdělání jeho manželky není nic dostupného známo, 
podobně jako o životě jeho dcery. Jak mi kdysi vyprávěl 
můj otec, byl to dobrý Čech a litoval, že poslední slova 
jeho syna po smrtelném zásahu byla německá. Je mi zná-
mo několik drob ných děl jeho paní, za svobodna Claudie 
(?) Loschnerové, bezesporu byla vynikající výtvarnice 
a musela mít příslušné vzdělání. 

Tolik stručně o jedné rodině, kterou poznamenal spo-
lečný pobyt v Ledči. 

M. Vostatek
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KRVEŽÍZNIVÝ KOHOUT NA NÁDVOŘÍ 
I ROZJÍMÁNÍ NA MOSTĚ

Lidské osudy a cesty jsou nevyzpytatelné a také 
k dnešnímu příběhu jsem se dostal vlastně náhod-
ně. Je to epizodka ze života jednoho kluka, který 
naším městem vlastně jen prošel. Jeho vzpomínky 
jsou však tak zajímavé i dramatické, že si myslím, 
že by byla škoda se o ně s vámi nepodělit. Mám 
obdiv k pisatelově paměti a jména, která v článku 
padnou, budou jistě zajímavá a známá pro řadu 
Ledečáků. Tak se tu objevuje paní učitelka Kudr-
nová – vzpomínaná jako velmi přísná, ale také mi-
lovaná. Na společném snímku ze školních let jsou 
jména spolužáků jako: Luděk Veselý, Jan Cihlář, 
Stanislav Jasanský, Vlastík, Vorlík, Ivo Synáč, 
František Málek, Brázda, Dvořák, atd. Autor člán-
ku je sedící s L. Veselým a drží aktovky (autor je 
vlevo). Budu rád, když se najdou pamětníci, kteří 
mi k době i fotografi i řeknou něco navíc. Zajímavá 
je i část věnovaná velkostatku pana Vadury. Najde 
se něco i k tomuto tématu? Tak se v čase přesuňte 
o osm desítek let zpátky a projděte se tehdejší Led-
čí i vzpomínkami malého Valentina. ok 

Dovolte, abych prostřednictvím tohoto zpravo-
daje pozdravil vaše město i vás, občany krásného 
městečka Ledče nad Sázavou.  Nejsem rodák z va-
šeho města, ale chodil jsem tu do 2. a pololetí do 
3. třídy Obecné školy v Ledči. Bydleli jsme nad 
zámkem v domcích, tehdy zvaných Na Kozlik-
ovně, moji rodiče pracovali na  velkostatku pana 
Vaďury, otec tu zastával funkci šafáře. Byla to 
sice válečná léta, ale vzpomínky na dětství proži-
té v Ledči mám stále v duši. Se všemi sourozenci 

jsme chodili do školy tehdy přes nádvoří hradu, 
po schodech dolů k řece a na náměstí ke škole. 
Kolem kašny na náměstí jsme se spolužáky po-
zorovali ve volných chvílích koloběh života oby-
vatel. Krásné vzpomínky mi zůstaly například na 
naši paní třídní učitelku - paní Kudrnovou, která 
byla sice přísná, ale hodně nás naučila. To jsem 
poznal, až když jsem pokračoval po odstěhování 
do Prahy,  na jiné škole. Měl jsem ve třídě hodně 
kamarádů, ale řízením osudu jsem se v Liberci po 
20 letech sešel  s Ludvíkem Veselým při studiu 
na SPŠT. Tak jako jsme ve 2. třídě obecné školy 
v Ledči seděli spolu v jedné lavici, tak stejně jsme 
si sedli opět k sobě a vzpomínali na léta, strávená 
v dětství. Já jsem v té době pracoval v národním 
podniku Textilana Liberec,  jako mistr na tkal-
covně a Ludvík  stejně, jako mistr na přádelně 
v Nejdku. Po skončení studií na mistrovské škole 
textilní jsme se bohužel více neviděli, ani nese-
šli. Také vzpomínám i několik dalších spolužáků, 
například: Ivo Synáč, Vostatek, Cihlář, Jasanský, 
Vorlík a jistě i další jména.

Jedna příhoda mi v hlavě zůstala z cesty do ško-
ly přes hrad. Do školy jsme museli procházet přes 
nádvoří hradu. Spolu se sestrou Lidkou jsme vždy 
s obavami sledovali, zda na nádvoří hradu je náš ne-
přítel - kohout. Ten s oblibou napadal návštěvníky 
hradu, jedné paní dokonce rozkloval slaměný klo-
bouk a poranil ji na hlavě. Já jsem měl vždy u vcho-
du připravený prut, abych mohl jeho útoky odrážet.  
Po projití hradu jsem si prut uschoval u dveří a při 

Pokračování na straně 15
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Pokračování ze strany 14

návratu ze školy ho opět mohl použít proti „krvelač-
nému“ kohoutovi.

S bratrem Františkem jsme navštěvovali teniso-
vé kurty, kde jsme při zápasech sbírali a podávali 
míčky hráčům. Za každý zápas jsme od nich do-
stávali lístečky, někdy jeden, jindy i čtyři. Jednou 
za měsíc jsme dostávali za každý lístek od před-
sedy tenisového klubu 20 haléřů. Navíc nám pan 
doktor Kos, předseda tohoto klubu, obvykle při-
dal také fi nanční odměnu k proplaceným lístkům. 
Tyto peníze jsme vždy předali našim rodičům do 
společných úspor. Bratr Ondřej nám z prkna vy-
řezal dvě pálky, se kterými jsme se naučili hrát 
tenis. Za dobrou práci nám pan doktor Kos da-
roval dvě starší dámské rakety. S nimi jsme si už 
připadali jako profesionálové a začali jsme cho-
dit pravidelně trénovat. Na tenisové kurty jsme 
chodili přes les, který byl stále uklizen. Všechny 
suché větvičky i šištičky chodili lidé do lesa sbí-
rat. Dokonce i suché větve stromů ořezávali až 
do výšky 2 metrů. K tomu měli pilky přivázané 
na tyčích, ale to se panu hajnému moc nelíbilo. 
Za války byla nouze o dříví na topení, proto se 
vykopávaly ze země i pařezy.

O pololetí 3. třídy jsme se s rodiči přestěhovali 
z Ledče do Prahy. Do Ledče jsem se podíval, bo-
hužel až v důchodovém věku. To jsem už měl 85 
let a můj syn měl v Ledči služební jednání. Nabídl 
mi, že mě vezme s sebou. Vzal jsem si fotografi i 
z 2 třídy, na které jsme se spolužáky a s paní uči-
telkou Kudrnovou. Na náměstí v Ledči jsem oslo-
vil dva pány v mém věku, ukázal jsem jim foto-
grafi i a poptával se po spolužácích, jejichž jména 
jsem měl na zadní straně fotky napsané. Bohužel 
většina odpovědí končila sdělením, ten už neži-
je, tento také nebo se z Ledče odstěhoval. Stejně 
jsem byl ale potěšen, že hodně mých kamarádů 
poznali a mohli jsme si v hospůdce při pivečku 
na ně zavzpomínat. Po obědě jsem měl čas, prošel 
jsem si město, zašel i na hrad. Nad hradem, kde 
jsme bydleli, už ty domky nestojí! Postál jsem i na 
mostě přes Sázavu a vzpomínal na dětství prožité 
na těchto místech. Byl jsem rád, že jsem poznal 
zase místa, která jsem si oblíbil a odjížděl jsem 
spokojen zase domů do Liberce. 

Lidem v Ledči přeji hodně zdraví, štěstí v živo-
tě, aby se jim dařilo a ve městě Ledči n. S. dobře 
žilo. 

Valentin Harant, Liberec
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POSLEDNÍ ÚSMĚV 
V některém z minulých textů jsme se zamýšleli nad 

počátky vztahu v životě a k Bohu. Dnes se zastaví-
me u konce života. „Smrt je jen kus života těžkého…“ 
psal s moudrým nadhledem básník Jiří Wolker. Věděl, 
že brzy zemře, ale nenapsal nic o hrůzách. Cítil, že 
smrt k životu patří. Spíše, než hrůzu vyjádřil v Epita-
fu smutek z nenaplnění - „Dřív než moh srdce k boji 
vytasit, zemřel…“. Změnil by se básníkův pohled na 
smrt, kdyby hluboce věřil v Boha? Přijímá věřící člo-
věk smrt jinak? I věřící člověk má strach z nejistoty, 
tíží ho odloučení od blízkých, má strach z neznáma. 
Člověk toho přece opouští tolik. Zažil jsem ve svém 
okolí věřící lidi, kteří kromě strachu a smutku poci-
ťovali i zvědavost. Vzpomínám na velmi starou paní, 
která umírala s modlitbou. Do poslední chvíle mys-
lela na druhé tak, jako celý svůj život. Pro lidi by se 
rozdala, zajímala se o ně a měla je ráda. Nedovedu to 
popsat, ale pokud jste někoho takového potkali, víte, 
o čem mluvím. Paní věřila v život po fyzické smrti. 
Dožívala šťastně, nespěchala jinam, ale již vykonala, 
co se dalo. Milovala, obětovala se a nyní v bolestivé 
únavě odchází. „Svět už patří vám. Buďte šťastní, jdu 
jinam,“ říkaly její něžné oči. Než usnula, usmála se. 
Vypadalo to, jako když cítí konejšivou náruč, která se 
již pro ni otevřela a kde je, Bůh ví proč, tak dobře.   

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
15. 8. v 17.00 na faře – Modlitby rodičů a prarodičů za děti
Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech – dle 

rozpisu na farním webu
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí, čtvrtek 

v 19.00 – dle rozpisu na webu
Jednodenní akce pro malé i větší děti – dle rozpisu na farním 

webu – zajišťuje Mgr. Jana Sklenářová. Podrobnější seznam 
akcí a podrobnosti naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

OZNÁMENÍ
Během srpna budou v kostele přihlášky na výuku nábo-

ženství pro děti ZŠ a SŠ na školní rok 2019-2020. Bližší 
informace na farním úřadě u p. Jany Sklenářové.   

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

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

15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
29. 8. Umučení sv. Jana Křtitele (Jan byl 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
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ÚPLNÁ UZAVÍRKA SIL. II/150 – HNĚVKOVICE – KOŽLÍ

NAVŠTÍVILI JSME VODNÍ DŮM

TERMÍN UZAVÍRKY: 22. 7. 2019 – 24. 9. 2019
Objízdná trasa pro autobusy a automobily do 6 t je stanovena přes Vlastějovice, pro ostatní dopravu nad 6 t přes Bohdaneč 

a Třebětín. Podrobné informace naleznete v rozhodnutí o uzavírce a mapě, včetně map přechodného dopravního značení 
jednotlivých úseků, které jsou k dispozici na webových stránkách města, v sekci „Aktuality“.

PŘEMÍSTĚNÍ OBSLUŽNÝCH ZASTÁVEK
–  Zast. „Hněvkovice, Ostřice rozc.1.0“ přemístěna na  zast. „Hněvkovice“
–  Zast. „Kožlí, rozc.1.5” přemístěna zast. „Kožlí“
–  Zast. „Kožlí, Přemilovsko“ přemístěna zast. „Kožlí, Sechov“
–  Zast. „Hněvkovice, Nová Ves, rozc.1.0.“ bude posunuta do bezpečného místa v obci Nová Ves u Dolních Kralovic (je 

označena přenosným označníkem zastávek) VLOD

Ve výlukových jízdních řádech linek 600120;  600570 (spoje 14, 16);  600640 jsou uvedeny specifi kace obslužnosti zastá-
vek a časové změny. Jízdní řády naleznete rovněž na webových stránkách města, v sekci „Aktuality“.

Předběžná informace k úplné uzavírce silnice č. II/130 v úseku Ledeč - Hradec

INFORMACE K ÚPLNÉ UZAVÍRCE SILNICE Č. II/130 V ÚSEKU LEDEČ  – HRADEC
JEDNÁ se o prodloužení uzavřeného úseku od křižovatky s ul. Hradní ke křižovatce se silnicí č. II/150) z důvodu re-

konstrukce komunikace, budou zveřejněny po vydání příslušného rozhodnutí o uzavírce (předpokládaný termín uzavírky 
2. 9. – 31. 10. 2019.

OdMI, ilustrační snímky ze stavby silnice na Hradec

V minulém období jsme v Petrklíči podnikli zajímavý po-
znávací výlet. Zajeli jsme do Vodního domu v Hulicích, což 
je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želiv-
ka. Seznámili jsme se s vodním mikrosvětem, poučili se o ko-
loběhu vody v přírodě a připomněli si historii dnes již zato-
pených městeček a obcí. Obdivovali jsme atrakci vodní stěnu 

a ochutnali různé druhy pitné vody. Ocenili jsme, že v dosahu 
našeho města je středisko, které se atraktivní formou věnuje 
v současnosti tak důležitému tématu, jako je voda. Návštěvu 
můžeme jen doporučit.

Mgr. Miroslav Sklenář, vedoucí Centra 
sociálních služeb Petrklíč, Ledeč n. S.
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ŠKOLNÍ LIGA MINIHÁZENÉ

VÝPRAVA SEDMÁKŮ ZA MINERÁLY

Ve středu 19. června 2019 se konalo závěrečné kolo 
turnaje školní ligy miniházené. Tento turnaj pořádal od-
díl házené v Ledči a naše škola s házenkáři dlouhodobě 
spolupracuje. 

Žáci se v hodinách tělesné výchovy seznamují s  pravi-
dly házené a trénují si jednotlivé herní dovednosti. Uči-
telé potom vyberou zástupce v jednotlivých ročnících, 
kteří naši školu reprezentují na turnajích.

Letošní závěrečné kolo se mělo konat na venkovním 
hřišti v areálu Základní školy Dolní Kralovice, ale nako-
nec byl turnaj přeložen do haly v Ledči nad Sázavou.

Našimi tradičními soupeři byli žáci ze základních škol 
v Dolních Kralovicích, Kožlí a Hněvkovicích. Hrálo se 
ve dvou základních skupinách – 1. až 3. třídy a 4. až 5. 
třídy. Všechny děti zasluhují pochvalu za předvedené 

výkony, které jsou rok od roku vyrovnanější.  O tom, kdo 
vyhraje ve skupinách, letos rozhodly až sedmimetrové 
hody. Prohra o jediný gól proto možná mrzela víc než 
kdy jindy. Poslední utkání v kategorii 1. – 3. ročník roz-
hodoval dokonce starosta Ledče pan Ing. Z. Tůma.

Celý turnaj byl zakončen slavnostním předáním me-
dailí a pohárů.

Výsledky našich žáků: 
Kategorie 1. – 3. třídy: 2. místo – VLCI – 3. ročníky
 4. místo – TYGŘÍCI – 2. ročníky
Kategorie 4. – 5. třídy: 1. místo – LVI – 4. ročníky
 2. místo – MIMONI – 5. ročníky 

Jana Hrochová, učitelka 1. st. 

První letní den nás sice ráno přivítal chladem, ale to 
sedmé ročníky neodradilo a s odhodláním se vydaly vstříc 
fl uoritovému dolu, který se nachází mezi vesnicemi Ka-
menná Lhota a Kožlí. Cesta k našemu cíli uběhla poměrně 
rychle. Sílu na nadcházející „objevování“ přírodních krás 
nám poskytlo občerstvení na odpočívadle, jež se nachází 
na rozcestí Kouty – K. Lhota. U Peckého rybníka jsme 
všichni vytasili své zbraně proti komárům a klíšťatům 
(repelent) a mohli jsme směle vyrazit lesní stezkou směr 
bývalý fl uoritový důl. A zde přišlo na řadu další důležité 
vybavení každého hledače kamenných pokladů – kladívko 

a ochranné brýle. Následující chvíle patřily už jen ozvě-
nám kladívek a výkřikům plných údivu nad nádherně pro-
barvenými kameny. 

Zpáteční cesta k autobusové zastávce v Kamenné 
Lhotě nám trvala o trochu déle, než když jsme dopo-
ledne touto stezkou procházeli. To bylo zapříčiněno 
nejenom lehkou únavou z náročné objevné práce, ale 
především tím, že každý z nás byl přibližně tak o kilo 
těžší. Do Ledče nás přivezl linkový autobus a u školní 
jídelny skončilo naše páteční dobrodružství, které jsme 
si jaksepatří všichni užili. 

Lenka Bejčková, Petra Holatová, 
třídní  učitelky 



19

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 
– RŮZNÍ BĚŽCI, RŮZNÁ MÍSTA, JEDNA MYŠLENKA 

HURÁ NA ŘÍP

To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh 
už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen 
občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve měs-
tě, v přírodě, na louce nebo na dráze. T-Mobile Olympijským 
během oslavujeme radost z pohybu a sport jako takový. Akcí 
si totiž připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy zalo-
žení Mezinárodního olympijského výboru roku 1894. V růz-
ných zemích světa probíhají k oslavě tohoto dne různé aktivity, 
v České republice se již od roku 1987 slaví právě během. První 
ročník odstartoval legendární Emil Zátopek. 

T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžeckou udá-
lostí u nás. V jeden den vyběhlo 75 tisíc běžců po celé České 
republice – ať už jako součást hlavních závodů, ve školních bě-
zích nebo v rámci individuální výzvy. Letos se do této akce po-
prvé zapojila i naše škola, ZŠ Ledeč. Žáci 1. a 2. tříd startovali 
na dráze 200 m, 3. až 8. ročníky a speciální obor změřili své síly 
na trati 300 m. Ceny pro nejlepší závodníky a drobné dárky pro 
všechny účastníky věnoval letošní sponzor – fi rma Koh-i-noor.

V rámci této akce proběhla i prezentace ledečských spor-
tovních klubů, které pro děti připravily zajímavé aktivity. 
Mohly si tak vyzkoušet, jak probíhají tréninky např. fotbalu, 

tenisu, atletiky, házené, kroužků SVČ, hokeje nebo krasobrus-
lení. Děkujeme!

Poděkování patří také p. Karlu Hrůšovi za ozvučení a prů-
vodní slovo, SVČ Ledeč a našim deváťákům za pomoc s or-
ganizací, a také paním kuchařkám, které zajistily pro všechny 
pitný režim po celou dobu akce. 

Vítězové jednotlivých kategorií:
200m 
1. třídy: Vosáhlová Sofi e, Novotný Vráťa, 
2. třídy: Hoskovcová Míša, Grabowski David 

300m
3. třídy: Benešová Agáta, Šmucer Štěpán 
4. třídy: Merunková Klára, Maxa Antonín 
5. třídy: Kalinová Lucie, Hart Matěj
6. třídy: Palánová Míša, Přáda Jakub
7. třídy: Hoskovcová Lucie, Křikava Tobiáš 
8. třídy: Fialová Tereza, Hoskovec Jan 
speciální ob.: Čížková Marie, Sobotka Tomáš 

Andrea Chaloupková, vyučující Tv

Hodiny dějepisu inspirovaly letošní 9. B  k návštěvě Terezína.
Vyrazili jsme brzy ráno a po tříhodinové cestě autobusem 

jsme dorazili do Terezína, kde jsme si prohlédli Malou pev-
nost, Muzeum Ghetta a Magdeburské kasárny.

Odtud pokračovala naše cesta na Říp. Hora je to zdálky 
nepřehlédnutelná, ale mnohé členy naší výpravy nezlákala 
k výstupu, ale k myšlence, že stačí k Řípu jenom přijet a vyjít 
nahoru, už není nutné.  Nakonec by z nás měl praotec Čech 
radost. Horu jsme zdolali všichni. Odměnou byla pro většinu 
z nás chlazená kofola a malinovka. Po dostatečném oddechu 
a návštěvě rotundy jsme zahájili sestup. Náš autobus zamířil 
k dalšímu cíli, Vlašimi.

Tady jsme se ubytovali v Ekocentru. Čekaly nás zde sice 
krásné pokoje, ale večeři si musel každý zajistit sám. Myslím, 
že o 9. B se nikdo nemusel bát. Menu, které si připravovali, 
bylo opravdu pestré. Od párků, přes špagety až k šopskému 
salátu. Zvládli po sobě nejen uklidit a umýt nádobí (bez myč-
ky!!!), ale ráno si připravili i snídani.

Po snídani nás čekala prohlídka Parazoo a výukový program 
„Spravedlivá svačina“. Na vlastní kůži jsme zažili pocity lidí 
žijících v nejchudších a nejbohatších státech světa. 

Následnou prohlídku Vlašimi jsme zakončili ve vyhlášené 
cukrárně.  

A pak už jen cesta autobusem a vlakem domů. Náš poslední 
společný výlet právě skončil. 

Lucie Dvořáková, třídní učitelka
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Cesta a úspěch fotbalistů mladší přípravky Ledče na 
velkém mezinárodním fotbalovém turnaji, který se ko-
nal v Povrlech nedaleko Ústí n. L. Turnaj se uskuteč-
nil 22. – 23. června 2019. Účastnilo se 44 týmů z ČR, 
Slovenska, Německa, Rakouska a Polska. Hrálo se 1 
x 15 minut na 6 hřištích, v 6 skupinách A (Ledeč), B, 
C, D, E, F, G, H. 
Zápas č. 1: Plzeň Jih B – FK Ledeč (2:6) Střelci: D. 

Hanousek 2, Š. Schmutzer 2, D. Grabowski 1, F. 
Caska 1. 

Zápas č. 2: FK Ledeč - Rabedeuler BC (0:9), 
Zápas č. 3: SK Černčice – FK Ledeč (4 : 0). 
Zápas č. 4: FK Ledeč – Dynamo Studánka (5:2) Střel-

ci týmu (Fanda Caska 2, Marťas Pokorný 1, Jirka 
Hůla 1, Tomík Kopka 1). 

Zápas č. 5: FK Ustí n. L. – Ledeč (4:7) Střelci: M. 
Pokorný 4, D. Hanousek, F. Caska 1 

Zápas č. 6: SC Xaverov Horní Počernice B – FK Le-
deč (3:0). 

Zápas č. 7: FK Ledeč – Plzeň Jih A (1:0) Střelec týmu 
(Marťas Pokorný 1).

zápas č. 8: FK Ledeč - SG Bühlau 09 (1:5) Střelec 
týmu (Domča Hanousek 1).

Zápas č. 9: Ledeč – Hrdějovice (4:2), Š. Schmutzer 2, 
F. Caska 1, Marťa Pokorný 1). 

Zápas č. 10: TJ Sokol Králův Dvůr – FK Ledeč (1:4) 
Střelci týmu (Marťa Pokorný 2, Štěpa Schmutzer 1, 
Fanda Caska 1). 

Zápas č. 11: SC Xaverov Horní Počernice B – FK Le-
deč (3:4) – Střelci týmu (Domča Hanousek 1, Oli 
Písařík 1, Marťa Pokorný 1, Fanda Caska 1).

Zápas č. 12: TJ Ruzyně – FK Ledeč (4:0) 
ZÁPAS Č. 13: BOJ O TŘETÍ MÍSTO A SOUPEŘ 

NĚMECKÝ TÝM DRESDEN A – FK LEDEČ 
N/S. (2:0)

S čistým svědomím mohu říci, že hráči Ledče ode-
hráli skvělý zápas. Nasazení a vůle po vítězství byla 
v našich hráčích cítit v každém z nich. Je obrovská 
škoda, že jsme třetí místo nakonec nevyhráli a skončili 
jsme na pomyslné bramborové příčce. Ještě dnes mám 
husí kůži při vzpomínce na ty obrovské slzy zklamání 
Ledečských hráčů.

SHRNUTÍ TURNAJE:
Tým Ledče nad Sázavou tvořilo těchto 12 hráčů roč-

níku:
2010: František Caska, Dominik Hanousek, Jiří Hůla, 

Matěj Lebeda, Štěpán Schmutzer, Martin Pokorný
2011: Oliver Písařík, David Grabowski, Jan Rajdl
2012: František Smejkal
2013: Tomáš Kopka, Dominika Pokorná

MUSÍM PŘIZNAT, ŽE JSME NEMĚLI Z DA-
LEKA DOKONALÝ TÝM, A TO HNED Z NĚKO-
LIKA DŮVODŮ

Tým nebyl složen pouze z hráčů narozených v roce 
2010. Velký obdiv proto zaslouží benjamínci týmu: Do-
minička Pokorná, Tomík Kopka a Fanda Smejkal, kteří 
často hráli proti hráčům starším o více jak 2,5 roku. 

Náš tým neměl klasické obránce, proto jsme ze za-
čátku turnaje obdrželi během třech zápasů 15 gólů. 
Problém vyřešili dva hráči: David Grabowski a Mar-
tin Pokorný, kteří utvořili velice dobrou dvojici, před 
kterou tímto smekám pomyslný klobouk. Hráči spolu 
odehráli celkem 10 zápasů během dvou dnů bez střídá-
ní. Neuvěřitelná porce fyzické a psychické odolnosti. 

První velký mezinárodní turnaj pro většinu hráčů 
našeho týmu. 

Celkem tým Ledče odehrál 13 zápasů. Soupeři jsme 
vstřelili celkem 26 gólů a obdrželi celkem 36 gólů. 

Střelci týmu:
10 gólů: Marťa Pokorný
6 gólů: Domča Hanousek
5 gólů: Fanda Caska
4 góly: Štěpa Schmutzer
1 gól: Oli Písařík, Jirka Hůla, Davídek Grabowski, To-

mík Kopka
V brance byl jedničkou Oliver Písařík. Skvěle ho 

dle potřeby zastoupilo duo: Jirka Hůla nebo Štěpán 
Schmutzer. 

Rád bych touto cestou poděkoval vedení fotbalového 
klubu FK Ledeč nad Sázavou za možnost účasti na tom-
to velkém mezinárodním turnaji. Zvláště pak šéftrenéru 
mládeže panu Martinu Brožovi za obrovskou podporu 
týmu. Škoda, že se nemohl sám účastnit a naplno pocítit 
tuto jedinečnou atmosféru. Poděkování patří všem rodi-
čům za podporu svých ratolestí. Obzvlášť jejich fandění 
při zápasech bylo skvělé a hnalo hráče kupředu i za ne-
příznivého stavu. Rovněž díky za profesionální přístup 
řidiče Miloslava Čermáka, který po celý víkend zůstal 
s námi a byl nám k dispozici se svým autobusem. Díky 
patří Ladislavu Písaříkovi za technické zázemí týmu.

Ovšem největší díky posílám samotným hráčům, 
kteří dokázali něco neuvěřitelného. Z malého města 
se vydali na turnaj proti týmům z velkých měst, které 
si mohou dovolit vybírat z mnoha skvělých mladých 
hráčů ve stejné věkové kategorii. Tuto výsadu ledeč-
ský tým neměl a nemá. Místo toho měl obrovské srd-
ce, které na hřišti bylo znát. 

Osobně jsem na všechny hráče velice pyšný a děkuji 
všem za možnost být s nimi na hřišti. 

S díky Martin Pokorný

NEČEKANÝ ÚSPĚCH
MLADÝCH FOTBALISTŮ LEDČE NAD SÁZAVOU

Barevný snímek úspěšných sportovců na straně 28
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NA KONCI SEZÓNY PARÁDNÍ BRONZ
Začátek prázdnin je již tradičně spjat s házenkář-

ským turnajem ve slovinském Koperu. Mezinárodní 
mládežnický turnaj v házené Eurofest v přístavním 
městě Koper patří k největším házenkářským turnajům 
v Evropě. Celý turnaj je velmi dobře obsazen a i přes-
to, že letos nám organizátoři připravili horké chvilky, 
musíme přiznat, že jsme si ho moc užili.  Moře, fon-
tány, úvodní ceremoniál, spaní ve škole, společné tan-
ce, společné fandění, zmrzliny – to všechno je turnaj 
v Koperu a my ho máme rádi.

Turnaje se zúčastnily naše tři týmy – mini holky, mini 
kluci a mladší žákyně. Všechny kategorie ukázaly, že umí 
být kvalitním soupeřem. Mini kategorie se hrají v Ko-
peru jako 4+1 házená s trochu poupravenými pravidly 
a tvrdším míčem.

Mini holky si zahrály se soupeři ze Slovinska, Dán-
ska, Francie a Polska. Holky nasbíraly mnoho cenných 
zkušeností a na hřišti nechaly všechno. Výkony si určitě 
zaslouží pochvalu, ani jednou se holky nemusí za svůj 
výkon stydět. Navíc jsou výborná parta, která nám neu-
stále ukazuje, jak má házenou ráda. 

Mini kluci hráli se Slovinci, Poláky, Tchajwanci a také 
s pražskými týmy Duklou a Hostivicemi . Kluci se 

soupeřů nezalekli a s velkou pomocí starších mini holek 
dokázali vybojovat úžasné šesté místo. I v této katego-
rii je výborný týmový duch. Bojuje se nejen na hřišti, 
ale fandí se pořádně i na lavičce. A navíc kluci dokázali 
vstřelit vítězi této kategorie z Taiwanu celkem 9 gólů, 
což se nikomu jinému nepodařilo. 

Žákyně sehrály v Koperu fascinující turnaj, kdy po 
první prohře s téměř domácí Izolou dokázaly zúročit své 
natrénované hodiny a začaly vyhrávat. Porazily týmy 
z Francie, Dánska a ze skupiny postoupily z druhého 
místa do dalších bojů. V semifi nále, které jsme nakonec 
po organizačních zmatcích sehrály v deset večer, jsme 
nestačily na soupeře z Ostravy Poruby, ale v boji o bronz 
jsme nedali soupeři z Izoly šanci. Třetí místo jsme si ne-
nechaly utéct a radost byla veliká, opojná, fantastická. 
Holky si medaili zasloužily, celou sezónu tvrdě trénova-
ly, na tréninky svědomitě chodily, na turnajích se snažily 
a všechno to vrcholilo v Koperu bronzem. Jedním slo-
vem paráda. 

O prázdninách si dáme malý odpočinek, soustředění 
a od září začínáme novou sezónu. Těšíme se a pokračuje-
me v naší prací. Házené zdar!!!

Lenka Pešková 

Házenkářská rodina 

Kamarádi z Taiwanu Je to tam 
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ZA KULTUROU 
– POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

▶ Obec Kouty vás zve do Koutů u Ledče nad Sáza-
vou na 10. POKOUTNÍ FESTIVAL v sobotu 17. 
srpna 2019. Těšit se můžete na PRAGOUNION & 
LIVE BAND, XAVIER BAUMAXA, MR. LOCO, 
TEEPEE, KOZCKOPES, LUCKY NERO, GLAD 
FOR TODAY a další.

▶ Kavárna Kovárna vás zve na CIMBÁLOVOU 
MUZIKU MILANA BROUČKA, která bude 
v sobotu 17. srpna 2019 v 19:00 hod. na zahradě 
kavárny Kovárny v Ledči. Rezervace míst na tel.: 
733 710 113. Vstupné: 170 Kč.

▶ Hrad Ledeč nad Sázavou vás srdečně zve na PO-
SEZENÍ S HELIGONKAMI NA HRADĚ, kte-
ré se uskuteční v sobotu 17. srpna 2019 od 13:00 
hod. na horním nádvoří ledečského hradu.

▶ Hrad Ledeč nad Sázavou s. r. o. vás srdečně zve na 
hrad ve dnech 23. – 25. srpna 2019 na šermířské 
souboje JEZERNIČTÍ PÁNI NA LEDČI.

▶ Melechovský okruh a sraz ČS a NDR motocyklů 
vás zve všechny vlastníky československých a vý-
chodoněmeckých motocyklů, ale též příznivce, nad-
šence a diváky na další ročník motocyklové akce 
MELECHOVSKÝ OKRUH, který se uskuteční 
v sobotu 24. srpna 2019 na letním stadionu v Led-
či nad Sázavou. Program: od 09:00–12:00 výstava 
motocyklů na letním stadionu a náměstí; 12:00 start 
Melechovského okruhu. Dále vás čeká od 09:00–
15:00 výstava nových motocyklů JAWA, prodej 
motocyklových řetězů, prodej svíček BRISK, 
prodej časopisu MOTOXPRESS a další. Více na 
https://www.melechovskyokruh.cz/.

▶ Obec Hněvkovice vás zve na VIII. POUŤOVÉ 
SLAVNOSTI do Hněvkovic u Ledče nad Sáza-
vou, které se uskuteční v sobotu 24. srpna 2019. 
Začátek od 13:00 hod. Přijďte prožít odpoledne 
plné zábavy, hudby, dobrého jídla a pití. Brzy více 
info na http://www.hnevkovice.cz/.

▶ Město Ledeč nad Sázavou vás zve na po-
slední LETNÍ KINO, které bude v sobotu
31. srpna 2019, na pohádku Čertí brko, která se 
natáčela i na hradě v Ledči. Začátek pohádky 
v 21:00 na letním stadionu, vstupné 50 Kč.

▶ Extreme Racing Team vás zve do Hněvkovic 
u Ledče nad Sázavou na FICHTL CUP, který se 
uskuteční v sobotu 31. srpna 2019. Prezentace od 
10:00 – 12:00 a start ve 13:00 hod. Jede se za kaž-
dého počasí a přilba je podmínkou! Přihlášky na tel. 
605 935 951. Jsou to všechny stroje do 50 ccm, ka-
tegorie ženy – domalep – moped – pařez – pionýr – 
moto 50 – speciál, okruh pro děti obsah neomezeně, 

juniorky do 15 let, juniorky do 10 let, junioři do 15 
let a junioři do 10 let.

▶ Melechov z. s. vás zve na tradiční triatlonový zá-
vod XTR MELECHOV 2019, který se koná v so-
botu 31. srpna 2019 v Koutech u Ledče. Disciplí-
ny – plavání, běh a MTB. Prezentace bude od 8:00 
– 9:30 hod. Start hlavního závodu od 10:15 hod. 
a start dětských závodů od 15:00 hod. Registrace 
na www.melechov.cz.

▶ SK Kožlí vás zve na KOŽELSKÝ FESTIVAL – 
pátý ročník – v sobotu 31. srpna 2019 od 19:00 na 
hřišti v Kožlí. Vstupné 120 Kč. Těšit se můžete na 
ROCKTOM, BRUTÁLNÍ JAHODA, ULTIMA, 
KOZCKOPES, BOHEMIAN HIGHLANDERS.

▶ Turistický oddíl Pohodář vás zve na 6. ROČNÍK 
POCHODU PROKLETÝM ÚDOLÍM, který 
se koná v sobotu 7. září 2019. Těšit se můžete na 
čtyři krásné trasy pro zkušené turisty i začáteční-
ky, stánky s občerstvením a odměnu za ušlapané 
kilometry. Start: 8:00 - 10:00 od budovy Obecního 
úřadu v Hněvkovicích. Více informací na https://
top-hnevkovice.webnode.cz/.

▶ Město Ledeč nad Sázavou vás zve ve čtvrtek 12. září 
2019 na nový pořad „MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?“ 
Těšit se můžete na poučný a zábavný dialog z atrak-
tivního hereckého prostředí. V pořadu vystoupí po-
pulární herečka Michaela Dolinová, která se s diváky 
podělí o své zážitky, zkušenosti, zajímavé historky 
a předvede divákům své umění. Začátek od 19:00 
hod. v sále Gymnázia. Cena vstupenky 150 Kč. Od 
19. srpna si můžete rezervovat vstupenky na adrese 
http://rezervace.ledecns.cz, nebo zakoupit v Turistic-
kém informačním centru na Husově náměstí.

▶ V neděli 22. září 2019 se bude konat 4. ROČNÍK 
AMATÉRSKÉHO BĚŽECKÉHO ZÁVODU. 
Těšit se můžete opět na příjemnou trasu, která po-
vede okolo malebné Ledče, a na pohodovou atmo-
sféru. Trasy budou klasicky cca 6 a 12 km. Regis-
trace: od 9:15 hod. Start: 10 hod. Startovné: 90 Kč 
(registrace předem), 130 Kč (registrace na místě). 
Místo startu: hotel Sázava. Podrobnější informace 
na události Ledeč Run 2019 nebo na Facebooku.

▶ Obec Bělá vás zve na koncert EVY a VAŠKA, 
který se koná v sobotu 28. září 2019 od 18:00 hod. 
v kulturním domě v Bělé u Ledče. Předprodej 
v Turistickém informačním centru v Ledči nebo 
na Obecním úřadě v Bělé – tel.: 724 189 751.

▶ 3. září 2019 – PRODEJNÍ TRHY na Husově ná-
městí

Tereza Doležalová, Dana Sedláčková, DiS.
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Při vyslovení slova POUŤ většině z nás naskočí ob-
rázek veliké vřavy – hlučných vyvolávačů, reproduk-
torů, vůně cukroví i papírových růží. Masa lidí, která 
se proplétá mezi jednotlivými stánky a atrakcemi. Ko-
likrát nestačíte pozdravit své známé, natož jim podat 
ruku, proud vás nese k dalším libým vůním a ještě 
většímu lomozu. Nakonec jste rádi, když vás tenhle 
veletok vyplaví někde na konci ulice, třeba u odpad-
kového koše a pošlapaného trávníku. Někdy se vám už 
zpátky do té mlýnice ani nechce, ale co naplat – jiná 
cesta není. Tak se ponoříme do masy těl a rámusu. Je 
to jednou za rok!

Měl jsem letos už příležitost navštívit poutě, které 
svým věhlasem a tradicí překračovaly hranice okresu. 
Marná sláva! Zdá se, že i tenhle kolorit pomalu mizí. 
Tam kde býval kolotoč nebo cirkusový stan, je upra-
vený obecní trávník s tújemi, v místech, kde pleskaly 
broky o stěnu střelnice, poklidně civí kosáci z keřů. 
Kam zmizela ta veselá lochneska, která se s vlněním 
řítila k nejvyššímu bodu se zvonečky? Teď tu jen zvon 
z nedalekého kostela oznámil jednu z ospalých odpo-
ledních hodin. Téměř osaměle kráčíte středem pouťo-
vé uličky a jediné co tu zůstalo, je naléhání prodejců, 
abyste si koupili právě jen jejich nejlepší zboží.

Jak je to se „strojením“ poutě v rodinách, už také 
nevím. Na oběd mě nikdo nepozval! Ale ta všudy pří-
tomná vůně pouťových koláčků, silné polévky a pe-
čínky se jen tak nezapomíná, a to jsem se ještě nedostal 
k odpolednímu kafíčku a bohatě zdobeným dortíkům. 
Tak doufejme, že se alespoň tahle tradice stále drží 
v popředí a že se to nikde neodbývá ušmudlaným me-
dovníkem v igelitu z nejbližšího marketu. To by i ty 
poslední drby z rodiny a od sousedů správně „nechut-
naly“. Ono to s tím leskem poutí nebude tak špatné 
a letošní léto nám dá jistě za pravdu. Jen si vzpomeňte, 
kolik nás jich ještě čeká.

LEDEČSKÁ POUŤ NA HRADĚ. Děti ještě ani ne-
stačily ochutnat letošní prázdniny a už tu byla slavnost 
na ledečském hradě. Byla na sv. Petra a Pavla, což by 
k místnímu chrámu patřilo. Jenže tahle pouť je také 
jiná - je STAROČESKÁ. Nevím kam zařadit přesně 
„staročeskou“ (já už poutě pamatuji s výše popsanou 
vřavou atrakcí, tak to s tím stářím nebude třeba tak 
hrozné), ale tahle slavnost je spíše komorní, rozlože-
ná za hradbami místního hradu. V kulturním kalendá-
ři města má už svoje místo, vždyť její první ročník 
se konal v roce 2007. Tak si letos našla okruh svých 

návštěvníků, kteří hledali stín v mocném zdivu, aby 
je uchránilo před horkem tohoto léta. Asi nejoblíbe-
nějším místem tu bývá „krčma“, která dozajista naplní 
představy o pouťové hojnosti. Pokud ne, tak jsou tu 
i ostatní pochoutky ve slaném i sladkém provedení. 
Perníkové srdce „pro milou“ jsem tu sice neviděl (to 
v mém případě nemusí být určující), za to ostatních 
drobností na památku z poutě je dost. Pokud máte 
zrovna kapsu prázdnou, je tu vždycky něco ke koukání 
nebo poslouchání – a ZDARMA! Mezi nejpůsobivější 
patří vystoupení šermířů. Zvláště jsou-li podmalova-
ná temnou hudbou z reproduktorů, je to obraz velmi 
působivý a mnozí se na to nemohou ani dívat (viz sní-
mek). Pokud vám zrovna za zády nevyzvání mobil, 
jste ve středověku raz dva. Tak se budeme těšit zase 
za rok, na rušná nádvoří hradu, cinkot sklenic z krčmy 
i vzduch provoněný skořicí z horkého trdelníku.

Poslední pouť, ze které jsou obrázky na vedlej-
ší stránce, je mi obzvláště milá. Je to ta PASECKÁ 
– U STUDÁNKY. Podle mě by tahle pouť uprostřed 
lesa mohla být ta jmenovaná staročeská. Takhle si 
představuji místo, kam putují poutníci za modlitbou 
i vykoupením. Tam někde se zrodila i myšlenka, že 
by bylo dobré odnést si z takového místa něco na pa-
mátku, něco pro své milé. A tak cestu ke svatému mís-
tu začaly lemovat stánky s drobnostmi a také něčím 
sladkým na jazyk – třeba cuc na klacku. Jenže právě 
tahle pouť je docela jiná, ta je DUCHOVNÍ, a z téhle 
první srpnové neděle před polednem, je to vždycky vi-
dět a cítit. Atmosféra lidské soudržnosti a přátelství je 
tu skoro hmatatelná. A navíc tu už zase nechyběla ona 
„zázračná“ voda, ať už na bolest těla, duše nebo jen 
tak na osvěžení o letním poledni. Na výběr je tu hned 
ze dvou zdrojů a snad každý si tu potře tvář i oči a svět 
je hned hezčí. Tak ať nám ten pramen už nikdy nezmi-
zí hluboko v údolí pod křížkem U studánky.

Tuhle pouť mám něco jako další Vánoce, myslím 
na své blízké i na ty, kteří už dávno opustili tento svět. 
Když jsem kráčel po vlhkém jehličí lesa, vzpomněl 
jsem si také na jednoho, který tu letos chyběl popr-
vé – pana kapelníka Pepíka Blažka. Jestli se na nás 
z těch výšin nebeských díval, musel mít radost. Nejed-
na modlitba z šeptajících rtů na pasece u Horní Paseky 
směřovala právě k němu. Těm jeho kamarádům z ka-
pely muselo při hraní mariánské písně po těle mrazit 
víc než mně. 

ok

POUTĚ, POUTĚ…

PODĚKOVÁNÍ
I letos proběhla v Mateřské škole Kožlí tradiční zahradní slavnost, na které jsme se rozloučili s našimi předškoláky. 

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Ing. Janu Kotkovi, společnost Hugoles, s.r.o., za pořadatelskou a sponzorskou 
pomoc nejen na této akci, ale i na ostatních akcích konaných v naší školce. Děkujeme!

Učitelky a rodiče dětí z MŠ Kožlí
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Rádi bychom vás pozvali na amatérský běžecký závod Ledeč Run. Kdo si chcete 
zasportovat a užít si příjemné podzimní dopoledne, připojte se k nám 

22. ZÁŘÍ 2019
Start je v Hotelu Sázava. Připraveny budou dvě trasy – 6 km a 12 km. Přihlášky 

zašlete na email ledec.run @gmail.com. Startovné je 90 Kč a při registraci na místě 
130 Kč. Podrobnější informace získáte na události Ledeč Run 2019 na Facebooku 
nebo přes zmíněný email. Těšíme se na vás! 

Pavla Vrbková

POZVÁNKA NA LEDEČ RUN 2019

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2019 
FOTBALOVÝ KLUB KOVOFINIŠ LEDEČ N. SÁZAVOU

STARÝ KLÁDY
ROCK – POP

POD ŠIRÝM NEBEM

V KOZLOVĚ
SPOJENÉ S LETNÍ GRILOVAČKOU

31. SRPNA 2019 V 18:00
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ

V OBECNÍM DOMĚ KOZLOV

       MUŽI  "A" KRAJSKÝ PŘEBOR DOROST OKRESNÍ PŘEBOR
den datum začátek odjezd        domácí - hosté poznámka den datum začátek odjezd        domácí - hosté poznámka
So 10.8. 16:30 Chotěboř-Ledeč
Ne 18.8. 16:30 Ledeč-Náměšť nad Oslavou Ne 25.8. 11:00   Speřice - Ledeč/Hněvkovice  hř. Jiřice
Ne 25.8. 16:30 Přibyslav - Ledeč Ne 1.9. 13:30 Ledeč/Hněv. - Dolní Město
Ne 1.9. 16:00 Ledeč - Žirovnice Ne 8.9. 13:00 Ledeč/Hněvkovice- Štoky
Ne 8.9. 16:00 Ledeč n.S. -Speřice Ne 15.9. 10:00 Keřkov-Ledeč/hněvkovice
Ne 15.9. 16:00 Nová Ves-Ledeč Ne 22.9. 12:30 Ledeč/Hněvk.-Pohled/Česk.Bělá
Ne 22.9. 15:30 Ledeč -Sapeli Polná Ne 6.10. 10:00 Veselý Ždár-Ledeč/Hněvkovice
Ne 29.9. 15:30 Šebkovice-Ledeč NE 14.10. 12:00 Ledeč/Hněvkovice-Úsobí
Ne 6.10. 15:00 Ledeč - HFK Třebíč SO 20.10. 10:00 Veselý Ždár-Ledeč/Hněvkovice
Ne 13.10. 15:00 Pelhřimov - Ledeč So 28.10. 11:30 Ledeč/Hněv.-Habry  
Ne 20.10. 14:30 Ledeč - Bedřichov  Ne 20.10. 11:30 Ledeč/Hněvk. - Košetice
So 26.10. 14:30 Okříšky -Ledeč Ne 27.10. 10:00 Úsobí - Ledeč/Hněvk.
Ne 3.11. 14:00 Ledeč - Velké Meziříčí B Ne 3.11. 11:00 Ledeč/Hněvk. - Česká Bělá

 
      MUŽI "B" Okresní přebor OP STARŠÍCH ŽÁKŮ
den datum začátek odjezd        domácí - hosté poznámka den datum začátek odjezd        domácí - hosté poznámka
Ne 11.8. 16:30 Okrouhlice - Ledeč B So 24.8. 10:00  Mírovka - Ledeč/Hněvkovice
So 17.8. 16:30 Ledeč B - Golčův Jeníkov So 31.8. 10:00 Tis -Ledeč/Hněvkovice středa
So 24.8. 16:30 Dolní Město - Ledeč B St 4.9. 17:00 Ledeč/Hněvkovice -Leština
So 31.8. 16:00  Ledeč B - Dlouhá Ves So 7.9. 10:00 Ledeč/Hněvkovice-Rozsochatec 
So 7.9. 16:00 Ledeč B - Nová Ves So 14.9. 10:00 Šmolovy - Ledeč/Hněvkovice 
Ne 15.9. 15:00 Věžnice - Ledeč B St 18.9. 17:00 Habry - Ledeč/Hněvkovice
So 21.9. 15:30  Ledeč B - Staré Ransko So 21.9. 10:00 Ledeč/Hněvk.-Čes. Bělá/Pohled
So 28.9. 15:30 Šlapánov -Ledeč B Ne 29.9. 10:00 Golčův Jeníkov - Ledeč/Hněvk. 
So 5.10. 15:00  Ledeč B - Šmolovy So 5.10. 10:00 Ledeč/Hněvk. - Věž 
Ne 13.10. 15:00 Přibyslav B - Ledeč B So 12.10. 10:00 Herálec - Ledeč /Hněvk.
So 19.10. 14:30 Přibyslav B - Herálec So 19.10. 10:00 Ledeč/Hněvk. - Štoky 
Ne 27.10. 14:30 Habry - Ledeč B
So 2.11. 14:00      Ledeč B - Česká Bělá

ý

www.fotbal-ledec.cz
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FK KOVOFINIŠ LEDEČ N. S. 
HODNOCENÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY 2018/2019

Uplynulá sezona se nám hodnotí pozitivně. Do orga-
nizovaných soutěží jsme přihlásili celkem sedm muž-
stev, což je o jedno víc než minulou sezónu. Pomalými 
kroky bychom se rádi vrátili ke stavu, kdy jednotli-
vá družstva mají kontinuální vývoj. V našem případě 
jsme byli rádi za družstva: mladší a starší přípravka, 
mladší a starší žáci, dorostenci a dvě mužstva mužů.

V hodnocení jednotlivých mužstev začneme u „prv-
ního“ týmu. Naše A mužstvo mužů hraje třetí sezónu 
krajský přebor a skončilo na 3. místě. Toto umístění, 
dovolím si říci, je maximum našich možností, přesto, 
že jsme byli po podzimní části na prvním místě s ná-
skokem osmi bodů. Bohužel v jarní části se projevily 
slabiny, na které nesmíme zapomenout. A přání pro 
novou sezónu? Výkonnost i výsledky týmu bychom 
rádi udrželi i nadále a předváděli atraktivní kopanou 
na nejvyšší krajské úrovni.

Rezervní tým dospělých - B mužstvo mužů po po-
stupu do okresního přeboru okresu H. Brod obsadilo 
3. místo. Splnilo cíl, který jsme si před sezónou vyty-
čili. Nově bude hrát soutěž, jež je minimum z pohledu 
prvního mužstva, hrajícího krajský přebor.

Družstvo dorostu hraje po třech letech opět soutěž. 
Bylo zařazeno do okresního přeboru s počtem hráčů 
7 + 1. Po začátečním sehrávání mužstva v podzim-
ní části, v jarní části se zlepšili a obsadili konečné 
čtvrté místo.

STARŠÍ ŽÁCI v tomto roce hráli okresní soutěž 
Havlíčkobrodska, kde obsadili 2 místo. 

Mladší žáci z důvodu lepšího dojezdu na mistrov-
ská utkání a hlavně možnosti hrát soutěž ve formátu 7 
+ 1 hráli okresní soutěž okresu Kutná Hora. Umístili 
se ve druhé polovině tabulky. Toto umístění nás nijak 
nepotěšilo a mužstvo nenavázalo na minulou sezónu, 
kdy skončilo na 3. místě. Obecně v těchto věkových 
kategoriích je však výsledek podružný. Důležitá je 
radost ze hry, osvojení si fotbalové abecedy a pocho-
pení kolektivního sportu. DRUŽSTVA PŘÍPRAVEK 
(mladší a starší) hrála v okresu Havlíčkův Brod se 
střídavými výsledky a účastnila se všech pořádaných 

turnajů. U těchto družstev platí výše zmiňované dvoj-
násob. Vedle těchto mužstev máme v klubu ještě tak-
zvanou FOTBALOVOU ŠKOLIČKU. V ní jsou naše 
nejmenší děti a učí se hrou základním fotbalovým do-
vednostem.

A NAŠE PLÁNY DO NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNY 
2019/20?

Družstva mužů budou hrát Krajský přebor Vysočiny 
a Okresní přebor Havlíčkobrodska. Před novou sezó-
nou došlo k několika významným změnám v kádru 
mužů. Od mužstva odchází po třech sezónách Zdeněk 
Jungvirt. Nahradí jej trenérská dvojice pan Vít Hor-
ký a Martin Nepovím, dosavadní kapitán A mužstva. 
Z kádru mužů odešel po roce Erik Koubský, zranění 
si doléčuje Petr Pešek a Jiří Petřík. Do kádru proza-
tím přišel pouze jeden nový hráč a to Michal Havel 
z Přelouče. Na získání dalších hráčů stále pracujeme. 
V mládežnických kategoriích pokračujeme ve sdruže-
ných mužstvech s TJ Sokol Hněvkovice. Osobně jsem 
očekával větší zapojení hráčů z Hněvkovic. Mužstva 
budou hrát okresní soutěže. Družstva mladších a star-
ších přípravek se budou účastnit všech vypsaných tur-
najů v okrese Havlíčkův Brod.

Rád bych touto cestou poděkoval všem trenérům 
a hráčům a členům realizačních týmů, za jejich re-
prezentaci fotbalového klubu a města, sponzorům 
a podporovatelům za jejich přízeň, bez které by ne-
bylo možné fotbal v Ledči provozovat. Vaší pomoci 
si velice vážíme! Rád bych též poděkoval fanouškům 
našeho klubu za návštěvy na našich utkáních a zájem 
dění v oddíle. Nová sezóna startuje již 10. srpna a naše 
mužstva se na ledečském hřišti objeví o týden později 
17. a 18. srpna. Na utkání vás, diváky, co nejsrdečně-
ji zveme. Věříme, že i v letošním roce přijdete naše 
mužstva podpořit. Za to vám předem děkujeme. 

Za FK Kovofi niš Lede n. S., z.s. 
Ing. Vratislav Nosek, předseda oddílu

fotografi e Simony Lukšíčkové 
z přípravy a tým Ledeč B
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Osudový byl konec prázdnin roku 2003. 
Smutným dnem je po tom pro nás 
28. srpen, kdy před 16 lety tragicky zemřel 
náš milovaný syn, bratr a vnuk, 
pan TOMÁŠ VADINSKÝ z Ledče. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku. 

Rodiče, bratr Radek a prarodiče.

Na sklonku letních prázdnin si 
připomeneme už 15. výročí úmrtí pana 
VLASTIMILA FIALY z Ledče n. S. 
Kdo si rádi pana Fialu připomenete, 
vzpomeňte prosím spolu s námi na 
dobrého, laskavého člověka a výtečného 
kamaráda, známého především 

z ledečského sportu a jeho aktivního působení v místním 
volejbalu. Na jaře letošního roku by oslavil 85 let.

S láskou a úctou vzpomíná rodina a přátelé.

Dne 24. srpna letošního roku si 
připomínáme 3. výročí úmrtí pana
STANISLAVA ČECHA z Bojiště. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a úctou vzpomíná a děkuje rodina

Dne 20. srpna 2019 vzpomeneme již 10. 
výročí úmrtí paní JANY HEROUTOVÉ 
z Vilémovic. 

Manžel a dcery s rodinami

Dne 3. srpna 2019 by oslavila 90. 
narozeniny paní LIBUŠE ČEPLOVÁ

 z Ledče n. Sáz.
a zároveň v tomto roce, 26. srpna, uply-
ne 35 let od úmrtí jejího syna, pana 
JIŘÍHO ČEPLA, rovněž z Ledče. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina

Dne 30. července le-
tošního roku uplynu-
ly 3 roky od úmrtí pana 
JAROSLAVA JANEČKA 
z Ledče n. S. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, věnujte 
mu spolu s námi tichou 
vzpomínku. 

Dne 7. září uplyne již 23 let, kdy nás navždy opustila paní 
MARIE  JANEČKOVÁ z Ledče n. S.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Iva a Hela s rodinami.

Dne 31. července 2019 oslavil své krásné 
85. narozeniny pan FRANTIŠEK KAVKA 
z Ledče. Přejeme hodně zdraví a vitality. 

To vše přeje manželka Hana, 
dcera a syn s rodinami.
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