
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 9 * ROČNÍK XXVII * CENA 10,- Kč

ZÁŘÍ
2019



2

ZPRÁVY Z RADNICE (UPRAVENO PRO POTŘEBY ZPRAVODAJE)

LEDEČSKÉ LETNÍ KINO MĚLO VELMI PŘÍZNIVÝ OHLAS

ZUBNÍ POHOTOVOST 
ZÁŘÍ 2019

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

7. – 8. 9. NEOBSAZENO

14. – 15. 9. Saidlová Martina, 
Legií 1710, Chotěboř Tel.: 739 286 730

21.  – 22. 9. Maštálka Vojtěch, Habrecká 450, 
Ledeč nad Sázavou Tel.: 721 132 134

28. – 29. 9.
Nováčková Molíková Jana, 
Dobrovského 2023, Havlíčkův 
Brod 

Tel.: 569 435 593

5.10. – 6. 10. Brázda Pavel, Krále Jana 538, 
Chotěboř Tel.: 569 623 790

12. – 13.10. Ciubrei Dumitri, Habrecká 450, 
Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 553

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 srpnu roku 2019 se rada města sešla dne 12. srpna. Na 
svém jednání rada města probrala tyto podstatné body:
– Schválila směrnici – Hospodaření s majetkem Města 

Ledeč nad Sázavou.
– Schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 

2019 organizacím a spolkům v celkové výši 20 000 Kč 
(Aleš Nechvátal – Motocyklové mistroství ČR, Pavla 
Vrbková – Ledeč Run, Spolek pro lůžkový hospic Mezi 
stromy z. s.

– Schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových pro-
stor na Poliklinice fi rmě  AL dílna s.r.o.

– Schválila prodloužení nájemních smluv v DPS a měst-
ských bytech.

– Schválila fi rmu AdriJan BP s.r.o. jako dodavatele služby 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požár-
ní ochrany na objekt zimního stadionu.

– Schválila jmenování komise pro otevírání nabídek a komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého 

rozsahu na dodávky pod názvem „Odborné učebny na ZŠ 
Ledeč nad Sázavou - vybavení dílen a pořízení výukových 
pomůcek“ ve složení: Mgr. Jana Hospodková, Jiří Vrána, 
Bc. Jana Merunková.

– Stanovuje celkový počet zaměstnanců organizační slož-
ky Zimní stadion Ledeč nad Sázavou na 6 zaměstnanců.

– Jmenuje vedoucím organizační složky Zimní stadion 
pana Františka Coufala.

Schůze zastupitelstva města se v srpnu nekonala.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je na-

plánován na  11. září 2019.

Kompletní usnesení z  jednání rady města a  zastu-
pitelstva města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz 
na on-line přenos lze nalézt na městském webu www.
ledecns.cz

O prázdninách bylo možné na le-
dečském letním stadionu navštívit 
promítání Biografu Etienne z Hradce 
Králové. Původně jsme měli v plánu 
promítat na betonové ploše, ale díky 
počasí jsme první fi lm promítali na 
tribuně a na všechna ostatní předsta-
vení jsme tribuně již zůstali věrni. 
Velice si vážíme Vašeho velkého zá-
jmu. První fi lm Bohemian Rhapsody 
navštívilo 210 diváků, na druhé pro-
mítání fi lmu Ženy v běhu přišlo do-
konce 335 diváků, třetí promítání se 
bude konat až po uzávěrce zářijového 
LZ, tak jsme zvědaví, kolik diváků se 
přijde podívat na pohádku Čertí brko.  
Rád bych poděkoval  ledečskému fotbalovému klubu za 
perfektně zvládnuté občerstvení a p. Karlu Hrušovi za 
technické zázemí.  Už teď plánujeme promítání na příští 

rok.  Chtěli bychom zajistit větší plátno. Biograf Etienne 
se snaží využít dotace z projektu startovac.cz, pokud byste 
měli chuť, můžete tam přispět i vy. 

Mgr. M. Simandl, místostarosta
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NESTYĎTE SE ZA SVÉ PŘÍJMENÍ!

SPOLKOVÝ DŮM V HABREKU ZAČÍNÁ „ŽÍT“

Dlouho jsem se rozmýšlel, zda reagovat na e-mail, 
kde se pisatel stydí za své příjmení. Ale nakonec jsem 
se rozhodl jej zveřejnit, i když nic neměním na svém 
přesvědčení, že anonym patří do koše. Dokonce jsem 
onomu neznámému pisateli na jeho e-mailovou adresu 
odpověděl.  Abychom předešli dalším zbytečným  ano-
nymním sdělením, rád bych zde uvedl, že si váží-
me  v tomto městě všech  lidí a to i těch, kteří nám něco 
vytýkají a jsou s něčím nespokojení. Vždy je a bude  co 
zlepšovat. Rádi kohokoliv ve vedení vyslechneme, 
a když je to jen trochu možné, situaci řešíme. Požadu-
jeme  ale i  od druhé strany tu slušnost, že se podepíše 
nebo přijde osobně.   Proto si myslím, že není třeba volit 
níže uvedenou formu sdělení.

Ing. Zdeněk Tůma, starosta města

TEXT ANONYMU:
Vážený pane starosto, nezlobte se, ale město nevedete 

dobře. Proč se nejedete podívat do okolních měst, třeba 
jen do toho blbého Humpolce, jak to tam vypadá, kolik 
květin, udržované zeleně  tam mají. Viděl jste tu čistící 
techniku jezdit u nich ve městě? A co jezdí u nás? Stará, 
smradlavá kouřící a neekologická technika.  

Slyšel jsem, že už nyní místní hokejisté jezdí na zimní 
stadion do Humpolce a platí za to. K čemu je stadion 
v Ledči? Proč technické služby zimní stadion ještě ne-
zprovoznily? 

Co děláte pro pěknější město Vy? Bohužel dlouhodobě 
nic. Styďte se. Přihrává si vedení radnice zakázky pro 
sebe či blízké přátele, že nezbývá peněz na úklid města? 

Občan Jan

Jako první jej po slavnostním otevření začaly využívat 
místní maminky, které tam v letošních horkých dnech 
přišly odpoledne se svými dětmi a společně se věnovaly 
výtvarné a rukodělné tvorbě. Přidáte se k nim? 

Pokud máte zájem, chcete si pronajmout a využít tyto 
prostory, navštivte rezervační systém na stránkách měs-
ta Ledeč nad Sázavou (Spolkový dům Habrek), nebo 

zajděte do našeho Informačního centra na ledečském ná-
městí, kde vám ochotně sdělí veškeré potřebné informa-
ce. Prostory jsou vhodné nejen pro pořádání rodinných 
oslav, ale i besed a přednášek a stejně tak i k uspořádání 
předvánočních fi remních a spolkových setkání. 

Ing. Hana Horáková 

Jak je výše popsáno, nový spolkový dům v Habreku 
může dobře posloužit také třeba zrovna vám. Potřebuje-
te-li bližší informace k této problematice, obraťte se na 
Informační centrum v Ledči n. S. Rádi vám poradíme 
a zprostředkujeme možnosti případného pronájmu těchto 
prostor. Telefon: 569 721 471, e-mail: info@ledecsko.cz

Další možností je navštívit webové stránky Města Le-
deč v sekci kultura a turistika, odkaz „Spolkový dům Ha-
brek – rezervace“ (http://rezervace.ledecns.cz/habrek/), 
kde získáte kontakty, provozní řád a ceník. 

IC LEDEČ N. S.

INFORMACE K NOVÉMU SPOLKOVÉMU DOMU HLEDEJTE TAKÉ NA IC

TECHNICKÉ SLUŽBY LEDEČ NAD SÁZAVOU, S.R.O.

NABÍZEJÍ PRÁCE SOUKROMÝM OSOBÁM I FIRMÁM

sečení zahrad, ořezy a kácení stromů, práce vysokozdvižnou plošinou, zemní práce, 
drobné stavební práce, dopravu, vyklízení bytů, strojní zametání zpevněných ploch. 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE 737 440 675.
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2. ZÁŘÍ 2019 – NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
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Poslední třetinou roku už tradičně 
vstupujeme do desetiměsíčního kolo-
toče radostí i strastí, které nám všem 
škola přináší. Bez karambolů to v té-
hle instituci prostě nejde. Tak přejme 
našim žákům a studentům hlavně dob-
ré zdraví, ať je ta hromádka vědomostí 
a radostných chvil o dost větší než ta, 
která přináší zklamání. K serióznímu 
výčtu do nového školního roku, doda-
nému panem ředitelem J. Šťastným, 
přidáváme i něco veselého od paní 
učitelky Marie Roučkové, která ta 
zákoutí i výsluní ledečského školství 
zná velmi dobře. A pokud těm zavilým 
odpůrcům školy nepomůže ani její op-
timismus, tak snad ta moje poznámka na konec bude přija-

ta s povděkem. Podzimní prázdniny jsou už 29. a 30. října 
2019 – vždyť je to cobydup! 

ok

ŠKOLNÍ ROK UŽ SÁHL NA 2020

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/20 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE LEDEČ

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ…

Škola je místo plné života,
kde pod jednou střechou

desítky srdcí tepou.
Škola je společnost

pevného řádu, 
nikoliv samota.
Je plná pohybu,

křiku, smíchu, tónů,
myšlenek, zvonění, souznění

a také proher a chyb
i nadějí, že zítra bude líp.

Škola je místem rozdávání.
Každý si vezme,
co chce unésti.

Je také líhní dospívání,
údobím poupat a jarního vlání,
citových zmatků a pochybností.

Škola je krůčkem ke štěstí,
zrodem nových osobností.

Pod jednou střechou 
desítky srdcí tepou. 

ŠKOLA 
Marie Roučková

Jak nás již od začátku srpna upozorňovali moderátoři té-
měř všech rádií a televizních kanálů „léto pomalu končí“ 
a tedy všichni školou povinní a také pedagogové (každý 
s různou mírou radosti) opět zahájili „svých 10 měsíců“ 
v lavicích a za katedrami. Na naší „základce“ se to letos 
týkalo 670 žáků v 31 třídách, 45 vyučujících, 19 asistentek 
pedagoga a vychovatelek školní družiny. 

Nových 90 prvňáčků se ujaly zkušené třídní učitelky Marie 
Čuchalová (I. A), Jana Čuchalová (I. B), Andrea Chaloupko-
vá (I. C), Jitka Černá (I. D) a ve speciálním oboru Petr Hořejš 
(2. R). Stejně jako v loňském roce byly v 6. ročníku i přes od-
chod 15 žáků do osmiletého gymnázia otevřeny opět tři třídy, 
kterým se věnují třídní učitelé Michal Simandl (6. A), Lucie 
Dvořáková (6. B) a Petra Špačková (6. C). Oproti minulému 
školnímu roku se tak zvýšily počty nejen žáků a pedagogic-
kých pracovníků, ale i počty tříd, což si vyžádalo rekonstrukci 
a nové vybavení dvou učeben v budově v ulici Komenského 
a v budově B v Nádražní ulici. Zároveň se také zvýšily náro-
ky na organizaci výuky, zejména pokud se týče obsazenosti 
tělocvičen, školních dílen a učeben informačních technologií. 
S reformou fi nancování regionálního školství jsme přistoupili 
i k maximálnímu počtu dělených hodin při výuce anglické-
ho, ruského, německého jazyka a informačních technologií. 

Stejně jako v loňském školním roce se naši žáci mohou tě-
šit na turnaje v miniházené pod vedením zkušených trenérů 
oddílu Házená Ledeč nad Sázavou, na bruslařský a plavecký 
výcvik, na tradiční vánoční jarmark pro veřejnost, na „Vyřa-
zování deváťáků“ a na celoškolní projektové dny. 

Strávníci ve školní jídelně zřejmě ani nepoznali výsled-
ky poslední velké rekonstrukce vývařovny školní jídelny, 
skladovacích prostorů v jejím suterénu, rozvodů elektřiny 
a vody, ale především celého odpadního systému včetně 
lapačů tuků, který byl téměř v havarijním stavu. Kdo ale 
jistě ocení opravenou kuchyň a sociální zázemí, jsou naše 
kuchařky, protože připravovat obědy pro více než 600 stráv-
níků v šesti lidech není vůbec snadné. Poděkování patří ve-
dení a zastupitelům města, kteří rozhodli o poskytnutí této 
obrovské investice, zaměstnancům oddělení majetku a in-
vestic MÚ za přípravu a fi rmě Atos s. r. o Ledeč n. S. za její 
realizaci v časově omezeném termínu letních prázdnin.

Na závěr chci poděkovat zaměstnancům naší školy za 
velmi dobře odvedenou práci v uplynulém školním roce 
a popřát jim i všem žákům a rodičům úspěšný školní rok 
2019/2020. 

Jaroslav Šťastný, ředitel školy;
 foto na protější straně Ing. M. Ptáčník

A už to zase nastalo. Docela klidná letní ulice Nádražní, jako 
každým rokem počátkem září, opět ožila. Nastalo velké hem-
žení dětí, které se o prázdninách rozprchly do táborů, k babič-
kám a na různé rekreace a škole se obloukem vyhýbaly.

Teď je vše jinak. Žáci ráno před školou postávají ve 
skupinkách, smějí se, asi si vyprávějí veselé zážitky, které 
prožili za ty dva měsíce, co se neviděli, ale teď se musejí 
zcivilizovat, protože je čeká vyučovací proces. To znamená, 
postup o jeden stupínek výš, podmíněný povinnostmi, prací 
a úsilím po deset nastávajících měsíců.

Všem žákům přeji, aby se jim školní práce dařila, aby 
uspěli a též se spolužáky zažili hodně veselých příhod, na 
které budou jednou rádi vzpomínat.

Učitelům přeji, aby uhlídali ten „pytel blech“ a jejich svě-
řencům se nic vážného nestalo. Věřím, že jsou vyzbrojeni 
odpovědností a hlavně trpělivostí, která je potřebná pro vý-
kon pedagogické práce.

Vedení školy, učitelům a provozním zaměstnancům do 
nového školního roku přeji pevné zdraví a splnění všech je-
jich vzdělávacích a výchovných záměrů. 

Mgr. Marie Roučková
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ 
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI 

ZA MĚSÍC SRPEN 2019

TAK JSME V LEDČI ZASE SVĚTOVĚJŠÍ 
ANEB ZMATENÉ HORMONY ŠKODÍ

ŘÍDIL VOZIDLO V DOBĚ ZÁ-
KAZU ČINNOSTI – dne 28. 7. 
2019 v 21:35 hod v uzavřeném 
rekonstruovaném úseku silnice 
II/150 před obcí Hněvkovice kont-
rolovala hlídka PČR PS Ledeč nad 
Sázavou z důvodu spáchaného do-
pravního přestupku řidiče motoro-
vého vozidla BMW 320D černé 
barvy, kdy bylo policejní kont-
rolou zjištěno, že toto řídí 54letý 

muž, který hlídce nepředložil řidičský průkaz. Provedenou lus-
trací v registru řidičů bylo zjištěno, že má udělen rozhodnutím 
MěÚ Světlá n/S. zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení mo-
torových vozidel na dobu 6 měsíců do 24. 11. 2019. Řidič na 
místě doznal, že vozidlo řídil ze Světlé nad Sázavou do Ledče 
nad Sázavou po sil. II/150 a dále pokračoval po téže uzavřené 
rekonstruované pozemní komunikaci směr Hněvkovice. Řidič 
se tak dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání. Věc byla zpracována ve zkráceném přípravném 
řízení a spisový materiál již byl předán státnímu zástupci k dal-
šímu rozhodnutí, kdy mu tak u soudu hrozí trest odnětí svobody 
v trvání až na 2 roky a další zákaz činnosti.

POSPREJOVÁNÍ ŘADOVÝCH GARÁŽÍ V LEDČI N. S. 
– dne 11. srpna 2019 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. 
řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spáchaného přeči-
nu poškození cizí věci, kterého se dopustil dosud nezjištěný pa-
chatel od 14:00 hodin dne 10. srpna 2019 do 11:10 hod. dne 11. 
srpna 2019 v Ledči nad Sázavou u řadových garáží směřující 

k ul. Na Rámech, kde posprejoval hnědou barvou zadní část 
bílé silikonové omítky zděných garáží v délce nejméně 14 me-
trů nečitelnými nápisy o rozměrech 108 cm x 60 cm, čímž způ-
sobil v součtu všem poškozeným majitelům řadových garáží 
škodu ve výši 35.000,- Kč. V případě zjištění pachatele tomuto 
u soudu hrozí trest odnětí svody v trvání až na 1 rok, zákaz 
činnosti nebo propadnutí věci. 

POSPREJOVÁNÍ BUDOV V UL. MARIE MAJEROVÉ – 
k dalšímu vandalskému jednání došlo v nočních hodinách ze 
dne 15. na 16. srpna 2019, kdy byly policejním orgánem dle 
§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci spá-
chaného přečinu poškození cizí věci, kterého se dopustil dosud 
nezjištěný pachatel od 20:00 hodin dne 15. 8. 2019 do 06:30 
hod. dne 16. 8. 2019 v Ledči nad Sázavou, ul. Marie Maje-
rové, Pod Stínadly, Komenského, posprejoval hnědo-červenou 
barvou fasády několika bytových domů a dalších objektů ná-
pisy „FUCK“, „DEMON“, „RIP“, „COOL“, „XXX TENTA-
CION“, „CYKA“ a dále tzv. smajlíky s vyobrazením písmen 
X místo očí, čímž způsobil celkovou škodu všem poškozeným 
subjektům v součtu ve výši nejméně 130.500,- Kč. Stejně jako 
v předchozím případě pachatel u soudu hrozí trest odnětí svody 
v trvání až na 1 rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Po-
licie ČR v uvedených případech provádí intenzivní šetření za 
účelem dopadení pachatele a ukončení provádění dalšího van-
dalského jednání uvedeného charakteru. 

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

Policejní stanice Ledeč n. S.

Ne, že bychom fenomén tohoto primitivismu ve městě už 
dlouho neznali, jen se teď objevili noví slaboduší jedinci (sku-
piny?), kteří své křovácké značky píší po zdech nově zrekon-
struovaných a zateplených domů. Když pominu hnus tohoto 
výtvarného projevu, tak tu ještě zůstávají veliké materiální ško-
dy. Kdo je nahradí? Ono těch pár fl akónků barviček taky něco 
stojí, to až zase budeme přemítat nad tím, že naše děti nemají 
na školní obědy.

Mám respekt k té zatracované i krásné pubertě zároveň, přes-
to bychom měli dát meze, kam už vstupovat nemůže. Věřím, že 
policisti vědí, kde hledat viníky, těch pár „hnízdeček“ po Ledči 
bylo za léto nepřeslechnutelných a dobře viditelných (o nepo-
řádku a zanechaných lahvích od alkoholu by mohli pracovníci 
TS vyprávět celé legendy). Přesto bych pro policisty jeden tip 
měl. Jedna lavička u nového stínadelského hřiště je dobrý vzo-
rek pro výše popsané (viz nové investice do hřiště na str. 9).

Oni ale prý i tyto „kmeny“ mají své skutečné znaky, tak bu-
deme doufat, že je policisté správně dešifrují a viníky předho-
dí na pranýř. I ta slušnější část společnosti má „označkované“ 
své meze.  ok 
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA  
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LEDČI

JEŠTĚ JSOU MEZI NÁMI HODNÍ ZLODĚJOVÉ

BLEŠÁK BEZPENĚZ – PODĚKOVÁNÍ

Vážení čtenáři, v době tisku zpra-
vodaje jsou již prázdniny minulostí. 
Avšak při psaní příspěvku nám do 
konce chybí ještě šest dní. Pěvně 
věřím, že nás ani vás, čtenáře a ob-
čany, žádná mimořádná událost do 
konce prázdnin nepostihne. Co se 
týče výjezdů profesionálních hasi-
čů stanice Ledeč za konec července 
a dvě dekády srpna, tj. od minulého 
vydání zpravodaje, vyjížděli jsme 
celkem ke 25 událostem. I přes tep-
lé léto se nám na Ledečsku vyhnuly 

požáry polí a travin. Na požáru pole jsme sice zasahovali, ale už 
u Podmok u Golčova Jeníkova. Druhý požár byl požár odpad-
ního dřeva u obce Pavlov. A třetím požárem byl planý poplach 
v hotelu v Koutech. Ani dopravní nehody zásadně nevybočily 
z průměru, spíše můžeme mluvit o tom, že na prázdninový čas 
bylo nehod minimum. U menší nehody jsme zasahovali 1. srp-
na na Přemelovsku, kde se jednalo o vyproštění vozidla z pří-
kopu. Druhá dopravní nehoda 26. srpna u Golčova Jeníkova 
zaměstnala jednotky dvě. Zde havaroval kamion do svodidel 

a prorazil si palivovou nádrž. Hasiči na místě jímali unikající 
naftu a tu také přečerpávali, aby nedošlo k úniku do životního 
prostředí. Poslední nehoda osobního vozidla si nás vyžádala 
u Hostkovic. Nadále výjezdy obsahují zejména odchyt a likvi-
daci nebezpečného hmyzu, dále asistence ZZS, či Policii ČR při 
otvírání bytu a podobně

ppor. Jan Šimanovský, 
Velitel požární stanice Ledeč n. S.

Přelom prázdnin a celkově srpen byl pro ledečské dobro-
volné hasiče měsícem ve znamení klidu. Jediný výjezd byl 
dne 29. 7. 2019 ve 23:01, kdy ledečská jednotka dobrovol-
ných hasičů vyjela na signalizaci čidla EPS (elektrická po-
žární signalizace) do hotelu Luna v Koutech. Na místě bylo 
zjištěno, že jde o planý poplach.

Klidným byl srpen z řad výjezdů, ale na druhou stranu byl 
plodný na budoucí hasiče, kterých není nikdy dost.

Rádi bychom za celý sbor dobrovolných a profesionálních 
hasičů v Ledči pogratulovali Tomášovi Pajerovi k narození 
dcery Zuzany, která se narodila 7. srpna v 04:46, a Jiřímu 
Malimánkovi k narození prvorozeného syna Jakuba, který 
se narodil ve stejný den ve 13:48. Gratulujeme a přejeme 
pevné zdraví!  

Jana Doležalová

Možná plánovaně, jako potřebu na blížící se dovole-
nou, možná jen tak z náhlého pohnutí při spatření cizího 
odstaveného auta, padlo rozhodnutí právě dnes opatřiti 
si potřebné. Šli tedy na to! Ale opatrně! Bez znečiště-
ní karoserie, bez jejího poškození. Navíc se neodhodlali 
k jednoduchému a brutálnímu vyražení některého z oken, 
ale duchaplně jenom ulomili přední bakelitovou masku, 
načež potom nebyl problém otevřít přední kapotu. Znalí 
hoši. Já být zlodějem, tak po tomto výkonu již bez zábran 
urvu, co se dá, například přívodní kabely k akumulátoru, 

jenž byl jedním z cílů zde popisovaného počinu. Ovšem 
překvapením bylo, že objímky přívodních kabelů byly 
povoleny a s velkým citem od akumulátoru uvolněny. 
Trošku záhadou též bylo, proč z auta zmizely potahy 
na obou předních sedadlech, za dobu provozu již dosti 
„jeté“. Že by posloužily jako zábal pro právě odmontova-
ný akumulátor? Nestačil by jeden? Stačil. Tak na co ten 
druhý? Rezerva! Ano, bylo to tak.

PS: Jenom prosím příště ještě zavřete zadní dveře. 
PePa

Dovolte nám PODĚKOVAT vám všem, kteří jste se darovali 
věci do letošního 6. ročníku Blešáku BEZPENĚZ, a všem hod-
ným lidem, kteří tuto akci pomohli uskutečnit.  

Sedmý ročník bude z kapacitních důvodů až na jaře, o termí-
nu vás budeme včas informovat. PRO DALŠÍ ROČNÍKY HLE-
DÁME PARTNERY, kteří by se rádi stali součástí tohoto chari-
tativního projektu. Pokud se vám líbí, co děláme a máte-li chuť 
nás podpořit, ozvěte se nám na email  budelip@budelip.com.

Přikládáme text dopisu, který potěší. BUDE LÍP – BEZPE-
NĚZ, Martina Ouřadová

Vážení přátelé,
rádi bychom Vám poděkovali za sbírku použitého ošace-

ní, kterou jste nám poskytli. Vše, co jste nám darovali, bylo 
okamžitě poskytnuto jako materiální pomoc sociálně slabým 
rodinám. Vyjádřete, prosím, naši vděčnost a poděkování všem 
občanům za jejich štědrost a ochotu pomáhat potřebným. Jejich 
darované věci jsou výraznou pomocí všem, kteří to opravdu po-
třebují, lidem v nouzi či sociální tísni. Díky Vám můžeme re-
alizovat v praxi naše motto „NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEB-
NÝM“. Se srdečným pozdravem

Ing. Pavel Hendrichovský, předseda družstva Diakonie. 
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Pro většinu dětí i dospělých představují letní měsíce čas prázdnin, dovolených a odpočinku, ale pro většinu zaměst-
nanců stavebních fi rem jsou to měsíce naplněné prací. 

V souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2019 Město Ledeč nad Sázavou v průběhu prázdnin realizovalo pro-
střednictvím místních stavebních fi rem hned několik větších akcí.

LETNÍ MĚSÍCE VE ZNAMENÍ OPRAV A INVESTIC

VĚŽ NA POLIKLINICE 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
V červenci byly také zahájeny stavební práce v budově 

Základní umělecké školy, které řeší změnu dispozice a pro-
vedení vnitřních povrchů a nové elektroinstalace pro potře-
by výuky. Stávající učebny po bývalé střední škole budou 
upraveny dle potřeb pro výuku jednotlivých oborů a vznik-
ne také nová prostorná zkušebna, která bude využívána 
jako koncertní sál pro potřeby školy. Realizační fi rmou je 

WANDEL CZECH s.r.o. z Ledče nad Sázavou, která podala 
v rámci výběrového řízení nejvýhodnější nabídku v celko-
vé hodnotě 1 697 201,- Kč vč. DPH. Termín dokončení je 
stanoven na 13. září 2019. ZUŠ jako příspěvková organiza-
ce města si ze svých vlastních prostředků hradí akustické 
úpravy zkušebny, jejichž náklady se v první fázi vyšplhají 
na částku bezmála 600 000,- Kč včetně DPH.

V průběhu června a července byla realizována oprava 
věžičky na poliklinice. Opravu realizovala na základě po-
ptávkového řízení fi rma WANDEL CZECH s.r.o. z Led-
če nad Sázavou za částku 812 574,- Kč vč. DPH. Oprava 
byla nutná z důvodu připravované opravy střechy, která 
je plánována částečně ještě do konce letošního roku a do-
končena by měla být dle smlouvy do konce roku 2020. 
Opravu bude provádět pan Vít Slavík z Vlastějovic a cel-
ková oprava střechy by se měla dle smluvního vztahu 
vyšplhat na částku 4 218 108,- Kč včetně DPH.

Koncem června byla zahájena další etapa moderniza-
ce školní jídelny v Nádražní ulici. Práce provedla stejně 
jako v minulém roce na základě výběrového řízení fi rma 
ATOS, spol. s r.o. z Ledče nad Sázavou. Termín dokončení 
byl úzce spjat s koncem prázdnin, tak aby nebyl ohrožen 
začátek školního roku. Modernizace spočívala ve výměně 

veškerých rozvodů (voda, kanalizace, elektro, vzducho-
technika) v celé vývařovně i skladovacích plochách v sute-
rénu budovy. Dále došlo k výměně všech stávajících povr-
chů, rekonstrukci sociálního zázemí pro personál kuchyně 
a osazení nových chladicích boxů a nového lapolu. Smluv-
ní cena za tyto práce činí 5 660 299,- Kč včetně DPH.
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PARKOVIŠTĚ HABRECKÁ

HŘIŠTĚ NA STÍNADLECH

V červenci zahájila na základě výběrového řízení fi rma 
UNIMONT J.C.K. výstavbu nového parkoviště na sídlišti 
Stínadla. Parkoviště je součástí projektu „Regenerace pane-
lového sídliště Stínadla, Ledeč nad Sázavou“, kterou v roce 
2015 zpracovala na základě smluvního vztahu fi rma TRANS-
CONSULT s.r.o. z Hradce Králové. Každým rokem se dle 

dostupných fi nančních prostředků snaží město realizovat část 
této regenerace. V roce minulém byla v rámci tohoto projektu 
opravena část komunikace Stínadla včetně nových chodníků 
a nových parkovacích stání. Termín dokončení nového parko-
viště je stanoven na 31. 8. 2019 a náklady na jeho vybudování 
jsou dle smlouvy o dílo 1 690 560,- Kč vč. DPH.

V srpnu fi rma Bonita Group Servis s.r.o. realizovala výměnu 
již poškozených a nevyhovujících prvků na dětském hřišti Stí-
nadla. Za částku 121 431,- Kč včetně DPH byla osazena nová 
věž se skluzavkou, řetězová dvouhoupačka a vahadlová hou-
pačka. Zemní práce s tím spojené a doplnění pískoviště vyšly 
na částku bezmála 15 000,- Kč včetně DPH.  Prvky byly vo-
leny v kovovém provedení a věříme, že budou odolávat velké 

vytíženosti a mnohdy i vandalismu, který opakovaně v těchto 
místech zaznamenáváme a musíme odstraňovat jeho následky, 
které představují nemalé fi nanční náklady. Bohužel už samotná 
instalace nových prvků se neobešla bez následků, jelikož ne-
známé osoby se pravděpodobně nemohly dočkat zprovoznění 
houpaček a poškodily jejich čerstvě zabetonované patky.

-OdMI-

ÚPLNÁ UZAVÍRKA ČÁSTI SILNICE II. TŘÍDY č. II/150 
V ÚSEKU LEŠTINKA – MRZKOVICE Z DŮVODU OPRAVY KOMUNIKACE

Termín uzavírky 26. 8. 2019 – 31. 10. 2019, délka uzavírky 1,750 km.

Informace o objízdných trasách naleznete na webových stránkách města www.ledecns.cz v sekci aktuality. 

ÚPLNÁ UZAVÍRKA ČÁSTI SILNICE DRUHÉ TŘÍDY Č. II/130 
V ÚSEKU LEDEČ NAD SÁZAVOU – HRADEC

Z důvodu celkové opravy povrchu komunikace, opravy odvodnění, výstavby opěrných zdí a zárubních zdí dojde k úpl-
né uzavírce úseku silnice č. II/130 v km 20,000-20,780, od křižovatky se silnicí č. II/150 po areál betonárky CEMEX 
(jedná se o prodloužení uzavřeného úseku od křižovatky s ul. Hradní ke křižovatce se silnicí č. II/150).

Termín uzavírky 2. 9. 2019 – 31. 10. 2019.
Informace o objízdných trasách naleznete na webových stránkách města www.ledecns.cz v sekci aktuality. 
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GYMNÁZIUM, SOŠ A VOŠ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

Nový školní rok byl zahájen pro žáky střední ško-
ly v pondělí 2. září 2019 a pro studenty vyšší od-
borné školy v pondělí 9. září 2019. Ve školním roce 
2019/2020 se ve škole vzdělává 370 žáků a studentů 
ve 20 třídách. Na výuce se podílí 41 učitelů a ve škole 
pracuje 16 nepedagogických zaměstnanců. 

Výuka probíhá ve třech budovách – gymnázium na 
Husově náměstí, SOŠ a VOŠ v Koželské ulici a areál 
školních dílen v Poštovní ulici. 

Na nový školní rok jsme připravili mnoho zajímavých 
aktivit, které doplní výuku. Jedná se například o odbor-
né přednášky našich absolventů a odborníků z praxe, od-
borné exkurze, zájmové kroužky, divadla, aktivity s VŠ 
atd. Pravidelně realizujeme charitativní akce pro po-
třebné a účastníme se mnoha regionálních aktivit, např. 
Čistá Vysočina, S Vysočinou do Evropy atd. V listopadu 
budeme společně s Krajem Vysočina opět prezentovat 
naši školu na výstavě Mladý Tvorca v Nitře (SR). 

Škola je zapojena v mnoha projektech, které pomá-
hají žákům a studentům rozvíjet požadované kompe-
tence a zlepšovat materiální zázemí školy. Rozhodnu-
tím MŠMT jsme získali dotaci na realizaci pokusného 
ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí 
do škol na školní rok 2019/20 v celkové výši 250 000 
Kč. Prostředky budou využity pro žáky nižšího stupně 
víceletého gymnázia na úhradu cestovného, vstupné-
ho, stravného a ubytování při zájezdech do paměťo-
vých institucí v České republice (muzea, památníky, 
knihovny, národní ústavy, hrady, zámky atd.).

V letošním školním roce se rozvine spolupráce se 
slovenskou Střední odbornou školou technickou v Ko-
márně. V rámci spolupráce dojde k výměnným poby-
tům žáků obou škol.

Škola má velmi dobré materiální vybavení a vzni-
kají nová odborná pracoviště. Připravujeme s Krajem 
Vysočina rozsáhlou rekonstrukci střech ve školních 
dílnách, která bude realizována po etapách v násle-
dujících letech. Žákům a studentům jsou k dispozici 
laboratoře chemie, fyziky, biologie a odborné učebny 
jazyků, výtvarné výchovy, automatizace, programová-
ní, pět učeben informačních technologií, učebna CAD/
CAM, fi ktivní fi rma pro podnikání, svářečská škola, 
CNC centrum. Pro výuku slouží také vlastní multi-
funkční sál, moderní sportovní hala, hřiště s umělým 
povrchem a školní hvězdárna.

Ve škole z cizích jazyků vyučujeme angličtinu, něm-
činu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Své znalosti si 

mohou žáci a studenti zdokonalit mimo pobytů v Ně-
mecku, Rakousku, Anglii, Rusku atd. také na odbor-
ných praxích u zaměstnavatelů. 

Pro výuku na odborné škole máme již tři velká obrá-
běcí a frézovací centra CNC. Vyučujeme programová-
ní CNC strojů v programech HEIDENHAIN, FANUC 
a SIEMENS SINUMERIK. 

Pro nové žáky studijních i učebních oborů organizu-
jeme začátkem září spolu se Střediskem volného času 
Ledeč nad Sázavou adaptační kurzy.

Uchazečům nabízíme gymnaziální, střední odborné 
a vyšší odborné vzdělávání. Gymnaziální vzdělávání 
je osmileté i čtyřleté a připravuje žáky na všechny typy 
vysokých škol. Absolventi gymnaziálního vzdělávání 
jsou velmi úspěšní na vysokých školách. V odborném 
vzdělávání se specializujeme na strojírenství, infor-
mační technologie a ekonomiku. Vzděláváme v obo-
rech čtyřletých s maturitní zkouškou – Strojírenství 
(zaměření 3D modelování), Informační technologie 
(zaměření reklama a webdesign), Mechanik seřizovač 
(zaměření CNC stroje). Dále vyučujeme v tříletých 
učebních oborech s výučním listem – Strojní mecha-
nik, Nástrojař, Obráběč kovů. Nabízíme učební obor 
s výučním listem (vhodný pro děvčata) -  Informati-
ka ve skladování a propagace. Absolventi mají velmi 
dobré uplatnění na trhu práce. Absolventi maturitních 
oborů mohou studovat na VOŠ tříletý vzdělávací pro-
gram Ekonomika a management podniku s právem ab-
solventů užívat titul DiS. Tento vzdělávací program je 
možné studovat v denní i v kombinované formě.

V průběhu prázdnin jsme opravovali, malovali, stě-
hovali, vybavovali některé prostory novým nábytkem, 
také měnili podlahové krytiny a připravovali rozvrh 
pro nový školní rok. Na gymnáziu jsme dokončili no-
vou laboratoř biologie vybavenou mikroskopy a PC 
technikou, inovovali jsme odbornou učebnu výtvarné 
výchovy. Na střední odborné škole jsme vybudovali 
novou mediální učebnu, která je propojena se školní 
knihovnou. Zrekonstruovali jsme učebnu pro výuku 
programování CNC strojů ve školních dílnách, do 
učebny CNC jsme darem získali počítače od společ-
nosti Kovofi niš, s. r. o. Ledeč n. S. 

Prázdninový provoz naší školy (vaření, úklid, opravy, 
ubytování) zajišťovali zejména nepedagogičtí zaměst-
nanci. Touto cestou jim velmi děkuji za odvedenou práci. 
V průběhu prázdnin opakovaně vyhledávají naše služby 
sportovní týmy, kterým zajišťujeme ubytování, stravo-
vání, pronájem sportovní haly a venkovních prostor. 

Přeji všem žákům, studentům, svým kolegům a za-
městnancům školy úspěšný nový školní rok 2019/20 
plný spokojenosti a radosti.

Srdečně zveme širokou veřejnost a uchazeče o stu-
dium na dny otevřených dveří školy v pátek 22. listo-
padu a v soboru 23. listopadu 2019. 

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka



11

MY Z BARBORKY

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI

Léto se nám pomalu krátí, a tak si ho u nás v Barborce 
snažíme užívat naplno. Den plný zábavy a smíchu jsme pro-
žili ve Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Vyzkoušeli jsme 
spoustu atrakcí a viděli různé zajímavosti. Zábavná a nauč-
ná stezka Hmyzákov nám přiblížila hmyzí kamarády v ob-
řím provedení. Malý výlet do druhohor nám zajistil místní 
Dinoprales. Poté už byla na řadě zábava a tak bylo ideální 
trampolínové centrum Hopsálkov. Ještě si zajezdit v safari 
autíčkách či si zkusit ovládat UFO vozítka. Nestihli jsme 
vyzkoušet všechno, ale vezeme si domů super zážitky 

Ani v centru se nenudíme, neboť naše Ivča nám vždy přichys-
tá super nápady na tvoření. Přivolat si moře až k nám do Bar-
borky, i to umíme! Pro milovníky zmrzliny vyrábíme oblíbené 
příchutě, naše Áďá má ráda vanilkovou a jaká vede u vás? 

Na Turnaj ve hře Člověče, nezlob se, jsme byli pozváni 
do Pelhřimova. Tato stolní hra si u nás v centru příliš neod-
počine, neboť je velmi oblíbená. A tak jsme na turnaj vy-
slali naše zástupce a drželi jim palečky. Vrátili se nám se 
spokojenými úsměvy na tváři a plni nových zážitků. Ve hře 
byli úspěšní a k tomu si stihli i užít připravený doprovodný 
program v podobě hudby, tance, drobných her či malování 
na obličej. Již teď se těšíme na příští ročník!

Informace o aktivitách, které tato organizace pořádá, sle-
dujte na www.hata-ops.cz a FB stránkách: www.facebook.
com/cdsbarborka/ 

Kateřina Davidová, CDS Barborka

Ještě než se všichni začneme soustředit na nadcházející 
začátek školního roku a blížící se podzim, dovolte mi krátké 
zhodnocení prázdnin v našem stacionáři Petrklíč. Letní dny 
se snažili naši mladší uživatelé trávit co nejvíce venku. Čas-
to proto vyráželi na procházky, navštěvovali blízké dětské 
hřiště a také hojně využívali bazén na naší zahradě. Kromě 
letních radovánek se však také pracovalo. Za asistence pra-
covníků se tak například věnovali procvičovaní školních do-
vedností a nácviku sebeobsluhy.

Naši senioři spíše naopak vyhledávali chládek. Byli rádi 
za program ve vnitřních prostorech Petrklíče a tradičně se 

věnovali procvičování těla i mysli. Ke konci srpna, když 
se již mírně ochladilo, vyrazili senioři na výlet do Včelího 
světa v Hulicích, kde si interaktivní formou osvěžovali své 
vědomosti o včelách.

Letní prázdniny utekly jako voda a naši uživatelé si je za 
pomoci pracovníků skvěle užili. Nyní se již všichni těší na 
to, co zajímavého nám přinesou následující měsíce.

Bc. Ivana Tomanová, sociální pracovnice 
Centra sociálních služeb Petrklíč, Ledeč n. S.
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MOJE ŠKOLA – VZPOMÍNKY NEJEN NA ŠKOLU

Volné pokračování vyprávění Jiřího Vostatka (viz LZ 
8/2019)

Když už jsme u školních pomůcek a potřeb. Tašky 
byly kožené, s popruhy na záda. Uvnitř dřevěný penál 
na tužky, pera, gumu. Jak jsem již uvedl, v první tří-
dě jsme měli čítanku „Studánku“ a později snad ještě 
učebnici počtů. Myslím, že to byly jediné učebnice, 
které jsme až do roku 1946 měli. Staré učebnice Něm-
ci zakázali používat a na nové nebyl papír. Všechen 
materiál v té době byl určen jen pro válečnou výro-
bu. Sešity jsme ale měli. Jak se válka prodlužovala, 
bylo i těch málo. A tak jsme museli psát od samého 
okraje až na konec linky. Poslední stranu obalu (oby-
čejně modrého) jsme museli nalinkovat a psát i na ni. 
Z čeho jsme se učili, když nebyly učebnice? Učitel 
nám po výkladu podstatnou část diktoval a my si za-
psali do sešitu.

Něco zajímavého z předmětů, které jsme se – mimo 
dějepis – učili:
– Jazyk německý. Vzhledem k situaci jsme ho ne-

náviděli a neradi se učili. Po válečných událostech 
a všem, co jsme se po válce dozvěděli, jsme měli 
k tomuto jazyku odpor. A ani potom jsem se ho po-
řádně nenaučil. Samozřejmě, jazyk za to nemohl.

– Pro ilustraci, dodnes si pamatuji – ich werde bei dem 
unterichten braw (budu při vyučování hodný – psal 
jsem 50x )

– Začátek životopisu Adolfa Hitlera – ist in 20. April 
neuzehnhundert neun und achzig in Braunau am Inn 
Geboren. Sein Vater war ein Zolbeamter…

– začátek tehdejší německé hymny – Deutschland, 
Deutschland über ales ……

– začátek, tuším hymny SA – Die Fahne hoch…

To jen na ukázku, co nám naši učitelé museli natlouct 
do hlavy.   

Když už jsme u okupantů. V roce 1941–1942 musela 
být na všech budovách ve městě – na každém domě! – 
natištěné velké písmeno V. Velké V bylo namalováno i na 
silnici na náměstí. To bylo na oslavu vítězných válečných 
tažení německé armády. Písmeno V znamenalo Viktoria = 
vítězství. V této nelehké a kruté době – o heydrichiádě se 
snad nemusím zmiňovat – přišel na všechny školy pokyn, 
že při příchodu učitele do třídy musíme povstat a pozdra-
vit ho zdviženou pravicí. Tedy nacistickým pozdravem. 
Stejně tak jsme měli učitele zdravit, když jsme ho potkali 
na ulici. Nevím, komu to bylo více „proti srsti“, jestli 
žákům nebo učitelům. Ale pamatuji, že jsme s maminkou 
raději přecházeli na druhý chodník, abych nemusel pana 
učitele zdravit. I učitelé se dívali ze stejných důvodů na 

První třída, 
horní řada zleva: 1. Urban Alexander, 2. Vorlík Vlastimil, 3. Dvořák Josef, 4. Karel Antonín, 5. Dlouhý Jiří, 

6. Brázda Jan, 7. Vostatek Jiří, 8. Bakula Josef, 9. Krajíček Jan. 
střední řada zleva: 10. Bačkovský Jaroslav, 11. Synáč Ivo, 12. Jasanský Stanislav, 13. Mojžíš Jaroslav, 

14. Kudrnová Pavla, 15. Louda Zdeněk, 16. Cihlář Jan, 17. Johanes Miroslav, 18. Vojíř Stanislav.
Dolní řada zleva, sedící: 19. Holeta Karel, 20 ???, 21. Veselý Ludvík, 22. Málek František, 23. Vosika Josef.



13

všechny možné strany tak, aby své žáky „neviděli“. Mys-
lím ale, že tato povinnost byla celkem brzy zapomenuta. 
Určitě v době, kdy se Němci stahovali do předem připra-
vených pozic – tak byl totiž ofi ciálně nazýván ústup před 
Rudou armádou.

Zeměpis – ze zeměpisu jsme se učili o území Protekto-
rátu Čechy a Morava. Takový byl ofi ciální název našeho 
státu. Z cizích zemí pouze o Velkoněmecké říši. Přesto 
z té doby jsem měl vcelku dobré znalosti o evropském 
Rusku. Jako ve většině domácností i my jsme měli vel-
kou mapu, kde jsme zapichovali špendlíky do měst, kam 
postoupila Rudá armáda.

Počty – od třetí třídy jsme měli pana učitele Doub-
ka. To jméno kantorské rodiny je bezesporu ještě dnes 
v dobré paměti několika generací žáků. Tento výborný 
učitel byl otcem profesora Dr. Eduarda Doubka, kterého 
si jistě pamatují vaši rodiče-prarodiče. Ten vyučoval na 
gymnasiu a později byl i jeho ředitelem. Ale vrátím se 
k mému učiteli. Měl specifi ckou metodu vyučování ná-
sobilky. Chodil mezi lavicemi, jen ukázal na žáka a polo-
žil otázku: 7 x 8? Pokud žák obratem neodpověděl, suše 
poznamenal – 50x. To znamenalo, že přistižený musel 
padesátkrát doma napsat, žen 7 x 8 = 56. Myslím, že i na 
smrtelné posteli budu vědět, že 7x7 = 49.

Domnívám se, že jako ukázka rozsahu a způsobu vy-
učování předmětů to postačuje. Ostatně, kolik jsme se 
toho za okupace naučili, napíši dále.

Měšťanská škola – tak se nazývala budova v Komen-
ského ulici. Jak jsem se již zmínil, v době, kdy jsem na-
stupoval do první třídy, byly zde i třídy obecné školy. 
Chodil jsem zde ještě do druhé třídy. Ale třetí a čtvrtá 
třída již byla v budově na náměstí. V této době nastala 
velká změna. Normálně žáci navštěvovali první až pátý 
ročník obecné školy a pak přecházeli do prvního ročníku 
měšťanské školy. Myslím, že jsem byl první ročník, kdy 

jsme ze čtvrté třídy dělali zkoušky do prvního ročníku 
měšťanky. Kdo zkoušku neudělal, postoupil do páté tří-
dy. Nejsem se zcela jist – ale myslím, že pak již další 
rok postoupili do 6. třídy, která znamenala konec školní 
docházky

V měšťanské škole nám přibyly další předměty, ale 
výuka v těchto letech, zejména 1944–1945, byla velice 
specifi cká. Přes Ledeč totiž létaly bombardovací svazy 
amerických letadel. Startovaly z letišť v Itálii a mířily 
nejspíše na průmyslové podniky v okolí Drážďan a Lip-
ska, později i na toto města samá. Zpočátku jsme měli ve 
škole poplach a ze tříd pádili do sklepa, který sloužil jako 
protiletecký úkryt. Pro představu, letadla létala a hučela 
asi v 6 tisících metrech, a svaz byl tak velký, že letěl třeba 
i dvě hodiny! Aby letadla oklamala německé zaměřovače 
– radary, shazovala jemné, aluminiové proužky. Ty jsme 
v okolí sbírali a byla to pro nás vzácná kořist.

Pokud se týká vyučování, bylo pro nás žáky velice 
příjemné. Učili jsme se jen do Vánoc. Následovaly 
vánoční prázdniny a na ty navazovaly další, tak zva-
né „uhelné prázdniny“. Tady musím blíže osvětlit. Ve 
čtyřicátých letech minulého století panovaly nebýva-
le kruté zimy. Od těch dob jsme podobné nezažili. Od 
počátku prosince sníh, mrazy. Každá třída měla svoje 
kamna, ve kterých se od podzimu topilo. Topilo – to-
tiž, když bylo uhlí. A to docházelo již v prosinci. Proto 
uhelné prázdniny. Ale abychom zcela nezapomněli, co 
jsme se do Vánoc naučili a snad i něco nového pochy-
tili, chodili jsme jednou za týden do školy. Páni uči-
telé se střídali, podali nám výklad ze svých předmětů 
a uložili domácí úkoly do příštího týdne. Nevím, jak je 
současná generace žáků pilná, ale my, zvlášť když ven-
ku bylo plno sněhu, a terén pro saně a lyže se nemusel 
dlouho hledat, jsme pilností asi moc nevynikali. 

Jiří Vostatek – pokračování příště

Hledáme do svého týmu nové kolegy/kolegyně na pracovní pozice:

Konstruktér/ka
Samostatná konstrukční činnost v CAD systémech 
SolidWORKS a případně ACAD, zpracování konstrukční 
a technické dokumentace komponent pro zařízení 
třískových hospodářství a galvanotechniky
Požadujeme: 
Vzdělání VŠ/USO v oboru strojírenském
Znalost práce v SolidWorks, ACAD
NJ nebo AJ výhodou, ŘP skupiny B

Servisní technik
Servisní práce a instalace strojů u zákazníků, spolupráce 
s obchodním oddělením, příjem a zpracování servisních 
zakázek, komunikace se zákazníky
Požadujeme:
Výuční list v oboru strojírenském, popřípadě elektro
Manuální zručnost, svářečský průkaz
Znalost práce na PC (MS Offi  ce), ŘP skupiny B

Nabízíme:
Dobré platové ohodnocení, odměny za pracovní nebo životní jubilea, práci v přátelském kolek  vu, fl exibilní pracovní dobu, 
zaměstnanecké benefi ty (příspěvek na stravování, jazykové vzdělávání atd.)

Pokud máte zájem o tyto pracovní pozice, tak nás neváhejte kontaktovat:
Email: ganes@ganes.cz Telefon: 569 726 039, 569 713 255 www.ganes.cz
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ODVAHA K ROZHODNUTÍ 
Neochota nebo neschopnost rozhodnout přináší mnoho 

dalších problémů. Vede k neřešení akutních situací, k od-
kládání nevyhnutelného. Nežádoucí stav se prohlubuje. 
Tento jev je dobře popsaný ve sféře managementu, třeba 
jako „náklady odkládaných řešení“, ale známe ho ve všech 
oborech. Řešení tu je, často zjevné, chybí jen odvaha k jeho 
prosazení. V oblasti lidských vztahů a psychiky je to nejobtíž-
nější, ale i tam se odkládáním řešení situace většinou zhoršuje. 
Souvisí se strachem a s neochotou přiznat si lidskou nedoko-
nalost. Snadnější je problém přehlédnout, ututlat ho. On se ale 
vrátí a pravděpodobně zvětšený. Stává se to nepříjemně často 
ve všech lidských skupinách. Odkládání řešení palčivých pro-
blémů dohnalo i církev. Současný papež může sloužit jako vzor 
řešení těchto situací. Zasahuje slušně, s pokorou a láskou, ale 
pevně a jednoznačně. S Boží pomocí získává odvahu k činům. 
Vidí cestu. Taková odvaha a cesta by se nám hodila i ve veřej-
ném a politickém prostoru.         

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
Výuka náboženství na základních a středních školách začíná 

v září, bližší informace a přihlášky na faře u p. Sklenářové. 
14. 9. ve 14.00 Svatováclavské setkání farníků 

19. 9. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání na faře)
20. 9. ve 14.30 spolčo pro děti na faře (první až pátá třída, za-

jišťuje p. Přádová)  
20. 9. v 15.30 spolčo pro děti na faře (3-6let, zajišťuje p. Skle-

nářová)
21. 9. v Chřenovicích mše svatá na poděkování za opravy kos-

tela, po ní posezení v hospůdce.
4. 10.-6. 10. Víkendovka pro děti od 7 let na faře (zajišťuje Bára 

Wolfová)
6. 10. v 9.00 mše svatá pro rodiny s dětmi

Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
15. 9. Pannu Marii Bolestnou (vzpomínáme na bolest, kterou 

Maria vytrpěla jako matka Ježíšova) 
16. 9. Sv. Ludmilu, mučednici (babička sv. Václava, vychovala ho). 
21. 9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty (apoštol, který pro-

vázel Ježíše, dle tradice autor evangelia)  
28. 9. Sv. Václava, mučedníka, patrona českého národa

Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal 
sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

Po kratší prázdninové přestávce se na ledečském hradě 
bude opět konat divadlo. Tentokrát vás zveme na komedi-
ální detektivku Zběsilé nůžky aneb Další paní na holení od 
mladého, leč zkušeného souboru Mrsťa Prsťa z Kouřimi. 
Ten k nám už v minulosti zavítal s klasickým francouzským 
dramatem v novém, humorném pojetí Valmontovy nebez-
pečné známosti, s divadelním přepisem makabrózního ani-
movaného fi lmu Mrtvá nevěsta a s napínavou romantickou 
scénickou povídkou Tajemství hostince U Létavého draka.

Se svou loňskou premiérou Další paní na holení se mladí 
divadelníci opět pokusili posunout hranice svého repertoáru, 
neboť představení je silně interaktivní. Diváci se nejdříve 
stanou (byť nepřímo) svědky vraždy v jednom kosmetickém 
salónu, avšak v nadcházejícím vyšetřování sehrají klíčovou 
roli. Následně totiž budou pomáhat policejní vyšetřovatelce 
a jejímu asistentovi v pátrání po vrahovi. Všichni přítomní 

mají svůj motiv a všichni měli příležitost zločin spáchat. 
Bude tedy na pozorném publiku, aby společně s detektivy 
spletitý případ vyřešilo a nakonec odhalilo a především 
usvědčilo pachatele.

Tuto komedii německého esejisty Paula Pörtnera už 
v různých provedeních vidělo celosvětově přes deset milio-
nů diváků a dle dosavadních ohlasů toto interaktivní pojetí 
talentovanému souboru z Kouřimi vyloženě sedí. Na ex-
perimentální představení se můžete přijít podívat tentokrát 
výjimečně v pátek 20. září od 19:00 na spodní nádvoří le-
dečského hradu a tentokrát to budete vy, kdo vezme sprave-
dlnost do svých rukou. Rezervace můžete provádět klasicky 
na e-mailu rezervace@mimochodem.com nebo telefonicky 
na čísle 775 646 629. 

Josef Nádvorník

INTERAKTIVNÍ DETEKTIVKA NA HRADĚ

Na pátek 20. září je naplánováno divadlo do Jihlavy na 
hru „Škola základ života“. Cena vstupenky a jízdného je 
200,- Kč. Začátek představení v 19.00 hodin. Odjezd auto-
busu v 16.30 hodin od autobusového nádraží.

Předprodej v Informačním centru od pondělí 9. září 2019.
Naše členy zveme na společné posezení do sokolovny ve 

čtvrtek 7. listopadu ve 14.00 hod. na oslavu Dne seniorů. 
Občerstvení – hudba - tanec.

Ve čtvrtek 12. prosince zveme do sokolovny na předvá-
noční posezení při svíčkách.

Začátek ve 14 hodin - jste srdečně zváni.
Poukázky na bezplatnou právní poradnu se vydáva-

jí každý sudý čtvrtek od 13.00 do 13.30 hod. v klubovně 
městské organizace.

Ostatní informace městské organizace sledujte v naší 
skříňce na budově České spořitelny.
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7. ROČNÍK AKCE DEN SE ZVÍŘATY

STANICE PAVLOV O. P. S. OTEVÍRÁ VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2019/2020 PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK

V pondělí, 17. června 2019, se v prostorách areálu 
ČSCH v Pivovarské ulici konal již 7. ročník akce „Den se 
zvířaty“. Jako již tradičně v průběhu celé akce probíhala 
vědomostní soutěž, které se mohli zúčastnit jednotlivci, 
skupinky nebo celé školy, či školky. Do vědomostní sou-
těže se zapojili svými výklady zástupci Českého svazu 
chovatelů, včelařů, rybářů, Záchranné stanice Pavlov, 
Veterinární ošetřovny Ledeč, Ekokom - Tonda obal na 
cestách, pan František Kunc se svými dravci a sovami, 
Lesy ČR a ZŠ Ledeč. Soutěžící procházeli mezi jednot-
livými stánky s instalacemi a zábavnou formou si ověři-
li své znalosti přírody a věříme, že se dověděli i mnoho 
nového a poučného. Z mnoha soutěžících se u losování 
kartiček se správnými odpověďmi usmálo štěstí na týmy 
MŠ Hněvkovice a ZŠ Ledeč. 

Za jednotlivé týmy to byli jmenovitě:
Za tým ZŠ Ledeč nad Sázavou Lucie Malíková, Kate-

řina Pechancová, Áďa Prchalová a Terka Zichová z 5.B 
Za tým MŠ Hněvkovice bychom chtěli pogratulovat 

nejen dětem, ale také jejich učitelkám - paní učitelce Sva-
tavě Pytlíkové a paní učitelce Jitce Husákové, které děti 
celou akcí „Dne se zvířaty“ příkladně provedly. Oběma 
učitelkám děkujeme.

Výše uvedení výherci vědomostní soutěže se mohou 
těšit na hezké odměny, které jim budou předány při ná-
stupu do školy a školky. V rámci akce „Den se zvířaty“ 
se konal také 7. ročník soutěže „O nejhezčího domácího 
mazlíčka“. Porotci této soutěže měli velmi nelehký úkol. 
Z mnoha domácích mazlíčků, které si s sebou soutěžící 
přivedli či přinesli, měla porota za úkol vybrat jednoho 
výherce. Role poroty byla opravdu nezáviděníhodná. 
Všichni soutěžící i porota brali však tuto soutěž sportov-
ně, s humorem a především jako příležitost se se svým 
domácím mazlíčkem pochlubit a něco o něm povyprávět. 
Nakonec přece jen porota dostála svého úkolu a vybrala 
absolutního vítěze této soutěže.

Stali se jím Tomáš Drnovec a jeho kocour Max. Gra-
tulujeme výherci a moc děkujeme všem, kteří se soutěže 
zúčastnili. Děkujeme také všem pořadatelům a sponzo-
rům, bez kterých by se 7. ročník akce „Den se zvířaty“ 

nemohl uskutečnit. Jmenovitě jsou to: Prodejna chovatel-
ských potřeb „U Alíka“, Středisko volného času Ledeč n. 
Sázavou, společnost MBComp, ZŠ Ledeč nad Sázavou, 
František Kunc – chov dravců a křepelek, Veterinární 
ošetřovna Ledeč nad Sázavou, Český svaz včelařů, Čes-
ký rybářský svaz, Záchranná stanice Pavlov, společnost 
Ekokom, společnost Eko-Lak Ledeč, Lesy ČR, Česká 
zemědělská akademie v Humpolci a Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna (poděkování patří paní Z. Smejka-
lové z ČPZP za malování na obličej).

Zvláštní poděkování patří Českému svazu chovatelů, 
který kromě instalací také propůjčil své prostory v areálu 
a zajistil tak zázemí pro konání celé akce.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří na akci zavítali 
a doufáme, že si vše náležitě užili. 

7. ročník akce „Den se zvířaty“ je minulostí, ale již teď 
si můžete zaznamenat termín 8. ročníku, jehož datum je 
předběžně stanoveno na 15. červen 2020.

V letošním roce však s akcemi nekončíme. Můžete se 
těšit ještě na jednu zajímavou a tradiční akci. Dovolte 
nám, abychom vás tímto všechny co nejsrdečněji pozvali 
na Okresní výstavu - ZO ČSCH Ledeč n. S., která se bude 
konat ve dnech 5. a 6. října 2019. Těšíme se na vás! 

Eva Blažková, chovatelské potřeby „U Alíka“

Kroužek je určen dětem ve věku 10–15 let, které by se chtěly
– zapojit do péče o zvířata s handicapem chovaná na Stanici,
– účastnit ornitologických pozorování i dalších projektů občanské vědy,
– hravou formou poznávat přírodu našeho kraje,
– podnikat dobrodružné výpravy do blízkého (v případě zájmu i vzdálenější-

ho) okolí Stanice,
– prostě pomáhat, poznávat, chránit, zkoumat a tvořit.

Bližší informace včetně přihlášky ke stažení 
najdete na webových stránkách Stanice Pavlov: 

www.stanicepavlov.eu, 
popř. volejte: 728 692 573 
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SVČ LEDEČ O PRÁZDNINÁCH

ABY TA ŠKOLA ZAČALA PĚKNĚ ZVESELA

Vždy o hlavních prázdni-
nách každý z pedagogů SVČ 
Ledeč organizuje několik ak-
tivit pro děti, mládež, rodiče, 
prarodiče i širokou veřejnost. 
Na mě připadl úkol uspořá-
dat tuzemský pobytový tábor 
pro děti a mládež, zahraniční 
pobyt pro rodiče či prarodiče 
s dětmi a jeden sportovní pří-
městský camp. Při zpětném 
ohlédnutí se u mě jednalo 

o jubilejní 20. velký tuzemský tábor a o 9. zahraniční po-
byt, které jsem připravovala. 

Na začátku prázdnin jsme byli v našem oblíbeném 
Sportparku Kocanda v Želivě, kde probíhal letní tábor. 
I s personálem nás byla téměř stovka. I když se počasí ne-
tvářilo úplně letně, přesto jsme si mohli tábor patřičně užít. 
Nechyběla spousta her, sportíků, tvoření, scének a jednou 
jsme se i mohli smočit v přehradě. Každým rokem se sna-
žíme o inovace. Letos jsme například pozvali surfaře, kte-
rý nás seznámil s tímto sportem a mohli jsme vyzkoušet, 
v našich klidných podmínkách, alespoň powerboard. 

První týden v srpnu jsme vyrazili do italského Caorle. 
Pro velký zájem jsme si pronajali celý hotel a jeli jsme 
dvěma autobusy. Tentokrát počasí bylo takové, jak se na 

střed prázdnin sluší. Jedním slovem „nádhera“. Kromě 
sluníčka a moře jsme si užili výlety lodí, vodní i sucho-
zemské sporty a večerní procházky při západu slunce. 

Po příjezdu z Caorle jsme měli připravený tenisový 
camp. Trénování se ujali dva trenéři a i u těch, kteří drželi 
tenisovou raketu poprvé v životě, jsme, myslím, probudi-
li zájem o tento krásný sport. 

Připravované aktivity se vydařily a nám nezbývá, než 
se vrhnout do přípravy nového školního roku a plánovat 
příští prázdniny. Informace o pravidelné činnosti a chys-
taných akcích naleznete na www.svcledec.cz.  

Mgr. Ivana Svobodová, pedagog SVČ Ledeč

JUBILEJNÍ BĚH ŠEPTOUCHOVEM – 60. ROČNÍK
Připravují Lyžařský klub Ledeč a SVČ Ledeč. 

Veřejný závod v přespolním běhu. 
Běh o Cenu starosty města Ledče n. S. a jedna z nejtradičnějších sportovních akcí se uskuteční 

v sobotu 12. října 2019
Bližší informace najdete od 20. září na www.svcledec.cz nebo www.lkledec.cz

Poběží se opět v patnácti kategoriích (10 žákovských, 5 dospělých) v areálu lesoparku 
Šeptouchov na okraji Ledče nad Sázavou. Podrobnější informace získáte

 na adrese sekretáře závodu m.makes@tiscali.cz 
HAN

Dovolím si prezentovat několik školních perliček, kte-
ré se mi podařilo zaznamenat za své téměř čtyřicetileté 
působení za katedrou, to by dospělí nevymysleli. Autory 
jsou bývalí žáci ZŠ Komenského ulice.

Podnebí v Evropě se dělí na čtyři kriminalistické ob-
lasti. Dále je oblast smíšených lesů, v nichž se právě 
rozkládáme. Lidé si srovnali hvězdy do Velkého a Malé-
ho vozu. Na jihu Moravy se těží ropa a víno. Z ledovce 
vznikla jezírka a zima. Škrkavka je nemoc dlouhá čtyři 
metry. Opice patří mezi lidojedy. Nakažlivé nemoci, které 
můžeme od druhého dostat, jsou například vši. Květen-
ství znám – okolík, latu, hrozen a hlávku zelí. Bydlíme 

v Prsíčkách. Dospělý muž má střevo dlouhé čtyři metry 
– kráva dvacet. Stáří a složení horstev najdeme na gy-
nekologické mapě. Největším státem na Arabském po-
loostrově je Skautská Arábie. Na šupinách kapra je znát 
letopočet. První jarní květinou je podprsenka jarní. Na 
stepi žijí myši a hladovci. Gibraltar je vojenská základna 
V. Británie, žijí tam vojáci a opice a hlídají průliv. Tělo 
tasemnice se skládá z monočlánků. Pohlavní buňky u žen 
jsou vajíčka, u mužů prémie.

V hodinách zeměpisu a přírodopisu zaznamenala 
Mgr. Marie Roučková
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NÁVŠTĚVNÍCI SÁZAFESTU PODPOŘILI ZDRAVOTNĚ 
ZNEVÝHODNĚNÉ Z DOMOVA HÁJ 

DOMOV HÁJ – NA CESTĚ

I letos pozvali po-
řadatelé Sázavafestu 
2019 klienty z Do-
mova Háj. Dvanáct 
z nich již žije v ko-
munitním bydlení ve 
Světlé nad Sázavou. 
Osobně je 22. čer-

vence navštívila ředitelka festivalu Andrea Zdarsová. Kli-
enti ji pozvali nejen na prohlídku domu a zahrady, ale také 
ukázali batohy, které šili do tvořivé dílny, která byla součástí 
programu na stánku Domova Háj.

Návštěvníci Sázavafestu měli možnost podpořit zdra-
votně znevýhodněné z Domova Háj, jednak vytvořením si 
originálního batůžku nebo tašky, v neděli navíc namalovat 
balónek. Dále měli možnost prohlédnout si, a případně i za-
koupit, výrobky klientů, a také dozvědět se o činnosti orga-
nizace. O tvorbu v kreativní dílně byl po celé tři dny zájem, 
přišly děti nejen školou povinné, ale opakovaně i studenti, 

kteří ocenili i praktičnost batůžku. „Mám si na tři dny kam 
dát věci, a malování mě baví, je to výborný nápad.“ Uvedl 
jeden z nich.

Klienti domova si z bohatého programu individuálně vy-
brali devět koncertů, na kterých nejen poslouchali, ale ně-
kteří si i zazpívali a zatancovali. „Jsem moc rád, že jsme 
mohli jít, dlouho jsem se těšil na koncert skupiny Kryštof, 
která se mi už hodně líbila loni, a bylo to opět super – zpívali 
jsme, tancovali, a protože mám nový telefon, tak jsem si je 
letos i vyfotil.“ uvedl Mirek, který již přes rok žije v ko-
munitním bydlení ve Světlé nad Sázavou. „A jsem rád, že 
jsme se mohli i letos vyfotit s moderátory Sázavafestu He-
lou Dvořákovou a Jirkou Doležalem. Na setkání s Helou se 
těším i za dva měsíce na plese našeho domova, který bude 
moderovat.“ dodal Mirek. „Mně se líbila i skupina Jelen ve 
čtvrtek, jsem také moc ráda, že jsme mohli jít – užila jsem si 
skvělé tři dny.“ doplnila ho Šárka. 

Andrea Šeredová

Proces transformace Domova Háj je dlouhodobý a náročný. 
Je tedy vhodné poskytnout dotčeným stranám (klientům, pra-
covníkům i veřejnosti) patřičnou podporu. Proto jsme se roz-
hodli reagovat na výzvu č. 089 - Podpora procesu transformace 
pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vznik-
lých po transformaci se specifi ckým cílem zvýšit kvalitu a udr-
žitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti 
a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňo-
vání. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
(Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování).

Při tvorbě projektové žádosti bylo cílem získat fi nanční pod-
poru právě pro zkvalitnění procesu transformace Domova Háj. 
Předložená žádost prošla poměrně dlouhým procesem formál-
ního a věcného hodnocení a následně bylo vydáno Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace pro projekt s názvem „Na cestě“. Doba re-
alizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021. Zdrojem fi nan-
cování je Evropský sociální fond, přičemž organizace (respek-
tive její zřizovatel Kraj Vysočina) se na celkových nákladech 
projektu podílí 5 % vlastními zdroji.

Získané prostředky jsou určeny k nákupu vhodného vyba-
vení a fi nancování aktivit, díky kterým budou obyvatelé (kli-
enti) Domova Háj směřovat k dosažení větší samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifi ckých 
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem 
běžných, pro samostatný život nezbytných činností. Klientům 
bude poskytnuta podpora prostřednictvím canisterapie, artete-
rapie, muzikoterapie a v neposlední řadě také týmem pracovní-
ků zaměřených na oblast asistence a sociální rehabilitace.

Pracovníkům bude zajištěna podpora formou odborné-
ho vzdělávání, supervizí, možností konzultace s odborníky 
a profesní psychodiagnostiky. V organizaci bude realizován 
procesní audit zaměřený především na podporu, nikoli na 
kontrolu poskytování sociální služby v rámci procesu trans-
formace. Cílem auditu je zjistit, jak sociální služba naplňuje 
své základní poslání a identifi kovat institucionální prvky, kte-
ré jsou překážkou sociálního začlenění lidí s postižením.

V organizaci bude díky fi nančním prostředkům vybudová-
na relaxační místnost Snoezelen. Jedná se o speciální míst-
nost určenou k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí 
s relaxační, poznávací a interakční funkcí. Pobyt v této na 
první pohled velmi atraktivní místnosti důmyslně propojuje 
příjemné s užitečným. Možnost nahlédnout do této specifi cké 
místnosti dostane i široká veřejnost.

Mgr. Pavlína Dvořáková, manažerka projektu
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ZA KULTUROU
POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

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

▶ Město Ledeč nad Sázavou vás zve ve čtvrtek 12. září 
na nový pořad „MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?“ Tě-
šit se můžete na poučný a zábavný dialog z atraktiv-
ního hereckého prostředí. V pořadu vystoupí popu-
lární 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 Turis-
tickém informačním centru na Husově náměstí.

▶ Hrad Ledeč nad Sázavou vás zve na akci FILMO-
VÁ LEDEČ, která se koná v sobotu 14. září od 9:00 
- 16:00 hod. na hradě v Ledči. Akce vyvrcholí au-
togramiádou herečky Judit Bárdos, představitelky 
postavy Markétky z pohádky Čertí brko. 

▶ V neděli 22. září se bude konat 4. ROČNÍK AMA-
TÉRSKÉHO BĚŽECKÉHO ZÁVODU. Těšit se 
můžete opět na příjemnou trasu, která povede okolo 
malebné Ledče, a na pohodovou atmosféru. Trasy 
budou klasicky cca 6 a 12 km. Registrace: od 9:15 
hod. Start: 10:00 hod. Startovné: 90 Kč (registrace 
předem), 130 Kč (registrace na místě). Místo startu: 
Hotel Sázava. Podrobnější informace na události Le-
deč Run 2019 nebo na Facebooku.

▶ Obec Bělá vás zve na KONCERT EVY A VAŠKA, 
který se koná v sobotu 28. září od 18:00 hod. v kul-
turním domě v Bělé u Ledče. Předprodej v Turistic-
kém informačním centru v Ledči nebo na Obecním 
úřadě v Bělé – tel.: 724 189 751.

▶ ZO ČSCH Ledeč n. S. za podpory Kraje Vysočina 
a Města Ledeč n. S. vás zve na OKRESNÍ VÝ-
STAVU KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, HOLUBŮ A NA 
SPECIÁLNÍ VÝSTAVU KLUBU BARNEVEL-
DEK, která se koná v sobotu 5. října od 8:00 – 18:00 
hod. a v neděli 6. října od 8:00 – 15:00 hod. Můžete 
se těšit na tombolu, občerstvení a hudbu.

▶ Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou z. s. a Středisko 
volného času pořádají 60. ročník BĚHU ŠEPTOU-
CHOVEM, který se koná 12. října. Jedná se o veřej-
ný závod v přespolním běhu o cenu starosty Města 
Ledeč n. S. Zahájení v 9:15 hod. Více informací na 
www.melechov.cz nebo na www.svcledec.cz. 

▶ Obec Bělá vás zve na rockový KONCERT DOGA, 
který se koná v sobotu 12. října od 20:00 hod. v kul-
turním domě v Bělé u Ledče.

▶ Hotel Kaskáda pořádá v sobotu 12. října TRAVES-
TI SHOW. Hrají Bratři v TriCku. Začátek od 20:00 
hod. Vstupné 290 Kč, prodej vstupenek v restauraci 
Kaskáda: tel. 569 443 753, 723 285 533.

▶ Město Ledeč nad Sázavou vás zve na divadelní před-
stavení ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ, které se 
koná v pondělí 14. října od 19:00 hod. v sále Gym-
názia Ledeč nad Sázavou. Cena vstupenky 350 Kč. 
Od 11. září si můžete rezervovat vstupenky na adrese 
http://rezervace.ledecns.cz nebo si je zakoupit v Tu-
ristickém informačním centru na Husově náměstí.

▶ Obec Bělá vás zve na POSVÍCENSKÉ ZVĚŘI-
NOVÉ HODY, kde vystoupí harmonikář TOMÁŠ 
DUSPIVA. Akce se koná v sobotu 19. října od 16:00 
hod. v kulturním domě v Bělé u Ledče.

▶ 8. října – PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí

Tereza Doležalová, Dana Sedláčková, DiS.

Město Ledeč nad Sázavou srdečně zve všechny na bláznivou divadelní komedii 

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ, 
která je plná vtipných situací a dialogů. Představení se uskuteční 
v pondělí 14. října 2019 od 19:00 hod. v sále gymnázia. Můžete se 

těšit na známé herecké osobnosti. Cena vstupenky 350 Kč. 

Od středy 11. září začne rezervace vstupenek na adrese 
http://rezervace.ledecns.cz nebo si je lze zakoupit 
v Turistickém informačním centru na Husově náměstí.  

DS, TD
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V letošním roce slaví MO ČRS 
100 let od založení prvního ry-
bářského spolku v Ledči nad Sá-
zavou. Tuto významnou událost 
si členové spolku připomněli na 
slavnostní schůzi uspořádané 
k této příležitosti, která se kona-
la 27. dubna 2019 v zasedací síni 
budovy MO v Barborce.

Součástí připomenutí tohoto vý-
ročí je i kniha „100 let rybářské-
ho spolku v Ledči nad Sázavou“, 
která mapuje činnost spolku od 
jeho založení až po současnost. 
Seznamuje čtenáře s prvními prů-
kopníky myšlenky založit zdejší 
spolek, s těžkostmi, se kterými 
se zakládající členové muse-
li v době těsně po skončení 1. 
světové války potýkat, následuje 
budování pevné členské základ-
ny, stabilizace činnosti spolku, 
která byla ovšem násilně přeru-
šena vzniklou situací před druhou 

světovou válkou. Poté sledujeme 
postupnou obnovu členské zá-
kladny, působení v druhé polo-
vině minulého století, které bylo 
značně ovlivněno tehdy novými 
technickými metodami práce 
a hospodaření rybářů, až do sou-
časnosti, kdy se činnost spolku 
přizpůsobila novým podmínkám. 
V knize nechybí uvedení spole-
čenských souvislostí v průběhu 
činnosti organizace, vzadu potom 
najdeme přehledy funkcionářů 
během celého působení spolku, 
místní i jmenný rejstřík. Proto 
věříme, že nejen rybáři, ale i ve-
řejnost si zde něco zajímavého 
najdou a cosi se dozví. 

Slavnostní křest knihy se usku-
teční 27. září 2019 v obřadní síni 
Městského úřadu v Ledči nad Sá-
zavou za účasti starosty a předsta-
vitelů města, partnerů a sponzo-

rů, členů místní organizace ČRS 
a hostů. 

Za MO ČRS: 
Vladislav Bohatý a Jan Rajdl,
foto k tématu i na OBÁLKU: 

Pavel Pešek a Miroslav Časar

V SÉRII STOLETÝCH VÝROČÍ TÉTO EPOCHY 
SE LETOS DOSTALO I NA LEDEČSKÉ RYBÁŘE
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HÁZENÁ: SEZÓNA 2019-20
Házenkářská sezóna bude v září odstartována naplno. 

Minižáci a starší žáci vyrazí první víkend v září do Lo-
vosic na Házenkářský festival, mladší žačky do Prahy na 
Vršovice handbal cup, hned týden na to nás čekají prv-
ní turnaje Ligy Vysočiny a smíšené družstvo minižáků 
a minižaček ještě pojede reprezentovat Ledeč na praž-
skou Duklu. 

Všimli jste si, že nezahálíme, všechna družstva zahá-
jila přípravu (především tu fyzickou) už v srpnu. Žáci 
na soustředění ve Zruči nad Sázavou, starší žákyně na 
Melechově a mladší žačky v Dolních Kralovicích. Nej-
mladší kategorie se poslední týden v srpnu připravovaly 
příměstsky v Ledči. Kromě již zmíněných kategorií se 
nám podařilo letos opět obnovit kategorii mladšího do-
rostu a to pro holky i kluky. 

Kategorie mladších dorostenek a dorostenců nemá 
před sebou jednoduchou sezónu, podporu bude potřebo-
vat od starších žáků/žákyň, samozřejmě od trenérů a také 
od vás, fanoušků. Doražte je podpořit, budeme to potře-
bovat.  

I letos od září bude probíhat nábor, na hale se s ně-
kým z házené potkáte každé odpoledne, přijďte. Rádi vás 
a vaše děti uvidíme. Házená je krásný týmový dynamic-
ký sport pro všechny typy dětí. A my se na ně těšíme! 

Lenka Pešková

ROZLOSOVÁNÍ HÁZENÉ PODZIM 2019
So  14. 9. 13:00 Ml. dorostenky Ledeč – Pardubice
Ne  15. 9. 10:00 St. žáci Soutěžní turnaj
Ne  22. 9. 9:00 St. žačky Soutěžní turnaj
So  5. 10. 9:00 Přípravka Soutěžní turnaj
So  5. 10. 13:00 Ml. dorostenky Ledeč – Strakonice
So  12. 10. 16:30 Muži Ledeč – Kolín
So  19. 10. 13:00 Ml. dorostenky Ledeč – Most B
So  2. 11. 10:30 Ml. dorostenci Ledeč – Kutná Hora
So  2. 11. 13:00 Ml. dorostenky Ledeč – Tachov
So 2. 11. 15:30 Muži Ledeč – Bělá p.B.
Ne  10. 11. 9:00 Ml. žáci Soutěžní turnaj
Ne  17. 11. 13:00 Ml. dorostenky Ledeč – Havl. Brod
Ne  17. 11. 15:30 Muži Ledeč – Vršovice B
Ne  1. 12. 9:00 Ml. žačky Soutěžní turnaj

Ovocná a růžová školka 
Šťastných

nabízí velký výběr okrasných keřů, jehličnanů, vřesů, hebe, 
kanadských i kamčatských borůvek, ostružiníků, maliníků, 

muchovníků, rakytníků, brusinek, okrasných trav, trvalek, zeminy.

Prodejní doba: pondělí – pátek: 8–16 hod., sobota: 8–12 hod.

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

584 01 Ledeč nad Sázavou
tel. 604 360 546, 604 408 336

e-mail: skolka.stastny@wo.cz
www.skolka-stastny.cz

Podzimní prodej ovocných stromků a růží bude zahájen 11. října 2019.
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TENISOVÁ SEZÓNA 2019

POCHOD BOHDANEČ

Srdečně zveme příznivce turistiky na 17. ročník pochodu

OKOLO BOHDANČE – SOBOTA 21. ZÁŘÍ 2019
Start bude tradičně v sokolovně v Bohdanči od 7:00 do 14:30. Pěší turisté budou moci vybírat z tras dlou-

hých 6, 10, 17, 22, 25 a 33 km, cyklisté z tras 12, 19 a 52 km.
K vidění a návštěvě bude dle zvolené trasy rozhledna Bohdanka, palírna s ochutnávkou, zřícenina Chlum, 

střed ČR v Číhošti, Huť Jakub v Tasicích (cyklo) a kostely v Bohdanči, Michalovicích, Třebětíně a poprvé 
také v Petrovicích I. a Číhošti. 

Turisté se také mohou těšit na krásné lesy, cesty a rybníky, kontroly s originálními razítky, diplom, malo-
vání na obličej, stánek s výrobky z přírodnin a grilované klobásy. Hlavně děti pak na maxibublifuk a chy-
tání rybiček se sladkou odměnou. Vyloučeno není ani nějaké překvapení. 

Novinky a další informace jsou k nalezení na webových stránkách pochodu a na facebooku. 
Mojmír Ježek (776 868 616)
www.pochody.cz/ob   https://www.facebook.com/OkoloBohdance2017

Do letošních mistrovských bojů zasáhl již pou-
ze tým dospělých. Po prvním kole, kdy jsme měli 
volný los, jsme hned první utkání sehráli s tradič-
ním soupeřem z Chvaletic. Kvalitní a lepší hosté 
si sice po boji, ale zaslouženě, připsali výhru 6 : 3. 
Druhé kolo jsme odehráli na kurtech Tesly Pardubi-
ce s tamním „béčkem“. Bohužel jsme si i podruhé 
odnesli ze zápasu porážku 3 : 6. Poslední květno-
vou sobotu k nám zavítal celek Sokola Rosice n/
Labem. V tomto utkání jsme byli jasně lepší a vý-
sledek 9 : 0 odpovídal průběhu zápasů. Výsledek 
3 : 6 nám v této sezóně zrovna nepřál, jelikož stejným 
poměrem skončilo naše čtvrté mistrovské utkání 

s rezervou Chrudimi. Naším dalším soupeřem byl 
tým Holic. Hosté byli šťastnějším družstvem a od-
vezli si vítězství 5 : 4. Poslední letošní utkání bylo 
sehráno s Havlíčkovým Brodem B na havlíčkobrod-
ských dvorcích 22. června. Po minulém nezdaru 
jsme si spravili chuť a připsali si na konto druhé 
vítězství, tentokrát 7 : 2. Naše družstvo ve složení: 
Martin Sýkora, Tomáš Vrbka, Josef Kovář, Jan Čáp, 
Vojtěch Kroutil, Marek Kroutil, Zuzana Uhrová, 
Lucie Bartáková, Nikola Křištová a Vendula Krou-
tilová se s celkovou bilancí 2 výhry a 4 porážky a se 
skóre 29 : 25 umístil na páté příčce. 

Marek Kroutil

RESTAURACE VILA MARKÉTA – ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
od 1. září 2019

pondělí – zavřeno,  úterý – sobota 10:00 – 15:00,  neděle – částečně. 

Na narozeninové oslavy – svatby – 
firemní večírky je prodloužení provozní doby dle domluvy.

Bližší informace na telefonu: 736 751 118



Zhasly oči našich milých – tatínka a maminky, 
nezhasnou však nikdy na ně v našich srdcích vzpomínky. 

Dne 30. srpna 2019 uplynulo 
30 let od úmrtí naší mamin-
ky, paní ANEŽKY PANSKÉ 
a 17. září 2019 uplyne rovněž 
30 let od úmrtí našeho tatínka, 
pana JOSEFA PANSKÉHO 
z Ledče n. S.

S láskou a úctou vzpomínají 
dcera a synové s rodinami.

Dne 19. září uplyne již rok ode 
dne, kdy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, tatínek a dědeček, 
pan ANTONÍN PEŠEK z Ledče 
n. S.

S úctou a láskou stále vzpomíná 
manželka, dcera a syn 

s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
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Dovolte, abych prostřednictvím Ledečského zpravoda-
je poděkovala ledečské radnici za milou gratulaci a dárky 
k mým 96. narozeninám. Momentálně žiji ve Světlé n. S., 
ale přízeň mého „domovského“ města mě moc potěšila. 

Děkuje a všem, včetně čtenářů zpravodaje, 
pevné zdraví přeje Květuše Kafková.

V sobotu 17. srpna 2019 proběh-
lo poslední rozloučení s panem 
JIŘÍM MÁLKEM z Ledče n. 
S. Moc bychom chtěli poděkovat 
všem jeho kamarádům, přátelům, 
známým a příbuzným, kteří se s ním 
přišli v tak hojném počtu rozloučit. 
Děkujeme za slova útěchy a za vel-
ké množství květinových darů. Moc 
děkujeme. 

Zarmoucená rodina

V tichu noci – ve spánku 30. čer-
vence 2019 v 5:15 hod. nás opus-
tila všemi milovaná manželka, ma-
minka, babička, prababička a sest-
ra, paní ANNA ŠTĚPÁNKOVÁ 
z Ledče n. S. Zemřela po dlouhé 
vážné nemoci, ve věku 89 let. 
Děkujeme jí za lásku, obětavost, 
laskavost i dobrotu, kterou všem 
v rodině dávala.

S úctou a trvalou vzpomínkou manžel Luboš, 
dcera Jana i syn Luboš s rodinami.


