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ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ 

ze schůze Rady města Ledeč n. S., 
konané dne 31. října 2011

RM SCHVALUJE:
– darovací smlouvu ze dne 21.10.2011 (dar na údržbu 

veřejné zeleně v průjezdních úsecích města Ledeč nad 
Sázavou) uzavřenou mezi Městem Ledeč nad Sázavou 
a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

– výměnu oken v budově polikliniky v Ledči nad Sázavou 
ul. Habrecká čp. 450 u nebytových prostor pronajatých 
fi rmou Lékárna Média, se sídlem Ledeč nad Sázavou 
ul. Habrecká čp. 450 fi rmou Atos spol. s r.o. Ledeč nad 
Sázavou

– úhradu výměny oken formou předplaceného nájemného 
po předložení předávacího protokolu a konečné 
fakturace, na základě těchto dokladů bude uzavřen 
dodatek k nájemní smlouvě a zmocňuje starostu města 
podpisem.

– uzavření Smlouvy č. 2622 o nájmu hrobového místa č. 
438 na starém hřbitově v Ledči nad Sázavou s paní M. 
Kališovou z Prahy  na dobu tří let. 

– uzavření Smlouvy o dílo se společností Technické 
služby s. r.o. a pověřuje starostu města Mgr. Petra 
Vaňka podpisem této smlouvy.

TERMÍNY TRHŮ NA LEDEČSKÉM NÁMĚSTÍ:
7. PROSINCE, 14. PROSINCE A 21. PROSINCE 2011

PŘEDPLATNÉ LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE NA ROK 2012 
+ DÁREK – JUBILEJNÍ XX. ROČNÍK RADNIČNÍCH NOVIN

Využijte i vy nabídky, která vám zaručuje, že vám LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ, už druhým rokem v nové podobě, 
bude pravidelně dodáván až do domu. Cena pro ledečské předplatitele je 120,- Kč na rok, pro „přespolní“ je to 
210,- Kč. Ve volném prodeji přijde jedno číslo LZ na 10,- Kč. Přejeme vám mnoho hezkých chvil nad stránkami 
našeho měsíčníku a věříme, že spolu s vašimi náměty a příspěvky budete i jejich spolutvůrci. Předplatné si 
můžete zajistit na Informačním centru v Ledči n. S. 
(Husovo nám. 60).
Jako bonus letos nabízíme DÁRKOVÝ POUKAZ 
(viz obrázek), který vám na požádání, k zaplacenému 
předplatnému Ledečského zpravodaje, vystaví na 
místním informačním centru. Svým blízkým jistě uděláte 
tímto dárkem velkou radost.

Redakce 

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY 
MĚSTA LEDČE N. S. K PRONÁJMU

Poliklinika – Habrecká č. p. 450 
3 NP 16,69 m² 
3 NP 27,81 m²

3 NP 33 m²
 16,65 m² – nemá samostatný vchod

2 NP 13,7 m²
3 NP 29,8 m²

Ke Stínadlům č. p. 565
S 65 m²

Se žádostí o pronájem uvedených nebytových prostor se 
obracejte na oddělení majetku a investic – 

p. Vrána, tel. 569 729 523

ZUBNÍ POHOTOVOST LISTOPAD 2011

12.-13.11 MUDr. Čurda Pavel, 
Dobrovského 2023, H. Brod  569 426 102

17., 19.-20.11. MUDr. Šovan Milan, 
Husovo nám. 57,Ledeč n. S. 569 721 809

26.-27.11. MUDr. Kohlová Hana, 
M. Střely 420, Krucemburk  569 697 226

3.-4.12. MUDr. Klíma Jasoň, 
Bechyňovo nám. 2, Přibyslav  569 484 614

10.-11.12. MUDr. Anderová Milena, 
Nám. TGM 323, Chotěboř  569 623 987

17.-18.12. MUDr. Svobodová Pavlína, 
Obolecká 284, Chotěboř  569 453 593

24.-26.12 MUDr. Zmeškalová Pavlína, 
Habrecká 450, Ledeč n.Sáz.  569 721 509

31.12. 2011
-1.1. 2012

MUDr. Votruba Mario, 
Štoky 458  606 569 273

Městská knihovna Ledeč nad Sázavou
si Vás dovoluje pozvat

na povídání, autorské čtení 
a autogramiádu

Václava Větvičky
u příležitosti představení jeho nové knihy SÁZAVA

ŘEKA PROTKANÁ ŽELEZNICÍ
s fotografi emi Jana Rendeka

Akce se koná ve 
středu 

23. listopadu 2011 
od 17.00 hodin

v Městské knihovně 
v Ledči nad Sázavou

Knihu lze zakoupit
na místě za 499 Kč
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NOVÉ PARKOVACÍ PRŮKAZY 
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor sociálních 
věcí informuje držitele mimořádných výhod II. a III. 
stupně (průkazky ZTP, ZTP/P), že s účinností od 4. 
10. 2011 jsou vydávány parkovací průkazy pro oso-
by se zdravotním postižením dle nového vzoru č. O7 
upraveného vyhláškou č. 290/2011 Sb., kterou se mění 
vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních ko-
munikacích a úprava a řízení provozu na pozemních ko-
munikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň byla 
zahájena výměna původních označení vzor č. O1, která 
lze používat pouze do 31. 12. 2012.

K vydání nebo výměně je nutné předložit fotografii 
o rozměrech 35 x 45 mm, průkaz ZTP, ZTP/P (případ-
ně i rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod, pokud 
bylo vydáno jiným úřadem) a platný občanský prů-
kaz.

Na rozdíl od předchozího období je nezbytně nutné, 
aby těžce zdravotně postižená osoba byla přítomna osob-
ně a tiskopis průkazu podepsala před vydávajícím orgá-
nem, který následně provede zalaminátování. 

Laminace dokladu je vedle fotografi e základním bez-
pečnostním prvkem osvědčujícím úplnost a platnost do-
kladu.

Z ustanovení zákona č.133/2011 Sb., kterým se mění 
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-
kacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony, vyplývá, že:

Označení O1 mohou osoby, které je obdržely od pří-
slušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
podle dosavadních právních předpisů, využívat na území 
České republiky do ukončení jeho platnosti, nejpozději 

však do 31. pro-
since 2012. Oso-
bám podle věty 
prvé vydá obecní 
úřad obce s rozší-
řenou působností 
na jejich žádost 
parkovací prů-
kaz, podá-li tato 
osoba žádost před 
ukončením platnosti označení O1, které obdržela podle 
dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 31. 
prosince 2012. Žadatel o vydání parkovacího průkazu 
pro osoby se zdravotním postižením, který byl držitelem 
označení O1 vydaného podle dosavadních předpisů, je 
povinen toto označení při vydání parkovacího průkazu 
pro osoby se zdravotním postižením odevzdat obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností.

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením 
(speciální označení č. O7) smí být používáno jen na vo-
zidle, které zajišťuje přepravu těžce zdravotně postižené 
osoby, to znamená, že pokud vozidlo nezajišťuje přepra-
vu těžce zdravotně postižené osoby, nemůže být takto 
označeno.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu 
na pozemních komunikacích neoprávněně stojí s vozi-
dlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené 
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním posti-
žením nebo neoprávněně použije parkovací průkaz pro 
osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jíz-
dě. Za tento přestupek se ukládá pokuta od 5 000 Kč do 
10 000 Kč.

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor sociálních věcí

První říjnový čtvrtek zněla klubem hudba heligonkářů z Bojiště 
a okolí, kteří k nám na pozvání zavítali (viz foto). Zábava se zpěvem 
a tancem nám dala na tři hodiny zapomenout, jak ten čas letí. Prožili 
jsme báječné odpoledne. Heligonkáři nám přislíbili i účast v letošním 
silvestrovském programu – tak se budeme těšit.

13. října byl v promítací kavárničce uveden Troškův fi lm – Slunce, seno 
a pár facek. Byl vybrán z pěti veseloher a po kladné odezvě a spontánním 
veselí je přislíbeno promítnutí zbývajících dílů této fi lmové série.

19. října se navázalo setkáním, tentokrát na literární kavárničku. 
P. Petrásková (členka realizačního týmu) nás potěšila básněmi z české 
poezie a osvětlila význam vlivu básní na náš život. Jedna z nich: „Znám 
křišťálovou studánku“ nám připomněla dětská a školní léta. Z knih, ke 
kterým se ráda vrací, vybrala a přečetla humorné pasáže. Duše pookřála a mezi návštěvníky klubu bylo v tu chvíli něco 
krásného a nesdělitelného. 

Pokud nás navštívíte, budete se v kavárničkách cítit jako doma u kávy a malého pohoštění. Realizační tým sestavuje 
programy s vizí oslovit a podnítit obyvatele DPS, jejich přátele a rodinné příslušníky k zapojení do života v klubu, k realizaci 
nových programů a v neposlední řadě najít zde nové přátele, zábavu i odpočinek. Nečekáme na ideální dobu čehokoliv, 
neboť neradi bychom dopadli tak, jak se píše v útlé knize z edice „Umění žít“: „Kdybychom čekali na setkání s ideálem, 
strávili bychom celý život v čekárně.“ (E. Penzoldt). Tedy nečekejte, jste u nás vítáni! Přejeme krásné listopadové dny 
s literaturou a hudbou.

 ZlatušeTrpišovská, 
koordinátorka Klubu Harmonie

KLUB HARMONIE V DPS

Heligonkáři zleva: J. Navrátilová (Bojiště), 
S. Dlouhý (Lipnička), V. Kluh (Bojiště).
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KALEIDOSKOP

PODZIMNÍ DNY JSOU UŽ SICE SYCHRAVÉ, ALE NA HRADĚ TO STÁLE 
ŽIJE SETKÁNÍMI. Víkendové setkání na přelomu září a října proběhlo na faře. 
Tématem navazovalo na farní tábor, v pátek večer se děti snažily dobýt ledečský 
hrad…, opět marně! Příprava na boj se ale vyplatila a tak se ze závěrečné 
bitvy na Šeptouchově vraceli všichni s úsměvem. Velké díky patří M. Stýblové 
za organizaci, otci J. Bártovi za azyl na faře, panu Šímovi, že nám ve všem 
vyšel vstříc, díky čemuž jsme mohli prožít nezapomenutelný večer na krásném 
ledečském hradě (Jan Převor).

DRAHOKAM POD VOZOVKOU V polovině října bylo fi rmou provádějící 
zemní práce Na Pláckách nalezeno malé tělísko opálu. Jedná se o opál obecný, 
který je v přírodě nejhojnější. Tento minerál tu byl nalezen také před 20 lety, 
přičemž první zmínka o nálezu opálu v Ledči je z roku 1834. Opál je považován 
za drahokam (ve starověkém Římě znamená slovo upala drahokam). Největší 
nalezený opál na světě je z Austrálie (největší světové naleziště) a vážil 6843 kg. 
Esoterikové věří, že opál zesiluje charakterové vlastnosti a proto u člověka 
s negativními vlastnostmi může působit také negativně. Ve starověkém Řecku se 
opál stal talismanem zlodějů a pobudů, které měl ochraňovat. Tak pozor na opál! 
S trochou štěstí lze tento minerál nalézt i na několika místech v okolí našeho města 
(Ladislav Dlouhý).

ZLATÁ SVATBA Oslava tohoto výročí je vždy výjimečnou událostí, a to nejen v lidském životě, ale také jako opakovaná životní událost na radnicích. V Ledči je to 
průměrně jedna zlatá svatba za rok a účastníky diamantové svatby (60 let společného života) jsme tu naposledy měli v roce 2000. V samotném závěru října letošního 
roku přišli na ledečskou radnici manželé Marie a Jaroslav Polanských z Ledče n. S., aby si tu znovu po padesáti letech připomněli okamžiky, kdy v Dolních Kralovicích 
uzavřeli sňatek. Tak dlouhý čas se jistě nedá vyhnout řadě problémů, ale Marie a Jaroslav to očividně zvládali velmi dobře. I v těchto okamžicích z nich vyzařovala 
vzájemná úcta a láska. Skromné a milé jubilanty na slavnost doprovodili jejich nejbližší. Slavnostní chvíle byly podtrženy skutečností, že pan starosta poprvé vystupoval 
s novou starostenskou insignií – obřadním řetězem se státním znakem. Pan Mgr. Petr Vaněk popřál manželům Polanským pevné zdraví a řadu dalších spokojených 
společných let. Věřím, že takové přání pro ně má i většina spoluobčanů z Ledče. 

Jiný DRAHOKAM zase zastavil na konci října na ledečském náměstí. Kdysi 
tolik populární autobus RTO rázem upoutal kolemjdoucí a mnohým jistě vyvstalo 
mnoho vzpomínek na léta minulá. A protože celou akci organizovali „česani“, 
hned u toho bylo veselo, a to i s kapelou. Představa, že tahle partička měla před 
sebou zájezd do vinného sklípku je zároveň lákavá i ošidná. Konce nebudeme 
zkoumat, ale díky za ten krásný autobus.

Bojovníky na hradě vystřídala strašidla, to když SCČ o podzimních 
prázdninách připravilo pro děti minitábor. Kromě jiného to byla i noční hra za 
pokladem. Počasí sice zrovna nepřálo, ale prostředí hradu bylo ideální. Soutěže 
byly rozmístěné na horním a dolním nádvoří, osvětlené jen blikačkami. Poklad 
byl ukryt ve sklepení, které hlídal neoblomný a ošklivý čert. Čert byl obelstěn 
a poklad objeven. 
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2011

BĚH ŠEPTOUCHOVEM 52. ROČNÍK – VÝSLEDKY
Zájmové vzdělávání pro děti a mládež

KRÁDEŽ KABELKY – policisté v Ledči nad Sázavou přijali oznámení o krádeži dámské kabelky 
v baru na Husově náměstí. Mladík ve věku 22 let z Ledečska v neděli 16. 10. v době mezi šestou 
a sedmou hodinou ranní využil nestřeženého okamžiku a v době, kdy se od místa vzdálila 24letá žena, 
jí ze sedačky v baru odcizil volně položenou dámskou kabelku. Spolu s kabelkou odcizil i fi nanční 
hotovost, platební kartu, mobilní telefon a další osobní věci. Poškozené ženě způsobil škodu za více jak 
11.000 Kč.
OKRADENÝ SENIOR – policisté přijali oznámení o krádeži fi nanční hotovosti v rodinném domě 
v obci Kouty. Ve středu 12. 10. okolo poledne přišli bez pozvání do domu 84letého seniora muž a žena. 
V době, kdy muž odpočíval na pohovce v kuchyni, přišla žena tmavší pleti do kuchyně a ptala se 
poškozeného, zda prodává dům, na což jí odpověděl, že to není pravda. Po chvilce přišel do kuchyně 

i muž. Oba s poškozeným hovořili, vyptávali se na různé věci a také si prohlíželi fotky, které měl vystavené v sekretáři. Krátce 
po jejich odchodu poškozený zjistil, že jsou otevřené dveře do ložnice a také do šatní skříně, odkud mu zmizely obálky s fi nanční 
hotovostí v celkové výši 70.000 Kč.
ŘIDIČ NADÝCHAL PŘES TŘI PROMILE – řidiče pod vlivem alkoholu kontrolovali krátce před 16. hodinou policisté v Ledči 
nad Sázavou. Třiapadesátiletý řidič osobního vozidla Peugeot 306 při kontrole nadýchal 3,00 promile alkoholu, při opakované 
zkoušce pak nadýchal 3,26 promile. Muž se podrobil odběru krve ve zdravotnickém zařízení. Na místě mu byl zadržen řidičský 
průkaz. V daném případě policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové 
látky.
OTEC ZAPOMÍNÁ PLATIT NA SVÉHO SYNA – z trestného činu zanedbání povinné výživy je podezřelý 35letý muž 
z Humpolce. Od října 2010 do současné doby nepravidelně plnil vyživovací povinnost na svého nezletilého syna. Vyživovací 
povinnost mu byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Za uvedené období dluží babičce dítěte, které byl 
nezletilý svěřen do výchovy, částku ve výši 15 tisíc korun.

npor. Mgr. Tomáš Bezděk, vedoucí OOP Ledeč n/S.

Lyžařský klub Ledeč n. S., Středisko volného času Ledeč 
nad Sázavou a Jízdní kola Ledeč n. S. uspořádaly v sobotu 
15. října 2011 52. ročník Běhu Šeptouchovem. 

Absolutní vítěz kategorií muži + veteráni + junioři a vítěz-
ka kategorií ženy + juniorky obdrželi cenu starosty města.

Závod mužů a žen je zařazen do série závodů o Pohár 
Melechova. Ženy běžely 2000 m a cenu získala Kamila 
Gregorová (čas 7:29) z klubu SK Chotěboř. Muži měli trať 
dlouhou 8000 m a z ceny se radoval Jiří Brychta (čas 27:58) 
závodící za ČS Havlíčkův Brod. Závody jako každoročně 
se daří připravit s cenami pro první tři místa v každé kate-
gorii za vydatné pomoci sponzorů z Ledče n. S. Mrazivé 

počasí přálo a atmo-
sféra byla jako vždy 
příjemná. Přišlo si ji 
vychutnat 80 startu-
jících a mnoho ro-
dičů. Všem závod-
níkům děkujeme 
za účast a dosažené 
výsledky a věříme, 
že se ještě ve větším 
počtu setkáme příští 
rok.                  HAN

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Kategorie   Poř.  Jméno   Oddíl TJ
Děvčata předškolní 2006 a ml. 1. Policarová   Monika HB Ski Team
Chlapci předškolní 2006 a ml. 1. Svoboda Adam  SVČ Ledeč
Přípravka děvčata 2003–05  1. Šimůnková Jana  Jiskra H. Brod
Přípravka chlapci 2003–05  1. Fišek Matyáš  ZŠ Ledeč
Předžákyně 2001–02  1. Holubová Andrea  ZŠ Světlá Lán.
Předžáci 2001–02   1. Fialka Aleš  Jiskra H. Brod
Žákyně mladší 1999–2000  1. Šimůnková Tereza  Jiskra H. Brod
Žáci mladší 1998–99  1. Hemerka Vít  DDN Světlá
Žáci starší 1997–98  1. Musil Čeněk  Jiskra H. Brod
Juniorky 1992–96
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. 1. Husáková Markéta  SVČ Ledeč
Junioři 1992–96
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. 1. Veleta Rudolf  SVČ Ledeč
Ženy 1991 a st.
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. 1. Gregorová Kamila  SK Chotěboř
Muži 1990 a st.
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. 1.  Brychta Jiří  ČS H. Brod
    2. Jun Rudolf  SK Chotěboř
    3. Konůpek David  Turbo Chotěboř
Muži veteráni 1970 a st.
Běh o cenu starosty města Ledče n. S. 1. Tichý Fran  šek  Catus Bike Světlá
    2. Musil Jindřich  Extremteam Vystrkov
    3. Svoboda Josef  Extremteam Vystrkov

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
MARKO

Jste natolik zaměstnaní, že 
nestíháte uklízet, potřebujete 
udržet vaši kancelář či fi rmu 
v čistotě? Obraťte se na nás!  
Diskrétnost a preciznost jsou 
naší prioritou.
Co nabízíme: pravidelné 
úklidy domácností, jednorá-
zové úklidy, pravidelné i jed-
norázové úklidy fi rem, žeh-
lení prádla, úprava zahrad, 
drobné domácí opravy, mytí 
oken, úklidy po malování, 
předkolaudační a jiné úklidy 
dle dohody.
Kontakt: tel.: 605 554 881, 
www.uklidmarko.web-
snadno.cz
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Kdo projíždí obcí Jedlá rychle, tomu 
připadá, že celá ves je jenom jedna vel-
ká zatáčka. Ti, kteří zde žijí, ale vědí, 
že tomu tak zdaleka není. Ke vsi patří 
i osada Dobrá Voda se samotou Horečky. 
Když pojedete z Ledče do Jedlé, tak na 
konci lesa u odbočky na Dobrou Vodu 
nemůžete přehlédnout zelenou hájenku, 
která neodmyslitelně patří k naší obci.

V současné době zde žije 79 oby-
vatel, z toho je 11 dětí. Od května loň-
ského roku se můžeme pyšnit vlastním 
obecním znakem, který představuje jedli 
v zeleném poli a vodu v poli modrém (na obrázku). Na prv-
ní pohled tak dobře charakterizuje názvy obou vesnic. Po 
drobných úpravách byl v červenci 2010 schválen i územní 
plán obce. 

V roce 2007 byl v Dobré Vodě vybudován vodovod. Do 
té doby byla většina obyvatel této osady odkázána pouze 
na vlastní studnu. Vodovod je napájen ze dvou studní u lesa 
pod kopcem Kobelnice, a od roku 2008 plně slouží místním 
obyvatelům. V letech 2008-09 prošla celkovou rekonstruk-
cí budova bývalé školy v Jedlé. V části objektu je obecní 
byt, druhou část tvoří kulturní stánek obce (viz foto). Sál 
s kapacitou cca 50 osob slouží jak místním, tak je možné 
si ho pronajmout pro soukromé účely. Sál je vybaven nejen 
kuchyňskou linkou, barem a posezením, ale i pingpongo-
vým stolem pro místní sportovce.

Na podzim roku 2010 se začalo s opravami budovy 
obecního úřadu, kde je pod jednou střechou umístěn obec-
ní úřad, obecní knihovna, archiv obce i hasičská zbrojnice. 
Původně plochá střecha byla v havarijním stavu, do budo-
vy zatékalo, knihy v knihovně byly vystaveny extrémní 
vlhkosti. Proto prvním krokem oprav byla výstavba sed-
lové střechy na celém objektu (viz foto). To se stihlo ještě 
do prvního loňského sněhu. Zjara začala oprava vnitřních 
prostor. Dnes už je vnitřek objektu zrekonstruován, chybí 
jen sociální zařízení, jehož vybudování si obec musí ne-
chat na příští rok z důvodu nedostatku fi nancí. Všechny 
tyto rekonstrukce jsou částečně fi nancovány z dotací na 
obnovu venkova.

Již tradiční spolek ve vsi je sbor dobrovolných hasičů 
(založen roku 1958). V současné době má 12 členů, kteří 

se pravidelně účastní oblastních hasič-
ských soutěží, za reprezentaci obce jim 
tímto děkujeme. 

Zastupitelstvo obce je pětičlenné 
a pracuje ve složení: Jiří Brož – staros-
ta, Radek Omelančuk – místostarosta, 
členové – Ladislav Kranda, Vítězslav 
Hess, Miroslav Malimánek. I díky nim 
mají oproti Ledči všichni naši obyvate-
lé výhodu – popelnice zdarma. Veške-
rý svoz odpadu fi nancuje obec. Škoda, 
že někteří popelnice skoro nepoužívají 
a raději vše spálí doma v kuchyni, ať je 

zima nebo léto. Kdo ví, jestli by je složenka za svoz odpa-
du, jako mají všichni v Ledči, donutila popelnice používat.

Vzhledem k tomu, že v Jedlé i v Dobré Vodě je kaplička, sla-
ví se pouť i posvícení rozdílně. Jedlá má kapličku z roku 1913, 
zasvěcenou sv. Janu Křtiteli, takže pouť slaví první neděli po 
24. červnu, a posvícení je jedno z posledních v roce a připadá 
na první neděli po Dušičkách. V Dobré Vodě je kapličku z roku 
1973 zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, pouť připadá na prv-
ní neděli po 16. květnu, posvícení na první neděli po 16. říjnu. 
V Dobré Vodě se každoročně o štědrém večeru zpívá u kaplič-
ky před ozdobeným vánočním stromem a v Jedlé se Silvestr 
a příchod nového roku slaví přátelským posezením v kultur-
ním sále. V létě pořádá jeden z místních obyvatel v Dobré 
Vodě též Westernový den se soutěžemi v jízdě na koni.

Kronika je v obci s malými přestávkami vedena od roku 
1934. Dnešního čtenáře především upoutá bohatá fotodo-
kumentace z osmdesátých let, kde lze dětem dobře ukázat 
například sklizeň lnu na poli, či staré hasičské uniformy. 
I když někdy se děti diví i černobílé fotografi i. Spisova-
tel Miloš Doležal, rodák z Ledče, sebral tajemné povídky 
a báchorky do knihy Režná Bába, která získala ocenění 
Nejkrásnější česká kniha roku 2007. Právě v této knize se 
nachází několik hrůzných pověstí i z naší vsi a okolí, napří-
klad Čert na stromě, Propálené modlitby, Světýlka a další. 
Tajemná místa nám po jejich přečtení připadají ještě o něco 
tajemnější.

Doufáme, že vyprávění o naší obci ve vás nezanechalo 
nějaké to tajemné místo a až budete projíždět rychle tou 
dlouhou zatáčkou, zpomalíte.     

ČIM
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B7 - BESKYDSKÉ ŠÍLENSTVÍ?

SLAVNÝ ZÁPASNÍK DOBRÝM HOTELIÉREM

Osudy lidí mění se 
často velmi důkladně. 
Střídají se jako v ka-
leidoskopu a mnohdy 
nevěříme, že je mož-
né, aby jedinci prodě-
lali tak důkladné změ-
ny. O jedné takové se 
každý může přesvěd-
čit, pokud navštíví 
Ledeč nad Sázavou. 
V majiteli zdejšího 
Grand – hotelu pozná 
Joe Šmejkala, jenž 
před válkou udivo-
val celý svět svojí silou. V roce 1912 v Chicagu před 30 tisíci 
diváky bojoval o světový šampionát za soudcování tamějšího 
starosty Čermáka (také slavný český rodák). Joe Šmejkal tehdy 
porazil 54 zápasníků v 17 amerických státech. Nyní je Šmej-
kalovi 60 let a živí se poctivě jako hoteliér. Svým způsobem 
dobře propagoval národ v nejhorších dobách a nyní je na našich 
lidech, aby podporovali zdatného člověka a dobrého Čecha.

Beskydská sedmička? Nevěděl jsem, o co se jedná, když mi bratr nabídnul, 
abychom po delším čase podnikli zase nějakou společnou akci. Na internetových 
stránkách tohoto závodu jsem se dočetl, že nějaký „šílenec“ z Beskyd vymyslel jed-
norázový přechod celého tohoto pohoří. Tím člověkem je Libor Uher, jeden z mála 
Čechů, kteří stanuli na vrcholu himalájské hory K2. Jedná se o závod dvoučlen-
ných týmů, jeho délka je 90 km a celkový součet všech stoupání 5302 m. Právě těch 
5302 m je přibližná hodnota převýšení, které zdolávají horolezci při výstupu na K2 
ze základního tábora. To byly parametry delší a náročnější trasy. Pořadatelé ještě 
připravili trasu hobby, která byla o 4 km kratší, měla menší převýšení a byla určená 
pro neregistrované sportovce. Časový limit pro dosažení cíle byl stanoven na 30 
hodin. Přestože se jednalo teprve o druhý ročník, získal závod statut mistrovství republiky v horském maratonu dvojic. Absolvoval 
jsem sice několik 50 km tréninků, ale věděl jsem, že natrénováno nemám a úspěchem bude dojít do cíle bez větších zdravotních 
problémů. Tajně jsem však pomýšlel na dosažení času pod 20 hodin. V pátek 2. září v 9 hodin večer se na náměstí ve Frenštátu 
pod Radhoštěm seřadilo téměř 1200 dvojic plných nadšení a odhodlání pokořit beskydské vrcholy. Téměř polovina však do cíle 
nakonec nedorazila. Za troubení a doprovodu „dakarské“ Tatry řízené Karlem Lopraisem se vydal celý průvod závodníků osvětle-
ný čelovkami na pochod k ostrému startu na okraji města, a pak hned na Velký Javorník, který byl prvním stoupáním na trati. Na 
začátku jsme se snažili běžet, abychom se v té vlně lidí nedostali do větší zácpy. Většinu zbylé části tratě jsme zdolávali rychlou 
chůzí a jen v rovinatých pasážích jsme místy klusali. Na trase nás čekalo celkem osm beskydských vrcholů a z toho sedm vrcholů 
s výškou nad 1000 m. Po každém stoupání následoval vždy prudký sestup zpět do údolí, tedy žádná hřebenová túra. Každé z osmi 
stoupání mělo minimálně 500 výškových metrů a při nejdelším stoupání na Lysou horu se dosáhlo převýšení nad 900 m. Jednotlivé 
kopce se zdolávali v pořadí Velký Javorník (918 m), Radhošť (1129 m), Čertův Mlýn (1205 m), Smrk (1276 m), Lysá hora (1324 
m), Travný (1203 m), Ropice (1098 m) a nakonec prudké stoupání lesem z Řeky na Velký Javorový (1031m), kde jsme na 2,3 km 
vystoupali o 470 m. Kromě délky a převýšení mě na trase provázelo několik dalších úskalí jako pochod v noci, prudké kamenité 
sestupy, puchýře na nohou, žaludeční nevolnost z pití iontových nápojů a míchání všeho možného při občerstvování. Byl jsem tak 
vyčerpaný, že jsem se těšil jako malé dítě na teplou polévku, která se dávala na některých občerstvovačkách. Hodně mi pomohly 
trekingové hole, a to jak ve stoupání, tak hlavně při zdolávání prudkých a kamenitých sestupů. Beskydy k nám byly tentokrát milo-
srdné a připravily krásné slunečné počasí, nádherné výhledy, ranní svítání, které nás zastihlo při sestupu ze Smrku a pocit malého 
vítězství při zdolání každého z vrcholů. Závěrečných 1,5 km do cíle jsme běželi a cílovou bránu protnuli v čase 19 hodin a 38 minut, 
a to na 62. místě v kategorii sport, která měla o něco delší trasu s větším převýšením a byla vypsána pro registrované sportovce. 
Musím říct, že takhle vyčerpaný jsem snad ještě nikdy nebyl. Závod nakonec dokončilo 620 týmů, z toho v kategorii sport jich 
prošlo cílem pouhých 112. Ze zbylých týmů se některé dostali na Lysou horu na 60 km, kde byla časová brána, nebo skončili ještě 
dříve. Kromě výstavních puchýřů na levé noze, oteklých kotníků, bolesti břicha a velké únavy jsem závod přestál bez větších potíží. 
Sice jsem se v cíli zapřísáhnul, že tohle již nikdy více, ale teď vím, že příští rok chci jít zase.       

Petr Horný

Už jednou jsme 
uvedli, že budova 
místního gymnázia 
byla dříve hote-
lovým provozem. 
Zde, na pohlednici 
nakladatele Jana Vo-
statka z roku 1903, 
v majetku Občanské 
záložny. Pozdějším 
majitelem byl exmis-
tr světa, zápasník Joe 
Šmejkal. Jeho oso-
bu vám přiblížíme 
v krátké reklamní re-
cenzi, otištěné v Po-
sázavském týdeníku 
v roce 1937.
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ANEŽKA ČESKÁ, JINÁ HISTORIE
V listopadu si připomínáme sv. Anežku Českou, princeznu z krá-

lovského rodu, která se více než do tzv. historie zapsala do lidských 
srdcí. Nevedla vítězné války, neúčastnila se diplomatických a poli-
tických pletich, neprovdala se za význačného panovníka. Proto se 
o ní v dějepisu mnoho nedovíme. 

Jaká byla její cesta od bohatství královského dvora ke službě těm 
nejchudším? Již jako nedospělá se měla stát trumfem v zahraniční 
politice státu. Nejprve ji otec zaslíbil polskému vévodovi, po jeho 
smrti synovi císaře, posléze se o ni ucházel i císař. Ona ale nechtěla 
být prodána, hledala lásku. Našla ji ve službě druhým. Stala se řehol-
nicí, naplnila starou pravdu, že pokud se staráme o štěstí druhých, 
nalezneme své vlastní. Zakládala špitály, pečovala o nemocné a trpí-
cí, ke stáru poznala bídu i nedostatek. Nikdy svého kroku nelitovala, 
nikdy nezakolísala. Nenapsala dokonalé pojednání o tom, jak má vy-
padat lepší svět. Ona ho pokorně a odhodlaně budovala. 

Jaké nám zanechala poselství? Máme se i my obětovat pro dru-
hé, opustit dosavadní život a sloužit dobru? Možná někdo ano, ale 
lepší svět můžeme budovat i my ostatní. Čím? Poctivým každoden-
ním životem. Svatá Anežko, děkujeme Ti za Tvé dílo!  

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
4. 11. v 18.00 Spolčo na faře pro děti od čtrnácti let, středoškoláků 
a vysokoškoláků 
 (na programu je duchovní slůvko, modlitba, sport, hry a diskuze 
na zajímavá témata. 
Zajišťuje Společenství mladých)
6. 11. Mše svatá v Sačanech u příležitosti výročí posvěcení kostela 
v 18.00
11. 11. v 16.00 Spolčo na faře pro děti do dvanácti let (setkání dětí 
plné her a smíchu, program a dozor zajišťuje Společenství mladých) 

11. 11., 18. 11., 25. 11., 2.12. a 9. 12. v 18.00 Přednášky na faře 
(přednášející P. ThDr. Jan Bárta) 
13. 11. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útul-
ném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti si 
zazpívají při kytaře a vyslechnou krátkou promluvu. Po promluvě 
se připojí k bohoslužbě probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana 
Sklenářová).
13. 11. v 17.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (Hraje skupina 
Naděje)
16. 11. v 17.30 Setkávání nad Biblí (ve farní společenské místnosti, 
vede P. ThDr. Jan Bárta) 17. 11. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodi-
čů za děti (setkání na faře)
26. 11. ve 14.30 Adventní dílna (pod vedením p. Machotkové si 
zájemci mohou vyrobit adventní věnec z doneseného materiálu)
4. 12. Setkání se sv. Mikulášem (v 10.00 na faře) 
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI 
11. 11. sv. Martin (Martin byl původně voják, vyslyšel povolání 
ke službě druhým, dal se pokřtít, stal se biskupem a pro své bližní 
vykonal mnoho dobrého) 
13. 11. sv. Anežka Česká
30. 11. sv. Ondřej, apoštol (průvodce a následovník Ježíše Krista)
6. 12. sv. Mikuláš, biskup (velký zastánce nevinných a trpících) 
Milí čtenáři, nabízíme Vám možnost vznést dotazy, které se týkají 
křesťanství, křesťanů a katolíků. Zodpovíme podepsané dotazy, které 
pošlete na e-mail: farnost.ledecns@gmail.com, do předmětu napište 
dotazLN. 

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

Náš domov již léta zve na kulturní vy-
stoupení souboru ZUŠ v Ledči vedené-
ho paní učitelkou Čepovou. Jejich akce 
se těší velkému zájmu našich uživatelů. 
Rádi vzpomínáme na pásmo fi lmových 
písní, koledy a divadelní představení. 
Rozhodli jsme se alespoň nějak ocenit 
nezištnost a ochotu, s jakou k nám sou-
bor vždycky přijíždí. Proto jsme děti 
pozvali na malé kulturní představení 
spojené s posezením. Pan Elemír Šma-
tár a Martin Torák dětem zazpívali, pan 

Karel Jano předvedl tanec inspirovaný 
Michaelem Jacksonem. Po představe-
ní jsme hostům i účinkujícím nabídli 
ovocný koláč, který uživatelé upekli 
v rámci kroužku vaření. 

Věříme, že podobné akce jsou pěkným 
příspěvkem k integraci znevýhodně-
ných osob. Také se velmi těšíme na 
další spolupráci s místní ZUŠ. 

Mgr. Miroslav Sklenář, 
ředitel ÚSP Ledeč nad Sázavou    

Listopadové kulturní setkání v ÚSP Háj  

SLUŽBA PRO VÁS 
REVIZE KOMÍNŮ

KOMINICKÉ PRÁCE, 
REVIZE KOMÍNŮ

Kontakt: 602 850 901
Milancapek22@seznam.cz

FIRMA OKNOTĚS 
NABÍZÍ

Silikonové těsnění oken a dveří
Sítě proti hmyzu

Žaluzie, rolety a roletky
Záclonové tyče

Kontakt: tel. 776 212 963, 
www.oknotes.kvalitne.cz

PRODÁM 
byt 1+1 v osobním vlastnictví 
v Humpolci (cena dohodou), 

plus zahradu se zděnou chatou 
u Pelhřimova, popřípadě vše 
vyměním za byt v Ledči n. S. 

Kontakt na telefon: 737 888 718

INSTALATÉŘI NABÍZEJÍ
své služby v oblastech – 

VODOVODY, KANALIZACE, 
VYTÁPĚNÍ.

Volejte kdykoliv na telefon: 
722 135 520
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KRAJSKÁ VÝSTAVA V LEDČI NAD SÁZAVOU

Český svaz chovatelů, ZO Ledeč n. S. uspořádala ve dnech 
8.–9. října Krajskou soutěžní výstavu okresů Vysočiny ve 
svém chovatelském areálu v Pivovarské ulici. Výstava byla 
svým rozsahem jednou z největších chovatelských akcí 
v Ledči. Vystaveno bylo 530 králíků, 137 voliér hrabavé 
i vodní drůbeže a 82 voliér okrasných a užitkových holubů. 
Krajská soutěž okresů Vysočiny přinesla tyto výsledky.
Odbornost králíků: 1. H. Brod, 2. Jihlava, 3. Žďár n. S., 

       4. Třebíč, 5. Pelhřimov.
Odbornost drůbeže: 1. H. Brod, 2. Jihlava, 3. Pelhřimov, 

        4. Žďár n. S., 5. Třebíč.
Odbornost holubů: 1. Jihlava, 2. Třebíč, 3. Pelhřimov,
        4. H. Brod, 5. Žďár n. S.
Celkové pořadí okresů: 1. Jihlava, 2. H. Brod, 3. Třebíč, 

              4. Pelhřimov, 5. Žďár n. S.
Kromě meziokresní soutěže probíhala i soutěž o Ceny 
starosty města Ledče.
Výsledky: odbornost králíků: vyhodnocen přítel Jindřich  

    Šíp, ZO Chotěboř
    odbornost drůbeže: vyhodnocen přítel Miroslav  

   Horák, ZO Znojmo
     odbornost holubů: vyhodnocen přítel Oldřich  

    Rod, ZO Ledeč nad Sázavou
Nejlepším mladým chovatelem byl vyhodnocen Matyáš 

Čekal, ZO Ledeč n. S. Hlavní cenu, Cenu starosty města 
získal ing. Jiří Bouma, ZO Ledeč. Slavnostního vyhlášení 

výsledků jak okresní, tak i krajské výstavy se zúčastnili 
a ceny předávali starosta města Mgr. Petr Vaněk, místostarosta 
Jaroslav Doležal, předseda okresní organizace ČSCH ing. Jan 
Bouma. V neděli pak naši výstavu navštívil ještě radní Kraje 
Vysočina pro zemědělství ing. Josef Matějek. Naše pozvání 
přijal i senátor pro náš obvod Ing. Strnad z Čáslavi. 

Na výstavě byl k dispozici stánek s chutným občerstvením, 
bohatá chovatelská tombola, v sobotu na výstavě koncertovala 
malá lidová hudba pana Toušky ze Zruče. Dá se říci, že 
výstava byla velice zdařilá, nevyšlo jako už tradičně počasí, 
ale to jsme ovlivnit nemohli. Výstavní výbor touto cestou 
děkuje Kraji Vysočina, Městu Ledeč a dalším čestným 
sponzorům. Bez jejich významné pomoci by nebylo možno 
akci takového rozsahu uspořádat. Poděkování patří členům 
místní chovatelské organizace za obrovský objem práce 
při organizaci výstavy, chovatelům z Leštiny u Světlé za 
zapůjčení výstavních klecí a za pomoc při přípravě výstavy. 
Výstava byla obohacením společenského života ve městě, 
navštívilo ji více něž 700 návštěvníků, děti do 15 let měly 
volný vstup. Celková návštěva odhadem 1.200 návštěvníků. 
Výstavy se zúčastnilo 183 vystavovatelů z celé ČR, z toho 
19 MCH do 18 let. Už nyní zveme veřejnost na další výstavu 
v Ledči, připravíme ji na dny 6.–7. října 2012. Měla by být 
slavnostní, vždyť naše organizace završí devadesát let své 
existence. 

Jaroslav Kafka, předseda ZO Ledeč n. S.

Druhou říjnovou sobotu se konal, jako každoročně, výlov 
chovného ledečského rybníka HUTĚ II. Po dnech krásného 
počasí to bylo chladné ráno s pěkně vlezlým větrem. Kromě 
výboru přišlo pomoci s výlovem i poměrně dost rybářů z místní 
organizace. Všichni byli napjatí, jak velké ryby se podařilo 
vypěstovat. První záběry lovících ukázaly, že ryby jsou pěkné. 
Postupně byly přebrány podle druhu a váženy. Výlov byl hotov 
kolem poledne. Po zvážení ryb bylo zjištěno, že do celého 
revíru Sázava 11 bylo z výlovu vysazeno 3.450 kg kapra 
s mírou okolo 50 cm a více a 162 kg amura. Mezi úlovky byla 
jediná štika, ale nikdo neví, kde se v rybníce vzala. I tenhle 
dravec putoval do řeky Sázavy. Bohužel letos nevyšel candát, 
i přesto, že byly nasazeny 3 chovné páry. Rybník se nechá 
vypuštěný vymrznout, aby byl připraven na násadu v příštím 
roce. Budeme si přát, aby i příští výlov byl úspěšný, aby bylo možno opět vysadit krásné ryby do našeho revíru 
a připravit příjemné zážitky pro milovníky Petrova cechu!
Jak je ze snímků patrné, z celé akce měli radost nejen činovníci organizace, ale i místní vodníci.    

Jiří Papok  

VÝLOVY RYBNÍKŮ PATŘÍ K PODZIMNÍMU KOLORYTU
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Blíží se advent, období rozjímání a příprav na nejkrásnější svátky 
roku. Základní umělecká škola v Ledči nad Sázavou se chystá tak 
jako každý rok přispět k pohodě tohoto období a připravuje pro veřej-
nost několik příležitostí k zastavení se a naladění na vánoční notu.
Adventní koncert

Prvním předvánočním vystoupením mladých hudebníků bude 
Adventní koncert, který se uskuteční v neděli 11. prosince v soko-
lovně. Vystoupí v něm instrumentální i pěvecké soubory školy a za-
tančí žákyně tanečního oboru ZUŠ. Koncert začíná ve 14 hod. Po 
zkušenosti z loňského roku předpokládáme velký zájem veřejnosti, 
a proto, abychom předešli problémům, bude vstup na tento koncert 
pouze s místenkou. Místenky si můžete zajistit v kanceláři základní 
umělecké školy v Nádražní ul. 231. 
Koncerty dechového orchestru

Dechový orchestr ZUŠ mívá každoročně samostatný vánoční 
koncert a bude tomu tak i letos. Koncert se uskuteční v sobotu 17. 
prosince od 14 hod, a pozor, i zde je změna konání – v sále hote-
lu Sázava. Orchestr vystoupí v tento den ještě v kulturním domě 
v Bojišti – začátek v 18 hod.
Další vystoupení

Snažíme se svými vystoupeními potěšit všechny, kteří o ně pro-
jeví zájem. Stalo se už tradicí, že s vánočním programem zajíž-
díme také do Číhoště, na vánoční jarmark do Hulic, do Ústavu 
sociální péče a také LDN v Háji, zpíváme a hrajeme seniorům na 
jejich předvánočním posezení v sokolovně a připravujeme vystou-
pení pro 1. stupeň ZŠ. 

Těšíme se na setkání s vámi! 

VÁNOCE SE ZUŠ

Střední odborná škola v Ledči nad Sázavou je zapojena 
do projektu UNIV 2. Zkratka UNIV znamená Uznávání vý-
sledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sí-
tích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé. Cílem 
projektu je proměna středních škol z institucí poskytujících 
denní vzdělávání žákům v centra naplňující koncept celo-
životního učení vytvořením sítě škol celoživotního učení. 
Ve školách, kde probíhá vzdělávání žáků, budou nabízeny 
i vzdělávací programy pro dospělé. Do projektu je zapojeno 
325 škol z celé ČR, v jednotlivých krajích bude vytvořeno 
13 sítí škol – center celoživotního učení. Naše škola při po-
řádání vzdělávacích kurzů pro dospělé využije svých zku-
šeností ze vzdělávání dospělých v dálkovém studiu oboru 
Podnikání nebo Provozní technika. Přínosem pro školu je 
i další vzdělávání učitelů – lektorů, které probíhá v rámci 
projektu zdarma, např. kurz pedagogického projektování. 
V současné době probíhá pod záštitou Univerzity Palackého 
v Olomouci kurz Lektorské dovednosti, ve kterém bude pro-
školeno celkem 10 učitelů naší školy.

V rámci projektu naše škola rozšířila nabídku vzdělávacích 
programů pro dospělé na základě průzkumu mezi účastníky 
dalšího vzdělávání a ve spolupráci se zástupci sociálních 
partnerů podniků LESS, a. s. Bohdaneč a GALATEK, a. s. 
Ledeč nad Sázavou. V první vlně byl vytvořen vzdělávací 

program Účetnictví a jeho aplikace na PC. Ve druhé vlně 
byl tvůrci vytvořen vzdělávací program Zpracování doku-
mentace na PC. Od listopadu začíná 3. vlna, ve které bude 
vytvářen vzdělávací program Pracovník ve strojírenství.

V naší škole probíhá pilotní ověřování vzdělávacího pro-
gramu Zpracování dokumentace na PC, který je zaměřen na 
práci s výpočetní technikou. Kurzy jsou rozděleny podle ob-
tížnosti na variantu A Začátečníci, variantu B Středně pokro-
čilí a variantu C Pokročilí. Předpokladem účasti ve vyšší va-
riantě je absolvování vstupního testu, který ověřuje znalosti 
z předcházející úrovně. Na základě zkušeností se sobotním 
studiem se kurzy konají v sobotu od 8.00 hodin do 16.00 
hodin v Koželské ulici v Ledči nad Sázavou. Smyslem pi-
lotního ověření je zjistit, zda vytvořený vzdělávací program 
Zpracování dokumentace na PC odpovídá náročnosti, vyho-
vuje časová dotace a výstupy jsou pro zájemce dosažitelné. 
Pilotní ověřování bylo zahájeno v sobotu 22. října 2011. Do 
varianty A Začátečníci se přihlásilo 14 zájemců. Varianta B 
Středně pokročilí je nyní také plně obsazena. Jsme rádi, že 
se naplňuje cíl projektu a naše škola se stává centrem celo-
životního vzdělávání.

Ing. Vlasta Rýdlová, metodik celoživotního učení
rydlovav@gvi.cz, tel. 569 669 418

GYMNÁZIUM,
 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

LEDEČ NAD SÁZAVOU

Husovo náměstí 1, 584 01 
Ledeč nad Sázavou

zvou rodiče a žáky devátých a pátých tříd 
základních škol na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kdy: v pátek 25. 11. 2011 od 8:00 do 17:00 

hodin (pouze SOŠ)
v sobotu 26. 11. 2011 od 8:00 do 12:00 hodin 

(pouze gymnázium)
Kde: budova Gymnázia, Husovo náměstí 1

budova SOŠ, Koželská 551
dílny, Poštovní 405

STUDIJNÍ OBORY 
S MATURITOU:

GYMNÁZIUM
osmileté studium 79-41-K/81
čtyřleté studium 79-41-K/41

SOŠ
Informační technologie 
a ekonomika 18-20-M/01
Strojírenství – informační 
technologie a počítačová 
grafi ka 23-41-M/01

UČEBNÍ OBORY 
S VÝUČNÍM 
LISTEM:

Strojní mechanik 
(zámečník) 23-51-
H/01

Nástrojař 23-52-
H/01

Vítáni budou i rodiče a žáci nižších ročníků 
základních škol.



Fotbalová sezóna 2011 se blíží ke konci (chybí poslední 
zápasy) a je nutné informovat o výsledcích mužstev. 
Mladší a starší přípravka, obě mužstva, pod vedením 
J. Lebrušky, si vedou velice dobře a přestože se u této 
kategorie nevedou tabulky, ví se, že patří k těm lepším. 
Žáci hrají okresní přebor a jsou zatím na 3. místě – 5x 
výhra, 1x remíza, 3x prohra. Problém je v tom, že jich 
je málo a není tedy žádná hráčská konkurence a trenér 
F. Hoffman má občas problémy se sestavou. V okresním 
přeboru nám dále startuje B tým mužů, který je zatím 
na 6. místě – 5x výhra, 3x remíza, 4x prohra. V něm 
se velmi dobře zapracovala trojice hráčů, kteří skončili 
v dorostu, což je příslib pro doplnění A týmu. Mužstvo 
vede M. Procházka. Dorost startuje v krajské soutěži pod 
vedením J. Vrány. Družstvo je na velmi pěkném třetím 
místě – 9x výhra, 3x prohra, 27 bodů. Velkým kladem 
je, že chlapci pomáhají i v mužských kategoriích, jak 
u béčka tak i u A týmu, klidně se sejdou na brigádě při 
práci na stadiónu apod.

Muži A startují s trenérem M. Koubou v krajské 
soutěži I.A třídy, zatím jsou na 12. místě – 3x výhra, 
2x remíza, 7x prohra. Toto bylo vzhledem k přístupu 
v letní přípravě a odchodu Kalivody trochu očekáváno, 
ale celkový výsledek je velmi špatný. V minulém 
ročníku jsme v této době byli na 4. místě a pokukovali 
jsme po vyšších příčkách. Vstup do sezóny byl letos 
velmi špatný, hlavně v domácích utkáních, kdy jsme 3 
utkání prohráli až v posledních minutách individuálními 
chybami. Tréninková docházka je velmi špatná (i když 
je jasné, že první je zaměstnání), životospráva, laxní 
přístup k jednotlivým zápasům, malá hráčská konkurence 
a výsledek je tady. Varianta doplnění hráči z jiných oddílů 
je pro Ledeč z důvodů umístění nemožná – Jihlava, 
Čáslav, Pelhřimov – vše je daleko a dále hráči nemají 
zájem dojíždět na I.A třídu, když obdobná mužstva mají 
v těsném okolí. Musíme si tedy pomoci sami, poctivou 
zimní přípravou a pokud si to hráči neuvědomí, budou 
muset hrát soutěž, na kterou budou mít. Je pravdou, že 

sportovně všichni požadujeme pro Ledeč minimálně I.A 
třídu nebo dokonce

KP, ale podívejme se na zázemí, ve kterém hráče 
vychováváme. Úroveň našeho zázemí se nedá srovnat ani 
s Habry, Štoky, Tisem, Bohdalovem, Dobronínem, kde 
mají modernější kabiny, dvě hřiště, případně i umělou 
trávu, a to nezmiňuji města srovnatelná s Ledčí. Ono 
možná i toto trochu odráží to, že k nám těžko jde někdo 
hrát a spíše hráči odcházejí do okolí, kde nakonec není ani 
takový tlak lidí na výsledky. Nebuďme pesimisté, je třeba 
se sportem i trochu bavit, i když se nedaří. Závěr sezóny 
byl na začátku listopadu, kde by se měli hráči pobavit, 
ale také si pár věcí vyříkat. Dále je připraven fotbalový 
ples na 17. února a když připočteme, že se zajišťuje nové 
pojetí Ledečských slavností (dříve Slavnosti piva), takže, 
pokud bychom uhráli I.A třídu, mohl by to být úspěšný 
rok. Podrobné informace o výsledcích a dění v oddíle 
najdete na www.fotbal-ledec.cz.

M. Kouba
A co že to je onen VILÁGOŠ? Pro vysvětlení se musíme 

přenést do rakouského císařství devatenáctého století, 
přesněji do roku 1849. V Uhrách začala revoluce. 
Maďarská vojska vedená Lajosem Kossuthem a Arturem 
Görgeyem zle habsburskému domu zatápěla, až musel 
císaři rakouskému Františku Josefu I. přijít na pomoc 
car ruský Mikuláš I. Vrchním velitelem carské armády, 
intervenující v Uhrách, byl kníže Paskevič. Spojeným 
ruským a rakouským armádám se nakonec podařilo 
revoluci zdolat a po bitvě u Komárna kapituloval zbytek 
maďarských vojsk pod velením generála Görgeyho 13. 
srpna 1849 u vsi VILÁGOS. Po potlačení povstání vynesly 
rakouské soudy přes tři sta rozsudků smrti nad politickými 
a vojenskými představiteli revoluce. A jelikož byly tehdy 
České země součástí rakouského císařství a celá událost 
se dotýkala i jich, zůstala vzpomínka na VILÁGOŠ v naší 
paměti. Tak dlouho už to v sobě nosíme! 

(pozn. redakce)

Dne 1. října, za krásného slunečného počasí babího léta, proběhl na dvorcích Tenisového klubu Ledeč nad Sázavou 
poslední letošní turnaj ve čtyřhrách. Rekordní počet 28 hráčů nabídl kvalitní hru. Hráči rozdělení do tří skupin po pěti, 
resp. po čtyřech párech, sehráli svá utkání systémem každý s každým. Celkem bylo odehráno 41 zápasů. Vítězi jednot-
livých skupin a tedy držiteli pohárů se stali   Matěj Hendrych s Janem Podobou (oba Humpolec), ing. Josef Boudník 
hrající s Markem Kroutilem a třetí vítěznou dvojicí se stali Karel Barták a Ota Křivohlavý. Nutno také podotknout, že 
sobotní dopoledne patřilo turnaji ve dvouhře závodních hráčů dorostu, vítězem se stal Lukáš Gažák. Poděkování za 
hladký průběh turnaje patří všem hráčům, k němu přispěla i dobrá krmě a pití.
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Letošní závěrečný turnaj
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Děkujeme prostřednictvím LEDEČSKÉHO ZPRAVO-
DAJE všem, kteří nás vlídnými slovy, projevy soustrasti 
i květinami podpořili v těžkých chvílích, kdy zemřel náš 
manžel, tatínek a dědeček – 
pan ZDENĚK BĚLOHRADSKÝ z Ledče nad Sázavou. 
Věnujte mu prosím, spolu s námi, tichou vzpomínku. 

Zarmoucená rodina

PODĚKOVÁNÍ

Měsíčník LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Vydavatel: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč n. S., IČ 00267759. Místo vydání: Ledeč n. S. 
Řídí redakční rada, šéfredaktor – Otakar Kubát. Adresa redakce: Město Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon 569 729 511, 
fax 569 726 684, e-mail: otakar.kubat@ledecns.cz, registrační značka MK ČR E 15156. Objednávky předplatného v Informačním centru Ledeč n. S. Názory 
vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele, redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů, které se přijímají do 
25. každého měsíce. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

V místním kulturním domě hraje skupina IMPULS
Vstupné 180,- Kč, 

Doprava autobusem Ledeč – Bělá a zpět za 50,- Kč
Předprodej a bližší informace u pana P. Lhoťana, 

tel.: 724 189 751

Na konci září se na dveřích v 3. poschodí ledečské poli-
kliniky objevila nenápadná cedulka: „EOLION“. Starořecká 
bohyně červánků se jmenuje Eós a tak by se dalo říci, že nápis 
na cedulce znamená něco jako „Červánkový chrám“. 

Oltář tohoto kostela však není z mramoru ani z jiného ka-
mene či dřeva. Oltářem je převratný výkřik estetické medicíny 
– přístroje Kryolipo a Exilis. A na tento oltář se nepokládají 
květiny, ale člověk. Ale ne na dlouho. Za pár minut Exilis vy-
šle do těla kombinace vysokofrekvenčních a ultrazvukových 
energií a i v hlouběji položených vrstvách rozloží formace 
tukových buněk na samostatné jednotky, které pak uvolní 
svůj obsah a zmenší svůj objem. Jde o neinvazivní (tedy zcela 
bezbolestnou) terapeutickou metodu, určenou k redukci pře-
bytečných tukových polštářů.

Ledečský Exilis je navíc vybaven i aplikátorem na omla-
zování obličeje, takzvanou CRT technologií (collagen refi ll 
technology) – to je technologií doplňování kolagenu. Při 
tomto postupu se obnovuje vlastní kolagen a dochází k vy-
hlazování vrásek a kůže se stává jemnější a pevnější, aniž by 
bylo třeba do těla dodávat cizí kolagen nebo jiné cizí látky. 
Výsledek je dlouhodobý a pozoruhodné je, že se dostavuje 
ihned po ošetření.

O něco déle – hodinu a půl – trvá ošetření Kryolipem. Jde 
o nejnovější revoluční kůru kryolipolýzou, kdy se cíleně bez-
bolestně zmrazují tukové buňky tak, aby tuk v nich zkrystalizo-
val a byl posléze metabolickým a lymfatickým systémem z těla 
odstraněn. A co není bez zajímavosti – ledečské Kryolipo patří 
mezi první desítku srovnatelných přístrojů v České republice.

Červánkový chrám je vybaven rovněž lymfodrenážním 
přístrojem Lymphastim a lymfatickou masáž lze absolvovat 
samostatně nebo může navazovat na ošetření Exilisem a Kry-
olipem. Stimuluje se tak lymfatický, žilní, nervový a imu-
nitní systém, což směřuje k účinnému boji proti celulitidě, 
urychluje se odbourávání tuků, výrazně se zlepšuje struktura 
a pružnost pleti a pokožky a současně se i napomáhá léčbě 
otoků a syndromu těžkých nohou. I zde jde v Ledči o špičko-
vý přístroj – má 22 samostatně ovládatelných komor, takže si 
do něho můžete lehnout třeba i s modřinou na koleni.

Na oltář zdraví a krásy však nevede cesta přes zdravotní po-
jišťovny. Ty takové zásahy neproplácejí a ani na ně nepřispíva-
jí. Jedna návštěva za ošetřením těla Exilisem přijde na 2.100,- 
Kč a obličeje s krkem a dekoltem na 1.200,- Kč. Kryolipolýza 
stojí 7.600,- Kč. Pro plný efekt kryolipolýzy však stačí návště-
va jediná, při ošetření Exilisem je lépe počítat s několika. Ale 
koneckonců, lze využít i balíčků služeb a nemálo tak ušetřit.

Nicméně se společnost EOLION rozhodla, že první pade-
sátce zákazníků (nebo spíše zákaznic?) poskytne kůry za po-
loviční cenu.

Ale pokud nestihnete být mezi první padesátkou, LEDEČ-
SKÉMU ZPRAVODAJI se podařilo získat pro své čtenáře 
výhodu – lymfatické masáže po ošetření Exilisem nebo Kryo-
lipem zdarma – stačí se prokázat přiloženým kuponem. 

A nemusíte zrovna hned běžet na polikliniku – stačí zavolat 
v pondělí až pátek mezi 9:00 hod. – 16:00 hod. na telefonní 
číslo Eolionu: 569 72 72 00. 

-rt-

6. října jsme s dětmi z Mateřské školy 28. října šli na pěší 
výlet na Šeptouchov. Tam na nás čekalo na čtyřech stanovištích 
překvapení spojené s plněním úkolů a poznávání přírody. To 
vše v rámci projektu Lesní pedagogika připravila pro děti 
předškolního věku paní ing. Eva Horná z kraje Vysočina, 
oddělení lesního hospodářství.

Děti měly možnost pozorovat ptáky, které přivezl ze 
záchranné stanice Pavlov pan ing. Jiří Hladovec. Dětem se 
nejvíce líbila sova pálená, budka pro netopýry, jak hledaly šišky 
okousané od veverek, jak poznávaly květiny, jak Jonášek chytil 
kobylku, jak si mohly prohlédnout brouka kůrovce a tesaříka, 

dívat se dalekohledem 
a jak voněl les. 

Odměnou byly nejen 
drobné dárky pro děti, 
budky pro ptáky do MŠ, 
ale i spousty nových 
informací o lese a jejích 
obyvatelích, které získaly děti přímo v přírodě.
Podzimní Šeptouchov byl kouzelný. Cestu zvládly i tříleté děti 
a všichni jsme se vrátili plni zážitků. Ještě jednou děkujeme 
tímto paní ing. Evě Horné a jejím spolupracovníkům za 
krásné dopoledne.    

Učitelky MŠ 28. října Ledeč n. S.

ZA TAJEMSTVÍM LESA

SILVESTR V BĚLÉ

ŽENY TU NAJDOU KRÁSU A RELAX, MUŽI TIP NA VHODNÝ DÁREK
ZÁZRAČNÉ PŘÍSTROJE V LEDČI


