ŘÍJEN
2012
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 10 * ROČNÍK XX * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 17. září 2012
I. ZM schvaluje:
– poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM – TJ Kovofiniš - na „provozní náklady“ ve výši
140.000,- Kč.
– poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM – paní Urbanové z Kožlí na „provozování služeb pro rodinu a domácnost“ ve výši 20.000,- Kč.
– poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM – o.s. MOLEKUL – mírné oživení ledečské kultury na „kulturní akce 2012“ ve výši 40.000,- Kč.
– poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM – TJ Sokol na „energie“ ve výši 40.000,- Kč.
– poskytnutí finančního příspěvku za umístění obyvatelů
Ledče n. S. v Domově důchodců ve Světlé nad Sázavou
v roce 2012 v celkové výši 60.000,- Kč.
II. ZM neschvaluje:
– poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných ZM – FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou na „Městské slavnosti“.
– poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných
ZM – Nadačnímu fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Číhošti na „opravy nebo údržbu kostela a fary v Číhošti“.

– vyvěšení záměru prodeje (části) pozemku parc. č. 106/1
v k.ú. Habrek (na konci obce u křižovatky na Obrvaň).
III. ZM vydává:
– obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se měnila obecně závazná vyhláška
č. 5/2003, o místních poplatcích.
IV. ZM zmocňuje:
– starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem smlouvy o dílo
na akci „Vybudování sítě varovného a vyrozumívacího
systému pro město Ledeč nad Sázavou“ s fi. Mopos Communications, a.s. Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice,
IČ: 262 22 396, za cenu 3.039.727,- Kč bez DPH.
V. ZM pověřuje:
– starostu města Mgr. Petra Vaňka jednáním s ředitelkou
Oblastní charity Havlíčkův Brod ve věci vyřešení pohledávky města Ledeč nad Sázavou za Oblastní charitou
Havlíčkův Brod z titulu úpravy prostor po stacionáři Petrklíč v MŠ Stínadla.
VI. ZM doporučuje:
– projednat se žadateli možnost pouze pronájmu (části) pozemku parc. č. 106/1 v k.ú. Habrek (na konci obce u křižovatky na Obrvaň).

USNESENÍ
ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 24. září 2012
I. RM schvaluje:
– Smlouvu o výpůjčce s Ministerstvem práce a sociálních
věcí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– možnost realizace řešení energetických úspor a nevyhovujícího stavu objektů MŠ Stínadla a MŠ Družstevní formou metody EPC.
– snížení počtu mobilních WC ze 4 ks na 2 ks a pověřuje
starostu města k podpisu výpovědi smlouvy s firmou WC
HELP se sídlem Bystrcká čp. 1096/50, Brno.
– smlouvu o poskytování sanitárních služeb na 2 ks mobilních WC a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
s firmou WC HELP se sídlem Bystrcká čp. 1096/50, Brno.
– poskytnutí finančního příspěvku z prostředků vyčleněných radě města Nadaci Charty 77 Konto bariéry, se sídlem Melantrichova čp. 5, 110 00 Praha 1, objednávkou časopisu „Můžeš“ v částce 380,- Kč na dobu 2 let.
– souhlasné vyjádření k prvnímu řízení o vydání povolení
firmě MOD PLAY, a.s. k provozování loterie nebo jiné

UPOZORNĚNÍ PRO
ČTENÁŘE MĚSTSKÉ
KNIHOVNY
Ve dnech 12. 11. až 23. 11. 2012
bude Městská knihovna
v Ledči n. S.

UZAVŘENA,
a to z důvodu revize.
Po uvedenou dobu nebude možné
knihy vracet ani půjčovat!
Děkujeme za pochopení.
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podobné hry na adrese: Husovo náměstí 54, Ledeč nad
Sázavou.
– pronájem bytu zvláštního určení č. 8, ul. 5. května 1202,
Ledeč nad Sázavou v domě s pečovatelskou službou paní
Miluši Stýblové, trvale bytem Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova 232 a to na dobu určitou od předání uvolněného
bytu dědici na dobu jednoho roku.
Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši Kč 628,- měsíčně.
– poskytnutí materiálu formou zakoupení 12 m2 zámkové
dlažby pro účely opravy chodníku v ulici Petra Bezruče
v Ledči nad Sázavou.
I. RM ukládá:
– oddělení investic a majetku oslovit s poptávkou na zpracování základní energetické analýzy další firmy zabývající se
metodami EPC při realizaci řešení energetických úspor a nevyhovujícího stavu objektů MŠ Stínadla a MŠ Družstevní.

ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN 2012
6.–7. 10.

Dr. Brázda Pavel, Krále Jana 538, Chotěboř

Tel.: 569 623 790

13.–14. 10.

Dr. Doležalová Eva, Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 432 594

20.10.

Dr. Doležalová Eva, Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 432 594

21.10.

Dr. Longin Petr, Humpolecká 244, H. Brod

Tel.: 569 426 107

27.–28. 10.

Dr. Ander Jozef, Nám. T.G.M. 323, Chotěboř

Tel.: 569 623 980

3.–4. 11.

Dr. Cyrusová Eva, Havlíčkova 2198, H. Brod

Tel.: 569 432 014

10.–11. 11.

Dr. Kříž Ladislav, Plovárenská 482, H. Brod

Tel.: 569 424 104

„ŘEMESLA“ NÁVŠTĚVNÍKY PŘILÁKALA
Výstava „Ohlédnutí za tradičními řemesly“ proběhla v polovině září v ledečské synagoze, a to v rámci studijního oboru kulturního dědictví na univerzitě v H. Králové. Výstava byla zaměřena
na řemesla, která se po staletí rozvíjela na
Ledečsku. Téma bylo zvoleno na základě skutečnosti, že prezentovaná řemesla
měla velký význam, bohatou historii a vyvíjela se díky zručnosti řemeslníků, kteří
byli velmi váženými občany. Exponáty
byly z řemesel: kolářství, podkovářství,
včelařství, hrnčířství a mlynářství. U každého z nich byla zachycena jeho stručná
historie a popis. Na panelech byly k vidění fotografie výrobků, strojního vybavení či nástrojů používaných u jednotlivých

řemesel. K popisu a prezentaci bylo využito mnoho zdrojů informací, především z literatury, SOA v H. Brodě i ledečského muzea. Jednotlivé předměty, které
byly na výstavě k vidění, byly zapůjčeny
od soukromých majitelů, konkrétně od P.
Vlka ze Zahájí, J. Ryšavého z Hněvkovic,
J. Pfeffera z Prahy, J. Velety z Habrovčic
a J. Řezníka z Budčic. Patří jim moje poděkování, stejně jako Městskému úřadu
v Ledči (jeho IC), SVČ v Ledči (konkrétně paní Mainerové, za její ukázku keramické dílničky). Velký dík náleží také mé
rodině za její významnou pomoc. Potěšila mě poměrně velká účast zájemců, kteří
výstavu o tradičních řemeslech navštívili.
Ještě jednou velké díky všem!

PODZIMNÍ PRODEJ
JABLONÍ, HRUŠNÍ, TŘEŠNÍ, VIŠNÍ,
RENKLÓD, ŠVESTEK, MERUNĚK,
RYBÍZU, ANGREŠTU A RŮŽÍ

zahájen 6. října 2012
Broskvoně a ořešáky v prodeji
od 25. října.
V nabídce také: kanadské borůvky,
kamčatské borůvky, brusinky,
ostružiníky, maliníky, malinoostružiníky,
vřesy, azalky, rhododendrony,
jehličnany, okrasné keře, zemina.
Prodejní doba: Po–pá: 8–16 hod.
So: 8–12 hod.
Ovocná a růžová školka Šťastných
Hněvkovice – Nová Ves 2,
584 01 Ledeč n. S.
tel. 569 722 518, 604 360 546
www.skolka-stastny.cz

AUTO SPOLUJÍZDA
Hledám spolucestující(ho)
na společné jízdy za
dopolední prací
(7–15:30 hod.), na trase:

Ledeč n. S. – H. Brod.

Pavla Pfefferová

Auto i ŘP mám, možnost
střídání – zlevněme si naše
cesty za prací!

Info na tel.: 608 870 402
NA LEDEČSKOU SCÉNU SE VRACÍ DOMÁCÍ
SOUBOR S NOVOU KOMEDIÍ
Divadelní spolek Mimochodem má
tento rok opravdu napilno. Po znovuuvedení divácky veleúspěšné komedie
Monsieur Amédée, která vloni na druhé nejstarší a nejvýznamnější ochotnické přehlídce komedií Klicperův Chlumec získala hned pět ocenění včetně
nejlepšího mužského hereckého výkonu a nejlepší hry, a po velmi vydařené
srpnové premiéře trampského muzikálu
Balada pro banditu se zpěvy, choreografií a živou hudbou chystají mladí herci
další, zcela nové představení. Bude jím
skvělá komedie Blbec k večeři. Hru napsal francouzský spisovatel Francis Veber v roce 1993 a od té doby se hraje po
celém světě. Dočkala se i několika slavných filmových zpracování. Hlavní postavou je sarkastický a škodolibý knižní vydavatel, který se svými zámožnými přáteli pořádá opulentní večeře,
na něž vždy pozvou pár vytipovaných
„blbců“, a pak se společně baví na jejich
účet. Jeho cynické plány a radost z nejnovějšího, nic netušícího úlovku mu
ovšem překazí nečekaný záchvat housera a skutečnost, že blbost jeho hosta

opravdu nezná hranic. Když se do toho
všeho vloží ještě vydavatelova manželka, které kvůli zlozvykům jejího manžela došla trpělivost, dávný přítel a tajná
milenka, je o zábavu postaráno. Hlavní role vydavatele se zhostil Filip Ženíšek, hereckým partnerem v titulní roli
mu bude Roman Machala, který se vůbec poprvé divákům představí ve velké
roli. O ztvárnění dalších postav se postarají Josef Nádvorník, Tereza Dvořáková, Markéta Sýsová, Vojtěch Roul,
Radek Vaněček a Jan F. Ptáček. Jak nakonec večeře dopadne a kdo vlastně
bude hlavním chodem, se můžete přijít podívat v pátek 26. a sobotu 27. října do rytířského sálu ledečského hradu vždy od 19:00. Tak ať vám chutná!
Více informací se můžete dozvědět na
webových stránkách divadla www.mimochodem.com a také se můžete přihlásit k odběru novinek na adrese divadlo@mimochodem.com. Rezervace
vstupenek na divadelní představení lze
provádět na adrese rezervace@mimochodem.com či na čísle 775 646 629.
Josef Nádvorník

Váš specialista na Vlašimsko, Benešovsko, Zruč nad Sázavou
a Havlíčkobrodsko

Komenského 40, Vlašim
Pro své klienty stále hledáme
vhodné nemovitosti!
Nabízíme kompletní servis
při prodeji či pronájmu Vaší
nemovitosti
- zajištění ﬁnancování, advokátní
úschovy, odhadu pro daň
z převodu nemovitosti
- bezplatné nezávazné poradenství při prodeji Vaší nemovitosti

Do svého týmu hledáme
nové kolegy
pro regiony Vlašim,
Benešov, Kutná Hora, Havlíčkův
Brod, Pelhřimov, Tábor.

Diana Švábenická
Člen Realitní komory ČR

Tel. 739 630 323
svabenicka@dumrealit.cz
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TÝDEN PLNÝ ZÁŽITKŮ A POZNÁNÍ
První zářijovou neděli vyjel z Ledče autobus obsazený seniory směrem k Jeseníkům. První zastávka byla
v Moravské Třebové. Tam jsme navštívili zámek, kde je laboratoř Mistra Bonaciny. Poté jsme navštívili lovecko-lesnické muzeum v Úsově, které je ojedinělé ve střední Evropě a má
exponáty přes sto let staré v nezměněném stavu. Pak nás čekala cesta do dočasného domova v Rýmařově, a to do
hotelu Slunce. Zajímavostí Jeseníků je
přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně,
která patří mezi sedm největších divů
ČR. Obdivovali jsme tu umění dnešních inženýrů. Po návštěvě 400letého
dřevěného kostelíka v Maršíkově, který se od doby výstavby prakticky nezměnil, klobouk dolů před tehdejšími
řemeslníky. Nevynechali jsme prohlídku města a krásného zámku v Bruntále.
Na poutní místo zasvěcené Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor budou jistě naši senioři dlouho vzpomínat. Den
končil balzámem pro duši, a to prohlídkou lázeňské obce Karlova Studánka,
která je proslulá svojí čistotou ovzduší.
Středa byla relaxačním a zábavným
dnem. Po prohlídce kaple v Rýmařově jsme zavítali do aquacentra, které

patří k hotelu, kde jsme si mohli zaplavat, posedět v teplé i chladnější vířivce nebo jít do sauny. Večer byl zpestřen hudbou, nechyběl ani tanec, takže
jsme se velice dobře pobavili.
Dominantou Velkých Losin je renesanční zámek a manufaktura na ruční výrobu papíru, jedna z nejstarších
v Evropě.
I zpáteční cesta stála za to, zastavili jsme se v Jiříkově v Pradědově galerii u Halouzku. Vyřezávaný betlém
v životní velikosti, obraz „Pradědova
říše“ a největší stojící socha v Evropě – 10,5 m vysoký Praděd a mnoho

dalších soch. Tam jsme zavzpomínali na dětská léta jízdou na velkém dřevěném kolotoči. Byla to velká nádhera a legrace. Poslední naše zastavení bylo v Muzeu času ve Šternberku,
které bylo otevřeno teprve loni a jeho
cílem je ukázat fenomén času z nejrůznějších stránek.
Celý týden nám přálo počasí, což přispělo k dobré pohodě při našich toulkách v podhůří krásných Jeseníků. Za
bezpečnou jízdu můžeme poděkovat řidiči, panu Říhovi, který nás v pořádku
dovezl domů. Zájezd se opět vydařil.
Marie Králová

Ledečské mateřské centrum Ledňáček v novém
Mateřské centrum Ledňáček funguje od poloviny září v nových prostorách.
Velkou a světlou místnost máme k dispozici v přízemí Základní umělecké školy
v Nádražní ulici. (Vstup do centra je bílými dveřmi v sousedství Základní školy z Komenského ulice.) Dveře nové
herny se pro děti a jejich rodiče poprvé
otevřely v úterý 18. září. V tomto školním roce budeme pokračovat v zavedených aktivitách. Dopolední herna a hrátky s básničkami pro nejmenší, odpolední dílnička pro předškoláčky a nejen pro
ně. Znovu se rozběhne také těhotenské
cvičení a předporodní příprava. Od října
bude pokračovat angličtina pro nejmenší

a nově začne kurz Hodina pro předškoláky, zaměřený na přípravu budoucích
školáčků. Na zimní večery připravujeme
Večerní dílny pro maminky. V listopadu
budeme na hradě opět uspávat strašidla.
Sledujte náš program, přijďte se podívat
a pohrát si.
Slavnostní otevření proběhne 18. října
2012 Dnem otevřených dveří. Jste srdečně zváni!
Kontakt: Bc. Eva Chvátalová, Gabriela Nováková – koordinátorky,
MC Ledňáček, Ledeč n. S., tel.: 723
061 062, e-mail: mclednacek@centrum.cz, www.http://hb.charita.cz
Koordinátorky MC Ledňáček Gabi a Eva

BĚH
ŠEPTOUCHOVEM
53. ROČNÍK
Veřejný závod
v přespolním běhu
Běh o cenu starosty
města Ledče nad Sázavou

13. 10. 2012
Bližší informace na:
www.svcledec.cz
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PŘEHLED TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2012
KRÁDEŽ OSOBNÍHO VOZIDLA Ve čtvrtek 6. září v ranních hodinách přijali policisté
na lince 158 oznámení o krádeži osobního vozidla. Zatím neznámý pachatel v noci na dnešek v obci Habrek odcizil osobní automobil Škoda Yeti šedé
metalízy. Vozidlo s registrační
značkou 2AX 6465 bylo zaparkované před domem v uvedené obci. Poškozenému majiteli
způsobil škodu ve výši nejméně 600.000 Kč. Po odcizeném
vozidle bylo vyhlášeno pátrání.
VLOUPÁNÍ DO BENZINOVÉ ČERPACÍ STANICE
Krádež vloupáním do objektu benzinové čerpací stanice šetří policisté v Ledči nad Sázavou. Neznámý pachatel v noci
na čtvrtek 6. září nezjištěným způsobem vypáčil plechovou
výplň výlohy a vnikl do vnitřních prostor. Zde odcizil zatím
nezjištěné množství cigaret různých značek. Poškozené společnosti způsobil škodu ve výši 10.000 Kč.
KRÁDEŽ PENĚZ Z VOZIDLA V časných ranních hodinách dne 9. září přijali policisté oznámení o krádeži peněz
z osobního vozidla. Neznámý pachatel v době mezi půlnocí
a třetí hodinou ranní dne 9. 9. nezjištěným způsobem vnikl
do osobního vozidla VW Golf, které bylo zaparkované před
rekreační chatou v obci Chřenovice. Z kasírtašky v něm uložené odcizil finanční hotovost ve výši nejméně deset tisíc

korun. V průběhu prověřování okolností celé věci byla odcizená finanční hotovost nalezena v rekreační chatě v uvedené
obci. Následně se k jednání doznala mladistvá 16letá dívka
z Teplicka. Věc byla následně postoupena policistům Územního odboru Policie ČR v Teplicích.
POŠKODIL OBJEKT KRAVÍNA Policisté přijali oznámení o poškození objektu kravína v obci Hroznětín. Neznámý pachatel v době od 15. do 19. 9. poškodil vhozenými
cihlami, které byly umístěné na hromadě u uvedeného objektu, skleněné výplně několika oken. U třech oken pak poškodil i rámy a v jedné z místností pak na zdi zavěšený napájecí zdroj elektrického ohradníku. Poškozené společnosti
způsobil škodu v celkové výši 17.000 Kč.
VANDALISMUS Poškození cizí věci šetří policisté v Ledči nad Sázavou. Neznámý pachatel v sobotu mezi druhou
a třetí hodinou ranní na železničním přejezdu na křižovatce ulic Nádražní a Na Žižkově v Ledči nad Sázavou poškodil výstražné zařízení. Na jednom výstražníku poškodil štít
a obě červená světla, čímž učinil zařízení nefunkčním. Na
druhém výstražníku pak zlomil štít a ulomil stínítka. Hmotná škoda bude vyčíslena dodatečně. Ve věci policejní inspektor zahájil úkony trestního řízení na neznámého pachatele pro přečiny poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a poškození cizí věci.
por. Bc. Jana Mazourová,
Preventivně informační skupina,
Územní odbor H. Brod

SLOVO HEJTMANA
Vlast, kraj, domov – netvoří jen krajina a lidské výtvory v ní, ale především samotní lidé tu žijící v kontextu historie. A ji zase ovlivňují v první řadě výrazné osobnosti země či regionu. Na Vysočině jsme v posledních letech
plnili poloprázdné místo v našem podvědomí o významných krajanech jiné než české národnosti. Geniální Gustav Mahler, skladatel světového věhlasu, se dočkal v rodné Jihlavě před dvěma roky až 150 let po narození a 99 let
po své smrti důstojného pomníku a dalších připomenutí.
Krásná socha od významného českého exilového výtvarníka Jana Koblasy se hrdě tyčí v „Parku Gustava Mahlera“ na místě fašisty vypálené židovské synagogy, čímž se
vzdává tichý hold i stovkám obětí holocaustu z Vysočiny. Dalším pozapomenutým rodákem z Vysočiny je Josef
Hoffmann. Světově proslulý výrazný architekt a designér
se narodil v Brtnici u Jihlavy a posléze se zapsal do dějin
výtvarného umění svým dílem v celé Evropě. Teprve před
třemi roky byla v jeho brtnickém rodném domě otevřena
expozice ukázek jeho tvorby. A letos v září jsme se dočkali v Jihlavě i za přispění Kraje Vysočina premiéry podmanivého dokumentárního filmu režiséra Theodora Mojžíše, který mapuje Hoffmannův život a tvorbu a současně
bez ohledu na národnost vřelý vztah k moravské domovině – k Vysočině.
Nezapomínáme ani na současné osobnosti našeho kraje. Letos už pátým rokem obdrží koncem října výrazné individuality Kraje Vysočina nejvyšší krajské ocenění v podobě dřevěné, skleněné a kamenné medaile. Mezi jejich
držiteli z minulých let jsou proslulé sportovkyně Jarmila Kratochvílová a Martina Sáblíková, ale také například

skromný pracovitý lékař Václav Miláček, vysočinský patriot a vědec Zdeněk Laštovička nebo nadějný operní zpěvák Jakub Pustina.
I letošní nominace byly ukázkou různorodých schopností lidí z Vysočiny a velmi se těším na setkání s nimi.
Mezi oceněnými budou například havlíčkobrodský pilot
Pavel Loužecký, třebíčský akademický malíř Emanuel
Ranný i volejbalový reprezentant Jan Štokr z Telče. Ukázkou elánu a životního optimismu je 99letá lékařka Irma
Němečková ze Světlé nad Sázavou, zkušenost naplněného
života prezentuje taky vysočinský stavitel Josef Podzimek
původem z Třeště, naopak příslibem do budoucna je nadějný jihlavský student Viktor Němeček. Vývojář a technolog Josef Průša ze Sedletína obdrží ocenění za revoluční vývoj open source a technologie 3D tisku, restaurátor
Jaroslav Benda z Pelhřimova za péči o regionální kulturní dědictví, ředitelka ústavu sociální péče Marie Bartošková ze Skleného nad Oslavou mezi jiným za dlouhodobé zlepšování životních podmínek seniorů, herečka Marika Šoposká z Havlíčkova Brodu za přínos české kulturní
scéně. Nechtěl jsem žádného z oceněných vynechat, protože i jejich skladba ukazuje, že máme schopné osobnosti
v každém oboru lidské činnosti.
Ostatně užitečnou osobností může být špičkový vědec,
starosta malé obce nebo kvalitní řemeslník. Důležité je,
aby závist a zášť těch neschopných jim neházela do cesty překážky, jak tomu někdy bývá. Abychom si takových
schopných lidí vážili, oceňovali je a vytvářeli prostor pro
jejich uplatnění. Je to pak k prospěchu nás všech.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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MALÁ KOPANÁ V TASICÍCH
V polovině srpna pořádala Obec Bělá jubilejní X. ročník turnaje v malé kopané mužů
a žen „O pohár starosty obce“. Turnaje se zúčastnilo 14 družstev z Ledečska a Kutnohorska, (osm mužských – Tasice, Petrovice I, O.
Lhota, Bělá, Bohdaneč, Dobrovítov, Prostřední
Ves a čtyři ženská – Ledeč, Petrovice I, Poděbrady a O. Lhota). Nikoho ze zúčastněných nepřekvapilo tradičně chladné počasí. Takže dopoledne se hrálo i za deště, k létu měl ten den
daleko. I přes nepřízeň počasí bylo odehráno
všech 26 zápasů a hlavně se nikdo nezranil.
Domácí mužský tým překvapil – nepostoupil ani ze skupiny. Poprvé za deset let skončily ambice tak brzy. Do mužského ﬁnále se tak
probojoval minulý vítěz – Petrovice a Tasice.
Ve ﬁnále zkušení a sehraní borci z Tasic porazili Petrovičáky 2 : 0. Vítězný tým během turnaje ani jednou nezaváhal, při skóre 13 : 2, a tak si
zaslouženě odvezl sud piva, určený nejlepším
(věkově nejstarší). Za vítěze nastoupili zkušení
matadoři z Ledče, z jejichž přístupu k fotbalu
by si ti mladší mohli vzít velký příklad. Sestava
vítězů: Dvořák T., Pechanec V., Horajs V., Jindra
L., Šimek M., Jeníček M. a Šaﬂer P.
Také v ženské části se děly věci! Vyhrálo družstvo, které ani jeden zápas nevyhrálo
a nevstřelilo během základní hrací doby ani
jeden gól! To bude rarita i pro ostatní turnaje. Ozdobou byla účast hráček, které hrají II. ženskou ligu za Čáslav a Poděbrady. Jelikož dámská družstva byla pouze čtyři, pořadí
v základní skupině rozhodlo pouze o tom, kdo
s kým bude hrát semiﬁnále. V prvním nastoupilo nejlepší družstvo ze základní skupiny Poděbrady se suverénně nejhorší Ledčí. A další
překvapení! Děvčata z Ledče po bezbrankové remíze porazila na pokutové kopy favorizované Poděbrady. Ve druhém semiﬁnále pak

Petrovice hladce porazily O. Lhotu 3 : 0. Finále mělo slibovat jednoznačnou podívanou pro
fanoušky Petrovic. Hráčky Ledče však vsadily
na defenzivní taktiku, umocněnou ohromnou
bojovností, a tak po bezbrankové remíze vyhrály na pokutové kopy. Na jejich senzačním
vítězství se nemalou měrou podílel jejich trenér a stratég „ledečský Mourinho“ Martin Jeníček. Jo, kdo umí, tak umí a jak je vidět i se
skóre 0 : 7 se dá vyhrát celý turnaj. Vítězky
hrály v sestavě: Štěchová L., Bartáková L., Rodová P., Toulová I., Lofelmannová R., Moravcová M. a Jeníčková K.
Nejlepšími hráči byli vyhlášeni nestárnoucí Tomáš Dvořák (Tasice) a za heroický výkon ve ﬁnále Petra Rodová (Ledeč). Všechna družstva byla odměněna diplomy a věcnými cenami. Originální poháry, vyrobené v bělské huti „Anna“, obdržela první tři družstva
a nejlepší hráči turnaje. Rovněž byli odměněni hráči a rozhodčí, kteří se zúčastnili všech
deseti ročníků.
Po předání cen následoval bohatý večerní
kulturní program, na který byl tradičně vstup
zcela zdarma. Jeho součástí byla taneční zábava, o kterou se postarala hudební skupina
R.U.M. Program byl
bohatý a všem přítomným se velmi líbil.
Velké poděkování
patří obětavým pořadatelům, zúčastněným týmům, rozhodčím, návštěvníkům a vůbec každému, kdo se na pořádání X. ročníku turnaje jakýmkoliv způsobem podílel.

Tradičně největší poděkování však patří níže uvedeným sponzorům, bez jejichž ﬁnančního či materiálového přispění by nebylo možné tento turnaj na odpovídající úrovni
uspořádat. Velmi si toho vážíme a věříme, že
nám zachovají přízeň i v dalších letech.
Pavel Lhoťan, starosta obce
NAŠI MILÍ SPONZOŘI: Generální sponzor:
Unimont J.C.K. s.r.o., Hradec
Hlavní sponzoři: Elektro Spektrum, Elkomplex+, Envicomp, Montabras, Schafer Sudex,
Švema, Tost.cz.
Poděkování patří: Agro Podlesí, AK Plast,
Ating, Atos, Autodoprava Uher, Autodoprava Tříška, Beton Lebeda, Geodet-Olišarová,
Geodet-Měkotová, Holcim, Jízdní kola sport,
Komma-EST, Kowa, Papír-hračky Kunášek,
Restaurace U Havla, Veterinární ošetřovna
Vrbka, Vrcha, Zelená Bohdaneč.
VÝSLEDKY:
Muži: 1. Tasice, 2. Petrovice I, 3. Záluží,
4. Ovesná Lhota, 5. Bělá, 6. Bohdaneč,
7. Dobrovítov, 8. Prostřední Ves.
Ženy: 1. Ledeč, 2. Petrovice I, 3. Poděbrady,
4. Ovesná Lhota.

SLUNEČNÁ SOBOTA PLNÁ ZÁŽITKŮ V PAVLOVĚ
Na konci prázdnin se v naší obci slavnostně otevřelo dětské a víceúčelové hřiště. Než
k tomu došlo, stálo to mnoho úsilí a práce naše zastupitelstvo v čele se starostou Bc.
R. Kreclem a místostarostou Ing. J. Pavelkou. Svou nesmírnou obětavostí a nasazením se hlavně oni zasloužili o to, že, ač jsme
malá obec, podařilo se zde vybudovat objekt,
který nám mohou mnohde závidět. Na tuto
akci byli pozváni zástupci obou sousedních
a spolupracujících měst. Mgr. Tourek, starosta Světlé a tajemník MěÚ v Ledči Ing. Barta.
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Oba hosté vyjádřili uznání naší obci. Bc. Krecl ve svém proslovu poděkoval za odvedenou
práci spoluobčanům, kteří se podíleli na výstavbě a úpravě hřiště. Ing. P. Franclovi předal plaketu s věnováním a poděkováním za
spolupráci a pomoc při rozvoji obce. Následovalo vystoupení dětí z folklorního souboru
Škubánek, vedeného pí Pejchalovou ze Světlé. Nedílnou součástí života vesnice je hasičský sbor, který se podílí na většině kulturních a společenských akcí, které u nás pořádáme. Právě při této příležitosti bylo oceněno několik členů
SDH: V. Kubizňák, J.
Trtík a Ing. J. Pavelka
obdrželi stužky za 30
let členství ve sboru.
Pan J. Kozlík a M.
Vadinský plakety za
úctyhodných 60 let
členství. Čestné uznání a stužku od Okresního sdružení hasičů

v H. Brodě dostali paní B. Holková a Bc. R. Krecl. Všechna ocenění předal další z pozvaných
hostů, pan J. Cihlář, vedoucí aktivu zasloužilých hasičů v okrese H. Brod. Oceněným poděkoval a do dalších let popřál místostarosta sboru R. Holek, velitel sboru Ing. R. Svoboda a starosta družebního SDH Mírovka, T. Nedělka.
Slavnost byla mimořádnou událostí pro
celou vesnici. Sešli se tu nejen místní občané se známými a příbuznými, ale dostavili se
i lidé z širokého okolí, aby se podívali na to,
že i v malé vísce se dějí velké věci. Pro děti
a dospělé byla připravena řada atrakcí, občerstvení, ukázky činnosti Policie ČR, jízda
bryčkou taženou koňmi a další. Moderní hasičskou techniku předvedli za velkého zájmu
návštěvníků hasiči z SDH Mírovka. K tanci
a poslechu hrálo skvělé hudební uskupení Jiří
a Zdeněk a po setmění se nám naskytla úžasná podívaná – ohňová show. Nyní už opět žijeme všedními radostmi a starostmi, ale zážitek z pěkné slunečné soboty je stále v nás.
Broňa Holková, Pavlov

HORNINY A MINERÁLY LEDEČSKA
DOLOVÁNÍ NA LEDEČSKU II.
V té době dostávaly doly názvy podle
patronů horníků nebo podle těžařstva, které v nich těžilo: např. v Ledči štola a šachta sv. Ignáce, 34 m hluboká s délkou chodeb okolo 200 metrů, pod ní novější štola
Nové štěstí, s hloubkou okolo 12 m a délkou chodeb 46 m; Zámecká štola s chodbou délky 24 m, pomocná prosíčská štola
s chodbami délky 44 m; štola Nový život
v Nezdíně s délkou téměř 500 m; číhošťské šachty, z nichž nejhlubší je šachta sv.
Jana Nepomuckého s hloubkou přes 60 m,
v této šachtě se také stalo v listopadu 1783
neštěstí, kdy při oklepávání nadloží byl
zabit havíř Josef Farma; dále dvůr Hora,
kde byly 4 šachty – Horská čili Danielova,
Čáslavská, Netrusovská, Nepřízeň a hloubení sv. Prokopa. Dosažená hloubka těchto dolů byla v rozmezí 17–80 m s chodbami délky okolo 520 m. Prospekční kutání bylo prováděno na více místech v okolí, ale bez větších úspěchů.
Těžené křemenné žíly obsahovaly tyto minerály: sfalerit, železný kyz,
galenit, chalkopyrit, arzenopyrit a místy též čisté stříbro. Nářadí na dobývání
této rudy zhotovoval, většinou ze železa, ledečský kovář V. Nápravník. Také
ledečští hrnčíři spolupracovali s havíři, pro které vyráběli a až do K. Hory

dodávali pro mincovnu testy, což jsou
prubířské misky na zkoušení stříbra
a kahánky (ty se nosily na palcích) na
svícení pro práci v dolech.
O dolování stříbra se znovu pokusil
v roce 1824 majitel papírny v Podolí, pan
Jan Antonín Heller, ale bezvýsledně. Odpradávna byla práce havíře velmi náročnou a nebezpečnou lidskou činností, při
které havíři často riskovali své životy, to
když se příroda bránila zásahu člověka
do svého nitra.
V současnosti se hornické práce
v okolí projevují jen mělkými propadlinami, ale v dobách svého vzniku a slávy

se jednalo o samostatný svět. Svět, který se nachází pod námi. A není ho zrovna
málo. Je ve městě, zrovna tak jako v jeho
okolí na odlehlých místech. Je velmi rozmanitý – od krátkých štol, které mají jen
pár metrů, až po labyrinty o celkové délce chodeb až stovky metrů. Plazivky,
chodby, obří komory, podzemní jezera...a to vše v rozličných tvarech a barvách od žluté až po černou podle okolní horniny. Především je to však svět ticha, temnoty a tajemna. Svět, kterého se
tak trochu obáváme, svět, který je součástí nás samotných.
Ladislav Dlouhý

LEDEČSKÁ ROZHLEDNA
V lesoparku Šeptouchov, v místě, kde dnes stojí televizní převaděč, stála do konce 60. let dřevěná turistická rozhledna s ochozem. Stavbu 29metrové rozhledny prováděla firma Václava Samce necelé dva měsíce. Financována byla z pokladny města Ledče
a tří pokladen místní větve Klubu turistů RČS. Rozhledna byla vedena ve všech průvodcích a mapách, velkým lákadlem byla možná prohlídka vápencové krápníkové jeskyně nedaleko od vrcholu.
Fotografie zachycuje rozhlednu krátce po dostavbě, turistická pohlednice vydaná knihkupcem J. Laštovičkou zabírající střed
města z rozhledny.
-ph-
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PETRA VAVŘIČKOVÁ – BEAUTY BY ME

NOVÁ PĚŠINA VÁM CESTU DOKONCE ZKRÁTÍ. Před osmi lety získalo Město Ledeč některé pozemky u zimního stadionu, Atos arény, v Nádražní ulici. Aby mohl být tento stadion postaven, muselo město přistoupit na směnu pozemků, a to s bývalou firmou LECOM,
a.s., jež tato směna zahrnovala i stávající pěšinu na lávku přes řeku Sázavu. Nový vlastník těchto pozemků (CWS, a.s.) provedl částečné oplocení těchto svých pozemků. Tím byl znemožněn
přístup na lávku tak, jak byli občané zvyklí. Proto město, ve spolupráci s TS Ledeč, vybudovalo novou pěšinu, včetně osvětlení. Nyní už se v této lokalitě dostanete za procházkami, v horším případě do práce, opět v „městském“ komfortu. Tak šťastnou cestu!
- ZČ -

Dovolujeme si Vás pozvat do komfortního
prostředí kosmetického salonu Petra Vavřičková „BEAUTY BY ME“. Nabízíme zkrášlující služby pro celé tělo. Vlasy a tělo Vám
ošetříme francouzskou kosmetikou L´oreal
a Payot. Výrobky L´oreal, Payot, MakeUp
Factory a další zde v prodeji. Manikúru a pedikúru provádíme se značkou Orly. Zpevnit
své tělo můžete na přístrojích BodyRoll a VacuShape. Ráda Vám také poradí a zhotoví
zdravý jídelníček výživová poradkyně. Kadeřnické služby bez čekání Vám nyní nabízíme o 40 % levněji (T. Kuntová). Dárkové certifikáty jsou samozřejmostí, v hodnotě dle Vašeho přání. Jsme připraveni splnit Vaše přání
a naplnit Vaše očekávání.
Více informací na WWW.PETRAVAVRICKA.CZ. Najdete nás na adrese Mlýnská 138,
Ledeč nad Sázavou. Těšíme se na Vaši návštěvu. Domluvte si Váš termín na telefonních
číslech 777 773 503, 773 131 595.

MOŠTOVÁNÍ

V MOŠTÁRNĚ ZO ČZS LEDEČ N. S.
Od konce září, v době od 8 do 12 hodin,
se začalo moštovat. Poslední moštování
bude včas oznámeno.
Cena moštu pro členy ZO ČZS
je 2,- Kč za litr. Cena pro
ostatní zájemce je 4,- Kč.

TJ KOVOFINIŠ,
ODDÍL SPORTU PRO VŠECHNY
zve na cvičení AEROBIK
Cvičení je určeno pro ženy a dívky každého věku,
zahrnuje aerobní část: aerobik, step-aerobik,
dance-aerobik, dále posilování a strečink
Místem konání je školní tělocvična v Nádražní
ulici, PO 20–21, ČT 19–20 hodin.
Cena: 200–300 Kč za polole .
Začátek: od 1. října 2012, s sebou: pi ,
karimatku, sálovou obuv.

2. 11. nalezneme v kalendáři neobvyklý
svátek lidově zvaný Dušičky. Většina z nás
se touto dobou ve vzpomínkách vrací k blízkým lidem, kteří tu s námi již nejsou. Zajdeme na hřbitov, očistíme hrob, zapálíme svíčku a naši zemřelí jsou náhle s námi. Ale zítra
zase zapadneme do koloběhu radostí a starostí, na vzpomínky nezbude čas, možná až zase
za rok. Mnohé nám odkázali, dobré věci, někdy i špatné. Často nás milovali, možná se pro
nás obětovali, občas nám i ublížili, ale byli tu
před námi a s námi, jsme jejich součástí, jako
i my budeme součástí těch po nás. Někdy si
neuvědomujeme bohatství, které nám zanechali. Chce to „jen“ nezapomínat a umět odpustit. Jen za těchto předpokladů plně využijeme dědictví předků. S touto myšlenkou pracuje úspěšně řada psychoterapeutických směrů. Hlubší smysl odpuštění ale přináší až víra.
My křesťané věříme, že odpuštění je důležitou součástí cesty k věčnému životu. Intenzivně s touto myšlenkou pracujeme. Nejsme
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dokonalí a ne vždy se nám to daří, ale výhodu
máme v tom, že cítíme naději a věříme na budoucnost. Toto je pravé poselství – vzpomínky
na všechny věrné zemřelé.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
5. 10., 12. 10. a 26. 10. v 18.00 Přednášky na
faře (přednášející P. ThDr. Jan Bárta)
5. – 7. 10. Víkendové setkání na faře pro děti
do čtrnácti let (na programu je duchovní
slůvko, modlitba, sport, hry, s přespáním
na faře. Zajišťuje Společenství mladých)
7. 10. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně v útulném 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).
14. 10. Prodej knih s křesťanskou tematikou
(po obou mších svatých v chodbě kostela)
14. 10. v 18.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem (hraje skupina Naděje)

18. 10. v 18.00 Modlitby rodičů a prarodičů za
děti (v kostele)
21. 10. Misijní neděle (Den modliteb za misie,
misionáře a jejich dílo)
31. 10. v 17.00 Mše svatá v kostele sv. Jana
Křtitele v Sačanech
11. 10., 25. 10. v 18.00 Mše svatá v kostele
Proměnění Páně v Kožlí
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI
18. 10. Sv. Lukáše, evangelisty (autor evangelia a Skutků apoštolů. Věrný průvodce
sv. Pavla)
28. 10. Sv. Šimona a Judy, apoštolů
1. 11. Svátek Všech svatých (původně šlo o
vzpomínku na všechny mučedníky, kteří
zemřeli za víru)
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Za Římskokatolickou farnost
– děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

LEDEČSKÝ AUTOMOTOKLUB SE OPRAVDU VYTÁHL
Organizátoři zářijového světového motokrosového podniku, ledečského Automotoklubu, odvedli vynikající práci. K celkovému hodnocení a výsledkům se ještě jistě vrátíme. Zatím pár fotografií V. Skály a dopis, který práci organizátorů jen podtrhuje!

Vážení,
domů jsme dorazili v pořádku, přesně
910 km za 9 hodin. My, tzn. ECMO, chceme říct pár slov klubu AMK Ledeč, jejich
prezidentovi Jaroslavovi, moderátorům,
traťovým komisařům, časoměřičům atd.
My děláme tenhle druh závodů už asi
12 let a vždycky jsme měli dobré organizátory, protože většina organizátorů jsou
sami klasičtí jezdci, ale teď jsme se setkali
s novým fenoménem, který nazýváme vynikající (excelentní) organizace.

To co AMK Ledeč ukázal, s pomocí tolika dobrovolníků, je něco velkého a krásného a také oceňujeme dobrou spolupráci s námi.
Trať, a já mluvím za mnoho a mnoho
jezdců z různých zemí, to bylo něco speciálního. Dobře organizované vedení. Skutečně fantastické místo pro klasický motokros.
Startoviště, výborné uspořádání, dost
místa a také to bylo velmi pohodlné ve
velkém stanu, tam bylo také dost možností k družbě během konání akce. A také

konečně – toalety, sprchy a elektřina,
všechno OK.
Vyřizuji veliké poděkování klubu AMK
Ledeč za všechno, co udělali, aby se tohle
všechno uskutečnilo, stali se nezapomenutelnými pro všechny zahraniční jezdce
a také pro komisi EMCO, každoroční setkání, hotel, jsme ohromeni.
Komise EMCO, Alberto Langenberg
(prezident)
PS: Fotografie budou na www.classicmotorsport.org až provedeme výběr

MÍSTO DO ŠKOLY ŠLY DĚTI ZÁVODIT
Výbor MO ČRS v Ledči uspořádal 1. září „Dětské rybářské závody“ na rybníku HUTĚ II.
Všichni čekali, jak ryby v chovném rybníku letos vyrostly a jaké
budou úlovky. Počasí závodům moc nepřálo. Den před závody pršelo a také se dost ochladilo, tudíž docela nevlídné ráno. Do závodu
se zapsalo 28 dětí, z toho 8 děvčat. Mezi závodníky byla i většina
dětí, které v letošním roce navštěvovaly dětský rybářský kroužek.
Pomocníci neboli „navlékači“ nástrah byli připraveni, tak mohl závod začít. Chytalo se všemi způsoby – na plavanou, položenou i na
feeder. Zpočátku ryby moc nereagovaly, ale zlepšení přišlo. Zkoušely se všechny možné nástrahy a návnady, bylo slyšet i prosby
typu – „ kapr nááá, kapr nááá“.
Velký souboj se svedl o první tři místa. Pořadí se stále měnilo.
V 11 hodin byl závod „odpískán“ a začalo sčítání výsledků. Napětí
houstlo. Bude vítěz z Ledče? Po pár minutách bylo jasno. Jako první byl vyhlášen vítěz, který chytil největší rybu: Vojtěch Veselý ze
Zahájí s šestapadesáticentimetrovým kaprem.

Následovalo vyhlášení nejlepšího závodníka z Ledče, který obdržel Cenu starosty města, pana Mgr. P. Vaňka. Stal se jím Tomáš
Blažek.
Celkové výsledky:
1. místo Jakub Žáček
142 cm Golčův Jeníkov
2. místo Lukáš Beránek 135 cm Světlá nad Sázavou
3. místo Tomáš Blažek 131 cm Ledeč nad Sázavou
Nejdříve první tři dostali medaile a vybírali si ceny, které věnovali sponzoři, MO a Město Ledeč. Jako vždy vyhrály všechny děti,
protože i ty, které nic neulovily, dostaly nějakou cenu. Bylo jich
sice díky počasí trochu víc než v loňském roce, ale nakonec odcházely také s úsměvem. Dovolte, abych poděkoval všem sponzorům,
pořadatelům i rodičům za pěkný průběh závodů a budeme se těšit
na další ročník dětských rybářských závodů v roce 2013.
Výsledkovou listinu a všechny fotografie ze závodu najdete na
stránkách MO www.rybari-ledec.estranky.cz
Petrův zdar!
Jiří Papok, foto Miroslav Časar
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LEDEČ NAD SÁZAVOU VČERA A DNES OČIMA DĚTÍ

Pohled od současné budovy gymnázia na východní část náměstí v 50.–60. letech minulého století. V pozadí se nachází starobylý renesanční pekařský dům, v pravé části pak restaurace Centrál a národní podnik Nový byt. V roce 1926 tuto část náměstí zničil veliký
požár, který vypukl na půdě jednoho z domů.
-JP-

JAK JSME SE SEZNAMOVALI
V pondělí 3. září po 8. hodině jsem se poprvé setkala se svou
novou třídou – studenty 1. ročníku osmiletého gymnázia – primou. Řekli jsme si důležité úvodní informace, prošli si školu,
sportovní halu i jídelnu a hlavně si připomněli, že zítra odjíždíme na „adapťák“.
Druhý den jsme si ve škole ještě převzali učebnice, uložili si
je do šatních skříněk, pak si vzali batohy, spacáky a vyrazili na
vlak. Od tohoto okamžiku jsme byli účastníky adaptačního kurzu v nedalekých Chřenovicích, který pro nás připravilo Středisko volného času Ledeč nad Sázavou. Šlo o to seznámit se mezi
sebou v nově vzniklém kolektivu, než začnou každodenní školní
povinnosti. Den a půl různých aktivit a her nám v tom pomáhalo.
Na chřenovické zastávce už na nás pracovníci střediska čekali s prvním úkolem. Bylo potřeba spolupracovat, komunikovat mezi sebou i předvést vědomosti. Tyto činnosti byly hlavní náplní celého pobytu. Kromě toho jsem nové gymnazisty seznámila se školním řádem, který obsahuje práva a povinnosti studenta i pravidla, která je potřeba ve škole dodržovat.

Studenti měli prostor vyjádřit se i k tomu, na co se v nové škole těší nebo z čeho mají obavy. Naštěstí převládal optimismus
a dozvěděla jsem se, že se už nemůžou dočkat dvouhodinového
tělocviku, informatiky a těší se na nové, pro ně zatím neznámé,
předměty, jako je například fyzika.
Celý pobyt byl prodchnutý nadšením, herním zápalem a chutí při týmové spolupráci dobře splnit zadaný úkol nebo vyzkoušet něco, co neznáme. To se projevilo jak při noční hře, tak při
pokusech o zdolávání nízkých lan natažených v lese mezi stromy. Byla to poslední aktivita, kterou si studenti na „adapťáku“ mohli vyzkoušet. Domů jeli sice trochu unavení, ale bohatší o nové zážitky, zkušenosti i kamarády, se kterými se teď budou setkávat každý den. I pro mne byl pobyt přínosem, měla
jsem možnost poznat své studenty mimo školní lavice a seznámit se s nimi trochu rychleji, než by se tak stalo v našich společných hodinách.
Gabriela Mikešová,
třídní učitelka primy

ŠKOLNÍ ROK ZAČAL NA MELECHOVĚ
Když jsme se první školní den sešli v učebně č. 6, pohlíželi
jsme si tváře nových spolužáků a sdělovali si první dojmy. Učitelé nás po pár úvodních větách rozdělili do šesti skupin, pak jsme
se vydali po zelené na Melechov, a tak začal náš adaptační kurz.
Cestou nás čekalo šest stanovišť, u nichž jsme měli plnit různé úkoly. Procvičili jsme se v hodu, skládali jsme z papíru a zopakovali jsme si první pomoc. Když si někteří jedinci spletli žaludek s tlustým střevem, uvědomili jsme si, že si po prázdninách vůbec nic nepamatujeme a že se musíme co nejdřív začít
učit. U stanovišť se prostřídali loňští maturanti a pomáhali učitelům s veškerou přípravou adaptačního kurzu. Pár skupin se
cestou ztratilo, ale nakonec jsme všichni našli cestu až na chatu na Melechově, i když jsme si odnesli pár puchýřů na nohou.
Chvíli po poledni byl oběd a pak následovaly poznávací hry.
Úkoly na poznávacích hrách jsme zase plnili po skupinách. Házeli jsme šipky, stříleli na branku, opakovali si dopravní značky, ale měli jsme připravený i velmi zajímavý kvíz o známých
filmech a seriálech. Po první části her se konaly „hodiny“ biologie a zeměpisu. Několikrát jsme museli vyšlapat celou sjezdovku, což se jevilo jako velký problém. Prošli jsme celý Melechov, ukázali si vzácné stromy a rostliny a učili jsme se zorientovat na mapě pomocí buzoly. Odpoledne jsme zase hráli další hry, mezi nejoblíbenější patřil cukr na niti, jízda na kole
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a přibližovaná. Večer se konal táborák a všichni jsme si opékali špekáčky. Některé srábotky už měly předem strach z noční hry a odmítaly se zúčastnit. Nechaly se přemluvit, až když
se dozvěděly, že mohou jít po dvojicích. Noční hra byla nejlepší! Procházeli jsme lesem cestu označenou svíčkami a každou
chvíli na nás někdo vybafnul. Všichni, kteří byli stateční a vydali se na cestu mezi prvními, seděli u ohně a nadšeně poslouchali křik spolužáků, který se ozýval z lesa.
Druhý den, brzy ráno, jsme byli nuceni vstát a jít snídat. Po
snídani následoval úklid chaty. Když jsme se všichni sešli u stolu ve velké chatě, paní profesorka Bartáková začala posílat skupiny na další cestu lesem, která vedla na Stvořidla. I tentokrát
jsme cestou plnili úkoly, ovšem najít zadání bylo většinou složité, protože skupiny si navzájem zadání úkolů schovávaly.
Když jsme se sešli ve Stvořidlech, splnili jsme poslední zadaný úkol a pospíchali jsme na vlakovou zastávku. Vlakem jsme
se dopravili do Ledče, kde jsme slepili pověst, která se skládala z útržků textu.
Poslední bod tohoto dvoudenního programu byl oběd ve školní jídelně. Všichni jsme rádi, že jsme se adaptačního pobytu zúčastnili, protože jsme se s novými spolužáky opravdu sblížili.
Veronika Hromasová a Iryna Nikoliuk,
kvinta

TENISOVÝ „LEDEČSKÝ ZÁMEK“
Tenisový turnaj starších děvčat
a chlapců hraný poslední víkend v srpnu se již stává hezkou tradicí a je o něj
stále větší zájem. Sjíždějí se u nás mladí talentovaní tenisté prakticky z celé
republiky (např. Sušice, Milevsko, Bakov n/J., Opava, Praha, U. Brod apod.)
Letos se na kurtech objevilo celkem 22
chlapců a 19 děvčat. Náš oddíl zastupovalo 9 chlapců a 5 děvčat. Konkurence byla příliš silná a nejdále se dostali V. Kroutil, V. Šťastný a T. Vrbka,
kteří byli vyřazeni ve čtvrtfinále. Vítězem se stal Novák M. z Oázy Praha, který porazil J. Pejchu z Chrudimi. Ve čtyřhrách skončili dvojice Vrbka-Šťastný a Kroutil-Pejcha (Chrudim) dokonce v semifinále. Vítězem se
stala dvojice Skrbek (Sušice) – Blažka
(Jihlava), která po velkém boji udolala pár Novák – Hašek (Bakov). V soutěži dívek jsme ve finále viděli nádherný a dramatický tenis, kdy po více

jak dvouhodinovém boji zvítězila Eliška Přikrylová z Jihlavy nad mladičkou
D. Steinerovou z Milevska. Z našich
děvčat skončila nejlépe (ve čtvrtfinále) G. Fialová. Čtyřhru vyhrála dvojice
Přibylová – Steinerová, když porazily pár Přikrylová – Plachá. Během turnaje zlobilo i deštivé počasí, ale díky
obětavosti M. Kroutila a týmu dospělých, ale i mladých tenistů, kteří se na
organizačním zázemí spolupodíleli,
se vše zvládlo. Všem patří poděkování, včetně vrchního rozhodčího J. Víška ze Světlé a manželky M. Kroutila, která se postarala o teplou stravu
pro všechny přítomné. Dík patří všem
sponzorům, bez kterých by turnaj nezískal takový ohlas. Proto děkuji firmám: ENVICOMP, TOST, K+K, Dárkové předměty pí Kunášková, Huť
Anna Bělá, RABBIT, Ovoce a zelenina, Pekařství u Dymáků.
Josef Hnik

TJ SOKOL LEDEČ N. S.
zahajuje (od konce září každé úterý v 16 hod.)
v sále sokolovny

CVIČENÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
a žáků 1. a 2. tříd ZŠ. Na všechny se těší
cvičitelka Hana.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

STUDIO SALVE
Nabízíme: Ortopedické vložky do bot, potřeby
pro diabetiky, pomůcky pro imobilní osoby,
dámské spodní prádlo, kompresní punčochy
Maxis, ponožky pro sportovce Collm, bandáže,
ortézy, alkoholtestry, drogtestry, potřeby pro
kojence a jiné.
Kontakt: Studio Salve, Nádražní 270,
584 01 Ledeč nad Sázavou,
tel.: 608 958 876

JAKSI TAKSI
V LEDEČSKÉ SOKOLOVNĚ

19. 10. 2012 zahraje tato známá kapela,
společně s ní vystoupí
i zábavná kapela HERRGOTT
repertoár – KABÁT, INÉ KAFE, HARLEJ, ARAKAIN apod.

Začátek: 20 hod.

Vstup: 100,- Kč

Součástí akce bude i AMUNDSEN PÁRTY
– budou se rozdávat dárky!

VOLÁM OHEŇ!

V přibývajícím šeru deštivého dne šestnáctého července 2012,
stáli táborští skauti před vlajkovým stožárem, na kterém ještě státní vlajka střežila půlkruh stanů i dosud uzavřený kruh uprostřed,
v jehož středu stála připravená hranice dřeva na slavnostní táborový oheň. Výjimečný den, výjimečný večer.
Událost, která má připomenout, že právě před sto lety, 16. července 1912, nedaleko Orlovské myslivny, zapaloval první táborový oheň svého oddílu profesor Antonín Benjamin Svojsík na místě dnes zvaném „Kolébka českého skautingu“.
Pracovní den již skončil, tábor se připravoval k účasti na slavnostní události. Byla zde, kromě celého početného oddílu táborských skautů, též jedenáctičlenná skupina zástupců oldskautů se
členy čestného Svojsíkova oddílu, připomínkou dávného pěšího čtyřdenního pochodu s nákladem táborového vybavení v roce
1912 z Prahy na tábořiště, vybrané v Orlovských lesích.
Stejného dne, 16. července, však po stu letech, došla stejně dlouhým čtyřdenním pochodem, čtyřčlenná hlídka skautů-roverů z Prahy. Po ohlášeném nástupu bratr Bobr, vedoucí tábora, zhodnotil průběh pracovního dne, zpestřeného orientační hrou „Století“. Nad tábor se snesla již tma, kdy všichni naslouchali slovům bratra Bobra, který připomínal hlavní zásady skautingu, vychovávajícího k samostatnosti, odpovědnosti, umění rozhodovat se, přijmout myšlenku celosvětového bratrství, vedoucí k potlačování nepřátelství i nenávisti a nahrazovat je snášenlivostí a přátelstvím. Pomáhat.

Po odeznění skautské hymny zasedli všichni do uzavřeného táborového kruhu kolem hranice – pak náhle zaznělo: „Volám oheň!“ a znovu „Volám oheň!“. Na kraji blízkého lesa zajiskřil plamínek, který se rozhořel, objevily se čtyři postavy skautů v krojích – Ohnivci, s dlouhými pochodněmi, které si zapálili a pak hořící přenesli do otevřeného táborového kruhu, který se
za nimi opět uzavřel. Ze čtyř světových stran přistoupili jednotlivě k hranici a pak postupně od severní, východní, jižní a západní strany zapalovali a při tom každý přinášel pozdrav. Pamatuji si
ten druhý: „...přicházím ze strany východní a přináším světlo síly,
které mi káže být ochráncem přírody: „čistou vodu, les a skály,
které s naším mládím stály, chránit bude oldskaut každý: skautem
jednou, skautem navždy“. Pokračovali další, až od hořících pochodní se rozhořela hranice a ozářila celý táborový kruh.
Kdo ještě zná a pamatuje si, připomněl si zpěvem „... červená
se line záře – oheň, oheň, hřeje ruce, barví tváře – oheň...“ Skauti tak oslavili na místě „Kolébky českého skautingu“ sto let existence svého hnutí, které, jako celosvětová organizace, až na výjimky – snad pěti totalitních států – směřuje k přátelství všech lidí
dobré vůle a čítá na 250 milionů členů, kteří jsou, či prošli skautskou výchovou. Český skauting prošel stoletým obdobím i nástrahami a nepřátelstvím, dokonce i snahou totalitních režimů a trojnásobným pokusem o zrušení. Proto ten „Táborový oheň století“.
Sonny, Východočeská družina Svojsíkova oddílu.
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VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Koncem září letošního roku uplynulo již 20
let, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek
a dědeček, pan JAN OCH z Ledče n. Sázavou. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou – manželka Květa a děti
s rodinami.

V polovině října uplynou už tři smutné roky,
kdy nás navždy opustil ledečský patriot,
pan FRANTIŠEK PLEVA z Ledče nad
Sázavou. Jeho knihy a novinové články
o „jeho“ městě jsou všeobecně známé a mají
mnoho ctitelů a nejen v Ledči samotné.
S láskou a úctou vzpomíná rodina a přátelé.

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Roky rychle běží, jako řeky proud
a ty nám tolik scházíš, nedá se zapomenout.

Dne 26. října letošního roku si připomeneme páté
výročí úmrtí pana Josefa VIKTORY z Ledče
nad Sázavou. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Rodina a ostatní příbuzní

Ráda bych touto cestou poděkovala vedení Městského úřadu v Ledči nad Sázavou i jeho komisi pro občanské záležitosti. Pěkné poděkování patří i paní učitelce Čuchalové za
její upřímné přání k mým narozeninám.
Všem upřímně děkuje Danuše Tvrdíková z Ledče n. Sázavou.

LEDEČÁCI OBLÉKLI REPREZENTAČNÍ DRESY
Elévové HC Ledeč nad Sázavou startovali o víkendu 8. a 9. září
na kvalitním turnaji v minihokeji, který se hrál na ledě Sportovního centra Pěšinky ve Světlé nad Sázavou. Pořadatelé z Harley
Davidson Praha rozdělili nejprve deset družstev do dvou skupin,
ve kterých se hrálo systémem každý s každým, když pětice nejlepších měla potom možnost hrát v A skupině o celkové prvenství
a zbylých pět družstev hrálo o umístění na šestém až desátém místě. Družstvo Ledče, vedené trenéry Václavem Dipoldem a Pavlem
Peškem, skončilo v základní skupině na 3. místě, byť mělo stejný
počet bodů jako druhý HC Strakonice, ale vzájemné utkání rozhodlo ve prospěch týmu z města Švandy dudáka. V následující B skupině Ledeč porazila postupně HC Štiky Třeboň, HC Poděbrady, Slavoj Zbraslav B, ale podlehla Slavoji Zbraslav A. Bylo z toho nakonec druhé místo v této skupině a celkově sedmé místo v turnaji. Během turnaje připravili pořadatelé pro hokejisty různé dovednostní

soutěže a k tomu jedno hezké překvapení, utkání hvězd. Každý trenér měl možnost nominovat své dva až tři nejlepší hráče, z těch byla
sestavena dvě družstva, která proti sobě hrála dvakrát 15 minut.
Hráče obou výběrů pořadatelé oblékli do opravdových reprezentačních dresů v bílé a červené barvě, působivý byl již nástup hráčů na
led, když hlasatel přečetl jeho jméno a klubovou příslušnost a ten
potom, za potlesku diváků na tribuně, vyjel na ledovou plochu. Výsledek zápasu nebyl vůbec důležitý, ale na ten pocit, zahrát si v reprezentačním dresu, kluci a jedno děvče asi nezapomenou. Tou jedinou dívkou byla Viktorka Chladová z Ledče nad Sázavou a mezi
kluky se rozhodně neztratila, stejně jako celé družstvo v oranžových dresech Ledče v celém turnaji. A co víc, všichni si své první
reprezentační dresy mohli ponechat na památku. Vítězem turnaje se
stal výběr hráčů z předních hokejových klubů Čech a Moravy, hrající pod názvem Základna hokejových mistrů.

Sestava elévů HC Ledeč nad Sázavou: David Pešek, Tomáš Jindra, Petr Souček,
Miroslav Sedláček, David Palán, Dominik Líska, Viktorie Chladová a Jakub Pazderka, který v týmu hostoval z Havlíčkova Brodu.

Zleva stojí: David Pešek, Viktorie Chladová a Jakub Pazderka.

KOMINICTVÍ URBAN nabízí:
čištění komínů, revize spalinových cest
dle NV 91/2010, rekonstrukce komínů, vložkování, frézování stavby nových
pemzo-betonových komínů dánské firmy
SCANCORE, instalujeme nerezové
komíny BERTRAMS tzv. třísložkové.
Prodej kamen ADURO, ROMOTOP a jiné.
Pracujeme vždy kvalitně, také o víkendech.

Pro objednávky termínů volejte
tel. 776 666 014

TRUHLÁŘSTVÍ

a nábytkové studio
URBAN FURNITURE

pro vás navrhne a vyrobí sektorový nábytek z široké nabídky dekorů lamino desek výrobců KRONOSPAN nebo EGGER a ostatních
moderních materiálů jako např. THERMOPAL
- vysoký lesk a odolnost.
Dle vašich představ přesně na míru
vyrobíme dětské pokoje, kancelářský nábytek,
vybavení obchodů, vestavěné skříně.
Pracujeme vždy kvalitně.

Kontakt na telefon: 775 415 550

Text a foto: Jiří Víšek

P O ZO
Z O R Z MĚ
MĚNA
Firma ALKO spol. s r. o. –
pneuservis se sídlem v lihovaru
Kožlí rozšiřuje činnost o přezouvání a vyvažování kol u nákladních
automobilů, zemědělské a stavební techniky.
Podrobné informace získáte
u vedoucího pana Musila,
na telefonu 605 178 183.
www.autoservis-vysocina.cz
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