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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

V  červnu  roku  2020  se  rada města  sešla  dne  15.  6.  2020.  
Na svém jednání Rada města probrala tyto podstatné body: 
•	 Schválení uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je 
zpracování projektové dokumentace na  akci    „Přístavba 
Sportovního centra Ledeč nad Sázavou 2. etapa“ (hoke-
jové kabiny) s firmou ATING - Ing. Jaroslav Bělohradský.

•	 Schválení zapůjčení mobilního pódia na den 27. 6. 2020 
panu Danu Pytlíkovi na akci (Ledečské kapely na Hotelu 
Kouty)

•	 Schválení prodloužení nájemních smluv v Domě s pečo-
vatelskou službou.

•	 Schválení rekonstrukce koupelny a WC v Domě s pečo-
vatelskou službou, kterou provede na základě objednávky 
firma Stavební práce - Tomáš Svoboda, Soutice.

•	 Schválení uzavření „Dohody o svěření osobního motoro-
vého vozidla do společného užívání jakožto vozidla refe-
rentského“ novým pracovnicím MÚ.

•	 Schválení žádosti manželů Peroutkových, jejímž předmě-
tem je vybudování sjezdu z jejich pozemku.

•	 Schválení uzavření smlouvy o umístění veřejné komuni-
kační sítě se společností CETIN a.s., týkající se výměny 
sloupu na pozemku v k.ú. Ledeč n. S.

Zastupitelstvo  města  se  v  měsíci  červnu  sešlo  dne  22.  6. 
2020. Díky nouzovému stavu se zastupitelstvo sešlo po del-
ší době a k projednání bylo 31 bodů. Pro potřeby zpravodaje 
vybíráme tyto body:
•	Vyhlášení  výběrového  řízení  pro  žadatele  o  zápůjčku 
z FRB (Fond rozvoje bydlení) města,  termín pro podání 
žádostí bude od 1. 7. do 14. 8. 2020.

•	 Schválení účetní závěrky Města Ledeč nad Sázavou, 
sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

•	 Souhlasí  bez  výhrad  s  celoročním  hospodařením města 
v roce 2019 a současně schvaluje „Závěrečný účet Měs-
ta Ledeč nad Sázavou za  rok 2019“ vyvěšený dne 6. 6. 
2020,  sejmut  dne  22.  6.  2020.  Zároveň  se  závěrečným 
účtem schvaluje i zprávu o výsledku přezkoumání hospo-
daření Města Ledeč nad Sázavou za rok 2019 zpracova-
nou Krajským úřadem Kraje Vysočina.

•	 Schválení  poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 
organizacím a spolkům v celkové výši 608.000,- Kč (Ly-
žařský klub, Fotbalový klub a Sokol Ledeč n. S.)

•	 Schválení  majetkoprávního  vyrovnání  s  nově  vzniklou 
základnou RZP v Ledči n. S.

•	 Schválení prodeje posledního volného pozemku na Plác-
kách  (II.  etapa)  do  společného  jmění  manželů  Karlovi 
a Jitce Petrusovým.

•	 Schválení  uzavření  smluv  o  zřízení  věcných  břemen 
v k.ú. Ledeč nad Sázavou, přeložky elektrického vedení 
a vodovodu.

•	 Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Le-
deč nad Sázavou.

•	Odložení rozhodnutí ve věci prodeje pozemků v k.ú. Le-
deč nad Sázavou, společnosti Vodovody a kanalizace Ha-
vlíčkův Brod, a.s.

•	 Schválení  Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Pří-
stavba sportovního centra“ (kabiny na hokejovém stadio-
nu), s firmou WANDEL CZECH s.r.o.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je napláno-
ván na 14. září 2020.
Kompletní  usnesení  z  jednání  rady města  a  zastupitelstva 
města, podklady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line pře-
nos lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz

Mgr. M. Simandl, místostarosta

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ ZÁPŮJČKY Z „FONDU ROZVOJE 
BYDLENÍ“ PRO ÚZEMÍ MĚSTA LEDEČ N. S.  V ROCE 2020  

Na základě usnesení z čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou, konaného dne 22. června 
2020 se vyhlašuje 1. výběrové řízení pro žadatele o zápůjčku z FRB města pro rok 2020 a to v souladu s čl. 
IV odst. 2 a odst. 8 „Pravidel města Ledeč nad Sázavou“ pro vytváření a použití účelových prostředků z Fondu 
rozvoje bydlení na území Města Ledeč nad Sázavou ze dne 2. 7. 2018 s tím, že termín pro podání žádostí 
byl stanoven od 1. 7. 2020 do 14. 8. 2020. Podmínkou pro poskytnutí  zápůjčky  je obnova  střechy,  zřízení 
ekologického vytápění,  izolace proti  spodní  vodě,  čistírna  odpadních vod,  zateplení,  rekonstrukce koupelny 
a WC,  půdní  nástavba  (vestavba)  či  rekonstrukce  výtahu. Bližší  informace  na  oddělení majetku  a  investic, 
číslo dveří 307, 308, tel.: 569 729 522 (523). Úplné znění vyhlášeného výběrového řízení a žádost naleznete 
na webových  stránkách města  Ledeč  nad  Sázavou  (www.ledecns.cz)  v  sekci  dokumenty MěÚ  -  „Vyhlášky 
a směrnice - Pravidla“ a úřední desce.

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

KOMINICTVÍ URBAN A SYN 
nabízí stavby nových systémových komí-
nů, montáže nerezových komínů, vložko-
vání komínových průduchů pro tuhá pali-
va i plyn. Rekonstrukce nadstřešních částí 
komínových těles, dopojení spotřebičů 
kouřovody, roční servis a čištění komínů, 
vše kvalitně a se zárukou. 

Kontakt na telefon: 776 666 014.

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

ZUBNÍ POHOTOVOST ČERVENEC 2020

11. – 12. 7. Dr. Stratilová Marie,  
Havlíčkova 848, Chotěboř Tel.: 777 993 880

18. – 19. 7. Dr. Kasal Josef,  
Šubrtova 2170, Havlíčkův Brod Tel.: 737 480 854

25. – 27. 7.
Dr. Coufalová Petra,  
Družstevní 568,  
Ždírec n. Doubravou

Tel.: 725 583 733

1. – 2. 8. Dr. Veletová Veronika,  
Habrecká 450, Ledeč n./S. Tel.: 569 721 509

8. – 9. 8. Dr. Pospíšilová Jitka,  
Koželská 222, Ledeč n./S. Tel.: 776 100 171

15. – 16. 8. Dr. Biesieda Ganna,  
U Trojice 4059, Havlíčkův Brod Tel.: 777 505 212
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PŘEHLED O NÁKLADECH MĚSTA V SOUVISLOSTI 
S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

Dnem 16. března 2020 byl na celém území České repub-
liky vyhlášen tzv. Nouzový stav, a to na základě nebezpeč-
ného  koronaviru,  který  se  překvapivě  rychle  šířil  z  Číny 
do většiny zemí světa a dostal označení COVID-19.
Toto velice nakažlivé onemocnění zasáhlo obrovský po-

čet lidské populace a často způsobovalo i smrt. Fatální ná-
sledky mělo hlavně pro starší občany a pro lidi s oslabeným 
imunitním systémem.
Vzhledem  k  této  pandemii  učinila  Vláda  ČR  mnoho 

opatření, která byla realizována  i v Ledči. Bylo přistou-
peno k rozšíření pomoci zejména starším občanům, a to 
prostřednictvím  naší  organizační  složky  Pečovatelská 
služba.  Tato  pomoc  byla  poskytována  nejen  občanům 
našeho města, ale i sousedních obcí. Za vzorné zvládání 
tohoto nelehkého úkolu patří všem  zaměstnancům velké 
poděkování.
Pro zajištění bezpečného provozu této služby bylo nutné 

pomoci při vybavení zaměstnanců ochrannými prostředky. 
Jednalo se např. o dezinfekci na ruce, antibakteriální gely, 
roušky,  jednorázové nitrilové  rukavice, návleky,  rozprašo-
vače, kanystry, filtry do roušek z nanotextilie, včetně testo-

vání Rapid testem a to vše v celkové hodnotě 25.949,- Kč. 
Na tomto místě musím s velkou úctou poděkovat všem dob-
rovolníkům, kteří velice rychle a na své náklady vlastnoruč-
ně šili roušky, kterými pak zásobovali Pečovatelskou služby 
v  takovém množství, že mohly být přerozdělovány  i mezi 
klienty této organizační složky.
Samotné  Město  Ledeč  nad  Sázavou  dále  vynaložilo 

v  souvislosti  s  opatřeními  proti  šíření  onemocnění  CO-
VID-19 částku ve výši  60.828,- Kč. Tyto prostředky byly 
použity na nákup stojanů na dezinfekci, materiálu k výrobě 
roušek (látky, tkalouny, nitě atd.), denaturovaného lihu (211 
litrů) pro výrobu dezinfekce podle doporučené normy, dále 
na  nákup  gelové  dezinfekce,  jednorázových  rukavic,  roz-
prašovačů a filtrů do  roušek.
V neposlední řadě musím vyzdvihnout nezištnou pomoc 

našich  občanů  při  výrobě  roušek,  které  následně  darovali 
na MěÚ, který je spolu s rouškami vyrobenými zaměstnanci 
města mohl věnovat občanům Ledče a okolí. Distribuce pro-
bíhala především pomocí „dřevěného věšáku“ umístěného 
před vchodem do úřadu.  

Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy 

Po náročném koronavirovém období nás čekala příjemná 
zpráva. Na začátku června jsme obdrželi dva nové automo-
bily pro poskytování terénní pečovatelské služby. Jedná se 
o prostorné vozy Volkswagen Caddy Maxi s pohonem čtyř 
kol. Dodání automobilů je výsledkem projektu z jara 2019, 
kdy byla podána žádost o dotaci na pořízení dvou služebních 
vozidel pro účely poskytování terénní pečovatelské služby 
Pečovatelskou službou Ledeč nad Sázavou a to v rámci 62. 
Výzvy IROP.  Celková výše dotace ze strukturálního fondu 
ERDF  činí  95 %  celkových  způsobilých  výdajů  projektu, 
tzn. částku ve výši 1 311 336,30 Kč, zbývajících 5 %,  tzn. 
69 017,7 Kč, bylo hrazeno z rozpočtu města. Více o projek-
tu se dočtete na ledečských webových stránkách. Takovéto 
štědré  výzvy  EU  nešlo  nevyužít.  Prostředníkem  projektu 
byla MAS Královská  Stezka  z  Habrů.  Pro  pečovatelskou 
službu je důležitý zejména fakt, že s těmito kvalitními vozy 
vyjedeme  v  zimě  každý  kopec  a  dostaneme  se  bezpečně 
i k uživatelům na vesnicích a  samotách. Ač byla poslední 
zima skoupá na sníh, stačil jeden den, kdy sněžilo, a pečova-
telky se musely vyhrabávat ze závěje pod Melechovem, což 
zdrželo  a  zkomplikovalo  na  nějakou  dobu  provoz  služby. 
Automobily značky Dacia Dokker, kterými jsme jezdili do-
posud, budou nyní využívat zaměstnanci městského úřadu.
Rádi bychom připomněli, že pečovatelská služba je tu pro 

vás každý všední den od 6,30 hod do 18,00 hod a o sobo-
tách, nedělích a svátcích od 7,00 hod. do 12,00 hod. Posky-
tujeme širokou škálu úkonů – pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, do-
voz a donáška obědů, pomoc při zajištění chodu domácnosti 
a doprovázení. Zajišťujeme i péči o osoby s vyšším stupněm 

závislosti v součinnosti s rodinou a ostatními druhy sociál-
ních a zdravotních služeb. Vše je poskytováno za úhradu dle 
platného ceníku služeb.
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů a v by-

tech  zvláštního  určení  (Dům  s  pečovatelskou  službou), 
a to občanům města Ledeč nad Sázavou a spádových obcí 
a okolních obcí ve vzdálenosti do 10 km od města Ledeč nad 
Sázavou a pouze na území Kraje Vysočina.
Uživatelé mohou využít i nově zrekonstruované bezbarié-

rové koupelny, a to v rámci ambulantní služby. Pokud nemá-
te ve své domácnosti upravenou koupelnu tak, aby vyhovo-
vala vašim potřebám a momentálnímu zdravotnímu stavu, 
máte možnost využít koupelny ve Středisku osobní hygieny 
v budově sídla pečovatelské služby. Přijedeme pro vás, po-
můžeme s provedením hygieny a poté dovezeme zpět domů.
Kontaktujte  nás:  tel.  569  726  631,  731  156  923, 

730  803  436.  Více  se  také  dozvíte  na  našich  webových 
stránkách: http://dps.ledecns.cz/. 

Mgr. Gabriela Brožová

Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE!
SRPNOVÉ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE BUDE V PRODEJI 14. SRPNA 2020.



4

Už jsme si pomalu zvykli na změnu skladby pěstovaných plodin v krajině a mnohé barvy jsou pro 
nás nezvyklé, už jsme si zvykli na modrou svazenku a teď je tu karmínový jetel, který se jmenuje 
Inkarnát. A představte,  že  je  tu  poměrně  krátce  a  už má  svého úporného nepřítele  –  jmenuje  se 
Kokotice jetelová. To jsou věci! Na druhém snímku je „dřevěné slunce“, takhle poeticky viděl pařez 
s kořeny pan Ladislav Dlouhý.
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KAPLIČKA KE STÍNADLŮM – SERIÁL J. SLADKOVSKÉHO

NA SKAUTY NEPLATÍ ANI VYTRVALÝ DÉŠŤ
SETKÁNÍ PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE

Tradiční  setkání  přátel  („foglarovců“)  Jaroslava 
Foglara  –  Jestřába,  patřilo  samozřejmě  také  mezi 
ohrožené.  Vlivem  epidemiologických  opatření  se 
dlouho  nevědělo,  zdali  se  tato  skautská  tradice  vůbec 
uskuteční. Nakonec se tento stav natolik vylepšil, že se 
setkání ve Sluneční zátoce mohlo uskutečnit. Ale protože 
překážek bývá zpravidla hned víc, do cesty se postavilo 
nepříznivé počasí. Vytrvalý déšť soboty 20. června 2020 
by mnohé odradil, ale tady byli v hlavní roli skauti a tam 
počasí zase  takový vliv nemá,  ti  jsou zdatní, přesto, že 
právě  těchto  setkání  se  ve  velké míře  účastní  ti  skalní 
a dnes už v letech. Pořadatelé museli přizpůsobit místo 
konání, takže se neodehrávalo, jako tradičně u památníku 
Jestřába, ale na „kolonádě“. Je třeba dodat, že památník 
byl postaven na této zátoce v roce 1997, tedy na počest 
90. výročí Foglarova narození.
Na  setkání  se  každoročně  soustředí  kromě  jiného 

i nabídka nových foglarovských materiálů – a jinak tomu 
nebylo  ani  letos. Od  zhruba  deváté  hodiny  ranní  se  tu 
postupně objevují  stolečky  s  řadou  tradičních  i nových 
materiálů.
Příznivci  díla  Jaroslava  Foglara  připomněli  letošní 

113. výročí narození Jaroslava Foglara i jeho 100. výročí 

vykročení na skautskou stezku, ale také 75 let od konání 
Tábora svobody v létě roku 1945. Právě na místě letního 
tábora (Sluneční zátoka u Ledče nad Sázavou) na tento 
tábor zavzpomínal jeho tehdejší účastník Jan Pavlásek – 
Song, člen Pražské Dvojky v letech 1940–1945.
V letech 2001 a 2002 hledalo a promýšlelo celostátní 

vedení  Sdružení  přátel  Jaroslava  Foglara  příležitost, 
jak  (a  kdy)  připomenout  95.  výročí  narození  Jaroslava 
Foglara připadající na červenec 2002.
Volba  z  řady  námětů  nakonec  padla  na  uspořádání 

otevřeného setkání u obelisku ve Sluneční zátoce u Ledče 
nad  Sázavou,  legendárním  tábořišti  Pražské  Dvojky  – 
Hochů  od  Bobří  řeky.  Setkání  bylo  původně  myšleno 
jako jednorázová akce v roce 2002 respektive později též 
v letech kulatých či půlkulatých připomínek Jestřábových 
narozenin,  avšak  zájem  a  přání  z  nemalých  řad 
organizovaných i neorganizovaných foglarovců nakonec 
prvotní záměr dovedl do praxe srazů každoročních. Vedle 
společného  programu  je  pokaždé  ve  Sluneční  zátoce 
účastníky oceňováno setkání a popovídání foglarovců ze 
všech možných končin.                                                Ok 
Text je doplněn z webových stránek Bohoušek,
foto (viz protější strana) František Kupr – Mravenec

Nad místní poliklinikou, kde se spojuje ulice 28. října 
s krátkou jednosměrnou ulicí od Habrecké ulice a začí-
ná ulice Ke Stínadlům, je po levé straně umístěna další 
výklenková kaplička. Její nadmořská výška je 387 m n. 
m. Také je z obou stran chráněna mohutnými vysokými 
stromy. Jako další kapličky v našem městě, tak i tato má 
sedlovou střechu krytou taškami. Ve štítě  je osazen ko-
vový křížek. Vnitřní  prostor  je  oddělen od venkovního 

jednoduchou kovovou mříží. Kaplička je pěkně omítnuta 
a nabílena, vnější část však vykazuje místy menší naruše-
ní. Vnitřní prostor neobsahuje však tolik svatých obrázků 
jako jiné zdejší kapličky, ale je zde hezká soška. Pěkně 
dřevem obložený strop kopíruje tvar střechy. Na zdi visí 
zarámovaný  nápis:  kaplička  opravena  na  náklady  fam. 
Versteeg. A dále zde stojí: Vysvěcena dne 29. 6. 1995. 

Jiří Sladkovský 

DODATEK K PRŮVODCI LEDEČSKÝMI KAP-
LIČKAMI
V  roce  1992  se  v  Ledči  rozhodla  holandská  nadace 

z  Haarlemu  finančně  podpořit  opravy  tří  kapliček.  Jen 
drobnou opravu (oprava omítek a vymalování) potřebo-
vala kaplička v ulici Komenského, o které se psalo v mi-
nulém  čísle LZ. Ale  prakticky  výstavbu  nové  kapličky 

potřebovala  téměř  rozpadlá původní  kaplička nad poli-
klinikou  v  ulici  Ke  Stínadlům,  (historici  buď  potvrdili 
anebo  popřeli,  že  pod  bytovkou  555-557  byl  původně 
švédský hřbitov ze třicetileté války). Tuto kapličku nově 
vystavěli v roce 1992, ve svém volném čase, dva pánové: 
stavební mistr a stavbyvedoucí pan Václav Král a pomá-
hal mu pan Josef Hnik, v té době ředitel Domova důchod-
ců ve Smrčné. Do kapličky pak instalovali manželé Ver-
steegovi z Haarlemu, sošku Panny Marie a poté kapličku 
vysvětil tehdejší místní farář, pan Jan Srnský. Třetí kap-
lička, tak jako i ta první, byla opravena oběma vzpomí-
nanými pány. Ta se nachází na výjezdu z Ledče na Pra-
hu, téměř proti Penny, v místech bývalého zahradnictví 
U Bulhara. Oprava této kapličky potřebovala středně ná-
ročnou opravu. Díky finanční podpoře holandské nadace 
byly tyto historické objekty méně či více ošetřeny a pro 
další generace zachovány. 

Josef HnikVáclav Král  Josef Hnik
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ 
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI 

ZA MĚSÍC ČERVEN 2020

ZAKOUPIL ZBOŽÍ, KTERÉ 
ANI NEPOTŘEBOVAL – dne 3. 
6. 2020 bylo policisty Policie ČR 
PS  Ledeč  n./S.  přijato  oznámení 
od 75-letého seniora z obce Bohu-
milice, který si dne 2. června ne-
chal v době kolem 15:00 hod. před 
svým  rodinným  domem  v  obci 
Bohumilice  vnutit  od  neznámého 
muže mluvícího  cizí  řečí  zboží  – 

vysavač, el. vrtačku, sadu nářadí a další věci, za které muži 
zaplatil částku 16.000,- Kč a vzhledem k tomu, že celou tuto 
částku neměl doma, tak si jel peníze za účasti slušně obleče-
ného prodejce vybrat do bankomatu ČS v Ledči n/S. Teprve, 
když  za  zboží  zaplatil  a  s  odstupem  času  zjistil,  že  vlast-
ně uvedené zboží vůbec nepotřebuje. Policie ve věci dosud 
provádí další šetření dle § 158/1 trestního řádu a prověřuje 
případné naplnění skutkové podstaty trestného činu. V této 
souvislosti bych se na veřejnost obrátil s žádostí, zda někdo 
dne 2. 6. 2020 kolem 15:00 hod. v obci Bohumilice, jakož 
i následně kolem 15:30 hod. v Ledči n/S. v prostoru Husova 

náměstí nedaleko budovy České spořitelny, si všiml nezná-
mého slušně oblečeného muže v modrém vozidle Fiat Tipo, 
mluvícího  cizí  řečí,  v  debatě  se  starším  seniorem,  nechť 
kontaktuje Policii ČR PS Ledeč n/S. především ve věci zjiš-
tění přesného popisu tohoto prodejce, jakož i dalších případ-
ných poznatků, které by policie uvítala.

ODCIZENÝ KŘOVINOŘEZ Z OBJEKTU REKRE-
AČNÍHO STŘEDISKA – dne 15. 6. 2020 byly policejním 
orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení 
ve věci spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil dosud 
nezjištěný  pachatel  v  době  od  12.  do  15.  6.  2020,  kdy  se 
vloupal do půdních prostor jídelny rekreačního objektu v ul. 
Pod Hájem v Ledči nad Sázavou, kde následně odcizil křo-
vinořez zn. Husqvarna 245 Rx oranžové barvy, čímž způso-
bil poškozené firmě provozující uvedené rekreační středis-
ko škodu v celkové odhadované výši 10000,- Kč. V případě 
zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody 
až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. 

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

PÁNSKÝ STŘIH – ÚPRAVA VOUSŮ,
BEZ ČEKÁNÍ!

STUDIO SALVE (NAPROTI POŠTĚ)
FILIP PROCHÁZKA – TEL.: 604 626 691
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA 
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU     

Konec  června  je  před  námi 
a  v  dnešním  příspěvku  budeme 
bilancovat  události  z  tohoto  ob-
dobí.  Letošní  červen  je  oproti 
předchozím  suchým  červnům 
úplně  jiný. Vydatné deště bohatě 
namočily  lesy  a  porosty  u  lesů 
a polí. I díky tomu jsme za červen 
vyjížděli  jen  k  jednomu  požáru. 

13. 6. jsme vyjížděli před pátou hodinou ranní na pomoc 
kolegům ze Světlé k požáru rodinného domu ve Světlé 

nad Sázavou. Na místo se sjely 4 jednotky hasičů a podí-
lely se na hasebních pracích v rodinném domě. Z mnoha 
technických pomocí lze zmínit asistenci při úniku plynu 
z plynové nádrže osobního vozidla na náměstí v Ledči 
nad Sázavou. 
Při vydání tohoto čísla bude již prázdninový čas. Všem 

přeji hezké a klidné prázdniny, měsíce červenec a srpen 
přinášejí nejvíce dopravních nehod. Přeji proto bezpeč-
nou jízdu a návrat v pořádku z dovolených.

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

Během  postupného  rozvolňování  opatření  proti  šíření 
epidemie koronaviru Covid-19 se i činnost ledečských ha-
sičů vrací postupně k normálu. V sobotu 6. června proběh-
lo pod  taktovkou zástupce velitele  ledečských dobrovol-
ných hasičů Jaroslava Jelínka cvičení zaměřené na záchra-
nu tonoucího a práci na vodní hladině. Cvičení se zúčast-
nili členové ledečského a hradeckého sboru. Po krátkém 
teoretickém brífinku následovala samotná praktická část. 
Procvičeno bylo plavání v suchém obleku, ovládání pla-
vidla, záchrana tonoucího a transport utonulého i použití 
pomůcek. Po provedeném cvičení se přítomní ohřáli a ob-
čerstvili u ohně. Následující sobotu, 13. června, se ledečští 
dobrovolní hasiči, opět spolu s kolegy z Hradce, zúčastnili 
v Ostrově  zábavného  odpoledne  na  hřišti  u Kamenného 
stáda.  Příjemné  odpoledne  s  programem  doplnili  hasiči 

ukázkou  požárního  zásahu.  Po  ukázce  hasiči  káceli máj 
a  vzhledem  k  příznivému  počasí  užili  volné  odpoledne. 
Ve  středu  24.  června  byl  okrskovým  starostou  Josefem 
Borovským  zorganizován  součinnostní  výcvik  jednotek 
sborů okrsku č. 17, zaměřený na zřizování čerpacích sta-
novišť u přírodních vodních zdrojů. 

-DH-

ZKUSILI JSTE PLAVAT V SUCHÉM OBLEKU?

Závěrem si dovolujeme všechny naše příznivce 
pozvat

v sobotu 25. 7. 2020 na RAŠOVEC,
kde bude od 17:00 probíhat

PRÁZDNINOVÉ HASIČSKÉ ODPOLEDNE
s opékáním buřtů a hudbou.  

Jste srdečně zváni, těšíme se na vás.
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LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

V  pátek  26.  června  se  se  svojí  „základkou“  v  Ledči 
nad Sázavou rozloučilo netradičním způsobem 64 žáků 
tří  devátých  tříd.  Netradičně  bez  výchovných  opatření  
v  2.  pololetí,  tedy  bez  pochval,  ale  i  bez  napomenutí 
a  důtek  a  bez  účasti  rodičů. Na  žádném vysvědčení  se 
také neobjevila známka „nedostatečný“ nebo „uspokoji-
vé“ či  „neuspokojivé“ chování. Vysvědčení  s doložkou 
o získání základního vzdělání převzali netradičně venku 

na školním dvoře a kulturní vložku jim zajistili netradič-
ně sami učitelé 2. stupně. Také třídní učitelé – Jan Čáp  
(9. A),  Pavla  Kořínková  (9.  B)  a  Ludmila  Kořínková  
(9. C) – nezůstali pozadu a dekorování už zvládli v civil-
ních úborech. Nicméně všichni doufáme, že příští rok se 
budeme loučit třeba opět netradičním způsobem, ale zato 
po ukončení plnohodnotné prezenční výuky.  

Jaroslav Šťastný, ředitel
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Centrum denních služeb Barborka uspořádalo v červ-
nu  ozdravný  pobyt  pro  klienty  a  rodiče  s  tematickým 
názvem  „Barborka  na Havaji“. Vydali  jsme  se  na  ne-
daleký  statek  v  Palčicích,  kde  jsme  si  užívali  jako 
na dovolené. Tematické soutěže a zábava nás provázely 
po celou dobu pobytu. Havajské tance, muzikoterapie, 
soutěže, taneční večery, grilování, tombola, to vše bylo 
naší náplní. 

Mimo  pobyt  jsme  se  věnovali  obvyklým  činnostem, 
jako  jsou procházky, knihovna, bowling, návštěva cuk-
rárny, sportovní hry i zpívání. Také jsme začali připravo-
vat novou výstavu, která bude k vidění na podzim tohoto 
roku. Jedná se o kolekci fotografií, ve které se snažíme 
zachytit denní aktivity klientů v centru. 
Přejeme všem krásné léto. 

Eva Moravcová Urbanová, CDS Barborka

S BARBORKOU NA HAVAJ

Od  poloviny  břez-
na  2020  se  snažili 
pracovníci  Domova 
Háj, jehož součástí je 
i  komunitní  bydlení 
ve  Světlé  nad  Sáza-
vou,  pomáhat  lidem 
s  mentálním  a  kom-
binovaným  postiže-

ním porozumět vládním omezením našeho každodenní-
ho  života,  ale  zároveň  žít  v  klidu  a  nevytvářet  paniku. 
Po náročném období se život začíná vracet do obvyklého 
režimu, a pokračuje i projekt Na cestě, který v domově 
realizují od 1. 9. 2019.
Z  projektu  Na  cestě  jsou  financovány  aktivity,  díky 

kterým jsou obyvatelé Domova Háj směřováni k dosaže-
ní větší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to 
rozvojem  jejich  specifických  schopností  a  dovedností, 
posilováním  návyků  a  nácvikem  běžných,  pro  samo-
statný  život  nezbytných  činností.  Klienti  se  pravidelně 
věnují nácviku nakupování,  přípravy kávy a postupově 
nenáročných  jídel,  rozšiřování  základních  kompetencí 
v oblasti finanční gramotnosti. Dále se zájemci zaměřují 
např. na nácvik  jízdy na elektrovozíku, kole a  tříkolce. 
V květnu se věnovali i výběru sazenic rostlin do mobil-
ních záhonů, a nácviku jejich zasazení.      

Lidem, kteří žijí v Domově Háj, je poskytována podpo-
ra  i prostřednictvím canisterapie, arteterapie, muzikote-
rapie, a v neposlední řadě také týmem pracovníků zamě-
řených na oblast asistence a sociální rehabilitace.
Domov Háj prochází procesem transformace pobyto-

vých sociálních služeb. A lidé s mentálním a kombinova-
ným postižením, kteří dosud žijí nedaleko Ledče nad Sá-
zavou, se budou stěhovat do domů v několika lokalitách 
–  Ledeč  nad  Sázavou,  Světlá  nad  Sázavou,  Havlíčkův 
Brod, Chotěboř a Golčův Jeníkov. Život v komunitním 
bydlení  jim  nabídne  daleko  větší možnosti  zapojení  se 
do společensko-kulturního života, a  také kontaktu s  ro-
dinnými příslušníky a přáteli. 

Mgr. Andrea Šeredová, pracovnice pro komunikaci 
s veřejností, Domov Háj, p.o.

LIDÉ, KTEŘÍ ŽIJÍ V DOMOVĚ HÁJ,  
SE PŘIPRAVUJÍ NA ŽIVOT V NOVÝCH DOMECH  

VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 
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V dnešním vyprávění se dostáváme ke kořenům vzniku 
rodiny naší pisatelky, paní ALENY VOSMÍKOVÉ. Jako 
ve všech rodinách i tady se odehrála řada veselých a dra-
matických  událostí.  Když  k  tomu  přidáme  také  stejně 
dramatická léta poloviny minulého století, nebyla o sled 
událostí nouze. Dostaneme se i k dožínkám, o kterých se 
toho ví už pramálo. Připomínají se snad jen ve filmech 
pro pamětníky a maturanti si nejspíš tuhle veselou letní 
venkovskou událost připomenou z povinné četby Babičky, 

ve známém a dojemném příběhu Kristly a jejího milého, 
který se jí, s pomocí babičky a paní kněžny, vrátí právě 
v čase dožínek zpátky do náruče.
Příběhy z této rodiny budou na stránkách Ledečského 

zpravodaje pokračovat, a to už v samotné Leči. Dožínky 
tam už nejspíš nebudou (i když i ty jsou v Ledči popsá-
ny), ale budou se  tu  rozplétat další příběhy  lidí a doby 
před desítkami let.

ok 

ŘEZNÍK MELICHAR TO ŘEŠIL S PUŠKOU

Můj otec Josef Kozlík se narodil v Pavlově v roce 1904 
jako třetí ze čtyř bratrů a tří sester. Obecnou školu vycho-
dil v Pavlově, a jak říkal, více času trávil jako pomocník 
v domácnosti a na zahradě pana řídícího. Měšťanské ško-
ly v Ledči vychodil jen dvě třídy a ve 13 letech se šel učit 
do mlýna k Flekalům, odkud pocházela  jeho maminka.  
Po vyučení musel jako krajánek pracovat v několika mlý-
nech, kde mu byla v pracovní knížce vyhodnocena jeho 
práce. Všude prošel s dobrým prospěchem. Tam, kde teče 
Pstruhárnami potůček, mají  louku Vosikovi ze Souboře 
a kam chodila jejich dcera Tonča pást husy, tehdy ještě 
jako žákyně měšťanské školy a kam za ní chodil o rok 
mladší mlynářský  pomocník  Josef. Ona  ho  prý  vyučo-
vala v pravopisu a on jí za to pomáhal s různými domá-
cími  pracemi.  Pak  se  ale  jejich  cesty  na  dlouhou  dobu 
rozdělily. Tonča šla na školu do Kutné Hory. Flekalům 
dorostl  jejich  syn,  a  tak  Josef  šel pracovat do kameno-
lomu. Ve svých jedenadvaceti letech si odbyl vojenskou 
službu  v  Liptovském  Svatém Mikuláši,  kde  si  vyslou-
žil  dvě  frčky,  na  které  byl  patřičně  hrdý. Když  se  vrá-
til z vojny, byla hospodářská krize, práce tu nebyla, tak 
odjel do Prahy, kde na Palmovce (tehdy byla ještě ven-
kov) byly dřevařské závody, kde pracoval. Když se vrátil 
v roce 1931, zakoupil si se svou sestrou Marií, která měla 
nemanželskou dceru Dášu, domek v Habreku, kde s nimi 
žila jejich matka, a když se Josef v roce 1934 oženil, tak 
i moje maminka Tonča a od roku 1935 i já.
Teta pracovala v továrně VO-KO, odkud nám přinesla 

krásné opánky z úzkých řemínků, které se tam vyráběly 
a které jsme směly nosit jen do kostela. Na podzim jezdí-
vala teta do Zásmuk do cukrovaru, odkud jim po sezoně 

dováželi cukrovou řepu, ze 
které babička vařila výbor-
ný  sirup  a  pekla  řepánky. 
V  chalupě  je  i  pec,  kde  se 
pekl  chleba  a  o  posvícení 
koláče.  Naposledy  se  tam 
peklo v roce 1955, kdy jsem 
se  vdávala. Teta  se  na  po-
čátku  války  vdala  za  řez-
níka  a  vdovce,  který  měl 
dospívající  dceru  a  který 
musel opustit Most  a  svou 
živnost, když bylo pohrani-
čí  zabráno Němci. Byl nimrod a  tak když přes Habrek 
jezdili němečtí vojáci na motorkách s postranními vozí-
ky, vytáhl pušku,  že  je postřílí. Domácí  i  sousedé měli 
co dělat, aby ho zadrželi. Po válce se starý Most boural 
za účelem dolování uhlí  a on dostal náhradou hospodu 
ve vesnici blízko Mostu. S pomocí příbuzných a přátel 
tam vybudoval porážku, dílnu, udírnu, obchod řeznictví 
a uzenářství i hospodu, kde se vařilo i pro zaměstnance 
státního statku. Druhý rok po válce se tam konaly První 
české dožínky. Byl tam krásný velký sál, tančila se tam 
i česká beseda. Byly to první i poslední České dožínky 
v Korozlukách u Mostu, v hospodě U Melicharů.
Když mu  to v 50.  letech přišli  znárodnit,  vzal pušku 

a chtěl opět střílet. To mu už ale neprošlo. Byl uvězněn, 
ve  vězení  dostal  zápal  plic  a  na  jeho  následky  zemřel. 
Teta dostala světničku od státního statku, kde ještě něja-
ký čas pracovala. 

Alena Vosmíková

Dožínky Kozozluky 1948, teta, strýc Franta Prchal, sestřenice Líba, Dáša, Božka, 
bratranec Olda + Pepa malý, Alena Kozlíková, táta a babička Kozlíková

Tatínek Josef Kozlík  s vý-
ložkami
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Rohový dům čp. 68 zasahující jak na náměstí, tak do nej-
frekventovanější zdejší ulice, tedy Mostecké. Není divu, že byl 
pro obchodníky vždy velmi atraktivní. Tuhle aktivitu máme 

zaznamenanou už z roku 1900, kdy tu bydlel i provozoval živ-
nost pan Peroutka. V meziválečném období se tu projevila i re-
voluce v dopravě, vznikla potřeba benzínové pumpy, kterou tu 

POBOČKA KOMERČNÍ BANKY V LEDČI KONČÍ

Vážení klienti Komerční banky,
pravděpodobně jste již byli seznámeni se skutečností, že Komerč-
ní banka optimalizuje svou pobočkovou síť. Změna se tak dotkne 
i pobočky KB v Ledči nad Sázavou, ve městě, kde naše pobočka 
fungovala s úspěchem řadu let. Chápu, že pro řadu z vás se jedná 
o nepříjemnou zprávu a rozumím skutečnosti, že zrušení poboč-
ky může občas způsobit potíže. Věřte, že uzavírat pobočky není 
ani pro nás jednoduché. K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili po 
důkladné analýze jejich využívání, které má dlouhodobě klesající 
trend. Významný dopad přinesla také současná koronavirová kri-
ze, která ukázala, že naši klienti začali intenzivně a s úspěchem 
využívat on-line přístup do banky. Pobočka v Ledči nad Sázavou 
bude uzavřena k 31. srpnu 2020.

Naše služby ovšem zůstávají nadále snadno dostupné. Větši-
nu bankovních operací lze v dnešní době již provést prostřed-
nictvím mobilního telefonu, či přes internet. V KB máme navíc 
stále funkční vysoce kvalitní Expresní linku, díky které lze řadu 
záležitostí řešit i telefonicky. Předpokládáme, že této možnosti 
budou využívat zejména senioři. Jsme připraveni jim poskyt-
nout maximální součinnost a pomoc v případě, že výše uve-
dené služby dosud nepoužívají. Přispěli bychom tak k tomu, 
aby nebyli zrušením pobočky nijak zásadně ovlivněni. V pří-
padě, že bude třeba některé věci řešit osobně, bude to možné 

na pobočkách KB, které zůstanou otevřené – nejblíže je najdete 
v Havlíčkově Brodě, Humpolci, Čáslavi a Vlašimi. 

Po uzavření obchodního místa v Ledči nad Sázavou neztratí 
zákazníci naší banky možnost realizovat hotovostní operace, 
protože zde bude nadále k dispozici bankomat KB umožňující 
výběry i vklady hotovosti, a to v nepřerušeném režimu (24/7).

Je také třeba zmínit, že již řadu měsíců sledujeme změnu 
v oblasti chování klientů v souvislosti s využíváním plateb kar-
tou. Pro obchodníky máme připravený program akceptace pla-
tebních karet, včetně bezplatného poskytnutí terminálu. 

Vážení klienti, neváhejte se obrátit na svého bankovního po-
radce, který vám bude nápomocen v nalezení nejvhodnějšího 
způsobu on-line správy všech služeb a produktů, které v KB vy-
užíváte. Naším cílem je, aby pro vás byl nový styl spolupráce 
maximálně komfortní a jednoduchý a nepředstavoval pro vás ja-
koukoliv zbytečnou zátěž. Jsem přesvědčen, že naše spolupráce 
bude nadále úspěšně pokračovat i ve změněných podmínkách.

Ujišťuji Vás, že si velice vážím naší dosavadní spolupráce. 
Věřím, že společně najdeme takové řešení, které bude pro vás 
jednoduché, a že posuneme naši spolupráci na novou úroveň. 
S přátelským pozdravem

Václav Vlažný, ředitel Retailové divize Jih,
Komerční banka, a.s.

Asi kolem roku 1900 1937

1957 1957
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PRVNÍ MATURITY
UPLYNULO SEDM DESETILETÍ, ALE VZPOMÍNKY JSOU STÁLE ŽIVÉ

Na stranách 16 a 17 se vám v tomto vydání zpravodaje do-
stane obsáhlé zprávy z letošních, trochu bizarních, maturit na 
zdejších školách. V následujícím příspěvku dr. Vostatka se však 
vrátíme do poloviny minulého století, kdy se také maturovalo.

Na ledečském gymnáziu se uskutečnily ve dnech 12.–14. 
června 1950 a vím to určitě, protože jsem je zažil na vlastní 
kůži. „Ústav“ byl založen a dán do provozu v roce 1946. Koho 
rád připomenu, to byl můj učitel a starosta města Emil Čech, 
který mě učil v letech 1936–1938 a jehož zásluhy o realizaci 
neopomíjím připomenout. 

Maturity se konaly v sále gymnázia a první maturantkou byla 
Hana Bártová z Hlohova. Pokud vím, jako učitelka působila 
v Mimoni. Tehdy maturovalo 17 děvčat a 5 chlapců. Jak je vi-
dět z data, už se začínaly projevovat znaky politických změn. 
Například do češtiny zasáhlo nazírání podle historického mate-
rialismu, byl zařazen i marxismus, v komisi byl i zástupce OV 
KSČ a nevím ještě, které novinky. Nastala nová cesta, kterou 
řídila strana a která trvala 40 let.

Předsedou maturitní komise byl ředitel gymnázia z Pelhřimo-
va (mé rodné město) prof. Jan Hložek. Ještě se o něm zmíním. 
Dá se říct, že maturity probíhaly v důstojném stylu. Zasloužil se 
o to i ředitel dr. František Bacík a třídní profesor Alfréd Kobrle 
(rodák z Jaroměře, kde i později žil a zemřel). Byl i večírek na 
Koželužně, kdy na plakátu mj. byla i zmínka o tom, že matu-
ranti půjdou na brigádu na stavbu nového stadionu (a také jsme 
tam šli).

Neubráním se vzpomenout na jednu „epizodu“. U maturity 
byla tehdy z politických důvodů vyhozena jedna studentka, 
měli majetek a to nebylo tehdy už žádoucí. Nicméně po prázd-
ninách to zvládla. Třídní boj už začínal rašit.

Popravdě se musím přiznat, že už nevím, kdo z nás ještě žije, 
z chlapců jsem už jediný, z děvčat pak Fialová (rozená Jasan-
ská) ze Sedlce, Ing. Nývltová (Muchová) z Prahy, letos zemřela 
R. Dudková v Hradci Králové a také Dudková (Vondáčková). 
Výčet je to stručný a ne zrovna veselý.

A tak ještě k panu HLOŽKOVI. Jak jsem napsal, předsedou 
maturitní komise byl ředitel pelhřimovského gymnázia Jan 
Hložek. Ale už v roce 1947 byl zatímním správcem jmenován 
RNDr. Jan Šmída, politicky aktivní, s mnoha funkcemi, tak-
že téhož roku odešel dělat náměstka ministra školství. Posléze 
se stal velvyslancem v Iránu. Nyní už opravdu k řediteli Janu 
Hložkovi, který nahradil předchozího. Již v listopadu 1950 se 
krajskému inspektoru „zdálo“, že politicky není na výši a od-
volal ho z funkce. Když jsem o mnoho let později byl naopak 
já odvolán kupodivu z malých funkcí v chemii, náhodou jsem 
se dostal do nemocnice, kde jsem pracoval jako biochemik. 
Bylo to v roce 1972. Tam jsem se setkal s mladší paní jménem 
Hložková, která dělala laborantku. Jak to u nás v malém národě 

bývá, byla to dcera vzpomínaného Jan Hložka. Není to moc let, 
když jsem ji potkal znovu, už jako dámu s holí a ještě jsme se 
poznali…

Byla řeč i o ministerstvu školství. Aby Ledeč nezůstala stra-
nou, dostal se tam i ledečský profesor Rudolf Řasa. Byl to ten, 
který si dal práci s novým historicko-materialistickým pohle-
dem na českou literaturu. V této souvislosti děkuji profesorovi 
Mgr. Rostislavovi Čechovi z Pelhřimova za pomoc. 

Kvinta 1946/47
Bude to už 75 let, kdy se záležitosti staly a protože jsem byl 

jejich účastníkem, pokusím se je popsat. Chci předem vzpo-
menout svého učitele z roku 1936 Emila Čecha, navíc staros-
tu města, který má na událostech velkou zásluhu. V roce 1946 
v září začalo ledečské gymnázium. V citované kvintě jsem byl 
osobně. Budovou hotelu Grand se ještě proháněli řemeslníci, 
ale začalo se učit. Nejvyšší třída byla kvinta a rok po roku se 
blížil rok 1950, kdy se konaly první maturity.

V tehdejší kvintě bylo původně 8 hochů a o dvě dívky více, 
než v následující sextě. Byly to studentka Štěpničková a Tou-
lová z Křivsoudova, které studium přerušily. O jejich osudech 
nevím nic. Z hochů měl problémy Veselý ze Zahrádky, zemřel 
mu náhle otec, povoláním kovář. Dokonce jsem byl s Lídou 
Havlovou na pohřbu v Zahrádce. Náš spolužák to vyřešil, že 
bude pokračovat v živnosti a do sexty už nenastoupil… Občas 
jsme se v Ledči viděli, když přijel na motocyklu, ale pak jsem 
už o něm nevěděl vůbec nic. Dalším studentem byl Josef Zaněk 
z Cyranova Ostrova u Bohdanče. Dodnes se pamatuji, jak byl 
sečtělý. Bydlel kousek ode mě u Ing. Říhy. Ten měl knihovnu 
a Pepa četl. O jeho osudu jsem psal. Jako „třídní nepřítel“ na-
rukoval k „pétépákům“, na Ostravsku pracoval v dolech a tam 
měl smrtelný pracovní úraz. (Poznámka: V ČT ještě v době psa-
ní této vzpomínky běží seriál Ivana Mládka a jeho kolektivu 
situovaný do Cyranova Ostrova!)

Dalším hochem byl Karel Rychtář z Jizbice (6 km záp. od 
Čechtic). Něco mi říká, že šel studovat něco spojeného se dře-
vem. Už jsem dělal v chemii a na Rychtáře jsem narazil. Dělal 
ředitele výrobny dřevěných hraček nedaleko Trutnova. Ale už 
jsme se nesešli.

Problémy studia v kvintě byly náramné. Normální studenti 
už začínali třetí rok latiny a my neznali (až na některé výjimky) 
nic. Chodili jsme odpoledne do školy, kde ochotný prof. J. Bouz 
nám dělal rychlokurz. Pak přišla inspekce, kde velice rozumný 
inspektor usoudil, že to takto není možné pokračovat. Předepsal 
nám, že budeme pokračovat podle osnov prvorepublikových 
reformních gymnázií, kde latina začínala kvintou. Ještě kdesi 
byly učebnice a my je dostali. Bylo vyřízeno a za rok a půl jsme 
byli na úrovni, kde jsme měli být.

RNDr. Miroslav Vostatek

před domem provozovali bratři Zikmundové (rovněž ve dvoře 
postavili garáž, která bude zbourána až v roce 1995). S legali-
zací i umístěním benzínové pumpy byly nejspíš dost velké trable, 
takže se v roce 1937 přemisťovala do prostoru náměstí, tehdy 
Riegerova (nejspíš to trvalo ještě další 4 roky). V téhle době 
bylo v baráku vůbec rušno, poprvé se objevují výklady (smě-
rem do ulice a ve dvoře má svůj výklad i modistka paní Marie 
Pechová. V baráku už ale působí hlavně drogista pan František 
Hruška a jeho drogerie Materialista bude pár let velmi popu-
lární. Stejně legendární je i výrok pana Hrušky, když jeho zá-
kazník požadoval destilovanou vodu, přikázal svému příručímu: 
„Natoč pánovi aqua pumpato“. Inu zlaté časy! Od roku 1977 

se na scéně objevují Domácí potřeby Pardubice, které objekt 
převzaly od zdejších technických služeb. Je tu zřízena specia-
lizovaná prodejna Elektro, s novým zázemím i výklady do ještě 
Gottwaldova náměstí. Ještě v roce 1992 je tu kolaudován ná-
kladní výtah, kterého si nikdo moc neužil, protože už o dva roky 
později byl odstraněn. To už dům vlastnila fi rma Glost a bylo 
to i na „jiném“ náměstí, tentokrát Husově. Pobočka Komerč-
ní banky je tu registrována od roku 1995 a poslední významné 
vnitřní úpravy tu proběhly v roce 2007 (to už ve vlastnictví fy 
Envicomp). V níže uvedené zprávě se dozvídáme, že jedna éra 
tohoto domu končí. V co se promění, se zatím neví, tak možná 
na podzim budeme moudřejší.  ok
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ANDĚLÉ BEZ KŘÍDEL NADĚLOVALI V ČERVNU

O POČETÍ A ZROZENÍ V jednom starém českém 
černobílém fi lmu nalezne pan farář v kostele odložené 
dítě. Kostelník se udiveně ptá „Odkud děcko asi je?“ 
Pan farář se usměje a odvětí „Z nebe, jako všechny děti.“ 
Již od útlého dětství dítě zajímá, odkud přišlo na svět. 
A co je to vlastně početí a narození? V dětských letech 
mu stačí jednoduché vysvětlení, s přibývajícím věkem se 
toho bude dovídat stále více. Možná si později řekne, že 
všechno již o tom zná. Ze školy a ze života přece ví, jak 
probíhají vztahy mezi muži a ženami. Biologie a chemie. 
Ale tyto úctyhodné vědy odpovídají jen na otázku „Jak?“. 
Na otázku „Proč?“ neodpovídají. Nanejvýš se dovíme, že 
jde o nějakou formu náhody podmíněné přirozeným vý-
vojem přírody. Nepřijde vám defi nice fi lmového faráře 
zajímavější a vlastně pravdivější? Pokud ji přijmeme, mu-
síme přijmout i fakt, že život je úžasný dar. Jde o zázrak, 
kterému nikdo z nás vlastně nerozumí, ale prokazatelně 
a opakovaně k němu dochází. 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
12. 7. v 10.00 udělí Mons. Jan Vokál, biskup královéhra-

decký v děkanském kostele v Ledči Svátost biřmování.
2. 8. Horní Paseky-U studánky v 11.00 poutní mše svatá 
9. 8. Kožlí ve 14.30 poutní mše svatá
Jednodenní prázdninové akce pro děti (výlet, sport. odpo-
ledne, tvořivá dílnička, kola…) a podrobnější seznam akcí 
naleznete na: www.ledecns.farnost.cz

 
PŘIPOMÍNÁME SI 
25. 7. Sv. Jakuba, apoštola (Ježíšův učedník, popraven 

kvůli své víře. Dle tradice je pohřben v Santiagu de 
Compostella. Od středověku se sem pořádají pěší pou-
tě).

27. 7. Sv. Gorazda (pocházel z Moravy, byl přímým násle-
dovníkem věrozvěstů)

4. 8. Sv. Jana Maria Vianneye (prostý člověk, který se stal 
knězem, obětavě sloužil druhým. Dnes je dáván za vzor 
kvůli své obětavosti a odhodlání pracovat pro druhé)

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

Jen necelý týden trvalo lidem z Led-
če nad Sázavou a okolí, kteří mají 
dobré srdce a spolupracují s místním 
sdružením Andělé bez křídel, aby vy-
brali přes 11 tisíc korun na repasova-
ný zvedák. Ten pracovníci Centra so-
ciálních služeb Petrklíč potřebují pro 
bezpečný přesun osob s postižením 
na lůžko nebo třeba invalidní vozík.

„Poprvé jsme se s lidmi ze sdružení 
Andělé bez křídel a Andělé bez kří-
del – bazárek za pár kaček na dobrou 
věc potkali v období nouzového sta-
vu, kdy jsme šili roušky pro potřebné 
z Ledče i širšího okolí. Chyběly nám 
gumy nebo jehly do šicích strojů a oni 
nám je nakoupili. Šlo o drobnou, ale 
v tu chvíli významnou pomoc,“ svěřil 
vedoucí Centra sociálních služeb Pe-
trklíč Miroslav Sklenář. A zanedlouho 
na to se Andělé bez křídel rozhodli, že 
Petrklíči pomohou znovu, to když při-
šli s nápadem věnovat Petrklíči pení-
ze na pořízení repasovaného zvedáku. 
„Tento velký pomocník, který nám, 
jak věříme, bude sloužit dlouhá léta, 
dorazil ve středu 10. června. Hned 
jsme ho složili a okamžitě začali vy-
užívat. Odlehčí našim pracovníkům 

a eliminuje nebezpečí úrazu,“ po-
chvaluje si Miroslav Sklenář, který si 
potřebnost podobné pomůcky uvědo-
mil, když se jedna z pracovnic zranila 
při manipulaci s uživatelem.

Andělům bez křídel tak směřuje 
velké poděkování a navíc pozvánka 
na prohlídku Centra sociálních služeb 

Petrklíč. „Dámy ze sdružení jsme 
pozvali na seznamovací prohlídku 
s naším zařízením. Chceme jim uká-
zat, jak to u nás chodí. Děkujeme za 
skvělou spolupráci,“ uzavřel Miro-
slav Sklenář. 

Monika Brothánková, 
PR, OCH H. Brod
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ZAHRÁDECKÁ POUŤ V ROUŠKÁCH

V novodobé historii kostela sv. Víta v Zahrádce 
byla tradice poutí konaných k svátku sv. Víta ob-
novena v roce 2003. Na letošek tedy Spolek Přátelé 
Zahrádky připravil již 18. ročník této akce. Celkově 
je to už 20 let od prvního otevření kostela pro veřej-
nost po 25 leté odmlce vyvolané likvidací městečka 
a neúspěšným pokusem z 80. let minulého století 
o zřízení památníku zátopové oblasti vodního díla 
Želivka. 

Konání letošní pouti bylo ovlivněno jednak stále 
platnými vládními epidemiologickými opatření-
mi proti šíření koronaviru, jednak nepřízní počasí. 
Celodenní vytrvalý mírný déšť přiměl organizáto-
ry přesunout všechny pouťové aktivity do interiéru 
kostela, kde platila povinnost mít nasazenou ochra-
nu nosu a úst a použít dezinfekci před vstupem do 
objektu. Na akci nebylo možné zakoupit občerstvení 
a pro špatné počasí nepřijel ani tradiční zahrádec-
ký prodejce pouťových suvenýrů pan Josef Kuče-
ra. Účastníci si tak mohli zakoupit jen upomínkové 
předměty s tématikou Zahrádky, které připravuje 
a prodává Spolek Přátelé Zahrádky. Letos muselo 
být s ohledem na nepříznivé počasí prodejní místo 
i při pouti umístěno uvnitř kostela a nikoli ve stánku 
na náměstí. 

Mše sloužené ledečským děkanem ThDr. Janem 
Bártou se zúčastnilo na 50 věřících a navazující vel-
mi pěkný koncert folkového dua Ty a My z Hum-
polce sledoval jen necelých 30 posluchačů. Po celou 
dobu akce panovala v kostele až nezvykle tichá ko-
morní atmosféra.

Počasí zkomplikovalo život i svatebčanům, kteří 
měli domluven svatební obřad v pravé poledne před 
kostelem. Před deštěm se však museli uchýlit do jeho 
interiéru, kde se nakonec díky vzájemnému pocho-
pení snad bez větších problémů vystřídali s organi-
zátory pouti připravujícími ve stejnou doprovodnou 
výstavu a technické zázemí. A navíc novomanželům 
pršelo štěstí, jak se říká!

Příležitostná výstava v kostele připomněla 100. 
výročí uzákonění defi nitivní podoby naší státní vla-
ky v červeno-bílém provedení a modrým klínem do 
poloviny její délky. Na další z nástěnek byl připo-
menut osud Pátera Josefa Toufara, který v Zahrádce 
zahájil své kněžské působení v letech 1940–1948 
a který po mučení komunistickou státní bezpečností 
zemřel právě před 70 lety. 

Ve vitríně v interiéru kostela bude i při dalších ak-
cích v průběhu léta možno vidět připomínku 75. výročí 
ukončení druhé světové války v regionu. Je zde unikát-
ní fotografi e z vítání Rudé armády v Zahrádce 10. květ-
na 1945. Je to fotografi e z archivu paní Boženy Tiché, 
jediná z této události, jejíž sken má Spolek k dispozi-
ci. Vystaveny jsou i fotografi e z Ledče nad Sázavou 
a Havlíčkova Brodu z archivu tamního muzea.

Ve druhé vitríně si můžete připomenout loňský 
úspěšný projekt Spolku Přátelé Zahrádky, tedy po-
řízení nového zvonu Josef věnovaného na paměť 
800. výročí první písemné zmínky o Zahrádce a Pá-
tera Toufara. Poděkování za to patří zejména cca 
450 dárcům, díky nimž se za neuvěřitelně krátkou 
dobu necelého ¾ roku podařilo shromáždit potřebné 
fi nanční prostředky a realizovat výrobu i posazení 
zvonu včetně elektrického ovládání a nutných úprav 
na věži kostela za celkových 477 tisíc Kč.

Věříme, že ti, kteří i za nepříznivého počasí vážili 
cestu do Zahrádky, si odnesli příjemný zážitek a že se 
zde za lepšího počasí ve zdraví opět v hojnějším počtu 
sejdeme! Kostel by měl být k prohlídce otevřen opět 
2. srpna cca od 12 do 14 hodin při příležitosti pouti 
u Křižné studánky na Zahrádkou. Spolek Přátelé Za-
hrádky chystá program pro děti i dospělé tradičně na 
Hradozámeckou noc 29. 8. od 18 do 22 hodin a vzpo-
mínku na zahrádecké rodáky před svátkem Všech sva-
tých 24. 10. od 14 do 17 hodin. Zda a v jakém rozsahu 
bude možné uspořádat oblíbený předvánoční koncert, 
teprve uvidíme. Předběžně je plánován na 12. prosin-
ce od 17 hodin.  Ing. Jan Čihák
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MATURITNÍ ZKOUŠKY, ABSOLUTORIA,
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

A KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 V LEDČI

V souvislosti 
s aktuální mi-
mořádnou situ-
ací vyvolanou 

epidemií koronaviru se ve druhém pololetí letošního 
školního roku výuka na naší škole zcela proměnila 
a přešla do online provozu. Asi v největší nejistotě byli 
žáci a studenti končících ročníků, kteří se v této době 
intenzivně připravovali na závěrečné zkoušky, ma-
turitní zkoušky a absolutorium. Hodnocení druhého 
pololetí bylo podle nových kritérií a všichni žáci kon-
čících ročníků úspěšně poslední ročníky ukončili. Mi-
mořádná doba přinesla mnoho změn a zrušení mnoha 
školních tradic (například se letos nekonaly písemné 
práce z českého jazyka a literatury a písemné zkoušky 
z cizích jazyků, dále poslední zvonění, slavnostní za-
hajování zkoušek a slavnostní ukončení studia atd.). 
Dlouhou dobu jsme nejistě čekali, co závěr školního 
roku přinese. Budou, či nebudou letos maturitní zkouš-
ky, závěrečné zkoušky či absolutorium? V květnu při-
šlo rozhodnutí o rozvolňování opatření a od 11. května 
2020 bylo umožněno žákům a studentům docházet 
dobrovolně do školy za účelem přípravy na zkouš-
ky. MŠMT stanovilo nové termíny zkoušek, vydalo 
novou legislativu a zvláštní epidemiologická pravidla 
pro konání zkoušek. Vše se podřídilo stanoveným pra-
vidlům – dezinfekce, roušky, rozestupy, větrání atd.

Maturitní zkoušky v letošním školním roce začína-
ly na konci května pro studenty maturitních ročníků 
střední odborné školy oborů Strojírenství, Informač-
ní technologie a Mechanik seřizovač praktickými 
zkouškami. Ve studijním oboru strojírenství byla 
zkouška zaměřena na výpočty a grafi cké zpracování 
technické dokumentace, v oboru mechanik seřizovač 
studenti programovali v programovacích jazycích 

Heidenhein a Fanuc, v oboru informační technolo-
gie studenti řešili úlohy informačních technologií, 
zejména elektronické prezentace, databáze a počíta-
čovou grafi ku. Součástí byla i část ekonomická, kte-
rá se zaměřovala na zaúčtování účetních případů do 
deníku, výpočet mzdy, odpisů a kalkulace. 

Od začátku června probíhaly didaktické testy 
společné části maturitní zkoušky. Ústní maturitní 
zkoušky na gymnáziu se konaly od 10. do 16. červ-
na a na střední odborné škole od 15. do 17. červ-
na. Na gymnáziu v oktávě přistoupilo k maturitní 
zkoušce sedmnáct studentů, všichni prospěli, z toho 
sedm s vyznamenáním. Ve 4.B vykonalo všech de-
set studentů maturitní zkoušku úspěšně, z toho čtyři 
s vyznamenáním. Na odborné škole ve víceoboro-
vé třídě přistoupilo k maturitní zkoušce osmnáct 
studentů (jeden student nekonal maturitní zkoušku 
z důvodu nemoci), ústní zkoušku vykonali úspěšně 
všichni, z toho tři s vyznamenáním. Čtyři studenti 
si však budou muset zopakovat jeden didaktický test 
v září. Přesto můžeme celkově maturitní zkoušky 
hodnotit jako velmi úspěšné. Předávání maturitních 
vysvědčení bylo jiné než v minulých letech. I když 
počasí nepřálo, studenti gymnázia převzali matu-
ritní vysvědčení v pátek 19. června na nádvoří le-
dečského hradu za přítomnosti vedení školy, rodičů 
a starosty města Ledeč Ing. Zdeňka Tůmy. Studenti 
střední odborné školy převzali maturitní vysvědče-
ní v pondělí 22. června.

ABSOLUTORIA STUDENTŮ VYŠŠÍ ODBOR-
NÉ ŠKOLY vzdělávacího programu Ekonomika 
a management podniku studijní skupiny 3.VE se za-
měřením na ekonomiku se konala ve středu 3. červ-
na 2020. Po tříletém studiu osm studentů přistoupilo 
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k absolutoriu, kde obhajovali své absolventské prá-
ce, absolvovali zkoušku z cizího jazyka a zkoušku 
z odborných ekonomických předmětů. Odborníkem 
z praxe a zároveň oponentem absolventské práce za 
společnost Galatek, a. s. Ledeč nad Sázavou byla 
Bc. Jana Trpišovská. Po úspěšném složení všech 
zkoušek všichni absolventi obdrželi v pátek 5. červ-
na své diplomy a možnost užívat titul DiS. 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY se konaly na střední 
odborné škole v učebních oborech Strojní mechanik 
třídy 3.SM a nástrojař třídy 3.NS. Po tříletém studiu 
jedenáct žáků přistoupilo k závěrečné zkoušce, která 
se skládala z písemné zkoušky, praktické zkoušky 
z odborného výcviku a ústní zkoušky. Zkoušky se 
skládají ve „státní“ formě dle jednotného zadání. 
Ústních závěrečných zkoušek se jako každoročně 
zúčastnil i odborník z praxe (generální ředitel Wi-
kov Sázavan, s. r. o. Zruč nad Sázavou). Závěrečné 
zkoušky vykonalo úspěšně devět žáků, z toho čtyři 
žáci s vyznamenáním. Tři žáci si musí některé dílčí 
zkoušky v září zopakovat. V pátek 19. června byly 
na nádvoří ledečského hradu předány výuční listy 
za přítomnosti vedení školy, rodičů a starosty města 
Ledeč nad Sázavou Ing. Zdeňka Tůmy.

Všem absolventům přejeme hodně dalších studij-
ních, pracovních i soukromých úspěchů. Poděková-
ní patří i členům zkušebních komisí, kteří pracovali 
v náročných epidemiologických podmínkách. Děkuji 
touto cestou všem rodičům našich absolventů, kteří 
nemalou měrou podporovali své děti ve vzdělávání, 
děkuji za vzájemnou spolupráci, která vedla ke spo-
lečnému úspěšnému cíli. Děkuji vedení města Ledeč 
nad Sázavou, společnosti Kovofi niš, a. s. Ledeč nad 
Sázavou a společnosti Wikov Sázavan, s. r. o. Zruč 
nad Sázavou za podporu našim absolventům.

Nastal závěr školního roku 2019/20, školního 
roku, který změnil všechny pečlivě naplánované 
roční plány a standardní chod školy. Školní rok, kte-
rý ve svém druhém pololetí přinesl něco, s čímž ne-
měl nikdo z nás zkušenosti a vše se najednou muselo 

řešit operativně dle možností. Žáci a studenti přišli 
o možnost chodit denně do školy, účastnit se spo-
lečných školních akcí, zahraničních zájezdů, kurzů, 
exkurzí, výletů, soutěží, olympiád, projektů, krouž-
ků atd. To, co dříve zcela zajistila škola, se často pře-
sunulo na rodiče. Přesto jsme vzdělávání na dálku 
společně zvládli a úspěšně ukončili. Je také nutné 
dodat, že i v této době se naši žáci a studenti účast-
nili krajských, celostátních i mezinárodních online 
soutěží. Dařilo se jim výborně, s předním umístěním 
v krajských kolech a výhrou v mezinárodní literární 
soutěži (info www.gvi.cz). Máme ve škole mnoho ši-
kovných, nadaných, talentovaných a úspěšných žáků 
a studentů. Červnové činnosti ve škole se omezily na 
dobrovolné třídnické hodiny, skupinové konzultace, 
praktickou výuku ve školních dílnách a někteří žáci 
strojírenských oborů absolvovali od 15. června do 
3. července ve školních dílnách druhý svářecí kurz. 
To vše s mimořádnými hygienickými pravidly.

Úprava opatření ministerstva zdravotnictví umož-
nila předat vysvědčení všem žákům ve třídě, a tak 
si 30. června všichni žáci (po předložení čestného 
prohlášení) mohli přijít osobně do školy pro vysvěd-
čení. Končí jeden netradiční školní rok a ve škole se 
intenzivně pracuje na přípravě dalšího. Věřme, že od 
září bude zase vše tak, jak to má být.

Přesto si myslím, že i v této nelehké době nás tato 
„COVID“ zkušenost posunula o něco dále. Začali 
jsme více přemýšlet o lidských hodnotách, zejména 
o zdraví. Zjistili jsme, jak moc pro nás znamená lidský 
kontakt, osobní svoboda pohybu, setkávat se, těšit se 
z přítomnosti ostatních atd. Zdokonalili jsme se v elek-
tronické komunikaci, začali jsme se vzdělávat online 
a mnozí poznali, jak náročná je práce z domova. 

Děkuji svým pedagogickým i nepedagogickým 
zaměstnancům za zodpovědnou práci, děkuji všem 
rodičům za pomoc při řešení výuky a našim žákům 
a studentům za pečlivý přístup k online vzdělávání. 
Přeji všem pěkné, klidné, slunečné prázdniny nebo 
dovolenou a hlavně hodně zdraví. 

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka
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MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH NAŠICH STUDENTEK

ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

V rámci spolupráce naší školy a univerzity v ruském městě Tula 
se žáci vyšších ročníků gymnázia zúčastnili literární soutěže „МИР 
ВАM“. Soutěž měla být připomenutím 75. výročí konce 2. světové 
války a její téma bylo převzato z poselství L. N. Tolstého světu.

Tato soutěž měla mezinárodní charakter, zúčastnili se jí studenti 
z různých zemí světa, např. z Turecka, Řecka, Vietnamu atd. a po-
jítkem mezi nimi bylo právě studium ruského jazyka. Naši studenti 
byli nováčky.

Školu reprezentovaly se svojí povídkou studentky sexty: Vendula 
Kroutilová, Marie Svobodová a Kateřina Tulachová. A právě tato 
práce zaujala porotu soutěže natolik, že byla vyhodnocena jako nej-
lepší ve své kategorii a děvčata získala 1. místo.

Toto krásné umístění je velký úspěch nejenom pro studentky, ale 
i pro nás pedagogy.

Děvčatům gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů při 
studiu. 

Ing, Marie Jiráková, vyučující ruského jazyka

• Divadelní a šermířská společnost ve spolupráci se 
správou hradu Lipnice v Lipnici n./S. pořádá NOČ-
NÍ PROHLÍDKY HRADU LIPNICE ve dnech 3., 
4., 5., 17., 18., 24., 25. července a 7., 8. srpna 2020. 
Začátek prohlídek ve 20:00 hod. a ve 22:30 hod. 
Vstupenky nutno předem závazně objednat. Více 
info na www.hrad-lipnice.cz/cs.

• HŠ THORWALD Vás zve na akci VIKINGOVÉ 
V JÓMSBORGU, která se uskuteční v sobotu 
4. července až 6. července 2020 v ulici Z. M. Kudě-
je na břehu Sázavy od 14:00 hod. Vstupné: sobota 
80 Kč/40 Kč, neděle 20 Kč/5 Kč. Těšit se můžete na 
tržiště, krčmu, díly, projížďky na drakkaru. Program: 
sobota: 2 bitvy, neděle: Lukostřelecký a šermířský 
turnaj. Info na facebook.com/renda.ledlova/. 

• Přátelé podlipnických kostelů Vás zvou na akci s ná-
zvem TÝDEN PRO PODLIPNICKÉ KOSTELY, 
která se uskuteční od neděle 5.–12. července 2020. 
Můžete se těšit na bohatý program v jednotlivých 
dnech, který naleznete na www.podlipnickekostely.cz

• Mc Ledňáček Vás zve na PROCHÁZKU NA LIP-
NICI, která je spojená s hledáním pokladu. Procház-
ka se koná ve čtvrtek 9. července 2020.

• SDH Kamenná Lhota Vás zve na DĚTSKÝ DEN, 
který se uskuteční v sobotu 11. července 2020 od 
14:00 hod. na fotbalovém hřišti v Kamenné Lhotě. 
Celé odpoledne budou probíhat hry pro děti za různé 
odměny. Občerstvení a hudba zajištěno.

• Letos se již po sedmnácté uskuteční akce s ná-
zvem KOLEM MELECHOVA, jedná se o ama-
térský cyklistický závod. Akce se koná v sobotu 
11. července 2020, start závodu je v 11:00 hod. v obci 

Meziklasí (u Dolního Města). Prezentace probíhá od 
9:00–10:45 hod. Trasa povede po komunikacích II. 
A III. třídy, mezi obcemi Meziklasí – Dolní Město – 
Rejčkov – Kouty – Bojiště -–Trpišovice – Meziklasí. 
Muži se budou rozdělovat do kategorií podle věku, 
dále bude kategorie ženy a junioři. Startovné: regis-
trace na místě 150 Kč, registrace na webu 120 Kč. 
Více informací a podávání přihlášek na stránce 
www.melechov.cz.

• Mc Ledňáček Vás zve ve čtvrtek 16. července 2020 
do OTEVŘENÉ HERNIČKY od 9:00–12:00 hod.

• SDH Hněvkovice si Vás dovoluje pozvat na KÁCE-
NÍ MÁJE, které proběhne 

• v sobotu 18. července 2020 jako každým rokem 
u křižovatky a pak bude zábava pokračovat u hasič-
ské zbrojnice Hněvkovice u Ledče.

• Mc Ledňáček Vás zve na VÝLET DO ZÁCHRAN-
NÉ STANICE PAVLOV. Výlet se uskuteční ve 
čtvrtek 23. července 2020.

• Melechov z.s. Vás zve na sportovní akci MALÝ ŽE-
LEZNÝ MUŽ MELECHOVA, která se uskuteční 
v sobotu 25. července 2020 v Koutech u Ledče v re-
stauraci Na Vršku. Prezentace bude od 8:30–9:30 hod 
a start od 10:15–10:30 hod. Tento závod je zařazen do 
Poháru triatlonu Běžce Vysočiny a Poháru Melecho-
va. Více informací na stránce www.melechov.cz.

• Mc Ledňáček Vás zve ve čtvrtek 30. července 2020 
do OTEVŘENÉ HERNIČKY od 9:00–12:00 hod.

• Mc Ledňáček Vás zve na výlet na VÝSTAVU LEGO 
KOSTIČEK do Světlé n/S. Výlet se koná ve čtvrtek 
6. srpna 2020.

Tereza Doležalová, Dana Sedláčková, DiS.
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LEDEČSKÝ KRÁČIVEC PETR MINÁŘ VYSTAVUJE
NA HRADĚ

Má-li německá literatura od 19. století zvláštní po-
stavu Ježipetra, má Ledeč od roku 1962 (kdy se v Háji 
narodil a dětství prožíval zde na hradě) pro změnu 
Pětipetra. Už dávno mám dojem, že Petr Minář patří 
k Ledči nad Sázavou tak úzce, jako k ní patří třeba řeka 
Sázava. Je její protékající duší, okouzleným kráčivcem 
i bedlivým života-účastníkem. Bývá často vykročen na 
všechny světové strany současně a ještě k tomu kamsi 
nahoru. Je ostatně zajímavé, že všechny jeho přezdívky 
v sobě nesou číslovku „pět“: Pětipetr – Pětipes – Pětina. 
Sám pro sebe je čtu jako metafory vrstevnatosti jeho ta-
lentů a zájmů. S různými formacemi hrával na kytaru, 
zpíval, skládal texty i hudbu; maluje, sochá, sbírá léčivé 
byliny... Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou to 
jen chvilkové vášně a letmé pohnutky. Myslím však, že 
všechna Pětipetrova vykročení spíná jakási společná 
vnitřní spona: slovem i barvou, vrypem do kamene či 
tónem, stále nějak svědčit o citlivé, po radosti touží-
cí duši. O labyrintu světa a chvějícím se srdci člověka, 
které je „sevřené a plné těžké lidské krve“, jak kdysi 
poznamenal dramatik Johan Nestroy. A o světě, který 
nás hostí a přitom byl a bude, i když už my nebudem. 
Chci říci jedno – za Pětipetrovými uměleckými i lid-
skými výpravami i návraty je přítomno osobité hledání 
smyslu světa a života. 

Jak sám Petr přiznává a je to patrné i na těchto vysta-
vených skulpturách, zásadní vliv na jeho tvorbu mělo 
a má přátelství s malířem a sochařem Jiřím Baštou. Sko-
ro by se mohlo říci, že Jirka je Pětipetrovým mistrem. 

A nejen Pětipetrovým, neboť Jirka svým charizmatem 
ovlivnil celou řadu svých spolužáků i kamarádů. A pa-
trně to byl Bašta, který Pětipetra nepřímo, beze slov, 
navedl a dodal mu odvahu k práci na kamenných plasti-
kách, k sekání a tvarování tvrdé a nepoddajné vysočin-
ské žuly. Kdo si někdy zkusil sekat do tvrdého kamene, 
ví, že je k tomu třeba nejen síly a trpělivosti, ale také 
zarputilosti a porozumění pro živel šutru.

Pětipetrovy kamenné stély často připomínají lody-
hy či útlé a ostré listy travin. Nebo křídla, která nám 
tu pro důkaz existence zanechali andělé. Ač hmotné, 
mají v sobě jistý druh subtilnosti. Nepadají do země, ba 
naopak, směřují spíš vzhůru, jako kdyby se chtěly od 
pozemskosti odpoutat, vymanit se z té tělesné tíhy. Kří-
dlo, Hlava i Slunce svým tvaroslovím odkazují k něče-
mu pradávnému, odvěkému, prvotnímu. 

Při pohledu na Pětipetrovy stély cítíme, jak autor 
kameni porozuměl, „vyslyšel“ jej a nechal promluvit; 
jak se dokázal nevnutit, kámen nenabourat, ale naopak 
posloužit mu, vyslyšet ho, vyjít mu vstříc. A v tom je 
také jedinečnost všech umění Petra Mináře – zdánlivě 
pusté končiny a prvky světa (v našem případě kamen-
né) proměňuje v obyvatelné. A obyvatelné a žijící popi-
suje jako úžas budící. Činí tak s vděčností, ve vnitřním 
úsměvu.

Výstava Petra Mináře probíhá od 19. 6. do 30. 9. 2020 
v Ledči na hradě v hradním parkánu. Otevřena je jako 
otevírací hodiny muzea. 

Miloš Doležal, foto Marek Chvátal
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HRADNÍ SEZÓNA ZAHÁJENA

ASOCIACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER ČR 
VE SPOLUPRÁCI S VYDAVATELSTVÍM KAM PO ČESKU, 

SPUSTILA ANKETU
O „INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2020“

Kolegové v Havlíčkově Brodě připravili v muzeu 
výstavu pod názvem „Bejvávalo, bejvávalo dobře…“ 
a tento slogan je příznačný i pro současnou situaci 
v letošní sezóně u nás na hradě. Pro dokreslení to-
hoto sloganu, návštěvnost na konci měsíce června 
2019 byla 6768 platících návštěvníků a letos nece-
lých 1700, což překonalo i všechny naše nejčernější 
scénáře.

To není nářek, ale pouze konstatování, že dopady 
korona-doby nenesete jen vy na svých bedrech, ale že 
se tento epidemiologický problém dotkl nás všech.

Čas, který jsme díky nucenému uzavření hradu 
nepromarnili, ba naopak. Podařilo se nám realizovat 
velké množství dobré práce a vyřešit spoustu problé-
mů spojených s výpadkem sezóny. 

Kraj Vysočina si pro rok 2020 vytýčil jako hlavní 
téma „Sklářství na Vysočině“ a i my se do propagace 
tohoto úžasného oboru snažíme zapojit. Není pravda, 
jak někteří škarohlídi propagují, že Světlá nad Sáza-
vou je kolébka sklářství na Vysočině, pravda, jak to 
tak už v dnešní době bývá, je někde jinde. Samotné 
sklářství se k nám na Vysočinu dostalo dle doložených 
písemných pramenů již v polovině 16. století, a to na 
Žďársko a odtud se postupně začátkem 18. století 
rozšířilo i do našich končin. Však i u nás na Ledečsku 
se nacházelo větší množství skláren, brusíren a lomů 
na křemen či vápenec. Z tohoto důvodu jsme chtěli 
složit poklonu našim předkům a vybudovali sklářské 

muzeum, kde se návštěvníci mohou seznámit s his-
torií tohoto krásného řemesla. Nejen historická fakta 
jsou tématem tohoto muzea, najdete tu skleněné ex-
ponáty od těch nejstarších ztvárnění až po dnešní ex-
perimentální výrobky. Poznáte, jak se žilo v hutích, 
brusírnách, či jakým směrem se posouvala výroba 
za doby normalizace ve 20. století. Tato expozice se 
nachází v jižním traktu hradu v nově zpřístupněných 
a opravených prostorách (což samo o sobě stojí za 
zhlédnutí). 

Nejen stavební úpravy jižního traktu a nová expo-
zice byla předmětem našeho snažení pro letošní sezó-
nu, ale i venkovní prostranství se dočkalo úprav. Na 
předlážděné horní nádvoří navazovala nevzhledná 
a časem rozpadlá přístupová komunikace z dolního 
nádvoří. A právě tato cesta se nám za pomoci šikov-
ných kameníků z fi rmy UNIMONT podařila nově 
předláždit a udělat hrad zase o něco krásnější.

Srdečně vás zveme na návštěvu hradu, však neděl-
ní procházka k nám na hrad se může stát příjemným 
zpestřením dne a poznáním naší společné historie. 
Romantické prostory hradu si můžete užít třeba 
i u dobré kávy v naší kavárničce a vytvořit si nevšed-
ní zážitek, který máte takřka za humny.

Tak neváhejte a přijďte nás podpořit, právě teď je 
ten nejvhodnější čas, kdy se nemusíte prodírat davy 
turistů a průvodci si na vás mohou udělat více času.

Luděk Šíma, kastelán hradu

Město Ledeč vás zve na

LETNÍ KINO V LEDČI NAD SÁZAVOU,
které bude probíhat poslední dva víkendy v srpnu (pátek až neděle) na nádvoří 
Hradu Ledeč. Filmy jsou zatím v jednání. V průběhu července se dozvíte podrob-
nější informace na plakátech ve vývěskách, v kulturním programu či na webu 
https://www.ledecns.cz/. 

Doležalová Tereza

Hlasování v anketě je určeno veřejnosti. V každém 
kraji vyhraje jedno informační centrum, které získalo 
nejvíce hlasů, hlasovat pro Ledeč můžete zde: http://
www.kampocesku.cz/informacni-centrum/325/
informacni-centrum-ledec-nad-sazavou, Váš hlas 
je nutné potvrdit na emailu, který zadáte. Anketa 

potrvá do 31. 8. 2020. V loňském roce obsadilo naše 
Turistické informační centrum krásné třetí místo 
v kraji Vysočina, proto jestli jste i nadále spokoje-
ni s místním TIC, podpořte nás. Děkujeme za Vaše 
hlasy. 

Doležalová Tereza
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SLOVO HEJTMANA

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ OVLÁDLY LIGU VYSOČINY
O tom, že letošní sezóna nebyla typickou, není potřeba více psát. 

Ale i v tomto nepříliš hezkém období nacházíme v oddíle házené 
světlé respektive nejsvětlejší chvilky. Nejúspěšnější ze všech kate-
gorií byly naše mladší žačky. Holky letos ukázaly, co umí a jak jsou 
silné. I přes předčasné ukončení sezóny bylo od začátku jasné, kdo 
hraje v kategorii mladších žaček nejlepší házenou.

Tým mladších žaček, který je velmi stabilním týmem, v tomto slo-
žení hraje téměř 3 roky a začátky nebyly jednoduché. Od sezóny, ve 
které jsme výhry těžko hledaly, se holky svojí pílí a zodpovědností 
v tréninku dopracovaly do sezóny, kde těžko hledaly přemožitelky. 
Nejenom, že ukázaly v zápasech velkou bojovnost a chuť vítězit, ale 
zároveň zodpovědný přístup k trenérským radám. Tým pod vedením 
Honzy Peška postupně získával na kvalitě technické, útočné i obran-
né. Zaslouženě si holky vybojovaly v tabulce první místo.

Velkou radost nám udělalo i prvenství v tabulce střelkyň, kterou 
se pro tuto sezónu stala Gabča Pešková. Gabča je jednou z klíčo-
vých hráček, ale nutno podotknout, že házená je týmový sport a bez 

ostatních spoluhráček by první místo nikdy nebylo. Věříme, že to 
Gabče bude střílet i v příštích sezónách a úplně nejlepší by bylo, 
kdyby se v tabulce střelkyň na prvních příčkách umisťovalo co nej-
více ledečských hráček ☺. 

Žačkám k úspěchu gratulujeme a přejeme v dalších sezónách 
úspěch minimálně zopakovat. Cílem pro příští rok je kvalifi kace 
do Žákovské ligy a samozřejmě přední příčky v Lize Vysočiny. Po-
kud bude možnost a čas určitě se družstvo starších žaček zúčastní 
i turnajů mimo ligu, kde si budou holky určitě přát vybojovat také 
medaile.

O prázdninách čeká holky soustředění nejprve na kolech, potom 
klasické soustředění zaměřené především na rozvoj fyzické kondi-
ci. Určitě mají holky ještě co zlepšovat a je potřeba neusnout a stále 
pokračovat v perfektně rozjetém tempu. 

Holky „naše“, vydržte, trénujte a dělejte nám pořád stejnou ra-
dost. 

L. Pešková, oddíl házené

Horní řada zleva – Gabča Pešková, Kristýna Popelková, Niki Výborná, Julča Kudrnová, Kačka Vlastníková, Barča Prchalová, Kačka Eliška Pe-
chancová, trenér Jan Pešek, dolní řada zleva – Agátka Janáková, Míša Fialová, Nella Pitliaková, Stelča Pešková, Barča Šimková. Brankářky: Andy 
Smejkalová, Kája Brixí chybí a dík patří i Klárce Merunkové

Koronavirové období zasáhlo prakticky všechny součásti našeho 
života. Domácnosti i zaměstnání, fi nanční situaci rodin, mnohdy 
jejich vzájemnou pohodu, zvláště citelně byli poznamenáni podni-
katelé. Jednou z nejzávažněji postižených oblastí byl cestovní ruch 
– se všemi jeho podobami, protože ho zasáhla karanténní opatření 
– tedy hlavně omezení pohybu a setkávání občanů.

Všichni vnímáme nutnost probuzení této oblasti lidské činnosti 
– zvláště v době začínající turistické sezóny. Platí to i pro náš kraj 
– pro Vysočinu, kde jsou právě volnočasové aktivity pro mno-
ho lidí nejen zdrojem příjemného odpočinku, ale i podstatným 
pramenem základních příjmů. Ztráty z uplynulých měsíců budou 
podnikatelé jen obtížně dohánět. Negativní vliv na cestovní ruch 
nemá jen doba od vyhlášení nouzového stavu do znovuotevření 
atraktivit, ubytovacích a stravovacích kapacit, ale také pokles za-
hraničních návštěvníků, omezení konferenční turistiky, nemož-
nost konání „velkých“ akcí sportovních i kulturních a další. Na 
krajském úřadě si to uvědomujeme a připravili jsme řadu opatření 
na pomoc této oblasti.

Rozhodli jsme se mezi jiným vyhlásit soutěž „Vysočina – moje 
dovolená“, v rámci které se mohou podnikatelé, spolky, příspěv-
kové organizace nezřizované krajem či obecně prospěšné společ-
nosti zapojit do tvorby nové či inovované ucelené nabídky služeb 
na určitém území Kraje Vysočina – jde především o konkuren-
ceschopné produkty v oblasti cestovního ruchu na trhu ovlivně-
ném pandemií. Dalšími podpůrnými opatřeními Kraje Vysočina 
je také program na podporu marketingových aktivit „Marketing 
v cestovním ruchu 2020“. Uvažujeme o fi nančním zvýhodnění 
pro návštěvníky ubytovacích zařízení či o slevách ze vstupného 
do krajem zřizovaných kulturních a turistických míst. O těch-
to benefi tech budeme ještě jednat. Vše je odvislé mimo jiné od 
toho, jakou fi nanční pomoc bude moci Kraj Vysočina uvolnit. My 
všichni můžeme osobně pomoci našemu regionu i tím, že svou 
dovolenou budeme orientovat právě na krásná místa Vysočiny – 
a těch není málo. 

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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HC LEDEČ V SÍNI SLÁVY ČESKÉHO HOKEJE

NABÍDKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

V úterý 16. června 2020 byla slavnostně otevřena unikátní výstava 
v Síni slávy českého hokeje pod názvem KOLÉBKY HOKEJE.

Výstava je věnována historii českého hokeje z pohledu malých klubů, 
které jsou nepostradatelné ve výchově a péči o malé hokejisty. Vždyť 
většina hráčů na vrcholové úrovni vzešla a jistě i vzejde právě z malých 
klubů, jako je ten náš. Výstava také připomíná, že bez nadšenců, dob-
rovolníků, trenérů, funkcionářů a rodičů by náš sport vůbec nešlo dělat 
a rozvíjet.

Náš klub byl osloven a vybrán vzhledem ke své historii a příkladné péči 
o mládež. Práce s mládeží je kontrolována a metodicky vedena přímo ho-
kejovým svazem a také svazovým trenérem. Klub se snaží podmínky ma-
lým hokejistům a hokejistkám neustále vylepšovat a shánět lepší zázemí, 
aby je hokej nejen bavil, ale v budoucnu se třeba stal i jejich „obživou“.

Připravili jsme vitrínu s artefakty našeho klubu, kde je náš dres, výroční 
puky a také originál poháru Josefa Vašíčka, o který se začátkem září jen 
v Ledči nad Sázavou nepřetržitě bojuje už od roku 2012. Návštěvníci vý-
stavy se mohou seznámit s historií našeho klubu, fotografi emi z historie 
a také mohou slyšet znít v prostorách výstavy naši klubovou hymnu. 

Jan Malík

Pro nadcházející školní rok 
2020/2021 nabízíme 50 zájmových 
útvarů pro děti i dospělé. Podrobné 
informace ke každému kroužku či 
kurzu naleznete na www.svcledec.cz 
Popřípadě se dotazujte na emailové 
adrese svobodova@svcledec.cz

Taneční skupina SMILE DANCE (9–13 let)
Taneční skupina LOVELY DIAMOND (od 3 let)
Taneční skupina SWEET DIAMOND (5–7 let)
Taneční skupina MINI DIAMOND (8–11 let)
Taneční skupina MAGIC DIAMOND (12–16 let)
Taneční skupina LADY DIAMOND (17–25 let)
Taneční kurz (od 15 let)
Házená mini + přípravka (předškoláci – 4. třída)
Házená mladší žačky (5.–7. třída)
Házená mladší žáci (5.–7. třída)
Házená starší žačky (7.–9. třída)
Házená starší žáci (7.–9. třída)
Házená dorostenky (od 15 let)
Házená dorostenci (od 15 let)
Tenis s Markem I (6–9 let)
Tenis s Markem II (10–15 let)
Volejbal (od 7. tříd)
Pohybové hrátky (3-6 let)
Sportovní kroužek se základy atletiky I (1.–4. třída)
Sportovní kroužek se základy atletiky II (od 10 let)
Florbal I (od 2. tříd)
Florbal II – závodní příprava (od 6. tříd)
Krasokroužek I (od 4 let)
Krasokroužek II (od 6 let)

Kendó (od 6 let) 
Jogínci (od 6 let)
Keramický kroužek I (předškoláci–2. třída)
Keramický kroužek II (1.–5. třída)
Keramický a výtvarný kroužek III (6.–9. třída)
Tvořílek (předškoláci–2. třída)
Kreativní dílnička (od 1. tříd)
Smaltování – drátování (5.–9. třída)
Angličtina pro nejmenší I (3–5 let)
Angličtina pro nejmenší II (5–6 let)
Angličtina pro děti I (7–9 let)
Angličtina pro děti II (10–12 let)
Angličtina III (13–15 let)
Přírodovědný klubík (předškolní–4. třída) 
Klub zábavné logiky a deskových her (od 2. tříd)
Hravě zdravě (7–10 let)
Střih videa/TV BARBORKA–mediální vých. (od 

11 let)
Amatérská kytara (od 12 let)
Elektrická rocková kytara (od 14 let)
Aerobic se Štěpánkou 
Orientální tance – „SAFEJA“
Taneční skupina LEADER DIAMOND (25+)
Taneční skupina pro dospělé HAPPY DANCE 

(30+)
Hravě zdravě (dospělý, rodiče s dětmi 3–7 let)
Keramika pro dospělé 
Smaltování – drátování pro dospělé 

V tanečním kurzu, který začíná v září, máme ještě vol-
ná místa pro děvčata. Informace a přihlášku do kurzu 
najdete na našich www stránkách.  HAN
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Začátkem července letošního roku oslavila 
významné životní jubileum nejznámější 
ledečská kadeřnice,
paní JARUŠKA ČAMBALOVÁ. 

Hodně zdraví, štěstí, kreativity 
a sil do dalších let přeje bývalý kolektiv 

kadeřnic a kosmetiček.

Rádi bychom poděkovali všem přátelům, známým, kamarádům 
a příbuzným, kteří se přišli naposledy rozloučit
s panem STANISLAVEM JIRSOU. 
Zemřel 17. června 2020 po delší nemoci.

Za projevenou soustrast děkuje manželka a děti s rodinami.

Dne 12. července letošního roku uplynou 
čtyři smutné roky od chvíle, kdy nás opustila 
naše drahá maminka,
paní MARIE PAJEROVÁ z Dolního Města. 
Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste ji znali 
a měli rádi.

S láskou a každodenní vzpomínkou dcery
s rodinami.

Dne 4. července uplynulo již 16 let, kdy nás 
navždy opustil pan MARTIN FOTR z Ledče 
n. S. 
Děkujeme všem, kteří mu, spolu s námi, věnují 
tichou vzpomínku.

Manželka a dcery s rodinami

Dne 30. července 2020 uplyne pro nás velmi 
smutný rok, kdy nás navždy opustila naše dra-
há manželka, maminka, babička a prababička, 
paní ANNA ŠTĚPÁNKOVÁ z Ledče n. S. 
Vzpomeňte s námi, kdo jste ji znali a měli 
rádi.

S láskou a úctou vzpomínají manžel, 
dcera a syn s rodinami.

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

Rodina


