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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

V červenci roku 2020 se rada města sešla dne 13. července. 
Do červencového LZ zařazujeme i některé body z RM z 29. 6. 
2020, neboť  tato rada byla  již po uzávěrce červnového LZ. 
Na svém jednání rada města probrala tyto podstatné body:
•	 Schválení  uzavření Smlouvy o poskytnutí  dotace  z  roz-
počtu Kraje Vysočina na podporu realizace projektu „Pří-
stavba  šaten  zimního  stadionu“  ve  výši  1  380  412,- Kč 
s Krajem Vysočina.

•	 Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fon-
du Vysočiny Kraje Vysočina na realizaci akce „Ledeč nad 
Sázavou, výroba nových oken a dveří márnice na hřbito-
vě kostela Nejsvětější Trojice“ ve výši 50 % z celkových 
nákladů  projektu  (nejvýše  však  44  500,-  Kč)  s  Krajem 
Vysočina.

•	 Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí  dotace  z Fondu 
Vysočiny Kraje Vysočina na realizaci akce „Vybavení odpo-
čívky na turistické trase v Ledči nad Sázavou“ ve výši 50 % 
z  celkových  nákladů  projektu  (nejvýše  však  42  500,- Kč) 
s Krajem Vysočina.

•	 Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočiny Kraje Vysočina na realizaci akce „Rekonstrukce 
a pořízení vybavení prádelny v sídle Pečovatelské služby 
Ledeč nad Sázavou“ ve výši  66 % z  celkových nákladů 
projektu (nejvýše však 249 972,- Kč) s Krajem Vysočina.

•	 Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočiny Kraje Vysočina na realizaci akce „Pořízení kon-
vektomatu pro  školní  jídelnu ZŠ v Ledči  nad Sázavou“ 
ve výši 20 % z celkových nákladů projektu (nejvýše však 
120 000,- Kč) s Krajem Vysočina.

•	 Schválení uzavření Smlouvy o dílo se společností AVE-
TON s.r.o., jejímž předmětem je dodávka a montáž akus-
tických prvků do sálu ZUŠ a provedení akustických mě-
ření za cenu 419 953,49 Kč vč. DPH.

•	 Schválení  ceníku  za poskytované  služby  (vstupné  a  po-
platky  za  pronájem  ledové  plochy)  v  areálu  městského 
zimního stadionu – ATOS aréna s platností od 1. 8. 2020 
(pronájem ledové plochy nově za 2000 Kč, v dopoledních 
hodinách ve všední den 1000 Kč).

•	 Souhlas s přijetím finančního daru na zajištění sportovní 
činnosti mládeže do 19 let odd. SVČ, a to od: ČESKÉHO 
ATLETICKÉHO SVAZU v částce 1.250,- Kč. 

1. Schválení přijetí finančního daru z Kraje Vysočina „Da-
rovací smlouva na podporu převodů vzdělávací činnosti 
z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdě-
lávání v roce 2020“ ve výši 291.276,- Kč.

•	 Schválení  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  města  pro  rok 
2020 organizacím a spolkům v celkové výši 33.778,- Kč 
(Melechovský okruh, Centrum české historie o.p.s., Spo-
lek pro lůžkový hospic Mezi stromy z.s.).

•	 Schválení žádostí o snížení či odpuštění části nájemného 
týkajícího  se  nebytových  prostor    a  pozemků  určených 
k podnikání v souvislosti s pandemií koronaviru.

•	Neschválení  bezplatného  záboru  veřejného  prostranství 
(náměstí)  za  účelem  provozování  rychlého  občerstvení 
společnosti AKROBRAB s.r.o. 

•	 Schválení  kupní  smlouvy  na  sanitární  buňku  na  letním 
stadionu (hřiště Na pláckách).

Zastupitelstvo města se v měsíci červenci nesešlo.

Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je na-
plánován na 14. září 2020.

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

Mgr. M. Simandl, místostarosta

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 SRPEN 2020

Český svaz chovatelů v Leštině u Světlé n. S. vás srdečně zve na

OKRESNÍ VÝSTAVU  
KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE

12. – 13. ZÁŘÍ 2020
Možnost nákupu chovných zvířat, občerstvení i bohatá tombola.

Výstava je pořádána za významné podpory
Kraje Vysočina a Obecního úřadu Leština u Světlé n. S.

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

15. – 16. 8. Dr. Biesieda Ganna,  
U Trojice 4059, H. Brod Tel.: 777 505 212

22. – 23. 8. Dr. Kotrbová Věra,  
Dobrovského 2023, H. Brod Tel.: 569 422 741

29. – 30. 8.  Dr. Lánová Milena,  
Na Rozcestí 82, Ždírec n. D. Tel.: 569 694 639

5. – 6. 9. Dr. Longin Petr,  
Husova 3622, H. Brod Tel.: 776 116 125
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OPRAVA BŘEHU SÁZAVY

Povodí Vltavy,  státní  podnik  realizuje  v  ulici Mlýn-
ská  v  Ledči  nad  Sázavou  (od  Kůrkova  jezu  po  pevný 
jez) stavbu „Sázava, Ledeč nad Sázavou, ř. km 128,942 
– 129,280 – oprava opevnění levého břehu“. Zhotovite-
lem  akce  je  společnost Dredger,  s.r.o. V  rámci  záměru 
dojde k opravě stávajícího kamenného opevnění.  Stavba 
je  rozdělena na několik úseků, kde  je postupně  rozebí-
ráno stávající opevnění, vybudována jímka a odčerpána 
voda pro zabetonování betonové patky, dále upraven te-
rén a položena nová dlažba z lomového kamene do be-
tonového lože. Předpokládaný termín dokončení prací je  
6. září 2020.

-OdMI-

Poznámka redakce: Oblíbené místo, kde vodáci zaha-
jují své cesty za prázdninovými dobrodružstvími po řece 
Sázavě,  zůstaly  přes  rekonstrukci  nábřeží  zachovány. 
Vešli se sem v pohodě všichni, dělníci, čerpadla i vodá-
ci s veškerým vybavením. Ti první, zahalení v montér-
kách  a  reflexních  vestách,  nejspíš  rekreantům  záviděli. 
Ti druzí, vodáci a rekreanti, získali jedno dobrodružství 
navíc, a to ještě před prvním projetím jezu. Podle výbavy 
v chladicích boxech však nejspíš dost brzy zapomenou 
i na tuhle epizodku. Nám tady alespoň na pár let zůstane 
trvalejší památka, opravené nábřeží.

ok

Koncem července byly zahájeny práce týkající se opra-
vy  komunikace  v  ulici  Hrnčíře.  Zhotovitel,  Hradecká 
společnost s. r. o.,  má již připraveny vyrobené železobe-
tonové prefabrikáty potřebné k zatrubnění vodoteče, tak 
může začít s pracemi v terénu. V průběhu měsíce srpna 
a  září  budou  dle  předběžného  harmonogramu  probíhat 

zemní práce a nejdéle v říjnu by měly být dokončeny po-
vrchy komunikace a chodníků.
Ulice bude během realizace pro provoz zcela uzavřena.
Popelnicové stání na separovaný odpad umístěné do-

posud v této ulici bylo dočasně přesunuto za sokolovnu. 
-OdMI-

OPRAVA ULICE HRNČÍŘE
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Nikolas JanákMeda Štalmachová

Marian MartinekJohanka Kyselová

Jindřich KršňákJaroslav Pecha

Ella KrutákováAdam Horský
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ČERVENCOVÉ VÍTÁNÍ SPOLUOBČÁNKŮ

„KDO PŘEMÝŠLÍ O VĚČNOSTI, JE JAKO NĚKDO, KDO PRACUJE  
NA STŘEŠE VYSOKÉ VĚŽE: NESMÍ TRPĚT ZÁVRATÍ.“ 

STŘECHY  BYLY  ZÁKLAD.  O  důležitosti  festovních 
a kvalitních střech nikdo nepochybuje. Na několika místech 
tohoto vydání srpnového zpravodaje uvádím události, kte-
ré nás v Ledči pojily s rokem 2000. Sem nepochybně patří 
i postupné a rozsáhlé opravy střech zdejšího hradu. Členi-
tost krovů a jejich velikost dala jistě zabrat nejen projektan-
tům, ale všem zúčastněným stavebníkům. V této souvislosti 
je dobré připomenout, že  tyto práce tehdy řídil pan Bohu-
mil Svoboda  z Ledče,  jehož výročí  úmrtí  si  připomínáme 
ve  společenské  kronice  srpnového  zpravodaje.  Jeho  práce 
byla vždy promyšlená a důsledná. Jsem přesvědčen, že prá-
vě na tomhle díle se nám to vyplatí a „nové“ střechy budou 
chránit tu naši městskou ikonu ještě dlouho.
Možná  si  při  pohledu  na  přiložené  snímky  připome-

nete  odhalené  rozsáhlé  půdní  prostory  hradu,  provizorně 
a po částech krytých modrými plachtami. Marná sláva, už 
je to zase 20 let. Měl jsem tu jedinečnou možnost se těmi-
to odhalenými prostorami projít a bylo to velmi působivé. 

Velikost  objektu  jakoby  narůstala  a  ještě  k  tomu  krásné 
a nevšední výhledy na okolní, stejně krásnou, krajinu. Vel-
mi podobné pocity jsem měl i na půdách lipnického hradu, 
kam jsem se dostal s „echt“ Ledečákem a naším pravidel-
ným čtenářem, panem Jardou Černickým. Počasí nám tehdy 
na výhledy opravdu nepřálo, přesto jsme tam nějaké doku-
menty udělali (kdož ví, jestli jsou ještě k dohledání). Škoda 
jen, že „reportéra“ svazuje strach z výšek a rozklepané nohy 
na střechy moc nepatří. Přesto si často při pohledu na tyto 
dva hrady na tuto „náměsíčnou“ procházku rád vzpomínám. 
Rád se s tím chlubím i svým vnoučatům. Ťukám se do prsou 
a ukazuji na klenby zmíněných velestaveb: „Tam jsem všu-
de chodil!“ Protože vědí o mé slabosti, že třetí šprusl žebří-
ku je pro mě konečná, nejspíš mi moc nevěří, ale já to mám 
v sobě. Tolik připomínka zase jednoho uplynulého dvaceti-
letí, vydejte se v čase léta i na tyto vzácné památky a podle 
možnosti se rozhlédněte stavbou i malebnou krajinou.

 ok

Jako  pro  spoustu  dalších  oblastí  našeho  života  v  tomto 
roce, muselo  být  „posunuto“  i  vítání  spoluobčánků  na  le-
dečské radnici. Dostalo se na sobotu 4. července, což je po-
dle gregoriánského kalendáře 185. den v roce a tehdy jich 
do konce roku 2020 zbývalo ještě 180. Svátek slavil Prokop, 
ale takové jméno jsme nezaznamenali ani mezi „vítanými“, 
ani mezi občany našeho města. Je však pravda, že mnozí si 
v Ledči tohle jméno přesunuli na příjmení (v současné době 
žije v Ledči 5 žen a 4 muži tohoto příjmení). Jméno svatého 
Prokopa zakotvilo i v českých příslovích. To aktuální by asi 
znělo: Sv. Prokop seje houby. Nebo to méně poetické – sv. 
Prokop  hřiba  nakop! Myslím,  že  těch  hub  zatím moc  ne-
zasel, alespoň já jich moc neviděl, což však není ukazatel. 
Za to jsem v lese šlápl do vosího hnízda a nestačil utéct před 
čtyřmi žihadly. Prokope, Prokope – cos to nastražil!
4.  červenec  si  přivlastňují  hlavně  Američané  (rozuměj 

USA), kteří  letos oslavili už 244. výročí vyhlášení Dekla-
race  nezávislosti.  Svátek  VÍTÁNÍ  SPOLUOBČÁNKŮ 
na místní  radnici byl v  tomto směru mnohem komornější, 
protože na halasnost a sebevědomí Američanů my prostě ne-
máme „náturu“. Setkání to však bylo milé a srdečné a také 
s jednou pikantností. Štěpán a Barbora Štalmachovi – rodiče 
malé Medy Štalmachové, tu ve stejný den a vlastně i chvíli, 
kdy jsme uvítali i malou Medu, uzavřeli svazek manželství. 

Tak za redakci zpravodaje a jistě i naše čtenáře můžu přidat 
blahopřání na šťastnou cestu společným životem.
Dobrým  znamením  by  pro  novomanžele  i  vítané  děti 

mohla  být  kometa  Neowise,  která  se  pravidelně  během 
prázdnin  objevovala  na  severním  obzoru  –  prý  pouhým 
okem pozorovatelná (nevím,  jak by musela být veliká pro 
mě, abych si ji prohlédl, spíš by se mi hodil start raketoplánu 
z Vostojavky). Tyhle  nevyzpytatelné  objekty  prý  přinášejí 
dobré zprávy, tak to tak budeme brát i pro naše časy. Tahle 
kometa se už lidem nejspíš nikdy neukáže.
Ať  už  to  do  života  těch  osm  kluků  a  pět  děvčat  pojme 

po americku nebo česku, už bude záležet víceméně na nich. 
Každopádně jim z redakce LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE 
přejeme především pevné zdraví i pevné zázemí v jejich ro-
dinách. I kdyby je život zavál k břehům amerických řek, ať 
se rádi vracejí do svého rodiště, k sázavským břehům měs-
tečka Ledeč. 

ok

Fotografie pořídil pan Vladimír Komárek, a protože ví-
taných dětí bylo opravdu hodně, přesunul jsem druhou po-
lovinu fotografií na stranu 17, která je také barevná, abych 
nikoho nediskriminoval. Tak pokud jste své blízké, či známé 
nenašli hned, listujte o pár stránek dál.



6

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

ZA MĚSÍC ČERVENEC 2020

ŘÍDIL VOZIDLO PO POŽI-
TÍ ALKOHOLICKÝCH NÁ-
POJŮ -  dne 11. 7.  2020 v 16:12 
hod v obci Hněvkovice na silnici 
II/150  při  silniční  dopravní  kont-
role  kontrolovala  hlídka  PČR  PS 
Ledeč  nad  Sázavou  řidiče  moto-
rového  vozidla  Peugeot  Partner, 
které  řídil  59-letý  muž.  V  rámci 
dopravní  kontroly  byl  vyzván 

k provedení dechové zkoušky přístrojem Dräger, zda není 
ovlivněn alkoholickými nápoji, které se následně dobrovol-
ně podrobil. Provedenou dechovou zkouškou přístrojem mu 
byla v čase 16:15 hodin naměřena hodnota 1.32 ‰ alkoho-
lu v dechu, následnou druhou dechovou zkouškou přístro-
jem Dräger v 16:23 hodin, mu byla naměřena hodnota 1,07 
‰ alkoholu v dechu a třetí dechovou zkouškou přístrojem 
Dräger v 16:29 hodin, mu byla naměřena hodnota 1,24 ‰ 
alkoholu v dechu. Na základě výsledku dechových zkoušek 
byl jmenovaný vyzván, aby se podrobil lékařskému vyšetře-
ní spojenému s odběrem krve, nebo moči, s čímž souhlasil 
a  vyšetření  se podrobil  v nemocnici Háj u Ledče nad Sá-
zavou. Řidič na místě tvrdil, že před jízdou žádný alkohol 
nepožil, pouze si v místě bydliště kloktal ústa francovkou, 
kterou následně  spolkl. Na místě mu byl zadržen  řidičský 
průkaz, a po doručení výsledků rozboru krve na alkohol ři-
diče očekává trestní řízení pro podezření ze spáchání přeči-
nu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy mu tak u soudu 
hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 1 rok, peněžitý trest 
nebo zákaz činnosti.

VLOUPÁNÍ DO KIOSKU U TRUBNÍHO RYBNÍKA 
V OBCI HRADEC - dne 12. 7. 2020 byly policejním or-
gánem dle § 158/3  tr.  řádu zahájeny úkony  trestního  říze-
ní ve věci  spáchání přečinu krádež, ke kterému došlo dne  
12. 7. 2020 v době od 01:00 hod. do 09:00 hod. v obci Hra-
dec  u  Trubního  rybníka,  kdy  nezjištěný  pachatel  vypáčil 
vstupní dveře do kiosku, který  je ve vlastnictví obce Hra-
dec, kde následně odcizil 1 přenosný reproduktor, dále zde 
odcizil dosud nezjištěné množství alkoholu, který zde zůstal 
po oslavě, která se zde konala předchozího dne, dále z udír-
ny umístěné vedle kiosku odcizil 7,5 kg vepřové uzené kýty, 
kdy  tak  způsobil  celkovou  škodu  na  odcizených  věcech 
nejméně ve výši 8900 Kč a na poškozeném zařízení kiosku 
škodu ve výši 2.100 Kč. V případě zjištění pachatele tomuto 
u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, zákaz čin-
nosti nebo propadnutí věci. 

ZAPOMNĚTLIVÝ OTEC NEPLNÍCÍ VYŽIVOVACÍ 
POVINNOST - dne 13. 7. 2020 byly policejním orgánem 
dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci 
spáchání přečinu zanedbání povinné výživy,  ze kterého  je 
podezřelý 45-letý otec, který si nejméně od prosince 2019 
do současné doby neplní vyživovací povinnost na své dvě 
nezl.  děti  v  celkové  částce  3.000 Kč,  kdy  tuto  má  stano-
venou poslední úpravou  rozsudku Okresního  soudu v Ha-
vlíčkově Brodě z měsíce března 2019. Zapomnětlivý otec 
za celé uvedené období zaslal pouze dvě splátky výživného 
a má tak na tomto dluh ve výši nejméně 15.000 Kč. V přípa-
dě uznání viny před soudem zapomnětlivému otci hrozí trest 
odnětí svobody až na 1 rok. 

Domov  Háj  prochází 
procesem  transformace. 
Lidé  s  mentálním  a  kom-
binovaným  postižením  se 
budou stěhovat do pěti  lo-
kalit  (Ledče  nad  Sázavou, 
Světlé  nad  Sázavou,  Ha-
vlíčkova Brodu, Chotěboře 

a  Golčova  Jeníkova),  ve  kterých  budou moci  žít  běžným 
způsobem života, využívat daleko častěji snadněji dostupné 
veřejné služby, a zapojit se do společensko-kulturního živo-
ta v dané lokalitě.
Pracovníci  domova  stále  pokračují  v  individuální  prá-

ci s klienty, ve které se zaměřují např. na zvyšování jejich 
kompetencí v oblasti finanční gramotnosti formou praktic-
kých  nácviků  v  lokalitách,  do  kterých  se  budou  stěhovat. 
Pravidelně si zájemci sestavují finanční rozpočet na nákup 
surovin v obchodě, který poté uskutečňují. 

A protože je léto, doba dovo-
lených, ke zvyšování kompeten-
cí v oblasti práce na PC a s mo-
bilními  telefony, si zájemci vy-
brali  nácvik vyhledávání  vhod-
ných vlakových a autobusových 
spojů  na  výlety  a  např.  pan 
Radek do města, ve kterém žijí 
jeho rodinní příslušníci, za kte-
rými se chystá na návštěvu.
Aktivity  jsou  součástí  pro-

jektu Na cestě, který se v Domově Háj realizuje od 1. září 
2019.  Rozvojem specifických schopností a dovedností kli-
entů, posilováním návyků a nácvikem běžných, pro samo-
statný život nezbytných činností, směřují lidé, kteří zde žijí, 
k dosažení větší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

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

KLIENTI V DOMOVĚ HÁJ POKRAČUJÍ  
V PRAKTICKÝCH NÁCVICÍCH

npor. Josef Daněk, DiS., vedoucí, OO Světlá n. S.,  
Policejní stanice Ledeč n. S.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Přináším  pravidelný  soupis  zá-
sahové  a  nezásahové  činnosti  pro-
fesionálních  hasičů  v  Ledči.  Celý 
červenec  byl  srážkami  velmi  nad-
průměrný a díky tomu jsme se prak-
ticky úplně vyhnuli požárům poros-
tů a lesů. Za stejná období v letech 
2017-19 evidujeme 12, 8 a 4 požáry. 
V letošním červenci pouze jeden!
25. 7. vyjížděli profesionální hasi-

či ze Světlé a Ledče s dobrovolnými 
hasiči ze Světlé k požáru hrabanky v Ovesné Lhotě o rozloze 
přibližně 50 m2. Požár se obešel beze škody. K druhému z po-
žárů vyjížděli hasiči na pomoc kolegům ve Světlé na požár 
bytu. Po příjezdu na místo bylo po vstupu do bytu zjištěno, 
že se jedná pouze o dým z připálených potravin na sporáku.
9.  7.  vyjížděla  naše  stanice  k  dopravní  nehodě  osobní-

ho vozidla a vlaku za nádražím v Ledči. Všichni cestující 
a řidič vozidla byli na místě prohlédnuti zdravotnickou zá-
chrannou službou a bylo zjištěno, že zde nedošlo k žádnému 
zranění. Hasiči zde prováděli protipožární zajištění havaro-
vaných vozidel.
21. 7. jsme asistovali u nehody cyklisty a osobního vozi-

dla v Kožlí, došlo ke zranění cyklisty, kterého ošetřila ZZS.
23.  7.  všechny  složky  IZS  vyjížděly  k  nehodě  náklad-

ního a osobního vozidla u Kožlí. Osobní vozidlo skončilo 
po nehodě na střeše. Na místě byly zraněny celkem 3 osoby. 
Další nehoda se odehrála hned druhý den 24. 7. na výjezdu 
z Ledče.  Po menší  nehodě motocyklu  a  osobního  vozidla 
byl transportován řidič motocyklu do nemocnice.
Z nezásahové činnosti požární stanice můžeme vyjmeno-

vat  přípravu  několika  cvičení,  které  každý  rok  plánujeme 

tak,  aby  se  prověřovaly  dojezdové  časy,  znalosti místopi-
su a znalosti objektů jako školy, výrobní prostory ve městě 
a  jiné  zájmové objekty. Nově na  stanici disponujeme  lodí 
s lodním motorem, a tak se část příslušníků věnovala získání 
zkoušek pro řízení plavidel. 

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

Červen byl u ledečských dobrovolných hasičů ve zname-
ní klidu. Mimo jiné proběhla údržba techniky a kondiční jíz-
dy. Za zmínku stojí hned první červencový víkend. Tradič-
ně se konala bitva Vikingů, kde  ledečští dobrovolní hasiči 
zajišťují každoročně požární dozor. Jelikož se letos konaly 
kromě bitev i obětní obřady, konkrétně upálení na plovou-
cím voru  si  vyžádalo  zvýšené  asistence  na  vodní  hladině. 
Počasí akci přálo, všichni si to náležitě užili a my se těšíme 
na další ročník. 

Dovolte nám za celý sbor ledečských dobrovolných hasi-
čů pogratulovat k narození dcery Marušky naší člence Natá-
lii Franclové. Přejeme pevné zdraví! 

Jana Doležalová 

DOBROVOLNÍ HASIČI LEDEČ
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DĚTSKÁ JISTOTA Věříme-li  v Boha,  nemusíme  stu-
dovat  monumentální  filosofická  a  teologická  pojednání. 
Vodítkem víry může být něco, co je tak nějak samozřejmé, 
velmi  jednoduché  a  prosté.  Třeba  psychické  a  citové  po-
třeby dítěte. Dítě toho nepotřebuje mnoho. Stačí láska, řád 
a společnost, která ho přijímá, aby do ní mohlo patřit. Pokud 
mu toto nejbližší dokáží zajistit v přiměřené míře, je zdra-
vě sebevědomé, svět vnímá jako bezpečné místo pro život 
a má normální vztah k jiným lidem. Uvědomilo si své jistoty 
a v dětství  i dospělosti má velkou šanci překonat všechna 
úskalí a vlastní vinou příliš neklopýtat.
Bůh  nám  takovou  jistotu  stále  nabízí.  Můžeme  být 

ve vztahu k němu dětmi, můžeme čerpat sílu z jeho lásky, 
můžeme přijmout  jeho řád a účastnit se  také života spole-
čenství. Nemusí nám splnit naše přání, protože co my děti 
vlastně víme? Dává nám  jako dospělý  člověk dítěti  živou 
a rostoucí jistotu.         

VYBRANÉ FARNÍ AKCE 
Bohoslužby v kostele sv. Jana Křtitele v Sačanech - dle roz-
pisu na farním webu
Bohoslužby v kostele Proměnění Páně v Kožlí – ve čtvrtek 
v 18.00 - rozpis na webu

Jednodenní akce pro děti - dle rozpisu na farním webu, za-
jišťuje Mgr. Jana Sklenářová. 
Podrobnější seznam akcí a podrobnosti naleznete na: www.
ledecns.farnost.cz

OZNÁMENÍ
Během srpna budou v kostele přihlášky na výuku nábožen-
ství pro děti ZŠ a SŠ na školní rok 2020–2021. Bližší infor-
mace na farním úřadě u p. Jany Sklenářové.   

PŘIPOMÍNÁME SI 
14. 8. Sv. Maxmilián Kolbe, kněz a mučedník (v koncent-
račním táboře Auschwitz-Birkenau si vyměnil místo se spo-
luvězněm odsouzeným k smrti. Tím ho zachránil, sám byl 
popraven.) 
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
29. 8. Umučení sv. Jana Křtitele (Jan byl předchůdcem Je-
žíše, pokřtil ho).
5. 9.  sv. Terezie z Kalkaty  (připomínka úmrtí  světoznámé 
misionářky Matky Terezy) 
8. 9. Svátek narození Panny Marie  

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

Nově najdete v Turistickém informačním centru v Ledči 
nad  Sázavou  keramické  hrnečky  ze  Sociálně  terapeutické 
dílny při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. Turisté rádi vy-
hledávají památky, které úzce souvisí s místem momentál-
ního pobytu, a to zrovna tenhle dárek zcela splňuje.
O výrobě tohoto dárkového předmětu jsme na stránkách 

Ledečské zpravodaje psali už v únoru. Tak bylo jen otáz-
kou dohody pracovníků informačního centra a terapeutic-
ké dílny, aby se tyto půvabné dárky dostaly i do nabídky 
prodejního sortimentu.
Proto jsou od června v centru k zakoupení hrnečky s ba-

revnými vážkami a andílky, do budoucna by však měli kli-
enti dílny vyrábět hrnky přímo s městským znakem Ledče 
nad Sázavou. „Aktuálně řešíme výrobu raznice se znakem 
města a v budoucnu bychom mohli vyrábět nejen hrnečky, 

ale také třeba keramické placičky, srdíčka nebo jiné výrob-
ky s městským znakem, podle potřeb turistického centra,“ 
uvedla vedoucí dílny Jana Koubková.
Možnost  rozšířit výrobu  těchto předmětů  i  jako dárko-

vé předměty pro městský úřad připustilo i vedení ledečské 
radnice.
Keramika vzniká přímo v Ledči nad Sázavou a navíc ji po-

máhají vyrábět lidé s mentálním postižením, kteří se tak učí 
pracovním návykům a rozšiřují své kompetence a dovednosti.
Tak si udělejte cestu do ledečského infocentra, ať už do-

mácí, nebo návštěvníci, naděje, že tu najdete originální dá-
rek, je velká. Třeba se vám tak zalíbí, že si hrníček necháte 
jen na to svoje oblíbené kafíčko. 

Monika Brothánková,  
redakčně upraveno

HRNÍČKY Z TERAPEUTICKÉ DÍLNY ROZŠIŘUJÍ SORTIMENT 
DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V LEDEČSKÉM TIC
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DIPLOMATICKÁ BRAMBORAČKA NA USMÍŘENOU
JAK JSME SPOJOVALY POD DOHLEDEM OKUPANTŮ

ANEB „PROVOVOKOVAT – NEPROVOKOVAT?“

Když jsem byla malá, říkala mi maminka: „Neprovokuj 
mě, nebo ti naplácám“. Když jsem se vdala a šla bydlet 
do společné domácnosti se svojí tchyní, která byla vdo-
va, říkala maminka: „Neprovokuj a budete žít v klidu“. 
Já neprovokovala a vydrželi jsme v jedné domácnosti až 
do konce tchynina života. Když se provokují dva chlapi 
v hospodě, bývá z toho rvačka, a když se jich přidá více, 
je z toho pěkná mela.
Když  nám  v  srpnu  1968  končila  dovolená,  byla 

manželova matka s našimi  třemi dětmi u mých rodičů 
na chaloupce. Vlastnili jsme Jawu 250, na které jsme se 
vraceli do Prahy s tím, že za týden přijedeme pro rodinu 
vlakem. Jelikož  jsme bydleli ve východní části Prahy, 
vedla naše cesta přes Kutnou Horu. Tam to šlo snadno, 
ale od Hory k Praze  to už bylo horší. Byly  tam  tanky 
a  jiná  vojenská vozidla. Objížďkami  jsme  se  nakonec 
bez  úhony  dostali  domů.  Když  jsem  následující  den 
přicházela  před  budovu  žižkovské  ústředny,  kde  jsem 
pracovala,  viděla  jsem  po  obou  stranách  vchodových 
dveří  stát  dva  ruské  vojáky  v  pohotovostním  postoji. 
Dosud ve mně ti „kalašníci“ vzbuzují hrůzu. Totéž bylo 
i  na  vrátnici,  kde  vrátný mezi  nimi  seděl,  jako  by  se 
nic nestalo. Když  jsem vyjela do šaten v pátém patře, 
byli i před šatnami. Vzít jsem si směla jen klíče, peníze 
do bufetu, kapesník, brýle a tužku a do ruky aparát. Ka-
belky jsme musely nechat v šatně. Vše se vešlo do ka-
pes pracovního pláště. S tlukoucím srdcem jsem vešla 
do ústředny. Tam v každé řadě uliček seděli též vojáci, 
seděli nám za zády a mířili na nás. Říkala jsem si v du-
chu, co ty mé děti, kdyby těm vojákům „ruplo v kouli“. 
Měli  jsme tam bezpečnostního a  ten nám stále opako-
val:  „Neprovokujte  je  ničím  a  bude  to  dobré“.  Když 
při cvičení civilní obrany chodili z kanceláří do krytu, 
a my chtěli  taky, říkal náš bezpečnostní: „Vy jste pro-

voz a musíte spojovat, i kdyby vám za zadkem hořelo“ 
a  teď přidával  -  „i  kdyby vám za  zadkem stříleli!“ Ti 
hoši, na rozdíl od svých velitelů, vypadali dost vypla-
šeně a já myslím, že oni měli větší strach z toho řvou-
cího  babince,  než my  z  nich. Ale  bály  jsme  se  a NE-
PROVOKOVALY! Za pár dní už jsme je na pracovišti 
ani nevnímaly. Jen v kuchyňce a na chodbě jsme byly 
zvědavé,  co  si  v  těch  kotlících  vaří.  Byly  to  polévky 
z pytlíků, různé čaje a ke všemu nějaký vojenský komi-
sárek  (hranatý vojenský chleba). Kolegyně, která v  tu 
dobu měla na vojně své dva syny, říkala, že už to jejich 
„chroustání“ nemůže poslouchat, přivezla jim s manže-
lem velký hrnec bramboračky s houbami. Ovšem muse-
la jíst s nimi (měli strach z otravy) a jedl i jejich velitel. 
Moc jim chutnalo! Nejhorší byly noční služby. Už nás 
tam od půlnoci zůstalo jen málo a oni nás doprovázeli 
i k záchodům. Budova byla stará a pod nohama občas 
křupli švábi, kteří se přes den ukrývali v kabelech spo-
jů. Mladé  dívky  nechtěly  v  nepřetržité  službě  sloužit, 
a tak jsme tam byly většinou matky „odrostenky“, ženy 
předdůchodového  věku  a  přesluhující  důchodkyně. Ti 
hoši nám nerozuměli. Byli různých národností východ-
ního bloku, ani nevěděli, kde jsou a co tu dělají. Nevím 
už přesně, jak dlouho nás hlídali, ale najednou zmizeli 
a nám se zase volněji dýchalo. Nepomyslely jsme si, že 
se jim u nás tak zalíbí, že zůstanou ještě příštích dvacet 
let. Když po jejich odchodu z naší vlasti vznikaly v Pra-
ze obchůdky s různými zbraněmi, vyhýbala jsem se jim 
velkým obloukem. Zbraně, hlavně značky Kalašnikov, 
ve mně vzbuzují strach. Nikdy člověk neví, komu okolo 
přeskočí v hlavě a svůj mindrák si „vystřílí“ na jiných 
a hlavně, je-li ještě k tomu provokován. A PROTO NE-
PROVOKOVAT! 

Alena Vosmíková
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DOMOV PRO SENIORY VE SVĚTLÉ SLAVÍ DVACETINY

Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Dovolte mi, vážení 
čtenáři zpravodaje, abych se s vámi podělil o vzpomínky, 
ve kterých se vrátím ještě o deset roků dříve, než byl nový 
domov ve Světlé otevřen. Mnoho z vás si zavzpomíná na 
své blízké, kteří strávili několik měsíců, ale spíše roků, jak 
v DOMOVĚ ve Smrčné, tak i později v novém Domově ve 
Světlé n. S. Jsou to stovky lidí a stovky osudů lidí, které 
jsem za svého působení v obou zařízeních poznal. Nikdy 
jsem neodsuzoval rodinné příslušníky, že se rozhodli svým 
blízkým zařídit pobyt v těchto zařízeních, protože jsem za 
celé ty dlouhé roky, až na drobné výjimky, nepoznal, že by 
se některý ze zdejších klientů vysloveně trápil. Za celých 
30 let jsem byl obklopen personálem, který se snažil všem 
obyvatelům vytvářet domov. Domov, který jim přinášel 
různé obohacení života, kde si připomínali své mládí nebo 
prožili nové zážitky, které poznali až v tomto věku. Mým 
životním krédem bylo: Chovej se tak, jak by sis přál, aby 
se lidé chovali k tobě. Prvních deset roků ve Smrčné bylo 
období, které bych přirovnal k životu na vesnici. 65 oby-
vatel ve stísněném prostředí, kdy se museli obyvatelé při-
způsobit soužití na troj- až pětilůžkových pokojích. Od jara 
do podzimu se hospodařilo. Obyvatelé (ti schopnější) po-
máhali s topením v kotelně, se zahrádkou, chovem vepříků 
a slepic, sběrem ovoce a sušením bylin na čaj, pěstováním 
žampiónů. Každý týden k nám jezdila pojízdná prodejna od 

Čerta z Vilémovic. Sedávalo se na dvorku, často se zpívalo, 
opékaly se vuřty, kuřata a občas i selátko z vlastního chovu. 
Jezdilo se na houby i za uměním a dělaly se taneční zábavy. 
Umělci na oplátku jezdili k nám a nejvíce se líbily mikuláš-
ské a maškarní zábavy. Krásné a dojemné tu bývaly i velké 
svátky roku, tedy Velikonoce a Vánoce.

Když se pak přihlásil původní majitel celého objektu ve 
Smrčné k jeho vrácení, bylo jen otázkou času, kdy DOMOV 
ve Smrčné skončí a jak. Protože jsme v této době spadali pod 
okres Havlíčkův Brod a bylo možné získat dotace na výstav-
bu nového domova pro seniory a Smrčná patřila regionálně 
pod Světlou, začal se projektovat nový domov v lokalitě na 
Bradle. A 1. září 2000 byl slavnostně otevřen nový DOMOV 
pro 80 obyvatel. Nejkrásnějším zážitkem bylo, jak pro nové 
„smrčenské“ obyvatele, ale i pro personál, stěhování. Akce 
kulový blesk! Každý obyvatel měl už předem určený pokoj 
a lůžko, do tohoto pokoje byla převezena den předem většina 
jeho osobních věcí a v den „D“ a hodinu „H“ byli převáženi 
třemi osmimístnými automobily postupně všichni obyvatelé 
jen s malou taštičkou nezbytných potřeb. Každý obyvatel byl 
přivítán květinou, přáním dobrého zdraví a hezkého pobytu. 
Přestože před stěhováním byli budoucí obyvatelé předem 
seznamováni s novým prostředím (jedno- a dvoulůžkový po-
koj), byli mnozí šokováni luxusnějším ubytováním. I v no-
vém domově se nezapomnělo na přístup ke klientům, k jejich 

V srpnovém vydání zpravodaje je více upomínek na události, které proběhly před dvaceti lety. Tedy v čase milénia, kterému 
mnozí přisuzovali magické předobrazy a vize. Mně se zdá, �e ta doba utekla doslova jak voda a okolo nás dorostla celá 
jedna nová generace lidí. Ta na�e, bohu�el, o zmíněnou generaci zestárla a tak následující příspěvek bude zejména pro ty 
star�í a podobných slu�eb potřebné. I kdy� mládí bychom z této problematiky vůbec neměli vynechávat. Ze statistik víme, �e 
populace stárne a potřeba důstojných zařízení pro seniory se zvy�uje a na�těstí také nároky na ni. Tak budeme doufat, �e i na 
místní radnici se objeví nějaký �projekt�, který problematiku alespoň přiblí�í. Původně tento příspěvek měla být jen malá 
připomínka Domu seniorů, který byl otevřen ve Světlé n. S. a nepochybně za to dvacetiletí dobře poslou�il mnoha občanům 
Ledče (při stěhování do nových prostor jich bylo 21, tedy celá čtvrtina). Stěhování tehdy padlo na začátek �kolního roku 
a tak si mo�ná mnozí zavzpomínali i na časy, kdy se poprvé �vláčeli� se �kolní bra�nou, slabikářem a tehdy je�tě jistě dře-
věným penálem s násadkou a rozskřípanými pérky. Stěhování se samozřejmě neobe�lo bez politiků (nejspí� zapomenutých), 
celebrit (Blanka Matragi), ale také se slzičkami. Dosavadní klienti domova (tehdy se je�tě smělo říkat důchodců) se stěhovali 
z romantického a tichého místa na Sázavě, tak trochu odříznutého od světa, do ulic posázavského města. V této souvislosti 
jsem si vzpomněl na člověka, který slu�bu seniorům pojal jako svoje poslání a věnoval mu podstatnou část svého profesního 
�ivota � je jím Ledečák, pan Josef HNIK. O tom, �e svoji práci vykonával svědomitě a dobře, jsme se mohli mnohokrát pře-
svědčit a jeho práce i popularita ho vynesly u� druhé volební období na světelskou radnici, do funkce místostarosty. Tak ať 
je pan Hnik zdravý a stejně úspě�ný jako v roli �ochránce� seniorů, co� u� dneska mů�e sám docela dobře vyhodnotit. Tady 
jsou jeho reminiscence na uplynulé roky.  ok

CHOVEJ SE TAK, JAK BY SIS PŘÁL, ABY SE LIDÉ CHOVALI K TOBĚ.
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Psal se rok 1940. Chodil jsem do obecné školy a měli jsme 
učitele Eduarda Doubka (otce pozdějšího ředitele gymná-
zia). Z kamarádů se to bude týkat Jaroslava Němečka a Oldy 
Ocha, kteří na té Hůrce bydleli. Němečkovi žili v domku, 
otec dělal v sirkárně a byl tzv. „kovozemědělec“, měli krávu 
a kus pole. S rodinou se rodiče znali přes příbuznou, dokon-
ce se semtam navštívili. Olda bydlel nedaleko a žil u babič-
ky, pamatuji se, že měl v albech nálepky (fi remní), dokonce 
mě pozval a viděl jsem je. Nicméně jsme se jednou ve škole 
dohodli, že mám přijít na Hůrku a že mi tam ukážou jesky-
ně. Tak se stalo, a viděl jsem prkennou zábranu, pod níž se 
skrýval vstup do jeskyně. Dovnitř jsme nešli, byl zamčený 
vchod. Dívali jsme se kolem, zámek byl pěkně vidět, a pro-
tože bylo kolem 16. hodiny, uviděli jsme přijíždět lokálku 
do Světlé. Byla to lokomotiva řady 422 s baňatým komí-
nem, služebním vozem a dvěma osobními vagóny, následně 
několika nákladními. Zastavila na stanici Horní Ledeč. Na-
jednou se rozjela a my nestačili zírat, protože jela nazpátek 
na nádraží! Asi po čtvrthodince se vlak znovu objevil, ale už 
vše probíhalo normálně. Říkalo se, že na lokomotivě zjistili, 
že zapomněli doplnit uhlí...

V současné době se píše o železnici ažaž, ale prohřešky 
jsou už daleko závažnější. Tehdy se to přešlo, myslím, že 
mimo nějakých interních zápisů nic jiného nebylo. Televize 
ani nějaké místní noviny nebyly, takže „ticho po pěšině…“

Pokračování týkající se spolužáků je následující. Němeč-
kovi se po květnu 1945 odstěhovali do severního pohraničí 

a hospodařili tam. Na nějakém srazu jsem se dozvěděl, že 
Jaroslav dělal traktoristu už v JZD a měl nějakou nehodu, 
při níž zemřel. Mohu dodat, že i po letech mě tato zpráva 
zarmoutila. Olda žil pak v Praze a potkali jsme se náhodou 
v roce 1945 na Želivce. Pak jsme se kontaktovali až po roce 
2000. Psal mi mj., že chodí v Praze k odborné lékařce a při 
pohovoru se domluvili, že je dcerou MUDr. Miroslava Kosa. 
Posléze jsme byli ve spojení po dlouhá léta, až mě zaskočil 
zprávou o nemoci. Není to moc let, co jí podlehl. Na oba 
spolužáky si rád vzpomenu. Čest jejich památce! 

RNDr. Miroslav Vostatek

S OLDOU A JARDOU BYLA BÁJEČNÁ DOBRODRUŽSTVÍ

potřebám a také k vyplnění volného času. Začala nová etapa 
a velký přelom života všech 60 občanů. A protože na lepší 
se zvyká lépe, rychle se všichni přizpůsobili novému pro-
středí. Na venkovské prostředí se sice dlouho vzpomínalo, 
ale přišly nové aktivity a hlavně nové hygienické zázemí. 
Na každém pokoji sprchový kout, velká jídelna a zároveň 
společenská místnost, kde se odbývala spousta kulturních, 
tanečních a společenských akcí. Kde například v křesle pro 
hosta usedali různí umělci jako Zdeněk Troška, Naďa Kon-
valinková, Tereza Kostková, Petr Nárožný a mnoho dalších. 
Nejčastěji nový domov navštívila herečka Květa Fialová, 
patronka Domova, jak říkala U rybníčka. Byl a stále jsem 
hrdý na to, jaký objekt a s jakým posláním ve Světlé, hlavně 
pro Světelsko, ale ve velké míře pro Ledečsko, funguje. Díky 
tehdejšímu starostovi, panu Josefu Staňkovi, který mě vyslal 

do několika evropských zemí na stáže, jsem mohl s projek-
tantem uplatnit poznatky, které chodu domova prospěly. Od 
1. ledna 2004 se díky připojení Pečovatelské služby změnil 
název spojením dvou různých sociálních služeb na Sociální 
centrum Světlá n. S. Od roku 2015 je občanům Světelska 
poskytována další služba, Denní stacionář, ve kterém tráví 
čas senioři, jejichž rodinní příslušníci mají po jejich pracovní 
dobu o své blízké postaráno.

Před pěti lety po 30 letech v Sociálním centru, vlastně 
v sociálních službách, jsem své působení ukončil. Ke zmi-
ňovaným dvacetinám, tomuto krásnému a významnému 
výročí, přeji všem jeho obyvatelům mnoho dalších proži-
tých okamžiků a personálu, všem svým bývalým kolegům, 
trpělivost, pohodu, ať Vám náročná a velice záslužná práce 
přináší uspokojení. Díky Vám! Josef Hnik
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Ledečská střední škola, Gymná-
zium, Střední odborná škola a Vyšší 
odborná škola přivítala v červenci 
účastníky konference Enersol 2020. 
Na půdě školy se sešli ředitelé a zá-
stupci středních škol z celé České re-
publiky. Konference se konala od 28. 
do 30. července. Na programu jedná-
ní bylo hospodaření s vodou v kraji-
ně a boje proti suchu, dále podněty 
pro spolupráci středních škol s prů-
myslem, státní správou a zřizovateli. 
V úvodu zahájil konferenci ředitel 
Ing. Jiří Herodes a viceprezident 
Asociace Enersol Mgr. Josef Váca, 
účastníky přivítala a Ledečsko před-
stavila ředitelka naší školy Mgr. Iva-
na Vitisková. Za Kraj Vysočina vy-
stoupila se svou prezentací Změna 
klimatu a nedostatek vody v Kraji 
Vysočina vedoucí odboru životního 
prostředí Kraje Vysočina Ing. Eva 
Horná, která seznámila přítomné 
s aktivitami Kraje Vysočina vedoucí 
k ochraně životního prostředí, s ob-
novou lesů a se zadržováním vody 
v krajině. Problematice nedostatku 
vody, především pitné, byl věnován 
i příspěvek senátora PČR Ing. Jiří-
ho Buriana, který zároveň seznámil 

účastníky s činností komise senátu 
Voda – sucho. Mezi další významné 
hosty patřil i poslanec PS ČR Ing. Ja-
roslav Holík, člen výboru pro ŽP Po-
slanecké sněmovny ČR, s prezentací 
zaměřenou na plasty jako problém 
dnešní doby. Za Národní pedagogic-
ký institut se konference zúčastnila 
RNDr. Jana Motyková. Pro účastní-
ky konference byl připraven i dopro-
vodný program - prohlídka Záchran-
né stanice Pavlov, přírodní rezervace 
Stvořidla, návštěva hradu v Lipnici 
nad Sázavou, individuální prohlídka 
ledečského hradu a dalších zajíma-
vostí města Ledče nad Sázavou. 

Enersol je národní program pod-
porovaný ministerstvem životního 
prostředí, jehož cílem je zahrnout 
témata obnovitelných zdrojů ener-
gií, úspor energií a snižování emisí 

v dopravě do školních vzdělávacích 
programů. Žáci zpracovávají projek-
tové práce, které jsou zaměřeny na 
témata obnovitelných zdrojů ener-
gie, energetické úspory a omezování 
emisí. Do projektů se mohou zapojit 
všechny školy, nejen technického za-
měření a gymnázia. Žáci svoje práce 
prezentují před porotou na krajských 
přehlídkách. Žáci naší školy se pra-
videlně účastní této soutěže a úspěš-
ně obhajují svoje práce v krajských 
kolech.

Konference Enersol 2020 byla vel-
mi přínosná a byly představeny nové 
cíle i náměty na další rok 2021. Zá-
věrem bych ráda poděkovala všem 
zaměstnancům naší školy, kteří se 
zapojili do příprav a zajištění této 
celorepublikové konference.   

Ing. Vlasta Rýdlová

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE ENERSOL 2020 V LEDČI 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŽÁKY ZŠ A SŠ

Od září 2020 připravuje Gymnázium, Střední odborná 
škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou zájmové 
kroužky pro žáky základních a středních škol.

PSANÍ VŠEMI DESETI
Zájmový kroužek je určen pro žáky nižšího gymnázia 

primy – kvarty a žáky základní školy od 6. ročníku, kteří 
chtějí zvládnout psaní na počítači desetiprstovou meto-
dou. Kroužek se bude konat na gymnáziu (Husovo ná-
městí) dvakrát za měsíc. 

ZÁBAVNÉ PROGRAMOVÁNÍ
Kroužek bude realizován v počítačové učebně střední 

školy v Koželské ulici. Účastníci se seznámí se základy 
návrhu a programování robotů. Roboty navrhnou podle 
zadání, sestaví ze stavebnice a naprogramují tak, aby 

reagovaly na podněty z okolí. Účastníci se dále sezná-
mí s principy tvorby prostorových modelů. Vymodelují 
jednoduchý hlavolam a mechanickou hračku. Obě práce 
vytisknou na 3D tiskárně a sestaví.

HRÁTKY S OBLOHOU
Zájmový kroužek se bude konat ve školní hvězdárně 

na Husově náměstí. Tento kroužek není pravidelný, koná 
se vždy podle počasí a podle možnosti sledovat astrono-
mické jevy a objekty.  

Ing. Vlasta Rýdlová

Zájemci se mohou přihlásit
e-mailem rydlovav@gsv365.cz
nebo telefonicky 731 612 319.
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KURZY PRO DOSPĚLÉ NA STŘEDNÍ ŠKOLE V LEDČI

SPOLKOVÝ DŮM 
V HABREKU ŽIJE...

V novém školním roce 2020/2021 pokračujeme v na-
bídce kurzů pro dospělé, které v Ledči nad Sázavou po-
řádá Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná 
škola. 

ANGLICKÝ JAZYK PRO MÍRNĚ POKROČILÉ 
V ROZSAHU 35 H.

Od října 2020 bude probíhat kurz anglického jazyka, 
který je určen mírně pokročilým účastníkům. Navazuje 
na kurz pro začátečníky, který probíhal v zimě, ale mo-
hou se do něj přihlásit i další účastníci. Kurz bude probí-
hat dvě soboty v měsíci od 8.00 do 11.30 hodin. Důraz je 
kladen na porozumění mluvenému slovu v oblasti cesto-
vání, nakupování, služeb a práce. 

PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ V ROZSAHU 
35 HODIN

Od listopadu 2020 nabízíme kurz Programování CNC 
strojů. Účastníci kurzu budou mít možnost naučit se 
základy programování v řídicím systému Heidenhain 
iTNC 530. Kurz bude probíhat v sobotu od 8 do 13 hodin 
v učebně programování v Poštovní ulici. Bude otevřen 
po přihlášení minimálně 6 účastníků.

ÚČETNICTVÍ A APLIKACE NA PC V ROZSAHU 
80 HODIN

Kurz Účetnictví a aplikace na PC se uskuteční pro při-
hlášení minimálně 6 účastníků. Kurz se bude konat podle 
zájmu v sobotu od 8.00 hodin nebo v pátek od 15.00 ho-
din. Rozsah kurzu je 80 hodin. V kurzu se zabýváme ve-
dením účetnictví, vyhotovováním dokladů, sestavováním 
účetních výkazů – rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Dů-
raz je kladen na pochopení a zaúčtování účetních případů 
na jednotlivé účty podle účtového rozvrhu. Závěrem se 
účetnictví vybraných účetních jednotek zpracovává na 
počítači v účetním software Pohoda.

Kurzy budou zahájeny až po přihlášení minimálního počtu 
účastníků. Bližší informace získáte e-mailem rydlovav@
gsv365.cz nebo telefonicky 731 612 319.

 Ing. Vlasta Rýdlová

 
Centrum 
celoživotního 
vzdělávání

Přestože první pololetí bylo značně ovlivněno i v tom 
našem malém SD „koronem“, začal po uvolnění všech 
opatření žít. Konala se zde svatba, oslava kulatých na-
rozenin, podniková setkání a v neposlední řadě i malé 
sportovní odpoledne pro děti. Počasí ten den opravdu 
nepřálo. Pršelo a pršelo, trávník byl promočený a tak 
se vše muselo přesunout a improvizovat uvnitř. Přišlo 
na 25 dětí, což na tak malé obce jako je Habrek, Sou-
boř a Obrvaň (HaSoOb), ale hlavně nepřízeň počasí 
a tak trochu už i prázdninový režim, bylo postačující. 
Věříme, že příště nám počasí bude nakloněno a bude 
zase na co vzpomínat a vylepšovat. Už chystáme další, 
možná i dvě akce během prázdnin. 

Ing. Hana Horáková
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KOVOVÝ PLÁŠŤ ZAHALIL HRAD

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SE SVČ

Pohled na hrad z kamenného mostu je již minulostí. 
Tento pohled na degradované zdivo a chátrající objekt se 
vám již nenaskytne minimálně dalších 200 let. Stávají-
cí obnova východního průčelí navrátí hradu vznešenost, 
kterou po dlouhá staletí hrad zosobňoval. Práce budou 
probíhat až do pozdního podzimu letošního roku, bez 
zásadního omezení pro návštěvníky. Takřka na celé prů-
čelí se navrátí sgrafi tová výzdoba, budou vložena nová 
dřevěná okna, obnoveny kamenné a kovářské prvky tak, 
aby se vzhled přiblížil renesanční podobě ze 17. století. 
Práce se snažíme provádět původními technologiemi, 
abychom se co nejvíce přiblížili původnímu vzhledu a tr-
vanlivostí omítkových vrstev. Všechny prováděné práce 
jsou pod bedlivým dohledem odborníků z Národního 
památkového ústavu ČR, architektů a zástupce investo-
ra, což by mělo být dobrým předpokladem pro zdárnou 
realizaci obnovy. Realizátorem prací je fi rma HANIŠ – 
rekonstrukce a opravy historických budov s.r.o. z České-
ho Krumlova, která patří k nejuznávanějším stavebním 
fi rmám v oblasti rekonstrukcí historických objektů. Na 
tuto fi nančně náročnou obnovu se nám podařilo získat 
dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví 
Ministerstva kultury ČR ve výši jednoho milionu korun, 

zbývající prostředky poskytli majitelé hradu, Město Le-
deč n. S. a fi rma Kovofi niš s.r.o.

Přijďte nás navštívit a udělejte si pěkný den v roman-
tickém prostředí hradu nebo jen nostalgici zapomínat na 
časy ne tak vzdálené. 

Luděk �íma, kastelán

Od 1. července 
jsme si mohli, co se 
týkalo roušek a ští-
tů, trochu oddech-
nout. Příměstské 
tábory jsme rozjeli 
v plném proudu. 

Jako první byl příměšťák s kerami-
kou, který vedla Marcela Mainerová 
a Zdeňka Smejkalová. Celé dny se 
tvořilo a tvořilo. Naše „Marcelka“ tak 
udělala hezkou tečku za svojí dlouho-
letou prací v keramické dílně a v srp-
nu se s námi rozloučí posledním tábo-
rem. Spolupracovat s námi ale bude 

i nadále. Pomyslné žezlo v keramické 
dílně převezme právě Zdeňka Smej-
kalová, která od září povede naše ke-
ramické kroužky. 

Jako druhý byl příměšťák s anglič-
tinou. Pro děti jsem měla připravený 
pestrý program. Snažila jsem se všude 
„nenásilně podstrčit“ angličtinu. Kaž-
dý den jsme měli dvě témata a kolem 
nich se točily hry a tvořeníčko. Tak-
že ten den, kdy jsme například měli 
téma „FOOD“, si děti samy chystaly 
„sandwich“ a pekli jsme „ginger-
bread“. Nechyběla ani celotáborová 
hra a cesta za pokladem. Společně 

s oddílovou vedoucí Mirkou Kadle-
covou (která od září posílí naše řady) 
a lektorkou AJ Janou Flekalovou se 
nám povedl bezva camp. 

Dalším v pořadí byl příměstský tá-
bor Neohrožení mořeplavci. Oddílo-
vými vedoucími tentokrát byly Mirka 
Kadlecová a Petra Hořejšová. Celý 
týden byl naplněný především zába-
vou. Hráli jsme spousty her na Šep-
touchově, v Podhájí a především jsme 
mohli v klidu využívat naši zahradu, 
kterou nám na konci června město 
dalo oplotit. I když počasí se na nás 
někdy mračilo, nám to náladu nezka-
zilo. Dali jsme si i jedno „nocování 
v domečku“. Program byl velmi ná-
ročný jak pro děti, tak i pro vedoucí. 
Jak jinak, než že jsme končili hledá-
ním pokladu. 

První náročná část prázdnin je za 
námi. Velký dík patří lektorům a oddí-
lovým vedoucím. Bez nich bychom to 
nezvládli a „byli prostě bezva“. Nyní 
chystáme druhou polovinu prázdnin, 
která bude stejně náročná. Současně 
připravujeme nový školní rok. Nabídku 
kroužků naleznete na www.svcledec.cz.

Mgr. Ivana Svobodová 
� pedagog SVČ Ledeč
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SUPERMARKET NA NÁMĚSTÍ V TÉTO PODOBĚ
SLOUŽÍ UŽ 20 LET

Ještě několikrát se v tomto roce vrátíme k miléniu, respek-
tive událostem, od kterých nás dělí celých dvacet let. Mnozí 
si možná řeknou, že zas taková historie to není, ale co na-
plat, je to už období, kterému také říkáme celá jedna lidská 
generace. Tentokrát zavzpomínáme na populární prodejnu 
SÁZAVANKA na Husově náměstí, která má vlastně tohoto 
roku hned výročí dvě. Moderní, SAMOOBSLUŽNÁ pro-
dejna s názvem Sázavanka v atraktivních prostorách, tehdy 
Gottwaldova náměstí, byla uvedena do provozu v roce 1970. 
Byla to vpravdě revoluce v prodávání potravin. Také částka, 
za kterou byla prodejna postavena, zní téměř archaicky. Po-
važte, tehdy to přišlo na 2,4 mil. Kč, řády dnešních přepočtů 
této hodnoty jsou někde úplně jinde a za jmenovanou částku 
jen těžko pořídíte venkovské stavení. 

Za třicet let své existence se nároky společnosti, prodá-
vajících i nakupujících, výrazně změnily, a tak v roce 2000 
došlo k radikální přestavbě, aby se „stará“ Sázavanka mohla 
rovnat s novými markety, které všude okolo rostly jako hou-
by po dešti a zařadila se tak mezi evropský standard. Úpra-
vy proběhly v rekordně krátkém čase, prodejna se rozšířila 
o celých 250 m2 a mohla být zařazena do tehdejšího obchod-
ního řetězce. To se událo ještě před prázdninami 2000, a do 
konce tohoto roku tu v patře budovy vznikla i velkoprodejna 
nepotravinového sortimentu.

Za to půlstoletí se tu vystřídala pěkná řádka obsluhují-
cích, i když prodejna dostala zmíněnou evropskou fazonu, 
„před pultem i za pultem“ se denně potkávají staří známí. 
Za zmínku snad stojí i to, že před 20 lety kolektiv prodava-
ček vedl pan František Fialka, jeho zdejší působení přeruši-
la nečekaná smrt, která ho potkala právě před deseti lety.

Ke všem pozitivům této prodejny (asi bych měl psát 
supermarketu) patří i to, že se tu léta letoucí prodává Le-
dečský zpravodaj. Je to vlastně skoro vždycky, kdy se tu 
objeví jeho nejčerstvější vydání a měsíčně se jich tu prodá 
na stovky. Tak zůstaňme u tohoto čísla a budeme doufat, že 
za dalších 50 let si někdo připomene, že Sázavanka bude 
slavit STOVKU. Bude sloužit lidem v centru města a snad 
se tu bude jmenovat i Husovo náměstí. Ten náš Mistr Jan 
je už dějinami tak zcenzurovaný, že by mohl projít, i když 
jak denně vidíme a slyšíme, je to s těmi sochami, pomníky 
a pojmenováními ulic dost vachrlaté. Ostatně příkladem 
je i Kryštof Kolumbus (v Americe svrhli jeho sochu), tih-
le dva se sice nemohli v dějinách potkat, ale jejich jméno 
vešlo ve známost ve stejném století. Tak budeme věřit, že 
husitský reformátor (tohle označení už neměli rádi ani jeho 
následovníci) i prodejna Sázavanka tu po letech obstojí.  

ok 

V roce 2000 se v Ledči objevily i další prodejny s potra-
vinami, které však v soukolí drtivé konkurence takové štěstí 
jako Sázavanka neměly. Byla to prodejna Ovoce a zeleniny 
v Bojišťské ulici (M. Pajerová, D. Minaovičová) i prodejna 
Zdravé výživy v Koželské ulici 205 (rodina Macháčkova). 
Přestože zdravý životní styl byl už před 20 lety dost „tren-
dy“, tyto podnikatelské záměry nevyšly. 

VĚTŠÍ ŠTĚSTÍ v tomto směru měla prodejna textilu 
VESNA na Husově náměstí čp. 64. Citlivě a vkusně tu upra-
vili také fasádu domu a do prodejny s vybraným textilním 
zbožím chodíme dodnes. Tehdy tu zákazníky obsluhovaly 
zkušené prodavačky paní Vlasta Panská a Lída Tůmová.  

ok

NE VŠICHNI KONKURENCI ZVLÁDLI
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I TENHLE POHLED SE 
ZAPÍŠE DO HISTORIE

Lákavý pohled do ohybu řeky Sázavy 
se zase trochu změní. Původní louky tu 
za posledních 70 let prošly razantními 
změnami. Do zeleně se zase zakously 
bagry a trávník prý znovu obkrouží atle-
tická dráha (Jirka Cikán by měl radost). 
Tak doufejme, že změny budou nejen 
funkční a opravdu tu zase budou běhat 
děti, ale také fotogenické (ubourat by se 
leccos ještě dalo). Tak se nechme pře-
kvapit a jistě se na výsledek podíváme 
i na stránkách našeho zpravodaje.  ok

Petr Novotný Radek Tesárek

Tobiá� Ackerman Vanessa Ročková

Veronika Krajíčková

KDO POSKYTNE DOMOV KOŤÁTKŮM?
Pomozte najít domov alespoň jednomu

ze tří koťátek (černé, černobílé a mourek).
Věnuji zdarma hodným lidem.

Informujte se a volejte na telefon:
777 091 738
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TK Ledeč n. S. pořádá
TENISOVÝ TURNAJ DOSPĚLÝCH
29.–31. 8. 2020 od 8:30

• Obec Vilémovice Vás zve na CIMBÁLOVOU 
MUZIKU MILANA BROUČKA. Akce se usku-
teční v pátek 14. srpna na hřišti ve Vilémovicích.
• Hotel Kouty Vás zve na 11. ročník oblíbené hu-

dební události POKOUTNÍ FESTIVAL 2020, 
který se uskuteční v sobotu 15. srpna od 16:00 
hod. na Hotelu Kouty. Můžete se těšit na sedm 
pečlivě vybraných kapel, elektronickou stage 
a pestrou nabídku jídla i pití. Děti jsou u nás sa-
mozřejmě vítány, zábava se pro ně určitě najde. 
Letos se představí kapely GAIA MESIAH, PIO 
SQUAD & Live Band, ECHT!, ZELENINA, 
KOCZKOPES, ULTIMA, HRABĚ MONTE 
CRAZY a DJ ś. Vstupenky lze zakoupit v Turis-
tickém informačním centru v Ledči nebo v pro-
dejně Kola Ledeč a pojistit si vstup za 200 Kč.
• Mc Ledňáček Vás zve na VÝLET DO VODNÍ-

HO DOMU V HULICÍCH. Výlet se uskuteční 
ve čtvrtek 20. srpna.
• Město Ledeč nad Sázavou Vás zve na LETNÍ 

KINO V LEDČI NAD SÁZAVOU, které bude 
probíhat poslední dva víkendy v srpnu 21. 8. – 
23. 8. a 28. 8. – 30. 8. na nádvoří Ledečského 
hradu. Můžete se těšit na promítání českých fi l-
mů či pohádek vždy od 20:30 hod. Nenechte si 
tuto jedinečnou podívanou ujít. Občerstvení za-
jištěno. Vstupenky lze zakoupit pouze na místě.
• Mc Ledňáček Vás zve na VÝLET DO STVO-
ŘIDEL, kde proběhne loučení s prázdninami, 
které se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna.
• Nadační fond kostela Nanebevzetí Panny Marie 

v Číhošti Vás zve na BENEFIČNÍ SETKÁNÍ, 
které proběhne v pátek 28. srpna na faře v Čí-
hošti. Od 17:30 hod. bude mše svatá a od 19:00 
hod. koncert smyčcového kvarteta českých fi l-
harmoniků. Na faře lze shlédnout výstavu o ži-
votě Pátera Josefa Toufara.
• Extreme Racing Team Vás zve do Hněvkovic 

u Ledče nad Sázavou na FICHTL CUP, který 

se uskuteční v sobotu 29. srpna. Prezentace od 
10:00–12:00 a start ve 13:00 hod. Jede se za kaž-
dého počasí a přilba je podmínkou! Přihlášky na 
tel. 605 935 951. Jsou to všechny stroje do 50 
ccm, kategorie ženy – domalep – moped – pa-
řez – pionýr – moto 50 – speciál, okruh pro děti 
obsah neomezeně, juniorky do 15 let, juniorky 
do 10 let, junioři do 15 let a junioři do 10 let.
• Melechov z.s. Vás zve na sportovní akci XIX. 

XTR MELECHOV, která se uskuteční v sobo-
tu 29. srpna v Koutech u Ledče nad Sázavou. 
Prezentace bude od 8:00–9:45 hod a start hlavní-
ho závodu od 10:15 a dětský start od 15:00 hod. 
Tento závod je zařazen do Poháru Melechova. 
Více informací a podávání přihlášek na stránce 
www.melechov.cz.
• Phoenix Bar Vás zve na KONCERT VOJ-

TAANA. Akce se uskuteční v sobotu 29. srp-
na v Phoenix Baru v Ledči. Vstupenky si mů-
žete zakoupit na adresa Jaroslava Haška 831 za 
150 Kč nebo na místě za 200 Kč.
• Hospoda U Čerta Vás zve na akci KONEC 

PRÁZDNIN, která se uskuteční v sobotu 
29. srpna.
• Turistický oddíl Pohodář vás zve na 7. ROČNÍK 

POCHODU PROKLETÝM ÚDOLÍM, který 
se koná v sobotu 5. září. Těšit se můžete na čty-
ři krásné trasy pro zkušené turisty i začátečníky, 
stánky s občerstvením a odměnu za ušlapané ki-
lometry. Start: 8:00–10:00 hod. od budovy Obec-
ního úřadu v Hněvkovicích. Více informací na 
https://top-hnevkovice.webnode.cz/. 
• Město Ledeč nad Sázavou Vás zve na kouzel-

nické představení ŠKOLA KOUZEL PAVLA 
KOŽÍŠKA, které se uskuteční v neděli 20. září 
od 14:00 hod. v sále Gymnázia Ledeč. 

Tereza Dole�alová, 
Dana Sedláčková, DiS.

ZA KULTUROU – POZVÁNKY
Z INFORMAČNÍHO CENTRA
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Jak si nejspíš většina z vás povšimla, ledečský letní stadion 
se za poslední léta mění před očima, nutno dodat, že k lepšímu. 
Kdo se v posledních týdnech podíval na zdejší hýčkaný pažit, 
musel být zděšen. Branky položené na šach mat, bagr uprostřed 
hřiště a hromady hlíny. To samozřejmě nevěští nic dobrého pro 
novou fotbalovou sezonu, první zápas se odehrál už 9. červen-
ce. Vstup je to pro ledečské fotbalisty opravdu jako do pekla. 
Hrát na „horké půdě“ tradičního rivala ze Světlé a hned proti 
dalšímu tradičnímu soupeři z Chotěboře. To je vstup jen pro 
zocelené bojovníky a mohl by hodně napovědět o síle Ledečáků 
pro novou sezonu. Tak jim jistě budeme držet palce a hlasitě 
fandit.

Budeme se těšit, že dostaneme nějaké zprávy o výstavbě sta-
dionu nebo si je alespoň přečteme v Havlíčkobrodském Dení-
ku.  ok

HORKÁ PŮDA TRADIČNÍHO RIVALA – SVĚTLÉ
SE DOČASNĚ ZMĚNÍ NA DOMÁCÍ KOLBIŠTĚ

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2020– Fotbalový klub KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou

MUŽI „A“ KRAJSKÝ PŘEBOR DOROST 1. TŘÍDA sk. A
den datum začátek domácí – hosté poznámka den datum začátek domácí – hosté poznámka
Ne 9.7. 16:30 Ledeč – Chotěboř  Světlá n.S.
So 16.8. 16:30 Přibyslav – Ledeč
Ne 23.8. 16:30 Ledeč – Okříšky  Světlá n.S. Ne 23.8. 10:00 Ledeč – Pacov Kouty
So 29.8. 16:30 Žirovnice – Ledeč Ne 30.8. 13:30 Třešť – Ledeč 
Ne 6.9. 16:00 Ledeč – Velké Meziříčí B  Světlá n.S. Ne 6.9. 10:00 Ledeč – Habry Kouty
Ne 13.9. 16:00 Nová Ves – Ledeč So 12.9. 10:00 Mírovka – Ledeč
Ne 20.9. 15:30 Ledeč – Bedřichov  Světlá n.S. Ne 20.9. 10:00 Ledeč – Rozsochatec Kouty
So 26.9. 15:30 Náměšť n. O.–Vicenice – Ledeč So 26.9. 15:30 Přibyslav – Ledeč
Ne 4.10. 15:00 Ledeč – HFK Třebíč  Světlá n.S. Ne 4.10. 10:00 Ledeč – Telč Kouty
Ne 11.10. 15:00 Speřice – Ledeč So 10.10. 10:00 Počátky – Ledeč
Ne 18.10. 14:30 Pelhřimov – Ledeč Ne 18.10. 10:00 Ledeč – Kamenice n. L. Kouty
Ne 25.10. 14:30 Ledeč – Sapeli Polná  Světlá n.S. Ne 25.10. 10:00 Ledeč – Štoky Kouty
Ne 1.11. 14:00  Šebkovice – Ledeč So 31.10. 10:00 Chotěboř B – Ledeč 

MUŽI „B“ OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ ŽÁCI    OKRESNÍ PŘEBOR
den datum začátek domácí – hosté poznámka den datum začátek domácí – hosté poznámka
So 8.8. 16:30 Ledeč B – Dolní Město So 22.8. 10:00 Ledeč – Věž Plácky
So 15.8. 16:30 Česká Bělá – Ledeč B bus So 30.8. 10:00 Golčův Jeníkov – Ledeč 
So 22.8. 16:30 Ledeč B – Herálec St 2.9. 17:00 Havlíčkova Borová – Ledeč
Ne 30.8. 16:30 Golčův Jeníkov – Ledeč B auta So 5.9. 10:00 Ledeč – Šmolovy Plácky
So 5.9. 16:00 Ledeč B – Okrouhlice So 12.9. 9:00 Mírovka – Ledeč 
Ne 13.9. 16:00 Nová Ves u Světlé – Ledeč B auta St 16.9. 17:00 Ledeč – Lipnice Plácky
So 19.9. 15:30 Ledeč B – Staré Ransko So 19.9. 10:00 Ledeč – Rozsochatec Plácky
Ne 27.9. 15:30 Přibyslav B – Ledeč B bus So 26.9. 13:30 Leština – Ledeč
So 3.10. 15:00 Ledeč B – Šmolovy So 3.10. 10:00 Ledeč – Speřice Plácky
Ne 11.10. 15:00 Kožlí – Ledeč B auta St 7.10. 16:00 Česká Bělá – Ledeč 
So 17.10. 14:30 Ledeč B – Dlouhá Ves So 10.10. 13:30 Tis – Ledeč 
So 24.10. 14:30 Ledeč B – Věžnice So 17.10. 10:00 Ledeč – Habry Plácky
So 31.10. 14:00 Šlapánov – Ledeč B auta So 24.10. 10:00 Ledeč – Přibyslav

WWW.FKLEDEC.CZ

MLADŠÍ ŽÁCI OKRESNÍ PŘEBOR
den datum začátek domácí – hosté poznámka
Ne 6.9. 10:00 Ledeč – Dolní Město Plácky
So 12.9. 10:00 Herálec – Ledeč
Ne 20.9. 10:00 Ledeč – Humpole B/Speřice Plácky
So 26.9. 13:00 Šmolovy – Ledeč 
Ne 4.10. 10:00 Ledeč – Hněvkovice Plácky
Ne 11.10. 9:30 Lípa – Ledeč 
Ne 18.10. 10:00 Ledeč – Úsobí Plácky
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Dne 7. srpna jsme si připomněli už 10. výročí 
úmrtí našeho otce a manžela, bratra a strýce, 
pana BOHUMILA SVOBODY z Ledče n. S., 
který zemřel v 69 letech.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte na 
něj s námi. 

Rodina, příbuzní a přátelé

Osudový byl konec prázdnin roku 2003. 
Smutným dnem je po tom pro nás 28. srpen, 
kdy před 17 lety tragicky zemřel náš milovaný 
syn, bratr a vnuk, pan TOMÁŠ VADINSKÝ 
z Ledče. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu spolu 
s námi tichou vzpomínku.

Rodiče, prarodiče a bratr s rodinou

Zdá se, že letní čas do rodiny přináší smutek. Na začátku toho letoš-
ního, na konci června, jsme se naposledy rozloučili s naším manže-
lem, tatínkem a dědečkem, panem VÁCLAVEM VADINSKÝM 
z Ledče. Odešel v požehnaném věku 85 let, ale i jeho nemocné srd-
ce jistě zatížil i tragický osud výše vzpomínaného vnuka Tomáše.
Děkujeme všem za květinové dary, projevy soustrasti i účast na 
posledním rozloučení s naším drahým zesnulým.

S úctou a láskou bude vzpomínat man�elka Anna
a děti s rodinami.

Dne 20. srpna by oslavil své 75. narozeniny 
pan JIŘÍ PÝCHA z Ledče n. S. Bohužel se 
tohoto jubilea nedožil († 10. 9. 2017). 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte pro-
sím spolu s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají man�elka 
a dcery s rodinami.

Dne 9. srpna uplyne jeden bolestný rok od 
smrti pana JIŘÍHO MÁLKA, který nám ode-
šel náhle, bez slůvka rozloučení.

S velikou bolestí v srdci vzpomíná maminka
a sestra Jaru�ka s rodinou. 

Jiříku, jsi stále s námi � nikdy nezapomeneme!

Dne 4. srpna 2020 uplynulo deset let, kdy nás 
navždy opustil otec, děda a kamarád
FRANTIŠEK PEŠEK z Koutů. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomínejte spo-
lu s námi.

Synové Jan a Martin Pe�kovi s rodinami

Dne 15. července uplynulo 30 let od smrti
pana JIŘÍHO MÁLKA, manžela, otce a dě-
dečka. 

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
man�elka Jaroslava a dcera Jarka s rodinou.

Dne 3. srpna uplynul první smutný rok od 
chvíle, kdy nás opustila 
paní MARIE SEKOTOVÁ z Bojiště.
Kdo jste naši Mařenku znali, věnujte jí vzpo-
mínku. 

S láskou vzpomíná celá rodina.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 6. srpna 2020 uplynulo 10 let od chvíle, kdy 
nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a děde-
ček, pan JIŘÍ BURKHARD z Ledče n. S. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomínají man�elka 
a dcera s rodinou.

Dne 14. srpna 2020 by se dožil devadesáti let 
náš tatínek, dědeček, známý hudebník a cukrář, 
pan JAN OCH z Ledče n. S.
S láskou a úctou stále vzpomínají děti Lubo�, 

Iveta a Jan s rodinami.

Kdo Tě znal, ten Tě měl rád, uměl jsi pomoci 
a rozesmát.
Dne 24. srpna vzpomínáme čtvrté výročí úmrtí 
pana STANISLAVA ČECHA z Bojiště.

S láskou a úctou vzpomíná a děkuje rodina.

Na sklonku srpna letošního roku se dožívá 
životního jubilea, 80 let
– pan LUBOŠ RADIKOVSKÝ z H. Brodu. 
Pan Radikovský je ledečský rodák a patriot, 
svou profesí kartografa významně přispíval 
k získání cenných dokumentů pro historická 
zpracování dějin města Ledče (knihy F. Plevy, 
Ledečský zpravodaj).

Oslavenci přejeme především pevné zdraví a mnoho hezkých dní 
v kruhu svých blízkých i přátel.

Rodina, kamarádi a redakce Ledečského zpravodaje


