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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)
V srpnu 2020 se rada města sešla dne 7. srpna. Na svém
jednání rada města probrala tyto podstatné body:
• Schvaluje smlouvu o převodu radiostanice systému
Pegas včetně příslušenství z HZS Kraje Vysočina na
SDH Ledeč nad Sázavou.
• Schvaluje dodavatele elektrického konvektomatu do objektu školní jídelny ZŠ ﬁrmu TeS Chotěboř
spol. s r.o.
• Schvaluje souhlas s pronájmem části pozemku o výměře cca 350 m² a pozemku o výměře 217 m², oba
v k. ú. Ledeč nad Sázavou, z důvodu rekonstrukce
železničního tunelu na trati Kácov – Světlá nad Sázavou.
• Schvaluje výpůjčku pozemků – Rašovec pořadateli - ﬁrmě FORM Solution s.r.o. zastoupené Petrem
Soukupem, v době od 20. 8. – 23. 8. 2020, za účelem
pořádání motocyklové akce Melechovský okruh.

• Schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro
rok 2020 organizacím a spolkům v celkové výši
15.000 Kč (SDH Ledeč n. S. a Ledeč Run).
• Schvaluje přijetí dotace od Kraje Vysočina z MPSV
na základě vydaného rozhodnutí Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, které uvolnilo účelovou dotaci
na odměny zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru.
Zastupitelstvo města se v měsíci srpnu nesešlo.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je
naplánován 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. Michal Simandl, místostarosta

PŘÍLEŽITOSTÍ KE SPORTOVÁNÍ BYLO VŽDY DOST
V tomto vydání zpravodaje se věnujeme mj. i rekonstrukci zdejších sportovišť (letní i zimní stadion). Letos si opakovaně připomínáme i „miléniový“ rok 2000, a tak se nabízí, že i v tomto roce se budovalo víceúčelové hřiště. Bylo to
u Domova mládeže v Koželské ulici. Nevzhledný „drn“ se tu během krátké doby proměnil v atraktivní sportoviště s bezúdržbovou umělou trávou a křemičitým posypem. Kolik se tu propotilo triček, těžko odhadnout.
ok

KOMINICTVÍ URBAN A SYN
nabízí stavby nových systémových komínů,
montáže nerezových komínů, vložkování
komínových průduchů pro tuhá paliva i plyn.
Rekonstrukce nadstřešních částí komínových těles, dopojení spotřebičů kouřovody,
roční servis a čištění komínů,
vše kvalitně a se zárukou.

Kontakt na telefon:
776 666 014
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ZUBNÍ POHOTOVOST ZÁŘÍ 2020
Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod.
Dr. Longin Petr
Husova 3622, H. Brod

Tel.: 776 116 125

12. – 13. 9.

Dr. Ulybinová Kateřina
Husovo nám. 235, Ledeč n. S.

Tel.: 569 722 318

19. – 20. 9.

Dr. Saidlová Martina
Legií 1710, Chotěboř

Tel.: 739 286 730

26. – 28. 9.

Dr. Němcevová Ivana
T.G.M. 35, Golčův Jeníkov

Tel.: 569 442 394

3. – 4. 10.

Dr. Vrábel Vít
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 720 075 751

10. – 11. 10.

Dr. Brixi Martin
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 112

5. – 6. 9.

REKONSTRUKCE PODHRADSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO TUNELU
A S TÍM SPOJENÉ VÝLUKY LEDEČ N. S. – ČERČANY
Na základě pozvánky od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, došlo dne 22. července 2020 k předání staveniště
a úvodnímu kontrolnímu dni stavby „Rekonstrukce tunelu Podhradský na trati Kácov – Světlá n. S.“
Stavba je členěna na následující provozní soubory a stavební objekty: Rekonstrukce tunelu, železničního svršku a spodku, odvodnění portálových oblastí, přeložka kabelů SŽDC, rekonstrukce propustku v km 28,857 a 29,527, svah před vjezdovým portálem tunelu a opěrná zeď.
Zhotovitelem stavby je Společnost „Podhradský tunel – FIRESTA + SWIETELSKY“, což představuje ﬁrmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. z Brna (správce) a SWIETELSKY stavební s.r.o. z Českých Budějovic (další společník). Dokončení stavebních prací bude dle smlouvy o dílo do 22. 11. 2021 a celková cena díla bude 107 677 104,28 Kč.
V souvislosti s uskutečňováním uvedených prací se samozřejmě tato stavební činnost neobejde bez výluk, a to následně takto:
I. etapa je naplánována od 28. 7. do 11. 12. 2020 18:00 hod. Toto období chce správce využít pro opravné práce (čištění, zřízení
bezpečné komunikace) v úseku tunel – Ledeč.
II. etapa má být v termínu od 15. 3. do 25. 8. 2021.
Ing. Jan Čepa, vedoucí odboru samosprávy

JE TO STODVACETILETÝ STAŘEC
Železniční trať číslo 212 (Čerčany – Kácov – Světlá), jež vede kaňonovitým údolím řeky Sázavy, je nazývána „Posázavský
Paciﬁk“. Jedná se o soubor velkého množství umělých staveb,
jako jsou tunely, mosty, propustky, náspy, které na sebe těsně
navazují a tvoří tak unikátní technické dílo. Celá trať byla budována postupně po několika úsecích a v dobách svého vzniku
se jednalo o důležitou dopravní tepnu v Posázaví. Největší slávu pamatuje Posázavský Paciﬁk z dob po vzniku první samostatné Československé republiky, ve 20. a 30. letech 20. století, kdy množství trempů vyráželo za dobrodružstvím po březích
Sázavy. Pravě tehdy dostala železniční trať i své jméno.
Jednokolejný tunel Podhradský s evidenčním číslem 124 na
trati TU 1733 se nachází nedaleko města Ledeč n. S. Se svou
délkou 251 m je nejdelším tunelem na trati. Trať je vedena v
oblouku o poloměru R=200 m, z hlediska sklonových poměrů
v tunelu zpočátku stoupa cca hodnotou 7 ‰ v délce 40 m, následuje vodorovná část dálky 192 m a pak klesání cca 6 ‰
v délce 19 m. Podhradský tunel prochází ohbím údolí řeky Sázavy zahloubeným do paneplénu Želivské pahorkatiny.
Většina tunelů v České republice byla vystavěna již v 19. století. Přestože v této době byly možnosti stavitelů velmi omezené, řemeslná kázeň a kvalita provedení staveb našich předků mnohdy předčí stavby současně budované. Časem však
i u těchto staveb dochází k postupnému vyčerpání životnosti
a zhoršuje se jejich stavebně-technický stav.
Tunel byl ražen ve složitém geologickém území. Také tunel Podhradský si tedy žádá svou rekonstrukci. Hlavním cílem
stavby je zajištění bezpečnosti provozu a snížení provozních
nákladů.

Tunelová trouba je opatřena ostěním vyzděným z lomového
kamene – šedá rula – na cementovou maltu. Maximální výška nadloží tunelu se pohybuje okolo 43 m. Tunel má celkem
22 pasů a vjezdový i výjezdový portálový pás. Kromě obezděných částí jsou v tunelu dva úseky neobezděné, s ponechanou rostlou skálou. Délka neobezděných úseků je 20 m a 38 m.
V tunelu se nacházejí čtyři páry vstřícných výklenků ve vzdálenosti cca 50 m. Ostění tunelu Podhradského bylo, s ohledem
na vlastnosti horninového masivu, navrženo ze čtyř typů tuhého ostění a pravděpodobně bez izolace. Světlá výška tunelu se
pohybuje okolo 5,65 m a šířka okolo 5,50 m, světlý proﬁl tunelu s ostěním má cca 26,5 m2. Odvodnění obezdívky zabezpečují odvodňovací otvory ve zdivu. V ose tunelu je vybudována
středová kamenná tunelová stoka proﬁlu cca 40/40 cm. Zdivo
portálů je z lomového kamene, portálové věnce jsou z pískovcových kvádrů.
Takový tunel má i svoji kroniku a samozřejmě i z té se čerpalo při přípravě rekonstrukce (rozsáhlé průzkumy tu proběhly v roce 2015). Tak se také zjistilo, že tu zlobí neobezděné
části, že v roce 1982 byla provedena kompletní výměna železničního svršku, 1983 spárování zdiva, v roce 1992 tu vykolejil
vlak z důvodu značného zalednění kolejnic, v roce 1997 tu bylo
vestavěno pět ocelových skruží, zajišťujících klenby. Poslední
rozsáhlé úpravy tu proběhly v roce 1999 k zajištění bezpečného
provozu. Prostě takový tunel má i svoji „zdravotní“ dokumentaci. Má na to nárok, je to skoro 120letý stařec. Tak nenadávejme na chystané výluky.
Z veřejně dostupných materiálů zpracoval ok.
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VZDĚLÁNÍ JE FORMA NÁSILÍ,
ALE BEZ TOHO TO NEJDE!
Hektický přechod z prázdninového režimu na ten
školní bývá vždy provázen nervozitou a obavami. To,
co jsme s tímto obdobím prožívali v minulosti, se pro
letošek nedá srovnávat. Poslední půlrok rozdal zcela nové karty, což přináší samozřejmě řadu problémů celé společnosti. Obvykle jsme na tomto místě
pro povzbuzení přidávali termíny prvních prázdninových dnů nového školního roku. Letos si hlavně budeme přát, aby těch následujících deset měsíců proběhlo standardně, bez větších výkyvů. Hned nástup
do škol nás přesvědčuje, že budeme muset být všichni velmi obezřetní a disciplinovaní. Tíha velké organizační práce a odpovědnosti leží především na vedeních škol i všech kantorů. Měli bychom s nimi všichni

maximálně spolupracovat a respektovat všechna opatření, která už nastala a nejspíš v příštích týdnech ještě přijdou. Je to kreativní skupina lidí, jistě si s novou situací poradí a možná z toho vzniknou nové
podněty, které ovlivní práci ve školách i v budoucnosti. Tak přejeme všem na ledečských školách především pevné zdraví, ať už těm za katedrou nebo v lavicích. Během školního roku máme ze všech našich
škol pro náš zpravodaj pravidelný „servis“, který doufám bude bez větší zátěže pokračovat i ve školním roce 2020/21. A níže už máme zprávu o přípravách i plánech místní základní školy od jejího ředitele, Mgr.
J. Šťastného.
ok

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ N. S. ZAHÁJILA
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Hned první zářijové dny v základní škole ovlivnil Covid – 19. Vzhledem k riziku šíření tohoto viru, hrozbě
karanténních opatření a doporučením v tzv. „manuálu MŠMT“ omezit pohyb zákonných zástupců a dalších
osob ve školních budovách, přistoupila naše škola ke
speciﬁckým opatřením. Letošních 73 prvňáčků a jejich
doprovod z řad rodičů a prarodičů jsme slavnostně přivítali 1. září netradičně na sportovním hřišti v areálu ZŠ
Nádražní, kde jim přišli předat dárky zástupci Města Ledeč nad Sázavou a vedení školy. Paní třídní učitelky Vladimíra Bělohradská (1. A), Eva Chadimová (1. B) a Radka Melicharová (1. C) poté odvedly děti (samotné, bez
rodičů) na prohlídku jejich učeben, šaten a dalších prostorů ZŠ v ulici Komenského. V následujících dnech si
nováčky začaly přebírat již ve vestibulu, než se sami naučí používat šatny a včas chodit do svých tříd. Další dva
nové prvňáčky ve speciálním oboru začala do prostředí
rehabilitační třídy zasvěcovat paní učitelka Lenka Zajícová. Také ostatní, školou povinné, čekalo ve třídách
překvapení v podobě dezinfekce, dezinfekčního mýdla
a jednorázových ručníků, jejichž použití je pro všechny
povinné hned po vstupu do budovy školy, školní jídelny
i tělocvičen. Některé z nich zaskočilo i omezení přístupu
do jiných tříd a oddělování žáků 1. a 2. stupně ve školní jídelně. Nicméně taková je realita a 678 žáků v 31 třídách, 46 vyučujících, 16 asistentek pedagoga a vychovatelek školní družiny a 20 provozních zaměstnanců je
spolu s omezenou výukou v loňském roce dostatečným
důvodem zvýšené opatrnosti. Děkujeme všem zákonným
zástupcům, že respektují zákaz neohlášeného vstupu do
budov školy, zejména rodičům mladších žáků, kteří musí zvládat ranní přezouvání a převlékání pouze sami nebo
za pomoci dohlížejících pedagogů, a rodičům, kteří při
vyzvedávání dětí ze školní družiny používají nepopulární

roušky a vstupují do šaten jen v nutných případech. Cizím strávníkům pak děkujeme za pochopení, že dodržují vymezenou dobu výdeje jídel i vyhrazená místa u stolů
ve ŠJ.
Stejně jako v loňském roce byly v 6. ročníku po odchodu 15 žáků do osmiletého gymnázia otevřeny 3 třídy,
kterým „velí“ třídní učitelé Petra Štěpánková (6. A), Jan
Čáp (6. B) a Pavla Kořínková (6. C), a zůstala zachována výuka s maximálním počtem dělených hodin v předmětech anglický, ruský, německý jazyk a informační
technologie. Oproti minulému školnímu roku však bude
výrazně omezen počet jak znalostních, tak sportovních
soutěží, školních akcí a dalších aktivit. Například první
akcí, která letos neproběhla, byl tradiční adaptační kurz
6. tříd. Naopak byla zahájena 7. etapa plaveckého výcviku mladších žáků a zatím počítáme i s lyžařským výcvikovým kurzem v 7. ročníku.
O prázdninách se na základní škole hlavně malovalo.
Nové barvy získalo 6 tříd, šatny 1. stupně, šatny a suterén
speciálního oboru a prostory školní jídelny, v budovách
Nádražní pak pokračovaly výměny topných těles. Novou
učebnu - čtenářskou dílnu dostali k užívání žáci 2. stupně. Poděkování patří zejména našemu školníkovi panu
P. Kopeckému a pracovníkům údržby Města Ledeč n. S.,
kteří zde kvalitně odpracovali stovky hodin.
Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům naší
školy za zodpovědnou práci spojenou s mimořádnými
opatřeními a s distanční i dobrovolnou prezenční výukou
v uplynulém školním roce a za práce spojené se zvýšenými hygienickými opatřeními – nad rámec jejich běžných
pracovních povinností – v tomto roce a popřát jim i všem
žákům a rodičům pokud možno „bezcovidový“, ale hlavně vydařený školní rok 2020/2021!
Jaroslav Šťastný, ředitel
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ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC SRPEN 2020
NEOPRÁVNĚNĚ UŽÍVAL VOZIDLO CITROEN JUMPY Dne 25.7.2020 bylo na policii
přijato oznámení ve věci neoprávněného užívání vozidla, kdy se neznámý pachatel v přesně nezjištěné
době od cca 20:00 hodin dne 25. 7.
do 28. 7. 2020 v Ledči nad Sázavou
v ulici Pod Hájem na silniční komunikaci poblíž řeky Sázavy bez svolení oprávněné osoby zmocnil zde zaparkovaného motorového vozidla CITROEN JUMPY, v hodnotě 170.000,- Kč, kdy ve vozidle
bylo uloženo různé rybářské vybavení, mobilní telefon
a peněženka s osobními doklady poškozeného spolumajitele vozidla, kdy vozidlo bylo následně vypátráno havarované v Kutné Hoře. Další okolnosti případu, jakož
i míra vypitého alkoholu u majitele vozila a dalších zúčastněných, je předmětem dalšího šetření. Pachatel je podezřelý ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí
věci, kdy mu tak u soudu hrozí trest odnětí svobody v trvání až na 2 roky nebo zákaz činnosti.
VLOUPÁNÍ DO KŮLNY U REKR. CHATY V OBCI
HLOHOV - dne 19. 8. 2020 byly policejním orgánem
dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve
věci spáchání přečinu krádež, ke kterému došlo v době od
14:00 hod dne 15. 8. do 14:40 hod dne 19. 8. 2020, kdy
NP vnikl na neoplocený pozemek u rekreační chaty v obci
Hlohov, nezjištěným způsobem překonal visací zámek

u kůlny, který pohodil vedle ní, následně otevřel dveře,
vnikl dovnitř a odcizil benzínovou motorovou pilu zn.
Oleo Mac nezj. výr. čísla v hodnotě nejméně 4.700,- Kč.
V případě zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest
odnětí svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
ODCIZENÍ STÍRACÍCH LOSŮ - dne 21. 8. 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 prodejně
tabáku na Husově náměstí v Ledči n./S., kdy v době od
21. 5. 2020, kdy zde byla prodejna otevřena, do 21. 8.
2020 odcizil 544 ks stíracích losů, 30 různých druhů
v různých nominálních hodnotách, v celková hodnotě
nejméně 44.000,- Kč, které byly uloženy pod prodejním
pultem a v trezoru prodejny, kdy k odcizení došlo bez
známek jakéhokoliv násilí. V případě zjištění pachatele
tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky,
zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
Na závěr mého příspěvku bych chtěl veřejnost informovat o tom, že od 1. 8. 2020 byl pověřen výkonem funkce
zástupce vedoucího oddělení OOP Světlá nad Sázavou,
PS Ledeč nad Sázavou npor. Bc. Jaroslav Hájek, který
zároveň od měsíce září bude zajišťovat agendu pravidelných příspěvků z práce PČR pro Ledečský zpravodaj.
npor. Josef Daněk, DiS., vedouc. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

PODĚKOVÁNÍ. V návaznosti na předcházející řádky bych osobně a rád poděkoval panu npor. Josefu Daňkovi za vzornou spolupráci při tvorbě Ledečského zpravodaje. Patřil mezi ten velmi malý okruh spolupracovníků, které nebylo třeba urgovat nebo připomínat termíny. Přestože zprávy z téhle oblasti nebývají zrovna veselé, čtenáři jsou však velmi vyhledávané a patří mezi nejsledovanější pravidelné rubriky. Pan Daněk svým
zprávám dával aktuálnost, prevenci a také vtip. Sportovní terminologií řečeno, nasadil dobrou laťku a budeme
jen věřit, že jeho nástupce, pan Bc. J. Hájek, bude stejně úspěšný. Děkujeme za skvělou a přátelskou spolupráci a přejeme panu Daňkovi pevné zdraví, zázemí v rodině i u přátel a úspěšnou pracovní kariéru.
Redakce Ledečského zpravodaje, Kubát Otakar

Ovocná a růžová školka Šťastných
NABÍZÍ VELKÝ VÝBĚR

PÍSKY • ŠTĚRKY • BRIKETY

okrasných keřů, jehličnanů, rhododendrónů, vřesů, hebe, kanadských i kamčatských borůvek, ostružiníků, maliníků, rakytníků,
brusinek, okrasných trav, okrasných trav, trvalek, zeminy.
Prodejní doba: pondělí – pátek: 8-16 hod., sobota: 8-12 hod.
Ovocná a růžová školka Šťastných
Hněvkovice, Nová Ves u Dolních Kralovic, Ledeč nad Sázavou
tel. 604 360 546, 604 408 336, e-mail: skolka.stastny@wo.cz
www.skolka-stastny.cz
Podzimní prodej ovocných stromků a růží bude
ZAHÁJEN 14. ŘÍJNA 2020.
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PALIVOVÉ DŘEVO

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Vážení čtenáři, přináším souhrn
činnosti profesionálních hasičů za
uplynulý měsíc.
Po uzávěrce minulého čísla jsme
vyjížděli k prvnímu požáru 28. 7.
do G. Jeníkova. Zde došlo k zahoření v motorovém prostoru osobního
vozidla. Na místě jsme zasahovali s místní dobrovolnou jednotkou,
která byla na místě několik minut
po ohlášení a velmi rychle požár lokalizovala. Druhým
požárem byl planý poplachu obce Hněvkovice. Často se
stává, že ohlašovatel projíždí krajinou autem a volá 150,
že vidí kouř z lesa, aniž by se nad tím pozastavil a jednotky často po té vyjíždějí a na místě nachází táboráky, pálení listí na zahradě a podobně… Poslední požár se odehrál 19. 8. v lese před Vrbkou. Osobní automobil začal po
dopravní nehodě hořet i s porostem lesa. Na místě byla
po nehodě zraněná osoba. Zde jsme zasahovali s dobrovolnými hasiči z Ledče. V dopravních nehodách můžeme
pokračovat od začátku měsíce. 1. 8. jsme byli na výpomoci kolegům ze Zruče nad Sázavou u dopravní nehody

motocyklu a osobního vozidla u obce Bezděkov. Dále
11. 8. skončilo osobní vozidlo mimo vozovku u obce
Habrek, kde vozidlo najelo na svodidla. A 20. 8. jsme
zasahovali s kolegy z G. Jeníkova u obce Kobylí Hlava,
kde došlo ke střetu dvou vozidel a zranění pěti osob. Zranění naštěstí vážného charakteru.
Krom těchto hlavních událostí hasiči zachraňovali
27. 7. labuť na Heroldově nábřeží. 28. 7. pomáhali imobilnímu vozíčkáři, který sjel elektrickým vozíkem mimo
komunikaci a taková osoba je potom ve velmi nepříjemné situaci s těžkým vozíkem. 2. 8. jsme byli vysláni na
resuscitaci osoby, než dojede záchranná služba z Havlíčkova Brodu. 10. 8. bylo vyhlášeno pátrání po pohřešované osobě u Dolních Pasek. Na místo se po osmé hodině sjeli profesionální a dobrovolní hasiči z Ledče, Kožlí
a Kamenné Lhoty. Hasiči vytvořili rojnici a osobu v lese
po půl desáté našli. Všem patří poděkování. Ke zbytku
ještě přičteme popadané stromy na silnici z 28. 7., likvidace vos, sršňů a dostaneme se na počet výjezdů 32.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč n. S.

DOBROVOLNÍ HASIČI – NA RAŠOVCI NÁS BYLO MÁLO
V závěru července proběhlo dne 25. 7. 2020 na Rašovci Hasičské odpoledne s opékáním a hudbou. Úmyslem pořadatelů bylo se sejít a částečně nahradit v dubnu neuskutečněné pálení čarodějnic. Ač na akci nezavítalo příliš mnoho
návštěvníků, věříme, že ti, co přišli, se dobře pobavili. Hudbu zajistil DJ Bříza a tradičně bylo zajištěno občerstvení
a ukázky pro děti.
V samotném přelomu prázdnin se Ledečskem prohnala bouře, která si vyžádala několik výjezdů ledečských dobrovolných hasičů. Většinou šlo o odklízení napadaných stromů na komunikaci a odčerpání vody ze zatopených prostorů v Ledči, Bojišti, Kožlí a Hradci. V srpnu zasahovala jednotka dne 10. 8., kdy spolu s dobrovolnými hasiči z Kožlí
a K. Lhota vyjela ve spolupráci s IZS k pátrání po pohřešované osobě u Dolních Pasek. 13. 8. byl vyhlášen signalizací čidla EPS (elektrická požární signalizace) poplach v hotelu Luna Kouty, kde na místě bylo zjištěno, že jde o planý
poplach. 19. 8. vyjela naše jednotka k dopravní nehodě se zraněním a následným požárem automobilu mezi obcemi
Habrek a Vrbka, kde spolu s HZS Ledeč n. S. prováděla hasební práce a podílela se na poskytnutí první pomoci těžce
raněnému řidiči. Přejeme všem spoluobčanům především klidný konec prázdnin.
Jana Doležalová
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LIDÉ, KTEŘÍ DOSUD ŽIJÍ V DOMOVĚ HÁJ,
SE BUDOU STĚHOVAT I DO LEDČE
V Ledči se staví dva domy pro pobytové sociální služby
komunitního typu. V domech bude žít celkem dvanáct lidí.
V prvním domě bude pro šest osob poskytována služba chráněné bydlení. Dům bude rozdělen na dvě oddělené domácnosti – v jedné budou žít čtyři klienti, ve druhé dva. Druhý
dům v Ledči nad Sázavou je určen pro šest lidí, kteří potřebují vysokou míru podpory, bude v něm poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením. První bude
dokončena stavba domu pro sociální službu „domov pro
osoby se zdravotním postižením“, a to v závěru roku 2020.
Klienti s vysokou mírou podpory by se do tohoto domu měli
stěhovat na počátku roku 2021. Objekt pro službu „chráněné
bydlení“ bude dokončen do poloviny roku 2021. Klienti by
se do tohoto domu měli přestěhovat hned po jeho vybavení.
Lidé, kteří se budou stěhovat do Ledče nad Sázavou, se
již věnují praktickým nácvikům ve městě. Zaměřují se především na prostorovou orientaci, získání základních kompetencí z oblasti ﬁnanční gramotnosti, např. výběr peněz

z bankomatu za přítomnosti asistenta, a také na nácvik nakupování, návštěvy lékárny, pošty, atd.
Domov Háj prochází procesem transformace pobytových
sociálních služeb. A lidé s mentálním a kombinovaným
postižením, kteří již žijí ve Světlé nad Sázavou, mají daleko
více možností zapojit se do společensko-kulturního života
a žít obvyklým způsobem života (tzn. chodit i do práce), než
zbývající část klientů organizace, kteří žijí dosud v domově
nedaleko Ledče nad Sázavou. Věříme, že i dalších dvanáct
klientů domova, kteří se během příštího roku budou do Ledče nad Sázavou stěhovat, získají a za podpory pracovníků
využijí možnosti, které jim život ve městě nabídne. A také,
že budou stejně spokojeni jako dvanáct klientů již žijících
v nedaleké Světlé nad Sázavou.
Kromě Ledče nad Sázavou budou klienti Domova Háj žít
ve Světlé n. S., H. Brodě, Chotěboři a G. Jeníkově.
Mgr. Andrea Šeredová, pracovnice pro komunikaci s veřejností,
Domov Háj, p.o.

PŘIPOMÍNÁME PUTOVNÍ VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ „MÝMA OČIMA“
Putovní výstava fotograﬁí je plánovaná v lokalitách, ve kterých budou lidé s mentálním
a kombinovaným postižením z Domova Háj v budoucnu žít.

Začíná vernisáží 15. září 2020 od 16 h. v Ledči nad Sázavou v Kavárně KOVÁRNA.
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KEŘE A STROMY NA NAŠICH ZAHRADÁCH
Keře a stromy na našich zahradách nám zpravidla přinášejí radost, zpříjemňují nám pobyt v prostoru, a pokud
se jedná o ovocné druhy, pak dokonce i užitek. Abychom
měli ze své zahrady jen dobré pocity a svými počiny
neobtěžovali a nenarušovali sousedské vztahy, musíme
se vyvarovat následujících několika věcí.
Problém může začít již při samotném vysázení, a proto je nutné omezit výsadby stromů u hranice pozemků.
Některé stromy mohou představovat pro sousední nemovitost potencionální nebezpečí. „Nestanoví-li jiný právní
předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného,
platí pro stromy dorůstající obvykle plné výšky 3 m jako
přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m
a pro ostatní stromy 1,5 m.“
Pokud již dřeviny rostou a větve zasahují na sousední pozemky, je nutné tyto přesahující části preventivně
a pravidelně odstraňovat. V letošním vlhkém roce došlo
k výraznému nárůstu letorostů, a tak bylo nutné hraniční živé ploty ošetřovat („stříhat“) opakovaně. Velmi často se stává, že majitel dřeviny se spokojí pouze s jedním
ošetřením, které je ovšem nedostatečné, větve pak zasahují například na chodník, kde mohou zakrýt dopravní
značení nebo dokonce zranit procházející občany. Pak už
záleží pouze na tom, jaká škoda byla způsobena nedostatečnou údržbou a na výši úhrady. Všichni občané, aby se
vyvarovali případným nepříjemnostem, musí své pozemky a dřeviny udržovat v řádném stavu (tak jak jim ukládá zákon).

Možné je odstranění přesahujících větví a kořenů
dokonce sousedním vlastníkem. Soused musí souseda nejprve vyzvat, aby přerůstající části odstranil, teprve pokud tak neučiní, má vlastník sousedního pozemku právo odstranit převisy a porosty sám. To však jen
v případě, že sousedův strom skutečně vadí (např. stíní
do oken). Soused může dokonce požadovat, má-li pro to
vážný důvod, zasáhnout preventivně a požadovat odstranění stromu.
Všem přeji, aby ze své vysázené zeleně měli jen dobré pocity a užitek.
Ing. Břetislav Dvořák
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
► Kaskáda Ledeč zve na VÍKENDOVÝ WORKSHOP ATELIÉR ZDRAVÉ ŽENY, který se koná ve
dnech 5. – 6. září. Začátek je v hotelu Kaskáda od 9:00 a konec v 18:00 hod. Cena: sobota 1500 Kč,
neděle 1500 Kč, oba dny 2800 Kč. Témata workshopu: sobota – „Ženské zdraví v pěti životních etapách“, neděle – „Ženská pánev, tvůj zdroj života a radosti“. Přihlášky na tel. 569 443 745 nebo sport@
kaskadaledec.cz.
► Hrad Ledeč nad Sázavou Vás zve na SKLÁŘSKOU POUŤ, která se uskuteční v sobotu 12. září od
9:00-22:00 hod. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Vstupné zdarma.
Občerstvení zajištěno.
► Nezávislý podmelechovský spolek a SDH Rejčkov ve spolupráci s Post Bellum, o. p. s. Vás zve na
BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA, který se uskuteční v obci Rejčkov v sobotu 12. září 2020. Závod je
dlouhý 5 km. Více info naleznete na https://www.behpropametnaroda.cz/rejckov/.
► SMS motokrosu Pardubice a AMK Ledeč vás zvou do Ledče na 66. ročník KRAJSKÉHO PŘEBORU
V MOTOKROSU, který se koná v neděli 13. září. Start závodu je od 11:30 hod. a od 8:00 hod. jsou
tréninky.
► Kavárna Kovárna v Ledči vás zve do svých prostor na putovní vernisáž výstavy fotograﬁí „MÝMA
OČIMA“. V hlavní roli jsou lidé, kteří žijí v domově a v komunitním bydlení ve Světlé. Chybět nebude ani „křeslo“ pro zajímavého hosta. Vernisáž se uskuteční v úterý 15. září od 16:00 hod.
► Háta, o.p.s. ve spolupráci s Gymnáziem Ledeč a pod záštitou starosty Ledče nad Sázavou Ing. Zdeňka Tůmy Vás zvou v pátek 18. září od 20:00 hod. na přednášku neurologa MUDr. Martina Stránského,
M.D., FACP. Přednáška „HROZÍ LIDSTVU DIGITÁLNÍ DEMENCE?“ se bude konat v sále Gymnázia Ledeč. Vstupné 100 Kč. Vstupenky si můžete zarezervovat na adrese http://rezervace.ledecns.cz/
rezervace/hrozi-lidstvu-digitalni-demence/ nebo si je přímo zakoupit v Turistickém inform. centru.
► Město Ledeč nad Sázavou Vás zve na kouzelnické představení ŠKOLA KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA, které se uskuteční v novém termínu – neděle 20. září 2020 od 14 hodin v sále Gymnázia Ledeč.
► V neděli 20. září se bude konat 5. ROČNÍK AMATÉRSKÉHO BĚŽECKÉHO ZÁVODU – LEDEČ
RUN. Trasy budou klasicky cca 6 a 12 km. Registrace: od 9:15 hod. Start: 10:00 hod. Startovné: 90 Kč
(registrace předem), 130 Kč (registrace na místě). Místo startu: Hotel Sázava. Podrobnější informace
na www.ledecrun.cz nebo na facebooku.
► Město Ledeč nad Sázavou srdečně zve všechny na bláznivou francouzskou komedii DOKTOR
V NESNÁZÍCH. Představení se uskuteční ve středu 7. října 2020 od 19:00 hod. v sále gymnázia. Cena
vstupenky 380 Kč. Od 10. září si můžete rezervovat vstupenky na adrese http://rezervace.ledecns.cz
nebo si je zakoupit v Turistickém informačním centru na Husově náměstí.
► Lyžařský klub Ledeč nad Sázavou z. s. a Středisko volného času pořádají 61. ročník BĚHU ŠEPTOUCHOVEM, který se koná v sobotu 10. října. Jedná se o veřejný závod v přespolním běhu o cenu starosty Města Ledeč n. S. Zahájení v 9:15 hod.
Více informací na www.melechov.cz nebo na www.svcledec.cz.
6. října – PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí
Tereza Doležalová, Dana Sedláčková, DiS.

Město Ledeč n. S. srdečně zve všechny na bláznivou francouzskou komedii

DOKTOR V NESNÁZÍCH
Komedie o průměrném plastickém chirurgovi, který čelí kuriózním situacím
v ordinaci své soukromé kliniky.
Představení se uskuteční ve středu 7. října 2020 od 19:00 hod.
v sále gymnázia. Cena vstupenky 380 Kč.
Od čtvrtka 10. září začne rezervace vstupenek na adrese: http://rezervace.ledecns.cz
nebo si je lze zakoupit v informačním centru na Husově náměstí. TIC
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BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTOVI, DR. M. VOSTATKOVI,
OD REDAKCE LZ

Má osobní setkání s panem RNDr. Miroslavem
Vostatkem bych spočítal na prstech jedné ruky, a to
hlavně díky panu Františku Plevovi, který se s ním
přátelil už léta. Tehdy mi připadal vážný, trochu
odměřený. Jeho spolupráce s panem Plevou na přípravě jeho „ledečských“ knih byla velmi významná
a dovolím si to posoudit, protože jsem v tom „zlatém“
desetiletí mohl být u tohoto dění spolu s nimi. Jeho
příspěvky pro knihy byly vždy fundované, neotřelé
a hlavně z významného zdroje, vždyť rodina Vostatkových v Ledči vlastnila tiskárnu a spousta dobových pohlednic a ostatních obrazových dokumentů
pocházela právě odtud. O panu Mirkovi Vostatkovi
(Whabim) jsem také hodně věděl od skautů, především od pana Stanislava Kovaříka (Sonnyho), které
pojí dlouholeté pevné přátelství a mnoho vzpomínek
a zážitků z mládí.
Naše korespondenční přátelství vznikalo pomalu, zato vytrvale a pevně. Zprvu se týkalo výhradně příspěvků pro tehdejší Ledečské noviny, později
Ledečský zpravodaj. Vyhledal jsem první příspěvek,
který pan doktor pro radniční zpravodaj poslal a který jsem otiskoval. Bylo to v „dávnověku“, přesně
v dubnu 1992, kdy na straně 2 byl článek Poštovnictví v Ledči n. S. po roce 1918, tedy jedno z témat,
které je dr. Vostatkovi velmi blízké. K naší úřední
korespondenci se postupně přidávaly i osobní dovětky, kde jsme se svěřovali se svými aktuálními postřehy i rodinnými událostmi. Tak si troufám napsat, že

za poslední desítku let jsem já, ledečská naplavenina (jak mi mnozí s oblibou v kamarádské nadsázce připomínají), která má nejčilejší korespondenční styk s významným Ledečákem. Tak několikrát
za měsíc prolétnou zprávy mezi Pardubicemi a Ledčí. Nechtěl bych opomenout i fakt, že pan M. Vostatek stále posílá část svých příspěvků klasickou poštou, a to vždy s doprovodným, úhledným a vypsanou
rukou napsaným, dopisem – na svoje náklady! Abych tady nepsal do větru, můžu tu naši korespondenci demonstrovat na malém příkladu, jak dr. Vostatek
rychle vyhodnotí aktuální témata:
KLASSIC. O prázdninách jsem si pořídil možnost,
že mohu poslouchat na televizi kanál klasické hudby, označené Klassic. Kupodivu jsem si ho naladil,
když právě na programu byla Mahlerova 6. symfonie
a-mol. Mám velké mezery ve znalostech díla tohoto skladatele, protože s jeho objevováním se přišlo
ne právě rychle. Mahler jako hoch jezdil do Ledče
za dědečkem Hermanem a kdysi jsem o tom psal na
těchto stránkách podrobněji. Jak jsem zjistil, koncert
se konal v Berlíně po nastudování a řízení dirigenta
Simona. Pro mě byl mj. zážitek, když dva perkusionisté dvakráte během provedení symfonie realizovali
úder mohutnou dřevěnou palicí do podložky na zemi.
Výsledek byl neskutečně emotivní a diváci to ohodnotili. Mohu se přiznat, že něco podobného jsem nikdy
neviděl. Po skončení díla byl veliký aplaus, divácké reakce nebraly konce a dirigent byl stále vyvoláván. Uvědomoval jsem si, jak tento hudební genius
po více jak stu letech dovede oslnit posluchače. Byl
jsem velice potěšen, že jsem právě tento koncert stihl. Vost.
Vyjadřuji svůj obdiv k šíři poznatků i hloubku
vzpomínek našeho pravidelného korespondenta.
Navíc umí vše zabalit do přesně formulovaných vět
s aktuální a přesnou češtinou. Jeho nesčetné příspěvky pro Ledečský zpravodaj budou i v budoucnosti
významně hodnoceny pro archiv města. Dobře vím
o tom, že už teď si mnozí studenti s radostí výsknou,
když se podívají do archivu zpravodaje – seminárka
je hotová raz dva. A což teprve budoucí kronikáři?
S přáním k významnému jubileu pro pana Miroslava Vostatka nebudu zvlášť originální. Docela prostě mu přeji přiměřeně dobré zdraví, zázemí a mnoho hezkých tvůrčích dnů. Už se těším na další e-mail
z Pardubic!
Na dalších stránkách připojuji přání z rodiny i od
přátel nejbližších.
Otakar Kubát,
redakce Ledečského zpravodaje
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NEVRACEJ SE KE STARÝM NAPAJEDLŮM
JEN PRO VODU...
Je dobré občas se ohlédnout a najednou se objeví mnohé, co nelze pominout. „Paměť se dívá jen
nazpátek, dopředu slepé má oči...“. A svět se dál točí
a točí.
Bereme to jako samozřejmost, jak se více či méně
smiřujeme s tím, jak nám léta naskakují a události,
příhody i setkání, jak se více nebo méně setkáváme.
Tak i osoby, jména v paměti i v kalendáři.
Pro nás, ledečské skauty, Mirka, teď již RNDr.
Miroslava Vostatka – Whaba, Wabíka, Wabigoona,
ta jména k němu patří a ta se s ním nesou po celou
nepřetržitou řadu let jeho skautského putování. Však
víte – bereme to všichni jako samozřejmost.
Jeho vykročení na skautskou stezku mělo také
počátek v období Foglarova Žlutého kvítku „rovného života a Mladého hlasatele a to tehdy, kdy z Ledče na Sluneční zátoku – podle vlastního vyjádření
JF v jedné ze svých knížek uvádí, že ho zastavoval
chlapec cestou podle řeky u Velkého lomu se žádostí o informace, jak se zakládá a organizuje skautský
oddíl.
Měsíc září nám připomene jeho již dovršených
„kulatých“ devadesát (...“kam tak pospícháš, letíš,
čase...?“). Skaut, bratr Whab, RNDr. Mirek Vostatek, také jako kluk z Hrnčířů, gymnazista, srdcem
Ledečák a také stálý člen klubu oldskautů OS –
037 – MARIAN. Je čas se pozastavit, zavzpomínat
i připomenou, co znamenal pro ledečský skauting
a zůstal stále ještě bohatě činný a známý ledečský
rodák, zasloužilý pamětník a patří mu tato stručná, leč upřímná připomínka. Však k jeho skautování, vždy upřímné, stálé, činorodé a stále ještě užívané. Jeho zájem o svojsíkovské i foglarovské založení
začalo už v útlém mládí, kdy ještě nebyla v Ledči
založena skautská organizace, se pravidelně účastnil všech schůzek i akcí i pokusů o získání, vždy jen
ve vypůjčených klubovnách, včetně té první, po válce, v hygienické stanici po válečných zajatcích na
Děkanské louce i dalšího pokusu o získání cihel při
brigádnické práci v cihelně.
Vyvedl svůj oddíl – proslulou „Jedničku“ z ulic
města a zdí ulic i na několikadenní výlety a výpravy za historií. Organizoval i vedl každoroční tábory od prvního v roce 1946 „U Třebelického mlýna“
na Želivce, Handlové na Slovensku 1948 (podhůří
Kremnického pohoří – 28 dní za nepříliš vlídného
počasí), „Borůvkový“ tábor u Pohorské Vsi (Jiřice
1948) v České Kanadě. Tehdy byl rodičům povolován přístup do pohraničního pásma ruské okupační
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zóny. Ubytování v chalupách opuštěných odsunutými
občany německé národnosti. Později, při jedné dodatečné návštěvě tam kontaktovali francouzské skauty,
kteří měli svůj tábor ohraničený sloupky z pozůstatků ostnatého drátu..., bylo jim zatěžko pochopit ruiny kostela v Pohorské Vsi, ač pamatovali, že tam ještě v bývalém kostele hrávali na varhany.
Každý z těch táborů měl nějaký název, ústřední
téma. Tak ten na Slovensku měl název „Tábor Bratrstva, podle Jiráskova románu („Pobera z lomu, Matěj
z Kněžic, Janko z Kozic“), ten šumavský – jak jinak:
„Borůvkový“. Borůvky se trhaly do necek, až byly
naplněny borůvkami, přijel si pro ně některý závod,
který se zpracováním lesních plodin zabýval. „Žňový“ z Rožkových Lhotic byl samozřejmě „žňový“. Na
slovenský jsme ještě neměli naši vlajku, tak se látka
na ušití našla ze zbytků látek, posbíraných v chalupách prázdných po odsunutých Němcích. S vlajkou
jsme měli problémy: část byla bílá – z prostěradla,
část z německé, kterou přivezli osvobození vězňové
z koncentračních táborů. S modrou jsme měli trochu
problémy, jak barva, tak i tvar nebyly docela ideální.
Přesto jsme každý den ráno stáli v pozoru a těšili se
na pěkný den i pěkný program v táboře. Jmenuji jen
něco historického – návštěvu kremnické mincovny,
Stečno, Bojnice, Trenčín...
Co ještě se dalo prožít a při tom organizovat systém „Stezek“ při postupném získávání znalostí praktických i teoretických od Žlutého kvítku čtenářů
Mladého hlasatele Jaroslava Foglara k šedému šátku absolventa Lesní školy a přízvisku „old“, spíše
naopak dosažení příslušníka Kmene dospělých. Stále zůstává v neustálém kontaktu dosažením příslušníka Kmene dospělých. U skautů získal od Ústřední skautské organizace již jako sedmnáctiletý, ještě
v Handlové, potvrzení odborných zkoušek „Tři orlí
pera“ a „Vzorný Junák“. V Kolíně absolvování Lesní
školy obdržel i právo nosit šedý šátek jako významnou součást skautského kroje. Od náčelnictva Kmene
dospělých vyznamenání „Stříbrná Syrinx“. Absolvováním Lesní školy získal široké vědomosti teoretické i praktické, které z bohaté zásoby předával a přenášel do rádcovského kurzu.
K jeho narozeninám, významnému „kulatému“
výročí, za celou skautskou rodinu především zdraví
a hodně úspěchů, hodně radosti a sil i pohody.
Se skautským pozdravem – stiskem levice Sonny,
Svojsíkův oddíl. Žižkov – Hrnčíře, září 1930 – 2020.
Stanislav Kovařík

NAROZEN V PElHŘIMOVĚ – SRDCEM VŠAK LEDEČÁK
Že život strašně rychle ubíhá, slyšíme zejména od starých lidí často. Ubíhá dokonce tak neuvěřitelně rychle,
že se můj milý bratr Mirek
dožívá 90 let. Jsme rádi, že
mu můžeme, celá rodina, popřát všechno nejlepší, hlavně
aby mu zdraví sloužilo a byl
v pohodě nejméně jako doposud!
Protože čtenáři Ledečského
zpravodaje Mirka znají
Mirek – mezi skauty Wabík
z
článků
nejen o filatelii, ale
v r. 1954
i historii našeho města, měl
bych v tomto smyslu napsat něco o „historii“ jeho - Mirka.
Myslím, že už v některém svém příspěvku zmínil, že vlastně
není ledečský rodák (na rozdíl od nás, dvou bratrů). Narodil se
totiž v Pelhřimově. Ale opravdu, jen narodil. Jinak celé mládí
prožil v Ledči. Ale pojďme ke starým vzpomínkám…
Historku, kterou chci vyprávět, znám již „z druhé ruky“
od rodičů. Odehrála se, když Mirek nastoupil do první třídy
Obecné školy v Ledči. Hned první dny, než se školáci stačili
„okoukat“ v novém prostředí, jim pan učitel vyprávěl o zvířátkách. Hlavně o těch domácích. Když dovyprávěl, zeptal se
dětí, jestli mají doma pejska nebo kočičku a jestli by uměli něco o nich povědět. Ještě na úvod poznamenám, že náš
prvňák se teprve před nedávnem naučil správně vyslovovat
písmeno „R“. Z předešlého je jasné, že jako první se přihlásil
můj bráška. „Prrrosím pane učiteli, náš dědeček má kočičku
a ona se mu vysrrrala pod postel. Dědeček se strrrašně zlobil.“
Jistě uznáte, že příhoda je to velmi pěkná. Líbila se nejen
žáčkům, ale i samotnému panu učiteli. Tomu dokonce tolik,
že o velké přestávce vzal brášku s sebou do sborovny a požádal ho, aby příhodu převyprávěl i jeho pánům kolegům. Podle svědectví sklidil velký úspěch i zde. Pro bráchu to mělo

M. Vostatek s manželkou Hanou
velkou výhodu (nevýhodu?), že do konce školní docházky ho
znal každý učitel.
Druhou příhodu jsem s Mirkem zažil už já. Je trochu
z „jiného soudku“. V roce 1946 jsme odjížděli na náš první
skautský tábor. Cestovali jsme na náklaďáku plně naloženém
dřevěnými podsadami pod stany a dalším táborovým materiálem. Cílem bylo předem vybrané tábořiště na Želivce. Mělo to
ale malou chybičku. Na tábořiště nevedla žádná cesta, natož
silnice. Podsady jsme tedy vyložili za vesnicí Ježov. Protože
se auto vracelo zpátky do Ledče pro další účastníky tábora,
zůstali jsme s Mirkem na místě hlídat složený materiál. Protože jsme vyjížděli poměrně časně z rána, v poledne jsme už
měli pořádný hlad. Vybalili jsme proto z chlebníku pro každého krajíc suchého chleba a „hubený tavený sýr“. Ano, tak
se jmenoval a jeho kvalita byla stejná jako za války, kdy tato
pochoutka vznikla. Protože jsme byli dva, Mirek sýr rozbalil
a přelomil na dvě poloviny. A přesně z té poloviny na nás vykoukl velký bílý, tučný červ. Červa jsme vyhodili, sýr snědli!
A to jsme ještě netušili, že podobní červi se budou ve 21. století prodávat ke smažení. Tak hodně zdraví bráškovi i čtenářům Ledečského zpravodaje.
Jiří Vostatek

DOPISUJE SI I SE SBĚRATELEM Z MOZAMBIKU
Významné jubileum ledečského rodáka.
Chceme připomenout, že dne 19. září se dožívá životního jubilea 90 let pan RNDr. Miroslav VOSTATEK, který je
znám naší veřejnosti především jako neúnavný dopisovatel
do našich novin. Jeho historické příspěvky z našeho kraje jsou
poučné zejména díky jeho fenomenální paměti na události
i jména. V Ledči absolvoval celou školní docházku včetně
maturity na gymnasiu, kde byl ve skupině prvních maturantů na zdejším gymnasiu. Ve studiu dále pokračoval v Brně
na vysoké škole farmaceutické až k titulu doktora přírodních
věd (RNDr.). Pamětníkům poválečného skautingu je znám
jako oblíbený vedoucí oddílu a účastník řady velmi úspěšných táborů ve spolupráci s dalšími vedoucími funkcionáři
– PhMr. Antonín Balek (Orel), Ladislav Gruntorád (Bodík),
Stanislav Kovařík (Sonny) a další.
Málo je asi známé, že už od roku 1937 se zabývá filatelií, ve které i díky svým jazykovým schopnostem dokázal
získat řadu filatelistů v cizině a jejich prostřednictvím naplnit své sbírky. V Ledči se filatelisté scházeli v hotelu Grand
a mezi nim i pánové Vojtěchovský, Vrzáček a jiní. V protektorátu byla činnost filatelistů utlumena a tak se pan Vostatek

k filatelii vrátil až po ukončení studia v Brně. Nejprve ho
zajímal celý svět, i Československo mělo známky hezké, ale
nakonec zvolil exotiku a zamířil do Afriky, konkrétně do Mozambiku, kde se mu podařilo najít i sběratele – partnera. Byl to
pan Virgilio Moura Santos, dokonce účastník bojů ve Francii
v první světové válce. Další partnerkou byla v Brazílii autorka
tamních známek paní Joana Bielechovsky, od které má řadu
těchto známek i s věnováním. Afriku však neopustil a tak získal partnery v Angole, Belgickém Kongu – později Katanga
a Zaire. Prostřednictvím známek má tak historii tohoto vlastně
nešťastného území jako na dlani – někteří vládci: Patric Lumumba, Tchombe, Mobutu vyhnali Belgičany a uvedli zemi
do chaosu. Pro úplnost je třeba uvést, že značnou část jeho
sbírek tvoří známky se skautskou tématikou opět v celosvětovém záběru.
Co na závěr? Přejme panu Vostatkovi přiměřené pevné
zdraví a hodně radosti jednak v rodině a jednak ve filatelistickém koníčku a pro čtenáře zpravodaje možná nějaký seriál
také o filatelii.
František Kupr – Mravenec, Kolín
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SLIBY A DŮVĚRA V médiích nás dohánějí všechny
možné sliby lidí, kteří se snaží být těmi, kteří rozhodují.
Většinou jim nevěříme. Víme, že řadu jejich slibů splnit
nelze a nic na tom nemění dobrá vůle a snaha. O jiných
slibech víme, že jsou naprosto lživé. Znechuceně nebo lhostejně mávneme rukou a raději nevěříme. Tenhle kaleidoskop možného, ale nemoudrého nebo úplně nesmyslného
nás někdy znechutí, ale spíše jsme již lhostejní a nedůvěra
v nás roste. Lidé jsou prostě nedokonalí.
Bůh nám plané sliby nedává. Ukazuje nám cestu, kterou se
můžeme vydat. Často jde o cestu trnitou a zoufalou. Vede ale
k záchraně toho nejcennějšího: podstaty naší lidskosti, naší duše.
Abychom mohli jednou říci, že život byl sice těžký, bolestný, nepochopitelně nespravedlivý, ale žili jsme ho s láskou a prožili ho dobře. Ostatní již není na nás.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
Výuka náboženství na základních a středních školách začíná
v září, bližší informace a přihlášky na faře u p. Sklenářové.
17. 9. v 17:00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
na faře)

19. 9. ve 14.00 Svatováclavské setkání farníků (farní zahrada)
spolčo pro děti malé a školní – datum bude upřesněno
(na faře, 1. skupina 3-6 let, zajišťuje p. Sklenářová, 2. skupina první a 2. stupeň ZŠ, zajišťuje Barča Wolfová)
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
15. 9. Pannu Marii Bolestnou (vzpomínáme na bolest, kterou Maria vytrpěla jako matka Ježíšova)
16. 9. Sv. Ludmilu, mučednici (babička sv. Václava, vychovala ho).
21. 9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty (apoštol, který
provázel Ježíše, dle tradice autor evangelia)
28. 9. Sv. Václava, mučedníka, patrona českého národa
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

OPRAVA DĚKANSKÉHO KOSTELA SV. PETRA A PAVLA
Milí spoluobčané!
Dne 15. srpna tohoto roku se uzavřela první etapa opravy
našeho děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Ledči nad
Sázavou.
Celkově je opravena věž kostela, levá strana od věže,
kompletně nová střecha nad vchodem do věže kostela
a na kůr. Dále byly provedeny restaurátorské práce na kamenných částech věže kostela a na ostění u trojích dveří.
Zrestaurovány byly také dveře pod věží, nyní se pracuje
na dveřích do sakristie a na kůr.
Vše probíhalo pod dozorem jednak památkové péče
z Telče a dále pod technickým dozorem. Firma Keim dodala nejvhodnější a nejlepší materiál na fasádu. Její odborná asistence byla stále přítomna. Nyní ještě zbývá kontrola
střešní krytiny a výměna špatných částí prejzů.
Chtěl bych poděkovat firmě Wandel s.r.o., panu Martinu
Vavřičkovi a jeho spolupracovníkům za výbornou práci, skvělou spolupráci a vědomí historické odpovědnosti. Můj díky
patří tedy jemu, dále panu Piskačovi, panu Petrů a dalším…
panu Zachovi z Humpolce a dalším subdodavatelům! Díky
panu Hlavinkovi – vikariátnímu technikovi za jeho úžasnou
práci!
Celkové náklady činí na tuto první etapu
3.750.750,- Kč
– dary farníků			
680.400,- Kč
– dary podnikatelů a obcí		
717.000,-Kč
– mimořádná sbírka v kostele		
83.000,- Kč
– příspěvek Města Ledeč n. S.
300.000,-Kč
– příspěvek diecéze Hradec Králové
200.000,- Kč
Celkem:
1.980.400,- Kč
Zbytek byl zaplacen z úvěru, který jsem si vzal od banky
ve výši 2,5 milionu Kč!
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Všem dárcům upřímně děkuji a příštího roku vás prosím
o pomoc do závěrečné druhé fáze opravy fasády kostela
a vše s tím spojené, které bude nejméně ve výši 2,5 milionu
Kč. Ať vzkvétá kultura naší drahé Ledče n. S.
V úctě ThDr. Jan Bárta, děkan

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Začíná další školní rok, na který se všichni těšíme.
Nutno dodat, že v souvislosti s COVID-19 máme také
jisté obavy a nejistoty, jak vše bude probíhat. Jindy věci
jisté a samozřejmé se stávají minulostí. Každoročně
připravujeme pro žáky a studenty mnoho školních i mimoškolních aktivit, nyní nevíme, zda-li je budeme moci
v novém školním roce podle plánu realizovat. Vybaveni
novou metodikou a „Manuálem“ ministerstva školství
týkající se hygienických, protiepidemických opatření
a tzv. semaforu pro oblast školství jsme se ve škole připravili na úplný provoz školy ve všech budovách – gymnázium Husovo náměstí, střední odborná škola a vyšší
odborná škola Koželská ulice a školní dílny v Poštovní
ulici. Po dlouhé době přivítáme ve škole všechny žáky
a studenty, kterým se budeme snažit vytvořit přívětivé
a bezpečné místo pro vzdělávání.
V průběhu prázdnin jsme opravovali, malovali, stěhovali, uklízeli a připravovali rozvrh pro nový školní rok.
Prázdninový provoz naší školy (vaření, úklid, opravy,
ubytování) zajišťovali zejména nepedagogičtí zaměstnanci. V průběhu prázdnin opakovaně vyhledávají naše
služby sportovní týmy, kterým zajišťujeme ubytování,
stravování, pronájem sportovní haly a venkovních prostor. V červenci jsme také spolupořádali třídenní celostátní konferenci Enersol, kde se prezentovalo environmentální vzdělávání. Pro žáky gymnázia jsme přes výběrové
řízení pořídili nové stoly a židle do dvou učeben, a dále
jsme esteticky upravovali chodbu v přízemí gymnázia
(zakrytí trubek). Ve školních dílnách v Poštovní ulici se
dokončila a zkolaudovala první etapa rekonstrukce stropů a střech. V opravené budově, ve které jsou v levé části
zvednuté střechy, vznikl ucelený prostor, kde v následujícím školním roce vytvoříme novou odbornou učebnu
pro výuku strojírenské technologie. V příštím školním
roce od června 2021 budeme pokračovat dle projektové dokumentace druhou etapou rekonstrukce. Následně
v dalších etapách by mělo dojít k obnově budov celého
areálu školních dílen. Touto cestou děkuji našim zaměstnancům za odvedenou práci, která byla často nad rozsah
jejich povinností.
Zahájení školního roku střední školy proběhlo v úterý 1. září 2020. Do prvních ročníků nastoupilo 30 žáků
primy (osmileté gymnázium), 25 žáků 1.B (čtyřleté
gymnázium) a 19 žáků tříletých učebních oborů strojní
mechanik (1.SM) a obráběč kovů – programování CNC
(1.OK). V novém školním roce jsme pro velký zájem
uchazečů o čtyřleté gymnázium otevřeli samostatnou
třídu čtyřletého gymnázia. Na střední odborné škole
převážil zájem uchazečů o učební obory nad obory maturitními. Jsme velmi rádi, že se vrací zájem o řemesla.

Věříme, že šikovní absolventi těchto oborů potěší i budoucí zaměstnavatele, kteří se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných strojírenských odborníků.
Začátkem září spolu se Střediskem volného času Ledeč
nad Sázavou organizujeme pro nové žáky střední školy
adaptační dny. V letošním roce jsme zaznamenali také
na vyšší odborné škole větší počet uchazečů o studium
než v minulých letech. Zahájení školního roku na vyšší
odborné škole bude v pondělí 7. září 2020. Přijímací řízení na vyšší odbornou školu pokračuje do 31. 10. 2020.
Škola má pro vzdělávání připraveno velmi dobré materiální vybavení, jsme zapojeni v mnoha projektech,
které pomáhají žákům a studentům rozvíjet požadované
kompetence a zlepšovat materiální zázemí školy. Žákům
a studentům jsou k dispozici laboratoře chemie, fyziky
(včetně hvězdárny), biologie a odborné učebny jazyků,
výtvarné výchovy, informačních technologií, programování, svařování a CNC. Pro výuku slouží také vlastní
multifunkční sál, moderní sportovní hala, hřiště s umělým povrchem. Ve škole se z cizích jazyků vyučuje angličtina, němčina, francouzština, ruština a latina. Své
znalosti a dovednosti si žáci a studenti mohou zdokonalit
také na odborných praxích u zaměstnavatelů. Ve strojírenských oborech vyučujeme programování CNC strojů
v programech HEIDENHAIN, FANUC a SIEMENS SINUMERIK, realizujeme pro tyto žáky svářečské kurzy
a nabízíme praxi u zaměstnavatelů. Nedílnou součástí
těchto oborů jsou krajská a podniková stipendia.
Do nového školního roku vstupujeme s optimismem
a věříme, že společně vše zvládneme.
Přeji žákům, studentům, svým kolegům a také rodičům
úspěšný nový školní rok 2020/21 plný zdraví, optimismu, spokojenosti a pohody.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka
ZVEME VEŘEJNOST A ZÁJEMCE
O STUDIUM NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ŠKOLY 27. A 28. LISTOPADU 2020.
Pro školní rok 2021/22 nabízíme tyto maturitní
obory: Gymnázium osmileté, Gymnázium čtyřleté,
Informační technologie, Strojírenství
– programování CNC,
Pro školní rok 2021/22 nabízíme tyto učební
obory: Strojní mechanik, Obráběč kovů – programování CNC, Nástrojař, Skladník

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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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Ledeč zahájí 46. rok svojí činnosti
Před 45 lety, 29. září 1975, byl v Ledči
nad Sázavou, na Husově náměstí otevřen
Městský dům pionýrů a mládeže. Svoji
činnost zahájil se 17 zájmovými kroužky
v budově, která byla pro tento účel upravena z bývalé základní školy. Ředitelkou
v té době byla paní Marie Vávrová a společně s ní se na začátku o práci zájmových kroužků starala Marie Rezlerová (Pajerová), Věra Vacková, provozní zaměstnanec p. Strachotová a řada externích
pracovníků. Externích pracovníků za 45 let činnosti bylo
tolik, že jejich seznam by značně zaplnil stránky zpravodaje. Je třeba říct, že bez pomoci externích pedagogických
pracovníků by zájmové kroužky jen těžko mohly existovat.
I interních pedagogů a provozních pracovníků byla za toto
období řada.
Časem přibývaly další zájmové kroužky v odděleních
společenských věd, techniky a tělovýchovy. Od školního
roku 1980-81 se zájmová činnost zařízení rozrostla o oddělení přírodních věd a počet pedagogických pracovníků
stoupl na čtyři. Ve školním roce 1989-1990 v 22 zájmových
kroužcích naplňovalo svůj volný čas 319 žáků a studentů.

Předseda MěstNV František Poděbradský a pí Marie Vávrová při slavnostním otevření

Členky dívčího klubu
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V roce 1990 došlo nejen ke změně zřizovatele, ale
i ke změně názvu na Dům dětí a mládeže. Výrazně, na 31
narostl počet nabízených zájmových kroužků, které navštěvovalo 381 dětí.
K další významné změně dochází 1. ledna 2000. Od tohoto data je Dům dětí a mládeže samostatnou právnickou
osobou. Hned následující rok 2001 se zřizovatelem stává
Kraj Vysočina.
Rok 2010 přináší další změnu. Zřizovatelem se opět stává Město Ledeč nad Sázavou a dochází ke změně názvu
na STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou.
SVČ se z budovy na Husově náměstí, která je soukromým
majetkem fyzické osoby, v roce 2010 stěhuje na dvě místa.
Sídlo SVČ Ledeč je v budově bývalé Základní umělecké
školy na Mizerově, další pracoviště, klub CÉČKO a taneční
sál, je v bývalé budově městského úřadu na Husově náměstí
č.p. 16.
K poslední změně místa pracoviště dochází v průběhu roku 2015. SVČ se z pracoviště na Mizerově stěhuje
do budovy v Barborce. V této budově máme zpočátku pro
zájmové vzdělávání k dispozici dvě nadzemní podlaží. Následuje v roce 2016 přesun klubu CÉČKO do prostor III.

Výtvarný kroužek – vedoucí pí Jitka Kroutilová, rok 1976

Přírodovědný kroužek – vedoucí pí Marta Klocová, rok
1976

nadzemního podlaží. V roce 2018 zřizovatel za podpory
EU Fond soudržnosti v rámci operačního programu Životní
prostředí provádí v budově v Barborce zateplení obvodových stěn, ploché střechy, výměnu oken a dveří. Celkové
způsobilé výdaje této akce činily 4.901.265,- Kč. Příspěvek
příjemce podpory byl 60 %. Dotace EU 40 %. Současně probíhá přestavba zbývající části a ve III. NP vzniká víceúčelový sál s podlahovou plochou 113 m2, který slouží hlavně
pro činnost tanečních kroužků. Dochází k úpravě sociálního
zařízení, včetně zbudování šatny se sprchami. V současné době budujeme poslední klubovnu, která bude sloužit
nově připravenému zájmovému vzdělávání. Před začátkem
prázdnin bylo provedeno oplocení zahrady, která o prázdninách sloužila příměstským táborům. Za všechny tyto provedené úpravy patří velké poděkování zřizovateli Městu
Ledeč nad Sázavou.
Všechny tyto změny však nic nemění na tom, že SVČ
Ledeč je školským zařízením a různými formami zajišťuje zájmové vzdělávání v pravidelné i nepravidelné činnosti.
Pořádá tábory nejen v ČR, ale i v zahraničí, soutěže, vytváří
podmínky pro rozvoj nadaných dětí, žáků a studentů. Nabízí
spontánní aktivity ve volnočasovém klubu. Zájmové vzdělávání nabízí i pro dospělé. Pořádá řadu příležitostných akcí

v průběhu celého roku. V minulém školním roce jsme uspořádali 13 pobytových akcí s účastí 416 osob, 2 příměstské
tábory a 93 příležitostných akcí, kterých se zúčastnilo 6591
návštěvníků. V uplynulém školním roce byl počet účastníků
zájmového vzdělávání 863. V současné době SVČ Ledeč
nabízí pro školní rok 2020/2021 50 kroužků zájmového
vzdělávání. Pracují zde 4 interní pedagogičtí pracovníci,
1 účetní a 1 školnice, kterým pomáhá zajišťovat práci kroužků 27 kvalifikovaných externích pedagogů volného času,
kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Jejich kvalifikace odpovídá požadavkům vyplývajícím ze Školského zákona.
Velmi si vážíme klientů, kteří navštěvují naše zájmové
vzdělávání a všech obětavých spolupracovníků, bez kterých
by naše práce nebyla možná. Za to jim všem patří upřímné
poděkování.
Od 14. září 2020 začne naše běžná činnost. Doufáme,
že ji současná epidemiologická situace naruší co nejméně.
Připravili jsme řadu nových kroužků. Jejich přehled najdete
na našich www stránkách. Přejme si, aby se zvyšoval počet
zájemců o zájmové vzdělávání nejenom v roce 45. výročí
vzniku, ale i v dalších letech.
Miroslav Hánečka - ředitel SVČ Ledeč

MARKÉTA PŘESTUPUJE DO MOSTU
Ledečská hráčka MARKÉTA RŮŽKOVÁ přestupuje
do Mostu. Brankářka mladších dorostenek trenéra Zbyňka Jeřábka od září bude chytat za jeden z nejlepších týmů
v Čechách. Každý, kdo se pohybuje v ženské házené, ví, že
mostečtí Černí andělé jsou prostě top. Jsme velmi rádi, že
se vše podařilo a že Markéta bude sbírat vzácné zkušenosti
v nejlepším klubu. O tom, že je Markéta dívka, která má
házenou ráda, tréninkům se věnuje zodpovědně a všechno
toto zužitkuje na hřišti, o tom víme. Ale i tak nebylo rozhodování jednoduché. Nabízíme malé nahlédnutí do letošního
jara a kraje léta v krátkém rozhovoru:
Zkus popsat svou dosavadní kariéru?
Začínala jsem hrát házenou v Ledči někdy na prvním
stupni ZŠ. Ve starších žačkách jsem pak šla hostovat do Havlíčkova Brodu na turnaje „Žákovské ligy“ a po prvním roce
v mladším dorostu budu přestupovat do Mostu. Zde budeme hrát 1. ligu mladšího dorostu a zároveň pomůžu holkám
v Ledči s 2. ligou.
Váhala jsi dlouho, když přišla nabídka hrát za Most?
Zprvu jsem uvažovala jít hrát do Havlíčkova Brodu, jelikož jsem si tam vybrala střední školu, ale po nabídce
od Černých andělů jsem změnila názor. Taková nabídka se
přeci neodmítá!
Co na to rodiče?
Rodiče se ze začátku moc neradovali, v hlavě jim vyskočila spíš negativa, jako je dlouhé cestování a rizika s tím
spojená. Teď už jsou s přestupem smíření a podporují mě.
Chápou, že je to pro mě velká příležitost.
Podle čeho jsi vybírala?
Mostecký tým je v dospělé házené dlouhodobě nejlepší
v České republice a dorostenecké kategorie se pravidelně
umisťují na prvních příčkách. Tyto úspěchy mně motivují
a moc se těším, že budu součástí něčeho takhle velkého.

Nevadilo ti stěhovat se
na druhou stranu republiky?
Strávím dost času dojížděním, ale házená mně baví,
takže klady převýšily zápory. Ač se to nezdá, Most je
v podstatě nové a moderní
město.
Jsi studentka, co budeš
studovat?
Ano, od září nastupuji
na Střední zdravotnickou
školu Most. Ubytovaná zde
budu na internátu, který je
kousek od školy i od haly.
Měla jsi šanci poznat spoluhráčky?
Se spoluhráčkami jsem měla možnost se seznámit na týdenním soustředění v Rumburku a při následných trénincích.
Při následných trénincích? To jsi už teď přes prázdniny ubytovaná na internátu?
To ne, internát budu mít až od září. Mostecký klub má naštěstí pro tyto případy pronajaté byty, které poskytují hostujícím hráčkám. A to jak v průběhu prázdnin, tak o víkendu,
když bych v Mostě zůstávala na zápas.
Připravovala ses během covid karantény?
Po celou dobu karantény jsem trénovala individuálně
v domácím prostředí prakticky každý den.
Markét, celá házená ti přeje, aby ti sloužilo zdraví a každý den ti v Mostě přinesl to, co si budeš přát - předpokládáme, že to bude co nejméně míčů ve tvé bráně r.
Za celý oddíl blahopřejeme!
Zbyněk Jeřábek
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SKLÁŘSKÁ POUŤ NA HRADĚ
Rok 2020 je oslavou sklářského řemesla na Vysočině. Otevřely se pro vás sklářské hutě, probíhají
sklářská sympozia a výstavy. Z tohoto důvodu jsme
se proto rozhodli pozměnit tradiční Staročeskou pouť
a uspořádat pro vás netradiční Sklářskou pouť. Akce
s bohatým programem pro děti i dospělé se uskuteční

v sobotu 12. 9. 2020 od 9:00-22:00.
Děti se mohou těšit na velmi populární vystoupení
hudební dvojice Štístko a Poupěnka či loutkové divadlo DOKOLA. S mobilní sklářskou pecí k nám zavítá
významný český sklář pan Zdeněk Kunc. Na nádvoří
hradu bude probíhat prezentace vybraných sklářských
umělců z Vysočiny a sklářských podniků. Pro zpestření
je připravena módní přehlídka s prezentací skleněných
šperků a výtvarné dílničky. Po dobu trvání akce pro vás
bude otevřena expozice „Sklářství na Vysočině“ s ukázkou repliky barokní pece. O hudební doprovod se postará skupina ARS CAMERATA a COUNTRY SEŠLOST

U KULATÉHO STOLU. Připraveno je dobré občerstvení a chybět nebude ani typický nápoj sklářů, pivní mok.
Časový program:
9:00
9:15-10:00
11:00-12:00
12:15-12:45
13:00-14:00

zahájení
vystoupení skupiny ARS CAMERATA
loutkové divadlo DOKOLA
vystoupení skupiny ARS CAMERATA
módní přehlídka s prezentací skleněných šperků
15:00-16:30 vystoupení hudební dvojice Štístko
a Poupěnka
17:00-17:30 ARS CAMERATA
18:30-22:00 COUnTRY SEŠLOST U KULATÉHO
STOLU
Přijďte s námi strávit příjemný den. Těšíme se na vás!
Mgr. Pavla Pfefferová
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PASECKÁ POUŤ – UČINĚNÝ BABYLON
Ve chvílích, kdy se k vám dostává tenhle příspěvek,
je už prázdninovým radovánkám odzvoněno, stejně jako
na nový školní rok. Poutím však odzvoněno ještě není
a mnohou z nich si ještě během podzimu jistě vychutnáte, pokud nám to viry nepřekazí. Ti, kteří rádi dorazí na paseckou pouť U Studánky, měli v tomhle směru
štěstí. Po řadě opatření se tu mohli přátelé opět setkat
tak, jak byli v minulosti zvyklí, tedy bez zahalené tváře
a s velkým ostychem někomu podat ruku.
Pokud jste se k tomuhle krásnému místu delší dobu
nedostali, tak to mohl být orientační problém. Rozsáhlé kácení lesů, napadených kůrovcem, totiž mění krajinu k nepoznání, lesy na Pasekách nevyjímaje. Tak jste
prostě museli projít kousek nevábnou pasekou, než jste
se „chytili“ na tu správnou stezku, která vás dovedla až
k našemu svatému místu. Holé pařezy a přelámané větve
nebyly jediné, které kazily první dojem z cesty, jako každoročně se najde pár otrapů, kteří musí svými auty najet
až do hloubky lesa, aby nemuseli udělat těch pár kroků
navíc (nepochybně nic netuší o procesích, konaných
právě na poutní místa). Přitom organizátoři jim vstřícně
umožňují parkovat u silnice nebo na louce v těsné blízkosti konání poutě. Tím trable skončily.
Příjemná letní teplota a obloha pod mrakem vám dovolily vnořit se do centra dění – tedy na pouť uprostřed
lesa. Bylo tu všechno, jak má být. Zázračná voda, která
lidi na místo přitahuje, malebná a upravená kaple, ruch
stánků s tradičními cukrovinkami i s něčím na památku
a pro radost. V téhle souvislosti snad jen připomínka,
že tržní hospodářství proniká i sem a zahání regionální
hospodaření. Tak mě jen zarazilo, že tu pod paseckými

lipami a smrky najdete znojemské okurky, čínský i český
česnek, exotické směsi asijského koření a světe, div se –
také krkonošské borůvky. Tomu by babky z okolí, zvyklé
chodit do těchto lesů na borůvky odjakživa, říkaly - nosit
dříví do lesa. A když jsem u jednoho stánku viděl svazek
státních vlaječek mnoha států světa, už jsem věděl, že
jsem v centru dění – učiněný Babylon. Tak jsem byl rád,
že jsem tu našel tradiční turecký med, ale hlavně řadu
přátel a známých. Svátečně a pokorně jsme tu v kruhu
vyslechli mši svatou, vedenou panem dr. Bártou. Parta
známých muzikantů tu uprostřed přírody opakovaně zahrála Mariánskou píseň, okamžik, na který na téhle pouti
vždycky nejvíc čekám a který mě nese někam vysoko
nad stánky, prameny a všednodenní trable... Posezení
s přáteli u pivka a párku to korunuje.
Přestože to na pasecké pouti vypadá tak nějak samozřejmě a lehce, je za tím jistě velké úsilí pořadatelů,
těch organizačních i celebrálních. Poděkování jistě patří
Obecnímu úřadu Horní Paseka. Návštěvníci tu pravidelně každý rok vidí změny a úpravy k lepšímu a nejinak
tomu bylo i letos. Bylo tu mile!
Ještě než jsem odcházel, naposledy si otřel bolavá
místa svatou vodou (v tomhle věku by byla výhodnější koupel) a přemýšlel, že mi vlastně nebude ani vadit, jestli se tu příští rok budou prodávat třeba mobilní
telefony světových značek, hlavně aby naše pasecká
pouť zase byla, a my se tu ve zdraví všichni mohli sejít.
Jestli to tak bude, ví nejspíš jen jediný, Ten, který nás,
shromážděné kolem kaple U studánky, unášel na tónech
mariánské písně.
ok

OBNOVÍME S NOVÝMI MOŽNOSTMI
I DOBRÉ TRADICE?
Při pohledu na budování nové tváře i nových povrchů na zdejším letním stadionu si nejspíš mnozí pamětníci vybaví i zašlou atletickou slávu téhle plochy.
Pravda, podmínky byly v druhé polovině minulého
století mnohem skromnější, ale nejspíš tu vládlo větší
nadšení a zápal pro sport, v tomhle případě pro atletiku. Také tenkrát se budovala nová atletická dráha,
na onu dobu s velmi dobrými parametry. Jenže tehdejší
ledečští borci nejenže také soutěžili v atletické divizi
ČSSR! Zdejší atleti se účastnili mistrovství republiky, velkých závodů v baštách české atletiky. Zde také
najdeme jedno velké a naštěstí udržované, dědictví –
tedy Běh Šeptouchovem, jenž se letos (snad) poběží
už po jedenašedesáté! To už je tradice, která by i jinde ve světě měla svůj ohlas a hrdost. Je třeba poděkovat všem, kteří tuto „hero“ akci drží nad vodou. Asi
nebude od věci se na tomto místě zmínit o velkém
srdci sportovce, divadelníka a kronikáře – pana Jiřího
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Cikána, od jehož úmrtí letos v srpnu uplynulo už
14 let. Kromě J. Cikána tu figurovala jména: Kouba,
Černo, Kalivoda, Jůn, Šrámek, Boudník, Endlicher...
Borci „dávali“ i velmi dobré výkony (mnozí ještě
v dorostu), například: 100 m – Černo za 11,7 s; 1000 m
– D. Šafránek 2:48,3 min.; 1500 m – J. Knobloch
za 4:26,7 min.; výška – K. Jakoubek 170 cm; tyč –
J. Šrámek – 320 cm (Kdo věděl o laminátové tyči?
Tohle bylo nejspíš na jasanu.), atraktivní štafetu
4 x 100 m běhali v sestavě K. Lebeda, P. Lebeda,
Kouba, Cikán za skvělých 47,4 s. To už musela být
podívaná.
Jak je zřejmé, je na co navazovat. Rekonstruovaný
stadion bude jistě také dobrý, tak jen nalákat nadšence a budeme měnit atletické ledečské tabulky. Bližší
informace k rekonstrukci stadionu najdete na straně
22 a k tématu se jistě ještě vrátíme.
ok

21

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO STADIÓNU V LEDČI

V letošním roce se podařilo získat dotaci od MŠMT
na rekonstrukci sportovišť ledečského sportovního stadiónu. Jedná se o kompletní rekonstrukci atletické běžecké dráhy a plochy pro další atletické disciplíny (skok
do výšky a do dálky, vrh koulí, hod diskem a oštěpem),
házenkářského a fotbalového hřiště.
Celá rekonstrukce je naplánována na období od 24.
června do konce letošního roku, kdy bude dílo předáno.
Rekonstrukci provádí firma SWIETELSKY stavební
s. r. o., závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast sportovní
povrchy Jindřichův Hradec. Firma zvítězila ve vypsaném
výběrovém řízení. Investorem je Fotbalový klub Kovofiniš Ledeč n. S., z. s. s plnou finanční podporou Města.
Tato rekonstrukce byla plánována již v roce 2012 a teprve tento rok se podařilo získat dotaci od MŠMT ve výši
cca 12,6 mil. korun.
Tento stadión, který leží v nádherném prostředí řeky
Sázavy a je návštěvníky hradu obdivován, byl budován
v roce 1956 a atletická dráha byla dokončena v roce
1959. Ve své době byl v Ledči jeden z nejlepších běžeckých oválů v republice, vybudovaný známým stavitelem
atletických drah, panem Siberou. Bohužel, čas se nedá
zastavit a od osmdesátých let nebylo možno tuto škvárovou dráhu v celém oválu udržovat v odpovídajícím stavu.
Posledních 20 let již dráha vlastně neexistovala.
Na povrchu fotbalového hřiště bylo provedeno několik
pokusů o jeho zlepšení. Původní hlinité hřiště, na kterém
se v zimě hrál i hokej, bylo v letech 1974 a 1976 opatřeno
nejprve pískovým a následně škvárovým povrchem. Sice
to bylo oproti tvrdému hliněnému povrchu zlepšení, ale
teprve vybudování travnatého hřiště v roce 1978 splnilo
očekávání všech. Největší zásluhu na této úpravě měl pan
Matlach, který tuto úpravu hřiště organizoval.
Vybudovaný travnatý povrch měl předpokládanou životnost 10 let. Díky pravidelné údržbě a ošetřování hřiště vydržel tento povrch celých 42 let v kvalitě, kterou
nám mnoho klubů závidělo. I tady platí, že čas se nedá
zastavit a i stávající travnatý povrch musí být nahrazen
novým, kde budou využity všechny moderní prvky, které
usnadní práci správci stadiónu při jeho údržbě.
Dochází i k obnově povrchu házenkářského hřiště,
které bude vyrovnáno a kde bude položen nový umělý
povrch.
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Dokončená rekonstrukce celého areálu umožní jeho
využití i pro tréninky jiných sportovních klubů z okolí
během roku.
Na tomto místě je potřeba se také zmínit o nutných
investicích v areálu stadiónu, které se podařilo provést
na městském stadiónu v posledních několika letech a které přinesly zhodnocení celého sportovního areálu a zlepšení podmínek pro sportovce:
Vybudování nové tribuny v roce 2016. Ta nahradila
původní (z roku 1956), která již nevyhovovala novým
bezpečnostním předpisům.
Vybudování nových kabin v roce 2018, které nahradily původní kabiny z roku 1956. Původní kabiny byly
v průběhu let sice zlepšovány, ale obvodové zdi zůstaly
původní. Tomu odpovídala nejen tepelná izolace obvodních stěn, ale i vnitřek vlastních kabin a tím i možnost
využívání kabin v zimním období.
Nové kabiny jsou postaveny tak, aby je využívaly ledečské školy pro výuku tělesné výchovy v dopoledních
hodinách a další oddíly (házená, lední hokej, atletický
oddíl při SVČ) pro sportovní využití. Dále kabiny využívají mužstva fotbalového klubu (celkem 8 mužstev) pro
tréninky a zápasy.
A na závěr ještě několik slov. Touto rekonstrukcí stadiónu se přidáme k městům v okolí, kde již byla podobná rekonstrukce provedena v minulých letech. Jde
o Čáslav, Chotěboř, Havlíčkův Brod, Humpolec (atletický stadión) a v současné době Pelhřimov. Z výčtu je
vidět, že nejsme výjimka, kde by radní mrhali finančními prostředky.
Všichni, kdo se snažili o získání dotace na tuto akci,
měli na mysli především to, aby umožnili ledečským
školám rozšířit výuku tělesné výchovy o atletiku a o míčové hry na házenkářském hřišti, atletickému oddílu opět
možnost trénování na kvalitní dráze a na novém prostoru
technické disciplíny, mládežnickým družstvům házené
(a nejenom jim) vést tréninky při vhodných povětrnostních podmínkách na venkovním hřišti.
Ostatním sportovním oddílům např. mládežnickým
družstvům hokeje využívat stadión k letní přípravě.
Veřejnost má možnost využívání sportovišť, samozřejmě při zachování podmínek provozního řádu.
Ing. Vratislav Nosek

Rozlosování házené podzim 2020
So 12.9.

13:00

Ml. dorostenky

Ledeč – Kynžvart

So 19.9.

13:00

Ml. dorostenci

Ledeč – Havl. Brod

So 19.9.

15:30

Muži

Ledeč – Chomutov

So 3.10.

13:00

Ml. dorostenci

Ledeč – Velké Meziříčí

So 3.10.

15:30

Muži

Ledeč – Bělá p.B.

Ne 4.10.

9:00

St. žáci

Soutěžní turnaj

So 10.10.

9:00

St. žačky

Soutěžní turnaj

So 17.10.

10:30

Ml. dorostenci

Ledeč – Újezd u Brna

So 17.10.

13:00

Ml. dorostenky

Ledeč – Pardubice

Ne 1.11.

13:00

Ml. dorostenky

Ledeč – Kobylisy

Ne 1.11.

15:00

Ml. dorostenci

Ledeč – Centrum Haná

Ne 1.11.

17:00

Muži

Ledeč – Loko Vršovice

So 7.11.

9:00

Ml. žačky

Soutěžní turnaj

Ne 8.11.

9:00

Ml. žáci

Soutěžní turnaj

So 21.11.

10:30

Ml. dorostenci

Ledeč – D. Cerekev

So 21.11.

13:00

Ml. dorostenky

Ledeč – Most B

So 28.11.

9:00

Mini 4+1

Soutěžní turnaj

So 5.12.

10:30

Ml. dorostenci

Ledeč – Juliánov

PŘEDÁNÍ DOKONČENÉ PŘÍSTAVBY
ŠATEN ZIMNÍHO STADIONU

Na začátku října 2019 byla uzavřena smlouva s dodavatelem stavebních prací akce „Přístavba sportovního
centra, Nádražní 1292, Ledeč nad Sázavou“, který podal
v zadávacím řízení nabídku ekonomicky nejvýhodnější
a to se společností WANDEL CZECH s. r. o. Předmětem prací byla přístavba šaten ke stávajícímu objektu
zimního stadionu, zdravotně technické instalace, rozvod
zemního plynu, vytápění, vzduchotechnika, silnoproud
a bleskosvod, zpevněné plochy a opěrná zeď. Nové šatny
budou využívat sportovní kluby, školy i široká veřejnost.
Na realizaci akce přispěl Kraj Vysočina ze svého rozpočtu částkou ve výši 1 380 412 Kč. Celkové náklady se vyšplhaly na 14 310 054 Kč vč. DPH. Akce byla dokončena

před smluvně stanoveným termínem, k předání hotového
díla došlo 18. srpna 2020, původní termín byla stanoven
na konec roku 2020. Věříme, že nové šatny ocení všichni
uživatelé zimního stadionu.
– OdMi –
HC LEDEČ N. S. - VEŘEJNÉ BRUSLENÍ:
Čt 18:00 – 19:00, So 19:30 – 21:45, Ne 13:30 – 15:45
Hledejte na www.hcledec.cz pod kolonkou rezervace
ledové plochy
odkaz na září: http://www.hcledec.cz/stadion.php?move_months=1
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B LA H OP Ř Á N Í

V Z P O M Í NKY

Na sklonku září letošního roku se dožívá významného životního jubilea – 80
let, pan JAROSLAV PEŠEK z Ledče.
Zdejší patriot vyšel z kantorského hnízda, ale pokračovatelem profese se nestal. Prakticky celý svůj profesní život
spojil s dráhou a ledečským nádražím.
Po celá dlouhá léta tu vypravoval v parádní červené čepici a s plácačkou (výpravkou) vláčky
do posázavského kraje. Však se v téhle ajznpoňácké parádě dostal i na titulní stranu jednoho z kalendářů. Pan
Pešek je také pravidelný čtenář zpravodaje, ročníky si
archivuje a občas přispívá radou i fotografiemi.
Přejeme mu především pevné zdraví, dobrou pohodu a radost z procházek svým milovaným krajem
i městem.
Jen všechno nejlepší přeje rodina, kamarádi i redakce Ledečského zpravodaje.
ok

MOTO K RO S Z Á Ř Í 2 0 20
Vážení příznivci ledečského motokrosu, ačkoliv letošní sezona vypadala na jaře beznadějně, nakonec se
snad alespoň jedny závody odjedou.
V neděli 13. září 2020 se na našem závodišti pojede
SMS Motokrosu Pardubice. Všechny vás srdečně zveme, start závodu je v 11.45 a budeme společně doufat
v příznivé počasí. Tak prosím nezapomeňte na letošní,
již 66. ročník ledečského motokrosu!
- pv Pojede se 10 tříd, konkrétně:
1) 65 3) Hobby MX1 5) Veterán I. 7) Veterán III. 9) MX2
2) 85 4) Hobby MX2 6) Veterán II. 8) MX1
10) Ženy

I NZ E RCE
Na konci srpna letošního roku
uplynulo už 7 smutných let, kdy tragicky zemřel náš milovaný syn, bratr
a strýc – pan MARTIN HOSPODKA
z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte
mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Rodiče a sourozenci s rodinami

Často v mé mysli, navždy v mém
srdci.
Dne 3. září letošního roku uplynulo
již pět smutných let, kdy nás navždy
opustila paní HANA DOLEŽALOVÁ,
učitelka Mateřské školy v Ledči n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.
S láskou a bolestí v srdcích stále vzpomínají
manžel, dcera a ostatní příbuzní.

Dne 16. srpna uplynuly 4 smutné
roky, kdy nás navždy opustil pan
Ladislav Starý z Ledče n. S.,
který by se 28. září 2020 dožil 78 let.
V našich srdcích a životech žiješ
dál, není dne, kdybychom si na Tebe
nevzpomněli.
S láskou rodina
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