ŘÍJEN
2020
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 10 * ROČNÍK XXVIII * CENA 10,- Kč

OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ZAHRADNÍ

V polovině září byly zahájeny práce na rekonstrukci
místní komunikace v ulici Zahradní, v úseku od křižovatky
s ulicí Jabloňová po konec komunikace. Z tohoto důvodu
dochází k postupné uzavírce části této komunikace. Projektovou dokumentaci opravy zpracovala společnost AX s. r. o.
z Humpolce. Práce provádí společnost UNIMONT J. C. K.,
která podala ve výběrovém řízení nabídku ekonomicky nejvýhodnější s nabídkovou cenou ve výši 3 457 165 Kč vč.
DPH. Na realizaci akce získalo Město dotaci z dotačního
programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora rozvoje regionů 2019+“ a to ve výši 60 % celkových nákladů

projektu, tzn. částku ve výši 2 074 299,- Kč. Práce na opravě
by měly být dokončeny do konce měsíce října. Věříme, že
další opravená komunikace přispěje ke zvýšení spokojenosti
a kvality života obyvatel v dané lokalitě.
-OdMI-

POPTÁVKA „VÁNOČNÍ STROM“
Vážení spoluobčané, máme za sebou první měsíc školního roku, vánoční
svátky jsou ještě daleko, ale v souvislosti se včasným zajištěním vánoční výzdoby Vás prosíme o případnou nabídku vánočního stromu na ledečské náměstí. Poražení a odvoz by zařídilo Město Ledeč n. S., po Vánocích si dárce
může vzít strom ke zpracování dřeva zpět.
Požadované parametry jsou: pravidelný habitus, výška cca 10-12 m. Případné nabídky přijímá oddělení majetku a investic MÚ Ledeč n. S. Kontaktní
osoby:
Mgr. Jana Hospodková, tel.: 730 803 435, email: jana.hospodkova@ledecns.cz
Jana Merunková, tel.: 730 803 434, email: jana.merunkova@ledecns.cz
PRO ZAJÍMAVOST přikládám snímek z roku 2000, takhle už tu stával smrček, který při dobré údržbě mohl sloužit jako vánoční strom na celá léta. Proč
tenkrát vlastně musel zmizet a jak by asi vypadal po uplynulých 20 letech?
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 ŘÍJEN 2020
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
10. – 11. 10.

Brixi Martin,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.: 569 426 112

17. – 18. 10.

Nováčková Molíková Jana,
Na Valech 4155, H. Brod

Tel.: 569 435 593

24. – 25. 10.,
28.10.

Kosal Josef, Šubrtova 2170,
Havlíčkův Brod

Tel.: 737 480 854

31.10. – 1. 11.

Brázdová Hana,
Krále Jana 538, Chotěboř

Tel.: 569 623 790

7. – 8. 11.

Cyrusová Eva, Havlíčkova
2235, Havlíčkův Brod

Tel.: 569 432 014

BLAHOPŘÁNÍ

V. Kirchner z dob ředitelování a s kolegy na horách (Hýla, Bazetová, Kirchner).
Počátkem října letošního roku se významného životního
výročí 80 let dožívá pan Vladimír Kirchner z Ledče nad
Sázavou.
Narodil se 3. října 1940 v městečku Jimramov u Nového
Města na Moravě. Vystudoval Vyšší pedagogickou školu
v Brně, obor matematika-fyzika. Školu ukončil v červnu
roku 1959. Následovala dvouletá základní vojenská služba
a poté už je jeho pedagogické působení zcela spjato s naším
městem. Od 1. září 1961 do srpna 1973 vyučoval v tehdejší
Základní škole Komenského, tam pracoval od srpna 1973
do července 1975 i jako zástupce ředitele. V roce 1975
se stal ředitelem „nové“ školy v Nádražní ulici v Ledči
a po dlouhých letech, zasvěcených práci s dětmi, odešel
do důchodu v srpnu 2001. Ani potom mu osud školy nebyl
lhostejný a ve dvou následujících školních rocích vyučoval
své předměty na částečný úvazek.
Pan Kirchner byl učitelem přísným, náročným, ale
spravedlivým a kamarádským. Jeho žáci na něho stále rádi
vzpomínají. Nejenom na to, že dokázal „naučit“, ale i na to,
jak se s nimi věnoval sportu – hrál stolní tenis, lyžoval, jezdil
na hory. Sám se aktivně věnoval odbíjené. Jako ředitel byl
důsledný, pečlivý, velice uvážlivý. I k učitelům byl náročný,
ale vždy se jich dokázal zastat. Při různých akcích školy byl
dobrým společníkem a nikdy nepokazil žádnou zábavu.

Pro mě osobně se stal trvale příkladem pro práci zástupce
ředitele, kterou jsem řadu let vykonával.
Dovolte mi, abych panu Kirchnerovi jménem bývalých
žáků, kolegů učitelů, současných zaměstnanců školy
i jménem svým popřál do dalších let hodně zdraví a pohody.
Za ZŠ Ledeč nad Sázavou Milan Štěpánek
BLAHOPŘÁNÍ REDAKCE ZPRAVODAJE. Protože
vím, že pan VLADIMÍR KIRCHNER patří už po celá léta
mezi naše pravidelné čtenáře, chystal jsem k jeho životnímu
jubileu i přání. Jak jsem rychle zjistil, ve výše uvedených
řádcích mi pan Milan Štěpánek „vystřílel“ všechen prach,
včetně oblíbených replik.
Tak můžu jen potvrdit, že léta spolupráce s Láďou
Kirchnerem v oblasti školství a kultury byla výtečná.
On byl vždy tím uvážlivějším a trpělivějším a navíc umí
naslouchat druhým, což je také vzácné a vstřícné. Mohu jen
potvrdit, že za vážnou tváří se skrývá skvělý společník, což
jsme si za léta známosti mohli naštěstí opakovaně dopřát.
Blahopřejeme oslavenci k jeho životnímu jubileu, přejeme
pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti v kruhu svých
blízkých i nad stránkami našeho zpravodaje.
ok

VZPOMÍNÁTE?
Před 20 lety, tedy v onom miléniovém roce, se mj. opravovala
škola v Komenského ulici. Škola byla tehdy čerstvě stoletá a její
modernizace si vyžádala nemálo finančních prostředků, omezení
provozu a nakonec i času. Úpravy jistě stály za to, ale od té doby
se sem řemeslníci už zase mnohokrát vrátili, aby ve starých zdech
doháněli ducha nové doby a připravovali prostory pro nové formy
a nároky vzdělávání. Jak nás všechny poslední půlrok prověřuje, tak
budeme nejspíš upravovat věci, na které bychom ani nepomysleli.
Do toho byly všude okolo rozkopané ulice, kvůli ozvodu plynu, ale
o tom zase příště.
ok
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CESTA DO POHÁDKY…
HA – SO – OB V ZÁŘIJOVÉ POHÁDKOVÉ AKCI PRO DĚTI
Ne všechny akce pro děti se musí konat v uzavřených
sálech, na hradě, ve školách, sportovištích apod. Skupina
rodičů a jejich starších dětí si vybrala pro přípravu akce
pro děti přírodu v blízkosti města Ledeč. A kam že to
všichni šli a koho tam pozvali?
Byl to hlavně nápad starších děvčat, která vymyslela
„Cestu do pohádky,“ téměř sama si připravila kostýmy,
úkoly atd. Pozván byl na 5. září 2020 každý, kdo čte vývěsní tabule v našich ledečských osadách nebo se jen tak
mimochodem o této akci dozvěděl od svých známých.
Prostě mohl přijít každý, nic k tomu nepotřeboval, jen
dobrou náladu. Sluníčko a pořadatelé se o ostatní postarali. Sraz účastníků byl v Habreku u budovy společnosti TOST, kde příchozí obdržel hrací kartu a tužku. Pak
už se jen postupně vandrovníci vydali na vyznačenou

cestu přírodou, kde na ně čekala ježibaba, víla Amálka,
Šípková Růženka, Popelka, hajný Robátko, paní Zloba, poustevník Pepa, plno trpaslíků, vodníci od Žabince
a nechybělo ani peklo s velkým Luciferem a malými čerticemi. Pokud se podařilo na stanovišti splnit úkoly, získal vandrovník do hrací karty razítko, před cílem se upsat
do pekelné knihy a v cíli nakonec obdržel malou odměnu. Na památku si odneslo asi 45 vandrovníků plaketu
s logem „Pohádková cesta“. Nechybělo ani závěrečné
posezení u ohniště s možností opečení buřtů. Myslíme si,
že to byla povedená akce a můžeme slíbit, že připravíme
další pro malé i velké.
Viz foto na protější straně, první polovina.
H. Horáková, HA-SO-OB
(Habrek-Souboř-Obrvaň)

SOKOLOVÉ VE SLUNEČNÍ ZÁTOCE
DÍKY TOBĚ, PŘÍRODO, ŽE NÁM DÁVÁŠ SÍLU,
ENERGII A OPTIMISMUS.
Po více než deseti letech zavítala Česká obec sokolská, resp. její část Pobytu v přírodě, opět do Ledče nad
Sázavou. Tentokráte jsme nespali v tělocvičně sokolovny, ale hned blízko památníku Jaroslava Foglara (6. července 1907 Praha – 23. ledna 1999 Praha; skaut s přezdívkou Jestřáb, významná osobnost českého skautského
hnutí, populární český spisovatel literatury pro mládež,
redaktor několika dětských časopisů a zážitkový vychovatel atd.). Většina z vás už tuší, že to bylo ve Sluneční
zátoce, v areálu dětského tábora. Na celostátní sraz přijelo 130 sokolů ve věku 3 roky – 87 let. Věřte nevěřte,
nebyl to právě ten nejstarší účastník této akce, ale jiný
sokol, který je dokonce živým pamětníkem pana Foglara
a jedním z těch kluků z Pražské Dvojky. Nikdo o víkendu
nezahálel a kromě instruktorů a metodiků se všichni zapojili do sbírání BOBŘÍKU. Hned v pátek večer to byla
stezka odvahy. Druhý den následovalo ovládání plavidla,
střelba, indiánská hra LAKROS, prověrka první pomoci
– resuscitace a transport, práce s buzolou v terénu, lanové aktivity vč. šplhání do výšky, zručnost byla prověřena
formou skládání – origami, ale také s RINGO kroužky,
poznávání rostlin a jak jinak, nemohl chybět ani bobřík
MLČENÍ. Každý den byl zakončen večerním táborákem,

kde zaznělo mnoho nejen sokolských, ale i trampských
či lidových písní a vzpomínkové vyprávění již zmíněného bratra Zdenka L. Vše uteklo velmi rychle a probudili
jsme se opět do slunečného již ale nedělního rána. S řekou Sázavou je spjata i jízda Posázavským pacifikem,
takže hned po snídani jsme na Vilémovské zastávce
nasedli, dojeli do Smrčné a pak už zase zpět pěšky cca
8 km. Doprovázela nás tekoucí řeka Sázava, mohli jsme
obdivovat dle pověsti čertem rozházené kameny a jediné,
co tuto malebnou krajinu trochu rušilo, byly zvuky motorových pil, které trpělivě a tvrdě bojují s lesní kalamitou
způsobenou kůrovcem. Uteklo to, my se museli vrátit
do svých domovů a ke svým povinnostem. Nevadí, zůstávají nám krásné vzpomínky nejen na tuto zátoku, ale
plno nových zkušeností a hlavně sokolského přátelství.
Díky tobě, přírodo, že nám dáváš sílu, energii a optimismus. A ještě prosím dovolte další poděkování těm, kteří
ty BOBŘÍKY vymysleli, připravili a nám bylo umožněno
je plnit. Zdenku L. děkujeme za ukázku jeho osobních
deníčků ze skautu a velké sbírky Foglarových knih, stejně tak jako Městské knihovně v Ledči nad Sázavou za jejich zapůjčení.
Tak zase někdy u nás / vás na Vysočině!
Za všechny účastníky sestra Hana
Viz foto na protější straně, druhá polovina strany.

Slavná Sluneční zátoka v současnosti neprožívá šťastné
časy. Její velká ozdoba, bohaté lesy, ztratila svou barvu
a vitalitu. Všudypřítomný lýkožrout bere i jim život. Takže
i tohle kouzelné, obdivované i hojně navštěvované zákoutí čeká v příštích letech proměna. Jaká asi bude?
ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI
ZA MĚSÍC září 2020
KRÁDEŽ NAFTY Z NÁKLADNÍHO
AUTOMOBILU NA OPLOCENÉM PARKOVIŠŤI LEDEČ – Dne
4. září 2020 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny
úkony trestního řízení ve věci přečinu krádež, kdy dosud nezjištěný
pachatel v době od 03:30 hodin
do 04:00 hodin dne 29. 8. 2020
nejprve poškodil drátěný plot pozemku, vnikl na pozemek
- parkoviště nákladních vozidel, zde nezjištěným způsobem
poškodil víčko palivové nádrže u nákladního vozidla RENAULT/HIPOCAR a z nádrže odčerpal přesně nezjištěné
množství cca 100 litrů motorové nafty, následně víčko nasadil na hrdlo nádrže a z oploceného parkoviště stejnou cestou odešel, tímto jednáním vznikla škoda ve výši 1.000,- Kč
na poškozeném oplocení, 3.000,- Kč na poškozeném víčku
palivové nádrže a 2.700,- Kč na odcizené naftě. V případě
zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody
až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
POŽÁR RODINNÉHO DOMU V OBCI VRBKA – Dne
8. 9. 2020 bylo na policii v Ledči přijato oznámení o požáru
rodinného domu v obci Vrbka, kdy dosud neznámý pachatel
v době od cca 04:15 hodin do 06:15 hodin dne 8. 9. 2020
v obci Kozlov - Vrbka, okr. Havlíčkův Brod nezjištěným
způsobem, bez použití násilí vnikl na oplocený pozemek
u rodinného domu a u přilehlé dřevěné kůlny dosud nezjištěným způsobem založil požár objektu kůlny, který se následně rozšířil na podkrovní část uvedeného domu, se kterým
byla střechou kůlna propojena krovem, přičemž došlo k úplnému shoření dřevěné kůlny včetně uskladněného vybavení
a materiálu a k následnému částečnému shoření a poškození
krovů, střešní krytiny a přibližně jedné poloviny podkrovních obytných prostor rodinného domu, v něm uložených
věcí a vybavení, čímž poškozeným vznikla škoda v celkové
výši cca 900 000,- Kč. Tímto je pachatel podezřelý ze spáchání přečinu poškození cizí věci, přečinu porušování do-

movní svobody a v případě dopadení mu u soudu hrozí trest
odnětí svobody na 6 měsíců až 3 léta.
ŘÍDIL VOZIDLO PO POŽITÍ ALKOHOLICKÝCH
NÁPOJŮ – Dne 19. 9. 2020 byly policejním orgánem dle
§ 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy osmatřicetiletý muž dne 19. 9. 2020 cca v době od 01:48 hodin do 01:50
hodin vykonal jako řidič jízdu s OMV ŠKODA OCTAVIA,
a to v Ledči z Husova náměstí, dále ulicí Mosteckou až na náměstí Svobody, kde byl jako řidič kontrolován hlídkou PČR
PS Ledeč, přičemž u řidiče bylo provedeno odborné měření
na alkohol přístrojem Dräger, kdy v 01:51 hodin byla řidiči
zjištěna přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem 2,31 ‰,
následným odborným měřením v 01:56 hodin byla řidiči
zjištěna přítomnost alkoholu v dechu 2,33 ‰. Řidič na místě
doznal požití alkoholu před jízdou a byl mu zadržen řidičský
průkaz. U soudu mu hrozí trest odnětí svobody v trvání až
jednoho roku, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti.
KRÁDEŽ NAFTY ZE 3 NÁKLADNÍCH VOZIDEL LEDEČ – Dalším případem krádeže nafty z nákladních vozidel
byl na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou oznámen dne
21. 9. 2020, kdy neznámý pachatel v době od 16:00 hodin
dne 18. 9. do 7:30 hodin dne 21. 9. v Ledči nad Sázavou,
ulice Nádražní, za budovou nádraží ČD, v prostoru nákladové rampy nezjištěným způsobem překonal víčka palivových
nádrží u zde tří zaparkovaných tahačů návěsu a nezjištěným
způsobem odčerpal celkem 218 litrů motorové nafty v celkové hodnotě 5.886,- Kč. Poškozením víček palivových
nádrží způsobil škodu ve výši 5.000,- Kč. Celková škoda
vznikla ve výši 10.886,- Kč, kde tímto jednáním je pachatel
podezřelý ze spáchání přečinu krádež a přečinu poškození
cizí věci, přičemž v případě dopadení mu za toto hrozí trest
odnětí svobody v trvání až na 2 roky, zákaz činnosti nebo
propadnutí věci.
npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

SITUACE NA TRHU PRÁCE PO PRÁZDNINÁCH ROKU 2020
Město Ledeč nad Sázavou (údaj v závorce je z dubna 2020)
– počet uchazečů o zaměstnání – 139 (122), z toho žen – 81 (66)
podíl nezaměstnaných osob – 4,3 (3,7) %, volná pracovní místa – 37 (33)
REGION SVĚTLÁ N. S.
– počet uchazečů o zaměst. – 543 (466)
– z toho žen – 289 (247)
– podíl nezaměst. osob – 4 (23,5) %
– volná pracovní místa 92 (84)

Okres Havlíčkův Brod
– počet uchazečů o zaměst. – 1896 (1794)
– z toho žen – 1050 (1001)
– podíl nezaměst. osob – 2,9 (2,8) %
– volná pracovní místa 1339 (1257)
Zdroj: Mgr. Jitka Navrátilová, ŮP Havlíčkův Brod
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
V září ubývá výjezdů na likvidaci
nebezpečného hmyzu. Pomalu, ale
jistě, začíná topná sezóna a všichni,
kdo používají k topení lokální topidla, ať na tuhá paliva, či plyn, jsou
právní legislativou vázáni k přizvání specialisty kominíka a nechat si
komín kontrolovat minimálně jednou ročně. Četnost kontrol a revizí
spalinových cest se odvíjí podle
druhu a výkonu topidla. Požáry komínů jsou při začátku
topné sezóny časté.
Do necelé třicítky výjezdů v září patří většina technických pomocí. Jako o tom píši každý měsíc. Často jezdí hasiči na pomoc občanům otevřít byt, či dům. Pokud je tam
nějaké nebezpečí. Dále odstraňování nebezpečného hmyzu
- vosy, sršně, roje včel, opět na takové události vyjíždíme
pouze v případě, že někoho ohrožují. 2x jsme byli na pomoc
záchranné službě s transportem pacienta. V tomto měsíci se
zasahovalo u řady nehod. Krom nehod s menšími následky
jako např. nehoda motocyklu 25. 8., či nehoda dvou osobních vozidel v Ledči, jsme zasahovali i u velmi těžkých nehod. 27. 8. jsme vyjížděli s kolegy z Čáslavi a G. Jeníkova k nehodě nákladního vozidla a mikrobusu na obchvatu

G. Jeníkova. Mikrobus s osmi cestujícími se střetl s nákladním vozidlem. Nehoda si vyžádala 2 lidské životy a 7 zraněných. Hasiči zde zasahovali do ranních hodin.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč n. S.

DOBROVOLNÍ HASIČI V ZÁŘÍ HASILI I KROPILI
ROZPÁLENÉ ZÁVODIŠTĚ
V uplynulém období ledečští dobrovolní hasiči zasahovali u požáru rodinného domu ve Vrbce, ke kterému došlo
v brzkých ranních hodinách dne 8. září 2020. Příčina požáru je v šetření. Další poplach byl vyhlášen 14. září dopoledne. V tomto případě se naštěstí jednalo o planý poplach
v kouteckém hotelu. Kromě schůze, která proběhla za dodržení všech potřebných protikoronavirových opatření, se
členové jednotky věnovali údržbě techniky a řešení otázek
spojených se zajišťováním dodávky dezinfekce pro potřeby
města. V neposlední řadě se ledečská jednotka opět podílela
na organizaci motokrosových závodů v neděli 13. září, kde,
vzhledem k počasí, podle požadavků organizátora skrápěla
trať za účelem snížení prašnosti.
Další významnou událostí bylo okresní shromáždění
představitelů dobrovolných hasičů Havlíčkobrodska. Jednalo se o shromáždění přeložené ze známých důvodů z letošního jara a proběhly na něm volby představitelů okresního
sdružení. Tradičně byla schválena zpráva o činnosti OSH
v letech 2015 až 2019, výsledek hospodaření v roce 2019,
rozpočet na rok 2020, zpráva okresní kontrolní a revizní
rady, zpráva mandátové a volební komise, zaměření činnosti OSH období let 2020–2025 a stanovisko OSH k návrhu
změn stanov. Okresním starostou byl opět zvolen úřadující
starosta Josef Stejskal a jeho náměstci (mezi nimi Jan Cihlář
z Bojiště), dále byl zvolen předseda okresní kontrolní a revizní rady, 5 členů okresní kontrolní a revizní rady (mezi
nimi Jiří Novák z Číhoště) a 18 členů výkonného výboru
(mezi nimi Josef Borovský z Kozlova). Nakonec byli voleni

delegáti na krajské a republikové shromáždění (mezi nimi
zasloužilý hasič plk. Jaroslav Nácovský).
Mgr. Dan Horký
SDH přeje ke 40. kulatinám PAVLA POKORNÉHO
vše nejlepší a hlavně zdraví. P. Pokorný, otec dvou
dětí, je členem ledečského sboru od roku 1998. HZS
Kraje Vysočina. Navázal tak na rodinnou tradici,
neboť i jeho děda a otec (Václavové) jsou v Ledči
hasičskými nestory, přestože už nejsou v současné
době v aktivní službě. Krom jiných zásluh je Pavel
i duchovním otcem projektu sbírky hraček pro děti,
které tráví vánoční svátky v nemocnici. Blahopřejí –
D. Horký a kolegové SDH Ledeč.
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ZÁCHRANNÁ STANICE PAVLOV PEČUJE NEJEN
O HANDICAPOVANÁ ZVÍŘATA, ALE I O PŘÍRODU

Pod rukama pracovníků Záchranné stanice Pavlov se
v letošním roce téměř k nepoznání proměnily dvě biologicky hodnotné lokality na území Ledče nad Sázavou.
Oblasti Rašovec a Velká a Malá Amerika zbavili trnky
obecné, ale také hlohu, šípků nebo šeříků, které by se
na územích nebezpečně rozrůstaly.
„Pokud by se trnka, šeřík nebo hlohy nadále rozšiřovaly, došlo by ke zničení biotopu vhodného pro řadu
zajímavých rostlin. V lokalitách totiž roste například
dobromysl obecná, mateřídouška obecná, hvozdíček prorostlý, hlaváč běložlutý, pupava bezlodyžná nebo třeba
řapík lékařský,“ vyjmenovává Petra Hulvová ze Záchranné stanice Pavlov a zároveň přibližuje, jací živočichové
na místech žijí: „Najdeme tu také různé druhy rovnokřídlého a blanokřídlého hmyzu, motýlů, brouků, mravenců
i měkkýšů.“
Lokality ochránci handicapovaných zvířat i přírody
zbavili odpadků, v několika etapách vysekali náletové

keře a veškeré travní porosty šetrně posekali tzv. mozaikovou sečí. „Tento postup se doporučuje jako nejvhodnější pro udržení rostlin, hmyzu i celé řady dalších organizmů,“ vysvětluje Petra Hulvová.
Ačkoli práce v lokalitách v prudkém terénu byla mnohdy vyčerpávající, nedá se říct, že by nebyla zajímavá
a rozhodně přinesla uspokojení i očekávaný přínos pro
přírodu. Akce podpořil program péče o krajinu, který
každoročně vypisuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. „Budeme doufat, že i v příštím roce bude vůle
a prostředky, které by nám umožnili v práci pokračovat
a vytvářet tak další místa, která se promění v oázy volné
přírody,“ uzavřela Petra Hulvová s tím, že pokud by se
na email stanicepavlov@seznam.cz přihlásili dobrovolníci, kteří by ve svém volném čase rádi řezali křoviny
a zachraňovali přírodu, pracovníci stanice je rádi přivítají
ve svém pracovním týmu.
Monika Brothánková

Pracovníci Záchranné stanice Pavlov vyřezávají a sečou biologicky zajímavé lokality, u kterých hrozí, že zarostou
trnkami, třtinou, případně kopřivami.
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DVA V PAVLOVĚ ZACHRÁNĚNÍ LUŇÁCI
SE VRÁTILI DO VOLNÉ ŘÍRODY

PAVLOV, BÍTEŠSKO, 3. září 2020 – Na jaře ornitologové z Vysočiny zjistili, že na Bítešsku v lokalitě Račinec
hnízdí pár luňáků. Od března dravce sledovali a v červnu
kroužkovali čtyři mláďata. Rodinku ale zasáhly červnové bouřky a navíc se potýkaly s útoky káňat. Jedno mládě zemřelo, další dvě našla útočiště v Záchranné stanici
Pavlov u Ledče nad Sázavou a čtvrté si v přírodě s rodiči
poradilo. Pracovníci záchranné stanice dvě z mláďat vypiplali a v závěru srpna vypustili zpět do volné přírody.
„Ve třetím červencovém týdnu jsme přijali dvě vyhladovělá mláďata luňáků červených. Jedno mělo proražené
křídlo o větvičku,“ prozradil ředitel záchranné stanice
Zbyšek Karafiát s tím, že nejdříve byli dravci v karanténě a následně je přemístili do rozlétávací voliéry. Rána
na křídle jednoho z luňáků se pěkně zahojila a obě mláďata se naučila lovit hlodavce.
Mláďata vzlétla poblíž svého rodného hnízda
Přibližně za pět týdnů potom, co se mláďata luňáků
červených dostala do péče Záchranné stanice Pavlov, je
jejich ošetřovatelé ve spolupráci s kolegy z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno profesorem Ivanem
Literákem a veterinářkou Lenkou Rozsypalovou vrátili
zpátky do přírody. „Obě mláďata na sobě mají vysílačku,
aby se zjistilo, kam před zimou odletí. Je možné, že je
jeden z rodičů mláďat kříženec luňáka hnědého a luňáka
červeného. Přitom každý z těchto luňáků má jinou tahovou strategii, a tak za pomocí vysílaček zjistíme, kam
přesně odletí,“ uvedl profesor Ivan Literák.
Dravci byli opatřeni vysílačkami v rámci disertační
práce Lenky Rozsypalové zabývající se hodnocením
úspěšnosti vypouštění vzácných dravců ze záchranných
stanic. Telemetrické značení luňáků je součástí přeshraničního projektu veterinární univerzity, jejíž odborníci
sledují migrační strategii luňáků. Luňák hnědý je v Česku vzácnější a na zimu létá do střední Afriky, naopak

rozšířenější luňák červený zůstává v Evropě, směřuje
většinou do Chorvatska, ale stává, že zvládne přezimovat
i v České republice. Kříženci pak míří ke Středozemnímu
moři, například k Libyi.
Zatímco v minulosti měl na Vysočině domov pouze jeden pár luňáků červených, letos jich ornitologové evidují deset. „Příčinou je podle všeho rozmnožení populace
hraboše polního. Dravci mají dostatek potravy, namnožili se a na Vysočině hnízdí ve vyšších počtech, než tomu
bylo dříve. Podobná situace je také v případě poštolky
obecné. Záchrannou stanicí Pavlov jich prošlo kolem padesáti, přes třicet se již vrátilo zpátky do volné přírody,“
upřesnil Zbyšek Karafiát.
Jen za letošní rok Záchrannou stanicí Pavlov prošlo
na 800 zvířat. Přitom přes 50 % z nich se úspěšně vrací
do volné přírody.
Více informací: Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D., ředitel
Záchranné stanice Pavlov, email: stanicepavlov@seznam.cz, tel.: 734 309 798
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S Ledečským zpravodajem děláme během roku mnohé
exkurzy do historie našeho města i jeho obyvatel, soudě
podle ohlasu, jsou mezi čtenáři, zejména těmi staršími,
velmi oblíbené. Tentokrát náš výlet bude přeci jen trochu
moc hluboko. 8. listopadu totiž uplyne 400 let od legendární bitvy na Bílé hoře v Praze. Historikové se shodují,
že to v podstatě žádná velká bitva nebyla, vlastně jen šarvátka. Sice šikování vojsk trvalo skoro půl roku a vybíralo se strategicky nejvýhodnější místo (mj. obě strany
si své pozice velmi pochvalovaly). Obránci Prahy si byli
velmi jistí a nechali tu listopadovou neděli ještě svá vojska poobědvat a sám král Friedrich hodoval na Hradě.
Siesta se však nekonala. Bitva to byla velmi krátká a už
po půldruhé hodině povstalecká armáda prohrála, demoralizovaní a špatně zaplacení žoldnéři se rozutekli...
Průvodcem téhle významné události, která překopala
celou Evropu, nám bude amatérský historik, pan ANTONÍN HEŘMAN. Ochotně vyšel vstříc našemu požadavku, abychom tuto dějinnou událost přiblížili na našich
stránkách. Neklademe si za cíl přesná historická data ani
širší komentáře, je to připomínka časů zlé třicetileté války. Rozděleno je to podle dohody na dvě části – všeobecnou a také tu, která popisuje, kterak se tahle část dějin
dotkla našeho města.
Vydejme se tedy po vzoru Svatopluka Čecha, respektive pana Broučka, ne do XV. století, ale do první čtvrtiny
století 17. Nemusí to být zrovna v hospůdce Na Vikárce

(kde se pan Brouček zapomněl), ani s půvabnou Kunhutou, ale něco na zahřátí si k tomu našemu čtení v tenhle
podzimní čas už přeci jen můžete nalít – zaženete zlé viry
a probudíte fantazii.                                                      ok
Autor ANTONÍN HEŘMAN je sice povoláním inženýr elektrotechniky, ale historie je jeho celoživotní
zálibou. K Adrianovi z Enckevoirtu i celému střednímu Posázaví má osobní vztah, ač trvale žije jinde.
Rád se nechává okouzlit nejen půvabnou krajinou, ale
i lidskými příběhy, které se vynořují z historických dokumentů.

LEDEČ A TŘICETILETÁ VÁLKA
Letos uplyne již 400 let od bitvy na Bílé hoře, která je pro
Čechy symbolem třicetileté války. Válka samotná začala
vlastně již roku 1618 vzpourou českých stavů a během
třiceti let zasáhla většinu Evropy. Následkem byly změny
v politickém a náboženském uspořádání.
Snad nejvíce však postihla prosté obyvatelstvo.
V některých městech a oblastech zahynula většina
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obyvatelstva, mnoho půdy neměl kdo obdělávat. Chudí
většinou ještě více zchudli a bohatí zbohatli. Jen nemnoho šťastlivců, nebo spíše smělých dobrodruhů, zbohatlo.
České stavovské povstání začalo roku 1618 a skončilo
porážkou na Bílé hoře 1620. Smutnou dohru znamenala poprava 27 pánů na Staroměstském náměstí v Praze
roku 1621. Ještě tragičtější následky pak měly konfiskace

majetku poražené protestantské strany, jednalo se obvykle o jednu třetinu panství, aby mohl majitel dále hospodařit, odvádět daně a nezhroutilo se hospodářství země.
Přesto někteří šlechtici museli panství prodat, převážně
svým katolickým odpůrcům. Možná větší změnu znamenalo zavedení Obnoveného zřízení zemského pro Čechy
1627 a Moravu 1628, kterým byli protestanti nuceni přestoupit na katolickou víru nebo opustit zemi. Týkalo se
to velkých i menších pozemkových pánů, ale také vzdělanců, kteří odcházeli většinou do Saska nebo na území
Polska. Emigranti pak často bojovali ve švédské armádě proti císařským, někdy i proti vlastním příbuzným.
Vzniklou situaci využili někteří šlechtici, většinou původně také protestanté, kteří se postavili na stranu císaře a za pomoci důvěrných informací i nekalých peněžních operací skupovali uvolněný majetek. Později, když
se válka rozšířila do Evropy a především na německém
území, se střetávaly zájmy Rakouska, Španělska, Bavorska, Francie a Švédska, rozdával císař, kterému se
nedostávalo hotových peněz, zkonfiskovaná panství
jako odměnu za vojenskou pomoc. Tak přišel k ohromnému majetku Albrecht z Valdštejna, vévoda Frýdlantský, jeho švagr Adam Erdman hrabě Trčka, ale i další
šlechtici z území Svaté říše římské národa německého,
tedy čeští, rakouští, španělští nebo němečtí vojevůdci
a státní úředníci. Na doplnění je třeba poznamenat, že
tehdy ještě neexistovalo Německo v dnešní podobě,
nýbrž bylo rozdrobeno do menších samostatných států,
z nichž k nejvýznamnějším patřilo katolické Bavorsko
a protestantské Sasko.
Majetek a vliv bývá vždy někomu trnem v oku. I Albrecht z Valdštejna začal císaři přerůstat přes hlavu
a zaplatil za to smrtí v Chebu spolu s Trčkou a dalšími.
Znovu nastala vlna přerozdělování majetku a odměňování věrných a přátel. Rozsáhlý majetek si z větší části
rozebrali věrní cizozemští velitelé ve službách císařské
armády. Českou šlechtu na mnoha panstvích nahradili
Španělé, Italové, ale i třeba Skotové a další. Některé
rody zdomácněly a přetrvali až do 20. století, jiné postupně vymizely. Díky turbulencím třicetileté války se
tak při návštěvách českých hradů a zámků setkáváme
se jmény jako Gallas, Piccolomini, Aldringen, Buquoy,
Clary, Eggenberg, Huerta, Marradas, Leslie, Vernier
a mnoha dalšími.
Jakým způsobem a jakými prostředky se tehdy válčilo? Jaká byla vojenská taktika? V 17. století se již běžně
a v široké míře užívaly střelné zbraně, a to pistole, různé druhy pušek (známé jsou především muškety) i různé
typy děl. Dělostřelectvo se využívalo při obléhání měst,
mušketýři zase tvořili formace při polních bitvách. Stále ještě se používaly meče a kordy a pro ochranu vojáků helmy a brnění, která však na rozdíl od středověku
umožňovala snadnější pohyb. Projevily se výhody jízdy.
Armády tvořily oddíly žoldnéřů, které byly najímány
majiteli pluků. Voják bylo řemeslo, velitel byl podnikatel. Válčení bylo v zájmu mnoha lidí, kterým přinášelo zisk nebo alespoň živobytí. Zároveň si každý chtěl
vydělané peníze také užít. Čím vyšší byla vidina zisku,
tím větší byla i ochota riskovat. Jindy naopak docházelo
jen k opatrným manévrům, každý si rád zachoval život.

Žoldnéři většinou příliš nekoukali na náboženství ani politiku, šli tam, kde byla práce a hlavně odměna. Během
války došlo k několika velkým polním bitvám, na Bílé
hoře, u Lutzenu, Nordlingenu, Breitenfeldu nebo Jankova, po nichž často byla poražená armáda rozprášená a nepřítel rychle postupoval do nitra země. Mnohem častěji,
hlavně v pozdějších fázích války, docházelo k taktickým
přesunům vojsk a jen menším nebo místním potyčkám.
Vojevůdci se vyhýbali přímému velkému střetu, jehož
následky mohly být katastrofální. Největším problémem
poměrně velkých armád bylo zásobování. Častý přechod
nebo dlouhý pobyt na jednom území mohl vojsko ohrozit hladem a následnými nemocemi. Na zimu se pluky
stahovaly do určených kvartýrů. Postupu nepřátel bránily rozptýlené posádky měst. Švédové často zanechávali
jen posádky v dobytých městech a zbytek armády museli
z nepřátelského území stáhnout. Pokud vázlo zásobování, které zajišťovala šlechta a města v podobě kontribucí,
tedy stanovených naturálních nebo peněžních příspěvků,
docházelo k tomu, že si vojáci, domácí i nepřátelští, zajišťovali jídlo a píci drancováním nebo vymáháním výpalného. Počet vojáků a kvalita jejich výstroje a výzbroje
závisela na finančních prostředcích. Náklady na válku
byly částečně pokrývány ziskem na nepřátelském území,
ale velká tíha dopadala na domácí obyvatelstvo, které
mnohdy raději prchalo z měst do lesů a skrývalo se před
povinnými odvody i násilím, které jim hrozilo od hladových vojáků. Nezřídka se majitel panství za pomoci
poddaných, měšťanů i rolníků postavil na odpor a vzal
spravedlnost do vlastních rukou v zájmu hájení svého
majetku a živobytí.
Všeobecně poměrně málo se ví o rozsáhlé organizaci
státních úřadů a o velkém množství zachovaných úředních dokumentů a dalších mnohdy i tiskem vydaných
pramenů. Dějepisci postupně zpracovali podrobný průběh války i životopisy významných osobností. Pohyb,
ubytování i zásobování vlastní armády byl pečlivě řízen,
aby docházelo k co nejmenším škodám. Často však bylo
těžké reagovat na pohyb nepřítele. Od první poloviny 17.
století začala také církev vést matriky narozených, oddaných a zemřelých.
Tradiční pohled na válku tak zvaně „shora“, tedy politika, náboženství, bitvy a vojevůdci, nanejvýš ještě tisícové počty mrtvých, je potřeba doplnit i z druhé strany.
Těžko si to dovedeme představit, skutečnou válku si již
pamatují jen ti nejstarší z nás. Jaké však byly pocity matek, když jejich synové odcházeli do války? Spojení s domovem bylo obtížné, snad jen občas byla naděje, že odeslaný dopis najde svého adresáta. Navíc mnoho prostých
lidí neumělo psát. Jaký smutek zachvátil rodinu, rodiče,
sourozence, manželku, děti, když přišlo úřední oznámení
o úmrtí vojáka. Mnohdy zůstali bližní dlouhá léta v naději na návrat odvedence. Zásobování armády ochuzovalo
poddaný lid. Příchod cizích i vlastních vojáků mohl znamenat rabování i ohrožení života. Nebylo, kde kupovat
ani kam prodávat, postižen byl obchod i řemesla, sedláci
museli čekat na příští rok a doufat, že nejen zasejí, ale
i sklidí. Přicházely nemoci a epidemie, faráři nestíhali
vykonávat křty a pohřební obřady.
Pokračování příště, Antonín Heřman
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DÍRA V INFORMACÍCH I PO „ICÉČKU“

Tak by se zjednodušeně dal nazvat stav před rokem
2000, což tak trochu dokumentuje i přiložená fotografie.
Možná se budete muset chvilku soustředit, abyste poznali místo, kde dnes v čp. 60 sídlí informační centrum.
Ledeč je už více než sto let doplňovaná o přídomek
„letovisko“. Nejspíš to všechno začalo hned na začátku
20. století, kdy tu podél Sázavy byla dobudována železniční dráha. Ta otvírala brány nejen obchodníkům,
ale také cestovatelům. Zejména mezi světovými válkami bylo „in“ trávit vakace na venkově, u příbuzných
nebo v zájezdních hostincích a hotýlcích. Noviny byly
plné inzerátů a nabídek na ubytování i domácí stravu.
O propagaci se starala i samotná dráha, která ve svých
soupravách prezentovala městečka i kraje, které je třeba navštívit (už tehdy to bylo za peníze obcí). Půvabná
Ledeč to měla přeci jen snadnější. Její poloha, památky
a především členitá příroda s možností koupání a rybaření v řece Sázavě. Nesporně i houbaření v četných a hlubokých lesích (ty můžeme v současnosti opravdu politovat – vlastně i sami sebe). To byla jistě velká lákadla
toho času. Cykloturistika v nedohlednu, snad jen strýci,
co se pachtili na kolech za prací na dráhu nebo do okolních lomů. Také tehdejší outdoorové oblečení nebylo tak
pohodlné a funkční. Většinou sestávalo z městských obleků, šatiček s mašličkami a blížícího se ducha volnosti,
snad občas připomněly jednodílné plavky odvážných slečen při sázavských jezech. A pak tu byla korza po náměstí, na Šeptouchov, do Podháje nebo i jinam mimo řeku,
ale to už bylo u nás vždycky do kopce. Nezapomeňme,
že Posázaví mělo už před mnoha desítkami let i svoje
turistické značení, o které se organizovaně staral Český
svaz turistů a v našem kraji i legendární dr. E. Doubek
se svými přáteli (tématu jsme se s V. Maršíkem věnovali
v LZ 2016).
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Velkým fenoménem těch časů byl i trempink, ti zrovna
turistické značky nevyhledávali, hledali „divočinu“, méně
dostupná místa, v nichž jsou výjimkou nedaleká Stvořidla, která si svou nesmírnou popularitu drží do dnešních
dnů. Tremp, který nespal na Stvořidlech, jako by nebyl!
V téhle souvislosti nelze opomenout ani skauty a Foglarovy tábory v kraji – to je reklama pro město jako hrom,
jen nějak málo využívaná nebo časy od „čestných hochů“
jsou už překonané? Kdyby nebylo oldskauta Sonnyho,
nikdo o dalších skautech ve městě neví nic.
Přidušená doba druhé poloviny minulého století přinesla kult chalupy. Starostové z okolních obcí by mohli
vyprávět, nejspíš polovina stavení v obcích bude patřit

lufťákům. A kde se vzal ten hlad po turistických informacích?
Společnost bohatla, automobil se dostal do každé rodiny, vznikal prostor pro volnočasové aktivity a s tím
i touha po poznání, kultuře a sportu. Už nestačilo vyškrábat se k nejbližšímu hradu a rozhlédnout se. Lidé hledali
občerstvení, doplňkový kulturní program. O to všechno
se musí provozovatelé kulturních a sportovních zařízení
postarat, a to stojí nejen peníze, ale také vzácný čas. Nastala doba soustředění informací do center. Ledeč byla
v tomto směru v Posázaví opravdu v popředí.
Celý příspěvek si vlastně připomínáme proto, že přesně před dvaceti lety ve městě vzniklo informační centrum. Radní byli prozíraví a vybudovali ho v centru
Ledče, spolu s dalšími službami, které tak dobře sloužily
a slouží nejen návštěvníkům, ale také domácím. Ono se
o tom moc nemluví, ale součástí těchto služeb dodnes
je veřejné WC se sprchami (nejspíš si jeden každý z vás
vybaví chvilku, kdy tuhle mezinárodní zkratku moc rád
uviděl). Na IC se chodilo za prvním internetem, faxem,
e-mailem, barevnými kopiemi a suvenýry...
Jenže ono se i za těch připomínaných 20 let mnoho
změnilo. Převratné jsou informační technologie, kdy
máme spoustu dat jen tak v kapse a přístupných 24 hodin denně. Takže sedět v informační kanceláři a čekat, až
se někdo přijde zeptat, kdy jede vlak na Zruč, už stačit
nebude. Ke stávajícím službám bude muset přijít něco
navíc, přidaná hodnota. Především bude potřeba nashromáždit veškeré místní informace a dát je do „jednoho
toku“. Předpokládá se, že to bude tok elektronický, ale
neměli bychom zapomenout i na to, že leckterý návštěvník si stále ještě rád pomačká nějaký ten přehledný bedekr nebo mapku. V této souvislosti bych rád připomenul i jméno pana Františka Plevy (zmiňujeme se o něm

i ve společenské rubrice), který byl u zrodu Icéčka v roce
2000 a právě v dokumentaci a přípravě materiálů o městě
a kraji nebyl dosud překonaný.
Během času se měnilo a doplňovalo i pojmenování,
nejspíš kvůli zařazování pod různé, ne vždycky důvěryhodné, asociace. Já bych zůstal u toho nejobecnějšího
pojmenování, neboť neslouží jenom turistům, ale široké
veřejnosti, ostatně v Ledči se vždycky snadno doptáte
na ICÉČKO.
Za dvě desítky let se v této kanceláři vystřídalo mnoho pracovníků a brigádníků (muži byli snad jen dva –
zmíněný pan Pleva a Jiří Semerád). Mnozí byli nadějní
a snaživí, jiní jen tak prošli. Od září se do čp. 60 na Husově náměstí vrací po sedmi letech ustálená dvojka –
D. Sedláčková a M. Pajerová, tak doufejme, že budou mít
dostatek invence a vitality udržet zdejší informační centrum na dobré úrovni. Mají na co navazovat a Ledeč si
takovou službu zaslouží. Tak hodně sil a elánu, minimálně do další dvacítky let. Zkuste fantazírovat, jak mohou
ty informace vypadat v roce 2040.                                 ok
V letošním roce jsme se opět zúčastnili Mystery shoppingu, který se zabývá kontrolou kvality poskytovaných služeb. Turistické informační centrum navštívil
Mystery shopper, který vystupoval jako běžný návštěvník. Hodnotil vzhled a umístění centra, šíři a kvalitu nabízených služeb, otevírací dobu, vybavenost
a obsluhu atd. V tomto průzkumu bylo hodnoceno 42
kritérií a našemu Turistickému informačnímu centru
se podařilo získat všech 42 bodů, což znamená 100%
úspěšnost.
Zároveň vás tímto zveme k návštěvě TIC, které
15. října letošního roku oslaví 20 let své působnosti.
Přijďte to s námi společně oslavit. TIC

ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
•  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.
•  Spolek Přátelé Zahrádky Vás zve v sobotu 24. října na DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ v kostele sv. Víta
v Zahrádce u Ledče. Program: 14:00 – Mše svatá, 15:00 – CEMBALOVÝ KONCERT, 16:15 –
Komentovaná prohlídka. Více informací na www.zahradka.euweb.cz.
•  Melechov z. s. vás zve na tradiční běžecký závod XKROS STVOŘIDLA, který se uskuteční v sobotu
31. října. Start a cíl je v kempu Stvořidla a trať je dlouhá cca 3,5 km. Prezence 10:00 – 10:45, start 11:00.
Online registrace a bližší informace na www.melechov.cz.
•  Město Ledeč nad Sázavou Vás srdečně zve ve středu 4. listopadu na pořad
ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA, který se uskuteční v sále Gymnázia Ledeč.
Začátek v 19:00 hod. Prodej vstupenek v Turistickém informačním centru na Husově náměstí 60
nebo na adrese http://rezervace.ledecns.cz/.
Cena vstupenky je 200 Kč.
•  3. listopadu – PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí

Mirka Pajerová, DiS., Dana Sedláčková, DiS.

Aktuální informace o konání akcí sledujte na stránkách jednotlivých pořadatelů😊
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O SPRAVEDLNOSTI. Všichni máme zkušenosti se světskou spravedlností. Formálně je ukotvena v zákonech a rozhodují o ní soudy. Často nás rozčilují nepochopitelné rozsudky. Mnoho zločinů zůstane nepotrestáno, za spravedlnost
jsou někdy vydávána nepochopitelná rozhodnutí. Nevinný
je odsouzen a viník osvobozen. Cítíme bezmoc a nevěřícně
kroutíme hlavou. Tohle že je spravedlnost?
Lidská spravedlnost je opravdu nedokonalá. Zákony stanovují lidé a jiní lidé podle nich soudí. Lidé jsou nedokonalí,
chybující, proto je taková i lidská spravedlnost. S poznáním,
že lump není potrestaný, naopak žije sladce z podvádění druhých, by se špatně žilo, kdybychom neměli naději. Říkává se,
že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Nejde o pomstu, je
to víra v to, že na každém z nás jednou spočine laskavý zrak
Boží. Teprve tehdy každý pochopí hloubku všech svých činů,
dobrých i špatných. Nelze říci, jakým způsobem se spravedlnost naplní. Lze jen pochopit, že Boží dokonalost zajistí naprostou spravedlnost doprovázenou milosrdenstvím.
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
15. 10. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
na faře)

16.–18. 10. Víkendovka pro děti od 7 do 15 let, na faře. Zajišťuje Barča Wolfová.
18. 10. Misijní neděle (Den modliteb za misie, misionáře a jejich dílo)
18. 10. v 9.00 hod. mše sv. pro rodiny s dětmi s rytmickým
hudebním doprovodem (slouží P. David Peter Palušák,
OPraem, ze Želiva, kaplan pro mládež)
23. 10. v 15.00 spolčo pro malé děti (3–7 let) i školní děti na
faře (zajišťuje Barča Wolfová a paní Sklenářová) Mše svatá
v kostele v Sačanech – dle rozpisu
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
18. 10. Sv. Lukáše, evangelisty (autor ev. a Skutků apoštolů,
věrný průvodce sv. Pavla)
1. 11. Svátek Všech svatých (původně šlo o vzpomínku na
všechny mučedníky, kteří zemřeli za víru).
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Památka zesnulých
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal a sestavil
Mgr. Miroslav Sklenář

PAN VLASTIMIL RAUL DÁVÁ PAMÁTKÁM FINÁLNÍ LESK
Vážení spoluobčané! Fasáda věže kostela a její levá část je
již hotová. V minulém čísle jsem poděkoval všem, kteří se na
tom podíleli.
Nyní bych chtěl zvláště poděkovat jedné osobě, která na
Ledečsku dává historickým objektům, tedy naším kostelům,
tu ﬁnální vizi: totiž nátěr!
Tou osobou je pan malíř Vlastimil Raul, který zvenčí i zevnitř nádherně provedl, dle pokynů památkové péče a ke
spokojenosti nás všech, nátěry všech našich 6 kostelů, včetně
farní budovy děkanství.
Jeho znalost věcí, pohotovost, umění sladit barvy s památkovými objekty vysoké ceny, jeho přátelský přístup a dobré srdce, pracovní tempo, svědomitost práce a jeho zájem

o historické objekty naší ledečské kultury jsou příkladné.
Všechny kostely, které nám patří, tj. kostelíček na hřbitově,
Sačany, Bojiště, Chřenovice, Hněvkovice, náš děkanský kostel – zbytek fasády na něho ještě čeká – to vše, tedy nátěry
vnitřní i vnější, je jeho práce. Kostel v Kožlí pro nezájem
obce nelze opravit, takže o tom raději pomlčím… (prý je na
kostel nejlepší buldozér!).
Pane Raule, ze srdce Vám za Vaši práci a ochotu děkuji
a doufám, že lesk Vaší práce bude v příštím roce pro náš děkanský kostel, jako střed města, úplný. Ať se Vám daří.
Ještě jednou děkuji za každý ﬁnanční dar a prosím o něj i na
další etapu opravy děkanského kostela v Ledči n. S.
V úctě ThDr. Jan Bárta, děkan

Spolek Přátelé Zahrádky připravuje na sobotu 24. října tradiční

DUŠIČKOVÉ SETKÁNÍ
V KOSTELE SV. VÍTA
ve zrušeném a vysídleném městečku Zahrádka na Želivce. Pokud to bude z důvodu
aktuální epidemiologické situace možné, je připraven tento program:
14:00 Mše svatá, 15:00 CEMBALOVÝ KONCERT Účinkují: Ondřej Mucha –
cembalo, Anna Muchová – cembalo, Jan Tomanek – housle, 16:15 Komentovaná
prohlídka
O aktuálním stavu budeme informovat na našich webových stránkách
www.zahradka.ueweb.cz a na facebooku Zahrádka u Ledče n. S.
Za Spolek Přátelé Zahrádky Jan Čihák
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SKLÁŘSKÁ POUŤ PŘEKONALA NAŠE OČEKÁVÁNÍ!

V sobotu 12. září se na hradě uskutečnila dlouho očekávaná akce, oslavující sklářské řemeslo.
Přes nástrahy, související se současným děním
okolo pandemie, jsme byli velmi potěšeni, že jste
na nás nezanevřeli a na pouť dorazili v hojném
počtu. Doufáme, že se akce líbila a že jste s námi
strávili příjemný den. Po celou dobu panovala
skvělá atmosféra se stejně skvělým počasím.
Jednalo se o první akci takto tematicky zaměřenou. Vzhledem k tomu, že jsme na hradě od května otevřeli novou expozici „Sklářství na Vysočině“ ve spolupráci s pracovníky Muzea Vysočiny
H. Brod a tím, že celý rok 2020 Kraj Vysočina
oslavuje sklářské řemeslo, zrodil se nápad pozměnit tradiční Staročeskou pouť na Sklářskou pouť.
Uspořádat tuto akci by však rozhodně nebylo
možné bez ﬁnanční podpory Města Ledeč a především bez zaměstnanců hradu, kterým náleží
zasloužené poděkování za jejich spolupráci a pomoc.
Dovolte mi poděkovat také všem účinkujícím,
kteří přijali naše pozvání. Zvláštní díky za jedinečný zážitek směřuje k Zdeňku Kuncovi, který
vážil dalekou cestu a dorazil za námi s pojízdnou
mobilní pecí. Celý den do z roztavené skloviny
předváděl spolu se svým pomocníkem neuvěřitelné a krásné věci. Za účast děkuji zaměstnancům skláren, kteří přijeli, aby nám prezentovali
tvorbu a výrobky sklářských podniků. Jednalo
se o sklárnu Bohemia Machine, sklárnu Janštejn,
sklářskou huť Jaroslava Svobody v Karlově, sklárnu Huť Anna z Bělé, huť Jakub Tasice a sklárnu
Františka Nováka z Dobronína. Poděkování náleží kolegyním z Horácké galerie v Novém Městě

na Moravě, z Uměleckoprůmyslové akademie ze
Světlé n. S. a kolegyním ze sklárny AGS Jaroslava Svobody. Poděkování patří mistru Václavu Šrytrovi ze sklárny Bomma, který předvedl
své umění v broušení skla. Vypískovat obrázek
si mohli návštěvníci u Zdeňka Nováka, též ze
sklárny Bomma a v hradní galerii předváděl své
řezbářské umění Vladimír Melzer. Dílničky pro
děti a dospělé byly velmi příjemným zpestřením
celé akce. Skvělé bylo i sklářské „doupě“ s ukázkou výroby vinutých perel od Jany Paškové, Lídy
Harantové, Hany Kašparové a tvořivá dílnička
Miroslava Košlera.
O doprovodný program pro děti se postarala záchranná stanice Pavlov, loutkové divadlo Dokola
a velmi populární dvojice Štístko a Poupěnka, jejichž představení si děti velmi užily. K poslechu
nám zahrála skupina Ars Camerata a Country
sešlost. Sklářská pouť byla obohacena o módní
přehlídku oděvní návrhářky Edity Dlouhé s prezentací skleněných šperků. Děkuji rovněž všem
stánkařům, kteří prodávali své krásné výrobky,
dobroty a starali se o naše chuťové pohárky. Děkuji kolegům z divadla Mimochodem za ozvučení
akce a organizaci Vysočina Tourism, především
Magdaléně Svatoňové za pomoc a propagaci pouti. Celým dnem nás provázel pohotový a vtipný
Robin Šalamon, moderátor Českého rozhlasu.
Závěrem své poděkování směřuji všem, kteří se
podíleli na organizování a vyřizování všech kontaktů, aby tu s námi právě výše zmínění účinkující mohli být. Pokud to situace dovolí, budeme se
těšit na další setkání v době adventní.
Mgr. Pavla Pfeﬀerová
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MARUŠKA, TERKA A VERČA BODUJÍ

V květnovém zpravodaji jste se mohli
dočíst informace o tom, že žákyně naší
školy byly velmi úspěšné v krajských
on-line kolech soutěže Prezentiáda a dostaly se tak na celostátní ﬁnále do Brna,
které bylo odloženo z dubna na září.
Ačkoliv epidemiologická situace byla
v září vážnější než v dubnu, přesto se
pořadatelé rozhodli velké ﬁnále uspořádat. Již tradičně, byť za velmi zpřísněných hygienických podmínek, se konala
tato soutěž na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.
Naši školu tentokrát reprezentovaly
hned týmy dva. V kategorii ZŠ se svým
tématem Za každou cenu zúčastnily Natálie Uhrová a Adéla Janáková z kvarty.
Finále v letošním roce bylo ztíženo tím,
že kromě tématu byl soutěžícím přiřazen i kontext, ve kterém svou prezentaci musí provést. A los pro dívky nebyl
zrovna příznivý. Vždyť zkuste si představit, že ve 14 letech děláte prezentaci
pro zasedání top managementu. Dívky
se s tím ale popraly dobře, a ačkoliv nepostoupily mezi úplně ty nejlepší, tak
byly pochváleny nejen za obsah, ale také
za nejlepší graﬁcké zpracování. Obě se
již těší na další ročník, tak doufáme, že
na jaře bude opět vyhlášen.
Druhý postupující tým tvořila děvčata ze septimy – Veronika Veselá, Marie
Svobodová a Tereza Poláková. I pro ně

grandﬁnále nebylo žádnou novinkou.
Na samotnou soutěž v Brně přijelo
pouze 11 týmů z 30 (9 týmů ze Slovenska nemohlo dorazit z pochopitelných
důvodů a některé účastníky z Česka
zasáhla karanténa), ale 3 týmy navíc
představily svou prezentaci on-line.
Děvčata si ze dvou nabízených témat
vybrala Za pět minut dvanáct a jako
kontext jim bylo přiřazené televizní
zpravodajství. To je nejdříve poměrně
nemile překvapilo, protože jsou zvyklá
s posluchači během prezentace komunikovat a to v případě tohoto kontextu
nebylo povoleno. Ale nakonec si s tím
poradily naše prezentérky velmi dobře
a do své doma připravené prezentace
zapojily i některé své spolužáky. Jejich
práce jim přinesla postup s pěti dalšími
týmy do velkého odpoledního programu. Tentokrát ale byla připravena novinka, podle které mělo být rozhodnuto,

kteří studenti středních škol jsou v této
oblasti nejlepší. Dívky dostaly předpřipravenou prezentaci, na které bylo
9 náhodných fotograﬁí (šípkové růže,
dítěte ve stanu, italského města Cinque
Terre, …). Každá z těchto fotograﬁí se
zobrazovala 20 sekund a dívky měly
přesně hodinu na to, aby k celé prezentaci připravily plnohodnotný komentář,
který bude mít nějaké poselství. Děvčata se soustředila na téma, jak je pro
každého z nás důležitá pochvala, především ta od rodičů. Jejich pohotovost,
vtip i zamyšlení se nad daným tématem
jim vynesl krásné druhé místo. Pro naši
školu je to velký úspěch, ale věříme, že
na jaře se opět budeme moci pochlubit
postupem dalších soutěžících do celostátního kola. Děvčatům velmi gratulujeme a oběma týmům děkujeme za
krásnou reprezentaci školy.
Jana Flekalová

SRDÍČKOVÝ DEN
Dnes je šestnáctého září roku dva tisíce dvacet, hodiny na
nedalekém kostele každou chvíli oznámí příchod osmé hodiny
a já se nacházím před budovou ledečského gymnázia.
Chystám se vstoupit dovnitř, ala mou pozornost upoutá velice pozoruhodná situace, která právě nastává nedaleko mě.
Skupinka mladých lidí, kteří mají mnoho podobných znaků
(na příklad igelitovou tašku a zvláštní kabelku přes rameno)
a připomínají gang, obklíčí postarší paní s velikou spoustou
tašek s nákupem. S obavou o stařenčin nebohý život se přiblížím a díky tomu slyším následující výzvu: „Dejte nám své
peníze!“ Už už chci svým bojovým uměním zabránit loupeži
za bílého dne, ale pak si uvědomím, co je dnes za den. Je Srdíčkový!
Ledečské gymnázium totiž každoročně podporuje charitativní akci Život dětem tak, že vyšle své studenty do ulic s igelitkou plnou předmětů určených k prodeji a výtěžek jde na
pomoc vážně nemocným dětem, které jsou závislé na pomoci
druhých. Letos jsou předměty k prodeji magnetické záložky
a kolíčky s magnetem.
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Já se svou partou spolupracujících jsme nevyrazili do ulic,
ale náš první cíl jsou třídy gymnázia a samozřejmě nezapomeneme ani na kabinety. Můj odhad je správný. Právě tady
prodej jde jako po másle. Většina předmětů z tašek vymizela,
takže jsem usoudila, že si místní žáci křivdí, když o sobě mluví
jako o chudých studentech. Dále vyrážíme na hrad. Kvůli neúměrnému počtu schodů naše cesty končí v kavárně. Zde jsme
usoudila, že prodávání a nabízení bylo pro dnešek už dost.
S dneškem mělo vedení školy a naše třídní učitelka dost
příprav a nevyhnuly se tomu ani komplikace, které zahrnuly přesun data konání, komplikovanost pravidel a podmínek,
které bylo nutno dodržovat, a mezi nejzávažnější patřila absence propisek mezi prodávanými předměty, protože ty měly
každoročně veliký úspěch.
Dle mého názoru je skvělé, že se naše škola ujímá takovýchto aktivit a zúčastňuje se jich. Ale domnívám se, že lidé
by neměli být oslovování, nýbrž oni sami by měli přijít s nápadem podpořit dobrou věc. Myslím, že i díky tomu by měli
z celé akce lepší pocit.
Veronika Veselá (septima)

DVĚ MOUCHY JEDNOU RANOU – VÝUČNÍ LIST
I MATURITA BĚHEM ČTYŘLETÉHO STUDIA
Letos poprvé končí studium žáci nového oboru,
který je na naší škole v pilotním ověřování. Jeho
studenti mohou po 3. ročníku složit závěrečné
zkoušky v oboru obráběč kovů a o rok později maturitní zkoušku v oboru mechanik seřizovač.
Oblíbené studentské motto „Někdo září, někdo
v září“ se však letos vlivem pandemie a nařízení vlády změnilo na „Všichni v září“. Závěrečné
zkoušky se v červnu nekonaly, byly přesunuty na
podzim na všech školách (které se účastní pilotního
ověřování). Jsem velmi ráda, že v mé třídě se motto
změnilo na „Všichni září v září“.
Chlapci studující tento obor se přípravy zhostili
na výbornou, prokázali velkou zodpovědnost při

samostudiu a zvládli přípravu na náročnou zkoušku ve značně ztížených podmínkách. Všech patnáct nyní již absolventů učebního oboru u zkoušky
uspělo, dokonce tři s vyznamenáním. Jeden žák se
bohužel nemohl závěrečné zkoušky zúčastnit z důvodu nařízené karantény. I přesto jsem velmi ráda,
že většina z nich se rozhodla využít nabízené možnosti pokračovat ve studiu a za rok se pokusí uspět
u maturitní zkoušky.
Kluci, jako třídní učitelka jsem na vás právem
hrdá a přeji vám mnoho úspěchů nejenom při maturitní zkoušce, ale v životě vůbec.
Soňa Poupětová – vedoucí učitelka

ADAPTAČNÍ DNY
Kvůli eliminaci rizik jsme tentokrát místo oblíbeného adaptačního pobytu absolvovali adaptační den. Bylo to v úterý 8. září
(prima) a 9. září (1. ročník čtyřletého studia).
Aktivity byly připraveny Střediskem volného času, v jehož prostorech také první část dne probíhala. Jako třídní můžu potvrdit,
že se nikdo nenudil. I ti, kteří byli
zpočátku třeba trošku ostýchaví,
se později do her nadšeně zapojovali. Vyvrcholením dne byly
aktivity v lesoparku Šeptouchov,
kde se mohli primáni vyřádit při
aktivitách, ve kterých museli spoléhat jeden na druhého a prokázat
svoji týmovost a obětavost.
Po primě gymnázia vyrazili na
adaptační den i studenti třídy 1.B,

kteří právě na gymnáziu začínají
svoji čtyřletou pouť k maturitě.
Všichni účastníci měli kromě
mnoha aktivit a soutěží ještě je-

výborným aktivitám, příjemnému
prostředí SVČ, nádherné přírodě
na Šeptouchově i pěknému počasí se to podařilo.

den velký úkol, který je také
smyslem adaptačního dne – vzájemně se poznat a „stmelit“. Díky

Jiří Foller a Jana Flekalová,
třídní učitelé
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PUTOVNÍ VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ MÝMA OČIMA
SI MOHLI ZÁJEMCI PROHLÉDNOUT V KAVÁRNĚ KOVÁRNA

V Ledči v kavárně Kovárna se
15. září 2020 konala vernisáž Putovní výstavy fotograﬁí „Mýma
očima“, na jejímž vzniku se podíleli lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří žijí
v Domově Háj nedaleko Ledče.
Ti měli možnost říci si, kde a co
by rádi nafotili, a jaké mají představy o možnostech, které jim
život v nových domech přinese.
Také se učili základy fotografování. Dva z nich již v současné
době fotografují, a na výstavě
bylo možné vidět i jejich záběry.
Klienti, kteří se nezajímají o fotografování, ale baví je práce
v dřevodílně, pracovali na výrobě stojanů na fotograﬁe.
Domov Háj prochází v současné době procesem transformace. Putovní výstava fotograﬁí se
bude konat ve většině lokalit, ve

kterých budou jeho klienti v budoucnu žít – tzn. ve Světlé n. S.,
H. Brodě, G. Jeníkově a končit
bude příští rok v Jihlavě, kde sídlí
zřizovatel Domova Háj.
Putovní výstava Mýma očima
je součástí projektu Na cestě, který Domov Háj realizuje od 1. září
2019. Cílem výstavy je osvěta
v oblasti procesu transformace,
bourání bariér a stereotypů, odstraňování předsudků, a lepší přijetí klientů domova v lokalitách,
ve kterých budou žít. V Ledči
byla výstava do konce září.
Prvním městem, do kterého po
Ledči výstava zamíří, je Světlá n.
S., kde dvanáct klientů Domova

PODZIMNÍ PRODEJ
Jabloní, hrušní, třešní, višní, renklód,
švestek meruněk, sloupových ovocných
stromků, rybízů, angreštů a růží

BUDE ZAHÁJEN 14. ŘÍJNA 2020.
Broskvoně a ořešáky v prodeji od 20. 10. 2020
V NABÍDCE TAKÉ: kanadské a kamčatské borůvky, brusinky, ostružiníky, maliníky, malinoostružiníky, rakytníky, muchovníky, azalky, rhododendróny, jehličnany, okrasné keře, popínavé
rostliny, okrasné trávy, zemina.
Prodejní doba:
pondělí – pátek: 8–16 hod., sobota: 8–12 hod.
Ovocná a růžová školka Šťastných
Hněvkovice, Nová Ves 2
584 01 Ledeč nad Sázavou
tel. 604360546, 604408336
e-mail: skolka.stastny@wo.cz
www.skolka-stastny.cz
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Háj v komunitním bydlení žije.
A v současné době ﬁnišují práce
na dalších dvou domech pro sociální služby komunitního typu,
a na zázemí pro management
organizace, v jehož areálu je
umístěna i sociální služba - sociálně-terapeutická dílna. Vernisáž výstavy se bude ve Světlé
konat 24. 11. 2020 od 16:00 hodin
v Městské restauraci. Pokud jste
Putovní výstavu fotograﬁí Mýma
očima v Ledči nestihli, již dnes
vás spoluautoři výstavy srdečně
zvou.
Mgr. Andrea Šeredová,
pracovnice pro komunikaci
s veřejností Domova Háj

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB BARBORKA
Tak léto máme dávno za sebou, ale stále na něj u nás
vzpomínáme. Prožili jsme spoustu aktivit, výletů a setkání. Projeli jsme se parníkem v Poděbradech, navštívili Vodní dům v Hulicích, jeli jsme pod stan, na
Stvořidla, také na Rybářskou baštu Svěcený, pracovali
s keramikou, jezdili na „kolobrndách“. Nezalekli jsme
se ani výluky na dráze a udělali si výlet vlakem na Český Šternberk a také jsme navštívili Konopiště.
V září jsme zvolnili, zaměřili se na přírodu a začínající podzimní období. Vyrábíme, kreslíme, jezdíme do
lesa a sbíráme přírodniny.

V současné době pořádáme v prostorách Barborka-fé
(Barborka 1191, Ledeč) výstavu fotograﬁí „Ze života
CDS“. Ta bude k vidění minimálně do konce roku. Můžete přijít kdykoli, rádi vás seznámíme s činností Centra
denních služeb Barborka a celé Háty, o. p. s. Při vstupu
do budovy, prosím, dodržujte aktuální zdravotní opatření. Děkujeme a přejeme veselý a barevný podzim.
Děkujeme SDH Keblov za krásný ﬁnanční dar. Jsme
velmi rádi a těšíme se na další spolupráci!
Za kolektiv CDS Bc. Eva Moravcová Urbanová

S HÁTOU DO PRÁCE II
Se srpnem skončilo další dvouleté období, ve kterém
společnost Háta, o. p. s. realizovala projekt S Hátou do
práce II. Ten byl zaměřen na osoby se zdravotním nebo
sociálním hendykepem a cílem bylo umístit tyto lidi
na trh práce tak, aby se úspěšně dokázali začlenit do
běžné společnosti. Troufám si říci, že můžeme slavit
velký úspěch. Za dva roky jsme postupně pracovali se
skupinou 49 osob, z nichž 28 se podařilo zaměstnat.

V současné době si zaměstnání aktuálně drží 21 osob.
Jsme rádi, že naše činnost pomohla tolika lidem být
zase o kousek blíž běžnému životu, jaký zná spousta z nás. Přejeme všem poklidný a příjemný podzim.
A prosím, nikdy nedejte na první dojem, mnohdy vás
ten druhý velmi mile překvapí.
Za kolektiv SHDP II. Bc. Eva Moravcová Urbanová

TAJEMNÁ ZÁKOUTÍ JSOU STÁLE K NALEZENÍ
Při vší snaze všechno zmodernizovat, „uklidit“, překrýt zámkovou dlažbou nebo osadit thújemi, stále se
i v Ledči najdou místa, která mají svá mystéria. Jsou
jako stvořená z foglarovských Stínadel, lákají k dobrodružstvím i překonávání vlastního strachu. Zdá se však,
že dnešní kluci nepotřebují hledat úkryt pro první kouření, protože si mohou klidně zapálit na dětském hřišti,
k všeobecné lhostejnosti okolí. Dobrodružná zákoutí
loví palcem na obrazovkách svých mobilů, takže už jim
ani nenaskakuje husí kůže z příšerných monster prapodivně kreslených a prapodivně barevných ﬁlmů. Tak,
kde byste v Ledči hledali tohle tajemné místo, lákající
k dobrodružstvím?
ok
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ÚDRŽBA ZELENĚ NA ÚZEMÍ NAŠEHO MĚSTA
Již několikrát jste byli informováni o údržbě zeleně
na území našeho krásného města, kdy byly koncem roku
2015, s pomocí dotačního titulu, vysázeny tisíce keřů
a stovky stromů. Po pěti letech začínají být konečně vidět
výsledky práce projektanta, realizační ﬁrmy a v neposlední řadě údržba našich zahradnic.
Od října 2019 jsme řešili všechny pěstební zásahy svými kapacitami a oddělení životního prostředí se rozrostlo
o dvě zahradnice, paní Stejskalovou a paní Jelínkovou.
Mohli jste je vidět, jak za jakéhokoliv počasí upravovali
a zvelebovali veškerou zeleň. Ukázkou jejich práce jsou
například kvetoucí růže na Náměstí Svobody, které letos
vykvetly již podruhé a určitě zkrášlují tento exponovaný prostor v našem městě. Takových lokalit bychom našli
skutečně hodně. O to více nás mrzí, že paní Stejskalová,
fundovaná zahradnice, přestala na této pozici pracovat
30. září 2020.
Každý rok nás čeká velký kus práce, aby vše bylo tak,
jak má být, práce totiž ještě nejsou zdaleka dokončeny,

přestože byly započaty v letošním roce již v lednu. Všichni majitelé okrasných zahrad velmi dobře vědí, že jejich
práce nekončí nikdy.
Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru OVŽP

TENISOVÝ TURNAJ 2020
Tak jako každý poslední týden v srpnu, tak i letos se konal tenisový turnaj
na kurtech nad zámkem v Ledči. Turnaje zvané „O LEDEČSKÝ ZÁMEK“
se konaly až od roku 1980, i když se
na nově vybudovaných kurtech začalo prvně hrát 26. května 1978. Nevím,
kolik let se hrálo o tzv. „Zámek s klíčem“, ale po určité prodlevě začali od
roku 1997 organizovat turnaje jiní členové TK Ledeč. Marek Kroutil a Josef
Hnik. Hlavní cenou se stal skleněný
putovní pohár s ledečským zámkem
(hradem). Později nás s organizací
turnajů doplnili: MUDr. Pavel Jaremenko ml. a MUDr. Lucie Bartáková,
byl delegován rozhodčí Jiří Víšek ze
Světlé n. S. a pomáhali nám, hlavně sponzorsky, MUDr. F. Vyroubal

a MUDr. J. Kroutil. Díky mnoha
sponzorům jsme mohli hráče i bohatě
ocenit. Mezi ty největší trvalé sponzory patřili K+K autodoprava, paní Věra
Kunášková, Envicomp a Město Ledeč. Poděkování patří nejen těm vyjmenovaným, ale i dalším drobnějším
donátorům. Rozepsal jsem se trochu
o minulosti, protože po pauze jsme
se znovu na kurtech sešli 29. srpna,
letos na dvoudenním turnaji mužů už
po jedenadvacáté. Nejvíce těch předchozích turnajů se konalo pro mládež.
Nová základna těch mladších ještě
nedorostla, tak snad o několik let později. Letos se do turnaje přihlásilo celkem 22 hráčů, ale dostavilo se jich 16.
I tak byla úroveň tenistů velmi vysoká
a viděli jsme nádherné zápasy. První

čtyři z těchto hráčů jsou v žebříčku
ČR – 101, 178, 218, 236. Z místních
hráčů byl David Palán (TK Spartak
Jihlava), který ale ze zdravotních důvodů nastoupil pouze do čtyřhry. Do
dvouhry nastoupili 4 hráči z místního
oddílu, z nichž dva skončili ve čtvrtﬁnále (Pepa Kovář a Tomáš Vrbka).
Vítězem turnaje se stal Lukáš Zpěvák
z TK Otrokovice (viz foto). O kvalitě ledečských turnajů svědčí to, že se
do Ledče sjíždějí hráči téměř z celé
ČR – Otrokovice, Praha, Domažlice,
Pelhřimov, Jihlava… Nás, pořadatele,
mrzí, že na špičkový tenis chodí velice málo diváků. Tak vás touto cestou
zveme na turnaj č. 22, na poslední víkend srpna 2021.
Josef Hnik

Na prvním snímku vítěz turnaje – otrokovický L. Zpěvák, na druhém osmiÞnalista turnaje, domácí borec Jan Čáp jn.
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LEDEČ RUN POPÁTÉ
V neděli 20. září odstartoval 5. ročník
amatérského běžeckého závodu Ledeč
Run. Skvělé počasí napomohlo k velmi
příjemné sportovní události. Na soupisce byli jak ostřílení závodníci, tak nová
jména. Doufáme, že různorodá kopečková trať všechny bavila i bolela a že se
opět za rok setkáme. Nejlépe už v době
„necovidové“…

Na bednu se ve svých kategoriích dostali
následující běžci a běžkyně:
Muži dlouhá trasa (12 km): 1. Petr Miláček, 2. Tomáš Dvořák, 3. Ondřej Svoboda
Muži krátká trasa (6 km): 1. Stanislav
Berger, 2. Petr Maštalíř, 3. Jiří Košťál
Ženy dlouhá (12 km): 1. Hanka Holíková, 2. Lucie Hetﬂeišová, 3. Andrea Bartošová

SLOVO HEJTMANA
Skončilo další mé volební období ve funkci hejtmana. Chtěl
bych opětovně, stejně jako v minulosti, poděkovat všem občanům Vysočiny a zvláště členům obecních samospráv za přátelskou spolupráci, dialog a snahu dobrat se ke společnému výsledku. I když to nebylo vždy jednoduché a mnohdy bylo třeba
kompromisů z obou stran. K tomu, abychom se domluvili, jsme
většinou nepotřebovali nutně žádné smlouvy a psané dohody.
Co se domluvilo ústně, vždy pro nás platilo, stačilo podání ruky
na to, aby se věci začaly řešit. Poděkování patří občanům kraje,
s mnohými jsem se potkal jen letmo, s některými jsem sdílel
jejich osobní problémy. Na všech mi záleží, ale nemohu vyhovět všem a pomoci všude. Byl bych rád, aby i v dalším období
byl náš kraj tak jako dosud symbolem vzájemného pochopení,
tolerance a snahy o společnou věc.
Přeji vám pevné zdraví a více vnímání všeho dobrého, co je
v nás a kolem nás.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Ženy trasa (6 km): 1. Věra Sochorová,
2. Jana Čapková, 3. Ivana Zubatá
Poděkování za podporu patří městu
Ledeč n. S. a Hotelu Sázava.
Pavla Vrbková

LEDEČSKÝ MOTOKROS SE VYDAŘIL!
V neděli 13. září se uskutečnil již 66. ročník
Ledečského motokrosu. V roce poznamenaném
koronavirovou krizí jsme dlouho nevěděli, zda
budeme moct závody uspořádat, ale nakonec se
povedly na jedničku. Necelá pětistovka platících
diváků mohla sledovat souboje jezdců ve třetím
podniku ze čtyřdílného seriálu Krajského přeboru Střediska motokrosového sportu Pardubice.
Přípravu tratě poznamenalo veliké sucho, ale
i přes to byla skvěle připravená a podařilo se ji
udržet v dobré kondici přes celý den. Závodů se
zúčastnilo 111 jezdců v 10 třídách, což bylo nejvíc
od začátku sezóny, od mladíků na motocyklech
o objemu 65 ccm a 85 ccm, přes hobby jezdce,
zkušené veterány, po proﬁ jezdce, včetně několika žen. Ve všech třídách byly vidět napínavé a zajímavé souboje. Atmosféru závodů ještě vyzdvihli komentátoři Petr Maršálek a Míra Šimek, kteří
dodali závodům patřičnou dramatičnost. Celé závody se díky šíři a bezpečnosti tratě obešly bez
zranění.
V nejprestižnější třídě MX1 zvítězil Dušan Drdaj, který se účastní i Mezinárodního mistrovství
České republiky i mezinárodních závodů. Ve třídě
85 ccm zvítězil Víťa Marek, který se pyšní mimo

dalších také titulem mistra světa ve třídě 65 ccm
z roku 2019. Jsme rádi, že diváci mohli podporovat jezdce Automotoklubu Ledeč, ve třídě Veterán skončil druhý Radim Doležal, pátý Pepa Vorlický, Ludvík Gabko reprezentoval ve třídě MX1.
Dále na trať dorazila i řada místních jezdců, ve
třídě Hobby MX1 byl třetí Tomáš Urban, dále závodili Miloš Vágner, Tomáš Kaňkovský, Bohumil
Bareš, David Jandáček, Lukáš Vaněček, Martin
Závrský a další jezdci z Ledečska a okolí.
Jako Automotoklub Ledeč bychom chtěli poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci závodů od pořadatelů, traťových komisařů, hasičů, přes činovníky, záchranáře, po členy
i nečleny AMK, kteří připravovali trať, zejména
Hradecké společnosti pana Bartáka za poskytnutí buldozeru a Pavlovi Policarovi za dokončovací
práce na trati. Dále děkujeme všem sponzorům,
kteří nám přispěli i v této pro všechny nelehké
době, hlavně Městu Ledeč nad Sázavou a divákům a jezdcům, kteří do Ledče dorazili a užili si
den s námi.
Za AMK Ledeč Jana Doležalová,
foto Pavel Horák
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PODĚKOVÁNÍ • BLAHOPŘÁNÍ • VZPOMÍNKA
Děkuji prostřednictvím Ledečského zpravodaje Městskému
úřadu v Ledči n. S., jeho Sboru pro občanské záležitosti – jmenovitě panu V. Komárkovi, za milé přání a dárky k mým kulatým
narozeninám. Velmi si vážím formy blahopřání, tedy osobního
přátelského setkání.
Také já všem ostatním přeji především pevné zdraví. Děkuji.
Jaroslav Pešek, Ledeč n. S.

Dne 16. října letošního roku si připomínáme
čtvrté smutné výročí úmrtí PÉTI VOPĚNKY
z Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu
s námi.
S láskou vzpomínají rodiče, prarodiče,
sestra Nikolka, rodina a kamarádi.

Utichl Tvůj dech, Tvé srdce se zastavilo.
Děkujeme všem příbuzným a známým, kteří se
přišli rozloučit 4. srpna 2020 s váženým panem
MILOSLAVEM POPKEM z Ledče n. S.
Jménem rodiny manželka.

Dne 21. října 2020 tomu bude 10 smutných
let, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek
a dědeček, pan VLADIMÍR KŘEPELKA
z Hradce u Ledče n. S.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
S láskou rodina.

Roky rychle letí jako řeky proud
a ty nám tolik scházíš, nedá se zapomenout.
Dne 8. října uplyne 10 smutných let od úmrtí
EMILA VALHY z Ledče n. S.
S úctou a láskou vzpomíná manželka Jana,
syn Jiří a dcera Jana s rodinou.

Žádný čas není dost dlouhý, aby nám dal zapomenout na 24. říjen 2016, kdy z naší rodiny
odešel manžel, tatínek a dědeček,
pan JOSEF VELETA z Habreku.
S láskou vzpomínají manželka a synové.

Podzimní měsíc říjen už navždy pro nás zůstane měsícem smutku, v jeho polovině roku 2009
navždy odešel pan FRANTIŠEK PLEVA
z Ledče n. S. Zemřel po krátké, těžké nemoci,
ve věku nedožitých 65 let.
S láskou a úctou vzpomíná rodina,
kamarádi a přátelé.

Jak těžké je hledat slova,
aby vyjádřila smutek náš,
vzpomínky vracejí se znova
a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíš,
vnoučata nepohladíš,
jen vzpomínky na tebe zůstaly nám…
Dne 27. října 2020 uplynou dva roky od ztráty naší milované manželky, maminky, babičky a prababičky, paní MILOSLAVY PANSKÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manžel, děti, vnoučata a pravnoučata.

BĚH ŠEPTOUCHOVEM – 61. ROČNÍK
o Cenu starosty města Ledče n. S. 17. 10. 2020
Omlouváme se, z důvodu mimořádných protiepidemiologických
opatření se závod v letošním roce nekoná.

PŘIPRAVUJEME PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Prázdninový výlet DEN V PŘÍRODĚ NA MELECHOVĚ

29. 10. 2020 Bližší informace najdete na www.svcledec.cz
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