LISTOPAD
2020
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 11 * ROČNÍK XXVIII * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V září roku 2020 se rada města sešla dne 4. 9. a 14. 9. V říjnu roku 2020 se rada města sešla dne 5. 10. a 19. 10. Rada
města probrala tyto podstatné body:
• Schválení rozhodnutí o výběru dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Ledeč „ - společnost ATOS, spol. s r. o.
• Schválení zveřejnění záměru pronájmu části z pozemku
parc. č. 354/31 a parc.č. 2351/21 v k.ú. Ledeč.
• Schválení prodloužení nájemních smluv v DPS a městských bytech.
• Schválení dotace z rozpočtu města pro rok 2020 Melechov o.p.s. a ZO ČSCH z.s.
• Bere na vědomí žádost o ukončení nájmu prostor OCH H.
Brod (Poliklinika).
• Schválení akceptačního protokolu s nabídkou k dodávce
plynu pro Město Ledeč uzavřenou se společností Innogy
Energie s.r.o.
• Schválení vyvěšení vlajky České obce sokolské na průčelí budovy Městského úřadu v Ledči při příležitosti Památného dne sokolstva dne 8. října 2020.
• Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu
„Obnova venkova Vysočiny 2020“, na realizaci projektu
„Úprava a vybavení prostoru u Spolkového domu v Habreku“ ve výši 50 % z celkových uznatelných nákladů
projektu (nejvýše však 60 694 Kč), s Krajem Vysočina.
• Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku
z rozvojového fondu akciové společnosti VaK HB na investiční akci „Ledeč, ZTV Plácky II. etapa – 11 RD“
(vybudování vodovodních řadů a splaškové kanalizace
pro napojení technické infrastruktury pro 11 RD) ve výši
275 000 Kč.
• Schválení rekonstrukce sociálního zařízení ve dvou bytech v DPS, kterou provede pan Svoboda, Soutice.
• Schválení, na základě výběrového řízení, prodeje osobního automobilu Suzuki Ignis (s poškozenou převodovkou),
včetně příslušenství panu Kluchovi.
• Schválení ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor
se společností Centrum psychické pohody Vysočina (Poliklinika).

OZNÁMENÍ
Do odvolání bude notářka JUDr. Jarmila
Endrlová vykonávat kompletní služby notáře ve svém sídle, na adrese Havlíčkův Brod,
Nádražní 614, 580 01, a to v úředních hodinách pondělí a pátek od 7:30 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod., úterý,
středa, čtvrtek od 7:30 hod. do 12:00 hod.
a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
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(upraveno pro potřeby zpravodaje)
• Schválení záměru pronájmu prostor garáže (Poliklinika).
• Jmenování do školské rady při ZŠ Ledeč jako zástupce
zřizovatele tyto členy: Ing. Zdeněk Tůma – starosta města, Mgr. Bc. Jana Hospodková, Jiří Vrána.
Zastupitelstvo města se v měsíci září sešlo dne 14. 9. a měsíci říjnu dne 26. 10. 2020. Pro potřeby zpravodaje vybíráme
tyto body:
• Schválení poskytnutí zápůjčky z FRB (Fond rozvoje bydlení) pro rok 2020 panu Jaromíru Žáčkovi a paní Heleně
Plevové.
• ZS města souhlasí, aby příspěvkové organizace Středisko
volného času a ZUŠ část svého rezervního fondu použily
k posílení svého investičního fondu.
• Schválení rozpočtového opatření RO_04_ZM05_200914.
• Schválení poskytnutí příplatku TS Ledeč na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Na Pláckách a Zahrádecká.
• Schválení uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Ledeč, Komenského čp. 104“ se společností ATOS, spol. s r. o.
• Schválení prodeje pozemku parc.č. 875/4 v k.ú. Ledeč
manželům Milanu a Martině Boštíkovým a paní Lence
Tomkové, dále pozemku parc.č. 904/3, v k.ú. Ledeč manželům Martinu a Lence Smítkovým.
• Schválení prodeje pozemků a zřízení služebnosti cesty č.
OdMI/27/2020/KS v k.ú. a obci Ledeč se společností VaK
HB, a.s. (Zkapacitnění ČOV).
• Bere na vědomí rezignaci člena Finančního výboru paní
Bc. Ivany Dospělové, DiS. a volí novou členku paní Jarmilu Frantlovou.
• Dne 8. 9. 2020 podal pan Pavel Storož rezignaci na mandát člena zastupitelstva města, novým členem zastupitelstva se stal pan Michal Wurm.
• Zastupitelstvo města zvolilo nového předsedu finančního výboru člena zastupitelstva města pana Ing. Ladislava
Ivana.
• Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.
245/1 v k.ú. Obrvaň a pozemků parc.č. 1623, 1624/4 a pozemku parc.č. 2276/3, vše v k.ú. Ledeč.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva je naplánován na
21. 12. 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

ZUBNÍ POHOTOVOST LISTOPAD 2020
Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
7. – 8. 11.

Tel. 778 012 349 nebo 569 426 432, e-mail:
endrlova.kancelar@seznam.cz

14. – 15. 11.
17. 11.

Je vhodné se vždy předem telefonicky nebo
e-mailovou zprávou objednat a po předchozí dohodě může být úkon proveden i na místě samém.

21. – 22. 11.
28. – 29. 11.
5. – 6. 12.

Dr. Cyrusová Eva,
Havlíčkova 2235, H. Brod
Dr. Ciubrei Dumitri,
Habrecká 450, Ledeč n. S.
Dr. Landsmanová Romana,
Hrnčířská 2925, H. Brod
Dr. Hlaváčová Romana,
Hrnčířská 2925, H. Brod
Dr. Szwaczyna Kazimír,
Okrouhlice 186

Tel.: 569 432 014
Tel.: 702 029 924
Tel.: 569 428 238
Tel.: 569 628 176
Tel.: 569 489 174

POPLATEK ZA ODPADY V ROCE 2021
Na území našeho města platí Obecně závazná vyhláška Města Ledeč nad Sázavou, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-

dů. Dle této vyhlášky je každoročně stanoven koncem
roku zastupitelstvem města poplatek na rok následující. Níže uvádíme krátkou rekapitulaci za poslední
4 roky:

Rok

Celkové náklady
na odpady
v Kč

Úhrada od občanů
v Kč

Výše poplatku
v Kč/osoba

Město hradí z celkových nákladů
v Kč / %

2017
2018
2019
2020**)

5 781 202
6 073 010
6 838 773
7 366 142

2 548 610
2 525 832
2 726 178
2 895 645

500
500
550
600

3 232 592
3 547 178
4 112 595
4 470 497

/
/
/
/

55,92
58,41
60,14
60,69

**) leden – říjen 2020
V roce 2021 situaci radikálně změní nově projednávaný zákon o odpadech, který počítá s postupným navyšováním už jenom poplatku za skládkování využitelného odpadu na skládce z dnešních 500,- Kč/tuna až
na 800,- Kč/tuna.
Vzhledem k tomu, že naše město musí uhradit nejen
skládkování, svoz po městě, ale i dopravu na skládky,
které jsou ve vzdálenosti cca až 20–30 km, je velice pravděpodobné, že poplatek z roku 2020 bude navýšen. Co
však zůstává beze změn, je nejzazší termín úhrady od občanů, tj. do 31. 3. 2021. Platbu budou moci občané provést v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MÚ,

případně bankovním převodem ze svého účtu na účet
19-2429521/0100.
Dovolte mi ještě nyní poděkovat všem občanům, kterým záleží na hezkosti našeho města, tedy těm, kteří nakládají s odpadem tak, jak slušný občan má, nevytvářejí
černé skládky, u kontejnerů udržují pořádek a v neposlední řadě i odpad separují. Přestože skládkovné je u separovaného odpadu vyšší, získá naopak město od společnosti EKOKOM finanční odměnu, kterou může vložit
do nákupu nových sběrných nádob apod. Náš společný
cíl je mít hezké a čisté město.
Ing. Hana Horáková, místostarostka

LETOS NA VÝSTAVĚ S ROUŠKAMI

Na začátku října proběhla Okresní výstava králíků,
holubů, drůbeže a výstava Klubu Barneveldek. Zahajovací den byl (jako tradičně) zaměřen na předvedení
a posuzování vystavovaných jedinců. I když byl den
veden v duchu odborném, na výstavu zavítalo nemálo návštěvníků z řad veřejnosti. Víkendové dny byly
plně pro veřejnost a v sobotu proběhlo slavnostní předávání cen úspěšným chovatelům této výstavy (snímek
z předávání – Josef Kadleček, RNDr. Libor Mikeš, Jan
Tichý, Ing. Zdeněk Tůma). Letos se akce konala v souladu s mimořádnými opatřeními, s ohledem na epide-

miologickou situaci pandemie. Letošní ročník výstavy
byl ozvláštněn rouškami a 2m rozestupy, ale věříme,
že si výstavu i přes tato omezení návštěvníci užili –
na čerstvém vzduchu v dobré společnosti svých přátel
a známých.
Jako každým rokem se všichni zúčastnění mohli
těšit z pohledu na krásné výsledky chovatelské práce a užít si i doprovodný program v podobě tomboly,
prodeje trvalek, chovatelských potřeb a o občerstvení
také nebyla nouze.
Eva Blažková
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PŘEDPLATNÉ LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE 2021
Ani dramatická doba epidemie, kterou právě stejně dramaticky prožíváme, nezastaví čas a s ním
i konec kalendářního roku, stejně jako čas zajistit si předplatné Ledečského zpravodaje pro nový
rok i ročník, který bude už v řadě 29. Svou přízeň si zachovává i v době, kdy nejčerstvější informace
máme doslova na dlani, ve svých mobilních telefonech. Perioda měsíčníku se při rychlosti přenosu
dnešních zpráv zdá jak z časů obrození, ale charakter LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE nabízí přidanou
hodnotu ve sledu událostí, komentářích a vzpomínkových blocích. To všechno rádi zachováme i pro
nový ročník.  
Využijte nabídky, která vám zaručuje, že vám LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ 2021 bude pravidelně dodáván až do domu. Cena pro ledečské předplatitele je 120 Kč na rok, pro „přespolní“ je to 250 Kč
(doručeno poštou). Ve volném prodeji přijde jedno číslo zpravodaje na 10 Kč. Jedna změna se chystá,
a to ve zdvojení prázdninových vydání, zejména z technických a organizačních důvodů.
Přejeme vám mnoho hezkých chvil nad stránkami našeho měsíčníku, věříme, že spolu s vašimi
náměty a příspěvky budete i jeho spolutvůrci. Nezapomeňte na společenskou kroniku a podejte včas
oznámení o blahopřání či vzpomínce na své blízké (uzávěrka vždy 25. v měsíci), poslední strana
LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE je pro tyto zprávy vyhrazena a čtenáři velmi oblíbená. Předplatné si
můžete zajistit na Informačním centru v Ledči n. S. (Husovo nám. 60). Nezapomeňte na možnost
DÁRKOVÉHO POUKAZU na předplatné zpravodaje 2021, který vaši blízcí jistě ocení a vám usnadní
výběr vánočního dárku. Letos podruhé bude poukaz doplněný o malý dárek od vydavatele – TUŽKU
S LOGEM ZPRAVODAJE (do vydání zásob). Kontakt na tel.: 569 721 471 nebo na e-mailu ic@ledecns.cz
Předplatné zahájeno od listopadu letošního roku.
Doufejme, že budeme nositeli dobrý zpráv v zavedeném formátu. Hodně zdraví všem!
Redakce Ledečského zpravodaje, ok.
ČAS NA ZAJIŠTĚNÍ NOVÉHO, UŽ XXIX. ROČNÍKU
LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE SE KRÁTÍ, BUĎTE U TOHO VČAS.
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PSÍ HŘBITOV
Stále hledám, avšak nenacházím cíl,
nevím, jak dál, když pozbývám již sil
a sny mé se v nedohlednu ztrácí,
opouští mě, jak mizí tažní ptáci.
V běhu roku jsme se dostali do předposledního měsíce,
který svým charakterem jakoby byl předurčen pro nostalgii a vzpomínání. Dny se výrazně zkrátily, sporé slunce
dělá dlouhé stíny, ale většinou je všechno zahaleno v mlhách, které se hned na obzoru spojují s těžkými mraky.
Pomalu mizí i barevná krása listů na stromech a keřích
a k nebi trčí už jen holé větve, o které se otírá všudypřítomný studený vítr – je

ČAS NOSTALGIE A VZPOMÍNÁNÍ –
JSOU DUŠIČKY
Samotná doba popadaného listí nás nutká navštívit místa posledního odpočinku našich blízkých, zapálíme svíci
a hlavou nám rychle proběhne film společných chvil, které
nám život přinesl. Stává se, že tu na svatém poli potkáme
příbuzné a známé, se kterými jsme se léta neviděli, a náš
vzpomínkový film se rozšíří hned na seriál.
Naše dnešní dušičkové rozjímání však bude přeci jen
trochu jiné. Bude také o vzpomínkách i o našich blízkých, ale o těch ze zvířecího světa. Skoro všichni jsme
se v životě potkali se zvířecím mazlíkem a oni, stejně
jako lidé, mají na tomto světě vymezenou pouť životem.
Jejich odchod ze života neseme stejně těžce, to podle
míry soužití a sblížení. Není tedy divu, že odnepaměti
lidé uctívali své zvířecí přátele a chtěli povznést místo
jejich odpočinku. Míra okázalosti samozřejmě závisela od movitosti „páníčka“, a tak jsou z historie známy
hrobky i sochařská díla náhrobků zvířecích souputníků
naším životem. Tady lze připomenout třeba psí náhrobek
ze světelského zámeckého parku, kde jsou uloženi legendární psi Alaš a Čil (doga a lovecký pes) z legendárního
trčkovského chovu.
Většina lidí se se svým oblíbencem loučila mnohem
skromněji, ale i tak pietně uložila jeho tělo na důstojném
místě. Většinou v zahradách, na oblíbených místech,
kam se obyčejně přisadí nějaký keř, či stromek. Jistě jste
ani letos nezapomněli na ta místečka, chvilku postát a zavzpomínat.
Na myšlenku s tímto vzpomínáním mě přivedl pan
Ladislav Dlouhý (níže uvedený článek), když mi převyprávěl příběh lesního zvířecího hřbitova u Hradce. Místo
jsme hledali s pomocí zkušeného znalce místních lesů,
pana Antonína Baye. Domluva byla vstřícná, leč obtížná
– jeden slepý, druhý hluchý a s bolavýma nohama (výjimkou byl Láďa), a tak skutečné místo tajemného psího
hřbitova nejspíš zůstane utajeno. Možná, že dobře pro
klid zvířecích duší, které tak zůstanou v klidu a za měsíčních nocí se tu srocují a tančí nad pasekou. Tak vydejme
se za příběhem jednoho pietního místa zvířecích miláčků a berte náš snímek (na vedlejší stránce nahoře) jako

Životem toulat se nechtěl jsi sám,
po boku svém měl jsi mé dětské oči.
Věděl, že celý svůj život Ti dám,
že pro Tebe klidně i do ohně skočím.
ilustrační, nejen proto, že jsme ho po letech v zarostlém
lese nejspíš nenašli, ale také pro klid a mír zmíněných
dušiček. Ok

LÁSKYPLNÉ PIETNÍ MÍSTO
UPROSTŘED LESA
Nedaleko „Báyovny“, v Horním Hradci, je obyčejné
klidné místo, porostlé jehličnatými i listnatými stromy.
Les – prostý les a přesto je toto tiché místo něčím zajímavé, tajemné, obestřené záhadou a nejspíš kdysi také oplakávané. Okolní krajina, rušená jen zpěvem ptáků a svoláváním zvěře, přesto mnoho lidí má (mělo), k tomuto
místu hluboký vztah, dá se říci až hodně osobní, vázaný
prožitými vzpomínkami a životem samým.
Proč je toto místo, ležící v lese, dále od lidí, tak výjimečné, že je třeba si ho připomenout, oživit vzpomínku
na to, kolik lásky a žalu je zde skryto? Ano, toto místo je
hřbitovem a ne ledajakým – zvířecím. Lidé sem chodili
pochovávat do země své miláčky, kamarády, přátele, prostě někoho, s kým trávili dny a léta společného života. To
si pozornost v dušičkovém čase jistě zaslouží. Neúprosný
čas nebere na nikoho ohled, je lhostejné, zda jde o člověka nebo zvíře. Zbývá nám jen ta vzpomínka, obrázek...
Ladislav Dlouhý

HÁJENKA U sv. HUBERTA v Hradci u Ledče,
kde bydlí pan Antonín Bay se svou rodinou, je nejen blízko tajemným místům, o kterých píšeme, ale
byla také místem mnoha přátelských setkání celých
generací trempů z celé republiky. Sám pan Bay je
bytostným trempem a byl vyhlášeným organizátorem mnoha významných „usebrání“ a jeho svérázné, ručně malované pozvánky si účastníci rádi
schovávali na památku.

ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI
ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2020
ŘÍDIL VOZIDLO PŘES VYSLOVENÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ
A K TOMU I POD VLIVEM
ALKOHOLU LEDEČ N. S. –
Dne 2. 10. 2020 byly policejním
orgánem dle § 158/3 tr. řádu
zahájeny úkony trestního řízení
ve věci přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání,
kdy devatenáctiletý mladík dne
2. 10. 2020 v době od 23:35 hodin do 23:40 hodin vykonal úmyslně jako řidič jízdu s osobním motorovým vozidlem VW Passat, a to v obci Ledeč nad Sázavou z centra
do ulice Nádražní, kde byl u vlakového nádraží v 23:40
hodin zastaven a kontrolován hlídkou OOP ČR Světlá
nad Sázavou a PS Ledeč nad Sázavou, kdy bylo ze strany
policistů zjištěno, že má na základě rozhodnutí správního
orgánu vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel pro všechny skupiny, tedy mařil výkon rozhodnutí
jiného orgánu veřejné moci tím, že vykonával činnost,
která mu byla takovým rozhodnutím zakázána. Přičemž
dále při této kontrole bylo zjištěno, že jízdu tento řidič
vykonal po předchozím požití alkoholických nápojů,
kde dechovou zkouškou přístrojem Dräger Alcotest byla
u řidiče tato dechová zkouška s pozitivním výsledkem
0,82 promile alkoholu v dechu a následným opakovaným
měřením byla naměřena pozitivní hodnota 0,85 promile
alkoholu v dechu. Řidič na místě doznal požití alkoholu
před jízdou, kde před soudem mu hrozí trest odnětí svobody v trvání až na dvě léta.
KRÁDEŽ FINANČNÍ HOTOVOSTI Z RODINNÉHO DOMU V LEDČI – Dne 8. 10. 2020 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu porušování domovní svobody,
kdy dosud nezjištěný pachatel v době od 11:30 hodin dne
5.10.2020 do 08:00 hodin dne 8.10.2020 v Ledči, využil nepozornosti obyvatel rodinného domu a nezjištěným
způsobem, zřejmě otevřeným oknem obývacího pokoje
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v přízemí domu, směřujícím do ulice vnikl do vnitřních
prostor domu, kde vešel do místnosti kuchyně, otevřel
si šuplík kuchyňské linky a ze zde odložené peněženky
odcizil finanční hotovost v celkové výši 2.300 Kč, dále
občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny a dále
několik složenek bez hodnoty a dům opustil. V případě
zjištění pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.
VLOUPÁNÍ DO RODINNÉHO DOMU A KRÁDEŽ
VĚCÍ LEDEČ N. S. – Dalším případem neoprávněného vstupu do obydlí byl na Policejní stanici v Ledči nad
Sázavou oznámen dne 10. 10. 2020, kdy dosud neznámý pachatel v přesně nezjištěné době od 14. 6. 2020 do
10. 10. 2020 vnikl do rodinného domu oknem směřujícího
do koupelny, kdy v rámu okna nebylo sklo, ale kartonový
papír, v domě poškodil dveře vedoucí z chodby domu
do verandy domu, kdy tyto vypáčil zde nalezenou zahradní lopatkou, celý dům včetně sklepa prohledal a odcizil
starý televizor v hodnotě 1.000,- Kč, parní čistič v hodnotě 700,- Kč, parní čistič oken v hodnotě 1.000,- Kč,
nástěnné hodiny zv. Pendlovky v hodnotě 20.000,- Kč
a hodinky ze žlutého kovu v hodnotě 500,- Kč, při tomto
jednání poškodil dveře z chodby na verandu, čímž způsobil škodu poškozením dveří ve výši 1.000,- Kč, dále rozbil skleněnou výplň okna v kuchyni v hodnotě 200,- Kč,
dále rozbil víčko čajové konvice z malovaného porcelánu
staré cca 100 let v hodnotě 10.000,- Kč a rozbil dárkovou skleničku v hodnotě 100,- Kč, čímž způsobil škodu
na odcizených věcech ve výši 23.200,- Kč a na poškození škodu ve výši 11.300,- Kč, kde tímto jednáním je
pachatel podezřelý ze spáchání přečinu krádež, přečinu
poškození cizí věci a přečinu porušování domovní svobody, přičemž v případě dopadení mu za toto hrozí trest
odnětí svobody v trvání od 6 měsíců až na 3 roky, zákaz
činnosti nebo propadnutí věci.
npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S.,
Policejní stanice Ledeč n. S.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU
Přináším pravidelné ohlédnutí
za měsícem profesionálních hasičů.
Tento byl při výjezdové činnosti
více zaměřený na zranění a pomoc
záchranné službě, viz níže.
Díky počasí jsme byli 26. září
zaměstnáni výjezdy na odstranění
stromů z komunikací u obce Jedlá
a na Horní Ledči. V odpoledních
hodinách jsme vyjížděli na dopravní nehodu u Hněvkovic. Zde skončilo vozidlo na kraji
lesa převrácené na bok. Zraněnému řidiči pomohli z vozidla kolemjedoucí. Na další nehodu vyjížděla jednotka 28.
září ke G. Jeníkovu. Zde se obytný přívěs za jízdy utrhnul
a střetnul se s projíždějícím kamionem. Zasahovali jsme
zde s kolegy z Jeníkova. Nehoda byla naštěstí bez zranění.

Kvůli frekventované silnici hasiči prováděli zajištění vozidel, řízení dopravy a následné naložení vozidel po nehodě, aby se urychlil průjezd. 29. září byl sražený chodec
na náměstí svobody, zde jsme asistovali záchranné službě
a po té řídili dopravu. 14. 10. jsme pomáhali transportovat
pacienta vozu sanity, 24. a 25. října jsme zasahovali s defibrilátorem do příjezdu záchranné služby.
To je prosím průřez zásadními výjezdy, k tomu jsme několikrát otevírali byt, kde hrozilo nějaké nebezpečí. Často
teď vyjíždíme na plané výjezdy na požáry lesů. Buď lidé
pálení neohlašují, nebo spíše častěji oznamovatel projíždí
kolem lesa, vidí kouř a volá na tísňovou linku a hlásí požár.
V tomto období se v lese často pálí, a pokud oznamovatel
ohlašuje požár, měl by si být jistý, že se jedná o požár.
ppor. Jan Šimanovský,
velitel požární stanice Ledeč n. S.

Zásah profesionálních hasičů

Dobrovolní hasiči při loňské sbírce

DOBROVOLNÍ HASIČI
Říjen byl u ledečských dobrovolných hasičů poklidný,
co se týká výjezdové činnosti. Jediný výjezd je z 8. října,
kdy ledečská jednotka vyjela, spolu s HZS Ledeč a SDH
Kožlí, k ohlášenému požáru střechy chatky v zahrádkářské kolonii v Ledči, nakonec se jednalo o planý poplach.
V důsledku pandemie koronaviru a přijímaných opatření probíhala ve spolupráci s městem Ledeč organizovaná distribuce dezinfekce. Rovněž probíhala údržba
techniky, zejména servis naší zásahové cisterny CAS 16.
Na závěr bychom rádi připomněli projekt „Vánoce
2019“ z minulého roku, jehož účelem bylo zpříjemnit
Vánoce těm, kteří nemohli v důsledku nepřízně osudu,
životní situace anebo jiné závažné skutečnosti prožít Vánoce jako ostatní.

Všechny dary, které byly vybrány, putovaly před Štědrým dnem do Charitního domova v H. Brodě a Humpolci, do Sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi
Šipka, která poskytuje odbornou podporu a pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci a do Střediska rané péče
v H. Brodě, které pomáhá rodinám s postiženými, anebo
jinak znevýhodněnými dětmi.
Jako koordinátorka zmíněného projektu mám velikou
radost, že můžeme i letos pomáhat a brzy představíme
letošní projekt „Vánoce 2020“, na kterém pracujeme
a brzy představíme (sociální sítě a webové stránky). Těšíme se na další spolupráci s lidmi, kterým není lhostejný
osud druhých a pomáhají tam, kde je potřeba.
Jana Doležalová

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI
Vážení občané, s ohledem na blížící se termín sestavování návrhu rozpočtu pro rok 2021 bychom vás rádi požádali o případné náměty a připomínky, týkající se toho,
co by bylo třeba v našem městě a přilehlých místních
částech do budoucna zlepšit, vybudovat, opravit apod.
Připomínky a náměty prosíme předat na oddělení
majetku a investic MÚ Ledeč n. S. (kontakty níže).

Zároveň bychom chtěli před nadcházející zimou provést opravy výtluků na komunikacích. V této záležitosti prosíme občany o nahlášení míst, kde by byla
třeba oprava provést. Kontaktní osoby: Mgr. Jana Hospodková, tel.: 569 729 522, 730 803 435, email: jana.
hospodkova@ledecns.cz, Jiří Vrána, tel.: 733 537 484,
email: jiri.vrana@ledecns.cz
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ANEŽKA PŘEMYSLOVNA, ZVANÁ ČESKÁ,
BUDE CHRÁNIT VŠECHNA POKOLENÍ
OBCE OSTROV NA VYSOČINĚ
V LÉTĚ SI OSTROVŠTÍ PŘIPRAVILI VPRAVDĚ HISTORICKÉ SLAVNOSTI
Dne 5. září 2020 se v obci Ostrov konalo hned
několik akcí najednou – slavnostní svěcení kapličky
a nového zvonu, odhalení památníku obětem světových válek a sraz rodáků.
Zastupitelstvo Ostrova se usneslo na výstavbě nové kapličky. Schválilo také zasvětit ji i zvon
sv. Anežce České. Takových staveb v okolí mnoho
nevzniká. Většina občanů si dlouho přála, aby obec
měla svoji kapličku se zvonem. Zastupitelé rozhodli, že kaplička se postaví svépomocí. Obec založila
bankovní účet a vyhlásila sbírku. Přispět na vybudování kapličky bylo pro většinu občanů obce věcí
cti a samozřejmostí. Nešlo nám o to, kdo jak vysokou částkou přispěje, ale zda s obcí žije a zajímá se
o zdejší dění. To vše sbírka krásně ukázala. Hřeje
mne u srdce, když nyní slyším z úst pochybovačů,
že je kaplička opravdu krásná, povedla se a vypadá,
jako by zde stála od nepaměti.
Sbírka byla úspěšná a přinesla 306 757 Kč. Děkuji
paní Ing. Jitce Tutkové za její mravenčí práci s evidencí sbírky.
V září 2019 pan Stanislav Špaček poprvé kopnul
do země a založil základy kapličky. O měsíc později jsme slavnostně uložili a poklepali první cihlu
a také to náležitě oslavili. Stavbyvedoucím a zároveň zedníkem byl pan Martin Pavelka, jehož ruce
usadily každou cihlu a dorovnaly každou nerovnost do nejkrásnějšího tvaru. Rozvod elektřiny měl
na starosti jeho bratr, pan Jiří Pavelka a nebylo to
vůbec jednoduché. Musel být přemístěn hlavní rozvaděč, nataženy přívodní kabely, a to vše tak, aby
nám zvon nádherně zněl. Tesařské práce dělal pan
Jakub Vaněček z Pelhřimova. Jeho precizní práce
je vidět na celém jeho díle. Střechu provedla firma
Kaštálek z D. Kralovic a je krásná. Dřevo pokácel
pan Martin Benc a nařezal místostarosta pan Jakub
Žatečka. Strop uvnitř kapličky je ze smrkového dřeva a vyrobil ho pan Ing. Jan Rajdl. Obraz sv. Anežky
České na stěně namaloval Mistr malíř pan Karel Kubíček. Je to nádhera a skvost naší kapličky. Obraz je
namalován z lásky a víry, že nás bude naše patronka
ochraňovat. I my ji musíme chránit a za tuto ochranu děkovat.  Pan Kubíček nám své dílo do kapličky
věnoval jako dar!
Většina z vás si před kapličkou ještě pamatuje vzrostlou lípu. Celou zimu ji někteří zastupitelé chránili před jejím pokácením. Tím nás ovšem
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navedli na myšlenku, že by mělo po pokácené lípě
něco zbýt. Najednou bylo vše jinak, lípa se pokácela a vznikla z ní krásná socha sv. Anežky České, kterou zhotovil sochař Josef Špicl, a dále z ní
vznikl oltářní stůl, jehož výroby se ujal truhlář pan
Jiří Rajdl. Mříže a kříž v kapličce vykoval žák SOŠ
uměleckoprůmyslové Světlá n. S. Richard Rulf
v dílnách v Lipnici n. S., a to jako svou maturitní
práci.  Je to další skvostná rukodělná práce. Mistr K.
Kubíček s velkým uznáním řekl, že je to nádherná
a nenapodobitelná práce. Okna vyrobil truhlář pan
Miloš Horčička a je to další skvostná práce. Na závěs na oltářní stůl vyšila nádherně podobiznu sv.
Anežky České naše kronikářka paní Eva Pavelková, která také zajistila krásnou květinovou výzdobu.
Zvon byl odlit v dílně mistra zvonaře pana Michala
Votruby v Myslkovicích a jeho váha je 22 kg.  Zvon
je mistrovské dílo a je skvostný. Ovládání zvonu je
elektronické a instaloval ho pan Miroslav Voráček.
Vysvěcení kapličky a zvonu se mší svatou nám
sloužil děkan ThDr. Jan Bárta z Ledče. Hudební
doprovod zajistila Petra Karlová a zpíval pěvecký
sbor Gaudeamus ze Světlé. Musím ještě jednou poděkovat všem, kteří na kapličce pracovali. Velké
díky patří Pánu Bohu a sv. Anežce České, že nás
ochraňovali a pomohli v těžké době koronaviru dílo
dokončit a přesně za rok od prvního kopnutí kapličku vysvětit.
Po dvouletém sbírání podkladů vznikl seznam
lidí, kteří se účastnili I. a II. světové války. Zastupitelstvo vybralo důstojné umístění památníku padlých nasazených v I. světové válce a nuceně nasazených ve II. světové válce. Je zde už pamětní deska
ke stoletému výročí vzniku samostatného Československa a vysazena lípa svobody k tomuto výročí.
Je to krásné místo naproti dětskému hřišti, směrem
na Kamenné stádo. Naše obec a my všichni občané
jsme měli veliký dluh k těmto občanům, kteří prožili hrůzy a utrpení války na vlastní kůži. Proto nastal
čas se s tím vyrovnat, a to odhalením památníku.
Vzpomínáme na padlého Josefa Rajdla, který bydlel
v domě čp. 10, nezvěstného Františka Kubáta, který
bydlel v domě čp. 4. a na ostatní nuceně nasazené.
Vzdáváme čest jejich památce! Navždy jsou vytesána do kamene jejich jména a jejich prožité utrpení.
Pan mistr kameník Martin Šimek ze SOŠ uměleckoprůmyslové ve Světlé n. S., který kámen opraco-

val, řekl, že do tohoto kamene vloží jejich nesmírné
utrpení, které při zastavení a zadívání se na kámen
každý uvidí.
Památník nám vysvětil rovněž děkan ThDr. Jan
Bárta z Ledče. Hudbou a zpěvem doprovázela Petra
Karlová a pěvecký sbor Gaudeamus.
Musíme se, my zastupitelé a občané Ostrova, vám
hrdinům omluvit, že nám tak dlouho trvalo vyrovnat se s minulostí. Je potřeba si stále připomínat
tyto události a nikdy nedopustit, aby se opakovaly.
Je třeba poučit se a bojovat za to, aby nikdo z nás,
našich dětí a vnoučat nemusel prožít utrpení a nesmyslné umírání ve válce.
Navečer začal čtvrtý sraz rodáků. Celou slavností nás provázela kapela Devilem z Vilémovic.

Pro děti jsme měli připravený skákací hrad zapůjčený od KDU-ČSL, bylo to úžasné zpestření a děti
si ho opravdu užily. Pro dospělé bylo připraveno
překvapení v podobě vystoupení imitátora Zdeňka
Barneta, jehož humor přispěl k dobré náladě všech
přítomných. Děkuji všem, kteří se i v této nelehké
době akce zúčastnili.
Děkuji panu senátorovi Jaromíru Strnadovi, starostovi Vilémovic panu Václavu Vackovi a předsedovi MO KDU-ČSL Ledeč panu Slávku Poborskému, že si našli čas a podělili se s námi o radost
z tohoto významného dne pro naši obec.
Děkuji zastupitelům a spolku Rastepano, kteří měli na svých bedrech tíhu organizace celého dne.
Ing. Jan Rajdl, starosta
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VE SKLÁRNĚ TASICE TO STÁLE ŽIJE

Období hlavní turistické sezóny roku 2020 uteklo
jako voda, a tak si dovoluji v tomto příspěvku seznámit veřejnost s nejdůležitějšími událostmi ve sklárně
Tasice.
Huť Jakub Tasice se zapojila do projektu Vysočina
sklářská organizovaného agenturou Vysočina Tourism. Plány organizátorů i naše plány byly poměrně
smělé, propagace tomu byla odpovídající. Návštěvnost sklárny v prvních měsících roku byla i na toto
tradičně slabší období poměrně slušná, bohužel počátkem března naplno udeřil koronavirus a s ním přišla
i vládní opatření, která dopadla na každého a nevynechala ani kulturní památky. Sklárna byla 2 a půl měsíce z nařízení státu uzavřena. Bohužel odpovědní politici či hygienici doposud srozumitelně nevysvětlili,
proč může být otevřen hobby market či obří nákupní
centrum, ale skanzen pod širým nebem s prostornými
budovami a nízkou návštěvností, v kterém je možné
zachování odstupů i organizování prohlídek v omezených počtech lidí, musí být uzavřen. A zatímco státní
památky stát podržel, s kompenzacemi ušlých zisků ze
vstupného či jinými kompenzacemi (např. vouchery)
pro nestátní památky jaksi zapomněl…. Již tradiční
květnové Jarní skláření jsme byli nuceni zrušit. Červnovou výstavu a vzpomínkovou akci při příležitosti 35. výročí natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba
skláře jsme zrušili.
Po uvolnění opatření v červnu se turistická sezóna pomalu začala rozbíhat a návštěvnost zejména
v červenci byla poměrně vysoká. V průběhu léta
byla ve vybraných termínech v provozu sklářská pec
a návštěvníci mohli zhlédnout živou výrobu skla. Při
výrobě dlouhodobě spolupracujeme se sklářským výtvarníkem Zdeňkem Kuncem, který sice nepochází
z našeho regionu, o to významnější je ovšem jeho
pomoc a podpora aktivitám ve sklárně. Od srpna je
umístěna v prodejně skla samostatná prodejní galerie
tohoto skvělého výtvarníka. Sklo z naší výroby, kterou od roku 2016 navazujeme na práci předchozích
generací tasických sklářů, lze zakoupit v naší prodejně. Prodejna je otevřena od října do března každý
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den od 10 do 15 hodin a od listopadu již ve velkém
zahajujeme každoroční velký sezónní prodej českých
vánočních ozdob.
V srpnu se uskutečnila v prostorách hutní haly výstava obrazů a loutek výtvarnice Michaely Bartoňové.
Byla to první výstava tohoto typu ve sklárně Tasice,
pomineme-li výstavy uměleckého skla. V září byla zahájena výstava uměleckého skla „Když dva dělají totéž, není to totéž“, jejíž organizátorka Leona Bušková
s ní od počátku roku 2020 navštívila několik unikátních výstavních prostor v různých částech republiky.
Na výstavě se prezentovala řada zajímavých sklářských výtvarníků z celé ČR. Při příležitosti vernisáže
výstavy se k nám po roce vrátil Český DREAM nejen
Floristický Team, který krásu skla vyšperkoval krásou
květin a dalšími aranžemi připravenými z přírodních
materiálů. Skupinu špičkových floristů vedenou Klárou Franc Vavříkovou, místopředsedkyní Svazu floristů a květinářů ČR je opravdu radost sledovat při práci
a konečný výsledek stál stejně jako při loňské výstavě
opravdu za to. Bohužel výstava musela být 12. října
kvůli vládním opatřením ukončena, stejně jako byl
znovu uzavřen i sklářský skanzen, takže situace z jara
se opakuje, a to včetně minimální snahy státu alespoň
nějak kompenzovat omezení možnosti svobodného
podnikání.
Na konec roku plánujeme jen dvě akce. Tou zásadní je zahájení další etapy obnovy střechy hutní haly,
kterou opět provede firma Vít Slavík z Vlastějovic.
Tou další je již

5. PŘEDVÁNOČNÍ SKLÁŘENÍ
V TASICÍCH V SOBOTU 14. 11. 2020
Rád bych všechny čtenáře zpravodaje co nejsrdečněji pozval na tuto akci do Tasic. Pokud to
okolnosti umožní, akce se uskuteční. Pokud ne,
těšíme se na vaši návštěvu v příznivějších časech.
Za kolektiv sklárny Tasice František Milichovský

VÍTÁNÍ DĚTÍ
První říjnovou sobotu bylo v kalendáři 3. 10., a protože
říjen už je druhý podzimní měsíc a do konce roku už to
není ani celý čtvrtrok, říká se někdy také:
ŘÍJEN HLAVU K ZIMĚ KLONÍ.
Což bude nejspíš pravda, ale ne všechna přísloví k říjnu
jsou takhle jednoznačná. On už je také rozpor v samotném
názvu měsíce. Nejspíš většina s názvem má jasno – přece
od jelení říje, která do tohoto období spadá. Část historiků
se však přiklání k tomu, že naše dnešní pojmenování desátého měsíce v roce je odvozeno od staročeského rujen,
což prý znamenalo „tmavočervený nebo do červena žlutý“! Taky vám to hlava nebere? Tak já to zamotám ještě
víc. Na 3. října se také v pranostikách říkalo:
O SVATÉ TEREZE MRÁZ PO STŘEŠE POLEZE.
Nelekejte se milé Terezy, s vaším svátkem v polovině měsíce hýbat nebudeme, pranostika totiž mluví o tzv.
malé Tereze, která mívala v tento čas svátek, než ji z pranostikového období vytlačil mnohem známější sv. František z Assisi. Aby z toho byl opravdu guláš, tak teď je
v kalendáři na 3. 10. Bohumil.
Letošní první říjnová sobota však žádné jmenované pranostice neodpovídala. Bylo totiž velmi příjemné
a teplé počasí, sluníčko přisvítilo natolik, že odpoledne
bylo na 25 °C, což bylo vlastně ještě léto, po nějakém
mrazu na střechách ani nápad. A takhle hezký den se patří
oslavovat. Z ledečské radnice ho spolu se čtrnácti rodinami ještě přizdobit –

ŘÍJNOVÝM VÍTÁNÍM SPOLUOBČÁNKŮ.
Místem konání této milé akce byl ledečský hrad a vítací delegaci z radnice vedla paní místostarostka Hana
Horáková. V téhle složité době (koronavir) je velmi těžké
cokoliv plánovat, ale tady se to stihlo. Vlastně ještě pár
hodin před opakovaným stavem nouze ve státě. Radnice byla sice také otevřená, a to už od rána, protože tu
druhý den probíhaly volby do krajského zastupitelstva.
S výsledkem tohoto klání to bylo zamotané jako s našimi
pranostikami. Jedno pozitivum tu však je jisté. Do zastupitelstva Kraje Vysočina byli zvoleni hned dva Ledečáci,
pánové Ing. Z. Tůma a Ing. O. Vopěnka. Historicky už
v tomto „prestižním klubu“ zasedali pánové Jaroslav Poborský a Jaroslav Doležal. To jsou ale starosti, které naši
malí spoluobčánci nemají a se svým volebním hlasem
vstoupí na scénu politiky až za nějakých 18 let. Budeme
si přát, aby brzy pominula tahle tísnivá doba, aby si děti
ve zdraví mohly užívat v plné míře všeho, co čas dětství
nabízí.
Jeden z prvních milých kroků se odehrál právě na začátku října, symbolicky na ledečském hradě. Z redakce
Ledečského zpravodaje posíláme pozdravení a přání
klidných časů nejen malým spoluobčánkům, ale všem
obyvatelům v našem městě, v celé společnosti. Tak se
budeme těšit na příští vítání na radnici nebo na jiném
důstojném a slavnostním místě Ledče, snad už v lepších
časech. 					      -ls-, ok
Fotografie ze slavnosti a všechny přivítané děti najdete
na následující barevné dvoustraně.

TAKÉ SE NĚKDY CÍTÍTE JAKO BLUDNÝ BALVAN?
To se jistě v životě přihodí každému. Tenhle jsem
objevil na procházce pod Habrekem. Což o to, místečko
je to prima, s výhledem do Pivovarského údolí,
na stráně a lesy nad Hradcem. Z těch lesů jde tak trochu
smutek a pořád tu zůstává spousta krásných výhledů.
Balvan je tu nejspíš hodně dlouho (odjakživa?), jenže
vegetace ho s pravidelností většinou skrývá. Pokud
o to tenhle kámen stojí, tak půlrok bude jeho chvílemi
slávy. Každý kolemjdoucí si ho povšimne, protože
ozimý ječmen ho hned tak nepřeroste a vlastně mu
dá vyniknout. Místo je jen zdánlivě osamělé, blízko
je stezka, která je hojně využívána. Mladí i staří tu
hledají chvíle relaxu a mezi nimi je také spousta
pejskařů – jen si nejsem jistý, jestli ti čtyřnozí přátelé
budou respektovat jeho majestát a nepochopí to jako
součást svých rituálních hranic.
Ještě tu projde mnoho pocestných a okolní příroda
se přizdobí zářivými barvami, než od Souboře přiletí
severák a přijdou sněhové vánice. A věřte, že v tomhle
koutě světa to umí pořádně protahovat. Ale docela jistě
přijde také nové jaro a tenhle kámen se ještě chvilku
potěší přízní svého okolí, než zmizí v anonymitě rychle

rostoucího obilí. Třeba bude rád, že zase na čas zmizí
z centra pozornosti a vrátí se do své „doby kamenné“.
Tak na to nezapomeňte i vy, když se cítíte jako
BLUDNÝ BALVAN, že jsou tu chvíle ve světlech ramp
i chvíle osamění, ale také fakt, že vždycky přijde nové
jaro a naděje.
ok
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VÍTÁNÍ DĚTÍ NETRADIČNĚ NA HRADĚ
(VIZ TEXT STR. 11)

Bartošík Zdeněk

Daniela Glancová

Filip Kalaš

Filip Olišar

Josef Brázda

Josef Flesar
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Julie Prchalová

Martin Trpišovský

Mikoláš Rýdl

Nela Koláriková

Rozálie Turková

Vanesa Vadinská

Veronika Wolfová

Viktorie Wolfová
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VZPOMÍNKY JSOU JEDINÝ RÁJ,
ODKUD NEMŮŽEME BÝT VYHNÁNI
Retrospektivní vzpomínky jsou, podle ohlasu veřejnosti, nejen módní, ale také velmi oblíbené. Defiluje tu panoptikum událostí, lidí, figurek i osudů celých rodů. Z přízně a vzpomínek paní A. Vosmíkové
se na této stránce vrátíme k osudům a životu její
rodiny (LZ 7), autorka by raději, aby její vzpomínky
šly chronologicky za sebou, já jsem je však podělil

na jednotlivé epizodky. A tak se například stane, že
dnešní příběh skončí vzpomínkou na koupací oděv
a hned v příštím příspěvku budou plavky ústředním
motivem. Máte se na co těšit! Ale teď už míříme
do 40. let minulého století, světem letí Velká válka,
ale život jde dál i v malém posázavském městě...
ok

NA NÁMĚSTÍ ZA ŠKOLOU
UŽ BÝVAL VENKOV
Do Ledče nás přistěhoval žebřiňák, tažený dvěma
statnými valachy – Karlem a Vaškem, kteří byli majetkem zdejší pily. V Habreku jsme obývali jednu
světnici, a tak jsme měli jen dvě postele, dvě skříně, stůl, židle a kredenc. Nábytek, který na chalupě
slouží dosud, byl vyroben v dílně pana Krajíčka,
byl to zároveň i majitel pohřebního ústavu. V Ledči
jsme obývali byt 1+1 na Riegerově náměstí v domě,
který patřil jmenované pile. Byt byl původně 2+1,
ale druhý pokoj, se dvěma okny na náměstí, obývala
rodina pana Ocha, který byl rovněž zaměstnancem
pily. Nám z pokoje vedla dvě okna na náměstí a jedno k Šeptouchovu. Okno z kuchyně skýtalo pohled
na řeku a Mizerov. Dlouho jsem si na hučení zdejšího jezu zvykala, a když jsme se po sedmi letech
stěhovali zpět do Habreku, hučení jezu mi chybělo.
Skleněné dveře mezi naším a Ochovým bytem byly
zastavěny skříněmi. Ochovi měli tři děti. Jindřišku,
Boženku a Karlíčka – jak jim říkala jejich maminka. Pocházela z Dobré Vody, byla velice pracovitá
a přísná na pořádek. Pod těmito pokoji byla maštal,
kde její obyvatelé, když se jim zrovna něco nelíbilo,
dovedli svými kopyty udělat rámus tak, že je i někdy v noci musel tatínek chodit uklidňovat.
Ve druhém, nižším domě, měl byt 3+1 správce
pily, pan Václav Štech. Pod jejich bytem byla šalanda1 s velkými kamny a dlouhým stolem a prádelna
s vanou, kam jsme se vždy v sobotu chodili koupat.
Paní správcové se říkalo milostpaní a paní Ochová
jí pomáhala v domácnosti. Měli dceru Věru, která tehdy chodila už do měšťanské školy. Tam, kde
je dnes autobusové nádraží, byl areál pily. Čelem
do náměstí byla budova kanceláře, podélně s Hrnčířskou ulicí byl domek celodenního hlídače pana
Kosprda a bouda hlídacího psa Baldy. V létě tam
převládaly návaly klád a přes zimu se tu hromadily
štosy řeziva.
Tato zadní část náměstí připomínala venkov.
Byly tam hospodářské budovy u Doubků, Jelínků
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a Mendlů, budova mlékárny, holičský krámek pana
Pechy, u kterého se učil jeho synovec Láďa, který
nás občas honil s namydlenou štětkou, když jsme
na něho pokřikovali. Byl tam také krámek paní
Hlídkové, ke které jsme chodili na domácky naloženou zeleninu, kterou nám dávala do papírových
kornoutů. Doubkovi byli majitelé sodovkárny a vyráběli velmi dobrou limonádu, která byla v originálních lahvích, jen pro ně vyrobených. Ve válce vařili u Doubků pro školáky polévky – bramborovou
a hrachovou. Měli velké hrachové pole, kam jsme
tajně chodili na lusky. V budově mlékárny byl byt
pana učitele Peška. Klimentovi s dvojčaty – Alenou,
Blankou a synem a ještě byt paní Hradecké s dvěma
dospělými dcerami. Mléko do mlékárny sváželi brzy
z rána ve velkých konvích, zprvu koňmi, později
nákladním autem a ještě později cisternou. S ručním vozíkem a několika velkými konvemi tam brzy
po ránu jezdil pan Proněk, jehož paní měla krámek
s mléčnými výrobky. Mléko nalévala zákazníkům
odměrkou do přinesených nádob, rovnou z konví.
Na naší severní straně byl dům paní Vojtěchové
s dcerou Věrou. Žil s nimi pan Doubek, otec paní
Vojtěchové, který uměl udělat boty nové i opravit
ty staré. Později se tam přistěhoval pan Kubíček
s dcerou Božkou. Dále měl byt pan Tůma, kadeřník, s dcerou Hanou. Byt tam měla paní Kadlecová
s dcerami Mařenkou a Liduškou.
Dále byl dům pana Tůmy, truhláře, s dcerou Liduškou a synem. Poslední dům na cestě k řece bylo
pekařství pana Schůrka, kam jsme si každé ráno
chodili pro čerstvé pečivo. Pamatuji si tu také hospodu U Kotouzů, kam jsem každý navečer chodila se džbánkem tatínkovi pro pivo. Později tu byla
podniková jídelna.
Naše nejmilejší místo na pile byla dřevěná pavlač
s výhledem na řeku a celý protější břeh Mizerova.
Celé prázdniny jsme se tam cpaly borůvkovými
knedlíky a bublaninou, které vařila paní Ochová

a my děti povinně chodívaly každý den s bandaskami do Březinky a někdy až na Přemilovsko. Z přebytků se vařila povidla a dělaly kompoty. Také jsme
jednou za rok šlapaly, obě rodiny, s velkými kbelíky až ke Kamenné Lhotě. Býval to výlet na celý
den. Malého Karlíka hlídala na Hůrce babička
Ochová s dědou. Na Hůrku jsme chodily rády. Bylo
tam spousta dětí a tak tu nuda nebyla. Když jsme
na Skalce natrhaly babičce kopřivy, udělala nám
s nimi dobré bramboráky (ochutnali jste někdy?).
Park za školou nám nahrazoval hřiště, stačil nám
míč, švihadlo, kuličky... Ale i bez těchto hraček
bylo plno jiných her, které nás zabavily. Ledeč byla
malá, a tak se vědělo, kdo zlobil. Scházely se děti
z Maroka, Hrnčířů, z Habeše nebo Potoka – hrálo
se mezi stodolami na četníky a zloděje, někdo lezl
po skále na „Šepťák“...
Aby od nás dětí byl o prázdninách pokoj, měly
jsme na ostrůvku (ostrovec na dolním jezu) chatu.
Vedla k ní úzká lávka, ze které jsme se rádi strkali, kdo dříve skončí ve vodě. Chatička byla malá,
o dvou palandách, úzký stolek a pár poliček na nezbytnosti – knížky a „malířské“ potřeby. Na panenky z tvrdého papíru jsme my dívky vymýšlely a vystřihovaly šaty, které jsme na ně různě zavěšovaly.
Celé prázdniny jsme tam spávaly, pokud nás nevyhnala obzvláště velká bouře. Jindra s Božkou měly

bratrance Oldu z Prahy (o kterém psal pan Vostatek)
a ten nás s dalšími kluky z Hůrky přišel občas strašit. Ale na pile býval celonoční hlídač, pan Dufek,
ten si s nimi obyčejně rychle poradil. Na palandě
se dalo spát i po dvou, a tak tam občas s námi spala
i správcovic Věra.
V sobotu a v neděli odpoledne nám chatu zabrali
tatíci se svými přáteli. Tatínek v břehu zbudoval
plotýnku, na které se vařila káva a pekly na pánvi
ryby. My děti jsme si ráno vařily čaj, kaši i bramborovou polévku. Na ostrůvku jsme měli kozu,
kterou si rodiče přivedli spolu se mnou (z Habreku), byla moje kamarádka, vyrůstala se mnou
od kůzlátka, na dvorečku pily jí tatínek postavil
chlívek a byla s námi na ostrůvku. Na noc jsme ji
přivazovali k vrbičkám. Naše jediná zábava v deštivém létě tam byly deskové hry Člověče, nezlob
se, Dáma a Mlýn.
V nedělním hezkém počasí byl dolní cíp ostrova obležen maminami s malými dětmi. Bylo tam
mělko a teplá voda. Paní byly většinou v kombiné
nebo v zástěře. Na kamenech u jezu jsme byli též
naskládáni jako herinci. Maminka si koupila plavky
se sukénkou, ale chodila se koupat ke kamenům až
po desáté večer, a to už módní plavky nikdo nemohl
zvlášť ocenit.
Alena Vosmíková

Šalanda je starší slovo, které se používalo k označení velkého a nepříliš útulného prostoru, ve kterém byli ubytováni,
stravovali se a odpočívali najatí pracovníci. V pivovaru nebo ve mlýně sloužila tato místnost čeledi.
1

Jindřiška Ochová, Alena Kozlíková (autorka textu, uprostřed čtyřlístku Karlík Och, dole zleva Božena Ochová
a sestřenice Pepina.

Snímek „venkovské“ části náměstí, který byl zpola zaplněn dřevem.
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BCS Automotive Interface Solutions s.r.o.

Zruč nad Sázavou

ROZŠIŘUJEME VÝROBU

a hledáme vhodné kandidáty na pozice:

OPERÁTOR
MECHANIK ELEKTRONIK
MECHANIK SEŘIZOVAČ

Nabízíme: • Bonusový systém • Pracovní doba 37,5 hodin týdně

• 5 týdnů dovolené
• Měsíční prémiový pracovní bonus • Příspěvek na stravování a dopravu do zaměstnání / svozová
doprava • Cafeterie benefitů 6.500 Kč/rok • Program Zdraví a další.

Pozice jsou vhodné i pro absolventy! Rozjeďte s námi nové projekty!
Pro více informací kontaktuje Personální úsek:

317 972 233, iveta.nemcova@bcs-ais.com; 327 533 014, jitka.janatova@bcs-ais.com.
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CO ČLOVĚK ZMŮŽE? 13. listopadu si vzpomeneme na svatou Anežku. O jejím životě jsem psal vloni.
Rok se s rokem sešel a já přemýšlím o tom, čím může být
pro nás inspirující dnes? Jak se Anežka chovala v časech
epidemií, válek a hladu? Bojovala za lidi, kteří potřebují
pomoc. Oslovovala mocné, burcovala lhostejné, ale pomoc i vlastnoručně poskytovala. Organizovala podobně
smýšlející. Společně zachraňovali lidské životy, zdraví
a důstojnost. Dřela pro druhé, modlila se a věřila ve smysl a krásu lidského života. Ani dnes by to nedělala jinak.
Neměla by čas se mediálně dohadovat s vlivnými, zanedbala by ty, kterým ze všech sil sloužila. Nemusíme
jako Anežka budovat útulky a nemocnice. Obdivuji vás,
kteří (třeba i nevědomky) naplňujete odkaz Anežky při
péči o své nemocné a postižené blízké. Jako Anežka dřete
do úmoru, tiše se obětujete, protože cítíte, že je to dobré.
Nedostanete vyznamenání a o vašem úžasném úsilí téměř
nikdo z lidí neví. Díky vám je svět lepším místem k životu. Žádný virus na tom nic nezmění. Děkuji.  

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
Vzhledem k současné situaci jsou všechny akce zrušené.
Aktuální informace naleznete na farních stránkách:
www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
11. 11. Sv. Martin (Martin byl původně voják, vyslyšel
povolání ke službě druhým, dal se pokřtít, stal
se biskupem a pro své bližní vykonal mnoho
dobrého)
13. 11. Sv. Anežka Česká (princezna, která obětovala
svůj život chudým a nemocným)
29.11. První neděle adventní – začíná doba duchovní
přípravy na Vánoce
30. 11. Sv. Ondřej, apoštol (průvodce a následovník Ježíše Krista)
6. 12. Sv. Mikuláš, biskup (velký zastánce nevinných
a trpících).
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

SEJDEME SE JEŠTĚ LETOS V ZAHRÁDCE?
Vážení přátelé, v sobotu 24. října se mělo konat již
20. Dušičkové setkání v Zahrádce. Opatření proti šíření koronaviru však jeho uskutečnění neumožnila. Přesto bychom vás rádi pozdravili a informovali, že členové
Spolku Přátelé Zahrádky ani v této těžké době nesložili
ruce do klína! Protože na komplexní opravu kostela požádal Národní památkový ústav o finance z tzv. Norských
fondů, rádi bychom se nyní věnovali dalším památkám
zachovaným v Zahrádce. V následujících letech bychom
chtěli postupně opravit sochu Bolestné Panny Marie,
kašnu a kříž na náměstí v Zahrádce.
V současné době poptáváme restaurátory, kteří by
mohli realizovat opravu sochy. Oprava bude stát několik
set tisíc korun. Proto dnešním dnem zahajujeme novou

VRACÍME PENÍZE ZA ZRUŠENÁ PODZIMNÍ
PŘEDSTAVENÍ
Informujeme a žádáme všechny, kteří si zakoupili
v TIC Ledeč nad Sázavou vstupenky na následující
představení: Doktor v nesnázích, Úsměvy Jaromíra Hanzlíka a  Veselou
Trojku (Bělá), aby si vyzvedli peníze za zakoupené vstupenky nejpozději do 30. 11. 2020. Věříme,
že další plánovaná představení proběhnou už podle
plánu.
VYUŽIJTE NAŠE SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM VÝDEJNÍHO OKÉNKA.

veřejnou sbírku. Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek
na účet 550567028/5500 i jen za pomoc při propagaci
této naší nové sbírky. Dejte o sbírání finančních prostředků na restaurování sochy vědět svým přátelům, známým,
zaměstnavateli... O příspěvku zaslaném na účet sbírky
dárcům vystavíme potvrzení, nabídnout můžeme rovněž
vystavení dárkového certifikátu.
Pevné zdraví a brzy na shledanou v Zahrádce! Pokud
to situace dovolí, měl by zaznít předvánoční koncert skupiny Diogenes v sobotu 12. 12. a v neděli 20. 12. O tom,
zda se koncerty opravdu uskuteční, budeme informovat
na našich webových stránkách a na facebooku.
Za Spolek Přátelé Zahrádky
Honza Čihák

Potřebujete tisknout, kopírovat, skenovat, laminovat, kroužkovat? Jsme tu pro vás:
Po	  8:30 – 11:30
13:00 – 15:00
St	  8:30 – 11:30
13:00 – 15:00
Pá	  8:30 – 11:30
13:00 – 15:00
Věci k tisku si můžete přinést na flešce, ale budeme raději, když využijete možnosti poslat vše
na email ic@ledecns.cz a připíšete počet kopií,
velikost, barvu...
Nabídka platí do odvolání. 		
TIC
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Tak co, milí čtenáři, dali jste si minule opáčko z dějepisu? Zaujal vás příspěvek Ing. Heřmana? Pokud ano,
máte tu dnes závěrečnou část k tématu Třicetileté války
(souběžně probíhala i válka osmdesátiletá, a to na území
Holanďanů, takže ten „Hadrián“ z našeho hradu tu nejspíš nebyl jen náhodou), tentokrát zaměřenou na místní
poměry. Jak vypadala Ledeč na začátku 17. století, nevíme, její vyobrazení je známé až o sto let později (Thunovský letohrádek). Můžeme si představit, že tu dominoval
hrad a malé městečko pod skalami. To se na přelomu
16. a 17. století začalo rozvíjet a počítá se tu v té době
na 185 domů (je zajímavé, že počet domů příštích 100
let spíše klesal, a to až o 30), které si mj. pořizovaly i významné rody Dobřenských, Kaleniců, Lukaveckých...,
tak, aby byly blíže vrchnosti. V době bělohorské bitvy je
tu už na 50 let cech hrnčířský. Dílny asi 30 hrnčířských
tovaryšů byly rozesety po celém městě a předpokládá se,
že zdejší věhlasné hrnčířství živilo na čtvrtinu obyvatel.
Nejspíš nás zarazí i fakt, že dnešní Mizerov byla vesnice
za městem a kostel Nejsvětější Trojice byl hodně daleko
na jihovýchod od hradu – sloužily se tu mše podobojí. Byl

samozřejmě pivovar a také škola (další nejbližší v K.
Hoře) a považte, to bylo A. Komenskému pouhých 28 let
a měl před sebou bohatou kariéru a ještě 50 dalších let
života. Trochu pikantní je, že tu v té době působil učitel
jménem Jan Pivnička. Jan Amos v šarvátce na Bílé hoře
nebyl, ale bylo tu mnoho jiných mužů, kteří později získali věhlas. Museli mít ovšem štěstí, i když se tato bitva
zapsala jako ta, v níž byly ztráty na životech relativně
malé, píše se 5 % zúčastněných, tedy asi k číslu 2500
lidí. Na té šťastnější straně byl i Francouz René Descartes (čtyřiadvacetiletý vrstevník Friedricha Falckého),
v příštích 30 letech svého života se stane vynikajícím
materialistickým filozofem a matematikem s věhlasnou
větou: „Cogito ergo sum – myslím, tedy jsem!“ Inu žili
tu lidé z masa a kostí, se svými radostmi i trápeními,
jako v každé době. Vydejme se tedy s panem Heřmanem
proti proudu času, na začátek 17. století. Pravda, je to
nějakých 146 000 dnů, pro srovnání zajímavost, jeden
70letý lidský život má těch dnů na 25 000. Je to málo,
je to moc?
ok

TŘICETILETÁ VÁLKA POZNAMENALA I DĚJINY LEDČE
Druhá, závěrečná část.
Panství patřilo rodu Trčků. Adam Erdman byl švagrem
Albrechta z Valdštejna, majitelem pluků a vojevůdcem.
Po pobělohorských konfiskacích ještě rozšířil svá nemalá
panství. Lze předpokládat, že až do jeho popravy v roce
1634 zajistil Ledečsku i určité výhody a ochranu před dopadem války. Panství rodina Trčků udržela po jeho smrti
jen krátce. V roce 1636 bylo panství zapsáno v deskách
zemských Adrianovi van Enckevoirt. Narodil se v tehdy
španělském Brabantsku. Rodina byla pevně katolická
a udržovala odkaz kardinála Willema van Enckevoirt.
Adrianovi předci již po několik generací byli vojáci. Jeho
otec Willem byl velitelem kompanie Herberstorffova
pluku, do něhož vstoupil i se synem v roce 1620. Pluk se
zúčastnil bitvy na Bílé hoře, kde bojoval zřejmě i Adrian.
Jeho otec zemřel nedaleko Zwettlu v Horním Rakousku v roce 1620 pravděpodobně dřív, než mohl vstoupit
do Čech. Starší dcera Helena se v rodném Brabantsku
stala představenou církevního řádu Strážkyň Božího
hrobu a s bratrem zůstala převážně v písemném spojení,
osobně se již asi příliš často nenavštívili. Adrian zůstal
ve vojsku, postupně povyšoval, ale o nižších hodnostech
se moc informací nezachovalo. V roce 1631 však již byl
podplukovníkem, tedy velitelem pluku hraběte Trčky. Pro
svou znalost jazyků a diplomatické nadání působil často
i jako styčný důstojník. Po Trčkově zavraždění v roce
1634 se stal majitelem jeho pluku. Roku 1635 se oženil
s dcerou dvorního kancléře a přítele císaře Ferdinanda II.
Johanna Baptisty hraběte von Verdenberg. Jeho sympatie
si Adrian jistě získal pevnou katolickou vírou, věrností
císaři a snad i cizím původem. Jeho dceru Annu Camillu
pak zřejmě okouzlil svou statnou postavou a šaramantním vystupováním. Adrian byl povýšen do stavu svobodných pánů, později se stal hrabětem. V armádním ranku
vystoupal až do hodnosti generála poručíka a polního
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maršála. Přikoupil další panství, v Čechách Bohdaneč
a Svojšice, v Rakousku Nussdorf ob der Traisen (1642).
Adrian zemřel s největší pravděpodobností v Ledči
3. června 1663, pohřben je i s manželkou ve Vídni. Známe
i dojemné pohřební kázání pronesené při uložení Adrianova těla ve Vídni. Panství zdědil jeho jediný syn Johann
Ferdinand Franz, který však česká panství včetně Ledče
prodal roku 1677, aby mohl rozšířit majetek v Rakousku.
Vojenské povolání ovlivňovalo také Adrianův soukromý život. Obvykle brzy na jaře vyrážel s vojskem do pole,
kde zůstával až do pozdního podzimu. Ne vždy byla jeho
přítomnost u vojska nezbytná, takže si mohl vzít i dovolenou a velení přenechat svému podplukovníkovi. Adrian se
oženil v roce 1635, následujícího roku 1636 se mu narodil
syn, ale v únoru 1638 až červnu 1641 byl zajat ve Francii.
Z druhého zajetí v listopadu 1644 se vrátil již následující
rok po bitvě u Jankova. Přesto se mu narodili další synové, kteří se však nedožili dospělosti. Jeho manželka Anna
Camilla často zůstala sama s dětmi nebo u svých rodičů
a starala se o správu panství. Z jejich výnosů musel Adrian částečně vydržovat své vojáky, ale ve vlastním zájmu
se snažil ušetřit své poddané od kontribucí a ochránit je
od pobytu císařských i nepřátelských vojsk. Přivedl si
s sebou své úředníky a správce panství. Známý je jeho
příbuzný Maximilian van der Steegen, kterému přenechal
velení svého pluku. V době Adrianova prvního zajetí 1639
bránil Steegen panství před drancováním polskými kozáky
vracejícími se domů. V Ledči se nacházel sklad proviantu, kde se například v roce 1640 pro nedostatek povozů
část chleba zkazila dřív, než se dostala na místo určení.
V roce 1642 bylo zlepšeno opevnění hradu a přistavěna
brána, na níž jsou erby Enckevoirtů a Verdenbergů. Při
druhém zajetí si Adrian vymohl od Švédů ochranný list.
Uvádí se však, že na oplátku se měšťané museli vzdát pivovaru. Vztahy mezi vojevůdci znepřátelených stran byly

2. Bitvu doprovázeli také plukovní hudebníci – komu
vlastně vyhrávali, těžko povědět!

1. Adrian van Enckevoirt – mocný muž na Ledečsku

3. Mušketýr – zkuste běžet v těchto gatích na kopec
(Bílá hora je cca ve výšce Šeptouchova), když navíc
jedinou navigací jsou bojové praporce.

navštěvovala nebo si posílala dary, mezi něž patřila i vzácná zelenina nebo ovoce z cizích zemí. Adrian například
prostřednictvím svých úředníků posílal kardinálovi chřest,
artyčoky, ale třeba i francouzské knihy. K poslední rokům
života ledečského pána se vztahují hlavně zprávy o tom,
jak jej trápila dna, kvůli které jezdíval i do lázní.
Na doby minulé můžeme vzpomenout při návštěvě některého z prohlídkových okruhů ledečského hradu. Při pohledu z věže lze ocenit pevnost hradeb a zároveň se na chvíli
odpoutat od strastí našeho života. V tichém zákoutí mezi
baštami u dolní brány na západní straně vzpomeňme pod
jejich erby na pana Adriana a jeho věrnou ženu Annu Camillu. Koho by pak zajímala podoba válečníka, který přišel
až z Brabantska, ten ať navštíví hrad v Českém Šternberku,
kde se nachází jeho velký barevný portrét v sále mezi dalšími významnými osobnostmi třicetileté války.
Žádná válka není dobrá. Čím déle trvá, tím hůře. Většině lidí přináší bídu, smutek a utrpení. Na druhou stranu
je, v přírodě obecně, jakékoliv soupeření, konkurence,
hybnou silou pokroku. Možný zisk, sláva a osobní prospěch jsou motivací k činnosti, někdy dobré, jindy špatné.
Výsledkem je často kompromis, žádná strana většinou
neprosadí bezvýhradně své zájmy, ve válce ani v politice. 400. výročí Bílé hory nechci využít k připomínce
doby temna, ale naopak k výzvě k toleranci. Neboť nejen
soupeření, ale především tolerance, spolupráce, vzájemná pomoc a porozumění jsou cestou k lepšímu.
Ing. Antonín Heřman

poměrně galantní i zajetí bylo poměrně pohodlné. Rodina
Enckevoirtů, v Čechách se obvykle používá fonetický přepis Enkefurt, v Ledči pravidelně osobně pobývala. Mnoho
zajímavých zpráv o tom zanechal ve svém deníku pražský arcibiskup a kardinál Arnošt Vojtěch hrabě z Harrachu. Především po skončení války se urozená společnost

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.
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PŘÍBĚHY LIDÍ, KTEŘÍ ŽIJÍ V KOMUNITNÍM BYDLENÍ,
MĚLY VELKÝ OHLAS
Od začátku října zveřejňoval Domov Háj na facebookovém profilu zařízení (https://www.facebook.com/
domovhaj) krátké životní příběhy pěti klientů, kteří
od února 2018 žijí v komunitním bydlení ve Světlé n. S.
„Medailonky“ měly velký ohlas a dosud mají přes 1500
zhlédnutí.  
Od začátku vzniku „medailonků“ byli všichni klienti
u výběru fotografií, které budou do něj vloženy, a také
u textů, na základě kterých vznikla zvuková stopa.  
„Opakovaně jsme si vyprávěli, především o důležitých
meznících v jejich životech, o osobách, které jsou pro

ně v životě důležité, činnostech, atd.,
na základě informací od našich klientů, byly vybrány
fotografie,
které
jsou ve fotospotech
zařazeny.“ Uvedla
Andrea Šeredová, pracovnice pro komunikaci s veřejností Domova Háj. V týdnu od 5. října jsme je zveřejňovali záměrně, protože jsme letos připravili „virtuální“
program Týdne sociálních služeb. Budeme rádi, když si
je ještě další zájemci pustí. Lidé, kteří žijí v komunitním
bydlení ve Světlé, za posledního 2,5 roku udělali výrazný
pokrok v rozvoji svých dovedností. Dva z nich se připravují na stěhování do chráněného bydlení v H. Brodě. Život ve městě jim přinesl mimo jiné možnost zapojení se
do pracovního procesu a společensko-kulturního života.
Jsou daleko blíž obvyklému způsobu života většiny z nás
než další klienti Domova Háj, kteří dosud žijí nedaleko
Ledče.    
Domov Háj prochází procesem transformace pobytových sociálních služeb. Dvanáct klientů zařízení již
žije ve Světlé. Dalších cca šedesát klientů domova se
bude stěhovat do následujících lokalit: Ledeč n. S.,
Světlá n. S., H. Brod, G. Jeníkov a Chotěboř, a to již
v nejbližších měsících. Držme jim na nové životní cestě palce.
Andrea Šeredová

KNIHOVNA UZAVŘENA
Vzhledem ke zpřísnění preventivních opatření proti šíření nemoci Covid-19 bude Městská knihovna
v Ledči n. S. od 22. října 2020 až do odvolání uzavřena. Výpůjčky budou všem čtenářům automaticky
prodlouženy. O změnách vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.
Kolektiv knihovny

PODZIM V CDS BARBORKA
Začal nám podzim a nový školní rok. I přes opatření
v souvislosti s koronavirem a přerušením všech naplánovaných návštěv spojených s volnočasovými aktivitami
běží život v centru v plném proudu. Pravidelně chodíme na procházky, sbíráme šišky, bukvice, šípky, žaludy.
Z nich vyrábíme všemožné výrobky – svícny, ježčí rodinku, různé dekorace, z listů děláme krásné obrázky pomocí jejich otisků. Také se připravujeme na Halloween a halloweenská výzdoba samozřejmě nesmí chybět. Společně
jsme zhotovili velkou čarodějnici, kterou klienti pojmenovali Vendy a dělá nám společnost ve společenské místnosti. Okna nám zdobí bubáci a strašidelné svícny, stejně tak máme vyrobené strašidelné halloweenské masky.
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Nezapomněli jsme si vytvořit i látkové dýně a strašidelné
netopýry. Pravidelně děláme výrobky z keramiky, které
můžete zakoupit v našem obchůdku Hátovinky.  Hrajeme společenské hry, sportujeme, házíme balónky, mince
do kyblíku s vodou, hrajeme šipky, ping-pong, hru postřeh. Sportovní dny se všem moc líbí, nechybějí diplomy
a odměny. Když nám počasí dovolí, vyrážíme do krásné
podzimní přírody, dokud má ještě své kouzelné podzimní
barvy. Nezapomínáme jezdit na koloběžkách, protahujeme těla a cvičíme pravidelně jógu.
Krásný pozdrav všem z CDS Barborka. Mějte se moc
prima.  
Bc. Kateřina Vondrová

NOVÝ KONVEKTOMAT DO ŠKOLNÍ JÍDELNY V ZŠ NÁDRAŽNÍ
V září byl pořízen nový elektrický konvektomat s náhradním zavážecím vozíkem do školní jídelny v ZŠ Nádražní.
Oprava původního by byla nejen neekonomická, ale v podstatě neproveditelná. Nový konvektomat bude šetřit
náklady na potraviny, čas a energii a na jeho pořízení byla poskytnuta dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina
v rámci grantového programu „Naše škola 2020“ ve výši 120 000 Kč. Celkové náklad činily 581 329 Kč vč.
DPH. Dodavatelem zařízení byla společnost TeS, spol. s r. o. Chotěboř, která se specializuje na technologie
stravování. Cílovou skupinou jsou především žáci ZŠ Ledeč nad Sázavou, ale i učitelé ZŠ, zaměstnanci školní
jídelny a všichni další občané, kteří jídelnu využívají (zejména senioři).
- OdMI -

KDO BY NEMĚL RESPEKT! Takové obsazení – starosta a tři respektovaní kantoři, to by mohli být v pozoru i mnozí
deváťáci (a to je silný kalibr). Tenhle kvartet zralých mužů se však nesešel jako nějaké koncilium, na ledečské radnici
se setkali při příležitosti životního jubilea pana Vladimíra Kirchnera (viz LZ 10/2020). Že by v tomhle složení často
nepadalo slovo škola, lze s úspěchem pochybovat, ale určitě přišlo i na jiná společná a vzpomínková témata. Škoda, že
to nebyla alespoň pololetní „konference“, ti učitelé vypadají v dobrém rozpoložení a mohli by rozdávat dobré známky.  
ok

TENISOVÁ SEZÓNA 2020 – ZVRAT NA DOMÁCÍCH
KURTECH SE NEPODAŘIL
Tenisová
sezona
2020 se i přes počáteční nejistotu uskutečnila.
Vzhledem k netradiční
situaci ohledně koronaviru se soutěž odehrála
bez možnosti postupu
i sestupu. Přihlásilo se
7 družstev a los určil tři
soutěžní utkání. 6. června jsme tedy na tenisových dvorcích hostili

mužstvo Chrudimi. Především díky dobrým výkonům
ve dvouhře jsme brali vítězství 6:3. Ve středu 24. 6. se
odehrálo druhé utkání na Tesle Pardubice. Kvalitnější
domácí zvítězili 7:2. Poslední zápas jsme letošní sezonu
zakončili doma, zápasem s tradičním soupeřem z Holic.
Domácí prostředí jsme tentokrát neuhájili a hosté si odvezli vítězství 7:2. Letošní tým ve složení: Martin Sýkora, Josef Kovář, Jan Čáp, Tomáš Vrbka (viz foto), Tomáš
Fanta, Vojtěch Kroutil, Nikola Křištová, Vendula Kroutilová a Lucie Bartáková tedy ukončil sezonu s bilancí
1 výhra a 2 porážky.
Marek Kroutil

DATEL Ledeč s.r.o.

Marie Majerové 1152, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Hledáme spolupracovníka na pozici:
Konstruktér – navrhování a konstrukce strojů pro povrchové úpravy,
příprava výrobní dokumentace.
POŽADUJEME:
• znalost konstrukční práce v programu
• praxe v oboru vítána
ACAD SOLID EDGE
• znalost angličtiny výhodou
• znalost výkresové dokumentace
• řidičské oprávnění skupiny B výhodou
Kontakt:  Ing. Major Oldřich, telefon 602 389 729, e-mail: major@datel-ledec.cz
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STUDUJTE V LEDČI NAD SÁZAVOU

„S námi na vysokou školu“ = gymnázium Ledeč
nad Sázavou
„S námi práci najdete“ = odborná škola Ledeč nad
Sázavou
Nabízíme žákům základních škol gymnaziální
nebo střední odborné vzdělávání a absolventům
středních škol vyšší odborné vzdělávání.
Gymnaziální vzdělávání je osmileté a čtyřleté,
připravujeme žáky ke studiu na vysokých školách.
V průběhu studia se zaměřujeme na pestré aktivity
a projekty, které vhodně doplňují, rozšiřují znalosti
a dovednosti studentů. Absolventi gymnaziálního
vzdělávání jsou velmi úspěšní na vysokých školách.
V odborném vzdělávání se specializujeme na strojírenství, informační technologie a ekonomiku. Nabízíme obory čtyřleté s maturitní zkouškou v denní formě – Strojírenství (zaměření programování
CNC), Informační technologie, v dálkové formě
nabízíme vzdělávací program Podnikání.
Patříme mezi školy s vysokou úspěšností studentů
u maturitní zkoušky.
Dále lze na naší škole studovat tříleté učební obory s výučním listem – Strojní mechanik, Nástrojař,
Obráběč kovů a Skladník. Absolventi mají velmi
dobré uplatnění na trhu práce.
Absolventi maturitních oborů mohou na naší vyšší odborné škole studovat tříletý vzdělávací program Ekonomika a management podniku s právem
absolventů užívat titul DiS.
V rámci Centra celoživotního učení nabízíme
v odpoledních hodinách nebo o sobotách jazykové
kurzy, odborné ekonomické kurzy, informační technologie a rekvalifikační kurzy zaměřené na oblast
programování ve strojírenství.
Ve škole z cizích jazyků vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Své
znalosti si studenti zdokonalují při odborných jazykových exkurzích v Německu, Rakousku, Anglii, Švýcarsku, Rusku atd., na odborných praxích
u zaměstnavatelů v ČR a v zahraničí. Každoročně pořádáme projekt Den jazyků, kde studenti
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prezentují jednotlivé cizí jazyky a prezentují informace a zážitky z jazykových pobytů ostatním
studentům školy.
Organizujeme studentům odborné přednášky
úspěšných absolventů naší školy.
Naši studenti se každoročně umísťují na předních
místech v krajských i celostátních soutěžích a olympiádách. Nabízíme velmi dobré materiální vybavení
a nová odborná pracoviště. Studentům jsou k dispozici laboratoře chemie, fyziky (včetně hvězdárny),
biologie a odborné učebny jazyků, čtenářské dílny,
automatizace, programování, učebny informačních
technologií, učebna CAD/CAM, fiktivní firma pro
podnikání, svářečská škola, CNC programování,
3D tisk atd. Pro výuku využíváme vlastní multifunkční sál, moderní sportovní halu, FIT centrum
a hřiště s umělým povrchem. Jsme zapojeni v mnoha projektech, které pomáhají studentům rozvíjet
požadované kompetence a zlepšují materiální zázemí školy.
Kraj Vysočina a některé regionální firmy vyplácí ve vybraných strojírenských oborech studentům
motivační a prospěchová stipendia. Studentům,
kteří se ve školních dílnách podílejí na produktivní
práci, vyplácíme odměny. Úzce spolupracujeme se
zaměstnavateli v regionu, do výuky promítáme poznatky z nejnovějších technologií, abychom vzdělávali vysoce kvalifikované odborníky, kteří na trhu
již delší dobu chybí. Žáci učebních oborů mají možnost ve třetím ročníku realizovat odborný výcvik
na pracovištích firem. Postupně budujeme centrum
strojírenského vzdělávání v regionu.
Zveme všechny zájemce o studium a širokou
veřejnost na tradiční dny otevřených dveří školy (viz vložený leták), které se konají v pátek 27.
11. 2020 od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu 28. 11.
2020 od 9:00 do 12:00 hodin. Termíny platí, pokud
to epidemická situace umožní. V opačném případě
přejdeme na podávání informací online.
Informace budeme poskytovat i na Přehlídce
středních škol v Havlíčkově Brodě 24. 11. 2020
od 8:00 do 17:00 (Kulturní dům Ostrov).
Podrobnější informace najdete na webových
stránkách školy www.gvi.cz, kde zveřejníme případné online možnosti nebo Vám budou poskytnuty
přímo na ředitelství školy, kde lze dohodnout návštěvu školy i mimo dny otevřených dveří.
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

NOVÁ MEDIÁLNÍ UČEBNA
NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE
Na ledečské střední odborné škole vznikla
ve školním roce 2019/20 moderní učebna mediální výchovy, nazvaná Mediální doupě. Učebna
umožňuje vzdělávání v neformálním prostředí,
které je pro žáky atraktivní a rozvíjející. Prostory
učebny jsou vhodné k realizaci skupinové i individuální práce a různých jiných netradičních
forem a metod výuky. Učebna je propojena se
školní knihovnou, která byla také zmodernizována a je tak pro čtenáře přívětivější. V posledních
dvou letech do školní knihovny přibylo mnoho
knižních titulů z české i světové literatury, zároveň knihovna disponuje velkým množstvím učebnic, slovníků a jiné odborné literatury.
Nelze vynechat informaci, že specializovaná
učebna vznikla za pomoci našich žáků. Ti nejenže
knihovnu vystěhovali a zase nastěhovali, pomáhali
také s vyklízením těchto prostor. I na vizuální podobě se žáci podíleli. Třída je vyzdobena studentskými pracemi.   
Mediální výchova je v českém vzdělávacím systému poměrně novým tématem. Na naší škole není
samostatným předmětem, její prvky jsou průběžně
integrovány do různých předmětů. Ve výuce je u nás
realizována především v hodinách českého jazyka.
Cílem je žáky vybavit základní úrovní mediální
gramotnosti, velký důraz se klade na prohlubování

kritického myšlení ve vztahu k médiím a sociálním
sítím.
Mediální vzdělávání na naší škole zároveň reflektuje současné trendy v mediálním světě. Ve školním
roce 2019/20 jsme se také zabývali webovou stránkou YouTube, jakožto novou vzdělávací a rekreační
platformou, televizním zpravodajstvím nebo nebezpečím na sociálních sítích. Tento školní rok se nese
ve znamení nového mediálního fenoménu – podcastů. Podcasty lze ve výuce velmi dobře využít, pro
žáky je připraveno mnoho zajímavých témat a aktiv. Doufejme, že se žáci brzo vrátí do lavic a v Mediálním doupěti znovu zavládne tvořivá atmosféra.
Mgr. Adéla Protivínská, učitelka českého jazyka
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B LA H OP Ř Á N Í

V Z P O M Í NKY

P O DĚ KOVÁNÍ

VZÁCNÁ DIAMANTOVÁ SVATBA

BLAHOPŘEJEME našim rodičům, MARII A JAROSLAVOVI
ČERVENKOVÝM z Ledče n. S., kteří spolu vstoupili do společného života na podzim 1960 – tedy před 60 lety a letos tak slaví významné životní
jubileum – diamantovou svatbu.
Hodně štěstí, lásky, tolerance a hlavně pevné zdraví do dalších let přejí
a za vše děkují děti Petr, Jaroslav a Marie s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji starostovi města Ing. Z. Tůmovi, Sboru pro občanské záležitosti zastoupené M. Štěpánkem, Mgr. J. Šťastnému, řediteli ZŠ Nádražní a kolektivu spolupracovníků za blahopřání a dary k mému životnímu jubileu. Na milé,
přátelské a vlastně i pracovní besedě jsme zavzpomínali na školství v minulosti i na problémy ve školství v současné
nelehké době. Dlouholetá neformální spolupráce vedení školy s vedením MěÚ a vedoucím odboru školství a kultury
O. Kubátem byla vždy velmi dobrá. Měla značný podíl na pozitivních výchovně vzdělávacích výsledcích školy. Za tuto
trvalou starost o rozvoj a materiální zabezpečení školství v Ledči n. S. jim patří upřímné poděkování.
Dovolte mi závěrem popřát všem, abychom byli v této velmi náročné, stresující a obtížné době hlavně zdraví, ozbrojili
se trpělivostí a vzájemnou ohleduplností. Musíme věřit a doufat, že brzy snad bude lépe.
Mgr. V. Kirchner
Dne 4. listopadu 2020 oslavila
své 80. narozeniny naše maminka
HANA KAVKOVÁ z Ledče n. S.
Do dalších let jí přejeme hodně
zdraví a pohody.
Manžel, dcera Hana
a syn Milan s rodinami

Dne 29. října jsme si připomněli
dvacáté výročí od náhlého úmrtí pana
JAROSLAVA NOVÁKA z Ledče.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte prosím s námi.
S láskou vzpomínají manželka Marie,
děti Jaroslav, Marie a Jana s rodinami

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 3. listopadu uplynulo 20 let,
kdy nás navždy opustila, ve věku 50
let paní WANDA POLANECKÁ
z Ledče n. S.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.
S láskou manžel, dcery s rodinami,
syn a sestry s rodinami

Dne 17. listopadu letošního roku
uplyne jeden smutný rok od úmrtí pana
JIŘÍHO BĚLOUŠKA z Ledče n. S.
Kdo jste ho měl rád, vzpomínejte
spolu s námi.
S láskou a úctou děti s rodinami

Dne 17. listopadu letošního
roku uplyne 7 smutných let od chvíle, kdy nás opustila naše drahá maminka, babička a prababička, paní
BOŽENA COUFALOVÁ z Ledče n. S.
Dne 29. září 2020 uplynulo 30 let
od úmrtí pana FRANTIŠKA COUFALA
z Ledče n. S. Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste je znali a měli rádi.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina Coufalova

Hřbitov je smutná zahrada,

kde tiše pějí ptáci,
své drahé zde člověk ukládá,
vzpomínat se sem vrací.
Kytičku přineseme,
svíčku rozžehneme,
na Tebe nikdy nezapomeneme.
Dne 18. listopadu uplynou dva smutné roky, kdy nás
navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan JOSEF BLAŽEK z Horní Paseky.
S láskou v srdci stále vzpomíná dcera a syn s rodinami

Roky rychle běží, jako řeky proud a ty
nám tolik scházíš, nedá se zapomenout.
Na konci listopadu, 27. 11., by
oslavil své 80. narozeniny pan   
FRANTIŠEK HOSKOVEC z Bělé.
Na začátku příštího roku, 2. ledna,
uplyne 15 let, kdy nás náš manžel, tatínek a dědeček navždy opustil.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím, spolu
s námi, tichou vzpomínku.
S láskou a úctou manželka, syn a dcera s rodinami
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