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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

PRODEJ „ČESKÉ KNIHY REKORDŮ“ 
V INFORMAČNÍM CENTRU

Zubní pohotovost prosinec 2020

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

5.–6. 12. Szwaczyna Kazimír, 
Okrouhlice 186 Tel.: 569 489 174

12.–13. 12.
Denby Štěpánka,
Humpolecká 244,
Havlíčkův Brod

Tel.: 569 426 107

19.–20. 12. NEOBSAZENO
24.–25. 12. NEOBSAZENO
26.–27. 12. NEOBSAZENO

V listopadu 2020 se rada města sešla dne 2. a 23. listopadu. 
Na svém jednání rada města probrala tyto podstatné body:
• Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytového prosto-

ru – dvou místností v 2. NP o celkové výměře 26,80 m2 
v budově polikliniky.

• Neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 
2020 organizaci Diakonie Broumov (organizace provozu-
jící v Ledči kontejnery na ošacení).

• Schválení smlouvy o pronájmu části pozemku za účelem 
uskladnění dřeva za ulicí Družstevní pánům Stanislavu Pa-
jerovi a Jířímu Chládovi.

• Schválení zveřejnění záměru pronájmu části z pozemku 
parc.č. 2179/2 o výměře cca 434 m2 v k.ú. Ledeč nad Sáza-
vou (v Pivovarské ulici). 

• Schválení jmenování komise pro otevírání obálek s nabíd-
kami a komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu, na stavební práce pod názvem 
„Snížení energetické náročnosti objektu – Objekt sídla Pe-
čovatelské služby“ ve složení: Ing. Zdeněk Tůma, Mgr. Jana 
Hospodková, Bc. Jana Merunková a náhradník Jiří Vrána. 

• Schválení členů inventarizačních komisí na městském úřa-
dě a příspěvkových organizacích města.

• Schválení termínů trhů o trhy vánoční ve dnech 2. 12., 
9. 12. a 16. 12. 2020, a to pouze v případě, že to umožní 
vládní opatření.

• Schválení uzavření nájemní smlouvy k nebytovým prosto-
rám – garáž v domě čp. 450 (Poliklinika) s panem Pavlem 
Černíkem.

• Neschválení žádosti o povolení místa podnikání paní Zu-
zaně Heldtové, trvale bytem Husovo náměstí 7, Ledeč 
n. S.

• Neschválení pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 
16 Husovo náměstí (starý úřad) panu Petru Čermákovi za 
účelem provozování prodejny levných potravin. (Tyto pro-
story slouží jako zasedací místnost pro místní spolky.)

• Schválení prodloužení nájemních smluv v domě s DPS 
a městských bytech.

• Schválení krátkodobého pronájmu dvou místností v suteré-
nu v domě č.p. 555, společnosti Pracolor s.r.o.

Zastupitelstvo města se v měsíci listopadu nesešlo.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je naplá-

nován na 21. prosince 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

Přeji všem čtenářům Ledečského zpravodaje klidné prožití 
svátečních dnů.

Mgr. Michal Simandl, místostarosta

Informační centrum nabízí k prodeji kni-
hu „Česká kniha rekordů“, která přináší 
nové rekordy, zcela nové kapitoly a dosud 
nepublikovaná česká NEJ… Cena publikace 
je 333 Kč. Kniha přináší zprávu o českých 
vynálezech, pozoruhodnostech jednotlivých 
oborů, světových prvenství českých lidí, 
o zlatých českých ručičkách řemeslníků, 

lidových tvůrců, ale také neuvěřitelné vý-
kony našich rekordmanů, kaskadérů, siláků 
a akrobatů, přírodní i zeměpisné pozoruhod-
nosti všech krajů České republiky, nechybí 
význačné osobnosti, světci a poutní místa, 
vynikající česká umělecká díla, světově 
uznávaní umělci…

TIC

HOBBY ZOO Husovo nám. 141 OZNAMUJE ZÁKAZNÍKŮM,
že z důvodu rekonstrukce prodejny bude v lednu 2021 ZAVŘENO.

Poslední prodej 23. 12. 2020. V současné době probíhá
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ RYBÁŘSKÝCH POTŘEB, v prosinci i CHOVATELSKÝCH.

Výhodné ceny! INFO na tel.: 603 572 399
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VYNAHRADÍ NÁM ROK 2021 KONČÍCÍ OŠIZENÝ
ROK 2020?

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S PŘEDSTIHEM

Máme před sebou 3. adventní neděli a krátce po 
ní i nový rok, rok 2021. Ten současný rok nebyl pro 
mnohé jednoduchý a možná, že pro většinu z nás ani 
ne tak fi nančně, jako psychicky. Každého z nás se 
nějakou měrou dotkla tolik zmiňovaná celosvětová 
pandemie Covidu 19. Ano, ošidila nás o cestování, 
kulturní zážitky, divadelní představení, koncerty, 
nakupování, školáky o formu „normálního“ studia, 
některé připravila o zaměstnání, práci, ale co je asi 
nejhorší, o pravidelná setkávání se svými blízkými, 
rodiči, prarodiči a příbuznými, žijícími mimo naše 
domovy. Věřme ale, že zase bude lépe. Nenechme 
se ovlivnit negativními zprávami v médiích, mějme 
svůj vlastní úsudek, rozum. Užívejme si svých ro-
din a přátel, povídejme si s nimi, vzpomínejme na 

krásné společně prožité chvíle. Vyjděme ven do pří-
rody, která je k nám stále vstřícná a laskavá a tolik 
nám toho chce ukázat. Zaposlouchejme se do krás-
né hudby, sáhněme po knihách, které jsme kdysi 
odložili. Nezapomeňme plánovat budoucnost, rado-
vat se z maličkostí a i drobných úspěchů. Važme si 
života a snažme se jej žít a prožít hodnotně, slušně 
a radostně.

Dovolte nám, tak jako v předešlých letech na zá-
věr roku, popřát vám všem jménem vedení Města 
a pracovníků MÚ do nového roku 2021 hodně štěs-
tí, optimismu a hlavně tolik potřebného pevného 
zdraví.

Zdeněk Tůma – starosta města, 
Hana Horáková a Michal Simandl – místostarostové

Současná doba příliš nefandí 
kolektivním sportům a skupino-
vým setkáním na sportovištích, 
ale i tak vás, děti, srdečně zveme 
na nové sportovní a volnočaso-
vé venkovní prvky, které přibyly 
u spolkového domu v Habreku. 
Věříme, že rodinám, které s dětmi 
chodí na procházky, to poskytne 
příjemné zpestření. Je to náš malý 
dárek k Mikuláši. 

-hh-

Vážení čtenáři,
nejspíš by bylo nošením dříví do lesa, připomínat 
výjimečnost roku 2020. Nezdá se, že nadcházejícím 
jedenatřicátým prosincem to skončí. Ještě budeme 
muset být nějaký čas trpěliví, než se zbavíme této 
„chandry“. I s tímhle vědomím vám přejeme, abys-
te byli především zdraví a připravení překonávat 
i překážky, na které jsme z minulých desetiletí ne-
byli zvyklí. Přejeme si, abyste zachovali svou přízeň 
LEDEČSKÉMU ZPRAVODAJI, který snad také 
přispívá k vašemu rozptýlení a pohodě. Budeme se 

i v příštím roce těšit na spolupráci s vámi všemi, kte-
ří nám pomáháte tento měsíčník tvořit.

Nezapomeňte, že i letos si můžete LEDEČSKÝ 
ZPRAVODAJ předplatit na celý rok nebo toto před-
platné věnovat ve formě DÁRKOVÉHO POUKA-
ZU. Veškeré informace dostanete na ledečském in-
formačním centru. V rámci možností prožijte klidné 
Vánoce i přechod do nového roku. Těšíme se, že se 
i v roce 2021 budeme pravidelně scházet nad strán-
kami LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE. Hodně zdra-
ví! Redakce LZ, ok

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA O VÁNOCÍCH:
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

BUDE OD 24. 12. 2020 DO 3. 1. 2021 UZAVŘENO!
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STOLNÍ KALENDÁŘ LEDČE 2021 V PRODEJI

I letošní „osekané Vánoce se přece jen dočkaly 
jedné pěkné tradice z posledních let, a to doplnění 
některých zdobných prvků v centru města. O stro-
mečku píšu na obálce, ten letos neměl dlouhou 
cestu a po letech mezi paneláky a zaparkovanými 
auty se mu dostalo prostoru i obdivu. Zatímco na 
sídlišti ho osvětlovala jen jedna lampa, tady jich 
má desítky a hnízda drobných ptáčků vystřídaly 
třpytivé ozdoby. Andělské trubky u kostela zatím 

zvěstují poselství svátků jen do šustivého listí, ale 
i tady se jistě atmosféra rychle promění. Obří koule 
u autobusového nádraží vystřídaly stejně obří svíce 
v adventním gardu. Tak ať se z jejich postupného 
„hoření“ zvyšuje i naděje na lepší časy a poselství 
našich velkých svátků mezi nás přinese klid a splně-
ní všech přání. Užívejte na svých procházkách měs-
tem všechna vánoční světýlka a buďte především 
všichni zdraví! ok

Město Ledeč nabízí k prodeji stolní kalendáře na rok 2021.
Můžete si je zakoupit v Informačním centru Ledeč n. S. Cena je 65 Kč.
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„POZITIVNÍ“ PODZIM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Druhá vlna covid-19 se na naší škole začala proje-
vovat již na konci srpna, kdy onemocněli první dva 
z našich kolegů, od poloviny září pak přibylo něko-
lik dalších, včetně žáků. Naštěstí se jednalo v obou 
skupinách pouze o jednotky pozitivních a u nikoho 
nenastal těžký průběh nemoci. Jediná třída, kte-
rou jsme museli poslat do karantény, byla 5. B, a to 
fakticky 2 dny před uzavřením všech základních 
škol 14. 10. 2020. V dalších týdnech do podzim-
ních prázdnin pak probíhala prezenční výuka pouze 
žáků speciálního oboru. Výrazně omezen byl provoz 
školní jídelny. Výdej jídel pro externí strávníky byl 
možný pouze „z okénka“ do jídlonosičů (tato situace 
trvá) a do prostorů jídelny mohli pouze zaměstnanci 
a žáci speciálního oboru. Do dnes (25. 11. 2020) se 
nesportuje ani v obou našich tělocvičnách. To však 
neznamená, že jsme přestali vyučovat a nechali žá-
kům uzavřené budovy zcela opuštěné. Stejně jako 
na ostatních školách jsme přešli na distanční výuku, 
která je na rozdíl od jarních měsíců pro žáky povin-
ná. Už v prvních zářijových týdnech jsme objednali 
potřebnou techniku a vlastními silami zajistili zá-
kladní školení vyučujících. Naše škola se rozhodla 
využívat k on-line výuce platformu od Microsoftu 
Offi  ce Teams. Prvních čtrnáct dní jsme se společně 
s žáky a jejich rodiči sžívali s novou technikou, no-
vým softwarem a řešili problémy jednotného způso-
bu komunikace se žáky i rodiči, jako např. zadávání 
úkolů, samostatných prací, zasílání učebních mate-
riálů, pozvání na on-line schůzky, rovnoměrného 
rozložení hodin, frekvence živého vysílání apod. Zá-
roveň jsme začali zapůjčovat zakoupené tablety žá-
kům, kteří nemají potřebnou techniku k dálkovému 
způsobu výuky. Tady bych chtěl upřímně poděkovat 
všem rodičům nejen za trpělivost, ale i za jejich čas, 
který strávili se svými dětmi při distanční výuce, 
a za jejich kritické připomínky či podněty, díky kte-
rým jsme mohli upravovat a vylepšovat pravidla on-
line výuky. Již 4. listopadu se konala první on-line 
porada pedagogických pracovníků a 18. 11. 2020

proběhly historicky první třídní on-line schůzky ro-
dičů a zákonných zástupců žáků. Samozřejmě stále 
je co zlepšovat, někteří z nás museli původní přístup 
k nové formě výuky značně přehodnotit a někteří 
z nás mají stále velké rezervy. 

Obracím se proto na vás, vážení zákonní zástupci, 
abyste v případě jakýchkoliv problémů kontaktovali 
především vyučující svých dětí a případné problémy 
řešili především s nimi, protože zpětná vazba (ať už 
negativní nebo pozitivní) je pro ně nejen důležitá, 
ale posunuje kvalitu výuky zase o něco dál. Kaž-
dopádně už teď si zaslouží poděkování velká část 
pedagogů za svoje nasazení a náročnou přípravu 
na on-line hodiny a všichni pedagogičtí pracovníci 
1. stupně za zvýšený dohled nad žáky při jejich pre-
zenční výuce, za pomoc se zajištěním hygienických 
opatření při stravování nejmenších žáků a ranního 
provozu školní družiny.

V této pro každého jistě náročné době odvádí svou 
kvalitní a nelehkou práci i naši provozní zaměstnan-
ci. Zvýšený úklid, zvýšená dezinfekce povrchů ně-
kolikrát denně, neustálé změny provozu školy vyvo-
lané mimořádnými opatřeními vlády a další věci asi 
nejvíce dopadají na práci zaměstnanců ve školní jí-
delně. Přesto právě zde, díky jejich práci i práci pana 
školníka a některých pedagogů, se podařilo „dokon-
čit“ několika etapovou rekonstrukci školní jídelny, 
a to v podobě nové výmalby, zrenovovaných šatních 
boxů a nového jídelního nábytku. Za barevný návrh 
stěn, nábytku i šaten se sluší poděkovat panu archi-
tektovi Michalovi Váňovi, který se vzdal honoráře, 
i když na něm strávil nemálo hodin práce. V sou-
časné době probíhají práce na rekonstrukci učebny 
výtvarné výchovy a keramické dílny.

Na závěr přeji všem našim zaměstnancům, žákům 
a rodičům, stejně jako všem čtenářům Ledečského 
zpravodaje klidný a spokojený závěr roku, pokud 
možno, prožitý ve zdraví a v kruhu svých blízkých.  

Jaroslav Šťastný, ředitel
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VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍ-
HO DOMU V OBCI VRBKA – Dne 
9. 11. 2020 byly policejním orgánem 
dle § 158/3 tr. řádu zahájeny úkony 
trestního řízení ve věci přečinu kráde-
že a přečinu porušování domovní svo-
body, ke kterému došlo v obci Vrbka, 
kdy doposud neznámý pachatel ne-
zjištěným předmětem vypáčil okno 
do koupelny, vnikl do chalupy, tuto 
prohledal a odcizil starožitné hodiny 
umístěné ve vstupní chodbě domu, 

dále z kuchyně cca 100 let starý mlýnek na kávu bílé barvy s vyobra-
zením švestek, 1 kg mleté kávy Jihlavanka, konzervu rybiček v oleji 
a konzervu párků, z obývacího pokoje dvě starožitné petrolejové lam-
py staré nejméně z roku 1890, dále z obývacího pokoje ze skříňky 
fi nanční hotovost 4.000,- Kč a ledkové světlo na baterky s pohybo-
vým čidlem umístěné na schodišti do podkroví domu, přičemž tímto 
jednáním pachatel způsobil celkovou škodu ve výši cca 54.670,- Kč, 
kde mimo jiné se tohoto jednání pachatel dopustil v době, kdy byl na 
území České republiky usnesením vlády České republiky č. 957 ze 
dne 30. září 2020 vyhlášen nouzový stav a v případě dopadení mu 
hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

ZAPOMNĚTLIVÝ OTEC NEPLNÍCÍ VYŽIVOVACÍ POVIN-
NOST – Dne 15. 11. 2020 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu 
zahájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu zanedbání povinné vý-
živy. Z něho je podezřelý jednačtyřicetiletý otec, který si v období od 

1. dubna 2020 včetně nejméně do 15. 11. 2020 do současné doby ne-
plnil a neplní svoji vyživovací povinnost vůči své dceři, kterou má sta-
novenou rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, potvrzený 
rozsudkem odvolacího KS v Hradci Králové, kdy je povinen přispívat 
částkou 9.000,- Kč měsíčně, splatnou vždy do 5. dne každého měsíce 
předem k rukám matky společné dcery, tedy za prověřované období dlu-
ží na výživném částku ve výši 63.000,- Kč. V případě uznání viny před 
soudem zapomětlivému otci hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. 

POSPREJOVANÁ VLAKOVÁ SOUPRAVA – Dalším případem 
oznámeným na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou je oznáme-
ní ze dne 22. 11. 2020, kdy byly policejním orgánem dle § 158/3 
tr. řádu zahájeny úkony trestního řízení ve věci přečinu poškození 
cizí věci, kdy doposud neznámý pachatel v době od 21:15 hodin dne 
21. 11. 2020 do 05:00 hodin dne 22. 11. 2020 postříkal a pomaloval 
barvou vlakovou soupravu, majitele České Dráhy a.s., stojící na třetí 
koleji vlakového nádraží v Ledči nad Sázavou a to obrázkem o ve-
likosti 12,20 x 2,50 metrů, čímž svým jednáním způsobil škodu ve 
výši nejméně 15.250,- Kč. V případě dopadení tohoto jistě zručného 
,,sprejera“ mu u soudu hrozí trest odnětí svobody v trvání jednoho 
roku, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Vzhledem k tomu, že se blíží čas Vánoc a konec roku 2020, tak 
bych rád touto cestou za kolektiv Policie ČR Obvodního oddělení 
Světlá nad Sázavou a Policejní stanice Ledeč nad Sázavou popřál 
všem spoluobčanům klidné a pohodové Vánoce strávené v kruhu 
svých nejbližších a hodně štěstí v novém roce 2021.

npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S., 
Policejní stanice Ledeč n. S.

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

ČINNOSTI ZA MĚSÍC LISTOPAD 2020

Začátkem dubna 2020 došlo po obsáhlých diskuzích k instalaci 
nového dopravního značení, a tím k označení ulic Hlaváčova, Na 
Sibiři, Pod Stínadly, 28. října v Ledči nad Sázavou pro jednosměrný 
provoz. 

Je před námi zimní období, které prověří účinnost těchto opatření 
a dopad na sjízdnosti vozovek v oblastech, kde byla doprava tímto 
způsobem upravena. Prověrkou nastaveného dopravního systému 
pak bude zejména ulice Komenského. Této změně je nutné věno-
vat dostatečnou pozornost a to tak, aby nedocházelo k dopravním 
nehodám.

Jeden můj kolega, který navštívil minulý měsíc naše město, s ob-
divem sledoval krásu města, ale podotkl, že v Ledči se skoro vždy 
jede z kopce nebo do kopce. Ano, měl pravdu, v létě je to fajn, v zimě 
bohužel pohyb vozidel a chodců limituje sjízdnost a schůdnost. Aby 
se nám po městě dobře jezdilo, chodilo a neklouzalo, to zajišťují naše 
Technické služby. Je fakt, že nemohou být v tentýž okamžik na všech 
místech a podle situace my všichni musíme přizpůsobit svůj pohyb 
a zimní obutí svých motorových miláčků. Přeji nám všem dobré zim-
ní obutí, žádné nehody ani pády.  

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru OVŽP

JEDNOSMĚRKY A ZIMNÍ OBDOBÍ V NAŠEM MĚSTĚ
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Statistiku výjezdů v listopadu 
začínáme u profesionálních hasičů 
3. 11. otevřením uzavřeného bytu 
na sídlišti, v odpoledních hodi-
nách dopravní nehodou osobního 
vozidla s cyklistou u G. Jeníkova. 
Jednotky zajišťovaly místo neho-
dy a tepelný komfort zraněného 
cyklisty do příjezdu zdravotnické 
záchranné služby.

10. 11. jsme s dobrovolnými hasiči Ledeč prováděli od-
straňování stromů z jezu v Ledči. Zasahovali jsme pomo-
cí raftu, lan a navijáků, tato akce trvala několik hodin.

11. 11. se v nočních hodinách sjely tři jednotky k požáru 
komína na rodinném domě v Havlíčkově ulici. Zasahovali 

profesionální a dobrovolní hasiče a hasiči z Kožlí. Od 
11. 11. do 16. 11. výjezdy zahrnovaly technické pomoci, 
transport pacienta pro zdravotnickou záchrannou službu 
a otevírání uzavřených prostor.

18. 11. nás zaměstnala dopravní nehoda osobního vo-
zidla a sanitky za Ledčí, směrem k Bojišti. Nehoda si 
vyžádala jedno lehčí zranění. Měsíc uzavíráme nehodami 
20. 11. u G. Jeníkova, kde na namrzlé vozovce řidič ná-
kladního vozidla převrátil kamion a 23. 11. dopravní ne-
hodou u Vilémovic s jednou zraněnou osobou.

K výčtu jsme se tento měsíc věnovali zejména výcviku 
ve vyprošťování a stabilizaci vozidel a nehodám s rizi-
kem Covid.

ppor. Jan Šimanovský, 
velitel požární stanice Ledeč nad Sázavou

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA 
ČINNOST POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

DOBROVOLNÍ HASIČI V LEDČI – POŽÁRNÍ TECHNIKA 
MUSÍ BÝT V „CAJKU“

Současná nepříznivá doba a lidské a životní situace za-
příčiněné a ovlivněné tzv. „druhou vlnou“ covidové pan-
demie a jejími následky se dotkly snad úplně každého. 
Pocit nejistoty, vratkosti bezpečí a nárůst dosud neosvo-
jených činností v rodinách i jiných sociálních skupinách 
různými způsoby dopadá na psychiku každého člověka. 
Přesto vždy a za každé situace se lze spolehnout, že slož-
ky integrovaného záchranného systému, jehož jsou hasiči 
pilířem, udělají vše pro to, aby jakoukoliv mimořádnou 
událost a její následky zmírnily anebo eliminovaly. 

Ledečští dobrovolní hasiči, kteří jsou všichni tzv. „oby-
čejní“ lidé, kteří mají své rodiny, práci, životy a s tím sou-
visející povinnosti a obtíže, stejně jako všichni ostatní, 
opět prokazují, že lze udělat něco navíc a že sbor a jeho 
jednotka, i přes ztížené podmínky stále funguje tak, jak 
má a to ať se jedná o údržbu, zásahovou činnost, pomoc 
městu anebo dobročinné aktivity. 

Ve večerních hodinách dne 11. 11. 2020 byl jednotce 
vyhlášen poplach, kdy se jednalo o požár sazí v komíně. 
Jednotka vyjela na místo události a zasahovala zde spolu 
s jednotkou HZS a SDH Kožlí. 

V úterý 10. 11. 2020 byla jednotka vyslána k odstra-
nění nebezpečného stavu, který vyvolaly dva padlé stro-
my v toku Sázavy před náhonem u jednoho z ledečských 
jezů. 

Požární technika, zejména vzhledem k nutnosti neu-
stálé připravenosti k výjezdu, vyžaduje v zimním období 
zvláštní péči, aby mráz neohrozil akceschopnost jed-
notky anebo nepoškodil ty části techniky, ve kterých je 
voda. Ventily a potrubí, které nejsou chráněny před mra-
zem, musí být po každém použití odvodněny. Činnosti 
spojené s přechodem na zimní provoz byly další z nut-
ných listopadových aktivit našeho sboru. 

Dne 9. 11. 2020 byla stejně jako v uplynulých letech vy-
hlášena dobročinná sbírka, v letošním roce se jedná o ná-
kup dárků pro klienty Centra denních služeb Barborka 
a Odlehčovací služby Adapta. I v letošním roce projekt 
koordinuje Jana Doležalová a jeho průběh lze sledovat 
a podpořit na Facebooku. V tomto vydání zpravodaje 
bude mít vyhlášená sbírka vlastní příspěvek (str. 15). 

Mgr. Dan Horký 
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OPRAVA KOMUNIKACE V UL. ZAHRADNÍ 

DOSTANEME SE V ROCE 2021 ZA KULTUROU?
NABÍDKA LEDEČSKÉHO IC

V polovině září byly 
zahájeny práce na re-
konstrukci místní ko-

munikace v ulici Zahradní, v úseku od křižovatky s ulicí 
Jabloňová po konec komunikace. Projektovou dokumentaci 
opravy zpracovala společnost AX s. r. o. z Humpolce. Prá-
ce provedla společnost UNIMONT J. C. K., která podala ve 
výběrovém řízení nabídku ekonomicky nejvýhodnější, tzn. 

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Na realizaci akce zís-
kalo Město dotaci z dotačního programu Ministerstva pro 
místní rozvoj „Podpora rozvoje regionů 2019+“ a to ve výši 
2 074 299 Kč. Práce na opravě byly dokončeny v říjnu a cel-
kové náklady činily 3 676 496 Kč vč. DPH. Věříme, že další 
opravená komunikace přispěje ke zvýšení spokojenosti a kva-
lity života obyvatel v dané lokalitě. 

-OdMI-

Přemýšlíte nad tím, čím obdarovat své blízké? Letos jsme to 
vyřešili za vás! Stačí si zakoupit VSTUPENKY či DÁRKOVÉ 
POUKAZY, na tato připravovaná představení:
26. ledna 2021 – VZHŮRU DOLŮ! – od 19:00 hodin v sále 

gymnázia, cena: 380,- 
3. března 2021 – DOKTOR V NESNÁZÍCH – od 19:00 h 

v sále gymnázia, cena: 380,-
23. března 2021 – ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY s písnička-

mi Simony Klímové – od 19:00 hodin v sále 
sokolovny, cena: 280,-

Vstupenky a dárkové poukazy si můžete rezervovat nebo za-
koupit v předprodeji od středy 9. prosince v INFORMAČNÍM 
CENTRU Ledči nebo na http://rezervace.ledecns.cz.

VRACÍME PENÍZE ZA ZRUŠENÁ PŘEDSTAVENÍ!
Žádáme všechny, kteří si zakoupili v TIC Ledeč vstupenky 

na následující představení: ÚSMĚVY J. HANZLÍKA A VESE-
LOU TROJKU (Bělá), aby si vyzvedli peníze za vstupenky do 
18. prosince 2020.

Věříme, že představení na rok 2021 proběhnou již podle plá-
nu. Děkujeme TIC.
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VÍNO A PENÍZE MĚNÍ I MRAVY MUDRCE

„Bacchus et argentinum mutant mores sapien-
tum“, tak věřte, že tenhle citát z titulku platil už 
v antice. Nejspíš se to už stalo každému z vás. Lid-
stvo si totiž odjakživa spojuje svůj život s kapkou 
alkoholu, která bývá spojena ne vždy jen s ušlech-
tilou a povznesenou náladou. Situace se někdy pro-
stě vymkne a jak se zdá z níže uvedených příkladů, 
nevybírá si spektrem inteligence, povoláním ba ani 
věkem. Na letošního silvestra nejspíš nebudeme po-
tkávat hloučky společností trousících se z nočních 
podniků, situace nás uzavřela do domácností a blíz-
kého okolí. Ne že bych vás nabádal, abyste domácí 
péči s alkoholem nějak zvlášť přeháněli, ale kdyby 

to pomohlo zahnat nebo dokonce vyhubit tu koro-
navirovou potvoru, tak bych se přimlouval, abyste 
se o to přičinili. Takhle to ale nejspíš nebude, to už 
by značná část populace byla očkovaná a vědělo by 
se o tom.

Tak jen si dejte skleničku něčeho lahodného či os-
třejšího, abychom uzavřeli tenhle divně strašidelný 
rok a nakročili s rokem novým do lepších a hlavně 
bezpečnějších časů. Doufám, že si v těchto časech 
konce roku a tísnivého uzavírání můžeme dovolit 
trochu frivolnosti a nabídnout vám několik ukázek 
toho, když ta pověstná „špička“ přeteče hranice.

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ  • místo prodeje: rybárna v Barborce• datum prodeje: 20. 12.–23. 12. od 8.30 hod. do 16.30 hod.• v místě zajištěno odborné zabití, oškrabání, vykuchání
a opracování ryb• v prodeji také: pstruh, candát, štika, amur, tolstolobik
tel.: 724 795 387 | 602 100 715• místo prodeje: Husovo náměstí před restaurací Alenka• datum prodeje: 21. 12.–23. 12. od 8:30. do 16.:00 h

tel.: 728 515 924
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

PSTRUHOVÝ • RÁJ

JAKŽE TO BYLO S TĚMI, KTEŘÍ PŘEBRALI? TŘEBA PODLE ABECEDY
Zatímco akademický malíř je pod obraz, anesteziolog skončí v bezvědomí, básník je v limbu, boxer 

ztřískaný, dermatolog je kožený. Dopravák má špičku, dřevorubec je zrubaný, elektrikář nadrátovaný, 
entomolog je na mol, ovšem hudebník na moll, funebrák je tuhý a chmelař jako žok.

Kanonýr je jako dělo, karbaník se zkároval, klempíř je na šrot, avšak pastor je jako slovo boží, kominík 
se zase zčadil a kamarád kovář je zbušený, nad nimi se kymácí kuchař na kaši, květinářka se jen trochu 
nakropila, ovšem kynolog je zas jak doga, lakýrník se zlakoval, letec je jako bomba, loutkoherec je 
zpumprlíkovaný, malíř pokojů zmalovaný, metař nametený, meteorolog na mraky, myslivec piclý, ocelář 
zkalený, ortopéd polámaný, pedagog vyškolený.

Písmomalíř zlinkovaný, pištec zhvízdaný, pneu-servisman je gumový, poslanec odhlasovaný, pumpař 
na totál. Pyrotechnik je jako puma, řezník jako prase, řidič se zřídil, sedlák ji má jako vidle a selka je na 
motyku, sklenář má okno, sládek je nachmelený, soudce jak zákon káže, švadlena je na hadry, tramvaják 
se vykolejil, truhlář je jak prkno, uklízečka na prach, veterinář jako zvíře.

Vyhýbkář zas namazaný, zahradník je zlitý, zoolog má opici, zootechnik skončil jako dobytek, zpěvák 
se zhulákal a zákazník má nakoupíno…

Jak jste si právě přečetli, že přehlídka přirovnání 
je dost vyčerpávající a třeba znáte i jiné. Tak jen 
s mírou, ať nerozšíříte už tak dost populární řady 
nemírných konzumentů alkoholu. Ale ono se také 

říká, že kdo se ráno nestydí, večer se málo bavil. 
Tak já nepozvedám varovně prst, ale sklenku, abych 
vám všem, milým čtenářům, poděkoval za přízeň 
a připil na vaše zdraví. ok
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DARUJTE POD STROMEČEK NADĚJI NA ŽIVOT
MLÁĎATŮM Z PAVLOVA

MALÉ SRNEČKY SE MUSÍ KRMIT MLÉKEM
KAŽDÉ TŘI HODINY

Záchranná stanice Pavlov u Ledče nad Sázavou při-
chází před Vánoci s novým konceptem pomoci. Nově 
se lidé, kteří chtějí pomoci zraněným zvířatům, mohou 
stát jejich kmotry. Přispět mohou na mláďátka, kte-
rým každoročně a v desítkách počtů pracovníci stanice 
pomůžou, vypiplají je a pouští zpět do volné přírody. 
Kmotrem nemusí být jen jednotlivec, ale třeba třída 
dětí, kolegové z práce nebo komerční fi rma. 

„Adoptivní rodiče volí mezi našimi stálými obyva-
teli, kteří se už nemohou vrátit do volné přírody. Pak 
tu ale každoročně máme desítky malých ježků, ptáčat, 
veverek, ale také malé poštolky nebo srnčata, kterým 
pomůžeme vyrůst a následně je vypouštíme zpět do vol-
né přírody,“ popisuje ředitel stanice v Pavlově Zbyšek 
Karafi át. Lidé, kteří mládě do stanice přivezou, často 
chtějí přispět, teď se budou moci stát jejich kmotry.

Péče o mláďata je náročná a pracovníci záchranné 
stanice ji nemohou a ani nechtějí vyčíslit. Například 
malé ptáče se musí krmit téměř každou půlhodinu, 
ježci zase potřebují speciální mléko. Darovat můžete 
500 Kč, až 2.000 Kč a přesně se dozvíte, na co pení-
ze půjdou. Kmotři získají dárkový certifi kát a potvr-
zení o daru, navíc dvě volné vstupenky na prohlíd-
ku stanice. Detailnější informace získají zájemci na 
www.stanicepavlov.eu/pomozte/kmotri-mladat. 

Od ledna do listopadu stanicí v Pavlově prošlo bez-
mála 950 zvířat. Přitom přes 400 z nich byla právě 
mláďata. Téměř tři sta mláďat se podařilo zachránit 
a vypustit zpět do volné přírody.

foto: archiv Stanice Pavlov

Odchov jedné srnky vyjde v nákladech na stravu 
a materiál zhruba na 2.000 Kč. 

V Pavlově se často starají o ptáky zraněné elektrickým 
proudem. Sloupy elektrického vedení jsou pro ptactvo 
často smrtelně nebezpečné. Své o tom ví pracovníci Zá-
chranné stanice Pavlov, kde se v loni starali o 33 po-
pálených ptáků a letos už řešili 27 případů. Pomoci při 
řešení tohoto závažného problému může každý, stačí, 
když lidé nahlásí případy úmrtí ptáků a upřesní danou 
lokalitu. „Pokud víte o sloupech, kde ptactvo bohužel 
často nachází smrt, prosím upozorněte na konkrétní 
místo kolegy z Agentury ochrany přírody a krajiny Čes-
ké republiky, kteří všechny údaje o nalezených ptácích 
shromažďují, evidují a data předávají právě energeti-
kům,“ uvedl ředitel stanice Zbyšek Karafi át.

Ochránci přírody v roce 2015 společně s ornitology 
realizovali terénní průzkum linek vysokého napětí. 
„Výzkum se podařilo dokončit a jeho výstupy, přede-
vším metodické pokyny, které stanovují, jaký typ kon-
strukcí je možné při stavbách a rekonstrukcích sloupů 
používat, výrazně přispívají k postupnému vyřešení 
celé situace,“ informoval Václav Hlaváč, ředitel Re-
gionálního pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, 
který se profesně problematice úhynu ptáků v souvis-
losti s elektrickým vedením dlouhodobě věnuje.

Zraněná poštolka, o kterou se ve stanici starali. Čas-
to mají ptáci popálená křídla nebo pařáty. 

Monika Brothánková 
foto: archiv Stanice Pavlov
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DOKONČENÍ OPRAVY KOMUNIKACE
V UL. HRNČÍŘE V LEDČI

Na konci srpna 
loňského roku v od-
poledních a večer-

ních hodinách došlo na území města k intenzivní 
bouřkové činnosti, provázené silnými a prudkými 
přívalovými srážkami. V důsledku těchto prudkých 
dešťových srážek došlo k zvednutí hladiny zatrub-
něného drobného vodního toku, který se nachází 
pod komunikací v ul. Hrnčíře. Korytem se valilo 
množství různého materiálu, který postupně způ-
sobil přehrazení zatrubněné části vodního toku. 
Následně došlo tlakem vody k poškození samot-
ného průtočného profi lu vodního toku pod ko-
munikací a k vážnému poškození vozovky části 
komunikace v úseku od autobusového nádraží ke 
křižovatce s ul. Jaroslava Haška. Rozsah poškození 
vozovky byl tak velký, že poškozená komunikace 
musela být dočasně zcela uzavřena, následně byla 
provedena její provizorní úprava a byla napláno-
vána celková rekonstrukce. V této souvislosti byla 
podána žádost o dotaci na obnovu majetku poško-
zeného živelní pohromou v roce 2019 z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj. Dne 16. 6. 2020 
jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu 11791 
– Obnova obecního a krajského majetku po živel-
ních pohromách, ve výši 4 382 828 Kč. Dodavatel 
stavebních prací byl vybrán ve výběrovém říze-
ní, kdy nabídku ekonomicky nejvýhodnější podle 
zvoleného hodnotícího kritéria, tedy nabídku s nej-
nižší nabídkovou cenou ve výši 6 178 569 Kč vč. 
DPH, podala Hradecká společnost s. r. o. a s touto 
společností byla 26. 3. 2020 uzavřena příslušná 
smlouva o dílo. V rámci realizace akce musela být 
nejprve zhotovitelem zajištěna výroba železobeto-
nových prefabrikátů k zatrubnění vodoteče, jehož 
celková rekonstrukce musela být provedena. Prá-
ce na opravě komunikace byly zahájeny o prázd-
ninách a hotové dílo bylo předáno objednateli 
30. 10. 2020 s tím, že drobné vady a nedodělky 
byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno ke dni 
12. 11. 2020. Celkové náklady na opravu nakonec 
činily 6 413 024 Kč vč. DPH. Věříme, že oprava 
této komunikace v centru města přispěje k plynu-
losti silničního provozu a zvýšení jeho bezpečnosti 
a rovněž ke zlepšení spokojenosti a kvality života 
obyvatel města. 

-OdMI-
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NEJDŘÍV SE TAKÉ MUSEJÍ SKLIDIT A PEČLIVĚ ULOŽIT

V záplavě receptů a návodů v nejrůznějším tis-
ku i bohatém spektru médií všeho druhu stále 
vidím „retro“ na šťastné časy našich babiček, co 
všechno naše babičky uměly a s čím si čiperně 
věděly rady. Citově nejbarevnější jsou ale zejmé-
na ty, které se dotýkají kuchařských receptů ze 
všech oblastí chutí. Čas podzimních sklizní, zrání 
ovoce a samozřejmě také blížící se doba Vánoc 
tyto aktivity jen násobí. Naprázdno polykám, 
když vidím ty dobroty třeba z obyčejných jablí-
ček. Jestli si jich dost považujeme (při pohledu 
na tržní cenu docela určitě). Při mých procház-
kách vidím, že ne všechna jablíčka našla správ-
nou cestu do sklepů k uložení na zimu. Je řada 
zákoutí, sadů, zahrad, kde už letos jablíčka bez 
užitku popadala nebo se z posledních sil drží ve 
větvích. Naše „babičky“ by je tam nenechaly a je 
také pravda, že o tuhle část se většinou postarali 
dědečkové, které v té mediální retro kampani po-
někud postrádám. On i ten pojem babiček bude 
poněkud časově rozevlátý, znám babičky, kterým 
není ještě ani čtyřicet i ty, které si leccos ukuchtí 
ještě v pětaosmdesáti.

A ještě k těm našim jablíčkům. Viděli jste někde 
ve zdravých výživách třeba křížaly nebo hruško-
vou prachandu? Dost pochybuju, ale docela určitě 
tam bude sušená papája, mango, ananas, banán…

Vlastně jsem tím chtěl říct, že svět našich babi-
ček (dědečků taky) nebyl tak zúžený na kuchyň-
ské laskominy, že si většinu věcí kolem sebe, ži-
vobytí zejména, museli vypěstovat i ošetřit sami 
a za nemalé úsilí, a to v podmínkách, které si už 
dnes umíme jen těžko představit. Buchtu s jablko-
vými povidly, štrůdl, vdolky s jablky nebo třeba 
ten rychlý kompot z jablek, který se podával hned 
k obědu, bych si od babičky dal taky moc rád. 
Když přidám atmosféru toho času, vidím staré 
nádobí, letitý nůž, vyšívanou dečku na stěně, tak 
se mi sbíhají sliny v puse, ale také mi vlhnou oči. 

Abych to své morousovské pojednání přeci jen 
trochu odlehčil, přidám laskavé verše pana Fran-
tiška Novotného. 

ok 
 

Kuchyně nejsou už jako kdysi,
fandíme robotům a myčce,

v té naší ale stále visí
stařičká dečka po babičce.

Nic lepší radu nenabídne,
proto jsme si ji nechali,

babička tvrdí, že slovo vlídné
člověku hubu nespálí.

HRAČKY – PAPÍR WWW.TK-SHOP.CZ
Vítáme Vás v nově založeném e-shopu, kdy jsme se po 25 letech pro-
deje hraček a kancelářských potřeb rozhodli nabídnout Vám, našim zá-
kazníkům, možnost nakoupit bezpečně a z pohodlí domova. Zásilka Vám 
bude doručena na Vámi zadanou adresu anebo na Vás počká připravena 
k osobnímu výdeji v naší kamenné prodejně. Příjemný nákup!
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PROTĚŽ I KACHNÍ HLAVA PATŘÍ DO MÝCH
VZPOMÍNEK VÁLEČNÝCH LET

MODRÉ PLAVKY S BÍLOU SPONOU MI MÁLEM
BYLY OSUDNÉ

Tak všechny tyhle spojitosti se objeví ve vzpo-
mínkách paní Aleny Vosmíkové. Její reminiscence 
si u našich čtenářů našly velkou oblibu. Samozřej-
mě, že to budou spíš ti starší a etablovaní Ledečáci, 
kteří si dovedou pospojovat místa i jména. Chválou 
nešetřil ani pan dr. Vostatek z Pardubic, obsáhlým 
dopisem s některými upřesněními a malými doplňky 
(dopis jsem předal autorce). Paní Alena mně možná 
bude trochu hubovat, že jsem jí texty trochu zpřehá-
zel, ale níže uvedený příspěvek mi hned přišel jako 
vítané čtení pro vánoční vydání zpravodaje, myslím, 

že jsem se trefi l a z přízně paní Vosmíkové se neztra-
tím. Ostatně máme ještě nějaké plány, jak Ledečský 
zpravodaj obohatit o tyto memoárové části. I když 
ten prevít žlučník paní Alenu teď trochu pozlobil, 
věřím, že při troše vánoční disciplíny už budeme po 
Novém roce připravovat zas nové články. Tak vrať-
me se v pomyslném kalendáři na čas, před 80 lety, 
někam do konce 30. let minulého století. Z těch dob 
je i fotografi e, kde je malá Alenka v bezpečí náruče 
svého milovaného táty a v těsné blízkosti své stejně 
milované maminky.  ok

Když začala II. světová válka, 
byl otec v roce 1938 povolán ke 
svému pluku do Svatého Liptov-
ského Mikuláše, kde sloužil zá-
kladní vojenskou službu. Mamince 
tenkrát přivezl horskou protěž, pro 
kterou, jak říkal, nasadil, na velice 
nepřístupném místě, vlastní život. 
Maminka ji měla vloženou v pa-
mátníku, dokud se časem protěž 
úplně nerozpadla. Když otec naru-
koval, často ji brala do rukou. Otec 
tam ale dlouho nepobyl. Napřed 
nám přišla bednička plná hroznů, 
které nám ve sklepě vydržely až 
do Vánoc. Otec se vrátil také ještě 
před těmito svátky jako záložák, 
neboť ti, co měli rodiny a byli ži-
viteli rodiny, na frontu nemuseli.

Pamatuji se, že tenkrát napadlo 
hodně sněhu a pro otce přišli, aby 
šel prohazovat silnici. Každá obec 
měla svůj úsek, ale otec nemohl, 
neboť hlídal mě a pekl vánočky. 
Maminka měla službu na poště 
v ústředně, kde už tenkrát byla 
nepřetržitá služba. Povrch silnice 
se uhlazoval těžkým dřevěným 
pluhem, který táhli voli některého 
sedláka. Koně měl tenkrát v Habre-
ku jen pan Fulín v hospodě, který 
s nimi ovšem také pomáhal. Pluh 
rádi ráno zatěžkávali kluci, kteří 
chodili do Ledče do školy. Ráda 
jsem slýchávala cinkot rolniček, 

kterými byla zvířata vybavena. 
Pamatuji si, že den před Vánocemi 
zabíjel tatínek kachnu tak, že ji po-
ložil na špalek a usekl jí hlavu. Ne-
byly mi ještě čtyři roky a já stále 
slyšela, jak se ve válce zabíjí a tak 
se mi zdál sen, jak tatínkovi také 
usekli hlavu a ta hlava byla kach-
ní. Dlouho mě ten zlý sen provázel 
a já se bála, aby nemusel táta do 
války. To už pracoval v Ledči na 
Pikově pile. Když jsem měla začít 
chodit do školy, řekli mi rodiče, že 
se budeme stěhovat do Ledče a já 
se nemohla dočkat. Vodu jsem už 
od malička měla ráda a tak jsem se 
na řeku Sázavu těšila. Poslední léto 
v Habreku mi maminka koupila 
nové plavky, první v mém životě. 
Byly bleděmodré a na zádech byla 
ramínka, spojená bílým kroužkem. 
Bylo ještě léto, ale už k večeru, 
kdy jsem toho dne, zrovna v těch-
to plavkách, byla viděna naposle-
dy. Měli jsme malé hospodářství, 
a tak všichni měli plno práce, když 
babička zjistila, „že nejsem“. Pod 
vesnicí byl takový rybníček, kam 
chodili pro vodu pro svá zvířata ti, 
kdo neměli vlastní studnu. Voda na 
pití a vaření se nosila ze vzdáleněj-
ší studánky dole u louky. Onomu 
zmíněnému rybníčku, v němž byly 
žáby a pijavice, jsme říkali Jáma, 
ale i tak jsme se tam my děti občas 

v parném létě koupaly. A tak kro-
ky mých rodičů vedly prvně tam. 
Protože se už setmělo, prohrabá-
vali dno hráběmi. Zapojila se prý 
celá vesnice, tatínek jel na kole do 
Souboře, kde jsem také občas po-
bývala, ale jako by se po mně sleh-
la zem. Asi kolem druhé hodiny 
ranní, babička už unavená, si šla 
odestlat postel a já tam spala pod 
duchnou nalepená na zdi. Tak celá 
akce šťastně skončila a já doživot-
ně ponaučená, pokud jsem neměla 
své děti, vnoučata i pravnoučata 
na očích, napřed prohledala skříně 
postele a ostatní zákoutí v bytě.     

Alena Vosmíková
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VÁNOCE BUDOU! COVID si s námi hraje, 
objevuje se a skrývá. Opatření omezují každého. 
Země se zadlužuje, některá odvětví jsou na pokraji 
krachu. Lidé chudnou a včerejší jistoty se mění do 
dnešních zmatků a budoucí beznaději pro mnohé. 
V médiích se objevila zpráva, že Vánoce vlastně 
nebudou. Lidé si pořádně nenakoupili, dárky je 
obtížnější opatřovat a lidé jsou unavení a zmoře-
ní. Všechno je to pravda, ale naše Vánoce si s tím 
snadno poradí. Vzpomínám si, jak jsem kdysi 
24. 12. pracoval sám daleko od domova v cizím 
městě. Vracet jsem se měl až za několik dní. Nic 
slavnostního jsem nechystal, neměl jsem čas ani 
náladu. K večeři chléb a sýr, po jídle ještě práce. 
Vše jsem stihl a vyšel si do tmavých ulic na malou 
procházku. Okna domů svítila, tlumeně zněla hud-
ba a dětské hlasy. Mrzlo, začal padat sníh, vzduch 
najednou voněl a slyšel jsem koledy. Vánoce si 
mě našly. Najdou nás i v těchto podivných časech. 
Zvěstují prosté a rozumem nepochopitelné tajem-
ství. Říkají nám, že bude líp, protože „Narodil se 
Kristus Pán, veselme se,…“. 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
24. 12. ve 24.00 Půlnoční mše svatá
25. 12. v 9.00 a v 17.00 mše svatá
31. 12. v 15.00 Mše svatá s poděkováním za uply-

nulý rok
1. 1. 2021 v 9.00 a v 17.00 Slavnostní mše svatá 
Během ledna – Tříkrálová sbírka (pro CHARI-

TU)
25.12. – 19. 1.2021 Prohlídka jesliček v kostele je 

možná po každé mši svaté.
Podrobnější seznam akcí naleznete na: www.le-

decns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI 
25. 12. Slavnost Narození Páně, 1. Svátek vánoční
26. 12. Sv. Štěpána, 2. svátek vánoční 
27. 12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty 
27. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže (za jeho vedení za-

čala stavba baziliky sv. Petra ve Vatikánu) 
6. 1. 2021 Slavnost Zjevení Páně – Tři králové

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

ROK SE S ROKEM SEŠEL A S NÍM I PROJEKT
„VÁNOCE 2020“,

Podzimní a chladné počasí nás 
nyní směle doprovází a my se vě-
nujeme mnoha aktivitám. Sezná-
mili jsme se se svátky v měsíci 
listopadu, povídali jsme o Památ-
ce zesnulých – dušičkách, proč se 
slaví a zajeli jsme zapálit svíčky 
na hřbitovy svých přátel a kama-
rádů. Svatý Martin letos sice ne-
přijel na bílém koni, přesto jsme 
si rádi společně sedli a popovídali 
o jeho příběhu. Připomněli jsme si 
také pranostiky, které se k tomu-
to období vážou. V centru jsme 
upekli moc dobré martinské roh-
líčky, které jsme naplnili ořecho-
vou náplní. 

Nyní se věnujeme přípravě na 
Vánoce. Pečeme voňavé perníčky, 
vyrábíme adventní svícny a vá-
noční ozdoby. Také se věnujeme 

tématu zdraví – ve zdravém těle 
zdravý duch. Téma je v dnešní 
době aktuální. Když nám počasí 
dovolí, rádi vyrážíme ven do pří-
rody. 

Letošní Vánoce budou vzhle-
dem k současné zdravotní situaci 
možná trochu vypjaté, přesto vám 
všem přejeme jejich, co možná 
nejvíce, příjemné a klidné prožití 
a doufáme, že se s novým rokem 
postupně navrátí i staré pořádky 
a budeme se moci opět aktivně 
setkávat se svými blízkými a ka-
marády a prožívat společně hezké 
chvíle. 

Také děkujeme všem sponzorům 
a dárcům, díky jejichž štědrosti 
jsme mohli i tento rok poskytovat 
kvalitní sociální službu a zajistit 
našim klientům dostatek podnětů 

a zážitků, které obohacují jejich 
život. Seznam sponzorů nalezne-
te na stránkách www.hata-ops.cz. 
Naši činnost lze také sledovat na 
FB Centrum denních služeb Bar-
borka. 

Eva Moravcová a Kateřina 
Vondrová, CDS

který bude jako v minulém roce pomáhat zpříjemnit 
Vánoce těm, kteří nemohou vánoční svátky prožít 
jako ostatní. I letos jsou vybrány dvě služby, které 
sbor ledečských dobrovolných hasičů oslovil a požá-
dal je o seznam přání.

V letošním roce jsme vybrali ledečské Centrum 
denních služeb Barborka, nejvýraznější článek Háty, 
o. p. s., které začalo poskytovat ambulantní sociální 
službu v říjnu 2014. V současné době jsou jeho cílo-
vou skupinou děti a dospělí s mentálním, fyzickým či 
kombinovaným postižením, a to ve věku 7–80 let.

Centrum denních služeb nabízí uživatelům sociál-
ních služeb možnost navázat sociální kontakty mimo 
domov. Poskytuje péči v oblasti sociální, integrační 
a výchovně vzdělávací za účelem nalézt porozu-
mění, podporu, zázemí a tím dosáhnout co největší 
míru nezávislosti handicapovaných na pomoci okolí 
v běžném životě.

Klienti centra se učí novým činnostem a schopnos-
tem, které mají za úkol usnadnit jim běžný život ve 
společnosti, nebo alespoň udržet schopnosti stávají-
cí. Základem je umět se pohybovat v majoritní spo-
lečnosti, dbát při tom na základy slušného chování 
a umět strpět různé nepříjemné situace. Základem je 
vytvářet přátelské prostřední, posilovat soběstačnost, 
mít individuální přístup k uživateli, ovšem do té míry, 
aby nebyly ohroženy další osoby. 

Druhou službou je Adapta Jihlava aneb „Spolu je 
nám všude dobře“, která poskytuje podporu těm, kte-
ří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstač-
ností z důvodu zdravotního postižení, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, 
současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet 
jim bezpečné a podnětné prostředí. 

Do cílové skupiny služby spadají osoby s mentál-
ním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 
7–64 let. Služba nabízí pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygi-
eně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytuje stravu nebo pomoc při zajištění stravy. 
Dále poskytuje ubytování, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakt se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické čin-
nosti a pomáhá při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Koordinátorka projektu je za ledečské hasiče Jana 
Doležalová, na kterou nechť se zájemci o pomoc 
a materiální podporu obrátí s případnými nabídka-
mi, tak, aby se některé dary nesešly dvojmo a ně-
které naopak nebyly opomenuty. 
Kontaktní email: projektvanoce2020@seznam.cz

Jana Doležalová
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PROJEKT NA CESTĚ POKRAČUJE I V OBDOBÍ
NOUZOVÉHO STAVU

I v období nouzového stavu 
pokračuje projekt Na cestě, který 
Domov Háj realizuje od 1. září 
2019. Do projektu jsou zařazeny 
mimo jiné aktivity zaměřené na 
získání základních kompetencí 
v oblasti práce na PC, které se 
klientům v současném náročném 
období hodí např. pro komuni-
kaci s přáteli prostřednictvím e-
mailu. Dále aktivity, ve kterých 
se věnují přípravě jednoduchých 
jídel a získání základní fi nanční 
gramotnosti.   

V období nouzového stavu po-
kračují i práce na stavbě domů, 
do kterých se bude část klientů 
domova stěhovat. Staví se zde 
dva domy pro pobytové sociální 

služby komunitního typu. V do-
mech bude žít celkem dvanáct 
lidí. V prvním domě bude pro šest 
osob poskytována služba chráně-
né bydlení. Dům bude rozdělen na 
dvě oddělené domácnosti – v jed-
né budou žít čtyři klienti, ve druhé 
dva. Druhý dům v Ledči je určen 
pro šest lidí, kteří potřebují vy-
sokou míru podpory, bude v něm 
poskytována služba domov pro 
osoby se zdravotním postižením 

Domov Háj prochází procesem 
transformace pobytových sociál-
ních služeb. A lidé s mentálním 
a kombinovaným postižením, 
kteří již žijí ve Světlé n. S., mají 
daleko více možností zapojit se 
do společensko-kulturního ži-
vota a žít obvyklým způsobem 
života (tzn. chodit i do práce), 
než zbývající část klientů orga-
nizace, kteří žijí dosud v domo-
vě nedaleko Ledče. Věříme, že 
i dalších dvanáct klientů domo-
va, kteří se během příštího roku 

budou do Ledče n. S. stěhovat, 
získají a za podpory pracovníků 
využijí, možnosti, které jim život 
ve městě nabídne. Kromě Ledče 
budou klienti Domova Háj žít ve 
Světlé n. S., H. Brodě, Chotěboři 
a G. Jeníkově. 

Mgr. Andrea Šeredová, 
pracovnice pro komunikaci 

s veřejností, Domov Háj, p.o.
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PODNIKÁME NA STŘEDNÍ ŠKOLE
V LEDČI NAD SÁZAVOU

Založit si 
svoji fi rmu? 
Zjistit, co ob-
náší podniká-

ní? V Ledči si to mohou zkusit formou fi ktiv-
ní fi rmy studenti gymnázia, střední odborné 
a vyšší odborné školy. Fiktivní fi rma, nejčas-
těji společnost s ručením omezeným, je zapo-
jena do systému fi ktivních fi rem organizova-
ných Centrem fi ktivních fi rem ČR, obchoduje 
a komunikuje s jinými fi ktivními fi rmami, na-
kupuje a prodává zboží, zabývá se propagací 
své činnosti. 

Ve školním roce 2020–2021 pracuje ve škole 
již šest fi ktivních fi rem. Jejich práce je v roce 
2020 odlišná v porovnání s předcházející-
mi lety, ovlivňuje ji totiž epidemická situace 
COVID-19. Studenti pracují v rámci distanč-
ní výuky online, připravují vizitky, katalogy 
výrobků nebo zboží, grafi cké návrhy reklam-
ních materiálů, pomocí kalkulačních technik 
stanovili ceny. Získávají ale naopak digitální 
a komunikační dovednosti, vedou online ho-
vory v aplikaci MS Teams. V minulých letech 
aktivně studenti připravovali školní veletrh 
fi ktivních fi rem, který probíhal v listopadu na 
dnech otevřených dveří. Bohužel v letošním 
roce nám současná situace neumožňuje vele-
trh fi ktivních fi rem zrealizovat. 

Ve 3. ročníku střední odborné školy oboru 
informační technologie studenti pracují ve 
fi ktivní fi rmě „AKIWI, s. r. o.“. Předmětem 
podnikání je prodej nápojů, džusů, moštů. Stu-
denti 2. ročníku vyšší odborné školy pracují 

od září ve fi ktivní fi rmě GoldenCoast Photo-
graphy, s. r. o., která se zabývá fotografi cký-
mi službami. Při distanční výuce připravují 
katalogy s nabízenými službami, reklamní 
materiály a pokouší se o tvorbu virtuální pro-
hlídky učeben školy v Koželské ulici. Další 
činnosti se zaměří na tvorbu webových strá-
nek. Na gymnáziu pracují v septimě druhým 
rokem dvě fi ktivní fi rmy Palisovy svačinky, 
s. r. o., které se zabývají prodejem občerstvení 
fastfoodového typu, a Izza Plast, s. r. o., která 
se zabývá prodejem plastových výrobků, ur-
čených především k práci na zahradě (květi-
náče, kompostéry, konve …). V sextě jsou za-
ložené dvě fi ktivní fi rmy – Delta, s. r. o., která 
se zabývá obchodováním s oblečením vlastní 
značky. Druhou fi ktivní fi rmou je společnost 
s ručením omezeným R4E, s. r. o., která nabí-
zí pořádání kulturních, společenských a spor-
tovních akcí. V současné době zatím má fi rma 
ve své nabídce služby k pořádání těchto akcí 
např. pronájem prostor, zajištění občerstvení, 
hudby a doprovodného programu, ale do bu-
doucna se chce zaměřit na akce soukromého 
charakteru (svatby, večírky pro fi rmy apod.). 
Fiktivní fi rmy ze septimy a sexty se aktuálně 
připravují na on-line veletrh, který se koná pod 
záštitou fi ktivní banky Metropolitní univerzity 
Praha na začátku prosince.

Studenti ve fi ktivních fi rmách aktivně rozví-
její své podnikatelské kompetence. Doufáme, 
že po absolvování školy studenti tyto znalosti 
a dovednosti využijí v praxi a podnikání. 

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání 
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VERONIKA POMÁHÁ POTŘEBNÝM

Říká se, že příklady táhnou. V této složité době se 
více než jindy objevují příběhy lidí, kteří pomáhají 
druhým. Naše čerstvá úspěšná maturantka Veronika 
Štěpánková si pomoc svým bližním zvolila za svoje 
budoucí povolání.

Na jaký obor jsi teď po prázdninách nastoupila?
Nyní studuji obor Zdravotně sociální pracovník.

Proč sis právě tohle zvolila?
Tento obor jsem si zvolila, protože mě vždy bavila 

komunikace a celkově práce s lidmi. Obor a obec-
ně sociální obory nabízí hlubší poznání a vzdělání se 
o dnešní společnosti a problémech v ní, o což já jsem 
se už dříve celkem zajímala a dost mě to baví.

Jak výuka začala?
Musím říct, že začátek byl docela chaotický. Stej-

ně jako většina studentů, jsem se zúčastnila výuky 
pouze prvních 14 dní a poté nám nezbyla jiná mož-
nost, než pokračovat z domova. Nicméně i těch pár 
dní ve škole stačilo na to, aby si člověk uvědomil, 
že například maturita nebylo nic oproti tomu, co ho 
v budoucnu čeká. Ale tím nechci nikoho strašit samo-
zřejmě, musím říct, že škola se snaží být co nejvíce 
vstřícná a každý se Vám tu snaží co nejvíce pomoci, 
takže začátek nebyl nijak extrémně obtížný.

Jak vás postihla opatření a nouzový stav?
Kromě zrušení prezenční formy studia, jsem díky 

mému oboru a zaměření musela nastoupit k výpomo-
ci do jihlavské nemocnice. Což pro člověka, který 
nemá absolutně žádné zkušenosti se zdravotnictvím, 

je celkem šok. Ale zpětně to beru jako skvělou zkuše-
nost. V této situaci je jakákoliv pomoc velice potřeba 
a každý, kdo má tu možnost, by měl jakkoli pomoci.

Jak ses dostala k práci v pečovatelském domě v Ledči 
n.S.?

Dalo by se říct, že celkem náhodou. Před třemi lety, 
kdy jsem se absolutně nezajímala o nějakou práci 
s lidmi a v podstatě mě to spíše nebavilo a nezajíma-
lo, jsem sháněla letní brigádu. Moje mamka, která 
zde v té době také pracovala, přišla s tím, že by se 
jim tam další pomoc velice hodila, a tak jsem tam 
s absolutně nulovým očekáváním nastoupila a díky 
této zkušenosti mi obecně práce a komunikace s lid-
mi přirostla k srdci a díky tomu i nyní studuji tento 
obor.

Co tě tam baví?
Nejen v pečovatelském domě, ale obecně na této 

práci mě baví rozmanitost této práce. Člověk má díky 
tomuto oboru možnost poznat téměř všechny vrstvy 
společnosti a seznámit se s jejich problematikou, od 
práce se seniory přes práci s dětmi, závislými, až po 
práci se zdravotně i psychicky znevýhodněnými lid-
mi. K tomu samozřejmě, jak už jsem zmiňovala výše, 
mne nejvíce baví a zároveň naplňuje samotná práce 
s lidmi.

Co je pro tebe nejhorším problémem?
Pro mě je asi největším problémem takový ten 

„první kontakt“ s klientem. Samozřejmě opět nejen 
v pečovatelském domě, ale celkově. Člověk musí být 
velice opatrný, protože neví, v jaké situaci se ten dru-
hý právě nachází, nebo jakou má minulost, ale stále 
je důležité s ním udržovat plnohodnotný kontakt.

Co seniorům nejvíce chybí?
Z vlastní zkušenosti můžu říct, že jim zčásti chy-

bí sociální kontakt a pochopení. Dnes v této situaci 
má tento problém asi většina z nás, ale na seniory 
a celkově na osoby s určitým důvodem pro sociální 
distanci, se dost často zapomíná, i mimo krizové ob-
dobí. Každý z nás potřebuje být součástí společnosti 
a lidem, kteří v ní být nemohou být aktivně zapojeni, 
je potřeba tento pocit kontaktu s ostatními dodávat. 
Možná to někomu může přijít hloupé nebo nedů-
ležité, ale člověk by nikdy nevěřil, jak se druhému 
dokáže zlepšit jak psychický, tak z části i zdravotní 
stav díky pouhému rozhovoru nebo díky jen malému 
povzbuzení.

Jak vás ovlivňuje koronavirová krize?
Myslím, že každého z nás tato situace nějak ovliv-

nila. Mne osobně nijak závažně, ale člověk se podle 
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ČTENÁŘSKÝ KLUB NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU

Už jsi četla poslední knihu od Rowllingové? A ko-
lik jsi toho přečetl od Zibury? Tebe to fakt baví, jo? 
To já radši fantasy… 

Takovouto konverzaci asi neslýcháme mezi mla-
dými lidmi příliš často. A pokud mluví o Hře o trůny, 
mají spíš na mysli proslulý seriál, než zážitky z četby 
knižní předlohy. Přesto se ovšem najdou mladí čtenáři, 
kteří se rádi podělí o zážitky z četby, doporučí to, co 
je nejvíce zaujalo., a odradí od knihy, ve které skončili 
na 20. stránce ze 300 a ke které se už nikdy nevrátí. 
Přinejmenším na ledečském gymnáziu je několik čte-
nářů, kteří našli dost chuti, nadšení a času (jeden by 
nevěřil, jakému množství mimoškolních aktivit se stu-
denti věnují) na setkávání ve čtenářském klubu. 

Od září se v něm čtenáři scházejí jednou týdně 
v knihovně gymnázia. Ta je vhodná nejen kvůli množ-
ství knih, které mohou být inspirací i „potravou“, ale 
také kvůli milému prostředí a pohodlnému sezení, 
které jsou někteří schopni proměnit i v ležení. 

Už první schůzka klubu ukázala, že co čtenář to 
jiné gusto. Zatímco jedna čtenářka nedá dopustit na 
dobrodružnou fantasy, druhá si libuje ve čtení živo-
topisů hudebníků a sportovců, další člen momentálně 
podlehl cestopisům a tak bychom mohli pokračovat. 
Tuto okolnost nicméně nevnímáme jako slabinu, ale 
naopak jako možnost vzájemného obohacení a inspi-
race k četbě. Ovšem tak jako všem ostatním i naše-
mu klubu zkomplikovala činnost epidemická situace 
a uzavření škol. 

Schůzky se sice uskutečňují on-line, ale více než 
v jiných aktivitách je zřejmé, že osobní neformál-
ní kontakt je nenahraditelný. I zábavný, zajímavý 
a podnětný rozhovor o knížkách totiž ztrácí na pří-
jemnosti a atraktivitě, pokud probíhá přes obrazov-
ku PC. Další potíží je uzavření knihoven (nejen té 
školní). Jestliže se členové klubu shodnou na knize 
pro dlouhodobou četbu, není pravděpodobné, že ji 
všichni najdou v domácí knihovně. A do školní či ve-
řejné se nedostanou. Ale i s tím si dokážeme poradit! 
Dají se číst i ofocené povídky, mohou se přeposlat 
odkazy na literaturu, která je dostupná na interne-
tu (např. www.e-knihovna.cz), je možné zhlédnout 
streamovaná divadelní představení či jejich záznamy 
(www.dramox.cz). Ano, ale i tak se všichni těšíme, 
až se uvidíme ve škole v knihovně, přestože nám část 
obličeje bude zakrývat rouška.

Je třeba také uvést, že fungování čtenářského klu-
bu je podpořeno z projektu „Poznáváme svět“, reg. 
č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014078 realizova-
ného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. Podpora se projeví především na výraz-
ném obohacení gymnaziální knihovny dalšími kniha-
mi pro naše studenty. 

Takže všem, nejen členům našeho čtenářského klu-
bu, přejeme příjemné zážitky s knihami. 

Lenka Trtíková 
– členka čtenářského klubu

mě v takovéto situaci lépe naučí pracovat se svými 
prioritami a více si začne cenit takových drobností, 
jako je kontakt s přáteli, rodinnou a celkově věcí, kte-
ré byly dříve samozřejmostí.

Jaké máš studijní a profesní plány na nejbližší roky?
Můj nejbližší plán je pochopitelně dostudovat vy-

sokou školu a získat co nejvíce zkušeností z různých 
odvětví sociálních věd.

Kde bys chtěla v budoucnu pracovat?
Vzhledem k mému oboru a zaměření, bych chtěla 

pracovat v nějakém centru nebo organizaci, která se 
zabývá a poskytuje pomoc lidem, kteří třeba nemů-
žou, nebo mají problém se samostatně začlenit do 
společnosti.

Dík za rozhovor a HODNĚ ŠTĚSTÍ! 
Rozhovor vedl Jiří Foller
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POKLADY NEJSOU JEN Z ŘÍŠE POHÁDEK
TAJEMSTVÍ STARÉHO DUBU

Ten dub prý roste v Pavlíkově odnepaměti. Skuteč-
ný věk lze ale jen těžko určit. Jeho koruna se vypíná 
do úctyhodných 26 m a obvod kmene v prsní výšce 
dosahuje bezmála 4 m. Když by se po celý život těšil 
plné vitalitě, kdo ví, do jakých rozměrů by dosáhl. 
Dnes už se ani nedozvíme, proč a kdo ho u lesní ces-
ty v Pavlíkově vysadil, zda byl součástí stromořadí 
nebo byl vysazen jako solitér. Nebo snad vyrostl ze 
žaludu, který si sojka ukryla na zimu? 

Samota Pavlíkov, jak se hájence mezi Vilémovi-
cemi a Leštinkou říká, byla vždy domovem lesní-
ků. Ať už okolní lesy patřily Velkostatku ve Světlé 
nad Sázavou pana Richarda Morawetze nebo tvořily 
úsek patřící Východočeským státním lesům, poz-
ději státnímu podniku Lesy České republiky. Vždy 
bydlel v hájence lesník, který její okolí dobře znal 
a péči o les vnímal jako své poslání. A právě obyva-
tel hájenky, bývalý kolega a revírník – pan Ing. Josef 
Převor, upozorňoval na špatný stav dubu rostoucího 
u lesní cesty.

Koruna stromu začala prosychat a na kmeni se vy-
tvořila prasklina, která se nápadně rozevírala. Díky 
tomu bylo patrné, že kmen stromu byl kdysi vyplněn 
jakousi směsí betonu a kamení, prý se tak činilo pro 
zpevnění dutých kmenů. Dnes ale hrozilo rozlomení 
kmene a zavalení lesní cesty výplňovým materiálem.

A protože lesní cestu, která lemuje zahradu hájenky 
a vede až do Benetic, využívají návštěvníci lesů, hou-
baři, turisté a v neposlední řadě lesníci a lesní dělníci, 
bylo nutné zasáhnout dříve, než se něco přihodí. 

Sjednali jsme si odborníka, rizikového „káceče“, 
který dostal nelehký úkol. „Provést bezpečnostní 
ořez suchých větví stromu a řízené rozštípnutí kmene 

stromu s odstraněním výplňového materiálu“. A pak 
se uvidí, co dál. Kmen, který se z jedné strany jevil 
jako suchá odlupující se skořepina, byl z druhé strany 
stále pevně rostlý, zásah motorovou pilou byl tedy 
nezbytný. Ale jak hluboko je možné vést řez? Kam až 
sahá směs betonu a kamene? To nikdo nemohl vědět. 
Naštěstí se celá akce vydařila na výbornou a z útrob 
dubu se vysypala halda kamení, betonu a starých ci-
hel… a lahev!

Byla to lahev nesoucí nápis PIVOVAR LEDEČ 
NAD SÁZAVOU a podle patiny, kterou byla pokry-
ta, bylo zřejmé, že se v dubu ukrývala hodně dlouho. 
S úžasem jsme zjistili, že se v lahvi schovává malá 
rulička papíru. Lámali jsme si hlavu, zda se jedná 
o vzkaz, zpověď nebo nějaké poselství. Popravdě, 
dostat ruličku z lahve takovým způsobem, aby se ani 
rulička ani lahev nepoškodily, byl docela oříšek. Na-
konec se díky chirurgickému peánu podařilo. Papír 
byl úhledně složený a zasunutý v obálce, jen lehce 
rozpitý inkoust prosvítal. Obsah textu jsme četli se 
zatajeným dechem. Text, který jsme objevili, je starý 
83 let! „Memento“ pojednává o dubu u cesty v Pav-
líkově. A to, že si ho majitel světelského panství pan 
Richard Morawetz zamiloval, nebylo pochyb. Podle 
slov pamětníků měl zdejší lesy a okolní přírodu vel-
mi rád.

Na některé otázky jsme odpověď našli, ale nové 
zase vyvstaly. Co bude s dubem v Pavlíkově dál? 
Jaká je jeho šance na přežití, můžeme ho ještě za-
chránit?

Ing. Eva Košťálová, technik lesní správy
Testament a fotografi e na protější barevné stránce, 

pokračování k tématu na straně 22.
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MEMENTO
Dub tento vyplombován 7. října roku 1937 na přání a náklad pana majitele Richarda Morawetze, 

velkostatkáře ze Světlé.
Potom zhotoven z říčního písku a cementu v poměru 1:10.

Zub vlivů povětrnostních ztrávil vnitřní jádro dubu a v koruně týž byl poškozen ze strany 
jihovýchodní a severozápadní. Rozčesnutím větví – po větrné vichřici, na podzim v roce 1929.

Stáří dubu dle okulárního odhadu, je 500–600 roků a dnešní obvod dubu,
v neútlejší části pňové je (tj. v průměrné výši pně od země – asi 1,30 m) 550 cm.

Zapsal 7. 10. 1937 Horák, lesní v Pavlíkově.
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První zmínky o tomto půvab-
ném místě při silnici mezi Vi-
lémovicemi a Leštinkou jsou 
už z poloviny 13. Století a ještě 
o sto let později se uvádí i jako 
vesnice téhož jména. Její zánik 
pravděpodobně souvisí s Třice-
tiletou válkou, ale takový osud 
potkal více vesnic v našem kraji. 
Ostatně jsme o tom psali v na-
šem seriálu v říjnu a listopadu. 
Z Pavlíkova se následně stal po-
plužní dvůr, nebo-li zemědělské 
pozemky, které obhospodařo-
vala vrchnost příslušného kraje, 
panský dvůr. Zajímavé je také 
jeho značení v němčině – Vor-
werk a slovenštině – majer). Po 
polovině 19. Století už tu žádný 
dvůr není, jen samota. V té době 
začalo také rozsáhlé zalesňování 
této oblasti. Rozsáhlé lesy byly 
ozdobou krajea jeho bohatstvím. 
Dnes je decimuje kůrovec a je-
jich obnova bude na dlouhá léta 
a nejspíš se změní i jejich cha-
rakter. Změna v držení Pavlíko-
va (patřilo ke světelskému pan-
ství) nastala v roce 1913, kdy pro 
fi nanční potíže byla Pozemková 
banka nucena pro fi nanční potíže 
prodat světelské panství. Malým 
výletem do historie se obloukem 
dostáváme zpátky k našemu pří-
běhu a jeho hlavnímu hdinovi. 
Velkostatek Světlou, kam Pavlí-
kov patřil, koupil úpický továrník 
Richard Morawetz. Nový majitel 
příkladně velkoryse opravil ve 
30. letech minulého století svě-
telský zámek. Richard Morawetz 
byl židovského původu a odešel 
z republiky v roce 1939, ještě 
před začátkem německé okupa-
ce, do Kanady. A tak rozhodněte 
sami – začíná nebo tady končí 
náš dnešní příběh.

RICHARD MORAWETZ se 
narodil 1881 v Úpice (Rakousko-
Uhersko), kde jeho rodina od kon-
ce 18. století úspěšně podnikala 

v různých oblastech průmyslu 
(Úpická přádelna a tkalcov-
na juty, později kamenouhelné 
doly a elektrárny). Byl rakous-
ko-uherský a československý 
průmyslník, velkostatkář a me-
cenáš umění[ židovského pů-
vodu. Za první republiky patřil 
k významným osobnostem hos-
podářského života, v roce 1939 
emigroval do Kanady, kde také 
v Torontu, v roce 1965 zemřel. 
Jeho rozsáhlý majetek přešel pod 
německou správu a v roce 1948 
byl v Československu zestát-
něn.Jako jeden z prvních, v roce 
1907) založil mateřskou školu 
pro své zaměstnance. V politice 
se příliš neangažoval, ale hostil 
a ubytoval v roce 1921 preziden-
ta Masaryka, při jeho cestách 
krajem. Dostal se i do našeho 
kraje, konkrétně na Světelsko, 
kde plánoval na zdejším zámku 
zřídit rodinné sídlo a provedl tu 
řadu významných úprav. V roce 
1914 koupil na Vysočině něko-
lik velkostatků (v hodnotě cca 
5 milionů korun). Vytvořil tím 
pozemkový celek o rozloze 3500 
hektarů půdy. V nedalekém zboží 
pak R. Morawetz zřídil za světo-
vé války lazaret, což mu vyneslo 

vysoké vyznamenání od Červe-
ného kříže. Rodina však shledala 
zámek příliš rozsáhlý a neprak-
tický, a tak se v roce 1920 natr-
valo přestěhovala zpět do Úpice. 
V roce 1914 se oženil s Fridou 
Glaserovou, dcerou továrníka 
a předsedy židovské náboženské 
obce v Praze, Adolfa Glasera. 
Z jejich potomstva vynikl syn 
Herbert, kanadský chemik a au-
tor pamětí Jako hudební sklada-
tel se prosadil mladší syn Oskar, 
který v roce 1957 navštívil Čes-
koslovensko, později v restituci 
získal otcovy umělecké sbírky., 
část z nich pak převzala Národní 
galerie v Praze.

Z dostupných materiálů 
připravil ok.

PAVLÍKOV
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GÁBOŠ BYL LEGENDA UŽ ZA ŽIVOTA

TENISOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2020

Ve dnech 24.–28. srpna 2020 proběhlo na tenisových 
dvorcích TKL soustředění tenistů TKL. Od pondělí do pát-
ku bylo sehráno mnoho zápasů, jak ve dvouhře, tak i ve 
čtyřhrách. Během jednotlivých utkání došlo i na taktiku, 
vysvětlení a pochopení některých novinek v pravidlech, ná-
cviků různých rotací, atd. Postarali jsme se také o vylepšení 

vzhledu některých částí areálu. Cyklistika a bowling pocho-
pitelně patří již dlouhá léta jako doplněk tohoto soustředění. 
Hráčů se letos sešlo dost a za svou poctivou práci a přístup 
byli odměněni. Těšíme se na příští rok, doufejme, že situace 
kolem šíření Covidu 19 nebude překážkou. 

Marek Kroutil

Na snímku zleva: D. Zídek, O. Mišta, J. Čáp, V. Kroutil, T. Fanta, N. Křištová, P. Votava, M. Kohler, V. Kroutilová, L. Bartáková, M. Kroutil.

Láďa by mi ten familiární tón z titulku jistě odpustil, 
ostatně takhle ho znala a oslovovala široká veřejnost, přá-
telé a kamarádi. Nepřehlédnutelné chlapisko vzrůstem, vel-
kou duší, srdcem. Láďa se vždy elegantně a nevtíravě vešel 
do každé společnosti a býval vždy rázem její ozdobou. Do-
vedl si poradit v mnoha životních situacích, byl řemeslně 
zručný. Ještě v létě mi ve své svérázné garáži brousil nože, 
měli jsme u toho obligátní pivko, a jak Láďa glosoval, že 
je to „na brousek“. Kde by mě při tom veselém posezení 
napadlo, že nás osud tak brzy rozdělí! Miloval včelaření, 
rybaření, a přes svoji postavu zápasníka se s citem dove-
dl postavit i k mnoha míčovým sportům. Vrcholem jeho 
dovedností bylo nejspíš kuchařské umění, ale především 
šarm, s jakým ho dovedl předat okolí. Také radovánky 
pak často doplnil i písničkou – mocný a melodický hlas, 

a navíc spoustu písniček znal v celém textu. Láďa dokázal 
mistrně zlehčit skoro každou situaci, a tak si vzpomínám 
i na jeho úvahu o posmrtném životě: „Ono tam asi nebude 
tak špatně, když se ještě nikdo nevrátil!“. Tak snad se jeho 
úvahy naplnily. Pak se nedivte, že tahle legenda s námi 
bude žít ve vzpomínkách ještě dlouho.

Byl středem velmi soudržné a pevné rodiny, kterou vel-
mi miloval a vlastně pro ni žil, vždy připraven ji střežit 
i rozmazlovat. Právě letos manželé Gabrielovi završili 
pětačtyřicet let společného života. Všechno, cos daroval, 
zůstává s tebou.

Jen půlrok scházel Láďovi, aby oslavil sedmdesátku, 
škoda, že se to nenaplní. Bylo by nás hodně, kteří bychom 
mu moc rádi pogratulovali a byli v jeho přízni a zazpívali 
si s ním – Po kalíšku, po kalíšku… ok

PODĚKOVÁNÍ
Rodina Gabrielova z Ledče n. S. děkuje prostřednictvím Ledečského zpravodaje všem 
těm, kteří nás podpořili ve chvílích velkého smutku, kdy z naší rodiny navždy odešel 
Ing. Ladislav Gabriel. Ze známých důvodů jsme se nemohli se zesnulým rozloučit 
veřejným obřadem. Bylo mnoho těch, kteří nám projevili soustrast, podporu a poslali 
k obřadu mnoho květinových darů. Velmi si toho vážíme a děkujeme.

Manželka Iva, dcery Iva a Monika s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Se smutkem oznamujeme, že na konci listopadu letošního roku zemřela 
paní LUDMILA POBORSKÁ z Vrbky. Zároveň bychom rádi poděkovali všem těm, 
kteří nás ve chvílích zármutku podpořili soustrastí a květinovými dary. Výjimečná doba 
žádá i nečekaná omezení, o to víc si vážíme těch, kteří našli cestu na sačanský hřbitov, 
kde jsme se s naší maminkou, babičkou a prababičkou naposledy rozloučili. Děkujeme.

Jaroslav Poborský, syn s rodinou a ostatní příbuzní.
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Minulý měsíc, 10. listopadu, nás zaskočila 
zpráva, že členskou základnu našeho SDH 
opustil v nedožitých 59 letech BORIS TICHÝ. 
Přestože trvale bydlel v Praze a do Pavlova jez-
dil s rodinou na chalupu, byl opravdu platným 
členem sboru. Účastnil se mnoha akcí pořáda-
ných hasiči v obci a jako rozhodčí požárního 
sportu soutěží v našem okrsku. Ztratili jsme 

nejen kolegu – hasiče, ale i kamaráda a přítele. Budeš nám chybět, 
Borisi! Čest Tvé památce!

Broňa Holková, SDH Pavlov

Čas plyne, bolest zůstává. 
Co více můžeme Ti dát? 
Jen kytičku a stále vzpomínat. 
Dne 27. listopadu uplynulo dlouhých 42 let od 
úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka,
pana JOSEFA RITTENAUERA z Ledče 
a dne 15. prosince to budou tři roky, co nás 
navždy opustila naše drahá maminka a ba-
bička, paní BOŽENA RITTENAUEROVÁ 
z Ledče. 
Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim tichou 
vzpomínku. 

S láskou vzpomínají dcera Hana,
syn Pavel, vnuk Tomáš s rodinou

a vnučka Hana s manželemV úterý 1. prosince jsme si připomněli 3. vý-
ročí ode dne, kdy nás navždy opustila
paní MARIE ZÍTKOVÁ z Ledče. 
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte spolu 
s námi.

Přítel Josef a rodina
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, 
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 2. prosince uplynuly tři smutné roky, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, 
dědeček a kamarád,
pan PAVEL JINDŘICHOVSKÝ z Pavlova.

S láskou a úctou vzpomíná rodina
Dne 7. prosince letošního roku uplynulo 14 
smutných let od chvíle, kdy nás opustila naše 
drahá maminka, babička a prababička,
paní MARIE HORAISOVÁ z Bělé.
Zavzpomínejte s námi všichni, kdo jste ji 
znali a měli ji rádi. 

S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 8. prosince 2020 uplyne 15 let od úmrtí 
pana JIŘÍHO HŮLY Z Ledče n. S.

Vzpomíná rodina Hůlova

Dne 18. prosince 2020 uplynou 4 roky od 
chvíle, kdy nás navždy opustil
pan ZDENĚK BEZDĚK z Ledče n. S. 

S láskou stále vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 18. prosince letošního roku uplynou dva 
smutné roky od chvíle, kdy nás opustil náš 
milovaný tatínek, pan VLADIMÍR COUFAL 
z Ledče n. S. 
Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste ho znali 
a měli rádi.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Věra 
a syn Vladimír s přítelkyní.

Dne 31. prosince letošního roku uplyne 21 let od úmrtí milo-
vaného syna, bratra a švagra, pana VLASTIMILA CIHLÁŘE 
z Prosíček.
Dne 5. února 2021 si připomeneme 19. výročí úmrtí drahého man-
žela, tatínka a dědečka, pana JOSEFA CIHLÁŘE z Prosíček. 

S úctou a láskou stále vzpomínají manželka a maminka, 
Jiří, Naďa a Věra s rodinami

V prosinci to je pět let, co navždy odešel
pan TOMÁŠ SVOBODA. 
Zemřel náhle a nečekaně a tolik miloval život. 
Jsi stále s námi a přesto scházíš! 

Rodina


