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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost listopad 2021

6.–7. 11. Dr. Denby Štěpánka,
Humpolecká 244, H. Brod 

Tel.:
569 426 107

13.–14. 11. Dr. Maštálka Jan,
Habrecká 450, Ledeč n. S. 

Tel.:
702 029 924

17., 20.–21. 11. Dr. Ciubrei Dumitru,
Habrecká 450, Ledeč n. S.

Tel.:
702 029 924

27.–28. 11. Dr. Cyrusová Eva,
Havlíčkova 2235 H. Brod 

Tel.:
569 432 014

4.–5.12. Dr. Hlaváčová Romana,
Hrnčířská 2925, H. Brod 

Tel.:
569 628 176

Sobota, neděle, svátek 9:00–12:00 hod.
Z důvodu aktuální epidemiologické situace si prosím svoji návštěvu

v ambulanci domluvte předem telefonicky. Poplatek 90,- Kč.

V říjnu 2021 se rada města sešla dne 4. a 18. 10. Na 
jednání rada města projednala tyto podstatné body:
• Schválení poskytnutí dotace, fi nančního daru 

z rozpočtu města pro rok 2021 organizacím 
a spolkům v celkové výši 63.500 Kč (Český svaz 
chovatelů, Český rybářský svaz a Tenisový klub 
Ledeč n. S.)
• Schválení pronájmu části z pozemku parc. č. 

354/31 v k. ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 10 m2 
panu T. A. za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok.
• Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytové-

ho prostoru o výměře 13,70 m2 umístěného v 2. 
NP v budově polikliniky.
• Schválení zřízení vyhrazeného parkování pro oso-

bu ZTP v Ledči nad Sázavou ul. 5. května před 
domem č.p. 1276. Vyznačení parkovací plochy 
svislým dopravním značením a vodorovným do-
pravním značením dle platných předpisů, bude 
vybudováno na náklady žadatele.
• Prodloužení nájemních smluv v domě s DPS 

a městských bytech.
• Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o výpůjčce se 

ZŠ Ledeč z důvodu technického zhodnocení bu-
dovy (zrekonstruovaná tělocvična v Komenského 
ulici).
• Schválení ceny jednotného vstupného na předsta-

vení „Potrestaná lakota“ ve výši 50 Kč. (6. 11. 2021 
pohádka – Divadélko Kůzle).
• Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci gran-
tového programu „Obnova venkova Vysočiny 
2021“, na realizaci projektu „Oprava místních 
komunikací v Habreku a Obrvani“ ve výši 60 % 
z uznatelných nákladů (nejvýše však 99 600 Kč), 
s Krajem Vysočina.
• Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebyto-

vých prostor o celkové výměře 65,90 m2 v suteré-
nu v domě č.p. 555, ulice Ke Stínadlům.

• Schválení uzavření smlouvy o zpracování studie ře-
šení veřejného prostranství se společností RPA Pro-
jekty, s.r.o. (návrh rekonstrukce Husova náměstí).
• Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebyto-

vých prostor o celkové výměře 109,88 m2 v ob-
jektu občanské vybavenosti č.p. 1292 – zimní sta-
dion. (kiosek)
• Schválení úprav v Provozním a návštěvním řádu 

víceúčelového hřiště u ZŠ v Ledči nad Sázavou. 
(změna provozu v zimních měsících).
• Schválení smlouvy, jejímž předmětem je zpraco-

vání PD pro akci „Rekonstrukce 
visuté lávky přes Sázavu k nádraží (Kovofi niš)“ 

s fi rmou Valbek spol. s r.o.
 
Zastupitelstvo města se v říjnu nekonalo.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je 
naplánován na 8. listopadu 2021. Kompletní usnese-
ní z jednání rady města a zastupitelstva města, pod-
klady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos 
lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz

Město Ledeč sděluje všem svým občanům i ná-
vštěvníkům, že spolupracuje s Policií ČR, Obvodní 
odd. Světlá n. S., Policejní stanice Ledeč n. S., kdy 
je lze kontaktovat nepřetržitě na lince 158 nebo tel. 
č. 725 292 404 nebo 725 292 408, především pokud 
je nutné chránit bezpečnost osob, majetku a veřejný 
pořádek.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
– OTEVŘENO I V ZIMĚ

Část hřiště (skate park) je možno využívat za pří-
znivého počasí i v zimních měsících.
Pouze po předchozí tel. dohodě se správkyní are-
álu paní Šovanovou tel. 774 075 431.

Mgr. Michal Simandl, místostarosta
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V průběhu měsíce října začala spo-
lečnost ČEZ Distribuce a.s. realizovat 
plánovanou přeložku vedení NN a VN 
v ulici 28. října v Ledči nad Sázavou. 
Jedná se o rekonstrukci stávající sítě 
NN a kabelů VN, kdy bude odstraněno 
stávající vrchní vedení a vše bude ulo-
ženo do země. Současně se osadí i nové 
rozpojovací a přípojkové skříně. Stá-
vající VN kabel (vedený v zemi) bude 
nahrazen novým VN kabelem, společně 
s ním bude položeno i vedení optické in-
frastruktury dálkového ovládání (ZOK) 

pro VN. Kabel VN, NN i chránička op-
tického kabele budou uloženy v jedné 
rýze.

Zhotovitelem celé akce je fi rma VČE 
- montáže, a.s. a subdodavatelem zem-
ních prací fi rma UNIMONT J.C.K. s.r.o. 
z Hradce.

V rámci vzájemné spolupráce s výše 
uvedenými fi rmami bylo dohodnuto, 
že se v souvislosti s tím provede i opra-
va stávajícího chodníku, jehož povrch 
bude téměř v celé šířce dotčen výkopo-
vými pracemi, a zároveň bude opraven 

i povrch stávající parkovací plochy před 
poliklinikou a také jednotlivé vjezdy ke 
stávajícím garážím. Benefi tem této spo-
lupráce je oprava chodníku v krátkém 
termínu a také fi nanční benefi t v podobě 
nižších nákladů na rekonstrukci chodní-
ku (městu budou odečteny rozpočtované 
náklady na uvedení chodníku do původ-
ního stavu).

Veškeré práce související s přeložkou 
vedení a to včetně rekonstrukce chod-
níku a parkovací plochy by měly být 
dokončeny do 15. 11. 2021. - OdMI -

ZEMNÍ PRÁCE V ULICI 28. ŘÍJNA

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V HABREKU A OBRVANI

V červnu letošního roku byla podána žádost o dotaci z Fondu 
Vysočiny Kraje Vysočina, v rámci grantového programu „Obno-
va venkova Vysočiny 2021“ a to na opravu místních komunikací 
v místních částech města, konkrétně v Obrvani a Habreku. Mož-
ná výše dotace činila 60% z celkových nákladů projektu, maxi-
málně však 99 600 Kč. Touto částkou nakonec přispěl Kraj Vy-
sočina na opravu komunikace v Obrvani v délce cca 350 metrů 

(k vodojemu) a v Habreku v délce cca 165 m. Celkové náklady 
na opravy těchto komunikací činily 370 tis. Kč a práce provedla 
společnost REACOM s. r. o. V rámci těchto prací bylo prove-
deno vyrovnání lokálních výtluků a nerovností pomocí tryskové 
metody Patch. Oprava touto metodou je velmi rychlá a přitom 
trvanlivá. Metoda je vhodná k zamezení dalšího rozpadu komu-
nikací a tím zvyšování nákladů na jejich opravy. - OdMI -
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OBYVATELÉ LEDČE N. S. SI PŘIPOMENULI
OBCHODNÍKA KARLA MUCHU,

VĚZNĚNÉHO KOMUNISTICKÝM REŽIMEM

PŘEDPLATNÉ LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE 2022

V sobotu 9. října byla ve 14.00 na domě čp. 71 na 
Husově náměstí v Ledči nad Sázavou slavnostně umís-
těna pamětní tabulka, která připomíná oběť komunis-
tických represí, ledečského obchodníka Karla Muchu. 

Pietní akce a připomenutí Karla Muchy si připomněli 
členové rodiny Karla Muchy, ředitel Ústavu pro studi-
um totalitních režimů, Zdeněk Hazdra, historik Prokop 
Tomek z Vojenského historického ústavu Praha, mís-
tostarosta města Ledeč nad Sázavou, Michal Simandl, 
zastupitelka Kraje Vysočina, Eva Decroix, Edita Jiráko-
vá z projektu Poslední adresa, dokumentarista Rostislav 
Šíma z Paměti národa a další hosté. Poděkování taktéž 
patří současným majitelům domu rodině Brožovým. 

Karel Mucha žil se svou rodinou na náměstí v Ledči 
nad Sázavou. Úspěšně podnikal, měl tři chytré dcery 
a obchod s látkami. V březnu 1951 byl jeho obchod 
znárodněn a Karel Mucha byl jako živnostník ve svém 
domě zatčen. Ve vykonstruovaném soudním proce-
su byl odsouzen ke dvaceti rokům vězení za to, že ve 
svém domě po znárodnění ukrýval vlastní textil a další 
zboží. Nejprve byl vězněn v Chebu, poté přeložen do 
Plzně-Bory, než mu byl amnestií v roce 1953 snížen 
trest. Na přelomu 60. let byl převezen do věznice ve 

Vykmanově u Ostrova nad Ohří, kde zemřel 29. čer-
vence 1962, přesně čtyři měsíce před vypršením trestu. 
Stalo se tak přesně čtyři měsíce před jeho propuště-
ním na svobodu, jelikož mu byl po vyhlášené amnestii 
v roce 1953 trest zkrácen. 

Projekt Poslední adresa vznikl v roce 2014 v Rusku 
a v České republice je realizován Ústavem pro studium 
totalitních režimů. Jeho hlavním cílem je připomínat 
osudy perzekuovaných lidí, kteří se stali obětmi represí 
komunistického režimu.

Rostislav �íma, dokumentarista Paměť národa

DODATEK: Pokud jsou mezi čtenáři případní svědci 
zmiňovaných událostí a chtěli by se o své vzpomínky 
podělit, nechť se případně ozvou.
(tel.: 737 184 746, email: SimaRostislav@seznam.cz)

K TÉMATU „POSLEDNÍ ADRESY“
SE VRÁTÍME S OBSÁHLÝM KOMENTÁŘEM 
HITORICKÝCH UDÁLOSTÍ I OBRAZOVÝMI 

DOKUMENTY (autor Rostislav Šíma) 
V PROSINCOVÉM VYDÁNÍ 2021 

LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE

V běhu událostí, které nás neustále obklopují a tlačí 
na naši mysl, si jen letmo uvědomujeme roční období 
i tok jednotlivých let. Loni jsme byli v těžkém obležení 
epidemie, která fatálně zasáhla do našich osudů. Tato 
hrozba ještě zdaleka neodezněla a hned do toho se mísí 
parlamentní volby rozdělené společnosti, které mohou 
náš společný život také významně ovlivnit.

Naštěstí je tu vždycky něco na odlehčení, co naše 
smysly zklidní a možná i na chvíli sjednotí. Doufám, 
že mezi takové milé odlehčení mohu považovat i naše 
zdejší periodikum – LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ. Mě-
síčník v dnešních Časech se opravdu nedá srovnávat, 
s online děním, které máme prakticky minutu po mi-
nutě k dispozici, ať už se odehrává kdekoliv na této 
planetě. LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ nabízí přidanou 
hodnotu ve sledu událostí s odstupem, komentářích 
a vzpomínkových blocích. To všechno rádi zachováme 
i pro nový, jubilejní XXX. ročník, v roce 2022.

Využijte nabídky, která vám zaručuje, že vám LE-
DEČSKÝ ZPRAVODAJ 2022 bude pravidelně do-
dáván až do domu. Cena pro ledečské předplatitele je 
120,- Kč na rok, pro „přespolní“ je to 250,- Kč (do-
ručeno po�tou). Ve volném prodeji přijde jedno číslo 
zpravodaje na 10,- Kč. Jedna změna se přeci jen chystá, 

a to ve zdvojení prázdninových vydání zpravodaje (pří-
padně vás na to včas upozorníme).

Podle našeho přehledu se LEDEČSKÝ ZPRAVO-
DAJ dostane prakticky do každé místní rodiny a dou-
fáme, že nám svou přízeň zachováte i v jubilejním roce 
těchto radničních novin. 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 (uzá-
věrka vždy 25. v měsíci), poslední strana LEDEČSKÉ-
HO ZPRAVODAJE je pro tyto zprávy vyhrazena už od 
jeho vzniku a čtenáři velmi oblíbená. Předplatné si mů-
žete zajistit na Informačním centru v Ledči n. S. (Huso-
vo nám. 60). Nezapomeňte na možnost DÁRKOVÉHO 
POUKAZU na předplatné zpravodaje 2022, který vaši 
blízcí jistě ocení a vám usnadní výběr vánočního dár-
ku. Letos bude poukaz opět 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 listopa-
du letošního roku. Doufejme, že budeme nositeli dobrý 
zpráv v zavedeném formátu. Hodně zdraví všem!

Redakce Ledečského zpravodaje, ok.
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ

ČINNOSTI ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2021

ODCIZIL PENĚŽENKU 
Z BATOHU V PRODEJNĚ 
BILLA – Dne 28. 9. 2021 byly 
policejním orgánem dle § 158/3 
tr. řádu zahájeny úkony trestního 
řízení ve věci spáchání přečinu 
krádeže a přečinu neoprávně-
ného opatření, padělání a po-
změnění platebního prostřed-
ku, kdy neznámý pachatel dne 

27. 9. 2021 v době nejméně od 15:00 hod. do 16:30 hod., na 
přesně nezjištěném místě mezi prodejnou Billa na ul. Tyr-
šovo nábřeží v Ledči nad Sázavou a bydlištěm poškozené 
na ul. Hlaváčova, Ledeč nad Sázavou, využil nepozornosti 
poškozené a odcizil jí z batohu, který měla na svých zádech 
peněženku v hodnotě 200,- Kč. V této měla poškozená fi -
nanční hotovost 200,- Kč, dále občanský průkaz, kartičku 
pojištěnce, dvě bankovní karty, dále různé členské kartič-
ky, kdy tímto jednáním neznámý pachatel způsobil poško-
zené škodu nejméně ve výši 400,- Kč. V případě dopadení 
a uznání vinny před soudem hrozí tomuto pachateli trest 
odnětí svobody v trvání až dvě léta, zákaz činnosti nebo 
propadnutí věci.

DVA MUŽI SI VYŘIZOVALI OSOBNÍ SPORY NA 
NÁMĚSTÍ V LEDČI NAD SÁZAVOU – Dne 2. 10. 2021 

bylo na policii v Ledči nad Sázavou přijato oznámení, že 
došlo k vzájemnému napadení dvou mužů na náměstí 
v Ledči nad Sázavou. Po dostavení se hlídky na místo bylo 
zjištěno, že v době od 01:00 hodin do 01:10 hodin v Ledči 
nad Sázavou na Husově náměstí u Mariánského sousoší, 
čtyřiadvaceliletý muž v podnapilém stavu s hodnotou 
2,39 ‰ alkoholu v dechu, po předchozí verbální komu-
nikaci fyzicky napadl čtyřiatřicetiletého muže, který byl 
v době napadení rovněž pod vlivem alkoholu s hodnotou 
1,58 ‰ alkoholu v dechu. Toho nejprve několikrát strčil 
a poté jej nejméně jednou udeřil pěstí pravé ruky do ob-
ličeje, dále do zadní části hlavy a několikrát do zad, kdy 
došlo k trojcípé tržní zhmožděné ráně nad levým obočím, 
které si po převozu RZS do nemocnice v Havlíčkově Bro-
dě vyžádalo ošetření a zašití rány pěti stehy s následnou 
pracovní neschopností. Při samotném incidentu si přivodil 
sám zranění i čtyřiadvacetiletý muž, a to poranění druhé-
ho prstu pravé ruky, kdy toto zranění si vyžádalo ošetření 
v nemocnici Havlíčkův Brod s rovněž trvající pracovní 
neschopností. V případě prokázání vinny a uznání před 
soudem hrozí čtyřiadvacetiletému muži trest odnětí svo-
body v trvání 6 měsíců až 3 léta pro přečin ublížení na 
zdraví a výtržnictví.

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

Po přečtení první části nadpisu každého nejdříve napad-
ne, že jde o pojednání k ročnímu období, ale hned druhá 
část jasně ukazuje, že se jedná o novelu exekučního řádu. 
Ta byla schválena v červenci letošního roku a je takto me-
diálně nazývána. 

Tato novela si klade za cíl zachránit desítky tisíc lidí 
z tzv. dluhové pasti (někdy též nazývané dluhová spirála), 
tedy ze situace, kdy v důsledku narůstání dluhu (případně 
více dluhů), člověk již není schopen své dluhy splácet. 

Jsou i všeobecně známé případy, kdy se dluh v řádu 
stovek nebo několika tisíc rozrostl o příslušenství (úroky 
z prodlení, náklady exekuce apod.) až do výše několika 
desítek tisíc. Pokud takové částky dluží lidé s nízkými 
příjmy a ocitnou se v dluhové pasti, jsou takové pohledáv-
ky pro věřitele prakticky nevymahatelné. Dlužníci si na 
druhou stranu s sebou dlouhodobě nesou dluhovou zátěž, 
kterou nejsou schopni řešit svými vlastními silami. 

Právě na řešení těchto situací nyní pamatuje (dle části 2, 
čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb.) přechodné ustano-
vení k novele exekučního řádu, které obsahuje následující 
informace:

V čem opatření spočívá?
V odpuštění tzv. příslušenství, tedy úroků, penále či 

pokut u exekucí, které jsou vedeny pro dluh vůči veřejno-
právní instituci. Pomáhá tedy zejména v případech, kdy 

dluh ve výši stovek nebo několika tisíc narostl příslušen-
stvím na desítky tisíc.

Jakých dluhů se opatření týká?
Jedná se o dluhy fyzických osob, kde jsou věřiteli kraje, 

města a obce, ale i všechny organizace, které mají svůj po-
díl, a to nemocnice, dopravní podniky, technické služby 
apod. Opatření se týká dluhů předaných exekutorovi.

Co mohou dlu�níci pro odpu�tění příslu�enství dluhu udě-
lat?

Uhradit celou dlužnou jistinu (původní dluh) + nákla-
dy ve výši 908,- Kč včetně DPH exekutorovi. Na základě 
těchto kroků jim bude exekuce zastavena.

Kdy je třeba úhradu provést?
Období bylo stanoveno na 90 dnů s účinností od 28. 10. 

2021 do 28. 1. 2022 (nejpozději).
Pokud by kdokoliv potřeboval k uplatnění nároku na 

oddlužení radu nebo pomoc, může se obrátit na kterouko-
liv z občanských poraden. Kontakty na ně můžete najít na 
této stránce: https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny. 
Konkrétně v našem případě se jedná o nejbližší kontaktní 
poradnu ve Světlé n. S. na adrese Sázavská 598, mobil: 
731 604 742, e-mail: poradna@charitahb.cz.

Ing. Jan Čepa

„MILOSTIVÉ LÉTO“ – NOVELA EXEKUČNÍHO ŘÁDU
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TOPNÁ SEZONA MŮŽE PŘINÉST VÁŽNÉ PROBLÉMY,
VARUJÍ LEDEČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR – KRAJE
VYSOČINA STANICE LEDEČ N. S. ČINNOST
POŽÁRNÍ STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU  

Říjen 2021 se v našich statis-
tikách řadí k náročnějším mě-
sícům. V součtu mluvíme o 32 
událostech. Největší měrou při-

spěl vítr 20. 10. Nejsilnější vítr byl 21. 10 v odpoledních 
hodinách. Profesionální hasiči začali vyjíždět na popada-
né stromy, které zastavily provoz v okolí Ledče, následně 
byli povoláni i kolegové, hasiči dobrovolní. Po několika 
událostech technického charakteru došlo k rozfoukání 
pálení u obce Tunochody, kam se jednotky přesunuly, 
zde nám navíc pomáhali hasit i dobrovolní hasiči z Čí-
hoště a Leštiny. Technické pomoci s odstraňováním stro-
mů probíhaly až do večera a v menší míře i následující 

den. V okolí města nám velmi pomohly i ostatní sbory 
dobrovolných hasičů, které se zapojily do této kalamit-
ní situace. V průběhu října jsme dále zasahovali u 5 do-
pravních nehod, které si vyžádaly řadu zranění. Říjen byl 
nadprůměrný i stran požárů. 8 požárů, většinou lesního 
porostu, je také nadprůměrné. Z tohoto byly 2 požáry ro-
dinného domu a chaty. Největší podíl jsou již standardně 
technické pomoci. Kde už ubylo nebezpečného hmyzu, 
teď fi gurovalo odstranění překážek z komunikací, jak 
jsem psal výše a otevírání bytů pro PČR, či ZZS. Klidné 
podzimní dny!

ppor.Bc. Jan �imanovský, 
velitel po�ární stanice Ledeč n. S.

Nedílnou součástí příchodu zimního období je „topná“ 
sezona, která s sebou přináší zprovoznění topných spotře-
bičů a spalinových cest. Proto apelujeme na všechny pro-
vozovatele spalinových cest, že by neměli zapomenout 
na povinnosti, související s jejich provozem, které jsou 
stanoveny zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
a vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi 
spalinové cesty, která stanovuje četnost čištění a kontrol. 
Revizi může provádět výhradně oprávněná osoba, kterou 
je zároveň držitel osvědčení revizního technika. V přípa-
dě vzniku požáru sazí v komíně neprodleně volejte hasiče 
na tísňovou linku 150, případně 112. Z důvodu možného 
popraskání komínového tělesa, či exploze nikdy nehaste 
požár v komíně vodou. Do příjezdu hasičů, a pokud je 
to možné, odstraňte všechen hořlavý materiál z blízkosti 
komínového tělesa a omezte přístup vzduchu do komína. 
Plameny lze hasit vhazováním suchého písku vymetacími 
dvířky nebo ze střechy do komína.

Naštěstí beze škody se obešel požár sazí v komíně ro-
dinného domu v Habreku u Ledče ze dne 11. 10. 2021, 
kam vyjela jednotka SDH Ledeč, spolu s HZS Ledeč 
a SDH Jedlá.

Dne 21. 10. 2021 zasahovala z důvodu silného větru 
jednotka SDH Ledeč převážnou část dne u několika spad-
lých stromů přes komunikaci a u požáru lesního porostu 
o rozloze 20x20 m v Tunochodech spolu s HZS Ledeč, 
SDH Číhošť a SDH Leština u Světlé.

Jen pro zajímavost, za celý den 21. 10. od 09:00 hodin 
do 20:00 hodin vyjeli hasiči po celé ČR celkem k 3536 
událostem spojeným se silným větrem.

K dalšímu požáru, tentokrát střešního prostoru chatky, 
došlo den poté, 22. října v obci Dolní Paseka u Kamenné 
Lhoty, kde zasahovala jednotka SDH Ledeč spolu s HZS 
Ledeč, SDH Kožlí a SDH Kamenná Lhota. 

Na závěr stojí za zmínku vydání knihy Hasičské auto-
mobily na Vysočině (první polovina 20. století) od autorů 
Karla Černého a Iva Havlíka, která připomíná to málo, co 
se z hasičských automobilů zachovalo, a současně skládá 
poklonu těm, kteří tuto krásnou techniku stvořili, stejně 
jako těm, kteří ji obětavě ve vztahu k bližním obsluhovali. 
Obal knihy zdobí fotografi e ledečské škodovky s Anto-
nínem Reitmayerem, zakladatelem Sboru dobrovolných 
hasičů Pavlova u Ledče. 

Jana Dole�alová
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DEN ZA OBNOVU LESA – TAKÉ ŠKOLA POMÁHÁ

TŘEŤÁCI V PAVLOVĚ

K podzimním aktivitám naší školy 
přibyl další den strávený mimo zdi 
školní budovy. Žáci pátého a osmé-
ho ročníku se vydali do lesa v rámci 
akce společnosti Lesy ČR „Den za 
obnovu lesa“. V pondělí 18. 10. po-
máhali s odklízením klestí a čiště-
ním paseky před výsadbou mladých 
stromků. Za bedlivého dozoru dvou 

pánů revírníků a pracovnice les-
ní správy (Ing. Havlík, Ing. Převor 
a Ing. Hessová) proběhlo celé dopo-
ledne ke spokojenosti všech. Žáci se 
dozvěděli mnoho nového o lese, jeho 
obyvatelích i škůdcích, a o tom, jak 
lesu pomoci. Bylo zajímavé poslou-
chat, co všechno obnáší práce re-
vírníka a jeho adjunkta. Vyšlo nám 

krásné počasí a podle nadšených 
reakcí dětí i celý program. Trocha 
fyzické aktivity a pobyt na čerstvém 
vzduchu jsou v této době pro zdraví 
našich děti to nejlepší.

Soňa Pecho,
Michal Simandl,

Kateřina Zahálková,
učitelé Z� Ledeč n. S.

Ve čtvrtek 14. 10. vyrazila třída 3. C na podzimní ná-
vštěvu do Záchranné stanice pro živočichy v Pavlově. 
Chtěli jsme se seznámit s přípravou stanice na zimu 
a vidět i živočichy, kteří se v tomto období do stanice 
dostávají. Mohli jsme si pochovat malé ježečky, malou 
vydru, sovy a mnoho dravých ptáků, nakrmili jsme lišá-
ka. Pohladili jsme si také netopýra a dověděli se mnoho 
zajímavostí o jejich životě, potravě i způsobu orientace. 

Moc se nám tam líbilo a další návštěvu plánujeme na 
jaro, kdy je ve stanici plno mláďat.

3. C a Andrea Chaloupková, třídní učitelka



9

UČÍME SE V PŘÍRODĚ

TAKOVÁ ZÁŘ JE JEN JEDNA…

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁS ZVE…

Minulé dny se nesly ve znamení posledních slunečních pa-
prsků. Někdo pěkného počasí využil k zazimování zahrady, 
jiný k venkovnímu sportování a děti z I. stupně čekal projekto-
vý den s názvem „Učíme se v přírodě“.

 Všechny třídy se vydaly mimo školní budovu a užívaly si 
posázavského sluníčka. Děti se při toulkách přírodou věno-
valy matematice – hledaly ve svém okolí geometrické tvary, 
řešily zajímavé slovní úlohy; přírodovědě – určovaly stromy, 
poznávaly rostliny; výtvarné výchově – sbíraly přírodniny 
a následně z nich tvořily, či pracovní výchově, kdy stavěly 

domečky pro skřítky. Některé třídy projektový den spojily 
s dopravní výchovou, osvojily si základy práce s buzolou, 
jiné se vydaly po stopách Jaroslava Foglara a cestou do Slu-
neční zátoky sbíraly bobříky – stejně jako dobře známí hoši 
od Bobří řeky.

 Děti, ale i paní učitelky, změnu uvítaly, načerpaly ze slu-
níčka tolik potřebnou energii a už teď se těší, jak příště zase 
vymění školu za les, louku, či procházku kolem řeky. 

Soňa Nulíčková, 
metodické sdru�ení I. stupně Z�

V podzimním počasí a s dobrou náladou se vydali žáci 8. B 
a 8. C na dějepisnou exkurzi. I když lehká příprava proběhla 
již o hodinách dějepisu, není nad to, zažít baroko na vlastní 
kůži. Cílem cesty, která proběhla 14. 10., byl Žďár n. S. Na 
žáky čekal program „Baroko“, v podobě workshopu se žáci 
měli možnost stát barokními malíři, architekty či sochaři. 
Studovali barokní nábytek, či se proměnili v módní návrháře. 
A v galerii obdivovat díla Karla Škréty či Jana Kupeckého. 
Po té nás čekal zážitek přímo povznášející. Vystoupali jsme 
na Zelenou horu a prohlédli si kostel sv. Jana Nepomucké-
ho, památku architekta J. B. Santiniho, zapsanou do památek 
UNESCO. Od průvodkyně se žáci mimo jiné dověděli, že 
rekonstrukce interiéru kostela se blíží ke konci a brzy bude 
celý areál slavnostně otevřen. I přes, pro některé překvapivou, 
zimu nám počasí přálo a třeba se tato exkurze stane jednou 
inspirací pro budoucí výlety. 

Kateřina Zahálková, třídní 8. C

NA AKORDEON 
NEVÁŽNĚ I VÁŽNĚ…

ZUŠ zve své příznivce na 
tradiční koncert akordeono-
vých souborů školy. 

Na pódium zasednou žáci 
pestrého věkového spektra 
– od těch, kteří na akordeon 
teprve začínají až po někdej-
ší absolventy školy. Soubory 

zahrají jako obvykle populární skladby a program zpestří také 
několik písní v podání zpěvaček z řad našich akordeonistek. 
Koncert se koná v sále gymnázia v neděli 21. listopadu od 
14 hod., vstupné je dobrovolné.

ADVENTNÍ KONCERTY ZUŠ
Zveme vás na Adventní koncerty.hudebního oboru ZUŠ. Le-

tos se budou konat v sále ZUŠ v Nádražní ulici, a to v termí-
nech 2. 12, 10. 12. a 16. 12. Všechny koncerty začínají vždy 
v 17 hodin. Těšíme se na vás! Jana Laudátová
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PROUD BÝVALÝCH KOVOFINIŠÁKŮ,
SE ZASE, PO ČASE VALIL DO PODOLÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V tomto roce slaví 
KOVOFINIŠ a.s. 70 let 
svého působení v Led-
či nad Sázavou. U této 

příležitosti jsme pro veřejnost uspořádali DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se konal v sobotu 
9. října od 8:00. Největším otazníkem celé přípra-
vy bylo počasí. To nám naštěstí vyšlo na jedničku, 
když se zprvu mrazivé ráno s typickou ledečskou 
mlhou proměnilo v prosluněný den. 

Pro návštěvníky jsme připravili prohlídkový 
okruh celým podnikem. To mělo největší úspěch 
u našich bývalých zaměstnanců. Jednak si mohli 
zavzpomínat na místa, kde pracovali celý svůj ži-
vot a také viděli, jak se za posledních 20 let veške-
ré prostory zmodernizovaly. 

Největší změna proběhla v části areálu bezpro-
středně sousedícím s řekou Sázavou, kde byla de-
sítky let spousta malých montovaných plechových 
přístřešků, které sloužili jako odkládací prostory. 
Všechny jsme srovnali se zemí a na jejich mís-
tě vybudovali zcela novou výrobní halu pro naší 
dceřinou fi rmu KP Galvano. Do této haly jsme 

instalovali zatím technologicky nejsložitější linku 
pro povrchové úpravy, kterou kdy KOVOFINIŠ 
realizoval. 

Celý den u nás stál závodní kamion Franta z da-
karského týmu Big Shock Racing od Martina Ma-
cíka. S tímto týmem velice intenzivně spolupra-
cujeme posledních 5 let. S trochou nadsázky by 
se dalo říct, že všechny obráběné díly na těchto 
kamionech pocházejí z naší obrobny.

Dalším zajímavým bodem byla výstava histo-
rických motocyklů, na kterých spolupracujeme 
s panem Petrem Soukupem, který má v našem 
areálu dílnu. 

Celkem nás navštívilo bezmála 1200 návštěvní-
ků. Mnozí z nich si od nás odnesli drobné dárkové 
předměty. Protože po čase každému také vyhlád-
ne, přišel prý mnohým náramně vhod i nabídnutý 
gulášek. 

Letošní ročník se rozhodně povedl, což potvr-
zují ohlasy našich návštěvníků, ve většině případů 
i bývalých zaměstnanců.Viz foto na protější stra-
ně.

Ing. Pavel Kovanda jr., Výrobní ředitel

V rámci každoročně konaného Týdne sociálních 
služeb proběhly v Domově Háj od 11. do 15. říj-
na tzv. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tentokrát 
v nové ambulantní službě ve Světlé n. S. s názvem 
sociálně terapeutická dílna. Cílem akce bylo ne-
jen představení této nově zřízené sociální služby 
Domova Háj, ale i informování o celém procesu 
transformace organizace. Děkujeme všem hostům, 

kteří nás navštívili, za milou návštěvu a opravdový 
zájem o současnou komunitní podobu pobytových 
sociálních služeb. Těší nás, že studentům Umělec-
koprůmyslové akademie ve Světlé a i žákům Prak-
tické školy v H. Brodě se u nás líbilo, a kromě no-
vých informací si odnesli i zážitky. Aby pochopili 
možnosti imobilního člověka, vyzkoušeli si napří-
klad jízdu na invalidním vozíku, dále měli mož-
nost ručně si vyrobit svůj papír, zhotovit keramiku 
a prohlédnout si výrobky klientů. V prostorách 
služby byly umístěny i fotografi e s příběhem, které 
během minulého roku klienti sami pořídili. Proto-
že již v původní budově Domova Háj u Ledče od 
1. 10. 2021 nežije žádný z klientů, přijeli se ti, kte-
ří před nedávnem bydleli pod jednou střechou, do 
sociálně terapeutické dílny také podívat a měli pří-
ležitost se znovu vidět. Přijeli klienti z komunitní 
služby v Ledči, v G. Jeníkově a H. Brodě a potkali 
se zde jako staří známí, co se sice rádi vidí, ale 
každý má svůj běžný malý domov, kam se potom 
vrátí. A tak to má být. 
Bc. Karel Borek, DiS., pracovník STD Světlá n. S.
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KDO TO VLASTNĚ
NA TÉ SKÁLE ŠEPTÁ?

Pan Josef Pleva, náš věrný čtenář, ale hlavně také 
častý přispěvatel, si jako své téma a historický ko-
mentář, vybral zdejší vrch ŠEPTOUCHOV.

Jako dominantu našeho města většina obča-
nů i vydávaných průvodců uvádí náš hrad a já 
bych jedním dechem přidal i skalnatý vrch ŠEP-
TOUCHOV. Tím ani v nejmenším neubírám je-
dinečnost ledečského hradu, ale obě turistické 
atrakce mají tak zajímavé geografi cké postavení 
(východ – západ), že odtud na poměrně krátké 
vzdálenosti od sebe (něco málo přes 900 m) pře-
hlédnete téměř celé město i značnou část posá-
zavské krajiny. Také co se týká nadmořské výšky, 
obě dominanty si nezadají, doslova „navrch“ má 
v tomto případě o nějakých 30 metrů Šeptouchov. 
Když se vydáte do hradní věže, bude to skoro z očí 
do očí.

Od prvních chvil, kdy jsem se seznamoval 
s tímhle městem, mi tenhle zvukomalebný název 
Šeptouchova doslova učaroval. Čím se mé pozná-
ní rozšiřovalo, tím milejší a tajemnější se mi tohle 
pojmenování stávalo. Dychtivý a vroucný šepot 
milenců napadne asi každého, když ona tady v mi-
nulosti tak romantická zákoutí zase nebyla – holá 
skaliska. Ale co když ten tajemný šepot pocházel 
od jiných bytostí? Strmá skaliska, prohlubně a na-
víc ještě magičtější podzemí, jak vyplývá z pří-
spěvku pana Plevy. Co když ten záhadný šepot 
vycházel od pradávna ze skalních puklin, z hlubin 
skály, kde jsou spletité jeskyně, jezírka i chodby se 
vstupem přímo do vod Sázavy? Bloudí složitým 
labyrintem podzemí ztracené duše nebo noví spa-
sitelé? Mrazí mě po zádech při těchto prchavých 
představách a zároveň je tu touha znovu a znovu 
se do těchto míst podívat a potěšit se kouzelnou 
přírodou v těsném sousedství rušných ulic.

Z minulosti víme, že Šeptouchov byl pro oby-
vatele Ledče i okolí velmi lákavý. Sloužil k nej-
různějšímu setkávání lidu a v minulém století 
byl k těmto účelům i programově připravovaný. 
O možných strategických nebo vojenských setká-
ních můžeme jen spekulovat, ale politické mani-
festace a slavnosti jsou odtud historiky doloženy 
(dneska se politický aktivista nebude drápat na 
Šeptouchov, když může svůj názor nasprejovat na 
nejbližší roh baráku). Škoda! Mnohé plány vzaly 
za své, zejména parková úprava, altány, zabez-
pečené výhledy, lavičky (viz zpravodaj 5/2020). 
Na stole už byly i plány na zpřístupnění jesky-
ně, kterou v minulosti zkoumali známí vědátoři 
Homola, Absolon, Cílek. Úkol by to byl nelehký 
a nákladný, ale nepochybně by významně přispěl 
k turistické atraktivnosti města a nakonec i naší 
obrazotvornosti. Třeba se k tomu někdy vrátíme. 
Centrum města doslova udušené dopravou a auty 
k tomu přímo vybízí.

Nechte se i vy inspirovat procházkou na Šeptou-
chov, vždyť to máme opravdu za humny a fajnově 
je tu v každém ročním období. Pro nás, dýchavič-
né seniory, je to přeci jen „furt“ do kopce, a tak 
četná zastavení můžete využít pro naslouchání 
tajemného šepotu. Cesta z Hrnčířů je snesitelná 
pro většinu z nás a tu od řeky, kde je to opravdu 
trhák, necháme sportovcům a věčným mladíkům 
(a mladicím samozřejmě – abych byl genderově 
vyvážený). O vyjádření k lákavému tématu jsem 
požádal i pana Ing. Dvořáka z městského úřadu, 
jehož příspěvek nalistujete na straně 23.

Tak si hlavně naplánujte cestu na Šeptouchov, 
pokochejte se podzimní přírodou a nezvyklými 
výhledy na město, které paradoxně připravil, jinak 
dost velký nepřítel a těžký soupeř, kůrovec. Důle-
žité – naslouchejte, i k vaším uším se jistě dostane 
vzdálený šepot, jak tahle skála promlouvá.  ok
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ŠEPTOUCHOVSKÉ SKÁLY BUDÍ POZOR-
NOST UŽ STALETÍ

Vrch západně od města Ledče nebýval v minu-
losti zalesněn. Byla zde pouze pastviska a planiny 
poseté četnými kameny. 

V lednu 1900 tyto pozemky od majitele Emanu-
ela Müllera zakoupila ledečská obec. Byl vysazen 
les, který měl později sloužit jako lesopark k pro-
cházkám občanů a letních hostů. Byly zde zříze-
ny cesty, schodiště, lavičky a altánky. Vypráví 
se i pověst o vzniku názvu tohoto místa. Na tyto 
odlehlé části pozemku prý přicházely často večer 
milenecké dvojice. Šeptaly si zde do ouška milost-
ná vyznání. Odtud nebylo daleko k pojmenování 
-ŠEPTOUCHOV. Na holých skalách stálo vždy ně-
kolik křížků. Ty však nepřečkaly padesátá léta. 

Pod skalami byla koncem dvacátých let minulého 
století při kopání základů kůlny, náhodně objeve-
na jeskyně. Rozsáhlá jeskyně se třemi sály, nebyla 
nikdy zpřístupněna pro veřejnost. Ve spodní části 
jeskyně bylo tři metry hluboké jezírko, ze kterého 
se později brala pitná voda pro Ledeč. 

Na nejvyšším vrcholu Šeptouchova byla posta-
vena v roce 1937 dřevěná rozhledna. Stavbu pro-
vedl ledečský stavitel Václav Samec. Dřevo na 
rozhlednu daroval městu velkostatek Tereziánské 
nadace. Z výšky 21 metrů byl úchvatný pohled na 
město i do části Posázaví. V roce 1959 rozhledna 
ustoupila televiznímu převaděči, aby byl umožněn 
příjem televizního signálu i v centru města. Zbyt-
ky betonových základů rozhledny jsou patrné na 
vrcholu Šeptouchova dodnes. Josef Pleva
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K HLADKÉMU PRŮBĚHU ŘÍJNOVÝCH VOLEB

přispělo nejen luxusní podzim-
ní počasí, ale třeba také vkusná 
a sezonně laděná výzdoba, jako 
v případě před vchodem do vo-
lební místnosti v Mateřské škole 
Stínadla. Milá pozornost, u které 
se řada voličů ráda zastavila. 

ok
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FASÁDA DĚKANSKÉHO KOSTELA SV. PETRA A PAVLA 
V LEDČI – etapa č. 2.

SVATÝ MIKULÁŠ, SLUŽEBNÍK LÁSKY. Již 
brzy oslavíme svátek sv. Mikuláše. Zase nás na-
vštíví moudrý vousatý starý pán s krásným dobroti-
vým andělem a řádícími čerty, které ale v pravý čas 
umravní, aby mohl dětem předat dárky a nepokazil 
radostné vzrušení. Malé děti pocítí posvátný dotek 
tajemna a krásy, možná i trochu strachu a po letech 
se zasmějí tomu, že Mikuláš měl pantofl e jako děda. 
V dětech až do dospělosti zůstane vzpomínka na 
něco vznešeného a dobrého. Jednou tento zážitek 
budou chtít dopřát i svým dětem. 

Mikulášské poselství je velice prosté. Říká nám, 
že svatost pochází od Boha, andělé ji slouží a síly pe-
kelné- zlo v podobě čertů se svatosti Mikuláše musí 
podřídit. Dospělí na toto sdělení zapomněli, děti ho 
ale intuitivně cítí a prolog Vánoc s Mikulášem si 
naplno užívají. Pokud tuto jednoduchou pravdu při-
jmeme, užijeme si nádherné nadcházející svátky na-
vzdory covidu, politice a špíně všeho druhu. 

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
19. 11. v 15.30 na faře Spolčo pro děti od čtyř do jede-

nácti let. Zajišťuje J. Sklenářová a Spolčo mladých.
Aktuální informace naleznete na farních stránkách: 
www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
11. 11. Sv. Martin (Martin byl původně voják, vysly-
šel 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) 

28.11. 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

Vážení čtenáři Ledečského zpravodaje!
Milí farníci a přátelé Ledče n. S. a naší farnosti – 

děkanství!
Dne 7. září byla ukončena II. etapa oprav fasády 

našeho děkanského kostela v Ledči n/S. Tuto opra-
vu prováděla po důkladném výběrovém řízení fi r-
ma TESMO, s.r.o. Maňákova 743/9, 198 00 Praha 9. 
S fi rmou jsme byli nadmíru spokojeni, jednak sluš-
ností, respektem a úctou při všech jednáních od paní 

ředitelky Ing. Karvayové počínaje, tak s každým 
jejím zaměstnancem – zedníky, štukatéry apod. 
konče. Materiál byl, jako při opravě věže v 1. etapě, 
konsultován a dodán fi rmou Keim – evropský speci-
alista na opravy fasád památkových objektů. 

 Restaurátorské práce provedl pan MgA. Jan Pro-
kýšek, Popelín 5, 378 53 Žirovnice u Jindřichova 
Hradce. Opravu všech dveří provedl dle pokynů 
památkářů – pan Petr Zelenka, truhlář z Hlinska 
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Jako každý podzim se věnujeme adventní tvorbě. V minulých letech 
jsme se rádi o výsledky našeho snažení podělili s ostatními. Loni to 
bohužel nešlo kvůli covidu. Doufáme, že se snad letos nám výstava 
našich výrobků podaří. Srdečně Vás zveme do Petrklíče. Pokud covid 
dovolí, proběhne prezentace od 22. 11. do 26. 11. 2021, od 9:00 do 
15:30 hodin. Přijďte se k nám podívat, načerpat inspiraci a potěšit oko 
i mysl.

Na všech výrobcích se podílejí naši klienti. Tvorba je baví a trénují 
si při ní jemnou motoriku, trpělivost a učí se spolupráci. Naše pracov-
nice Vás může seznámit s tím, jak výrobky vznikaly. Přijďte, moc se 
na Vás těšíme! Petra Vídeňská

v Čechách. Vše proběhlo pod dohledem památká-
řů, celkem proběhlo 7 kontrolních dnů. Závěrečná 
kontrola a schválení opravy bylo dne 7. září 2021 
pracovníky památkového úřadu v Telči, kraje Jih-
lava a Světlé n/S. Vše k výborné spokojenosti. Veli-
ké díky patří vikariátnímu technikovi panu Davidu 
Hlavinkovi, který vše zorganizoval ve smyslu vý-
běrového řízení, papírování, kontroly oprav a celko-
vých prací, kontrolních dnů s památkáři, veškerého 
kontaktu s fi rmami a zajištění celé opravy fasády 
kostela. Jeho profesionalita je úžasná. Svědomitost, 
preciznost a profesní znalost všem zainteresovaným 
byly k obdivu. Děkuji moc pane Hlavinka!

Jak to u těchto druhů oprav bývá - dodatečné ná-
klady se vyšplhaly až téměř o 1 milion Kč navíc… 
(vše, co se zjistí až po odkrytí staré fasády, restau-
rátorské práce, truhlářské, klempířské a částečně 
i pokrývačské).

Náklady a zaplacení:
Náklady celkem, II. etapa: 2.923.754,- Kč
DARY NA OPRAVU FASÁDY DĚKANSKÉHO 
KOSTELA SV. PETRA A PAVLA,
II. ETAPA, ROK 2021

Firma, (jméno, příjmení), částka Kč
GP Care v.o.s., Petr Maštálk 240 000,-
Konstruktis a.s., Praha 30 000,-
Město Ledeč   300 000,-
ALMI Michek Aleš  40 000,-
UNIMONT Cihlář Jiří 50 000,-
Obec Ostrov   20 000,-
Obec Chřenovice  30 000,-
Kovofi niš a.s. Ledeč  150 000,-
ADAMIS s.r.o, Praha  100 000,-
Policar Pavel   421 630,-
BIHK – fond solidarity 150 000,-
BIHK – lesy, pachtovné 230 135,-
Obec Hněvkovice  10 000,-
Celkem     1 771 765,-

Farníci a fyzických osob: 755.285,-
CELKEM DARY  2.527.350,-
K doplacení II. etapa: 396.404,-
Celkem dluh na fasádu – etapa I., II. 2.396.404,-

První etapa opravy fasády, kde hlavním „objek-
tem“ byla věž kostela a část vlevo od věže se zcela 
havarijní stříškou na vchod na kůr a do věže kostela 
stála: 3.750.786,- Kč!
Čili celkové náklady na kompletní opravu fasády, 

restaurovaných částí, opravy 6 dveří, klempířské 
práce tedy obě dvě etapy vyšly na 6.674.540,- Kč!

Příští rok by se měly dodělat restaurátorské práce 
ve spodní části zdiva – sokl kostela přibližně v ceně 
400.000,- Kč. Již nyní mohu napsat, že nová fasáda 
s veškerými opravami našeho děkanského kostela 
vyjde na 7 milionů korun!
Žel Bohu, veškeré žádosti o dotace směrem ke stá-

tu tj. Ministerstvo kultury, havarijní fond MK ČR, 
plus další fondy MK ČR žádosti na dotace k MZ 
ČR, – vše dle norem žádostí správně vypracované 
a odeslané, nedosáhly schválení… 

 Proto Vám všem, milí spoluobčané, právnické 
osoby, instituce města, někteří podnikatelé naše-
ho města, fi rmy, farníci, přátelé a Vy všichni, kteří 
Jste přispěli na opravu tohoto našeho klenotu Posá-
zaví děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Ledči 
n/S – státní památky 1. třídy – naší vlasti, vyslovuji 
upřímné poděkování a přání, aby se Vám všem daři-
lo, byli jste zdraví a otevření pro každé dobro a měli 
se rádi. 

Naše děti a vnoučata nám to rozhodně nezapome-
nou, jakožto i, jak pevně věřím, celé další generace 
naší drahé Ledče nad Sázavou i národa jeho kultur-
ní bohatství.

Dáno v Ledči n. S, dne 28. září 2021 na Slavnost 
svatého Václava, hlavního patrona, dědice a ochrán-
ce země České! 

ThDr. Jan Bárta, 
děkan
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LEDEČ RUN
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BĚH ŠEPTOUCHOVEM PO JEDENAŠEDESÁTÉ
DVOULETÁ PAUZA POSUNULA VÍTĚZE

PETRA MILÁČKA MEZI VETERÁNY

LEDEČ RUN 2021
SE BĚŽEL NA ZÁTOPKOVY NAROZENINY

Lyžařský klub Ledeč n. S. a Středisko volného času 
Ledeč n. S. uspořádaly po dvouleté od-mlce, zavině-
né nepříznivou epidemiologickou situací, 61. ročník 
Běhu Šeptouchovem, konaný v sobotu 16. 10. 2021.

V letošním roce jsme hlavně s napětím očekávali, 
jak velká bude účast závodníků. Absolutní vítěz ka-
tegorie muži a vítězka kategorie ženy obdrželi Cenu 
starosty města.

Závod mužů a žen je zařazen do série závodů o Pohár 
Melechova. Ženské kategorie běžely 2000 m a absolutní 
vítězkou se stala Lada Dvořáková (čas 7:09,29) z klu-
bu AK Olymp Brno. Muži měli trať dlouhou 8000 m 
a z ceny se, stejně jako v roce 2019, radoval Petr Mi-
láček (čas 28:28,36) závodící za Melechov, ale tento-
krát již v kategorii muži-veteráni. Závody, jako kaž-
doročně, se daří připravit s cenami pro první tři místa 
v každé kategorii za vydatné pomoci sponzorů z Ledče 
n. S. Počasí v průběhu celého dne, bylo celkově pří-
znivé, ale sluníčka jsme si mnoho neužili. Ukázkové 
babí léto to v letošním roce nebylo. Atmosféra byla pří-
jemná. V překrásném prostředí lesoparku Šeptouchov 

se závodu zúčastnilo 86 startujících (v roce 2019 byla 
účast 131 závodníků) a mnoho rodičů malých závod-
níků a dalších diváků. Úplnou výsledkovou listinu, fo-
tografi e z letošního závodu a video reportáž najdete na 
www stránkách SVČ Ledeč (www.svcledec.cz). Všem 
závodníkům děkujeme za účast a dosažené výsledky 
a věříme, že se závody uskuteční i v dalších letech. 

HAN, foto Casková Martina

Foto č. 1 – start kategorie předškolní chlapci. Upro-
střed řady startovní číslo 12 pozdější vítěz 
této kategorie Trýb Antonín (Kola Ledeč).

Foto č. 2 – start kategorie mladší žáci. Vlevo Žák Ta-
deáš (házená Ledeč) 3. místo, druhý zleva 
startovní číslo 66 pozdější vítěz této kate-
gorie Pánek Matyáš HB SKI TEAM a star-
tovní číslo 71 Caska František (Kola Ledeč) 
2. místo.

Foto č. 3 – absolutní vítězové O cenu starosty měs-
ta kategorií ženy a muži Dvořáková Lada 
a Miláček Petr 

V neděli 19. září, právě na 99. výročí narození Emi-
la Zátopka, se v Ledči uskutečnil 6. ročník běžeckého 
závodu Ledeč Run. Pro účastníky byly připraveny 2 
trasy, a to v délce 6 a 12 km. Na startu se potkali jak 
ostřílení závodnici, tak ryzí amatéři. Všichni běžci si 
užili rozmanitý terén a proběhli si hezké okolí našeho 
města. Děkujeme všem, kteří napomohli organizaci 
závodu, a samotným běžcům za perfektní nasazení. 
Viz foto na protější straně. 

VÝSLEDKY:
• Ženy delší trasa – Míša Eliášová, Kateřina Beníško-

vá, Hana Bulíčková
• Muži delší trasa – Jakub Exner, Petr Miláček, Filip 

Grusz
• Ženy kratší trasa – Petra Kotlíková, Lada Dvořáko-

vá, Šárka Wastlová
• Muži kratší trasa – Kamil Kotlík, Luboš Novák, Lu-

káš Hájek  Pavla Vrbková
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Ledečské gym-
názium je známé 
tím, že poskytuje 
výuku čtyř ži-
vých cizích jazy-

ků – angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny. Všech-
ny tyhle jazyky jsme využili k připomínce Evropského 
dne jazyků. Ten ofi ciálně připadá na 26. září, ale my jsme 
se tomuto tématu věnovali po celý přelom září a října. 
Jak to probíhalo? Letos jsme neměli žádné zastřešující 
téma ani společný program. Každá třída či skupina se 
svým vyučujícím to pojala po svém. A jak to konkrétně 
vypadalo?

Sekunda s paní Nečilovou – angličtina
Společné posezení nad pravým anglickém čajem 

(s mlékem samozřejmě) a při chroupání anglických suše-
nek bylo doprovázené debatou o stereotypech a zvycích, 
které jsou pro Anglii typické.

Prima s paní Dudákovou – francouzština

Primáni s francouzštinou teprve začínají, a tak se hor-
livě vrhli na kreslení všech možných symbolů týkajících 
se Francie a také na tvorbu vlastního pexesa, se kterými 
budou následně pracovat v několika příštích měsících. 
Dokonce se stihli seznámit s francouzskou verzí známé 
písně Bratře Kubo. Tu si ale zazpíváme někdy příště.

Kvarta a kvinta s paní Viktorovou – angličtina
Obě skupiny ochutnaly některá typická jídla z USA, 

Británie i Austrálie. Někteří dokonce teď objednávají 
tyto dobroty pro svoji rodinu.

Sexta a paní Jiráková – ruština
Časy se mění, ale některé symboly Ruska zůstávají. 

A tak nemohly chybět tradiční matrjošky ani samovar. To 
vše bylo doplněno ochutnávkou tradiční ruské kuchyně.

Sekunda s panem Follerem – němčina i angličtina
Srovnávali jsme příbuzné germánské či slovanské ja-

zyky – jak znějí pozdravy a základní fráze. Některé to 
zaujalo natolik, že přehledy krásně grafi cky ztvárnili.

ThMgr. Jiří Foller

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA LEDEČSKÉM GYMNÁZIU

Myslíte si, že nemáte nápady na psaní? Že nevíte, kde 
hledat inspiraci? Že ve vás nedřímá tvořivost? Lucie 
Hrochová by vás určitě přesvědčila, že se mýlíte, a vaše 
dřímající tvořivost by se probrala k bohatému životu.

 Přinejmenším to dokázala studentům ledečského 
gymnázia, kteří se zúčastnili jejího workshopu tvůrčí-
ho psaní. Ten se uskutečnil 14. září a Lucie se studenty 
sdílela různé techniky, jak se uvolnit, otevřít se před-
stavivosti a jak všechny podněty, nápady, představy 
zaznamenat. Pokud byste vstoupili do učebny, kde akce 
probíhala, viděli byste studenty, kteří sedí v lavicích a se 
značným elánem píší, o nějaký čas později studenty, kte-
ří zaujali pro školu nezvyklé pozice (sezení na lavici, na 
parapetu okna, ležení na zemi…), ovšem opět nadšeně 
píšící.  Někdy šlo o automatické psaní, někdy o psaní 
s určitými hranicemi: vyberte jednu větu a věnujte ji 
spolužákovi. Ten s ní bude dále pracovat – bude ji rozví-
jet, popírat, přetvářet… cokoli chcete.

Další část tvůrčího projektu byla věnována nové kni-
ze Lucie Hrochové, která má název Rozplétání. Lucie 
přečetla ukázky, diskutovala se studenty nejen o vlast-
ním tvůrčím procesu, ale i okolnostech vydávání kni-
hy a další zajímavostech. Otázky zvídavých studentů 
se týkaly i Luciiných vzpomínek na ledečské gymná-
zium, jejího studia oboru fyzického herectví na JAMU 
v Brně, její tvůrčí i herecké zkušenosti v divadle. A Lu-
cie byla ochotná odpovídat, sdílet zkušenosti, nápady, 
postřehy.

 O úspěchu workshopu svědčí nadšené zapojení stu-
dentů do všech aktivit, ochota sdílet jejich tvůrčí počiny, 
závěrečná refl exe a hodnocení, ale i dotazy, zda se bude 
workshop opakovat a zda to bude brzy. Tato otázka zů-
stala otevřená, ale je zřejmé, že i Lucie byla potěšená 
přístupem, tvorbou a otevřeností ledečských gymnazis-
tů. 

Lenka Trtíková

TVŮRČÍ PSANÍ S LUCIÍ HROCHOVOU
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EXKURZE STUDENTŮ DO IQLANDIE

STUDENTSKÉ PARLAMENTNÍ VOLBY

Dne 21. 9. 2021 se na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou konaly 
parlamentní studentské volby, kterých se mohl zúčastnit každý žák naší školy 
od patnácti let včetně. A jako každé volby, měly i tyto volby komisi, která 
byla složena ze žáků docházejících na společenskovědní seminář. Konkrétně 
se jednalo o Milana Maxu, Veroniku Roučkovou a Zuzanu Horákovou ze 
septimy. Plentu nám zapůjčil pan Ptáčník, kterému touto cestou velice děku-
jeme.

Celková účast byla na gymnáziu i SOŠ 65%. A kdo že se stal vítězem? Se 
44 hlasy vyhrála koalice PirStan a hned za nimi s 42 hlasy skončila koalice 
SPOLU. Na třetím místě se s 25 hlasy umístilo politické hnutí ANO. Naopak 
nejméně hlasů získaly strany Aliance národních sil, Hnutí Prameny, Levice či 
koalice Trikolóra, Soukromníci a Svobodní.

Celkově se volby vyvedly a jsme velmi rádi, že většina studentů přišla vy-
jádřit svůj názor.

Za volební komisi: Milan Maxa, Veronika Roučková a Zuzana Horáková

Ve středu 6. 10. 2021 se uskutečnila exkurze do IQlan-
die, které se zúčastnili žáci primy a část žáků z tercie. Po 
tříhodinové cestě autobusem do Liberce začal pro žáky 
program. Nejdříve si prošli expozice a při nich hledali 
odpovědi na otázky do pracovního listu na téma Geo a ge-
olab, který byl zaměřený na geologickou historii Země. 
Druhý pracovní list se týkal Země a vesmírných těles. 
V těchto úkolech např. žáci zjišťovali, jakou hmotnost 
by měla plechovka koly na různých místech ve Sluneční 
soustavě (Měsíc, Slunce, Země, Jupiter, Mars).

Po obědě byli žáci rozděleni do dvou skupin a zúčastni-
li se workshopů. Jeden byl na téma Člověk a jeho schop-
nosti. Během laboratorního cvičení si žáci změřili svůj 
krevní tlak a puls. Zjistili, jak je činnost srdce ovlivněna 
fyzickou námahou po 10, 20 dřepech. Dále měřili, jak 
se liší povrchová teplota různých částí těla, rozlišovali 
různě drsné povrchy pomocí hmatových čidel, testovali 
svou čichovou paměť. Jedna úloha byla také zaměřena na 
pohybové aktivity a práci s těžištěm těla.

Druhý workshop byl forenzní. Žáci během laborek 
probádali několik modelových míst činu, seznámili se 
s metodou daktyloskopie – na daktyloskopickou folii pře-
nesli otisky svých prstů. Za využití forenzní antropologie 

prozkoumali a identifi kovali kosterní pozůstatky. Další 
metodou určili krevní skupinu krve, která byla nalezena 
na místě činu. Vyzkoušeli si chromatografi i, jako analy-
tickou metodu forenzní chemie a vyřešili dvě krimiúlohy. 
První z nich se týkala určení rozdílu lidské a zvířecí krve, 
druhá hnědých řas rozsivek, které často pomáhají při ob-
jasnění případů utonutí.

Na závěr zpětná vazba od žáků:
„V IQlandii se mi líbila skleněná spirála, protože na ní 

bylo napsané, co a kdy lidé vynalezli nebo objevili.“
„Mě se nejvíc líbilo pilotování virtuálního letadla.“
„Moc se mi líbilo zemětřesení, bubliny a také, že tam 

mají klavír, na který můžete hrát.“
„Líbila se mi ta voda a vodní svět, a když jsme šli, 

a byla pod námi ta kostra. Pak se mi ještě líbilo zemětře-
sení a bubliny. Nakonec se mi líbilo, jak jsme chodili v té 
tmě a poznávali věci. Workshopy byly zajímavé.“
„Nejlepší bylo: černá díra, fontána, zemětřesení, work-

shop, tlakoměr.“
„Líbilo se mi, jak se tam dal pomocí robota zvednout 

míč, a taky ty schody do tvaru spirály, vodní vír a optické 
klamy na zdech jiných schodů.“ 

Mgr. Iveta Hausdorová
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Rok 2021 ještě sice není úplně na svém konci, přesto 
si dovolujeme seznámit čtenáře se stručnou bilancí toho, 
co se nám ve sklárně Tasice podařilo za posledních 12 
měsíců. Na konci roku 2020 proběhla další etapa ob-
novy střechy hutní haly. První část střechy se oděla do 
černého hávu v podobě nové kvalitní hliníkové krytiny. 
Dílo kvalitně provedla fi rma Vít Slavík z Vlastějovic. 
V lednu 2021 se sklárna Tasice stala jedním ze zakláda-
jících členů (společně například s ledečským hradem) 
Asociace nestátních otevřených památek (ANOPA). 
Tato asociace vznikla především z důvodu nezájmu 
státních orgánů o nestátní památky i z důvodu částečné 
diskriminace státu vůči památkám v jiném než státním 
vlastnictví v období pandemie COVID-19. V roce 2021 
se asociaci ANOPA podařilo dosáhnout řady úspěchů. 
Úspěšně jsme pokračovali ve výrobě vlastních origi-
nálních sklářských výrobků. Z nového sortimentu za-
bodovaly u návštěvníků sklárny originální barometry. 
V průběhu jara a léta mohli návštěvníci sklárny ve vy-
braných termínech znovu spatřit živou sklářskou výrobu.
4. června nás navštívil fi lmový štáb, pod vedením re-
žiséra Ivo Macharáčka, aby natočil materiál pro jeden 
z dílů nového dokumentárního seriálu Fenomén českého 
skla. Česká televize bude tento cyklus dokumentů, vě-
nující se historii i současnosti českého sklářství, vysílat 
v roce 2022. V červenci nás pro změnu navštívil štáb ČT 
Studio Brno, pod vedením režiséra Jakuba Wehrenberga 
(fi lmoví diváci jej mohou znát jako herce z jeho nej-
slavnější fi lmové role – Kvida z fi lmu Báječná léta pod 
psa), který natáčel ve sklárně záběry pro cyklus o tech-
nických památkách „Technické skvosty Českých zemí“. 
Tento seriál by se měl rovněž vysílat v roce 2022. V září 
jsme získali stavební povolení na rekonstrukci jedné 
z nejstarších a památkově nejcennějších budov v areá-
lu sklárny – barokního tzv. Panského domu. Stavební 
projekt máme připraven a nyní je před námi poslední 
náročný úkol - získání fi nančních prostředků na tuto 
stavbu. Ve druhé polovině září a na začátku října byla ve 

sklárně k vidění výstava akvarelů Má radost výtvarnic 
Karin Brůžkové a Olgy Petrusové. První říjnový víkend 
se sklárně opět zúčastnila akce Dny otevřených ateliérů 
na Vysočině.

V polovině října byly zahájeny stavební práce na 
projektu Revitalizace Levobřežního přítoku Jestřebic-
kého potoka pod Tasickým rybníkem. Jedná se o pro-
jekt fi nančně podpořený z Evropských fondů, který 
po mnoha desítkách let vrací louku „Zemanku“, která 
vždy neodmyslitelně patřila k tasické sklárně, k přírodě 
blízkému stavu. Louka bude alespoň částečně zbavena 
historických meliorací a částí louky se bude opět linout 
drobný potůček, tak jak si jej pamatují již jen nejstar-
ší žijící pamětníci v Tasicích. Na konec roku 2021 je 
naplánována další etapa obnovy střechy hutní haly. Na 
sobotu 20. listopadu připravujeme tradiční akce pod ná-
zvem PŘEDVÁNOČNÍ SKLÁŘENÍ a pevně doufáme, 
že letos, na rozdíl od roku 2020, proběhne. Rád bych co 
nejsrdečněji pozval čtenáře Ledečského zpravodaje na 
tuto akci do Tasic.

A negativa posledních 12 měsíců? V polovině října 
jsme byli nuceni uzavřít skanzen a zrušit akci Předvá-
noční skláření plánovanou na 14. 11. 2020, a to na zákla-
dě vládních nařízení a opatření. 22. 10. 2020 jsme ze stej-
ného důvodu museli zavřít prodejnu se sklem. Prodejnu 
i skanzen jsme sice měli po krátkém uvolnění vládních 
restrikcí otevřeny od 3. 12., nicméně 19. 12. 2020 jsme je 
byli přinuceni opět zavřít skanzen a 27. 12. 2020 i pro-
dejnu skla. Tu jsme mohli znovu otevřít až letos v květnu 
a skanzen až o týden později! Za těchto okolností je po-
chopitelné, že návštěvnost skanzenu v roce 2020 a 2021 
výrazně poklesla a nezachránila ji ani letní turistická 
sezóna. Nicméně víme, že v tom nejsme sami, v Udá-
lostech ČT si například postěžoval na výrazný pokles 
návštěvnosti i kastelán státního hradu Karlštejn, a to už 
je co říct. Nezbývá než doufat, že se lidé zase začnou na 
domácí památky vracet.

Za Kolektiv sklárny Tasice Franti�ek Milichovský 

V TASICKÉ SKLÁRNĚ ZABODOVAL
ORIGINÁLNÍ BAROMETR
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ŠEPTOUCHOVSKÉ SKÁLY 
UKRÝVAJÍ VE SVÉM NITRU VELMI CITLIVÝ MONITORINK

O lesoparku Šeptouchov toho bylo v minulosti se-
psáno mnoho, ale stále je to ještě tak málo, že si je 
dobré připomínat nejen minulost, ale i současné dění 
v této významné městské a vyhledávané lokalitě. 
Zkusme si připomenout několik novodobých mezní-
ků úprav a budování v této zóně. 

Koncem roku 2002 byla dokončena na ploše 
14 hektarů nákladná regenerace lesoparku Šeptou-
chov. Na ploše 32480 m2 došlo k odstranění nále-
tových dřevin a k pokácení suchých, nemocných 
a konkurenčních stromů. Bylo vysázeno 103 ks list-
natých stromů, 5446 listnatých keřů a 1816 jehlična-
tých keřů. U 159 ks stromů byl proveden zdravotní 
řez a ošetření poranění kmene, náročná konzervační 
ošetření byla realizována u 13 ks stromů a výchovný 
řez u 300 ks mladých stromů. Celková hodnota díla 
činila 5 miliónů korun, kdy z této částky bylo 80 % 
(4 mil. Kč) získáno dotačně od Státního fondu život-
ního prostředí ČR. Výška dotace umožnila městu, za 
vložení minimálních nákladů, obnovit a oživit zají-
mavé území, aby mohlo být plně využíváno k rekre-
ačním účelům. Celý projekt se zdařil, což v této době 
kladně hodnotili návštěvníci, ať již z řad veřejnosti 
či škol. Dnes, bohužel, není situace v této lokalitě tak 
idylická, jak tomu bylo po dokončení zmiňované re-
generace. Na současném stavu se výrazně podepsala 
kůrovcová kalamita, kdy stovky kubíků smrkového 
dřeva musela postupně vytěžit Lesní společnost Le-
deč, která les spravuje a lesnickými zásahy kultivuje. 
Za oběť kůrovcové kalamity padly staleté stromy, 
které dotvářely a určovaly charakter lesoparku.

Samostatnou kapitolou je jeskyně „Pod Šeptou-
chovem“, kdy ještě před patnácti roky se uvažovalo 
o jejím zpřístupnění pro veřejnost. Byly zpracovány 
projekty, probíhalo aktivní jednání, jak s odborníky, 
veřejností, tak i s orgány státní správy. Zpřístupnění 
jeskyně mělo velkou oporu v odborné veřejnosti, bo-
hužel část ledečské veřejnosti tuto snahu negovala, 

obávala se poškozování jeskynních systémů. Jesky-
ně se nachází přímo ve skalní stěně bývalého nárazo-
vého břehu Sázavy v Ledči. Jedná se o puklinovou 
jeskyni vyvinutou zejména na systému poruch směru 
SZ – JV, tedy stejných poruch, které mají klíčový 
vliv na stabilitu skalní stěny Šeptouchova. Jeskyně je 
totiž situována pouze několik metrů za lícem skalní 
stěny. Hlavní chodba má charakter úzkého a vysoké-
ho komína, v jehož spodní části se nachází jezírko. 
Kvůli tomuto charakteru má jeskynní systém zřejmě 
důležitou roli na stability celé jižní části skalní stěny 
(pod vyhlídkou). V rámci instalace sítě kontrolního 
sledování je ve spodní části jeskyně instalován vel-
mi citlivý přístroj, který je schopen zachytit případ-
né mikrodeformace spojené s vývojem nestability 
skalní stěny o velikosti od tisícin milimetru. Pokud 
by takové pohyby byly identifi kovány, mohlo by to 
v budoucnu například ohrozit úspěšnost již realizo-
vaných sanačních prací ve skalní stěně.

V roce 2008 bylo ukončeno, za účasti dotačního titu-
lu ve výši cca 20 mil. Kč, zajišťování stability skalní-
ho masivu Šeptouchov, samotné skály nad pomníkem 
obětem vílek a rodinnými domy. Jednalo se o rozsáhlé 
horolezecké práce, kdy do skalní stěny bylo vyvrtáno 
necelých 400 děr o hloubce až 6 m. Prohlubně byly 
poté vyplněny ocelí a betonovou směsí.

Dnešní stav je takový, že musí být pokračováno 
v další etapě zajišťování úseku skal, podél komuni-
kace, vedoucí okolo řeky Sázavy až k výrobním are-
álům Kovofi niše. V současnosti probíhají přípravné 
práce, jako je odkrytí skalních svahů, poté budou ná-
sledovat projekční a zabezpečovací práce.

Stále jsme přesvědčeni, že prostor lesoparku skýtá 
mnohé možnosti pro kulturní, společenské a spor-
tovní využití. Na plné využití zatím náš Šeptouchov 
ještě čeká. 

Ing. Břetislav Dvořák,
vedoucí odboru výstavby a �ivotního prostředí 
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

VÝSTAVY

! V sobotu 6. listopadu se děti můžou těšit na po-
hádku POTRESTANÁ LAKOTA. 

 Začátek je ve 14:00 v sále gymnázia. Vstupné 
50,- Kč. Hraje Divadélko Kůzle, Kutná Hora. 
Předprodej v TIC Ledeč.

! 11. listopadu se uskuteční na Sokolovně PRO-
DEJNÍ AKCE – Volansky fashion. Otevřeno 
od 9:00–17:00 hod. V prodeji budou kabáty, 
obleky, bundy, kalhoty dámské, pánské a další.

! 13. listopadu 2021 zve MC Ledňáček všechny 
malé i větší děti na podzimní putování po ledeč-
ském hradě. USPÁVÁNÍ STRAŠIDEL začíná 
od 14:30 do 17:00 hodin. Občerstvení zajiště-
no. 

! 16. listopadu 2021 vystoupí v sále gymnázia Le-
deč nad Sázavou ZDENĚK TROŠKA S PÍS-
NIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ. Začátek od 
19:00 hod. Předprodej vstupenek v infocentru. 
Cena 280,-.

! 22. listopadu 2021 Vás zveme na další divadelní 
představení s názvem VZHŮRU DOLŮ. Cena 
380,- Sál gymnázia. Předprodej v TIC Ledeč.

! 5.prosince 2021 na vás čeká MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA pořadatel SVČ Ledeč nad Sázavou. 

Místo konání: hrad Ledeč.
! 9. prosince Vás zveme do sálu gymnázia na 

promítání fi lmu PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI. Začátek 
od 19:00 hodin. Vstupné 100,-. Předprodej si 
můžete zajistit v informačním centru Ledeč nad 
Sázavou. 

! 11. prosince KONCERT RICHARDA PACH-
MANA. Místo konání: Kostel sv. Petra a Pavla

!  12. prosince ADVENTNÍ JARMARK od 
10:00 do 16:00 hrad Ledeč nad Sázavou, vstup-
né zdarma.

! 19. prosince se v kostele sv. Petra a Pavla usku-
teční ADVENTNÍ KONCERT sopranistky 
Michelle Katrak, která vystoupí společně se 
souborem Virtuosi di Praga a jeho uměleckým 
vedoucím, houslistou Oldřichem Vlčkem. Za-
čátek od 18:00 hod.

7. 14. a 21.12 VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY NA 
HUSOVĚ NÁMĚSTÍ 

Mirka Pajerová

Aktuální informace o konání akcí sledujte na strán-
kách jednotlivých pořadatelů

Ve dnech 1. – 3. 10. 2021 proběhla pravidelná, 
ovšem i tak mimořádná, chovatelská akce. Mimo-
řádná v tom, že se jednalo o SPOJENÍ TŘÍ VÝ-
STAV – jmenovitě:

• SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA KRAJE VYSOČINA
• OKRESNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, 

DRŮBEŽE
• SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KLUBU 

BARNEVELDEK.

Letos bylo přihlášeno 470 králíků, 330 kusů drů-
beže a 305 holubů a bylo se na co dívat!

První zahajovací den výstavy byl, jako již tra-
dičně, zaměřen na předvedení a posuzování vy-
stavovaných zvířat. Děkujeme posuzovatelům za 
pečlivé a erudované posouzení všech soutěžních 
jedinců a v neposlední řadě velký dík patří všem, 
kteří byli velkou pomocí a k ruce právě těmto po-
suzovatelům, ať už vyplňováním

posudkových karet, tak tím, že přiložili ruku 
k dílu (a to doslova) při manipulaci s hodnocený-
mi zvířaty. Za tuto pomoc děkujeme žákům třídy 

6S Gymnázia, SOŠ a VOŠ 
Ledeč nad Sázavou, včetně 
přítomného pedagogického 
sboru a jeho aktivnímu pří-
stupu.

Víkendové dny výstavy 
byly plně otevřeny pro ve-
řejnost, přičemž v neděli proběhlo slavnostní pře-
dávání cen úspěšným chovatelům. Cen bylo mno-
ho a podle kvality vystavených zvířat tato ocenění 
byla velmi zasloužená.

Všichni zúčastnění z řad odborné i laické ve-
řejnosti mohli těšit nejen z pohledu na krásné vý-
sledky chovatelské práce, ale užít si i doprovodný 
program v podobě živé hudby, tomboly, prodeje 
chovatelských potřeb a o občerstvení také nebyla 
nouze.

ZO ČSCH Ledeč děkuje městu Ledeč a všem 
sponzorům, kteří se na této, věříme, že úspěšné 
akci aktivně podíleli. Věříme, že si všichni tento 
svátek nelehké, ale tak záslužné chovatelské práce 
užili. Viz foto na protější straně. 

Eva Bla�ková
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VÝSTAVA DRŮBEŽE – ŘÍJEN 2021
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Po tři čtvrtě letošního roku jsme se na stránkách Le-
dečského zpravodaje setkávali se vzpomínkami a do-
kumenty pana Josefa Navráila z Ledče, které se, pod-
le ohlasů, setkávaly s dobrým ohlasem našich čtenářů. 
Lidé zkrátka mají rádi příběhy o jménech, rodinách 
i místech, která znají, a to se v tomto případě naplnilo 
mírou vrchovatou – vždyť těch stránek bylo nakonec 
šestnáct. Defi lé jmen a událostí, které podle Pepových 
slov patří do fotbalového středověku. Punc dějinnému 
uspořádání ledečského fotbalu dát neumím, zato vím, 
že spolupráce s autorem vzpomínek byla milá a vzorná. 
Pan Navrátil byl vždy připravený, i když se nám vyskyt-
ly některé technické problémy, vždy jsme je včas a bez 
nervozity vyřešili.

Ve svém posledním příspěvku autor připomíná, že 
jsou někde možná data obsažnější a bohatší. Tak jen 
aby nakonec nezůstalo jen u toho, „někde“ jsou a ne-
zmizela nějakým „blackoutem“ v propadlišti dějin. Tím 
víc je třeba si vážit tohoto „fotbalového bývávalo“, 
které tak na léta zůstane v archivu zpravodaje i mno-
hých jeho čtenářů. Apel ke čtenářům, který už léta přes 

stránky Ledečského zpravodaje, aby se s námi dělily 
o své vzpomínky, dojmy i zážitky, se bohužel naplňuje 
jen ojediněle.

Milý Pepo, děkuji za přízeň, odvahu i vstřícnost 
a doufám, že i za čtenáře a fotbalové fanoušky ti přeji 
pevné zdraví a všechno dobré. Pokud ještě něco objevíš 
ve svém sportovním středověku – sem s tím! Za redakci 
Ledečského zpravodaje děkuje ok.

Fotografi e otištěná k tématu bude překvapení a možná 
i dárkem autorovi „fotbalového bejvávalo“. Pro redakci 
zpravodaje ji ve svém archivu našel další velký přízni-
vec ledečského sportu, Ing. Jaroslav Policar. Archiv je 
to velmi zajímavý a podle příslibu jeho majitele bychom 
z těchto materiálů mohli „vykřesat“ i něco dalšího zají-
mavého pro stránky Ledečského zpravodaje. Na foto-
grafi i, datované cca do roku 1968, zleva odshora jsou: 
Ing. František Posolda, Pavel Plachý, Zdeněk Glozl, 
Ing. Jaroslav Policar, (dole) Josef Navrátil, Václav Sa-
dílek, Vladimír Pýcha. Druhý obrázek je z „hlavního“ 
Pepova sportu – fotbalu, kde je v pokleku se svými spo-
luhráči Frantou Hořejšem a Josefem Brzoněm. 

FOTBALOVÉ BEJVÁVALO

Když jsem ve své skromné hromádce shromážděných 
ponejvíce obrázkových dokumentů marně hledal něco 
použitelného pro příspěvek, zamyslel jsem se i nad je-
jich osudem, až tady nebudu. Byla by škoda, aby skon-
čily v nenávratnu a rozhodl jsem se proto nabídnout je 
redaktorovi Ledečského zpravodaje, který jako znalec 
ledečských poměrů, si s nimi poradí. Něco nakonec pak 
skončilo v mém příspěvku, ale tam se dostalo hlavně 
to, co se vymetlo z mojí hlavy, navýšené ještě o něco 
málo, co mi mohli sdělit moji současníci. To na článek 

nestačilo, proto tolik neurčitého asi, možná, patrně, tře-
ba … 

Od současníků pocházel tip, že nejvíce informací by 
mělo být v pozůstalosti po Jirkovi Cikánovi, kterou pa-
trně někdo blízký dřívějšímu vedení klubu nenápadně 
odklonil, protože se už dlouho hledá. Možná nekom-
pletní tuto pozůstalost jsem pak náhodně našel nafo-
cenou u jednoho z mých současníků a upravenou jako 
dárek k osmdesátinám. Umožnil mi do ní nahlédnout asi 
půl roku před tím, než prohrál svůj zápas s covidem.

K RADOSTI I VZPOMÍNKÁM LEDEČSKÝCH FOTBALOVÝCH PŘÍZNIVCŮ

ZÁVĚREČNÁ, 8. ČÁST FOTBALOVÉHO BEJVÁVALO JOSEFA NAVRÁTILA
MÁMA BĚDOVALA, ŽE SE KVŮLI MIČUDĚ ANI NEOŽENÍM!



27

Nedávno jsem ale mohl nahlédnout do jiné pozůstalos-
ti, kterou po sobě zanechal také spoluhráč. Možná 20 cm 
vysoký balík s dokumenty o tak dokonale zpracovaném 
celoživotním soužití se sportem, především s fotbalem 
a hokejem a oběma sporty provozovanými převážně 
v Ledči, že jsem se nestačil divit. Majitel, který ji získal 
a umožnil mi do části balíku nahlédnout, má ale mimo 
dalších zajímavostí možná ještě cennější nikde dosud ne-
zveřejněné podrobné dokumenty už od ustavení místního 
fotbalového klubu. Spolu s informacemi o svém půso-
bení v ledečské kopané všechno třídí a ukládá do svého 
počítače. Jen neví, kdy to „badatelské“ úsilí ukončí a co 
bude následovat. Šest hodin procházení jen malé části 
jeho dokumentů byl zážitek, který přeju všem pamětní-
kům a příznivcům ledečského fotbalu.

 Na úplný konec ještě něco osobního. Souběžně s fot-
balem v Ledči jsem dělal ještě kariéru volejbalovou, ale 
ve Světlé, kam jsem se nechal nalákat už před přícho-
dem místního agenta fotbalového. Hrál se tam krajský 
přebor s rozdělenou soutěží do dvojzápasů hraných 
v sobotu odpoledne a druhý zápas, pokud možno blízko 
sobotnímu, v neděli ráno. Když to bylo daleko, tak jsme 
se někdy domluvili, že bude rozumnější někde levně 
přespat, než cestovat domů a ráno zase zpět. 

Fotbalové Vedení vo neslo docela nelibě, protože 
chtělo mít nejen všechny své hráče odpočaté (?), ale po-
tíž byla někdy také při odjezdu na venkovní zápas, když 
jsme se setkávali až někde cestou na smluveném místě. 
Jednou jsem po takovém setkání dostal od funkcionáře 
oddílu doporučení, abych se rozhodl, který sport chci 
dělat doopravdy. Také moje máti nebyla ráda, když jsem 
se nevracel ze sportovního brouzdání po světě a nevědě-
la ani kde jsem a proč jsem se nevrátil bez avíza, že noc 
můžu přečkat mimo dům. Až mi jednou řekla, že se snad 
pro samé sportování ani neožením. 

Vzal jsem jí za slovo a hned následující rok zjara drnca-
la kočárek s miminem. Byl to ale i můj konec veškerého 
sportování. Nechtěl jsem přijít ani o hodinu prvních roků 
svých dětí, protože bych si to pak musel do smrti vyčí-
tat. Když ale zakrátko moje hmotnost přerostla přes cent, 
k nějakému zákroku muselo dojít. Vrátil jsem se. Už ale 
jenom k volejbalu, a ne do Světlé, ale do domovské Led-
če, kam jsem se uchyloval už před tím v době mimo hlav-
ní sezónu. Tím jsem také splnil přání i onoho fotbalového 
funkcionáře, jen s tím návratem k fotbalu to jaksi nevy-
šlo podle jeho (i mého) předpokladu. S volejbalem jsem 
s přestávkami potom skončil až někdy ve čtyřicítce. 

Ještě ve své padesátce jsem hrál v trojici spolu s Bédou 
Peškem a Milošem Zajíčkem na nohejbalovém turnaji na 
Rohuli, pořádaném těsně po „sametu“ podnikovou orga-
nizací ROH. Přestože jsme zdaleka nebyli favority, turnaj 
jsme vyhráli, ale hlavně zásluhou ze zahraniční montáže 
skvěle rozehraného Bedřicha. Nohejbal je přece jednou 
z odnoží fotbalu, proto by to mohlo posloužit i jako důkaz, 
že i v pozdním věku se návyky z mladších let nezapomí-
nají, když jsme se dostali přes mnohem mladší soupeře.

Omlouvám se, že jsem zde, trochu mimo téma, od-
halil něco sportovního ze svého „bejvávalo“. Snad 
v tom, možná zbytečně dlouhém popisu, tak krátkého 
úseku z místního fotbalového středověku najdou jeho 
pamětníci něco zajímavého, co jim přinese dobrý po-
cit při vzpomínce na svá lepší léta. Pokud se tak stane, 
splní se tím to hlavní, o co jsem se snažil. Mladým pak 
ať poslouží k inspiraci, jak své mládí neprohospodařit, 
protože to uteče, jako když se na ruce plácne, jak jim my 
dědkové s oblibou připomínáme.

 Všem přeji všechno dobré v životě i v každé činnosti, 
která přináší radost a uspokojení sobě i druhým.

Na ledečský fotbalový středověk zavzpomínal  
Josef Navrátil
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Dne 25. 10. oslavil své 80. narozeniny pan 
JAROSLAV NULÍČEK z Tasic.

Hodně �těstí a zdraví přeje man�elka 
a dcery s rodinami.

Dne 11. listopadu 2021 si připomeneme 
1. výročí ode dne, kdy nás navždy opustil 
pan MIROSLAV COUFAL z Ledče. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
spolu s námi.

Zarmoucená rodina

Ode�la jsi nám, ale ve vzpomínkách 
�ije� a bude� �ít dál.
Dne 5. listopadu uplynul první smutný 
rok, kdy nás opustila maminka, babička, 
prababička
– paní MARIE NEDVĚDOVÁ z Ledče 
n. S. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi.

S láskou, děti s rodinou.

Děkuji prostřednictvím Ledečského zpravodaje zástupcům 
Města Ledče n. S., Svazu důchodců v Ledči a všem, kteří mi bla-
hopřáli k narozeninám. Děkuje Věra Petrů.

Hřbitov je smutná zahrada, kde ti�e 
pějí ptáci, své drahé zde člověk ukládá, 
vzpomínat se sem vrací.
Kytičku přineseme, svíčku roz�ehneme, 
na Tebe nikdy nezapomeneme.
Dne 18. listopadu uplynou tři smutné 
roky, kdy nás navždy opustil náš milova-
ný tatínek, dědeček a pradědeček
– pan JOSEF BLAŽEK z Horní Paseky.

S láskou v srdci stále vzpomíná dcera 
a syn s rodinami.

Dne 17. listopadu uplynou dva smutné 
roky, od úmrtí
pana JIŘÍHO BĚLOUŠKA z Ledče n. S. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomínejte spolu 
s námi.

S láskou a úctou děti s rodinami

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, 
nezapomene.
Dne 30. listopadu2021 uplyne první rok, 
kdy nás navždy opustil drahý manžel, ta-
tínek a dědeček,
pan LADISLAV FLESAR z Ledče n. S. 

S bolestí, láskou a slzami v očích stále 
vzpomínají a nikdy nezapomenou
� man�elka Rů�ena, dcera �árka,

zeť Pavel a vnučka Eli�ka, syn Lubo�, 
snacha Monika, vnučka Markéta.

Dne 12. listopadu letošního roku uplyne 
šest smutných let od úmrtí
pana BOHUSLAVA JANEČKA z Obrva-
ně. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeň-
te spolu s námi.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
man�elka a děti s rodinami.

Kdo v srdcích �ije, neumírá�
Dne 27. 10. 2021 uplynuly již 3 roky, co 
nás opustila naše drahá maminka, babič-
ka, prababička a manželka
– paní MILOSLAVA PANSKÁ z Ledče 
n. S.

S láskou vzpomíná man�el, děti,
vnoučata a pravnoučata.

Věřme, že osobní odpovědností překleneme epidemiologické 
svízele posledních týdnů a budeme se společně těšit na adventní 
radovánky (viz pozvánky uvnitř tohoto vydání) a samozřejmě 
také na 12 číslo Ledečského zpravodaje. Tam mj. najdete:

• POSLEDNÍ ADRESA – historické události z domu 71 na le-
dečském náměstí

• Strašákem Ledečáků byl Sowa, článek Aleny Vosmíkové
• Nezapomeňte na vánoční vzpomínku na své blízké (poslední 

strana zpravodaje)

S MIKULÁŠEM PŘIJDE I POSLEDNÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE 2021


