Prosinec
2021
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK * ČÍSLO 12 * ROČNÍK XXIX * CENA 10,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
V listopadu roku 2021 se rada města sešla dne 1., 8.
a 22. listopadu. Na svých zasedáních rada města projednala tyto podstatné body:
• Schválení zvýšení nájemného v městských bytech
a bytech zvláštního určení.
• Schválení zveřejnění záměru pronájmu nebytových
prostor – zimní stadion (jednací místnost a tréninkové
centrum).
• Schválení jako dodavatele plynu ﬁrmu innogy Energie
s.r.o. pro OM Města Ledeč nad Sázavou.
• Schválení uzavření dodávky elektřiny NN na rok 2022
s ﬁrmou EP ENERGY TRADING a.s. pro OM Ledeč
nad Sázavou.
• Schválení poskytnutí dotace, ﬁnančního daru z rozpočtu města pro rok 2021 organizacím a spolkům v celkové výši 25.000 Kč (Stanice Pavlov o.p.s. 20 000 Kč
a Christmas cup 2021 – fotbalový turnaj 5 000 Kč).
• Schválení uzavření nájemní smlouvy s HC Ledeč nad
Sázavou na prostory bufetu v 1. patře přístavby zimního stadionu.
• Schválení ceny vstupného na představení VÁNOČNÍ
NOCTURNO (19.12.2021 od 18 hod. v kostele) ve
výši: 150 Kč/dospělý; 100 Kč/studenti a senioři nad 65
let; děti do 15-ti let vstup zdarma.
• Bere na vědomí přehled o neplacení nájemného za
pronájem bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou
a zároveň bere na vědomí předložený vývoj dlužných
částek a jejich umořování.
• Schválení prodloužení nájemních smluv v městských
bytech a bytech DPS.
• Schválení nového nájemce v bytě DPS.
• Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v suterénu č.p. 555, ul. Ke Stínadlům,
v k.ú. Ledeč nad Sázavou s paní M.Ř. (Salón pro psy).
• Schválení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání v budově polikliniky s Mgr. Jiřím Kubíkem advokátem.
• Schválení členů inventarizačních komisí pro MÚ a organizační složky Města.
• Schválení uzavření dodatku č. 4 k mandátní smlouvě
na správu majetku Města Ledeč se spol. ATOS spol. s r.
o. Ledeč (úklid na DPS zajištěn městem).
• Schválení zveřejnění záměru na nebytové prostory
v poliklini v 1. NP a 1. PP.

(upraveno pro potřeby zpravodaje)
• Bere na vědomí konání akce „Pochod krajem pověstí Eduarda Doubka“ dne 29. 12. 2021 od 8:00 hod do
16:00 hod a s tím spojené umístění stolků pro registraci na Husově náměstí, organizaci pochodu zajišťuje
SPRG – Gymnázia, střední odborné školy a vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.
• Bere na vědomí „Vyjádření k aktuálnímu stavu skalního svahu mezi skalním masivem Šeptouchov a areálem
Kovoﬁniš v Ledči nad Sázavou zhotovený 01. 11. 2021
Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd
ČR.
• Schvaluje smlouvy s dopravci autobusových spojů zajišťující dopravní obslužnost města a okolních obcí.
Zastupitelstvo města se v měsíci listopadu konalo dne
8. 11. 2021. Pro potřeby zpravodaje vybíráme tyto podstatné body:
• Schválení ﬁnančního daru z rozpočtu města pro rok
2021 organizacím a spolkům v celkové výši 100.000 Kč
(oprava fasády kostela sv. Petra a Pavla).
• Schválení rozpočtových opatření.
• Schválení prodeje částí z pozemku parc.č. 361/3 a 23/3
v k.ú. Obrvaň paní A. D.
• Schválení zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č.
322/14 a 322/15 v Obrvani.
• Odkládá rozhodnutí ve věci souhlasu se směnou části
z pozemku č. 1680/2 o výměře cca 80 m2 za část pozemku č. 1678/13 o výměře cca 1350 m2 v k.ú. Ledeč.
Schválení uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti (č. IE-12/2007623/VB/25, Ledeč, Zahrádecká, Na Pláckách) se společností ČEZ Distribuce, a.s.
• Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze
dne 26. 2. 2021 na akci „Snížení energetické náročnosti objektu – Objekt sídla Pečovatelské služby, se společností UNIMONT J. C. K. s.r.o.
Další termín veřejné schůze zastupitelstva města je
naplánován na 20. prosince 2021. 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 LZ klidné prožití svátečních dnů
a hodně zdraví v novém roce.
Mgr. Michal Simandl
Zubní pohotovost prosinec 2021
4.–5. 12.
11.–12. 12.
18.–19. 12.
24. 12.

Dr. Hlaváčová Romana,
Hrnčířská 2925, H. Brod
NEOBSAZENO
Dr. Vorlíčková Radka,
Lánecká 970, Světlá n. S.
Dr. Kotrbová Věra,
Dobrovského 2023, H. Brod

Tel.:
569 628 176
Tel.:
704 611 133
Tel.:
569 422 741

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.
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Vážení čtenáři Ledečského zpravodaje!
V tuto část roku si už z historických dob přejeme radostné Vánoce, příjemné trávení tohoto výjimečného svátečního času a především pevné zdraví do příštího nového roku.
Stejně jako loni i letos, bohužel, zůstane jen u zbožného přání. Pandemická nákaza nám vtrhla do života a významně
ovlivňuje jeho chod po všech stránkách. Významně, až fatálně se dotýká toho nejcennějšího tedy našeho zdraví.
Společně si přejme, aby ty letošní Vánoce byly v rámci možností alespoň klidné. Zkusme překonat všechny nastražené

svízele také svým rozumem i disciplínou, nepochybně to
bude mocná zbraň proti stejně mocnému nepříteli.
Doufám, že jedním z milých dárků bude pro Vás i Ledečský zpravodaj, ať už ten poslední roku 2021, nebo i ta
vydání, která se chystají pro rok následující. Buďte zdraví
a pofoukejte si rozbolavělou dušičku vánočním časem, byť
to bude skromnější, než v letech minulých. Hezké chvíle
s Ledečským zpravodajem Vám za vydavatele Město Ledeč
n. S. i redakci zpravodaje přeje Kubát Otakar.

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ

Poslední „předadventní“ týden byl ve
znamení příprav vánoční výzdoby města. Vánoční strom, který městu věnovala
paní Michaela Tulachová z Bohumilic,
které tímto velice děkujeme, byl vztyčen ještě o týden dřív. Letošní smrk má
krásný tvar a bohaté větvení. Pokácení
a instalaci stromu provedly technické
služby města. Stromy určené pro vánoční výzdobu ledečského náměstí se v posledních letech nekácejí v lesích, ale na

pozemcích a v zahradách soukromníků
nebo institucí. Jde většinou o stromy,
které je vhodné porazit kvůli bezpečnosti, nebo které stojí na pozemcích, na
nichž se počítá s výstavbou. Nazdobení
stromu provedla ﬁrma, která letos ozdobila i strom na pražském Staroměstském
náměstí. Ozdobením stromu ale vánoční
výzdoba nekončila. Dodavatelem výzdoby pro naše město je již několik let
v řadě česká rodinná společnost Decoled

s. r. o. a věříme, že i letos vybrané světelné dekorace potěší a navodí příjemnou vánoční atmosféru. Po nazdobení
a nasvícení stromu ani letos bohužel
nenásledovalo slavnostní rozsvícení, a to
kvůli pandemii koronaviru. Původně se
s akcí počítalo na první adventní neděli. Přesto doufáme, že vánoční výzdoba
alespoň trochu přispěje k vánoční náladě
a ke klidu a pohodě v tomto pro všechny
náročném období.
-OdMI-

ROZMÍSTĚNÍ PLECHOVÝCH KONTEJNERŮ – UKLÁDÁNÍ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ A OŘEZANÝCH VĚTVÍ ZE STROMŮ DO PLECHOVÝCH
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, LISTOPAD 2021 – LEDEN 2022
Období
26.–30. 11.
Nádražní
Hradní
Foglara
Slunečná
J. Fučíka

Období
03.–07. 12.
Nádražní
Hradní
Želivská
Slunečná
J. Fučíka

Stanoviště kontejneru – ulice
Období
Období
Období
10.–14. 12.
17.–21. 12.
24.–28. 12.
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Hradní
Hradní
Hradní
Foglara
Želivská
Foglara
Slunečná
Slunečná
Slunečná
Habrek
J. Fučíka
Habrek

• Prázdné kontejnery budou na stanoviště přistaveny vždy v pátek do 15 h.
• Naplněné kontejnery budou odvezeny vždy následující úterý do 6:00 hodin.
• Na stanovištích nebudou kontejnery v úterý, středu a čtvrtek.

Období
31. 12.–04. 01.
Nádražní
Hradní
Želivská
Slunečná
J. Fučíka

Období
07.–11. 01.
Nádražní
Hradní
Foglara
Slunečná
J. Fučíka

Ing. Břetislav Dvořák
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Tomáš Janák

Rozálie Vobořilová

Natálie Svobodová

Matyáš Brýdl

Eliška Vacková

David Hrabaň

Teodor Polák
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Viktorie Čechová

Alžběta Vošická

VÍTÁNÍ SPOLUOBČÁNKŮ SE UŽ ZASE ZAČÍNÁ
KOMPLIKOVAT
Jako všechno v těchto epidemií zasažených časech,
tak i vítání malých Ledečáků do obecní komunity je
provázeno svízelemi. Zdá se však, že s vrcholným
podzimem tohoto roku se to tentokrát ještě docela
dobře „vešlo“.
Říjnovou „várku“ dětí ještě zastihl docela silný vítr,
který tu v kraji docela dost vyváděl. Konečně proč ne
– byl vrchol podzimu, listí na stromech už nabralo
své zářivé barvy, a tak si to ten vítr v barevném kolotoči mohl docela dobře užít. Měly mu však stačit jen
koruny nazdobených stromů a nemusel škodit na našich pietních místech. Také jste měli problém zapálit
vůbec svíčku na hrobech svých blízkých a sbírali jste
tu dušičkovou parádu v uličkách hřbitovů?
Myšlenky účastníků slavnostního vítání spoluobčánků však byly docela jinde. Rodiče a blízcí příbuzní zahalili ty svoje poklady do kapucí a i čepic a hurá
s nimi na radnici. Tady už byla atmosféra poklidná
a vlídná a jistě všem tyto chvíle přinesly povznášející
pocit, který malí hlavní aktéři ocení až po letech, při

vzpomínkách nad fotograﬁemi. Nám se té pocty, podívat se na krásné děti dostalo hned a rádi se s vámi
o ten radostný čas podělíme. Radost pohledět, že?
Věcný komentář ke slavnostnímu VÍTÁNÍ DĚTÍ
přidává paní Lenka Smítková z místní matriky. ok
Sobotní dopoledne dne 23. 10. a 6. 11. bylo v prostorách obřadní síně naší radnice opět určeno pro
přivítání našich malých spoluobčánků. Přivítali jsme
děti se jmény David, Matyas, Rozálie, Teodor, Miroslav, Alžběta a Eliška, Tomáš, Natálie a Viktorie.
Zveřejňovány jsou pouze fotograﬁe dětí, od jejichž
rodičů jsme obdrželi souhlas, a proto nám v přiložené galerii jeden „rošťák“ chybí.
Lenka Smítková
Pokud se Vám narodilo miminko a máte zájem se
také zúčastnit této tradiční akce, je třeba vyplnit
přihlášku, kterou získáte na matrice městského
úřadu. Pro více informací tedy kontaktuje:
p. Smítkovou, matrika, tel. č. 569 729 554,
e-mail:lenka.smitkova@ledecns.cz

NIŽŠÍ INTELIGENČNÍ POTENCIONÁL PROŠEL MĚSTEM

Čas od času se to prostě přihodí,
že kolem vás projdou lidé (?), kteří
jen s obtížemi ukočírují bujné tělo,
mysl už se ohlídat nedá vůbec,
protože je jí málo, mnohde nejspíš
absentuje úplně – jednoduše nižší
inteligenční potencionál. S tímhle
razítkem vyrazila skupinka mladých lidí naším městem a dokonce se dostali i mírně za jeho hranice. Zřejmě otupěli ty zbytky mysli
něčím omamným a začali kolem

sebe demolovat všechno, co bylo
na cestě a vlastně i mimo ni. Takhle protáhli městem a dokonce
došli i na jinak poklidnou starou
habreckou, kterou okupují spíš
lidé zralého věku, které podobné
excesy samozřejmě pobuřují.
Trapný pochod se uskutečnil
nejspíš na svátek sv. Cecilie, jinak
velmi mírné trpitelky – patronky
hudebníků, zpěváků, básníků a řemeslníků, kteří hudební nástroje

vyrábějí. Jejím atributem je mj.
růže, snad proto také hlupáci vrhli
zdemolovanou lavičku do šípkového keře. Sv. Cecilie, se jistě styděla,
protože tahle cháska uměla zahrát
jen na nervy a peněženky ostatních
spoluobčanů. Policie i veřejnost by
těmhle cestovatelům měla věnovat
větší pozornost. Ke chvále správců
městského majetku budiž řečeno,
že se snažila bezprostředně škody
napravovat.
ok
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE
LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ
ČINNOSTI ZA MĚSÍC LISTOPAD 2021
PODVOD PŘI KOUPI
OSOBNÍHO VOZIDLA –
dne 15. 11. 2021 byly zahájeny
úkony trestního řízení ve věci
podezření ze spáchání přečinu
podvod, ze kterého je podezřelý 52letý muž, který dne
28. 10. 2021 v obci Souboř
nabídl 18leté poškozené, že
jí zprostředkuje dovoz a prodej osobního vozidla Ford Fiesta, kdy o tomto byla také
sepsána smlouva o koupi vozidla. Poškozená následně
dojela vybrat do bankomatu zálohu na koupi vozidla ve
výši 19.500 Kč, kterou předala na potvrzení podezřelému. Tento měl vozidlo dovézt do 31. 10. 2021, což se
však nestalo, s poškozenou podezřelý přestal komunikovat a převzatou ﬁnanční zálohu nevrátil. Věc bude zpracována ve zkráceném přípravné řízení a spisový materiál předložen k dalšímu rozhodnutí státnímu zástupci.
U soudu podezřelému hrozí trest odnětí svobody až na
2 roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
CIZINEC KRADL V OBCHODĚ BILLA – dne
16. 11. 2021 byly policejním orgánem zahájeny úkony
trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu krádež, které se dopustil 28letý cizinec v obchodním domě
Billa v Ledči nad Sázavou, kde v době od 14:45 hodin
do 15:15 hodin opakovaně odcizil různé zboží v celkové
hodnotě nejméně 16.000 Kč. Cizinec byl na místě policií zadržen a věc byla následně předána k další realizaci
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kriminální policii Územního odboru Havlíčkův Brod.
V rámci informačních systému PČR bylo dále zjištěno, že
cizinec byl z území ČR správně vyhoštěn. V případě uznání viny před soudem hrozí podezřelému až dvouletý trest
odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
POŠKOZENÍ STŘECHY PRODEJNY A OBJEKTU BÝVALÉ KOTELNY – dne 20. 11. 2021 byly policií zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze
spáchání přečinu poškození cizí věci, kterého se dopustili neznámí pachatelé v době od 13. 11. 2021 do 20. 11.
2021 tím, že poškodili utržení 65 ks plastových krytek
hromosvodů a větrací komínky na střeše prodejny potravin HART v ul. Zd. Fibicha v Ledči nad Sázavou. Takto
způsobili celkovou škodu ve výši nejméně 70.000 Kč.
Dále poničili v této době i kovová vrata a omítku bývalé
kotelny ve stejné ulici a rozbili nejméně 8 vnitřních skleněných výplní oken této budovy, čímž způsobili celkovou škodu ve výši nejméně 30.000 Kč. V případě zjištění
pachatele tomuto hrozí u soudu trest odnětí svobody až
na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
Na závěr bych rád popřál za celý kolektiv Policie ČR,
Obvodního oddělení Světlá nad Sázavou a Policejní
stanice Ledeč nad Sázavou všem čtenářům a spoluobčanům klidné a pohodové Vánoce se svými nejbližšími, hodně štěstí a především pevné zdraví v novém
roce 2022.
npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO
Světlá n. S., Policejní stanice Ledeč n. S.

LEDEČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI
Přestože
se měsíc listopad zařadil
mezi klidnější měsíce letošního roku,
práce u hasičů
nebylo málo.
V souvislosti s opětovným podzimním
šířením onemocnění Covid-19 se ledečtí
dobrovolní hasiči opět začali podílet na
řešení nepříznivé situace. V součinnosti
s Městem byl realizován dovoz, míchání
a distribuce dezinfekce do škol a dalších
potřebných zařízení.
K zásahu u požáru byla jednotka vyslána v sobotu 20. 11. 2021, kdy došlo
k rozšíření ohně mimo kontrolu osob
provádějících pálení v lese u Leštinky.
Vzhledem k rozsahu požáru byl vyhlášen
druhý stupeň poplachu a ve Vilémovicích zřízeno čerpací stanoviště k plnění
cisteren pro kyvadlovou dopravu vody.
Na místě, kromě ledečských a světelských jednotek, zasahovali hasiči z Dolního Města, Kožlí a aktivováni byli i hasiči z Lučice. Zásah byl proveden třemi

proudy C a lokalizován za necelých 50
minut od nahlášení.
Většina ledečských občanů si mohla
v Pivovarské ulici povšimnout, že na
fasádě ledečské stanice přibyla vitrína
se soškou sv. Floriána. S Floriánem od
řezbáře Jaroslava Urbana, který je uvnitř
stanice a s Floriánem na pozdně barokním Mariánském sloupu Jakuba Teplého
z roku 1770 na Husově náměstí, se jedná o další možnou variantu vyobrazení
tohoto svatého. Svatý Florián je patron
hasičů a kominíků. Florián sloužil na
přelomu 3. a 4. století n. l. ve vojsku
a následně v administrativní správě Římské říše, na území dnešního Rakouska.
Po přijetí protikřesťanských opatření císaře Diokleciána byl jako křesťan nucen
opustit státní služby. Nesouhlasil s postupem státní moci potlačující křesťanskou víru a pokusil se pomoci několika
vězněným souvěrcům. Byl přitom dopaden a následně potrestán. Během mučení
opakovaně odmítl zapřít víru a tak byl
s mlýnským kamenem na krku utopen
v řece. Za neochvějnou víru a mučednickou smrt byl prohlášen za svatého. Mezi
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atributy sv. Floriána patří přilba římského vojáka, meč a korouhev, a především
vědro, jímž hasí hořící dům.
Dne 19. listopadu proběhla okrsková
schůze okrsku číslo 17 Havlíčkobrodsko.
Bylo stanoveno, že okrsková soutěž proběhne v Prosíčkách, termín však nebyl
zatím určen. Dále bylo připomenuto, že
do konce ledna je potřeba zaplatit členské příspěvky. V současné době probíhají výroční valné hromady sborů. Výroční
valná hromada okrsku proběhne koncem
února v Bělé.
Z připravovaných akcí lze zmínit plánovanou asistenci na Mikulášské nadílce
na hradě v neděli 5. 12. 2021. Tradičně by
se ledečtí hasiči měli podílet na plánované hasičské akci Zimní halové kvarteto,
které se uskuteční ve sportovní hale ledečského gymnázia. Výroční valná hromada je plánována na pátek 21. 1. 2022
a oslavy 150. výročí založení na sobotu
11. 6. 2022. Vzhledem k rychle se měnící
epidemiologické situaci a s tím souvisejí
opatření, mohou být některé termíny jen
orientační. Sledujte prosím naše aktuální
zprávy.
Mgr. Dan Horký

PSTRUHOVÝ • R ÁJ

• 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
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 hod.
tel.: 728 515 924
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
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ZATEPLENÍ OBJEKTU SÍDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
V průběhu roku 2019 byla připravena projektová
dokumentace včetně energetického posouzení na zateplení budovy sídla pečovatelské služby. Na začátku
roku 2020 byla podána žádost o dotaci z Operačního
programu životní prostředí na realizaci této akce pod
názvem „Snížení energetické náročnosti objektu –
Objekt sídla Pečovatelské služby, 5. května č. p. 473“
a na podzim bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši 652 888 Kč (prostředky EU). Výběr
dodavatele stavebních prací proběhl v roce následujícím a nabídku ekonomicky nejvýhodnější, tzn. s nejnižší nabídkovou cenou, podala společnost Unimont
J. C. K. s. r. o. z Hradce u Ledče. Práce byly zahájeny
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v průběhu 2021 a zahrnovaly zateplení vnějších stěn
domu, výměnu se zateplením střešního pláště ploché
střechy a teras, výměnu okna na schodišti a zateplení stropu nad 2 NP. Při provádění zateplení byly
opraveny a zatepleny balkony na schodišti a zateplen
strop nad suterénem. Nakonec byla provedena nová
fasáda včetně nového barevného řešení. Práce ﬁrmě
sice komplikovala složitá situace se stavebním materiálem, která v letošním roce nastala, ale v listopadu
byla akce nakonec zdárně dokončena. Celkové náklady činily 2 773 828 Kč vč. DPH. Věříme, že uživatelé
objektu ocení úsporu energie a její pozitivní dopad
ﬁnanční i ekologický, ale i estetický.
-OdMI-

STRAŠÁKEM LEDEČÁKŮ BYL SOWA
A tak se po všech koronavirových útrapách pomalu
zotavuji v léčebně Háj u Ledče, v krásném prostředí
přírody pod dohledem hezkých děvčat, milých žen a samozřejmě i mladých mužů – „brigádníků“. Přemýšlím,
jak to bylo před osmdesáti lety, když jsem šla do první
třídy a porovnávám s dnešními prvňáčky. Ti, co prošli
školkou, vědí, jak je to s rouškou i testováním a já věřím
jejich rodičům z obavy o jejich zdraví.
Naši rodiče měli též jisté obavy. Když zuřila válka,
hlídalo se každé slovíčko, vyřčené proti fašizmu, kdy
hrozilo věznění, koncentrační tábor nebo i smrt. Stále
nás rodiče napomínali, že cokoliv doma slyšíme, nesmíme nikde povídat. Nejobávanější osobou v Ledči
byl nadřízený policie Sowa. Měl dceru Brigitu, velice
hezkou dívku, s dlouhými blond vlasy a copy stočenými
kolem hlavy, modrých hezkých očí, ale velice pyšnou.
V hotelu Smejkal, který musel opustit pan Kotouz, byli
ubytováni hoši Hitler-jungen. Chlapci, asi tak 10 – 16
roků chodili celou zimu v černých krátkých kalhotách,
ve žlutých košilích s černým šátkem na krku. Na rukávu měli hákový kříž a ten i na opasku, za kterým měli
v pouzdře nůž. Když nacvičovali pochody, duněly jejich
okované boty Koželskou ulicí i po náměstí. Se zbraněmi
nacvičovali na hřišti sokolovny a i do sokolovny chodívali cvičit, kde po nich zůstávalo i rozbité nářadí.
Nám byl zrušen název Sokol. Bylo nám nabídnuto
Kuratorium nebo Orel. Vybrali nám Orla, ale pro nás to
byl stále Sokol. Jednou za rok, na Vánoce, jsme měli
vystoupení pro veřejnost, tzv. Akademii. Našimi hlavními cvičiteli byli manželé Vaněčkovi a Tůmovi. Cvičitele nám dělali též někteří z dorostenců, jako Láďa Pražák, Karel Škvor a děvčata – Liduška Tůmová, Liduška
Hrušková a další. Před koncem války byl Orel ukončen
z důvodů nastěhování věcí odcházejících německých
obyvatel. Sokol byl obnoven hned po válce, kdy už se
začalo nacvičovat na XI. Všesokolský slet, konaný vr
oce 1948 v Praze na Stahově.
Ve válečných letech nastalo i v Ledči hodně změn. Ve
všech státních institucích byla hlavní řeč němčina. Většina vedoucích míst byla obsazována sudetskými Němci.
I na poštmistrovské místo byl dosazen Němec, pan Roth,
místo pana Sukdoláka, který vedl poštu po panu poštmistru Vilímkovi, který měl tři dcery. Nejstarší byla ženou
dr. Šmejkala, který měl ordinaci i byt v budově pošty, až

do doby, kdy si postavil v Poštovní ulici vlastní dům. Za
pacienty dojížděl svým autem, vozil jim léky a až později
se nechával vozit sanitkou. Lidé na venkově auta ještě nevlastnili a ne každý měl možnost se k lékaři dostat.
Pan Sukdolák byl ze služby propuštěn z důvodů, že
byl legionářem. Pan Roth měl syna na frontě a dceru
pracující mimo Ledeč. Na poště pracovali zaměstnanci
mluvící německy, kromě doručovatelů. Pamatuji se na
pány Jičínského a Sýkoru, absolventy obchodní školy,
kteří po válce odešli do pohraničí jako vedoucí pošt.
V roce 1942 se narodil můj bratr, a tak maminka musela povolat svou nejstarší sestru, žijící v Praze, která měla
své děti už dospělé a žila sama. Na poště byla každá osoba perfektně mluvící německy potřeba. V tu dobu pracovala maminka na ústředně, kde už přibylo účastníků,
a vyslechly se věci, o kterých se nesmělo mluvit. V tu
dobu tam pracovala i Julinka Rajdlová z Horní Ledče,
Anička Zpěváčková a později i Jiřinka Pešlová, budoucí
paní Smetanová. Pamatuji se na jedno velikonoční pondělí. Z kostela se rychle utíkalo domů, všude číhali kluci
s pomlázkami a i můj otec měl, jako každý rok, pěknou
pomlázku, dlouhou z osmi proutků, které se ženy z jeho
okolí bály. Němečtí hoši měli jako každý sváteční den
volno a jejich rozchod začal na konci náměstí u pily a pak
hurá na Šepťák. Býval tam hezký altán, ale i stromy nesly stopy jejích nožů. Ti mladší zkoušeli své akrobatické
umění po kládách navršených na návalech. Když tatínek
z okna pokoje vedoucího k Šeptouchovu, viděl jejich řádění na kládách, z obavy o jejich zranění, vzal pomlázku
a šel je usměrnit. Tatínek německy moc neuměl, a tak
po jejich posuncích dlouhého nosu a vyplazování jazyka,
použil pomlázku, ale ta nezůstala jen na zadní části kalhot, ale i na nahých lýtkách, kde zanechala své neklamné
stopy. Pochopitelně si ti malí odvážlivci stěžovali a otec
se měl dostavit do budovy Hitler-jungen. Jako překladatelka šla i maminka a vetřela jsem se tam i já. Správce
tohoto zařízení měl dceru Helgu s hezkou oﬁnou na čele,
tak v mém věku, která už neměla maminku. Hned jsme
se navzájem skamarádily, už jen pro to, že si tam ponechala malého bílého voříška pana Kotouze. Vše nakonec
dobře dopadlo, hoši byli napomenuti, že to bylo v zájmu
jejich bezpečí a další den k nám přišla Helga a přinesla
nám pomeranče a bráškovi čokoládu. Našla v něm zalíbení a přicházela si ho občas pochovat. A tak začalo
naše přátelství. Byla na naší škole na několika hodinách
němčiny a ručních prací. Když někdo mamince vytýkal,
že k nám Helga chodí, říkala, že jsme děti a ty si toto
svinstvo nevymyslely. Když tato rodina odjížděla, přišla
se Helga rozloučit s hezkým dárečkem pro brášku, říkala,
že mi ho závidí a že napíše, až budou mít bydliště. Ale už
se nikdy neozvala! Až později jsem se dozvěděla, že byl
tento vlak, kterým odjížděli, na hranicích bombardován,
ale na Helgu jsme ani já ani bratr nikdy nezapomněli.
Práce ošetřujícího personálu v Háji je velice těžká
a vyžaduje hodně sil a dobré vůle. Většina pacientů je
ležících a ne každý dokáže tuto službu ocenit.
Alena Vosmíková
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OBYVATELÉ LEDČE SI PŘIPOMENULI

OBCHODNÍKA KARLA MUCHU,
VĚZNĚNÉHO KOMUNISTICKÝM
REŽIMEM
Pietní akce a připomenutí Karla Muchy si připomněli členové rodiny Karla Muchy, ředitel Ústavu
pro studium totalitních režimů, Zdeněk Hazdra,
historik Prokop Tomek z Vojenského historického
ústavu Praha, místostarosta města Ledeč nad Sázavou, Michal Simandl, zastupitelka Kraje Vysočina,
Eva Decroix, Edita Jiráková z projektu Poslední adresa, dokumentarista Rostislav Šíma z Paměti národa a další hosté. Poděkování taktéž patří současným
majitelům nemovitosti rodině Brožovým.
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 perzekvovaných lidí, kteří se stali
obětmi represí komunistického režimu.
O desetiletích bezpráví, které musela rodina
Muchových během padesátých let vytrpět, vypráví Irena Košťálová, rozená Muchová, která se narodila 27. listopadu 1930 v Praze. Její otec Karel
Mucha se narodil roku 1896 v Humpolci, ve městě
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s hlubokou textilní tradicí, ze které pramenila i obchodní činnost rodiny Muchových. Karlův otec zde
provozoval kloboučnický krámek a po jeho smrti
převzal chod živnosti Karlův bratr. Český Manchester, jak se městu Humpolec od 19. století přezdívalo, se Karel Mucha rozhodl opustit a za své nové
životní působiště přijal posázavské městečko Ledeč
nad Sázavou. Koupil starý domek na ledečském náměstí a přestavěl ho na moderní patrovou stavbu
a roku 1923 založil živnost a navázal na rodinné
podnikání. „Sukna a látky Karel Mucha“ zněl nápis na domě čp. 71. Roku 1928 se oženil s Růženou
Kuličovou, dcerou obchodníka ze Škvorce na Českobrodsku. Novomanželům Muchovým se postupně narodily tři dcery – Hana (1929), Irena (1930)
a nejmladší Eva (1931).
V DOMĚ VELITEL GESTAPA A Z PŮDY
ŠUMĚL HLAS AMERIKY
Během německé okupace docházela Irena do
místní obecné školy a později do školy měšťanské.
S proměnou válečné situace na frontě a postupem
Rudé armády byly do Ledče z kritických oblastí

převáženy německé ženy s dětmi. „K nám do domu
byla přidělena manželka německého důstojníka
s dcerou. Uvolnily jsme tedy dětský pokoj a do holčičí party přijaly malou Karin. Její maminka navázala kontakt s ledečským velitelem gestapa, který
do domu přicházel bez ohlášení. Docházelo tak ke
kontroverzním situacím, kdy v jedné místnosti byl
gestapák a tatínek na půdě, ze které se ozýval šum
přerušovaného zahraničního vysílání. Vážně tak
riskoval, ale ani tehdy si to neodpustil.“
VÍTĚZNÝ JÁSOT I NÁŘEK
Osvobozující formace Rudé armády postupovaly
směrem k Praze přes Českomoravskou vrchovinu.
Na německou nájemnici a její dceru Karin už před
domem Muchových čekalo přistavěné vojenské vozidlo spolu s ledečským velitelem gestapa. Neváhali a vydali se směrem na západ Čech do náruče
zajetí amerických jednotek.
Osvoboditele a zachránce místní radostně vítali,
slavnostně vyzdobili sokolovnu, napekli plno pochutin a některé odvážnější dívky lezly přímo na
opancéřované tanky. Po několika útocích, rabováních a znásilněních místních žen sovětskými vojáky však jásot ledečských ustal. Německé ženy byly
po příjezdu podřízených jednotek armády maršála
Malinovského soustředěny do zdejší školy, z níž se
v noci, po návštěvě nevybouřených vojáků, ozýval
nářek a křik.
Do domu Muchových se nastěhoval spolu se svým
štábem sovětský generál. Před domem hlídkovala
stráž a kuchyň obsadili s potravinami posbíranými
z přilehlých vesnic generálovi doprovodní kuchaři. Maminka Růženka se z vážných obav o bezpečí
svých dcer rozhodla děvčata ukrýt na dvůr do prádelny, kam jim potají nosil jídlo Jaroslav Nocar, zaměstnanec obchodu a přítel rodiny. Ze stěn a komod ještě
pro jistotu sundala jejich podobenky, aby nevybouřeným rudoarmějcům nezavdala sebemenší záminku
k podezíravosti. Když sovětské jednotky opouštěly
dům Muchových a spolu s nimi odešlo i několik obrazů, naložili i peřiny a z města zmizeli.
Potom, co Ireně i jejím sestrám bylo v závěru války znemožněno pokračovat ve studiích, Irena jeden
celý rok lepila branzole v místní ševcovské továrně Vorlíčkových. S příchodem nového školního
roku 1945 však mohla opět studovat. Nastoupila na
střední obchodní školu v Jihlavě, kde tehdy internáty ani školní jídelny prakticky neexistovaly. O vše
se ale postaral svědomitý tatínek a přes všemožné
známosti zajistil ubytování i stravování. Po domově
a rodičích se Ireně stýskalo a domů do Ledče se tak
vracela s koncem týdne. Zpátky na akademii odjížděla až v pondělí v časných ranních hodinách, kdy
ji tatínek vždy ochotně a rád doprovázel k vlaku.

OTEC, MATKA, SESTRY I OBCHODNÍ
PŘÍRUČÍ ZATČENI
Hned v lednu 1949 došlo k začlenění obchodu
Karla Muchy pod správu národního podniku Textilia. Znárodněný obchod byl tak nově přejmenován
na prodejnu TEP, ve které se stal Karel Mucha vedoucím a jeho manželka prodavačkou. Po více než
pětadvaceti letech živnostenského budování mu byl
podnik komunistickým režimem jednoduše ukraden. Návaznost tragických spojitostí Irena pozorovala spíše na dálku, jelikož byla přijata ke studiu
Vysoké školy hospodářské v Praze, která později
nesla název Vysoká škola politických a hospodářských věd.
Doslova likvidující zásah rodiny Muchových přišel v prvních jarních dnech roku 1951. Byl čtvrtek
29. března a Irena zrovna přijela ze školy. Když hovořila s maminkou, do jejich domu vtrhlo komando, asi osm mužů v civilu. „Vyházeli nám všechny
věci ze skříní a ve všech místnostech udělali razii.
Byli na půdě, ve sklepě, v garáži i prádelně a tatínka hned potom odvedli. Ani nám nemohl nic říct. Se
mnou ani s maminkou se nebavili. Zavřeli nás do
dětského pokoje a před dveře postavili stráž a my
ani nevěděly, co se děje. Nechali nás tam celou noc
a druhý den ráno, protože se maminka zhroutila,
odvezli ji do havlíčkobrodské nemocnice. A mě převezli do věznice v Dolních Kralovicích. Člověk nestačil tu hrůzu ani vstřebat a zůstal stát beze slova,
bez logiky a jen se díval.“
Důsledně zorganizovaný plán však ještě nedosáhl svého zrůdného konce. Ve večerních hodinách
zatkli nejprve v Praze Hanu, která další dny strávila v prostorech děsivé pankrácké věznice. V pátek
večer se z vysokoškolských studií v Praze vracela
i Eva, kterou po příjezdu do Ledče nad Sázavou
zadrželi příslušníci Státní bezpečnosti. Následoval převoz za sestrou Irenou do Dolních Kralovic,
odkud druhého dne byly obě dvě transportovány
do krajské soudní věznice v Jihlavě, kde byl po
domovní prohlídce vězněn právě jejich otec Karel
Mucha. Zanedlouho k nim přibyla i nejstarší sestra
Hana a v jihlavské věznici se tak kromě zhroucené
matky ocitla celá rodina Muchových.
Bezpečnost zahrnula do celého případu i bývalého obchodního příručího Jaroslava Nocara, který
byl taktéž zatčen a uložen do vazby. Irena a ani její
sestry neměly nejmenší zdání, čím si jejich rodina
takovéto zacházení zasloužila. „Každá jsme byla
na jiné cele a postupně si nás předvolávali k výslechům. Nesměly jsme se vidět a nikdo nám nic
neřekl. Ani tatínka jsem myslím nezahlédla. Jednou
denně se chodívalo po dvoře a jinak se po celý den
zapínala platíčka patentů. Na cele jsem byla s paní
ze Žďáru, taky obchodnicí, která furt plakala,
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Karel Mucha narozen 27. 10. 1986

Společná rodinná fotografie Muchových pořízená těsně před zatčením a uvězněním
rodiny

a s námi tam byla ještě jedna paní, která byla snad
trestankyní za krádež.“
9. dubna 1951 JUDr. Vlastimil Kubita, okresní prokurátor z Ledče nad Sázavou, předává první zprávy krajské prokuratuře: „Karel Mucha byl
KVNB v Jihlavě oznámen, že v Ledči n. Sáz. ukrýval velké množství různého textilního zboží v ceně
asi 20,000.00 Kčs, kromě většího množství různých
lihovin, mýdla, tuků a mouky. Zboží toto měl obviněný ukryto jednak ve zvláštní skrýši na půdě svého
domu, jednak pak ve sklepě. Zabavené zboží bylo
uskladněno v zasedací síni budovy zdejšího ONV,
kde jest tou dobou prováděn jeho odhad metrážní
i cenový.“
PŘEDE DVEŘMI STOJÍ STRÁŽ
Po výsleších obviněných došlo po souhlasu okresního a krajského prokurátora 21. dubna 1951 k propuštění z vazby všech tří sester Muchových. Bylo
jim sděleno, že do Ledče se nesmí vracet a že jejich
dům je obsazený někým jiným. Ani prádlo jim nebylo dovoleno si odvézt, a tak všechny tři odjely do
Prahy na studentský pokojík, který se pro ně stal
jejich novým domovem. Několik studentů a přátel
se dovědělo o jejich tragickém osudu a ihned se dívkám snažili peněžně pomoct nebo dokonce střežili
dívky před sledováním Státní bezpečností.
„Po propuštění jsme se ptaly, co je s maminkou.
Bylo nám řečeno, že je stále v nemocnici, kde je
střežena a kam my nesmíme. Můj kamarád a pozdější manžel Tonka mě ale do nemocnice odvezl na
motorce. Po příchodu jsem se nahlásila. Tehdy tam
sloužily ještě řádové sestry, které mi řekly, že k mamince nesmí nikoho pustit a přede dveřmi navíc
stojí stráž. Přišla ke mně ale jedna baculatá sestra
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a prozradila mi, že maminka je v přízemí, a kdyby
mě můj mládenec vysadil na ramena, otevře okno
a vtáhne mě dovnitř. Bylo to od ní velké riziko, ale
skutečně to udělala a já se k mamince dostala. Bohužel se stalo, že nás někdo viděl a udal, takže tehdy kvůli tomu měli v nemocnici problémy, což mě
mrzelo. Za tu chvilkovou radost to ale stálo.“
PŘIJELY AUTOBUSY S DĚLNÍKY
A PROCES VYSÍLAL MĚSTSKÝ ROZHLAS
Hlavní líčení s obžalovaným Karlem Muchou se
konalo za účasti široké veřejnosti dne 25. května
1951 v letním sále penzionu Koželužna v Ledči nad
Sázavou. Dobové prameny hovoří o přímo nabitém
sále a líčí, že na přelíčení byly vydávány vstupenky, které byly rozděleny na závodech, a celý průběh byl vysílán městským rozhlasem. „V tu dobu
byla maminka ještě v nemocnici. U soudu jsme byly
spolu se sestrami a s námi i náš strýc Jára. Přišli
jsme k soudu, kde už bylo plno. Vím, že tam byly autobusy s dělníky. Tam jsme mluvili po dlouhé době
s tatínkem, který vypadal strašlivě. Až tam jsme se
od vyšetřovatele dozvěděli, že jsme měli doma ukryté zásoby. Strejda nás varoval, že je tak bezprávní
stát, že tatínek může dostat i trest smrti. Po jeho odsouzení k nám tatínka přivedli a my se s ním mohli
rozloučit.“
Pětičlennému senátu okresního soudu předsedal
JUDr. J. Šembera, který Karla Muchu prohlásil vinným z nepřátelství k lidově demokratickému zřízení v úmyslu mařit budování socialismu. Obvinil
ho, že v době od 24. listopadu 1947 do 29. března
1951 ukrýval a po začlenění do národního podniku
Textilia nepřihlásil a nenabídl zboží k výkupu. Bylo
mu přičteno, že hromadil nadměrné zásoby tuku,

mouky, obilí či sýra, medu nebo mýdla a papíru.
Odsouzen byl na dvacet let na základě trestných
činů z ohrožení zásobování, sabotáže a zkrácení
daně. K trestu náležely dodatkové tresty – ztráta
čestných práv občana na deset let, zákaz podnikání navždy, propadnutí veškerého majetku a jmění,
uveřejnění rozsudku.
ZÁSLUŽNÁ PRÁCE, SOUDRUZI
Po skončení líčení okresní prokurátor Vlastimil
Kubita informoval ve svém prohlášení krajskou
prokuraturu a vyzvedl záslužnou práci všech, kteří se do celého procesu proti třídnímu nepříteli
zapojili. Vychválil bezvadnou výzdobu místnosti,
instalování výstavky zabavených textilií, rozhlas
i organizování veřejnosti, kterou zmiňuje v počtu
přesahujícím jeden tisíc osob. Na závěr písemnosti
zklamaně dodal: „Jest jen želeti toho, že jak Čs.
rozhlas, tak i Čs. státní film neprojevily vysláním
svých zástupců dostatečné pochopení a že jejich
spolupůsobením nelze použíti případu k informování širší veřejnosti. Proces tedy v místě plně uspokojil…“
Politická akce, která splnila svůj úkol, měla být
příkladně využita jak na stranických schůzích, tak
i na schůzích složek Národní fronty a zájmových
organizací. Ani odvolání odsouzeného nic nezměnilo a výnos lidového soudu nad trestem Karla Muchy byl 25. srpna 1951 potvrzen i Krajským soudem v Jihlavě.
Zmiňovaný strýc Jaroslav Kulič, který se účastnil
lidového soudu v Ledči, ještě v padesátých letech
vlastnil advokátní kancelář v Praze a stal se rodině
právní oporou. Po vynesení rozsudku žádal o vydání osobních věcí svých neteří. Žádosti bylo vyhověno, a tak během letních měsíců 1951 objednaly
stěhovací vůz. Nakonec spoustu věcí, s kterými od

Naposledy s tatínkem

dětství vyrůstaly, musely ve svém už bývalém domově ponechat.
VYLOUČENY ZE ŽIVOTA
„,Soudružko, je tu ještě jedna možnost. Vystoupíte před celou posluchárnou a odsoudíte svého
tatínka. Potom si vás tady možná necháme.‘ Řekla jsem jim, ať mi rovnou napíšou konec a bylo to
vyřízené,“ popisuje Irena své vyloučení z vysokoškolských studií. I starší sestra Hanka, zaměstnaná
u zahraniční společnosti, musela opustit zaměstnání. A tak obě dvě nastoupily začátkem léta 1951
do dělnických pozic ve skladu národního podniku
Medika.
Nejmladší Eva ještě další rok studovala, než na
sekretariát vysoké školy chemicko-technologické
přišel z ONV v Ledči nad Sázavou příkaz o jejím
okamžitém vyloučení. Nastoupila tak do chemického závodu v Uhříněvsi, kde se opakoval podobný
scénář. Otcův údajný přečin vůči socialistické společnosti stíhal v kádrových posudcích všechny tři
dcery po zbytek života.
ŽÁDOST O MILOST PŘÍMO DO RUKOU
ZÁPOTOCKÉHO
O průběhu vyšetřování a vězeňských podmínek,
kterými si Karel Mucha prošel, se nikdy nezmínil.
Ani nemohl, jelikož rozhovory takového rázu nebyly během návštěv povolené a dopisy mezi vězněm a rodinou podléhaly přísné cenzuře. Nejprve
byl vězněn v Chebu, poté přeložen do Plzně-Bory
a amnestií v roce 1953 došlo ke snížení trestu na
jedenáct let a osm měsíců. Rodina několikrát žádala prezidenta republiky, bohužel vždy marně. Irena
se tak odhodlala k odvážnému kroku. Po svatbě od
roku 1955 žila v Bochově a v nedalekých Karlových
Varech probíhal Filmový festival, jehož váženým

Obchod Karla Muchy se suknem a látkami na ledečském náměstí
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hostem byl i prezident Antonín Zápotocký. „Nejdříve přišli papalášové a pak, když přišel prezident,
vrhla jsem se k němu. Mohli mě zavřít podruhé, ale
nakonec se mi ten dopis podařilo skutečně předat.
Z kanceláře prezidenta republiky mi pak přišla odpověď, že tatínkův trest nepromine a že je to zločinec.“
PROSILI JSME O PROPUŠTĚNÍ
Za bezproblémové chování Karla Muchy schválila plzeňská věznice v roce 1957 návštěvu rodiny,
odůvodněnou svatbou jeho nejmladší dcery Evy. Po
letech odloučení mohl být tak na několik dní bez
přísného dozoru znovu s rodinou. Tou dobou už
bylo navrženo jeho podmínečné propuštění, které
doporučila věznice v Plzni. Rozhodující slovo mělo
mít ale vedení komunistické strany v Ledči nad Sázavou. „Byla jsem s Tonkou v Ledči prosit, aby žádost nezamítali. Mluvila jsem s předsedou národního výboru, který se ke mně choval příšerně. Slíbila
jsem, že si tatínka vezmeme k sobě a v Ledči už se
nikdy neukáže. Podmínečné propuštění ale smetli ze
stolu.“
Po opakujících se žádostech o propuštění měl být
právě tento návrh největší nadějí na jeho osvobození. Utrpěné zklamání jeho už tak podlomené zdraví
ještě více podlomilo. Na přelomu šedesátých let,
takřka deset let od jeho zatčení, byl převezen do
věznice ve Vykmanově u Ostrova nad Ohří a pro
své srdeční potíže ponechán v nemocniční péči.
Spolu s manželem sem Irena dojížděla na návštěvy, jelikož z Bochova do Ostrova to měli sotva půl
hodiny jízdy.
ZA ČTYŘI MĚSÍCE BUDU UŽÍVAT PRVNÍ
HODINY SVOBODY
S rokem 1962 se přiblížila i doba propuštění Karla Muchy, ustanovený trest měl
vypršet 29. listopadu. V červenci
se Irena s manželem chystali na
letní dovolenou
a ještě se zastavili na návštěvě za
tatínkem. Po návratu z dovolené
u dveří bytu zazvonil příslušník
SNB se zprávou,
že Karel Mucha
dne 29. července
zemřel. „Tonka
se hned poté
Irena na obchodní akademii
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rozjel do Vykmanova zjistit, co se stalo. Od ošetřujícího lékaře se dozvěděl, že se jednalo o srdeční
příhodu a že tatínek ještě přišel do ordinace s tím,
že je mu nevolno,“ osvětluje poslední životní momenty dcera vězněného. S několikadenním zpožděním se jí před oči dostal dopis, který jí tatínek v den
své náhlé smrti napsal.
„…Dneškem škrtám opět jeden měsíc, a tak přesně za čtyři měsíce touto dobou budu již užívat první
hodiny svobody. Doufám tedy, že se snad již dočkám
a jak ty dny klesnou pod stovku, tak to bude vesele
ubývat. Mrzelo mě, že jste se před odjezdem ještě
zbytečně zdrželi cestou sem, vše jsme to špatně provedli, ale již to napravit nešlo. Srdečně Vás zdravím
a líbám. Váš táta.“
Tělo zesnulého a mocí odepřeného otce rodiny
bylo uloženo do rodinné hrobky ve Škvorci. Sem
byla pochována v roce 1975 i jeho manželka Růženka, která byla od událostí osudné domovní prohlídky zdravotně trvale sklíčená. Po uvěznění manžela se ocitla bez prostředků a žila až do své smrti
spolu se svými dcerami.
ZKLAMÁNÍ PODRUHÉ
Po roce 1990 byl Karel Mucha Okresním soudem
v Havlíčkově Brodě rehabilitován. V restitučním řízení se jeho dcerám podařilo získat zpět i svůj dům
na ledečském náměstí, který později pronajaly a nakonec celou nemovitost prodaly.
Zastupitelstvem dvakrát neprošel návrh na umístění pamětní desky na budovu městského úřadu,
věnované havlíčkobrodskou pobočkou Konfederace politických vězňů všem obětem politického
útlaku v 50. letech. Mramorová deska byla nakonec odhalena na budově Československé církve husitské 14. dubna 2007 z iniciativy pana Miloslava
Růžičky. Všechny dcery potěšilo, že odhalování
pamětní desky v Ledči a celého obřadu se zúčastnil
tehdejší krajský hejtman kraje Vysočina, pan Miloš
Vystrčil, nynější předseda senátu (viz foto z alba).
Z místních veřejných činitelů však nikoho nezaznamenaly.
Organizovaný represivní útlak usiloval o dosažení pocitu bezmoci a opuštěnosti. U Hany, Ireny
ani Evy však neuspěl, nedokázal totiž ušlapat jejich
otevřenost k novému životu, který se rozhodly vložit do rukou lidí, co se za jejich třídní původ nikdy
nestyděli.
Rostislav Šíma,
dokumentarista Paměť národa
Autorkou fotografií z říjnové akce je Kateřina Havlíčková, dobové snímky rodiny Muchových jsou
z osobního archivu autora článku.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ČTVRTÁ VLNA COVIDU19

Od konce října 2021 se na naší škole potýkáme s vysokým
nárůstem pozitivních žáků. Samozřejmě se nemůžeme srovnávat s pracovníky nemocnic či sociálních zařízení, jejichž neskutečně náročnou práci právem připomínají média prakticky
každý den. Ale i pracovníci ve škole – a já mluvím za naši skutečně velkou školu se 700 žáky – si zaslouží alespoň informovat veřejnost, aby měla představu o jejich současné situaci.
Povinnou karanténou od září prošli žáci již 12 tříd (z 32),
přičemž právě v době psaní (25. 11. 2021) tohoto příspěvku
je v karanténě 7 tříd. Prakticky každý den přichází informace o pozitivně testovaných dětech nebo jejich rodinných
příslušnících.
Oproti předchozím dvěma „covidovým“ školním rokům
je komplikovanější situace, protože z dané třídy je část žáků
doma a část žáků ve škole (očkovaných žáků, žáků, kteří již
prodělali onemocnění covid19, popř. žáků, kteří se vrací po
7 dnech s negativním PCR testem). Pro učitele to znamená zpravidla vyučovat žáky distančně i prezenčně zároveň.
Většina pedagogů je zapojená do Národního plánu doučování, kdy ráno před vyučováním či odpoledne po vyučování doučují v průměru 2x týdně 121 žáků, kteří dostatečně

nezvládali distanční výuku v předchozím roce nebo mají
jiné problémy s pochopením či zaﬁxováním učiva.
Výrazně stoupla nemocnost žáků, ale i zaměstnanců. Více
zaměstnanců, než je v tuto dobu obvyklé, je na nemocenské
nebo ošetřují nemocné dítě resp. dítě v karanténě, což vyvolává vyšší potřebu zástupů a přesčasů ostatních zaměstnanců.
Také nepedagogičtí zaměstnanci se potýkají kvůli „doučovacímu“ rozvrhu hodin a „covidovému“ režimu výdeje
jídel s rostoucí náročností své práce.
Přesto se všichni snažíme dělat svoji „běžnou“ práci co
nejlépe a omezovat tradiční školní i mimoškolní aktivity
jen když je to nezbytně nutné vzhledem k epidemii. Děkuji
proto všem zaměstnancům školy – uklízečkám, vychovatelkám, kuchařkám, asistentkám, administrativním pracovnicím, p. školníkovi, učitelkám a učitelům - za jejich práci obzvláště v tomto roce a přeju jim, aby si mohli v tom příštím
roce alespoň trochu vydechnout. Zároveň chci touto cestou
poděkovat rodičům za pochopení a požádat je o trpělivost
s případnými dalšími karanténními opatřeními a z nich vyplývajícími změnami rozvrhu, výuky i vyučujících.
Jaroslav Šťastný, ředitel

BYLI TŘETÍ, A TO JE MEDAILE

Ve středu 24. 11. 2021 se vybraní žáci ze 4. a 5. tříd zúčastnili ﬂorbalového turnaje ČEPS cup ve Světlé n. S. Svoje
síly poměřili s týmy z Chotěboře, Světlé a nakonec skončili na krásném třetím místě. Do krajského kola bohužel

postupovala jen první dvě družstva, ale myslím, že kluci
byli hlavně spokojeni, že měli možnost zahrát si ﬂorbal na
turnaji. A v duchu hesla „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se“, s veselou náladou odjížděli domů.
Mgr. Petr Hořejš
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VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ! Blíží se mílovými kroky a nic je nezastaví. Ani COVID a zmatky
s ním spojené, ani strachy a nejistoty dnešní proměnlivé
doby, ani politické tahanice. Bude obtížnější opatřit dárky a zásobit přeplněný stůl? Přijde zákaz pořádat bujaré
večírky? Všichni se dušují, že o tom Vánoce opravdu
nejsou. A o čem tedy jsou? O jiskření v lidských očích
a srdcích, o dlaních, které se našly, o vzpomínkách na ně,
o vděčnosti za život a svět, o prosté kráse, které nerozumíme, ale intenzivně ji vnímáme, o tajemství, které sice
nedokáže osvětlit ani tisíc učených knih, ale vystihne je
prostá věta: „I porodila svého prvorozeného syna; ovinula ho plenkami a uložila do jeslí, poněvadž pro ně nebylo
místa v útulku pro pocestné.“ (Luk.2,6-7).
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
22. 12. v 17.00 Vánoční koncert skupiny LeFaTha (v kostele)
24. 12. ve 24.00 Půlnoční mše svatá (se zpěvy z České
mše vánoční J. J. Ryby)
25. 12. v 9.00 mše svatá (se zpěvy z České mše vánoční
J. J. Ryby)

25. 12. v 17.00 mše svatá (se zpěvy koled)
31. 12. v 15.00 Mše svatá s poděkováním za uplynulý rok
1. 1. 2021 v 9.00 a v 17.00 Slavnostní mše svatá
Během ledna – Tříkrálová sbírka (pro CHARITU)
25. 12. 2020–19. 1.2021 Prohlídka jesliček v kostele je
možná po každé mši svaté (dle rozpisu bohoslužeb)
Všechny akce a mše mohou být z důvodů pandemie
omezeny nebo zrušeny.
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
25. 12. Slavnost Narození Páně,1. Svátek vánoční
26. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Svátek Sv. Štěpána (spolupracovník apoštolů ukamenovaný v Jeruzalémě v roce 36), 2.svátek vánoční
27. 12. Sv. Jana, apoštola a evangelisty
31. 12. Sv. Silvestra I., papeže (za jeho vedení začala
stavba baziliky sv. Petra ve Vatikánu)
6. 1. 2021 Slavnost Zjevení Páně – Tři králové
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

STOLNÍ KALENDÁŘ
LEDČE 2022
V PRODEJI
Město Ledeč nabízí k prodeji stolní kalendář na rok 2022. Můžete si jej zakoupit v Turistickém informačním centru na
Husově náměstí nebo ve zdejší knihovně. Na stránkách kalendáře tentokrát najdete fotograﬁe z let 1970–2021. Můžete
tak porovnat, jak vypadalo město kdysi
a dnes. Cena je 85 Kč/ ks.
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PRANÝŘE SE HISTORICKY MĚNILY PODOBOU I ÚČELEM

Se závěrem roku je prý vždycky potřeba uzavřít účty a v tomto případě i jeden
rest. V letošním červnovém vydání Ledečského zpravodaje jsem v příspěvku o tržnicích uvedl připomínku k PRANÝŘŮM.
Zmínil jsem, že bychom se k tématu na
naše stránky mohli vrátit. Jenže ono nám
to všechno moc rychle utíká. V červnu
byla naše tržnice plná jahod a rané zeleniny, a když se k tématu vracíme, je půlrok
pryč a na stolcích trhovců dominuje zlacené i zelené jmelí, formičky na cukroví,
chlupaté rukavice i drobné dárky pod stromeček všeho druhu.
O údajném pranýři na zdi zdejšího kostela jsme psali už v roce 2001, teď se k němu
vracíme v příspěvku pana Radoslava Patočky z Veverské Bítýšky. Památka má zatím
nejasný původ a bylo by dobré, kdyby se
k tomu odborná veřejnost vyjádřila.
V adventním čase i čase velkých křesťanských svátků Kristova narození bude
k tomuto chrámu směřovat řada věřících,
ale i těch, kteří instinktivně k tomuto duchovnímu času hledají svatá místa. Můžete si tedy náš „pranýř“ nejen prohlédnou,
ale také osahat, je opravdu snadno dostupný a zůstal citlivě zachovaný i po docela
čerstvých a velkorysých úpravách fasády
kostela (viz LZ 11/2021).
Pranýře nám tu zbyly už jen jako ojedinělé připomínky historie, ale je tu odvozenina slova, která se v našem jazyce stále
ještě dost často objevuje. Pranýřujeme
politiky (a oni nás), původní slovo pranýřovat ale také nahrazujeme slovy – tepat,
odsuzovat, kritizovat nebo kárat. Ať už
budete tuto drobnou historickou stavební památku brát jako českou raritu nebo
připomínku „padlých“ žen (Křesťanství
formuluje institut manželství už v Novém
zákoně), je to jistě zajímavá připomínka
z historie. Slovo pranýř se v našem jazyce dosud obrazně užívá, je otázkou, zdali
jsme si jej ještě neměli zachovat i fyzicky
až do našich časů. Jistě byste našli sami
příklady, že by byl u kostelů i na tržnicích

docela frekventovaný i v jedenadvacátém
století. Teď už k vlastnímu příběhu pana
Patočky.
ok
DROBNOST NA KOSTELE
sv. PETRA A PAVLA JE ČESKOU
RARITOU
Ve zdi děkanského chrámu sv. Petra
a Pavla v našem městě, vpravo od portálu postranního vchodu pod věží, je do zdi
ukotven železný kruh. I když se odborná
literatura o této drobnosti prakticky nezmiňuje, lze s vysokou pravděpodobností
označit v průměru asi deseticentimetrový
kruh za pozůstatek tzv. KOSTELNÍHO
PRANÝŘE.
Pranýře měly od středověku nejčastěji
podobu dřevěného, později kamenného
sloupu. Byly umístěny na náměstích, zpravidla blízko radnic. Byli k němu na určitou
dobu přivazováni ti, kteří se dopustili méně
závažných trestných činů (drobných krádeží apod.) Kostelní pranýře měly účel jiný.
Přivazovaly se k němu ženy, které ještě
před řádným sňatkem zhřešily, což bylo ve
své době považováno za mimořádně vážný
morální poklesek. Později existoval i jiný
typ kostelního pranýře, a to v podobě opracovaného, na horní části plochou ukončeného kamene zapuštěného do země. Říkalo
se mu také „kámen hanby“ a na rozdíl od
železných kruhů se jich v České republice
zachovalo vícero. Například u kostela sv.
Mikuláše v Deblíně (okr. Brno – venkov)
má kámen hanby podobu šestibokého komolého jehlanu. Pouta nebyla třeba, protože žádná „padlá děva“ by si nedovolila
z vyhraženého místa utéci, protože pak by
následoval trest ještě přísnější a potupnější. O ponižujícím trestu se dočteme nejen
v odborné, ale i krásné literatuře. Karolína
Světla (1830–1899) v předmluvě k Ještědské povídce píše: Děd tchánův byl kostelníkem a měl mezi jinými také úřad ustrojit
padlé osoby, které měly před kostelem činit
pokání. Bývaly do pytle zahaleny, vlasy
se jim ostříhaly, hlava natřela kolomazí

a polepila přím. Dostaly do rukou staré
housle, na které musely skřípat a každého
do kostela vstupujícího oslovit:Vítám vás
do kostela, já jsem se dopustila, já jsem
zhřešila“. Posluchači se divili, že byly kdysi mravy tak přísné…
Tolik Karolína Světlá. Zajímavá je zmínka o houslích, ale i o těch je dost historických údajů. Ocituji část textu Václava Bolecha, který vyšel v roce 1907 v časopise
Český lid, redigovaný v té době předním
kulturním historikem Čeňkem Zíbrtem:
Obec netolická chová v majetku svém památku „panenské housle“ Trestány jimi
byly svobodné dívky, které se staly matkami.
Housle jsou ze dřeva. Jest to podlouhlá deska s jedním větším otvorem pro krk a dvěma
menšími pro ruce postavenými v jedné čáře
za sebou. Středem desky možná otvory ty
otevříti, a když vpraví se v ně krk a ruce,
zvláštní zavírkou sevříti. Dívka byla přede dveře chrámová postavena, na zvláště
upravený pranýř, na krk a obě ruce vpraveny ji housle a tak musela po celou dobu
bohoslužby státi. Lid vítala slovy: „Vítám
vás do kostela, já jsem se zapomněla…“
Housle, jako hudební nástroj, byly
vlastně pozůstatkem výše popsané, starší
praktiky. Literatura dále zmiňuje, že na
řadě míst na našem území se trest u kostelních pranýřů praktikoval až do poloviny
19. století. Je třeba dodat, že nešlo o trest
církevní, nýbrž světský. Nabízí se otázky,
proč se železné kruhy nedochovaly na
více kostelích a proč v písemných pramenech popsaný trest absentuje. Kruhy byly
prostě odstraněny. Mohly najít využití
v hospodářských objektech, nebo je kováři přetvořili v užitečnější věci. A písemné
prameny? Archivářům zřejmě nestálo za
to, tak triviální události zaznamenávat.
Stoprocentně interpretovat železný kruh
v ledečském chrámu jako kostelní pranýř
není samozřejmě možné. Je to však velmi
pravděpodobné. A tak zdánlivá maličkost,
které si málokdo všimne, je jedinou památkou svého druhu v České republice. RAPA
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ÚSPĚCH FLORBALISTŮ
LEDEČSKÉHO GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY
V pondělí 22. listopadu 2021 se ve sportovní hale ve Světlé
nad Sázavou uskutečnilo okresní ﬁnále chlapců ve ﬂorbalu kategorie VI. Vzhledem k neúčasti hráčů z Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod nastoupily čtyři týmy k vzájemným
zápasům systémem každý s každým s těmito výsledky:
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod: SPŠ stavební Havlíčkův Brod
… 0:9
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou: SZŠ a VOŠZ
Havlíčkův Brod … 9:1
Akademie Světlá nad Sázavou: SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
… 4:3
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou: SPŠ stavební
Havlíčkův Brod … 1:1
SPŠ stavební Havlíčkův Brod: Akademie Světlá nad Sázavou
… 6:0

3. POCHOD KRAJEM POVĚSTÍ
EDUARDA DOUBKA
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia v Ledči
zve všechny, kteří se po Vánocích
rádi projdou okolím Ledče,
na 3. POCHOD KRAJEM POVĚSTÍ
EDUARDA DOUBKA, který se uskuteční ve

středu 29. prosince.
Délky tratí jsou 11 km nebo 17 km.
Registrace je u vánočního stromečku na Husově
náměstí v Ledči n. S. v době od 8:00–10:00 hod.
Registrační poplatek: 30 Kč.
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Akademie Světlá nad Sázavou: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou … 0:8
Svou herní dovedností, nasazením, týmovou strategií a maximální snahou o dosažení co nejlepšího výsledku si chlapci účast
v krajském ﬁnále rozhodně zaslouží. Děkujeme všem za předvedený výkon a budeme se těšit na podobný úspěch v krajském
ﬁnále, které se uskuteční v lednu 2022.
Mgr. Josef Jakl
CELKOVÉ POŘADÍ TURNAJE:
1. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč
2. SPŠ stavební Havlíčkův Brod
3. Akademie Světlá nad Sázavou
4. SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

GYMNÁZIUM 75, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 25
Jubilea jsou
příležitostí
k pozastavení
a k zamyšlení.
Píše se rok
2021 a my si připomínáme 75. výročí založení
ledečského gymnázia v roce 1946 a 25. výročí založení Vyšší odborné školy v Ledči n. S.
v roce 1996.
Roky v životě školy jsou pouze zlomkem nekonečného života. Jsou to ale zajisté výročí, která si
zaslouží připomenout, jak se po celá ta léta školám dařilo, kteří absolventi prošli jejími dveřmi,
kteří pedagogové v nich působili, co všechno se
za ta léta v jejich zdech událo. Je těžké obsáhnout
obětavost a úsilí všech, kteří byli a jsou součástí
jejich života.
Od 1. 1. 2004 se rozhodnutím Kraje Vysočina
sloučilo Gymnázium Ledeč n. S. a Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola Ledeč n. S.
Vznikl nový subjekt pod názvem Gymnázium,
Střední odborná škola a Vyšší odborná škola
Ledeč n. S.
Dnes je škola moderní vzdělávací institucí, profesionálně plnící náročné vzdělávací cíle s nadstandartním individuálním přístupem, která se
snaží maximálně uspokojit vzdělávací a praktické
potřeby v souladu s měnícími se požadavky trhu

práce, technologického a společenského rozvoje.
Usilujeme o to, abychom byli školou, která nejen
připravuje úspěšné žáky a studenty pro jejich další vzdělávání, ale která se proměňuje ve vzdělávací centrum přístupné široké veřejnosti. Chceme
vybavit žáky a studenty znalostmi, dovednostmi
a postoji nezbytnými pro zdravě sebevědomého,
zodpovědného a produktivního občana s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání a životu vůbec. Snažíme se být silnou školou v oblasti materiálně technického zázemí, lidských zdrojů
a od toho se odvíjí nabídka vzdělávacích služeb
a aktivit žáků a studentů školy. Všechny tyto cíle
vychází i z požadavků zaměstnavatelů Ledečska.
Ráda bych poděkovala a vyslovila uznání bývalým i současným zaměstnancům, rodičům
a všem, kteří pomáhali a pomáhají vzdělávat
a vychovávat mladou generaci.
Přeji škole, aby dále s láskou a trpělivostí vychovávala a vzdělávala studenty, kteří potřebují
pro své studium vzory, motivaci, pohodu a porozumění.
„Historie má být paměť minulosti, zrcadlo budoucnosti a usměrňovatelka přítomnosti.“
(J. A. Komenský)
Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

BOBŘÍKA INFORMATIKY ZVLÁDLI ŽÁKYNĚ A ŽÁCI
GYMNÁZIA, SOŠ A VOŠ HRAVĚ
Již třetím rokem se žáci naší školy v rámci hodin informatiky, mohli účastnit soutěže Bobřík
informatiky. Tato soutěž prohlubuje a procvičuje
informatické a logické myšlení žáků, kteří se mají
zamyslet nad 12 úkoly. Úkoly jsou velmi pěkně
graﬁcky zpracované, hravé ale složité. Maximální počet možných bodů je 192, přičemž tohoto

skvělého výkonu dosáhli 2 žáci - Klára Merunková ze sekundy a Michal Dvořák z kvarty. Aby
se stal žák úspěšným řešitelem, musel získat minimálně 120 bodů. Test si celkově na naší škole
zkusilo 145 žáků, z toho 40 bylo úspěšných. Nejúspěšnější řešitelé:

Kategorie Benjamin (prima, sekunda)
Klára Merunková (2.S) – 192 bodů
Jan Štecher, Martin Kopecký (2.S) –160
Soﬁe Herko (2.S) – 156 bodů

Kategorie Junior (5.K, 1.I, 6.S, 2.B)
Karel Höniger (6.S) – 148 bodů
Anežka Casková (6.S) – 141 bodů
Barbora Svobodová (2.B) – 130 bodů

Kategorie Kadet (kvarta)
Michal Dvořák – 192 bodů
Antonín Nečil – 152 bodů
Ondřej Zahálka – 144 bodů

Kategorie Senior (7.S)
Matyas Fišer – 140 bodů
Luboš Brzoň – 123 bodů
Ing. Jana Flekalová
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TANEČNÍ 2021 – CHYBÍ JEN POSLEDNÍ KRŮČEK
V sobotu 20. listopadu měla proběhnout závěrečná lekce tanečního
kurzu pro mládež, který každoročně
pořádáme. V roce 2020 jsme museli vzhledem k uzávěře v souvislosti
s Covid-19 taneční kurz předčasně ukončit po první prodloužené lekci. Naše domněnka, že kurz se na začátku roku 2021 podaří
dokončit, byla mylná. Na začátku nového školního
roku začal 5. 9. 2021 nový taneční kurz v pořadí
dvacátý pátý, který jsme uspořádali. Vypadalo to
dobře a my doufali, že kurz se podaří zvládnout.
Bohužel nám chyběl už jen poslední „taneční
krok“ k úspěšnému dokončení. Vzhledem k tomu,
že se situace opakuje, stalo se to, co jsme si nejmíň

přáli. V souvislosti s karanténou a některými pozitivně testovanými účastníky na Covid-19, kteří by
se nemohli závěrečné prodloužené zúčastnit, jsme
na poslední chvíli závěr tanečních opět museli zrušit. Věříme, že taneční kurz dokončíme, jakmile to
epidemiologická situace dovolí.
Taneční nám od začátku, kdy pořádání v roce
1997 přešlo na SVČ Ledeč, vedou manželé Novákovi z K. Hory. Patří jim poděkování. Dík patří
i ﬁrmě FOTO VIDRNA z Kolína, která závěrečné
lekce dokumentuje prostřednictvím fotograﬁí a zájemci si je mohou při závěrečné lekci na místě zakoupit a odnést domů. Na fotograﬁích jsou účastníci kurzu na druhé prodloužené lekci.
HAN, foto Jan Vidrna (viz protější strana)

POSÁZAVSKÉ SALONY V OSVĚTOVÉM DOMĚ
Tenhle příspěvek je vlastně také trochu redakčním restem letošního roku. Chtěl jsem tento kulturní počin v Ledči připomenout, protože od této
významné události uběhlo už 60 let. Začalo to
1. Posázavským salonem v Osvětovém domě
v Ledči (dnes bufet na mostě), který se o dva
roky později přejmenoval na Osvětovou besedu.
Tehdejším osvětovým pracovníkům se podařilo
shromáždit významná výtvarná díla ve vztahu
k Posázaví. K prázdninové výstavě byl vydán i katalog, což v tehdejších podmínkách nebylo zase
tak jednoduché. Vedle známých kumštýřů se tu
prezentovali i mladí výtvarníci z regionu. Jména:
Jan Zrzavý, Vincenc Beneš, Jan Rambousek, Jaroslav Sůra (obálka katalogu), jsou jistě dost prestižní – dokonce o tom psal i krajský deník Pochodeň,
a to už mělo váhu. Jedním z významných hostů
byl i akademický malíř Franta Volf (na snímku
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s manželkou na zahájení výstavy. Tento malíř se
narodil v roce 1908, rád jezdil do Posázaví a speciálně Ledeč byla jeho srdeční záležitostí a je odtud
známo i několik jeho obrazů. Salony měly ještě své
pokračování, ale stále scházely důstojné prostory
pro takovou prezentaci. Kdyby tehdy byla k dispozici takto upravená synagoga nebo výstavní
prostory zdejšího hradu, byli by organizátoři i vystavovatelé mnohem spokojenější. Ale kdeže byla
v té době synagoga i upravený hrad! Vždyť se psal
rok 1961. V Ledči jsme instalovali první zářivkové
osvětlení, byla otevřena školní jídelna v Komenského ulici, ale také jsme udělali velký krok k nové
éře kultury, vybudovali jsme nový televizní převaděč a na Vánoce 1961 ho uvedli do provozu. To
byla velká revoluce v kultuře a ještě všude je vedeno, že jmenované akce probíhaly brigádně – akcí
„Z“, tedy zdarma.
ok

TANEČNÍ 2021

TENISOVÁ SEZÓNA 2021
Tenisová sezóna 2021 se, tak jako vloni, uskutečnila netradičním způsobem.
Vše se opět zkomplikovalo situací, točící se kolem koronavirové nákazy. Soutěž
smíšených družstev Pardubického kraje 1. třídy B kategorie dospělých se tentokrát odehrála s možností postupu i sestupu ze skupiny. 8 přihlášených družstev
bylo nalosováno teprve na konci května a první mistrovské utkání se odehrálo
až 29. 5. Doma jsme tedy na tenisových dvorcích hostili mužstvo DTK Skuteč.
Podlehli jsme jednoznačně 0:9. V sobotu 5. června jsme zamířili na dvorce
Energetiku Chvaletice a s dlouholetým rivalem sehráli vyrovnanou partii, tentokráte s vítězným koncem 5:4. K poslednímu zápasu jsme odcestovali na kurty
Sokola Rosice. Třetí červnová sobota byla pro náš tým opět vítězná, domácí
jsme porazili poměrem 6:3. a obsadili tak konečné čtvrté místo. Letošní tým
hrál ve složení: Martin Sýkora, Tomáš Vrbka, Jan Čáp, Vojtěch Kroutil, Nikola
Křištová, Vendula Kroutilová a Lucie Bartáková.
-MK-, TKL
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CO SE DĚLO LETOS NA HRADĚ?
A další sezóna je za námi. I přes omezení, která
jsme museli zpočátku řešit, se nám letošní rok velmi
povedl. Na hradě proběhlo několik kulturních akcí,
které byly zaměřené na malé i velké návštěvníky.
V rámci projektu Vysočina dětem – Léto s Igráčkem jsme pro děti připravili prázdninový den plný
her, soutěží a zábavy, při kterých si nejen děti, ale
i někteří rodiče vyzkoušeli své dovednosti v různých
disciplínách od skákání v pytlích, běhání s plyšovými medvědy až po cvrnkání hliněných kuliček.
Za své výkony dostávaly děti odměny a nikdo neodešel s prázdnou. Po hradě se prohánělo kozí taxi
a velkou pozornost poutal dřevěný kolotoč řezbáře
Matěje. V rámci dne vystoupila kapela Pískomil se
vrací, která svými hravými písničkami potěšila přítomné účastníky.
V letošním roce se uskutečnilo opět i letní kino,
na kterém se promítaly ﬁlmy pro děti i dospělé a potěšilo nás, že návštěvnost byla vysoká.
Pořadatelskou novinkou se staly kostýmované
noční prohlídky, které máme v úmyslu v dalších letech pojmout ještě originálnějším způsobem. O hudební podkreslení akce se postarala skupina Ars Camerata, jejíž skladby vytvářely příjemnou dobovou
atmosféru patřící k našemu hradu.
Festival Vinobraní představil v srpnu širokou škálu vinařů z Čech a Moravy, různé druhy zahraničního i lokálního občerstvení. V rámci akce se konaly
workshopy pro děti a nechyběl ani hudební doprovodný program v podobě cimbálové muziky.
Velmi vydařenou akcí se stal i Řemeslný jarmark,
na kterém jsme zaznamenali hojnou účast řemeslníků, návštěvníků i vystupujících umělců. Návštěvníci se mohli seznámit s tradiční výrobou šindelů,
pletených košíků či jak se vytváří krajka pomocí
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paličkování. O doprovodný program se postarala
dětmi velmi oblíbená skupina Čiperkové či skupina
Melissa. Zpestřením akce bylo vystoupení herečky
Báry Štěpánové, která nám zároveň do dětské expozice zapůjčila svého medvídka Bumbáska.
A to by bylo, aby nebylo na hradě trochu toho
děsu a tajemna. Akce Strašidelný hrad předčila naše
očekávání. Nádvoří a temná zákoutí hradu ovládly
hororové postavy a o křik vyděšených návštěvníků
nebyla nouze. Opravdu velmi vydařená a do dalších
let inspirativní událost.
Kromě kulturních akcí proběhly na hradě různé
umělecké výstavy. Jednalo se o výrobky z keramiky
žáků Umělecko-průmyslové akademie ze Světlé n.
S., obrazy malíře Antonína Štrbáně či dřevěné sochy Vladimíra Zadražila.
A na co SE ještě můžete těšit? Pokud půjde vše
podle našich přání, 5. 12. přivítáme na hradě sv. Mikuláše, čerta a anděla. V sobotu 11. 12. uspořádáme
od 17:00 v kostele
sv. Petra a Pavla koncert zpěváka Richarda Pachmana a zpěvačky Dity Hořínkové. O den později,
v neděli dne 12. 12. se od 10:00–16:00 společně potkáme na adventním jarmarku. Budeme velmi rádi,
když si přijdete užít sváteční atmosféru a kouzlo
blížících se Vánoc. K zakoupení budou různé dobroty, dekorace či dárečky pod stromeček. Jarmark
bude doplněn doprovodným programem a k vidění
bude rovněž ručně vyřezávaný betlém pana Vladimíra Melzera i betlém s pohyblivými ﬁgurkami
z r. 1980.
Závěrem bych Vám chtěla za celý hradní kolektiv
poděkovat za přízeň a podporu, kterou jste nám věnovali. Těšíme se s Vámi na další sezónu.
Mgr. Pavla Pfeﬀerová
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PODĚKOVÁNÍ LIDIČKÁM S OBROVSKÝM SRDCEM
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení Pečovatelského domu
a pečovatelkám v Ledči, sestřičkám z domácí péče Nemocnice
Háj, které mi pomáhaly starat se o moji těžce nemocnou maminku
JAROSLAVU MÁLKOVOU, učitelku ZŠ Ledeč. Všechny tyto
osůbky jsou lidé se srdcem na správném místě, jejich pomoc, podpora a ochota byla vždy úžasná. Velký dík patří též panu doktorovi MUDr. Janu Maštálkovi. Svoji obrovskou lidskost projevily
i tím, že se s mamkou přišly rozloučit dne 29. 10. 2021 na její
poslední cestě. Dík též zaměstnancům Petrklíče a všem, kteří ji
doprovodili. Bohužel, ne každý má takové srdce a lidský přístup.
Jaroslava Bernáthová, dcera s rodinou
Rád bych prostřednictvím Ledečského zpravodaje poděkoval
zástupcům města, zástupcům DPS a všem, kteří mi přišli v listopadu poblahopřát k mému životnímu jubileu.
Děkuji František Panský

HÁTA, o. p. s.
– CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB BARBORKA
přeje všem krásné vánoce, hlavně hodně zdraví, štěstí a sil k překonání všeho, co nám život přichystá. Mějte se rádi. V lednovém
vydání Ledečského zpravodaje pro vás chystáme obsáhlý článek
o činnostech celé společnosti Háta, o. p. s.
- EMU VÁŽENÍ ČTENÁŘI LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE,
již v nové komunitní formě sociální služby vám přejeme krásné
prožití vánočních svátků a v novém roce 2022 hodně zdraví, pohody i úspěchů v osobním i pracovním životě.
Zaměstnanci a klienti Domova Háj

KOUPÍM
Koupím byt – dům v Ledči nad Sázavou nebo blízkém
okolí. Kontakt na telefonu: 778 279 484

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2021
Pro sváteční chvíli si jej můžete odnést z Husova sboru v Ledči n. S. v době 23. prosince od
9:00–16:00 hodin. K dispozici prozatímní skleničky i pro náhodné kolemjdoucí.
Nechť Vám toto Betlémské světlo přinese do Vašich domovů vánoční pohodu.

ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA
Vzhledem k aktuální situaci jsme byli nuceni zrušit promítání ﬁlmu Přání Ježíškovi a vánoční koncert v kostele
sv. Petra a Pavla Ave Maria. Zakoupené vstupenky můžete
vracet do konce roku v Informačním centru Ledeč n. S.
TIC Ledeč
 Město Ledeč nad Sázavou Vás zve ve čtvrtek 9. prosince na
promítání ﬁlmu PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI, které se uskuteční
v sále gymnázia od 19:00 hod. Předprodej vstupenek probíhá v Turistickém informačním centru Ledeč. V hlavních
rolích se představí Richard Krajčo, Elizaveta Maximová,
Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Anna Polívková…
 Základní umělecká škola Vás srdečně zve do svých prostor
v Nádražní ulici na DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT,
který se koná v pátek 10. prosince od 17:00 hod.
 I v letošním roce se ledečská Základní umělecká škola připojí k celostátní akci ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, která
se uskuteční na nádvoří ZUŠ v Nádražní ulici, ve středu
8. prosince od 18:00 hod. Společně si zazpíváme koledy
a vánoční písničky a prožijeme příjemný adventní čas.
 Spolek Přátelé Zahrádky, Národní památkový ústav a skupina Diogenes z Čechtic zvou do kostela sv. Víta v Zahrádce
na PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT, který se koná v sobotu
11. prosince 2021 od 17:00 hod. Těšit se můžete na koledy,
spirituály, vánoční písně duchovní i světské písně. Vstupné
dobrovolné.
 Město Ledeč nad Sázavou společně s Davidem Plevou Vás
zvou do kostela sv. Petra a Pavla, kde se uskuteční ADVENTNÍ KONCERT duchovní hudby „AVE MARIA“.
Zazní skladby od Mozarta, Schuberta, Bacha a Dvořáka
v podání M. Park, D. Drechslerové, E Klímové, J. Klímové,








J. Emmera, Virtuosi Kvarteta a Oldřicha Vlčka. Začátek od
18:00 hod. Vstupenky je možné zakoupit v TIC na Husově
náměstí. Cena: 150 Kč/dospělý, 100 Kč/studenti a senioři
nad 65 let, děti do 15 let zdarma.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2021 si můžete odnést z Husova
sboru v Ledči n. S. ve čtvrtek 23. prosince od 9:00–16:00
hod. K dispozici budou prozatímní skleničky i pro náhodné
kolemjdoucí.
Římskokatolická farnost v Ledči pořádá 22. prosince VÁNOČNÍ KONCERT skupiny Le.FfA.ThA., který se
uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla od 14:00 hod.
Všechny srdečně zveme 24. prosince na ČESKOU MŠI
VÁNOČNÍ od J. J. Ryby, která bude součástí tradiční půlnoční mše svaté v ledečském kostele sv. Petra a Pavla. Začátek bude přesně o půlnoci, a poté i 25. prosince od 9:00
hodin. Mše se uskuteční pod taktovkou Petry Špačkové zahraje Josef Rajdl, Karel Malimánek, David Pleva, zazpívají
Václav Poukar, nebude chybět ani Pavel Vančura s neopakovatelným basem a další.
Sdružení rodičů a přátel Gymnázia v Ledči zve všechny,
kteří se po Vánocích rádi projdou okolím Ledče, na 3. POCHOD KRAJEM POVĚSTÍ EDUARDA DOUBKA,
který se uskuteční ve středu 29. prosince. Délky tratí jsou
11 km nebo 17 km. Registrace je u vánočního stromečku na
Husově náměstí v Ledči n. S. v době od 8:00–10:00 hod.
Registrační poplatek: 30 Kč

SLEDUJTE PROSÍM AKTUÁLNÍ INFORMACE O PLÁNOVANÝCH AKCÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
MĚSTA, FACEBOOKU NEBO NA PLAKÁTECH.
Mirka Pajerová DiS.,
Dana Sedláčková DiS.
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27. listopadu oslavila
paní VĚRA KOTANOVÁ z Ledče n. S.
krásné 60. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně zdraví a poděkování za všechno – přeje
manžel a děti s rodinami.

Hned 1. prosince letošního roku jsme si
připomněli 4. výročí ode dne, kdy nás navždy opustila paní MARIE ZÍTKOVÁ
z Ledče nade Sázavou.
Kdo jste ji znali, a měli rádi, vzpomeňte
spolu s námi.
Přítel Josef a rodina.

Dne 17. listopadu letošního roku uplynulo již osm smutných let od chvíle, kdy
nás opustila naše drahá maminka, babička
a prababička,
paní BOŽENA COUFALOVÁ z Ledče
n. S. Vzpomínejte s námi všichni, kteří
jste ji znali a měli rádi.
Vzpomínají všichni Coufalovi.

Dne 18. prosince letošního roku uplynou
tři 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.

Čas plyne a roky ubíhají,
však na Tebe krásné vzpomínky zůstávají.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz zůstává v nás.
Dne 2. prosince uplynuly smutné čtyři
roky, kdy nás navždy opustil
pan PAVEL JINDŘICHOVSKÝ.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 7. prosince letošního roku uplyne
již 15 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 10. prosince 2021 uplyne jeden rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan JOSEF BLAŽEK z Ledče n. S.
S láskou stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Dne 29. prosince 2021 by se dožil osmdesáti let náš bratr, pan JOSEF ANDĚL
z Ledče n. S., zemřel 29. ledna 2015.
S láskou a úctou stále vzpomínají
sourozenci s rodinami.

Dne 31. prosince letošního roku
uplyne 22 let od
úmrtí milovaného syna, bratra
a švagra, pana
VLASTIMILA
CIHLÁŘE
z Prosíček.
Dne 5. února 2021
si připomeneme 20. výročí úmrtí drahého manžela, tatínka a dědečka, pana JOSEFA CIHLÁŘE z Prosíček.
S úctou a láskou stále vzpomínají – manželka a maminka,
Jiří, Naďa a Věra s rodinami

Léta ubíhají,
jenom smutek pořád zůstává.
Dne 18. 12. 2021 vzpomeneme 5. výročí
úmrtí našeho milého manžela, otce, dědečka, pradědečka
ZDEŇKA BEZDĚKA z Ledče n. S.
Stále vzpomínáme manželka,
dcera a syn s rodinami.

Čas plyne,
bolest zůstává.
Co více můžeme
Ti dát?
Jen kytičku a stále
vzpomínat.
Dne 27. 11. uplynulo dlouhých 43
let od úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka, pana JOSEFA RITTENAUERA z Ledče a dne
15. 12. to už budou 4 roky, co nás navždy opustila naše drahá maminka a babička, paní BOŽENA RITTENAUEROVÁ z Ledče
n. S. 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 manželem.

V LEDNOVÉM ZPRAVODAJI 2022 NAJDETE:
– SPOLEČNOST HÁTA o.p.s. JE TU UŽ 8 LET
– OBEC OSTROV VYDÁ KNIHU A ŽÁDÁ VÁS
O SPOLUPRÁCI
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