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ZPRÁVY Z RADNICE
(upraveno pro potřeby zpravodaje)
V průběhu září zasedla Rada města 9. dne v měsíci a z ne
příliš náročného programu lze zdůraznit:
• Schválení příspěvku místním chovatelům na pořádání Okresní výstavy a příspěvku na činnost Linky důvěry
Střed
• Pronájem bytu a rekonstrukci jiného v DPS
• Pronájem městského bytu v ul. Hlaváčova
• Projednala a schválila program zasedání ZM.
Řádné zasedání Zastupitelstva proběhlo dne 21. září
a z jeho programu lze vybrat:
• Na základě dodatečné nominace ČSSD byly rozšířeny
Finanční a Kontrolní výbor z původních 5 na 7 členů.
Do kontrolního výboru byli zvoleni páni Zdeněk Chlád
(ČSSD) a Vratislav Nosek (SNK). Do Finančního výboru
byla dodatečně zvolena paní Ivana Drahokoupilová (SZ).
Zástupce ČSSD nezískal dostatečný počet hlasů a volba
bude pokračovat na další schůzi ZM.
• Byla zrušena vyhláška 6/2011 (kompostování), která již
nyní ztratila svůj smysl.

• ZM odsouhlasilo princip majetkového vyrovnání s obcí
Kozlov v rámci převodu místních částí Vrbka a Sychrov.
• ZM schválilo investiční záměr výstavby zastřešení tribuny fotbalového stadionu. Jedná se o investici ve výši
1.418.320 Kč. Zakázka bude realizována prostřednictvím
TS Ledeč a jejich subdodavatelů.
• ZM schválilo opravu chodníků v ulici Havlíčkova v rámci
rekonstrukce inženýrských sítí. Jedná se o úsek mezi křižovatkami s ulicemi Z. M. Kuděje a Melechovská. Realizace díla vyjde na necelých 1,4 mil. Kč a byla vybrána firma Unimont J.C.K.
• ZM bylo seznámeno se zprávou Kontrolního výboru
ohledně průběhu investiční akce Foglarova cyklostezka a rozhodlo tuto zprávu předat Policii ČR jako podklad
k již probíhajícímu šetření
Kompletní usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva města i podklady pro jednání ZM lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz
- JD-

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI V KRAJI VYSOČINA
V rámci Operačního programu životní prostředí jsou vyčleněny prostředky na výměnu kotlů na tuhá paliva pro domácnosti. Tyto prostředky budou jednotlivým domácnostem poskytovány prostřednictvím
Kraje Vysočina. Níže jsou uvedeny základní informace:
Jedná se o výměnu zdrojů tepla na pevná paliva za:
• Kotel na uhlí – dotace nejvýše 70 %
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 %
• Plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 %
• Tepelné čerpadlo – výše maximální dotace bude upřesněna
Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/
ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů.
Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150
tis. Kč. Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické
náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, jejichž dopad musí být
potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje
ve výši max. 20 tis. Kč.

ZUBNÍ POHOTOVOST ŘÍJEN 2015
sobota, neděle, svátek 9:00–12:00
17. – 18. 10.

Dr. Niklová,
Havl. Brod, Dobrovského 2023

tel. 569 435 040

24. – 28. 10.

Dr. Klepetková,
Vilémov 168

tel. 569 449 130

31. 10. – 1. 11.

Dr. Anderová,
Chotěboř, Nám. T.G.M. 323

tel. 569 623 987

7. – 8. 11.

Dr. Brixi,
Havl. Brod, Dobrovského 2023

tel. 569 426 112

14. – 17. 11.

Dr. Brázda,
Chotěboř, Krále Jana 538

tel. 569 623 790
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První výzva pro občany k podávání žádostí o kotlíkové
dotace na Kraji Vysočina je plánována na první čtvrtletí roku 2016.
POZVÁNKA Dne 22. října 2015 od 16 hodin se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Ledeč n. S., informační
schůzka. Důvodem je informování obyvatelstva o možnosti získání dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace“. Více informací na webové adrese: http://extranet.kr-vysocina.cz/kotliky/
Kontakt:
Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; tel.: 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz;
tel.: 564 602 532

Občanské sdružení Diakonie Broumov a Obecní úřad
Hradec vyhlašují

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

letního a zimního oblečení, obuvi, lůžkovin, prostěradel,
ručníků, utěrek, záclon, látek
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen
funkční.
peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek,
hraček.
Věci, které nám prosím nedávejte:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače,
jízdní kola, lyže, dětské kočárky, transportem by se
znehodnotily.
Dne: 26. a 27. října 2015 od 15 do 17 hod. na OÚ v Hradci
Věci prosím zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby
se transportem nepoškodily.
Děkujeme za pomoc. Více na www.Diakoniebroumov.org

POSLEDNÍ ETAPA ÚPRAVY KOMUNIKACE NÁDRAŽNÍ

V minulém týdnu jsme se dočkali znovuotevření komunikace Nádražní po rekonstrukci.   S úpravou této
části komunikace se počítalo již před mnoha lety, kdy
město Ledeč nad Sázavou společně s tehdejším jednatelem společnosti Atos, s.r.o. panem Duškem dohadovali
vykoupení pozemku pro rozšíření komunikace. Zároveň při podpisu smlouvy slíbil, že v případě realizace
se bude společně podílet na výstavbě opěrné zdi smě-

rem ke dvoru stavebnin. Jak slíbil, tak i jeho nástupci
slib dodrželi a společnosti Atos s.r.o, nejen, že opěrnou
zeď postavila, ale podílela se poloviční částkou ve výši
240.000,- Kč. Výstavbě opěrné zdi však muselo předcházet přeložení vedení NN včetně sloupu elektrického
vedení, které muselo zaplatit město vlastníku, tj. ČEZ
a.s. Tato investice si vyžádala částku ve výši 95.000,- Kč.
Vlastní úpravu, respektive rekonstrukci pak prováděla
naše společnost TS Ledeč nad Sázavou s.r.o. Celková
částka celé této rekonstrukce včetně geometrické zaměření, projektové dokumentace, přeložky elektrického
vedení, opěrné zdi a nakonec opravy koruny komunikace, včetně odvodnění, se nakonec vyšplhala na částku 2.185.000,- Kč včetně DPH. Věříme, že se podařilo
provést rekonstrukci další komunikace dobře a že tak
bylo přispěno ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu.
- OdMI-

SEZONA 2015 NA LEDEČSKÉM HRADĚ JE MINULOSTÍ
S babím létem končí i turistická sezona na našem hradě. Ta letošní se měla opravdu čím pochlubit. Velkou
novinkou bylo trvalé zpřístupnění hradního velkého
okruhu „Od sklepení po půdu“. Tato trasa vede na netradiční prohlídku hradem, hlavně po stránce architektury – jednotlivých slohů, ty se zde prolínají od gotiky
až po funkcionalizmus. Padesátiminutová prohlídka je
navíc obohacena expozicemi. První je na půdních lávkách, je to ukázka prací dětí z ledečské ZUŠky a výstava ohrožených druhů zvířat Vysočiny, zapůjčená od záchranné Stanice Pavlov. Druhá byla na téma I. světové
války, pod názvem „Proč mámy pláčou“, ta měla pro
své netradiční pojetí tohoto tématu velký ohlas u návštěvníků. Třešničkou na pomyslném dortu u tohoto
okruhu je bytová jednotka běžné dělnické rodiny (retro
byt z 50. let). Podařilo se vytvořit byt, který na vás působí dojmem, že jste na návštěvě a domácí se co chvíli
mají vrátit z práce domů. Mnohé návštěvníky tak vrací ve vzpomínkách do mládí a odnáší si nostalgickou
vzpomínku na své předky.
Líbí se i zahraničním turistům, jen je škoda, že těch
do Ledče zatím nemíří více (i na tom usilovně pracujeme a vedeme jednání s cestovními agenturami). Milým
překvapením pro návštěvníky byly i nově zpřístupněné
prostory, coby hradní pokladna a zázemí pro odpočinek.
Ty umožňují rozšířený prodej upomínkových předmětů
a nově i nabídku chlazených nápojů, která byla velice
využívána. Návštěvníci si pochvalují i idylické prostory
k odpočinku a občerstvení před další prohlídkou hradu.

V turistické sezoně hrad navštívilo necelých 8 tisíc
návštěvníků, největší zájem byl tradičně o vyhlídku
z hradní věže, kam mířilo 48 % návštěvníků. Okruhy
muzea a hradu se podělily o zbývající procenta návštěvníků, přibližně stejnou měrou. Čekali jsme větší
návštěvnost, ale obzvláště horké léto nám odlákalo návštěvníky regionu k odpočinku v blízkosti vody a stínu.
I tak hodnotíme sezonu jako úspěšnou, návštěvnost hradu se zvedla přibližně o tisíc návštěvníků a s potěšením
můžeme konstatovat, že nešetřili chválou k proměnám
hradu a expozic.
V těchto dnech probíhají úklidové práce a připravují
se nové projekty na rok 2016 pro radost dětí a údiv dospělých, ale to až příště – zatím je to hradní tajemství.
Děkujeme všem, kteří navštívili náš hrad, a těšíme se
na další sezonu, která dozajista přinese další nové expozice a zážitky.
Za průvodce: Jana Třísková a Richard Pachovský

REGISTRACE PACIENTŮ U ZUBAŘE

PRODÁM NEBO PRONAJMU BYT 3+1

Právě byla zahájena registrace nových pacientů
do moderní stomatolgické ambulance v Ledči n. S.
Objednávání a více informací na tel.: 721 132 134
(po-pá 8 - 10 hod.) MDDr. Vojtěch Maštálka  
www.vmdent.cz

v Ledči nad Sázavou. Byt je ve 2.patře,
rozloha 57m2. Je po částečné rekonstrukci,
velmi pěkný. Nastěhování možné k 1. 12. 2015.
Cena dohodou.
V případě zájmu volejte 721 577 654.
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NÁVŠTĚVA NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA VNITRA
NA LEDEČSKÉ RADNICI
Dne 21. září navštívila naše město náměstkyně
ministra vnitra paní Jana Vildumetzová. Návštěva navazovala na naše jednání, které se uskutečnilo v Jihlavě letošního roku a jehož předmětem
byla možnost vydávání občanských průkazů
a cestovních pasů na úřadech, které nejsou ORP,
tedy i u nás v Ledči n. S. Vzhledem k tomu, že
náš zájem nebyl osamocený, proběhla v měsíci
červenci „dotazovací“ akce ministerstva vnitra,
kde se většina dotazovaných obcí našeho typu
vyjádřila pro možnost vydávání těchto dokumentů. V rámci návštěvy nás paní náměstkyně seznámila se současnou situací v této oblasti a na druhé straně byla ubezpečena o našem trvajícím
zájmu vydávat předmětné dokumenty. Na rozdíl
od některých jiných měst jsme si nekladli žádné
podmínky, neboť toto chápeme jako službu našim občanům. Paní náměstkyně nás v rámci tohoto jednání ujistila,
že udělá vše pro to, aby od 1. ledna 2017 se výše uvedené
dokumenty vydávaly v našem městě. A tak nám nezbývá než věřit, že vše projde politickou „mašinerií“ k naší

spokojenosti a mnohým z vás ušetříme cestu do ORP
Světlá. V závěru nás paní náměstkyně seznámila s připravovanými legislativními změnami, které se hlavně týkají
zákonů souvisejících s trvalým pobytem občanů.
Ing. Zdeněk Tůma

ATRAKTIVNÍ BASKETBAL VYDĚLÁVAL NA CHARITU
V pátek 25. září se ve sportovní hale v Ledči n. S. uskutečnilo mezinárodní basketbalové utkání mužů mezi BK
JIP Pardubice a Inter INCHEBA Bratislava. Záštitu nad
touto akcí převzal poslanec Europarlamentu T. Zdechovský, radní Kraje Vysočina P. Krčál a starosta města Ledče
Z. Tůma. Výtěžek ze vstupného, navýšený o příspěvek
od organizátorů zápasu a ledečských firem byl věnován
na charitativní účely, konkrétně ve prospěch CDS Barborka v Ledči a Potravinové banky Vysočina, z. s. Vedoucí CDS E. Urbanová převzala o přestávce dárkový
šek na 30 tisíc Kč od starosty Ledče Z. Tůmy, ředitelky
Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč I. Vítiskové a předsedy
představenstva BK Pardubice, a.s. Pavla Stary.
Velké poděkování patří Městu Ledeč, především místostarostovi J. Drápelovi, Gymnáziu Ledeč, sportovnímu
klubu BK JIP Pardubice, Kraji Vysočina, basketbalovému oddílu TJ Jiskra H. Brod, SVČ Ledeč, generálnímu
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partneru Kaskádě Ledeč v.o.s. a ostatním, nejen ledečským firmám, které se na akci finančně podílely.
Mgr. Iveta Vrbová, ředitelka Háta, o.p.s.

ZPRÁVA POLICIE ČR LEDEČ NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM
TRESTNÉ ČINNOSTI ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2015
PORUŠOVÁNÍ DOMOVNÍ
SVOBODY – dne 4. 9. 2015
bylo na Policejní stanici v Ledči nad Sázavou oznámeno, že
dosud neznámý pachatel v době
od 16:26 hodin do 16:52 hodin
dne 29. 8. 2015 v Ledči nad
Sázavou bez užití násilí vnikl
na dvůr domu a poté i do bytu
v 1. patře domu, kde si nezjištěným způsobem otevřel uzamknuté vchodové dveře
a v bytě pak následně na kuchyňské lince vzal z kabelky
svazek klíčů, kterými se pokoušel otevřít prodejnu květinářství v domě, což se mu však nezdařilo a tak se vrátil
zpět do bytu, kde si na chodbě bytu z dřevěné skříňky
na klíče vzal klíč od prodejny a opět prošel do skleníku
a odemkl dveře do prodejny, do které jen nahlédl a nic
zde neodcizil. Na uvedeném případu policisté z Ledče
nad Sázavou provádí intenzivní šetření ve spolupráci se
Službou kriminální policie z Havlíčkova Brodu s cílem
ztotožnit osobu pachatele. Neznámý pachatel se dopustil
přečinu porušování domovní svobody, za což mu hrozí
trest až na dvě léta.
VLOUPÁNÍ DO VOZIDEL – dne 15. 9. 2015 vyjížděli
v ranních hodinách policisté z Policejní stanice v Ledči
nad Sázavou na nahlášené vloupání do dodávkového
vozidla v obci Vilémovice, kdy neznámý pachatel
v nočních hodinách na parkovišti u autobusové zastávky
nezjištěným předmětem rozbil sklo u zadních bočních
TJ Kovofiniš, oddíl SPV Aerobik,
zve všechny ženy a dívky na cvičení

AEROBIK

tělocvična Nádražní ul.,
PO 20 – 21, ČT 19 – 20 hod.
Cena: 300–400 Kč/pololetí
Vybavení: cvičební podložka
(karimatka, ručník), sportovní obuv,
pití, dobrá nálada.
Začínáme od 5. října.
Zavítejte do starých časů a ochutnejte u nás
•
•
•
•
•

kávu Bazara, L´ANTICO, čaj, čokoládu
Cioconat
pivo Kácov, víno Bunža
domácí zákusky a koláče
francouzské palačinky sladké i slané
2 polévky denně, od úterý do pátku

Pro školáky nabízíme každý všední den
(včetně pondělí) od 7 do 8 hod. svačiny –
čerstvé obložené housky (výběr z několika
druhů), pití. Svačiny je možné objednat
na celý týden, vždy do čtvrtka předchozího
týdne do 17 hod.

dveří vozidla Ford Transit, ze kterého následně odcizil
různé stavební nářadí v hodnotě nejméně 20.000,- Kč
a dále bylo zjištěno vloupání do dalšího vozidla v obci
Hněvkovice, kde neznámý pachatel ve stejné době
na parkovišti u obecního úřadu po rozbití zadních
bočních dveří vnikl taktéž do dodávkového vozidla zn.
Ford Tranzit a zde odcizil kanystry s PHM, pracovní
bundu a montážní závěs na jeřáb, čímž způsobil majiteli
škodu ve výši nejméně 21.520,- Kč.
ZAHOŘENÍ BYTU – dne 17. 9. 2015 vyjížděli policisté z Ledče nad Sázavou k požáru bytu v ul. Marie Majerové v Ledči nad Sázavou, kde došlo k zahoření bytu
poté, co si uživatel bytu chtěl usmažit k jídlu hranolky,
nalil olej do hrnce a dal jej na sporák ohřívat. Po tomto
si odskočil do nedaleké prodejny potravin pro sušenky.
Po 10 minutách se vrátil zpět do bytu, který byl již zakouřený a hořel prostor nad sporákem. Po tomto zjištění ihned vyběhl do chodby domu a začal volat o pomoc
a dále na tísňovou linku 112. Na místo přiběhl soused,
který vzal z chodby domu přenosný hasicí přístroj a požár tímto uhasil. Na místo požáru se následně dostavili
hasiči HZS Ledeč nad Sázavou, kteří provedli odvětrání
bytu. V bytě došlo zahořením ke škodě cca 30.000,- Kč.
Ke zranění osob ani jiné majetkové škodě nedošlo. Požár
si na místě převzal vyšetřovatel HZS Havlíčkův Brod,
který stanovil jako příčinu požáru nedbalostní jednání ze
strany uživatele bytu.
npor. Bc. Luboš PEJCHAR, v.r., zástupce ved. OO
Světlá n. S., Policejní stanice Ledeč nad Sázavou

EXPERT ELEKTRO V LEDČI NAD SÁZAVOU VÁS ZVE
NA VELKOU NAROZENINOVOU SHOW, SLAVÍ 25 LET NA TRHU!

Pátek 16. 10. od 8 hodin, celodenní program – skákací hrad, popkorn,
balonky, malováni na obličej… Pro dospělé ochutnávka vín, dárky pro
naše zákazníky, velkým lákadlem je vystoupení FREDDIE MERCURY
REVIVAL. BOHATÁ TOMBOLA, první cena velký LED televizor! K tomu
celý den spousta výhodných SLEV (velký televizor PHILIPS za 8 999,- Kč,
pračka Zanussi, vrchem plněná za 5 999,- Kč). Přijďte se pobavit
a výhodně nakoupit v narozeninový pátek. Těší se kolektiv prodejny
EXPERT ELEKTRO.

kavárny:

Otevírací doba:

út – čt: 11–21 hod.
pá: 11–24 hod.
so: 14–24 hod.
ne: 14–18 hod.

kavárny pro
rodiče s dětmi:
út – pá: 11–19 hod.
so: 14–19 hod.
ne: 14–18 hod.

kavárna Kovárna,
Nádražní 103, Ledeč n. S.,
tel.: +420 733 710 113
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NA KONCI PRÁZDNIN SI DĚTI ZARYBAŘILY

Poslední prázdninovou sobotu uspořádal výbor
MO ČRS Ledeč Dětské rybářské závody na rybníku
HUTĚ II. Počasí závodům přálo a účast byla proti
jiným letům výborná. Do závodu se zapsalo 51 dětí,
z toho osm děvčat. Mezi závodníky byla i většina
dětí, které v letošním roce navštěvovaly dětský rybářský kroužek. Pomocníci, nebo-li „navlékači“ nástrah byli připraveni, tak mohl být závod v 7 hodin
odstartován.
Děti chytaly všemi způsoby, na plavanou, položenou i na feeder, ale převládal oblíbený lov na plavanou. Zkoušely se všechny možné nástrahy a návnady
a kdo jich měl více, měl i větší šanci na ulovení slušného počtu ryb. Hodnocení bylo 1 cm = 1 bod.
Velký souboj se svedl mezi dvěma závodníky
o první místo a následně tři další závodníci soupeřili
o bronz. Pořadí se stále měnilo.
V 11 hodin byl závod ukončen a začalo sčítání výsledků. Všichni čekali, jak to dopadne. Bude vítěz
z Ledče nebo někdo jiný? Čekání si nervózní děti krátily prohlídkou cen. Za pár minut bylo jasno! V určeném pořadí si děti vybíraly vystavené ceny.
Následovalo vyhlášení nejlepšího závodníka z Ledče,
který dostal za toto umístění cenu starosty města. Zároveň obsadil 4. místo s 213 body. Byl to: Vojtěch Smítka
(na snímku).

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZUŠ
Školní rok byl zahájen v ZUŠ Ledeč ve školním
roce s naplněnou kapacitou 350 žáků, a to
ve všech čtyřech uměleckých oborech. Hudebníci,
tanečníci, výtvarníci i žáci literárně dramatického
oboru mají před sebou opět rok náročné práce,
na jejíž výsledky se může ledečská veřejnost těšit
a sledovat je na obvyklých veřejných koncertech,
představeních či výstavách nebo také při akcích
pořádaných jinými organizacemi ve městě a okolí.
Od října také v ZUŠ zahájí vzdělávání místní senioři,
a to v rámci Akademie umění seniorů – projektu,
který vznikl za podpory Města Ledče n. S.
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A nyní první tři místa:
1. místo   Patrik Riedel	    Humpolec       466 bodů
2. místo   Jakub Svoboda      Druhanov
354 bodů
3. místo   Petr Novák	      Vilémovice 235 bodů
Nejdříve první tři dostali malé skleněné pohárky a vybírali si ceny,
které věnovali sponzoři,
kterým patří velké poděkování a MO. Vyhrály všechny děti, protože
i ty, které nic neulovily,
dostaly cenu. Bylo jich
méně než v jiných letech,
a to svědčí o tom, že přes prázdniny rybařily a pilovaly rybářské umění, ale nakonec odcházely i ony
s úsměvem.
Dovolte, abych poděkoval hlavně všem sponzorům,
kteří věnovali na dětské závody hodnotné ceny, případně finanční částku, za kterou se ceny pořídily, pořadatelům i rodičům za pěkný průběh závodů a budeme
se těšit na další ročník Dětských rybářských závodů
v roce 2016. Výsledkovou listinu a všechny fotografie
ze závodu najdete na stránkách MO www.rybari-ledec.
estranky.cz Petrův zdar!
Jiří Papok

RESTAURACE U MARTINA
Nabízíme obědové menu, víkendové speciality
– rodinné, firemní oslavy – školní srazy – svatby
– catering ve firemních a privátních prostorách
Připravujeme:
14. 10. Den Bernarda s ochutnávkou
specialit naší kuchyně
11. 11. Svatomartinské husy
a svatomartinské víno

Rezervace tel.: 604 508 580

NOVINKY Z PETRKLÍČE
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO
ROKU V PETRKLÍČI
Září je nepochybně spojeno se začátkem nového
školního roku, kdy dětem
končí období bezstarostných prázdnin a musí opět
začít plnit své povinnosti.
Jelikož ne všichni uživatelé Centra sociálních služeb
Petrklíč se vracejí do školních lavic, připravili pro
ně pracovníci zábavný a naučný program. Pro každý měsíc školního roku je připraveno jedno téma, se
kterým se budou uživatelé hlouběji seznamovat.
První měsíc jsme zahájili tématem Zvířata. Uživatelé si utvrzují poznatky o zvířatech žijících jak
u nás, tak na ostatních
místech naší planety.
Kromě nahrávek a obrázků pracovníci zprostředkovávají především hmatatelné podněty. Proto si naši uživatelé mohli na vlastní
kůži vyzkoušet, jaké
to je ležet ve voňavém
seně, čím vším lze jed-

notlivá zvířata krmit a jak
a čím o ně pečovat. Podařilo
se nám zajistit
návštěvu bezsrstých koček,
což mělo velký
úspěch. Pomyslnou třešničkou na dortu
byla návštěva
ZOO Praha, jejíž návštěva byla díky Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR pro naše uživatele i jejich doprovod zcela zdarma. Díky této akci se tak mohli
uživatelé podívat na exotická zvířata, zúčastnit se
krmení nosálů a tučňáků, výcviku lachtanů a dalších aktivit.
V průběhu září bylo CDS Petrklíč také poctěno
návštěvou z krajského úřadu. Pan Mgr. Jiří Bína,
vedoucí oddělení sociálních služeb, se s naším zařízením důkladně seznámil a s prohlídkou byl spokojen. Dveře Petrklíče jsou tedy otevřeny pro všechny,
kteří se o nás a našich službách chtějí dovědět více.
Věříme, že i vy budete spokojení. Těšíme se na vás.
Bc. Ivana Zálešáková, sociální pracovník

MY JSME TADY TAKÉ
Oblastní charita Havlíčkův Brod zřizuje v Ledči nad
Sázavou kromě Centra sociálních služeb Petrklíč ještě
další sociální službu – Sociálně terapeutickou dílnu (dále
jen STD). V září 2015 to byl již rok, co STD zahájila svůj
opětovný provoz. V našem zařízení našlo uplatnění již
devět uživatelů. Sociálně terapeutická dílna je určena pro
lidi s lehkým nebo středním mentálním a kombinovaným
postižením. Přednostně se zaměřujeme na procvičování
pracovních dovedností, návyků a sociálního začleňování
do většinové společnosti. Dále se účastníme různých
zábavních i odpočinkových akcí, návštěv a výletů.
Uživatelé STD jsou velmi šikovní a zruční. Velkou radost
máme, když od rodičů, opatrovníků nebo příbuzných, ale

především od samotných uživatelů slýcháme, že jsou
spokojeni, líbí se jim v zařízení, těší se na další návštěvu,
práci či akci v STD.
Zaměstnanci STD

POZVÁNKA
Oblastní charita Havlíčkův Brod vás srdečně zve na slavnostní otevření
Chráněného bydlení Petrklíč
ve čtvrtek 22. října 2015 ve 12.00 hodin v Centru sociálních služeb Petrklíč.
Účast přislíbil radní Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petr Krčál
a starosta města Ledeč nad Sázavou Ing. Zdeněk Tůma.
Těšíme se na vás!
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JAZYKOVĚ-VZDĚLÁVACÍ POBYT VE VELKÉ BRITÁNII
Úžasný týden zažili studenti z Ledče. Naše škola – gymnázium, SOŠ a VOŠ, začala cestu plánovat
v době, kdy si studenti ještě užívali letních prázdnin.
Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Za cizím jazykem do cizí země“ a byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Cílem projektu bylo podpořit výuku cizích jazyků
ve školách. Jedna z klíčových aktivit byla zaměřena
na podporu výuky cizích jazyků realizací zahraničního jazykově-vzdělávacího zájezdu pro žáky a jeho
další aktivita je zaměřena na zavádění čtenářských
dílen do výuky českého jazyka v primě až kvartě osmiletého gymnázia.
Na týdenní jazykově vzdělávací pobyt do velké Británie odjelo 42 žáků ve středu 9. září 2015. Do Calais,
kde jsme se měli nalodit na trajekt, jsme dojeli ve 2
hodiny ráno. Po zdárném přeplutí a vylodění, jsme
vystoupili v brzkých ranních hodinách v Londýně
a hned jsme začali naši cestu po památkách. Od Parlamentu, přes St. James’ Park, jsme došli k Buckinghamskému paláci, pokračovali jsme na Trafalgarské
náměstí, kde jsme si prohlédli umělecké sbírky v Národní galerii. Odpoledne jsme ještě prošli Čínskou
čtvrť, velké tržiště Covent Garden a den v centru jsme
zakončili procházkou k Temži.
Večer bylo seznámení s hostitelskými rodinami
a hlavně odpočinek po náročném dni.
Následující den jsme se z Londýna vypravili do nedalekého Rochesteru, kde jsme navštívili katedrálu,
hrad a muzeum námořnictví a Charlese Dickense. Neopomenuli jsme se také zastavit u protipovodňových
bariér na řece Temži. Zbytek dne nás čekala výuka
s rodilými mluvčími v jazykovém centru v Greenwich a opět návrat do rodin.
Ve studiu angličtiny jsme pokračovali i další, třetí, den našeho pobytu. Výuka probíhala zábavnou
formou a zaměřovala se nejen na obohacení slovní
zásoby, ale i procvičení výslovnosti a podchycení

intonace v angličtině. Během komunikačních cvičení
jsme vytvářeli inzeráty, zakládali cestovní kanceláře
a prezentovali noční kluby. Lektoři nás učili nepanikařit, když nějaké potřebné slovíčko zrovna neznáme,
a zbavili nás stresu z drobných nedostatků naší angličtiny. Po vyučování jsme se vydali do Britského muzea, kde nás zaujaly sbírky starověkého Egypta. Den
jsme zakončili na stále rušné Oxford Street a nákupy
v Primarku.
Následující den jsme opustili Londýn a vypravili se
do pobřežního městečka Brightonu. Cestou jsme se
stavili u křídových útesů The Seven Sisters. Proč se
tomuto místu tak říká, když útesů je osm, nám vysvětlil náš průvodce Charlie. Charlie nasměroval naši
pozornost také na Long Man(a), gigantického obra,
jehož původ je stále nejasný. V Brightonu jsme se
prošli po High Street, zavítali do několika obchodů
a obchůdků, objevili kouzlo 99p shopu, strávili odpoledne na oblázkové pláži a prohlédli si nádherný
indický palác. Večer jsme se pak naposledy rozjeli
ke svým britským rodinám.
Pondělí, poslední den zájezdu, jsme věnovali dalším londýnským sights. Po prohlídce galerie
moderního umění Tate Modern jsme se vydali přes
novodobý Millenium Bridge ke katedrále sv. Pavla.
Fotku jsme si pořídili před Shakespearovým Globe a někteří z nás doslova vyšplhali na londýnský
Monument, památník velkého požáru. V Londýně
jsme neopomenuli ani Tower a Tower Bridge. Odtud
jsme se vydali na plavbu po Temži ke Cutty Sark
a na Greenwich. Kousek od nultého poledníku pak
na nás čekal již autobus a odvezl nás směr Dower,
Calais, Frankfurt, Ledeč.
Mgr. M. Týčová a Mgr. L. Nádvorníková

SETKÁNÍ STUDENTŮ S PARDUBICKÝMI BASKETBALISTY
V úterý 22. září proběhla v hale Gymnázia, SOŠ
a VOŠ v Ledči návštěva dvou reprezentantů basketbalového týmu z Pardubic. Ze začátku nám ukázali
několik basketbalových sestav. Později jsme měli
možnost si s nimi vyzkoušet dovednosti. Žáci školy
dostali šanci soutěžit v hodu na koš, což s přehledem
vyhrál žák z 5.K Tomáš Vrbka, jenž za svou přesnost
a odhodlanost dostal týmovou šálu pardubického
basketbalového týmu. Následně byla možnost klást
otázky, které nás zajímaly, a jelikož byl jeden z nich
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původem z USA, mohli jsme si procvičit i konverzaci v angličtině. Jedna z otázek se týkala jejich výšky
a tak se hráči svěřili, že jeden měří 2 m a druhý 1,98 m.
Nakonec se uspořádal přátelský zápas mezi žáky naší
školy a hráči z Pardubic. Několik z nás si s nimi udělalo památeční fotku. Byli jsme pozváni na zápas, který se konal 25. září mezi Pardubicemi a Bratislavou.
Všem se setkání velice líbilo a doufáme, že se ještě
někdy uvidíme.
Tereza Končelová, Michaela Bělská a Vít Šťastný

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DÜRR SYSTEMS
CZECH REPUBLIC A. S.

V sobotu 12. září uspořádala firma Dürr Systems Czech
Republic „Den otevřených dveří“. Touto cestou chceme
všem návštěvníkům velice poděkovat, že si udělali čas
a přišli se k nám podívat. Odhadujeme, že naši akci navštívilo kolem 400 návštěvníků. Velice nás potěšilo široké generační spektrum návštěvníků. Program byl rovněž
přizpůsoben dětem, proto přišlo mnoho rodičů nebo prarodičů společně se svými ratolestmi. Navštívili nás i bývalí zaměstnanci, kteří si užívají zaslouženého důchodu
a nyní se přišli podívat, jak se firmě daří a jak se změnil
výrobní program.
Vrcholem dne bylo vystoupení oblíbené české zpěvačky Moniky Absolonové, která si pro obecenstvo připravila několik krásných skladeb ze svého především muzikálového repertoáru.

Naše firma se po připojení k nadnárodní společnosti nachází v růstu. To znamená, že produkty vyráběné v Ledči
budou distribuovány do celého světa. V příštím roce budeme investovat cca 50 mil. Kč do výrobního vybavení,
zlepšování podmínek pro zaměstnance a dalších oblastí. Tyto skutečnosti mají za důsledek rozšiřování našeho
týmu. Proto součástí programu „Dne otevřených dveří“
byl také náborový koutek, kde jsme informovali případné zájemce o aktuálně nabízených pracovních pozicích
a benefitech.
Děkujeme všem návštěvníkům a věříme, že tato akce
měla pozitivní ohlas a firmě Dürr se podařilo důstojným způsobem informovat veřejnost o současných aktivitách.
Gustav Hájek, marketing
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Srdečně vás, čtenáře Ledečského zpravodaje, zdravím po roce v tradiční rubrice U sousedů. V loňském
roce jsem začínal Novoročním pozdravem starosty
obce, ale vzhledem k tomu, že jsme již v druhé půli
roku, i tak vás zdravím a přeji do tohoto roku hlavně
pevné zdraví, protože bez něho by život byl těžký.
Dobrou náladu, protože bez ní bychom byli vůči
druhým protivní a nakonec i sami sobě. Vzájemnou
lásku, protože bez ní by nám bylo smutno. Vzájemnou toleranci, abychom byli ohleduplní. Skromnost,
abychom nebyli pyšní. A nakonec štěstí, protože bez
něj bychom mohli mít v životě pěknou smůlu.
A nyní mi dovolte krátké shrnutí života v naší obci
nejen za uplynulý rok, ale protože jsme uzavřeli další volební období po naší takzvané „Sametové revoluci“, a to již šesté, jeho rekapitulaci. Budu se snažit
být stručný.
Hned z kraje roku 2011 byla uskutečněna demolice staré Karlovy hospody, na jejímž místě bylo
o dva roky později zkolaudováno nové parkoviště
s upravenými přilehlými prostranstvími. Celý tento
komplex se stal součástí Obecního domu a ten se tak
teprve po těchto úpravách stává velkolepou novodobou dominantou naší obce. Součástí tohoto projektu
ještě byla rekonstrukce místních komunikací, rozšíření veřejného osvětlení a parkové úpravy u naší
kapličky. Tato investice se uskutečnila ve dvouletém období 2012–2013. A zpět ještě k roku 2012,
kdy jsme si připomenuli sté výročí zřízení vlakové
zastávky a zároveň jsme k ní vybudovali pohodlnou
pěší stezku. Zastávku zdobí i nová čekárna.
No a vzhledem k tomu, že celosvětově postupně
ubývá vydatnost podzemních vodních zdrojů pitné vody, přistoupili jsme v loňském roce k posílení našeho obecního vodovodu průzkumným vrtem
do hloubky téměř 80 m. Zkouška vydatnosti pramenu potvrdila jeho sílu a v současné době pracuje-
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me na projektové dokumentaci, jejímž výstupem
bude připojení na stávající vodojem.
Nebudu zde uvádět výčet různých vyjádření,
s chválení a povolení, neboť je to nezáživné a tolik místa v této rubrice není. Stačí, když se ponoříte
do známé komedie od Zdeňka Svěráka „Na samotě
u lesa“. Tady je toho ještě o něco více.
V oblasti spolkového života opět nespočet tradičních každoročně se opakujících akcí, ba dokonce
některé ještě přibyly.
Zmíním se pouze o jedné. A tím byla oslava pátého
výročí postavení Obecního domu, která se uskutečnila čtvrtého října loňského roku. A to byl rozhodně
důvod k oslavě. Přípravy probíhaly celý týden, instalovaly se fotografie a připravovalo bohaté občerstvení pro všechny přítomné. Práce bylo víc než dost,
ale zastupitelstvo obce společně s novými kandidáty
jdoucími do voleb vše zvládlo.
Shrnutí průběhu oslavy článkem redakční rady Vilémovických novin.
Oslavy započaly úderem třinácté hodiny, kdy se
sál Obecního domu začal plnit prvními návštěvníky. Těm k poslechu hrál Taneční orchestr Základní
umělecké školy z Ledče nad Sázavou pod vedením
pana Růžičky. Následovala recitace básně v podání
Elišky Vackové, kdy předmětem zmíněné básničky
byl náš Obecní dům. Poté se moderování s vrozenou
noblesou a příjemným úsměvem ujala Míša Marková, která uvítala vilémovické občany včetně hostů,
kteří se oslavy rovněž zúčastnili.
Krátké pásmo si připravili i naši malí a nejmenší.
Jako první zazpívala Bára Bělohradská, na harmoniku zahrál Ondra Bělohradský, oba za doprovodu
svého tatínka Radka Bělohradského. Následovalo
vystoupení Verunky Novákové, která zahrála na klarinet a flétnu. Další dvě vystoupení se týkala recitace
– vystoupila Žanetka Nováková a Anežka Vacková.

Ta přednesla autorskou básničku o svém tatínkovi
starostovi a připravila mu tak půdu pro jeho projev.
Po zaznění slavnostní fanfáry předstoupil starosta a ve svém vystoupení připomněl podobnost
velmi zajímavých letopočtů v pravidelně opakujících se intervalech v oblasti investiční výstavby.
Krátce se zmínil o bohatém využití prostor Obecního domu a na závěr vyzval Vilémovické, aby se
tento dům, tak jako naše památné stromy v obci
znamenají pro nás různé symboly, stal symbolem
svornosti.
Dalším bodem bohatého programu bylo slavnostní přestřižení pásky, kterým byla otevřena nová
fotogalerie. Ta mapuje rozvoj obce a místního divadelního spolku v rozmezí let 1914–2014 a také
vývoj místní samosprávy. Pásku přestřihl starosta
obce Václav Vacek ve spolupráci s poslankyní Janou Fišerovou. Paní poslankyně pak předala poděkování za obětavou práci členům obecního zastupitelstva, kterým zanedlouho končí volební období.
Poděkování bylo rovněž předáno místostarostce
Radce Tvrdíkové in memoriam. Po předání listin
se slova ujal místostarosta Pavel Novák, který jménem všech členů zastupitelstva poděkoval starostovi za jeho dlouholetou práci v zastupitelstvu a jeho
velký přínos na zvelebení obce. Poté mu předal

dárkový poukaz na týdenní relaxační pobyt léčebné lázeňské péče.
Po slavnostním aktu na scénu nastoupil Pepino
Band z K. Hory, který zahrál k tanci i poslechu.
Během hudební produkce se podávalo občerstvení
a všichni měli možnost prohlédnout si fotogalerii.
V prodeji byl rovněž „Vilémovický ležák“, který
si Vilémovičtí vždy nechají uvařit pro slavnostní
příležitost. O poslední vystoupení se postarala rodinná skupina Planá růže ze Zruče nad Sázavou,
která sklidila zasloužený potlesk za skvělé předvedení irských tanců.
Oficiální část programu ukončilo slovo starosty
a následovalo neformální sousedské posezení, které
hudbou oživil náš místní DJ Milan Svoboda.
Starosta obce děkuje všem občanům, kteří si toto
výročí přišli připomenout, hostům a všem ženám,
které napekly sladkého cukroví. Poděkování patří
pořadatelům a obsluhujícím (staré zastupitelstvo
a pracovníci OÚ společně s novými kandidáty).
Honzovi Sekotovi dík za fotodokumentaci a Janu
Wenemoserovi za ozvučení.
Celá akce byla velmi povedená a my se teď můžeme těšit na příští rok, kdy budeme slavit páté výročí
otevření obecního hřiště. Pokračování příště.
Václav Vacek, starosta Vilémovic

ÚZKOKOLEJNÁ VLEČKA NA LEDEČSKU
Už se o ní zmiňuje v roce 1929 ve své publikaci Antonín Kostelecký, dokonce, zaústění u továrny
ve stanici Mrzkovice dokumentují Pleva s Navrátilem v publikaci o 100. výročí Posázavské dráhy.
O co šlo? Ing. Kolář, který vlastnil výrobnu na ovesné vločky, měl mj. i mlýn, a to na Pstružném potoce.
Geograficky je označení Malý Mlýnek, ale nazývá se
to tam Mlejnek a v roce 1950 jsem tam byl krátkodobě za zemědělské brigádě. Uvedený potok pramení
přímo v Humpolci (jedna z větví), protéká rybníkem
Kamenná Trouba a ústí do Sázavy ve Smrčné. Právě do Mlejnku směřovala úzkokolejná vlečka, na níž
jako tažná síla byl kůň. Přímo u továrny byl přes

Sázavu dřevěný mostek, tedy v místech, kde je nyní
lávka. V uvedeném roce jsem v Mlejnku byl a ptal
jsem se. Potvrdilo se mi, že tam drážka byla a koně
také. Já už však šel po tělese úzkokolejky, která byla
patrná, a došel jsem do tehdejší stanice Kochánov.
Je tedy jasné, že ke zrušení drážky došlo před rokem
1950. Jak jsem zjistil, používala se k přepravě materiálu a jistě i mlynářských výrobků. Délka úzkokolejky byla asi 2 km.
V současné době, kdy je spousta nadšenců pro objevování starých technických památek, může být tento
údaj vodítkem pro objevování zašlých záležitostí.
Miroslav Vostatek
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JEŽÍŠ A NÁSILÍ Křesťanství v sobě nese poselství míru.
Různé násilné akce konané v minulosti pod záštitou kříže
byly hlubokým zneužitím nebo nepochopením základních
článků víry. Ježíš své pronásledovatele nezničil ohněm
a mečem a nenastolil mocné království vykoupené krví
nepřátel. Při kruté popravě nesvolával na svou záchranu
mocné ozbrojené zástupy. Modlil se k Bohu a cele se spolehl
na Boží milost.
Dnes čelíme jiným výzvám. Sice nám nehrozí popravy,
ale život je někdy těžký. Potýkáme se s nedostatkem jistot,
zaplavují nás situace, kterým nerozumíme, a zdá se, že někdy
odporují zdravému rozumu. Abychom obstáli v těžkých
životních situacích, nutně potřebujeme posilu. Pro případ
ohrožení máme v sobě zakódované dva způsoby řešení
situace: agresi nebo útěk. Oba tyto způsoby řešení problémů
ale nejsou ideální. Útěk často vede jen k dalším útěkům,
násilí vyvolává další násilí. Ježíš přinesl třetí řešení. Dokázal
pevně čelit nástrahám a místo násilí spoléhal na vyšší moc.
Neznamená to, že máme být poddajní. Naopak. Měli
bychom být pevní, ale nenásilní. Oporu můžeme najít
v Bohu. Ideálem je, že když čelíme zlu, neustoupíme, ale
dokážeme zároveň říci: „Otče, odpusť jim: nevědí, co činí.“
VYBRANÉ FARNÍ AKCE
13. 10. Biblická hodina (rozbor biblického textu, přednášející
P. ThDr. Jan Bárta)

15. 10. v 17.00 Modlitby rodičů a prarodičů za děti (setkání
na faře)
16.–18. 10. „Potáborové setkání dětí“ od 7 do 13 let, zajišťuje
J. Stýblová a Společenství mladých. Koná se na faře.
18. 10. v 9.00 Bohoslužba slova pro děti (probíhá měsíčně
v útulném prostředí fary, účastní se nejen děti, ale
i jejich rodiče. Děti si zazpívají při kytaře a vyslechnou
krátkou promluvu. Po promluvě se připojí k bohoslužbě
probíhající v kostele. Organizuje Mgr. Jana Sklenářová)
18. 10. Misijní neděle (Den modliteb za misie, misionáře
a jejich dílo)
18. 10. v 18.00 Mše svatá s kytarovým doprovodem
Mše svatá v kostele v Sačanech – dle rozpisu
Mše svatá v kostele v Kožlí – dle rozpisu
Podrobnější seznam akcí naleznete na:
www.ledecns.farnost.cz
PŘIPOMÍNÁME SI
18. 10. Sv. Lukáše, evangelisty (autor evangelia a Skutků
apoštolů. Průvodce sv. Pavla)
28. 10. Sv. Šimona a Judy, apoštolů
1. 11. Svátek Všech svatých (původně vzpomínku
na mučedníky, kteří zemřeli za víru)
2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Památka
zesnulých.
Za Římskokatolickou farnost – děkanství napsal
a sestavil Mgr. Miroslav Sklenář

HRA PAVLA LANDOVSKÉHO V LEDČI
Je tomu už rok, co zemřel herec, dramatik, bývalý disident a signatář Charty 77 Pavel Landovský, ale jeho umění
žije dál. Divadlo Mimochodem má tu čest pozvat všechny
milovníky dobrého divadla na výborné představení Hodinový hoteliér, se kterým do Ledče zavítá severočeský soubor KoS Kytlice.
Představení nás zanese o pár desítek let zpátky do minulosti, na kterou však ještě můžeme – i když třeba nemusíme chtít – vzpomínat. Hra Hodinový hoteliér je příběhem
dvojice velice svérázných mužů, kteří za úplatu poskytují
svůj byt jednomu páru ne zrovna nejšťastnějších milenců.
Na vztazích této pozoruhodné čtveřice postav autor rozehrává komedii o pošetilostech lidského počínání, o snahách
těžit ze všeho a ze všech, ale i o snahách zachovat si navzdory prostředí, kde se hodnoty proměňují ve veteš, přece
jen jakýsi lidský rozměr. Tato hra byla původně zpracová-

na jako výborná rozhlasová hra, ve které excelovali Rudolf
Hrušínský a Radovan Lukavský. O režii divadelní inscenace
se postarala Landovského první žena, dramatička a scénografka Helena Albertová, která za práci na tomto představení získala ocenění na loňském festivalu Klicperův Chlumec.
Cenu za svůj herecký výkon si odnesli i oba představitelé
ústřední mužské dvojice Karel Krejčí a Vítek Vejražka.
Představení se koná v sobotu 24. října od 20:00 v divadelním sále ledečského hradu. Vstupné činí 90 Kč, držitelé
permanentek mají vstup zdarma. Rezervaci si můžete udělat na tel. 775 646 629, na mailu rezervace@mimochodem.
com nebo na facebookovém profilu divadla Mimochodem.
Více informací se můžete dozvědět na webu divadla www.
mimochodem.com. Můžete se i přihlásit k odběru e-mailových zpráv a novinek na adrese info@mimochodem.com.
Josef Nádvorník

MOLEKUL O. S. ZVE OPĚT NA DIVADLO
Občanské sdružení MOLEKUL vás zve na divadelní představení Manželský čtyřúhelník. V Ledči oblíbená
Dana Homolová přiváží již třetí kus, tentokrát ztřeštěnou komedii z všem dobře známého prostředí – manželé
Juklovi a Tupí společně slaví Silvestra, alkohol teče proudem, ženy si stěžují na muže, muži na ženy a vše vyústí
ve furiantskou sázku a výměnu manželů… Jak to všechno dopadne, můžete vidět dne 9. listopadu v 19 hodin v sále
ledečského gymnázia. V režii Jakuba Zindulky hrají: Dana Homolová, Daniel Rous, Michaela Badinková. Martin
Kraus. Lístky v předprodeji na informačním centru. Akce je pořádána za finanční podpory Města Ledeč n. S.
-HD-
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Vážení spoluobčané! Jestliže jsme se mohli v minulém
čísle dozvědět něco málo o přírodě v Kostarice, dnes si
můžeme přečíst o největším velkoměstě na světě na opačné straně planety.
Pokud máte podobný anebo úplně odlišný zážitek
a chtěli byste se o něj podělit s ostatními, můžete ho
zaslat na mail ledecvesvete@seznam.cz a nebo volat
774 84 14 04. Také budu velmi rád za jakoukoli připomínku či podnět k rubrice.
V říjnovém zpravodaji nabízím dokončení (viz zářijový Ledečský zpravodaj) vzpomínek Zuzany Krajíčkové
na cestování po Japonsku.
Japonská kuchyně je totiž na téhle zemi jedna z nejlepších věcí. Protože má jako ostrovní stát snadný přístup
k čerstvým rybám a další mořské havěti, je to ráj pro milovníky sushi. Ale zdaleka nejen pro ně. Jídlo v Japonsku, to je rýže v nejrůznějších podobách, nudle (zvláště
pohankové soba a pšeničné udon), zelenina syrová i tepelně upravená, mořské řasy, sladkosti plněné pastou ze
sladkých fazolí azuki, je to tempura – ryby, krevety i zelenina smažené ve speciálním těstíčku – nebo jakitori –
malé kousky masa a zeleniny napíchnuté na bambusových
tyčkách a grilované na dřevěném uhlí přímo před vámi
v maličké jídelně, kam se dohromady vejde jen deset lidí.
Miniaturní restaurace ovšem nejsou jediné malé prostory v Tokiu. Jeho průměrní obyvatelé bydlí často v tak maličkých bytech, že si to těžko dokážeme představit. Vzhledem k tomu, že se jich na nevelkou plochu musí vejít obří
množství, staví se tu do výšky a nesmírně hustě. A protože
se tu nutně propojuje staré s novým, najdete často kousek
od mrakodrapů starý chrám nebo třeba hřbitov obklopený
obytnými domy a obchody. Široké ulice střídají uzounké
uličky a mezi tím vším se proplétá městská železnice.
Nechci však vzbudit dojem, že jsou Japonci jen umírnění, skromní lidé. To je jen jedna jejich tvář. Na opač-

PODZIMNÍ PRODEJ
jabloní, hrušní, třešní, višní, švestek, renklód,
meruněk, sloupových stromků, angreštů, rybízů a růží
bude zahájen 10. října 2015.
Broskvoně a ořešáky v prodeji od 26. října.
V nabídce také: kanadské borůvky, kamčatské
borůvky, brusinky, ostružiníky, maliníky,
malinoostružiníky, muchovníky, vinná
réva, jehličnany, okrasné keře, trávy, popínavé
rostliny, zemina.
Prodejní doba: Po - pá: 8 - 16 hod. So: 8 - 12 hod.
Ovocná a růžová školka Šťastných
Hněvkovice - Nová Ves 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou
tel. 569 722 518, 604 360 546
www.skolka-stastny.cz
http://klikni6.tiscali.cz

né straně, možná právě v kontrastu k té organizovanosti,
jsou zábavní parky uvnitř města s horskými dráhami,
několikapatrové barevné a blikající herny s automaty
na hru pačinko, kde tráví dlouhé hodiny lidé všech věků
od školáků po důchodce, všudypřítomná láska ke komiksům a obrázkům všeho druhu, která neopouští ani dospělé, nebo velké obchodní domy, jež vyloženě přetékají
zbožím. Protože stejně tak tvrdě jak Japonci umějí pracovat, jsou schopní své peníze i utrácet.
Jako každé město má Tokio i svou méně nablýskanou
stránku. Nemám tím ale na mysli kriminalitu, která je tady
mimochodem hodně nízká. Myslím spíš na osamělost, kterou tady lidé nejspíš zažívají, když tu celkem běžně narazíte na podniky, kde si můžete na hodinu zaplatit pokoj, abyste se v klidu dívali na televizi a nemuseli jít domů. Nebo
na seznamky, které vám dohodí partnera ne kvůli sexu, ale
aby s vámi šel na večeři. Když jsem se navíc dočetla, že
mladí Japonci stále víc ztrácejí zájem o navazování reálných vztahů a upřednostňují ty virtuální, takže Japonci jako
národ rychle vymírají, bylo mi občas trochu smutno. Protože by byla škoda, kdyby tahle kultura vymizela.
Zuzana Krajíčková, vystudovaná bohemistka, žije
v Praze, pracuje pro magazín Forbes. Do Ledče se ale
stále ráda vrací za rodinou a přáteli.
Patrik Bay

MOTORKY A ČTYŘKOLKY DO LESA NEPATŘÍ

Touto cestou bych chtěl poděkovat Automotoklubu
a Městu Ledeč za zpřístupnění areálu motokrosové tratě široké veřejnosti. Slouží každému, kdo si chce legálně
vyzkoušet své motoristické dovednosti. V dnešní době se
totiž i přes přísný zákaz setkáváme v našich lesích s řáděním neukázněných jedinců, kteří divokou jízdou na motocyklech či čtyřkolkách poškozují porost a plaší zvěř. Ta je
tímto vytlačována ze svého přirozeného prostředí do polí
a luk, kde pak dochází často ke střetu s hospodářskou
technikou při zemědělských pracích. Obzvláště u srnčí
zvěře tak vznikají velké ztráty, nezanedbatelné je také poškozování lesního porostu.
Děkuji za provozování areálu v Ledči, což významně přispívá ke klidu v lesích v nejen v bezprostředním okolí Ledče.
Ludvík Gabko, člen Myslivecké stráže
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Střípky
A léta běží …. V sobotu
12. září oslavila příspěvková
organizace Kraje Vysočina
Domov Háj 20. výročí ode
dne, kdy se do jeho prostor
nastěhovali klienti z objektu
Ústavu sociální péče Rozsochatec, který byl v restitucích vrácen původnímu majiteli. Přístavba nemocnice v Háji u Ledče nad Sázavou se
tak pro klienty z Rozsochatce stala v září roku 1995 novým domovem. Oslava kulatého výročí ve stylu zahradní
slavnosti snad ukázala, že volba to tehdy byla veskrze
šťastná.
Téměř 80 klientů Domova, jejich rodinní příslušníci,
blízcí, přátelé, opatrovníci a velké množství návštěvníků
z řad veřejnosti, bývalých zaměstnanců a dalších příznivců zde strávilo opravdu příjemné prosluněné odpoledne.
O zábavu se postarali svými divadelními, tanečními a pěveckými vystoupeními samotní klienti, folklorní soubor
Škubánek, orientální skupina Safeja a hudební skupina
Safyr. Pro děti byly připraveny soutěže na zahradě, opékání špekáčků a rukodělné dílničky, aby si mohly odnést
také něco na památku. Pro výherce soutěží byla připravena i řada sladkých i jiných cen. Nechyběla ani tombola.
V objektu domova probíhaly v určitém intervalu prohlídky s průvodci z řad zaměstnanců, a tak si každý návštěvník mohl udělat představu, jak zdejší klienti žijí, tráví
svůj běžný den, a jak to vlastně vypadá „u nich doma“.
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Akci přijel, kromě mnoha dalších, podpořit i vedoucí
úseku sociálních služeb Kraje Vysočina Mgr. Jiří Bína,
paní poslankyně Ing. Jana Fischerová, starosta Města
Ledče Ing. Zdeněk Tůma, místostarostka Města Ledče
Ing. Hana Horáková, místostarosta Města Ledče Ing. Jan
Drápela a starosta Města Chotěboř Ing. Tomáš Škaryd.
Svojí účastí tak vyjádřili zájem o dění v organizaci a ukázali, že jim problematika poskytování sociální služby
není lhostejná. Ocenili uvolněnou příjemnou atmosféru
dne. Ze všeho nejvíce si oslavu výročí užili klienti, kterým přijela i řada příbuzných a známých. A tak to má být.
Sice na závěr, ale v neposlední řadě, patří velký dík
těm, kteří nás finančně a věcně podpořili. Umožnili tak
všem příchozím i domácím prožít krásné odpoledne plné
dobrého jídla a pití, věcných i sladkých odměn, zábavy,
a to vše za doprovodu živé hudby. Dá se říci, že oproti
přírodním zákonům Háj rozkvetl koncem léta. Děkujeme
především těmto partnerům:
Město Ledeč nad Sázavou, SMP CZ, a. s. - Stavby mostů Praha, GALATEK, A. S., Clipet, s. r. o., Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Česká spořitelna, Dárkové
zboží Věra Kunášková, Elektro Štěpánek, Elkomplex, s.
r. o., Květiny – dárky Jana Štěpánková, Kukuřičný mlýn,
Konkordia, s. r. o. Mrzkovice, Lékárna U Zlatého Hada,
mbcomp - Martin Bezouška, Ovoce, zelenina Marie Marečková, Papírnictví, hračky – Pappyrus Trade, Pekařství
u Dymáků, RABBIT Trhový Štěpánov, a. s.
Dana Pajerová, ředitelka Domova Háj

VE ŠKOLE SE ŽIVĚ DISKUTOVALO
14. září 2015 se konalo výjezdní zasedání představenstva a dozorčí rady Okresní hospodářské komory v Havlíčkově
Brodě v sále Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči
nad Sázavou. Jednání slavnostně zahájila
předsedkyně představenstva Ing. Ludmila Dočkalová, přítomné uvítal starosta
Města Ledče nad Sázavou Ing. Zdeněk
Tůma a ředitelka školy Mgr. Ivana Vitisková. Na výjezdním zasedání OHK
se velmi živě diskutovalo o současném
školství. Představenstvo komory se zajímalo o veškeré aktivity ledečské školy, zejména nabídku oborů, propojení
praktického vzdělávání u strojírenských
oborů s regionálními firmami, počet absolventů gymnázia na technických univerzitách, jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory atd. Diskuse se
točila kolem uplatnitelnosti absolventů, nedostatku některých profesí na trhu práce, požadavků zaměstnavatelů
na absolventy škol. Zástupci OHK si prohlédli všechny
budovy školy. Zasedání bylo oboustranně velmi přínos-

né, zástupci školy měli možnost prezentovat své zkušenosti v pedagogické činnosti a uvítali nové informace
o dalších možnostech vzdělávání dospělých v regionu.
Členům OHK byla nastíněna problematika ledečského
školství a komora nabídla škole zmapování nedostatkových profesí v regionu.

MINI HÁZENÁ VSTOUPILA DO NOVÉ SEZÓNY
Zářijový vstup do nové házenkářské sezóny se v Ledči
týkal hlavně nejmladších kategorií dětí. Celé září se neslo v duchu školních náborů a oslovování nových házenkářských nadějí. K radosti všech se řady nejmenších rozrostly o další nadějné členy, kteří, jak doufáme, zůstanou
u házené co nejdéle. Házet nás baví, a proto jsme rádi, že
jsme měli možnost prostřednictvím ZŠ v Ledči, Kožlí i D.
Kralovicích zorganizovat nábor v 1.–3. třídách. Děkujeme
školám za jejich vstřícný přístup a dětem za nadšené ohlasy na házenkářsky zaměřenou hodinu.
Kromě házené se také pod záštitou Střediska volného
času Ledeč nad Sázavou otevřel kroužek míčových her,
který je určen pro úplně nejmenší předškolní dětičky,
které získají základy práce s balónem a na základě takto získaných zkušeností se mohou rozhodnout, jakému
sportu se budou dále věnovat. Budeme rádi, pokud to
bude házená, ale za všechny vedoucí tohoto kroužku
můžeme říct, že ať to bude jakýkoliv jiný míčový (respektive jakýkoliv) sport, tak nám to udělá velikou radost.

Pro sezónu 2015/2016 bude kategorie přípravky a mini
mít za úkol zdokonalení držení míče, zlepšení souboje
jeden na jednoho, na řadu přijde zlepšení techniky střelby a samozřejmě posílení celkové fyzické zdatnosti dětí.
Kromě tréninků nás čeká několik jednodenních turnajů
a v plánu je i turnaj vícedenní s přespáním, na který se
někteří obzvláště těší. Na turnajích budeme rádi za každou diváckou podporu, která vždy malé sportovce moc
potěší.
Začít s házenou můžete nyní i v průběhu celého školního roku. Přijďte se nezávisle podívat na trénink, který se
přesunul z tělocvičny v Nádražní ulici do ledečské sportovní haly. Sportovní hala nabízí nové tréninkové možnosti, máme nově nalajnované hřiště na mini házenou
a více prostoru na zvýšení kondice.
Za celý organizační tým děkujeme rodičům, že své dítko chtějí podporovat v házené a budeme rádi, pokud vaše
rodičovská podpora bude trvat i nadále. Dětem přejeme
mnoho sportovních a házenkářských úspěchů.
-ZJ-

PERNÍČKOVÝ VÍKEND VE VČELÍM SVĚTĚ V HULICÍCH
Srdečně vás zveme o víkendu 24. a 25. října do Včelího
světa v Hulicích.
Při šálku čaje s medem si můžete vyzkoušet vždy od 10
do 16 hodin svoje dovednosti ve zdobení medového
perníku. Každý návštěvník si může nazdobit medové
perníčky dle své fantazie. Pokud jste ještě Včelí svět
nenavštívili, můžete si prohlédnout i zajímavou expozici

a strávit tak celé dopoledne nebo odpoledne v příjemném
prostředí.
V obchůdku Včelího světa je připravena velká nabídka
medu, medoviny, kosmetiky s včelími produkty, literatury
i drobných dárečků, které si můžete již nyní nakoupit
na blížící se Vánoce. Přijďte, těšíme se na vás!
Včelí svět v Hulicích
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LETECK É ESO BOHU MÍR FIŘT
M Á V LEDČI KON EČN Ě PA MĚTN Í DESKU
Průlet dvou stíhacích Jas-39 Gripen Armády České
republiky nad ledečským náměstím v sobotu 12. září
ve 14.15 hodin byl symbolickým aktem i silným obrazem. Současní letci vzdávali čest svým předchůdcům, hrdinům z II. světové války, v našem případě
především plk. Bohumíru Fiřtovi (1909–1978), příslušníku 310. čs. stíhací perutě RAF, leteckému esu
a válečnému hrdinovi, perzekuovanému v 50. letech
komunistickým aparátem, který prožil část svého
pohnutého života v Ledči. Bojová letadla prolétávala nad Ledčí ve chvíli, kdy byla na Husově náměstí
(dům u Soldátů) odhalována pamětní deska tomuto
statečnému letci. A symbolickým obrazem proto, že
se v té chvíli skutečně a živě protínala minulost se
současností: na odhalování byli přítomni brigádní
generál Libor Štefánik (současný velitel vzdušných
sil Armády České republiky), plukovník Imrich Gablech (bezmála stoletý válečný veterán a pilot, Fiřtův
přítel z Anglie i poválečných let), Fiřtův syn Richard
a jeho rodina, letečtí nadšenci z několika klubů vojenské historie a široká ledečská veřejnost včetně
starosty města.
Smyslem neokázalé a přitom citlivě a nepateticky
pojaté akce, jejímž hlavním iniciátorem a podporovatelem byl Bohdan Koumar, který na přípravách
a organizaci programu spolupracoval s Nezávislým
podmelechovským spolkem, bylo nejen připomenutí Fiřtovy osobnosti i významu jeho činů, ale také
splacení velkého dluhu, který město Ledeč a jeho
obyvatelé mají ke svému válečnému hrdinovi. Pětadvacet let po pádu komunistického režimu nebyl
nikdo z místních politiků schopen jeho památku trvaleji docenit, uchopit a zvýraznit. Když pominu samozřejmou povinnost o odkaz svých hrdinů pečovat,
zcela jasně se tu nabízí rozměr hrdosti – nejsme tak
velkým národem (a městem), abychom si mohli dovolit přehlížet své dávné i nedávné „blanické rytíře“.
Až teprve Koumarova privátní snaha přinesla konkrétní počin a patří mu za to náš velký dík. Ve svém
projevu při odhalování také vyzval své spoluobčany
k další podobné občanské aktivitě a připomněl známá Konfuciova slova, že je „lepší zažehnout jednu
malou svíčku, než proklínat temnotu“.
Moderátorsky celou akcí provázel Jan Kárník
z Nezávislého podmelechovského spolku, hudebně
doprovázeli mladí muzikanti z ledečské ZUŠ a slavnostní večerku zatroubil armádní hudebník, čestnou
stráž v dobových uniformách RAF tvořili členové
klubu vojenské historie. Druhou částí pokračovala
akce v synagoze. Herečka Jana Franková a hudebník Jakub Sejkora tam četli z Fiřtových válečných
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vzpomínek a dopisů, doprovázeni dobovou hudbou,
pouštěnou z historického kufříkového gramofonu (v dialogu se Sejkorovými houslovými vstupy)
a promítáním fotografií a momentek z Fiřtova pohnutého života. Komponovaný pořad doplnila malá
výstava pilotových vyznamenání, osobních předmětů a modelu jeho bojového letadla. Celá slavnost
byla završena malým banketem, jemuž vévodil dort
se znakem 310. stíhací perutě a perníčky ve tvaru letadla. A jaké poselství nám do naší přítomnosti vzkazuje samotný Bohumír Fiřt? V roce 1968 napsal:
„Nepřeji si žádnou pomstu (zničené zdraví mi žádný
nenahradí), chtěl bych jen připomenout, hlavně těm
mladým, aby nikdy nedovolili opakování podobných
hrůz, jako byla válka a komunistický režim.“
Miloš Doležal, Nezávislý podmelechovský spolek
Fotografie ze slavnostního aktu na protější straně.
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LEDEČSKÝ ZÁMEK TENISOVÝ
V zářijovém zpravodaji jsem se zmiňoval, že budu
v článku pokračovat, tak jsem tady. V tenisovém oddíle
se vždy dobře pracovalo s mládeží. Ze začínajícího potěru před 10–15 lety je silná skupina dorostenců a dorostenek, kteří hrají jako družstvo 1. třídu Pardubické krajské
soutěže. Stejnou soutěž hraje i mužstvo dospělých, kteří
jsou dorostenci postupně doplňováni.
Jistým svátkem ledečského tenisu je každoroční
turnaj „Ledečský zámek“, kde se sjíždí 30–40 tenistů
a tenistek z celé republiky. Poslední sobotu a neděli v srpnu tu bývají hráčky a hráči umístění i v první
stovce českého žebříčku. Nejen výbornou tenisovou,
ale i organizační úroveň chválí jak samotní hráči, tak
i jejich rodiče i diváci. Pořadatelé si uvědomují, kolik
hodin stojí za celým turnajem jak samotných pořadatelů, tah hlavně dobrovolníků. Nejen jim se sluší podě-

kovat za odvedenou práci, ale velké poděkování patří
všem níže uvedeným sponzorům. S jejich podporou si
i ti méně úspěšní hráči mohou odvézt třeba jen drobnou
pozornost a hezkou vzpomínku na tento turnaj a naše
město. Protože se v příštím roce bude konat jubilejní
již 20. ročník Ledečského zámku, tak bych moc rád
jménem svým, ale i spolupořadatelů, poděkoval stálým
sponzorům, kteří nás v předchozích letech podporovali. Vážíme si podpory, kromě Města Ledeč n. S., také
Envicompu Ledeč, K + K autodoprava, V. Kunáškové –
dárkové předměty, OZ paní Marečkové Ledeč, Rabbitu
a Sázavance Ledeč, Dymákovu pekařství a zubním lékařům MUDr. Vyroubalovi a Kroutilovi. Díky a těšíme
se na shledání na tenisových kurtech poslední víkend
v srpnu 2016.
Josef Hnik – TK Ledeč n. S.

Na fotkách je zachycena mládež tenisového oddílu na týdenním kempu, kde se nejen hraje tenis, ale sportuje se i jinak.
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POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA 2015
Letošní IV. ročník hokejového turnaje o Pohár Josefa
Vašíčka se tradičně konal začátkem září. V Ledči a Světlé
se sešla družstva mladších a starších žáků. V Ledči soupeřila mužstva ml. žáků. Byla to mužstva Ledče, Skutče,
Hvězdy Praha, Žďáru n. S., Brumova-Bylnice a loňského
vítěze Havlíčkova Brodu.
Ve Světlé se utkala mužstva st. žáků ze Světlé/Ledče, Havlíčkova Brodu, Brumova-Bylnice, Vyškova,
Uničova, Žďáru nad Sázavou a extraligového Hradce
Králové.
Kvalita zápasů byla tradičně skvělá. Například boj
o první místo na ledečském ledě mezi loňským vítězem
Havlíčkovým Brodem a nováčkem turnaje Brumovem-Bylnicí. Oba celky, které nebyly v turnaji poraženy,
soupeřily o celkové první místo v posledním zápase turnaje. Aby Havlíčkův Brod dosáhl na třetí zisk poháru
za sebou, musel Brumov porazit. Ještě dvě minuty před
Konečné umístění:
Ledeč n. Sázavou – ml. žáci			
1. HC Brumov-Bylnice				
2. BK Havlíčkův Brod				
3. SKLH Žďár nad Sázavou			
6. HC Ledeč nad Sázavou			

koncem zápasu Brumov vedl, ale Havlíčkův Brod srovnal. Ale ani hra bez brankáře poslední minutu a půl nepřinesla Brodu gól, kterým by vyhrál turnaj. Radoval se
tedy Brumov, kterému remíza 2 : 2 stačila k zisku poháru
Josefa Vašíčka.
Individuální ceny v Ledči získali tito hráči. Nejlepším
střelcem turnaje se stal Vojtěch Matuš z HC Brumov-Bylnice, nejlepší brankářkou se stala Barbora Dalecká z HC
Skuteč, nejlepší obránce byl Stanislav Pelikán z SKLH
Žďár n. S. a cenu pro nejlepšího útočníka si odnesl Denis
Hodas také z HC Brumov-Bylnice.
Turnaj ve Světlé vyhrál tým BK Havlíčkův Brod. V individuálních trofejích byl nejlepším střelcem Dan Fiala
z BK Havlíčkův Brod, nejlepším brankářem se stal Lukáš Vít z SKLH Žďár nad Sázavou, nejlepším obráncem
Dominik Vacík z BK Havlíčkův Brod a nejlepší útočník
Matěj Beneš z Mountfieldu Hradec Králové.

Světlá n. Sázavou – st. žáci
1. BK Havlíčkův Brod
2. SKLH Žďár nad Sázavou
3. Mountfiel Hradec Králové
5. HC Světlá/Ledeč nad Sázavou

Vítězové obou skupin si jako každoročně odvezli broušený putovní Pohár Josefa Vašíčka, který se zase za rok
objeví se jmény letošních vítězů na obou stadionech.
Ve Světlé n. S. předával ceny František Musil. Bývalý profesionální hokejový obránce, reprezentační trenér a v současnosti skaut týmu NHL Edmonton Oilers.
V Ledči n. S. to byl Milan Chalupa. V současné době

šéftrenér mládeže a trenér „A“ týmu v Ledči n. S. Bývalý reprezentant ČR, hráč NHL, medailista z olympiád
a mistrovství světa.
Turnaj je pořádán na počest Josefu Vašíčkovi pod
záštitou jeho otce a jako připomínka tragické letecké
katastrofy v Jaroslavli, při níž zemřeli tři čeští hokejisté.

Jan Malík, předseda HC Ledeč n. Sázavou
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V ZP OMÍN K A
V letošním roce uplynou již 2 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan JOSEF PRONĚK z Dolních Pasek
u Kamenné Lhoty, který by 20. září
2015 oslavil 100. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají dcery,
snacha, vnoučata a pravnoučata.
Dne 21. října 2015 uplyne 5. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil nás drahý
tatínek, dědeček a švagr pan VLADIMÍR KŘEPELKA z Hradce u Ledče. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina.

TENTOKRÁT VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Prohlídkou bučovického zámku, který je unikátní
ukázkou renesančního stavitelství u nás, začalo letošní
toulání ledečských seniorů Valašskem. Po dobrém obědě nás čekalo v hřebčíně v Napajedlech milé přivítání
a poutavé vyprávění o vzniku zařízení pro chov anglického plnokrevníka až po současnost. Náš průvodce
nám prozradil, že zde byl natočen seriál ČT ,,Znamení
koně“. Navečer jsme dojeli do hotelu Vsacan ve Vsetíně
a odtud vyjížděli na poznávání tohoto kraje. Své kouzlo
mají Velké Karlovice se zachovalými roubenkami a dřevěným kostelem i muzeem, které přibližuje obraz života
lidí v tomto koutu Valašska. Vrchol Soláň je od pradávna považován za jednu z nejkrásnějších částí Valašska,
kde tvořili známí malíři Schneiderka, Hofman a další.
Na tento vrchol s nádhernými výhledy vystoupala převážná část našich účastníků. Ve Vizovicích jsme navštívili zámek z osmnáctého století s bohatě vybavenými
barokními interiéry. Návštěvou likérky R. Jelínek s milou průvodkyní a ochutnávkou i nákupem výrobků odjíždíme z Vizovic. Pravdivým výkladem potomka rodu
Mikuláštíků jsme se dozvěděli, jak se žilo v Mikuláštíkově fojtství v Jasené. Ve středu nás autobus zavezl do
Valašského Meziříčí, abychom si prohlédli manufakturu
gobelínových a kobercových dílen s více než stoletou
tradicí za plného provozu a obdivovali atmosféru tra-

BL AHO P ŘÁNÍ
Dne 2. října letošního roku, oslavila své
90. narozeniny
paní BLAŽENA RADIKOVSKÁ z Vilémovic u Ledče n. S.
Celá rodina přeje naší mamince, babičce a prababičce především pevné zdraví
a hodně radosti v rodině i mezi přáteli.
Rodina
Dne 28. října letošního roku oslaví své 80. narozeniny
paní MARIE SEDLÁČKOVÁ z Ledče n. S. K významnému životnímu jubileu přejeme naší mamince, babičce
především pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
Syn Miroslav a dcera Zdena s rodinami.

P O DĚ KOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem přátelům a známým, kteří se
přišli dne 18. 9. 2015 naposledy rozloučit s naší drahou
maminkou, babičkou a prababičkou
paní – MUDr. JULIÍ LÁCHOVOU z Ledče n. S.. Prostřednictvím Ledečského zpravodaje ještě jednou děkujeme všem za projevenou soustrast a květinové dary.
Děti s rodinami

dičního uměleckého řemesla. Prohlídkou muzea v zámku
Kinských, zaměřeného na osvětlovací sklo a gobelíny byl
zakončen tento den. Ve Zlíně nás zaujala prohlídka muzea s názvem Princip Baťa – Dnes fantazie, zítra skutečnost, která se nachází v budově č. 14 Baťova institutu.
Pohádkový zámek, který je součástí zoologické zahrady
ve Zlíně-Lešné, nám učaroval stejně jako samotná zahrada. Při cestě k domovu jsme nemohli vynechat největší
poutní místo, baziliku Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila
a Metoděje na Velehradě, se zajímavým výkladem naší
průvodkyně. Další cesta vedla kolem majestátního hradu
Buchlova až do Buchlovic na návštěvu zámeckého parku
a skleníků s výstavou fuchsií, která čítá na 1200 odrůd.
Tím končil náš šestidenní výlet umocněn hezkým počasím a dobrým pocitem, že jsme se díky našemu řidiči panu
Říhovi vrátili do svých domovů.
Marie Králová
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