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ZPRÁVY Z RADNICE (upraveno pro potřeby zpravodaje)

Zubní pohotovost listopad 2022PRONÁJEM NEBYTOVÝCH 
PROSTOR 50,9 m2, HUSOVO 

NÁMĚSTÍ  16, LEDEČ 

V říjnu 2022 se rada města sešla 10. 10. Na jednání 
projednala tyto podstatné body:
•  schvaluje  poskytnutí  dotace,  finančního  daru 
z  rozpočtu  města  pro  rok  2022  organizacím 
a spolkům (Senioři ČR – 5 tis. Kč)

•  schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 
z Fondu Kraje Vysočina, v rámci grantového pro-
gramu „Obnova venkova Vysočiny 2022“, na rea-
lizaci projektu „Venkovní přístřešek u spolkového 
domu v Habreku“ ve výši 127 000 Kč.

•  schvaluje  zveřejnění  záměru  pachtu  pozemků 
parc.č.: 2148/1, 2148/2, 2148/3, 2148/4, 2148/5, 
2155/28,  2155/30,  2155/31,  2155/32,  2155/33, 
2155/34 a 2155/35 vše v k.ú. Ledeč nad Sázavou 
(pozemky ZTV Nad pilou).

•  schvaluje Smlouvu na pronájem garáže na Poli-
klinice s panem P. G. 

•  Schvaluje  Smlouvu  o  nájmu  prostor  sloužících 
k podnikání v budově Polikliniky se společností 
PRONIX s.r.o.

•  schvaluje  Provozní  řád  objektu  POLIKLINIKA 
Ledeč nad Sázavou.

•  schvaluje nový ceník na zimním stadionu platný 
od 1. 11. 2022 (viz níže)

Zastupitelstvo města  se  konalo  dne  17.  10.  2022. 
Zastupitelstvo bylo ustanovující. Pro potřeby zpra-
vodaje vybírám tyto podstatné informace:
 
ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ  
(V ŘÁDNÝCH VOLBÁCH):
Nezávislí pro Ledeč: Horáková Hana, Vrbka Pavel, Tů-
mová Dana, Horný Petr, Zelený Zdeněk, Egart Milan.
Zelená pro Ledeč:  Drápela  Jan,  Simandl Michal, 
Machálek Petr, Dospělová Ivana
ODS: Kroutil Marek, Policar Pavel
Koalice KDU-ČSL, ČSSD: Vaněk Petr, Doležal Radim
KSČM: Špaček Martin.
Na ustanovujícím zastupitelstvu byli zvoleni:  sta-
rostka: Horáková Hana, místostarosta: Simandl Mi-
chal, rada města: Horáková Hana, Simandl Michal, 
Vrbka Pavel, Drápela Jan, Dospělová Ivana. Předse-
da kontrolního výboru: Kroutil Marek, předsedkyně 
finančního výboru: Dospělová Ivana.
Další  termín veřejné  schůze zastupitelstva města  je 
naplánován na 21. listopadu 2022. Kompletní usne-
sení z jednání rady města a zastupitelstva města, pod-
klady pro jednání ZM, ale i odkaz na on-line přenos 
lze nalézt na městském webu www.ledecns.cz

Mgr. Michal Simandl, místostarosta města

Město Ledeč n. S. nabízí k pronájmu nebytový prostor 
situovaný přímo v  centru města. Objekt má  skvělou do-
stupnost a hodí se jak k obchodním, tak i ke kancelářským 
účelům. Nachází se v 1. patře budovy č. p. 16 na Husově 
náměstí, parkovat je možné přímo před budovou. Prostory 
jsou po rekonstrukci s novou PVC podlahou a skládají se 
ze dvou průchozích místností (18,4 m2) a (32,5 m2). K dis-
pozici  je  společné WC.  Pokud  máte  zájem  o  prohlídku 
a  bližší  specifikaci  prostor,  informace Vám  rádi  poskyt-
neme  na  e-mailu:  marie.kutnohorska@ledecns.cz  nebo 
na tel. č.: 566 466 627, 705 604 361. 

OdMI

5.–6.11. MUDr. Ulybinová Kateřina,  
Husovo náměstí 235, Ledeč n. Sáz.

Tel.:  
569 722 318

12.–13.11. MUDr. Cyrusová Eva,  
Havlíčkova 2235, Havlíčkův Brod

Tel.: 
569 432 014

17.11. MUDr. Vosiková Veronika,  
Lánecká 970, Světlá n. Sáz.

Tel.: 
606 136 302

19.–20.11 Bez bolesti s.r.o.,  
U Trojice 4059, Havlíčkův Brod

Tel.: 
777 505 212

26.–27.11.
MUDr. Coufalová Petra,  

Družstevní 568,  
Ždírec nad Doubravou

Tel.: 
725 583 733

3.–4.12. MDDr. Chládek Tomáš,  
Sázavská 427, Habry

Tel.: 
777 730 557

Sobota, neděle, svátek 9:00-12:00 hod., poplatek 90,-

CENÍKY SE MĚNÍ. V souvislosti se zvyšujícími se cenami energií bylo nutné navýšit ceny 
vstupného na zimním stadionu, a to s platností od 1. 11. 2022. 
Současně také došlo k navýšení cen za krátkodobý pronájem v městských budovách a došlo i k úpravě ce-
níku pronájmu Spolkového domu v Habreku. Ceník těchto pronájmů je k dispozici na webových stránkách 
města a webových stránkách informačního střediska, kde je možné také provést samotnou rezervaci Spolko-
vého domu a to prostřednictvím rezervačního systému. V případě nutnosti je samozřejmě možná i rezervace 
telefonicky (569 721 471) či osobně přímo v prostorách IC.
  Veřejné bruslení: 

•	 vstupné základní 50,- Kč /osobu
•	 vstupné zvýhodněné (děti do 15 let) 30,- Kč /osobu 
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SVATÝ JAN, MOCNÝ PŘÍMLUVCE U BOHA,
STŘEŽÍ ZE STRATEGICKÉHO MÍSTA  

SÁZAVSKÉ VODY UŽ DRUHÉ STOLETÍ

Rádi a se zalíbením stáčíme své pohledy k drob-
ným  církevním  stavbám,  či  jen  duchovním  zasta-
vením.  Často  jsme  o  těchto  bohulibých  místech 
na stránkách našeho zpravodaje psali. Vznešený po-
cit se u těchto zastavení v tomto čase Dušiček ještě 
násobí. Při pohledu na svaté místo nám v hlavě pro-
letí vzpomínky na naše drahé a blízké, kteří už nás 
navždy opustili. S pokorou se zastavíme, zavzpomí-
náme, tu přiložíme kytičku, tu zapálíme svíčku jako 
krásný symbol.
Mezi ony nenápadné památky patří v našem měs-

tě i ta, která je blízko hradního mostu, s výhledem 
na sázavské vody. Podnět a základní podklady jsem 
dostal  od  pana VLADIMÍRA  PIPKA,  který  bydlí 
v těsném sousedství této památky a také se zasloužil 
o její renovaci i údržbu.
Možná mnozí  tuhle  drobnou  závěsnou  kapličku 

přehlédnou.  Návštěvníci  tu  spěchají  okolo,  v  ra-
dostném  očekávání  návštěvy  ikonického  hradu 
a jeho expozic.
Tenhle svatý obrázek (závěsná kaplička), na mo-

hutné lípě tu prokazatelně je už více než jedno sto-
letí. První snímek je už z roku 1903. Za tu dlouhou 
řadu  let  zmohutněla  nejen  lípa,  ale  také  samotné 
svaté  místo  prošlo  mnoha  proměnami.  Z  ústního 
podání  je známo a  traduje se, že ve vykotlané du-
tině  této  lípy  se  svatým obrázkem,  si  hrávaly děti 
už před zmíněnými desítkami let. Kde jsou asi duše 
těch lidí dnes? Třeba je potěší i tahle malá listopa-
dová vzpomínka.
Když poskočíme v čase, tak se dozvíme, že zhru-

ba před 15 lety měla namále i lípa, která dnešní sva-
tou ozdobu nese dnes. Do pokácení chybělo oprav-
du jen málo, aby byla poražena. Prý už byla ovinuta 

lany pracovníků pro  likvidaci porostu ve výškách. 
Ve prospěch lípy prý dramatické chvíle vyřešili čle-
nové zdejšího sdružení Molekul.
Na  dalším  našem  snímku  je  zobrazena  kaplička 

někdy z meziválečného období. Uvnitř je vidět soš-
ka svatého Jana. Dle dochovaného ústního podání 
soška pocházela z hradní kaple a z viny požáru měla 
uhořelou část jedné ruky. Někdy kolem roku 1970 
došlo  k  jejímu  zcizení  a  poslední  ústní  dochova-
né zprávy o ní  jsou, že byla poté viděna k prodeji 
ve starožitnictví v Praze.
Následně  byla  kaplička  vybavena  obrázkem  sv. 

Jana a kolem roku 2000 byl před kapličku (pravdě-
podobně z  iniciativy pana Kváše) do země osazen 
kamenný (betonový) sv. Jan. Svatý Jan Nepomuc-
ký provází toto místo už hodně dávno. Snad právě 
proto, že tu má tak líbezný a dlouhý pohled na vody 
řeky  Sázavy. Atributy  tohoto  mocného  přímluvce 
u Boha tu nebyly (a nejsou) tak patrné, ale při těch 
našich zastaveních víme, že ten světec tu je a vždy 
připravený k ochraně.
Také díky péči pana Vladimíra Pipka, je současný 

stav  závěsné  kapličky  velmi  dobrý.  Škoda  jen,  že 
místo  bude  technicky  jen  velmi  obtížné  zabezpe-
čit tak, aby je nemuselo oddělovat drátěné pletivo. 
Na druhou stranu, s nenechavci už má  tohle svaté 
místo své zkušenosti a  ruce nenechavců  i vandalů 
jsou vždy blízko. Ještěže pan Pipek má tohle místo 
„na dostřel“, aby světcovo místo ohlídal.
Těch krásných výhledů je v téhle části Ledče bez-

počet, ale při své procházce neopomeňte ani  tohle 
nenápadné místo, které tu píše svoji historii už dru-
hé století.

Vladimír Pipek, redakčně doplnil ok.

Na snímcích kaplička více jak jednoho století.
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Nově  zvolená  rada  města  zleva:  Ing.  Jan  Drápela,  Bc.  Ivana  Dospělová,  místostarosta  Mgr.  Michal  Simandl, 
MVDr. Pavel Vrbka, starostka města Ing. Hana Horáková.

2023
N A D H L E D E M

MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU

S FOTOGRAFIEMI VLADIMÍRA KUNCE

Pohled do jednacího sálu, kde se 17. 10. 2022 konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Ledče n. S.

Stolní kalendář VYSOČINA NADHLEDEM s fotografiemi Vladimíra Kunce
Město Ledeč nabízí k prodeji stolní kalendáře na rok 2023. Můžete si je zakoupit  

v Turistickém informačním centru na Husově náměstí nebo v knihovně. Cena je 80,-.
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17. ŘÍJNA SE NA LEDEČSKÉ RADNICI ROZDĚLILY POSTY
PODLE VOLIČSKÝCH HLASŮ A PŘIDĚLENÝCH MANDÁTŮ

Neuplynul ani měsíc od řádných komunálních 
voleb a na místní radnici se na ustavujícím za-
stupitelstvu města přetavovaly vítězné mandá-
ty na jednotlivé posty na příští čtyři roky. Ne-
vím,  jestli  povolební  jednání  byla  složitá,  ale 
podělené  mandáty  hovořily  vcelku  jasně  (viz 
příloha v Ledečském zpravodaji 10/2022). Věř-
me,  že  voliči měli  šťastnou  ruku,  že  se  jejich 
rozhodování neslo v duchu našeho přísloví, ze 
záhlaví  tohoto  příspěvku.  Nakonec  ve  vedení 
jsou v převaze  lidé  z komunální  politiky  zná-
mí a osvědčení. V lednu tohoto roku se muse-
ly  znovu  volit  posty  na  ledečské  radnici,  kde 
se  starostkou  města  Ledče  poprvé  stala  žena 
–  paní  Ing.  Hana HORÁKOVÁ. A  právě  ona 
svoje 9měsíční působení v této funkci obhájila 
i v zářijových volbách.
Čtyřleté  ostruhy  komunálního  politika  jis-

tě  zúročí  pan Mgr. Michal  Simandl,  který  se 
posouvá v radniční hierarchii hned vedle paní 
starostky, bude zde zasedat jako uvolněný mís-
tostarosta Ledče  (pravidelně nás  na  stránkách 
Ledečského zpravodaje informuje o dění v radě 
i zastupitelstvu města).
Osvědčenými  matadory  na  místní  radnici 

jsou pánové – MVDr. Pavel VRBKA a Ing. Jan 
DRÁPELA. Od  časů,  kdy  vstoupili  do  komu-
nální politiky (P. Vrbka od roku 2002, J. Drá-
pela  2006),  získávají  od  voličů  velkou  přízeň 
a také jejich počty získaných hlasů jsou vysoké. 
Oba jmenovaní pánové jsou od nového říjnové-
ho uspořádání členy rady města.
Elévkou  v  pětici  radních  je  paní  Bc.  Ivana 

DOSPĚLOVÁ, DiS.
Na  prahu  kariéry  komunální  političky  není 

v  ledečském  zastupitelstvu  sama. Objevuje  se 
tu hned 6 nových tváří, což je 40 % místního za-
stupitelstva. Tak doufejme, že tuto výzvu vez-
mou vážně, že budou iniciativními a platnými 

členy zastupitelstva. Být mezi 15 vyvolenými je 
pocta  i závazek! Samozřejmě  je  rádi vyzpoví-
dáme pro Ledečský zpravodaj, předpokládám, 
že budou ochotní, jejich názory a postoje budou 
čtenáře a občany města samozřejmě zajímat.
Tím bych nerad vyřadil ostatní, ostřílené za-

stupitele, i když tady u většiny z nich komuni-
kace pro zpravodaj poněkud vázne.
Pokud byly letošní komunální volby v Ledči 

boj,  tak  je dobojováno a karty pevně rozdány. 
Teď už bude jen práce a podle vyhlídek na pří-
ští měsíce a roky, nebude to zrovna lehké. Pro-
blémy  celé  společnosti  se  docela  jistě  projeví 
i v práci zastupitelů. Nejspíš se v těchto časech 
nevyhnou  ani  řadě  nepopulárních  opatření 
a budou potřebovat i podporu i pochopení nás, 
spoluobčanů.  Konec  konců  jsme  si  je  zvolili, 
dali důvěru a budeme je sledovat v duchu úvod-
ního mudrosloví.
Možná  naší  první  zkouškou  budou  „vánoční 

světýlka“. Však víte, jak je to s cenami energie 
a možná  letos  o  nějakou  tu  svítivou hvězdičku 
přijdeme. Tady  bude  na místě  naše  pochopení. 
A také patriotismus k našemu městu. Loni jsem 
zaslechl kritické hlasy, že naše radnice s vánoční 
výzdobou pokulhává za sousední Světlou. Není 
to tak. O kolik let dřív jsme měli nazdobené ná-
městí, nasvícený most i výzdobu mimo centrum. 
Myslím, že ledečská radnice je s vánoční výzdo-
bou na velmi dobré úrovni a na místě snad bude 
i  poznámka,  že  velkým  příznivcem  vánočních 
světýlek byl pan starosta Ing. Zdeněk Tůma, kte-
rý nás právě po loňských Vánocích svým odcho-
dem na věčnost tak zarmoutil. Všem zvoleným 
přejeme  především  základní  předpoklad  pro 
dobrou práci, tedy pevné zdraví, aby v kolektivní 
spolupráci vytvořili dobré podmínky pro spoko-
jený život v Ledči nad Sázavou. 

ok

Moudrého poctivého, následuj nepokrytě,
moudrého prohnaného, pozoruj ostražitě,
hloupého poctivého, opatruj jako dítě,
hloupého prohnaného, odvrhni okamžitě!
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ZPRÁVA POLICIE ČR, POLICEJNÍ STANICE LEDEČ  
NAD SÁZAVOU S PŘEHLEDEM TRESTNÉ ČINNOSTI  

ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2022

PODVODNÉ JEDNÁNÍ 
NA PORTÁLE VINTED 
LEDEČ  – Dne 3. 10. 2022 byly 
policejním  orgánem  dle  §  158/3 
tr.  řádu zahájeny úkony trestního 
řízení  ve  věci  přečinu  podvodu 
a  neoprávněného  přístupu  k  po-
čítačovému systému nebo nosiče 
informací,  kdy doposud nezjiště-
ný  pachatel  v  době  od  pozdních 

odpoledních hodin dne 2. 10. 2022 do 12:37 hod dne 3. 10. 2022, 
poškozené z jejího spořícího účtu přeposlal částku v celkové výši 
27.100 Kč na její běžný účet vedený u Equabank, a. s. Z toho-
to účtu pomocí její platební karty provedl platbu v celkové výši 
1.200 Eur, v přepočtu 28.466 Kč (dle kurzovního lístku ke dni 
3. 10. 2022). Tato karta  je však v nynější době ve statusu ka-
retní blokace u společnosti s názvem Revolut**7744*>Dublin. 
Transakce byla uskutečněna tak, že dne 2. 10. 2022 zareagoval 
pod  jménem „barbouche“ na  inzerát poškozené  (na  interneto-
vém portále VINTED), která nabízela k prodeji látkové plenky 
za částku 1.000 Kč. Po vzájemné dohodě s výše uvedenou sdělil, 
že nabízené zboží zaplatí za pomoci  tzv. „tlačítka“. Na e-mail 
poškozené  přišlo  z  e-mailu  „no-reply@infoo-delivery.com“ 
oznámení o zakoupení nabízeného zboží a uvedené „tlačítko“, 
které toto poškozenou přesměrovalo přes dosud nezjištěný od-
kaz na vyplnění údajů k jejímu bankovnímu účtu. V tomto odka-
zu bylo několik kroků, kdy v prvním kroku poškozená vyplnila 
své  jméno a příjmení, přihlašovací údaje ke svému bankovní-
mu účtu vedený u Equabank, a. s., dále pak číslo debetní karty 
vedenou k výše uvedenému účtu, k této kartě dále zadala CVV 
a datum splatnosti této karty. Ve druhém kroku bylo zadáno, že 
na její mobilní číslo přijde kód, kterým potvrdí platbu z jejího 
účtu. Tento kód ve výše uvedeném kroku zadala a tímto potvrdila 
platbu z jejího účtu a zároveň umožnila do tohoto účtu přístup. 
Ve třetím kroku bylo zadáno, že poškozené přijde na její e-mai-
lovou adresu e-mail, ve kterém budou dva obrázky. Na e-mail 
poškozené  přišel  e-mail  od  info@equabank.cz,  v  němž  byly 

vyobrazeny dva obrázky, tj. houba a královská koruna a žádost 
o potvrzení přihlášení do mobilního bankovnictví za pomoci mo-
bilního telefonu. Poškozená ve třetím kroku vložila emoji houby 
a koruny, kdy tímto umožnila přístup k jejímu mobilnímu ban-
kovnictví neznámému pachateli, čímž jí byly odčerpány finanč-
ní prostředky v  celkové výši 28.466,-Kč. V případě dopadení 
pachatele nebo pachatelů této sofistikované trestné činnosti jim 
hrozí trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců až čtyři léta, zákaz 
činnosti nebo propadnutím věci.
Opět důrazně varujeme širokou veřejnost na množící se pod-
vodné jednání, které se neustále přizpůsobuje a mění strategii 
pachatelů, jak se dostat k internetovému bankovnictví obča-
nů. Je důležité mít na paměti, že nikdy nemáte nikomu sdělo-
vat přístupové údaje do Vašeho internetového bankovnictví, 
či údaje k Vaší platební kartě. Obzvláště velký pozor, když 
prodáváte zboží na různých portálech a je Vám nabízena plat-
ba za Vaše zboží nějakými platebními branami. Jediný údaj, 
který kupující potřebuje vědět, je číslo Vašeho účtu.

PORUŠOVÁNÍ  DOMOVNÍ  SVOBODY  A  KRÁDEŽ 
VLOUPÁNÍM  DO  BYTU  LEDEČ  N.  S.  –  Dne  5.  10. 
2022 byly policejním orgánem dle § 158/3 tr. řádu zahájeny 
úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže a porušová-
ní  domovní  svobody,  kdy  doposud  neznámý pachatel  dne  
5. 10. 2022 v době od 07:40 hodin do 13:50 hodin v ulici 
Marie Majerové v Ledči nad Sázavou, nezjištěným způso-
bem bez poškození překonal vchodové dveře do panelového 
domu, vnikl dovnitř, kde ve druhém patře nezjištěným způ-
sobem  rozlomil  zámek  vstupních  dveří  u  bytu,  na  kterém 
způsobil škodu poškozením ve výši 500 Kč, vnikl dovnitř, 
byt prohledal a následně odsud odcizil zlatý náramek v hod-
notě 3.000 Kč a finanční hotovost 20 Euro (dle aktuální kur-
zu 500 Kč), čímž způsobil škodu v celkové výši 4.000 Kč. 
Při ustanovení pachatele tomuto u soudu hrozí trest odnětí 
svobody až na 2 roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

npor. Bc. Jaroslav Hájek, zástupce ved. OO Světlá n. S.,  
Policejní stanice Ledeč n. S.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE VYSOČINA 
STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU – ČINNOST POŽÁRNÍ 

STANICE LEDEČ NAD SÁZAVOU

Dobrý den, ač se nám konec měsíce 
září  a  počátek  října  jevily  jako  velmi 
uplakané,  sychravé  a  studené  období, 
nyní máme možnost  užívat  si  relativ-
ně, na tuto část roku velmi příjemných 
teplot,  což  jistě  potěší  nejednoho  od-
půrce zimních měsíců. Abychom však 
neusnuli  na  vavřínech  a  nenechali  se 
zcela ukonejšit těmito rozmary počasí, 

zcela  zodpovědně  přistupují  příslušnicí  ledečské  hasičské 
záchranné stanice k přípravě vybavení a výjezdové techniky 
na neúprosně nadcházející zimní měsíce.
V uplynulém období od uzávěrky posledního ledečské-

ho zpravodaje naši profesionálové z ledečské hasičské zá-
chranné stanice zasahovali celkem u dvanácti výjezdů. Tři 
z  těchto  výjezdů  tvořili  výjezdy  k  dopravním  nehodám, 
z nichž nejzávažnější se udála mezi obcemi Ledeč a Kožlí, 
kde došlo k nárazu osobního motorového vozidla do stro-
mu. Tato nehoda si vyžádala zásah rychlé záchranné služ-
by z důvodu zranění řidiče. 
Co jistě téměř všichni obyvatelé Ledče a přilehlých obcí 

zaznamenali,  byl  požár  rodinného  domku  v  obci Hněv-
kovice, kde došlo k rozsáhlému požáru celé stavby, která 
si vyžádala nasazení  celkem deseti hasičských  jednotek. 

Požár  byl  likvidován  až  do  pozdních  večerních  hodin. 
U tohoto zásahu byla nutná přítomnost řídícího důstojní-
ka a vyšetřovatele požárů z územního odboru Havlíčkův 
Brod z důvodu výše celkové škody a nejasné příčiny vzni-
ku požáru, která byla následně objasněna.
Další z výčtu zásahů, bych zde uvedl jedno z prověřova-

cích cvičení, které proběhlo v areálu společnosti AUSTIN 
POWDER SERVICE CZ s.r.o. u Hněvkovic, která se zabý-
vá uskladněním a prodejem trhavin a realizací trhacích pra-
cí, kdy cvičení proběhlo v blízkosti muničního skladu, kde 
je uskladněno větší množství průmyslové trhaviny. Do cvi-
čení byla zahrnuta jednotka profesionálních hasičů z Ledče 
a jednotka SDH z Kožlí. Obě jednotky si při zásahu vedly 
profesionálně, za což jim patří pochvala. Doufejme, že k ob-
dobné situaci,  jakým byl námět tohoto cvičení v blízkosti 
muničního skladu, nikdy nedojde. Pokud by však přeci, věř-
te,  že místní  jednotky,  ať už profesionálních či dobrovol-
ných hasičských jednotek, díky obdobným cvičením, jejich 
nasazení, odhodlání a pravidelné edukaci, jsou kdykoli při-
praveni zvládnout jakoukoli situaci.

ppor. Petr Ševců, velitel hasičské záchranné stanice Ledeč n. S

DOBROVOLNÍ HASIČI

V ranních hodinách dne 16. října byl vyhlášen požární 
poplach zakouřených prostor kotelny na sídlišti Stínadla 
v Ledči, kde byla z bezpečnostních důvodů nařízena eva-
kuace přilehlé ubytovny. Po  lokalizaci a odvětrání pro-
storů  byl  umožněn  návrat  osob  do  ubytovny  a  předání 
objektu pracovníkům kotelny.

22.  října  proběhl  výcvik  členů  výjezdové  jednotky 
spojený s přechodem a údržbou techniky na zimní režim, 
který je nezbytný pro plynulé fungování jednotky v zim-
ních měsících.  

Jana Doležalová
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ZA KULTUROU – POZVÁNKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA

	Město Ledeč vás zve v pátek 4. listopadu na pro-
mítání pohádky PRINC MAMÁNEK, které se 
uskuteční v sále gymnázia od 17:00. Předprodej 
vstupenek  probíhá  v  Turistickém  informačním 
centru Ledeč. Cena vstupenky: 120 Kč.

	SDH K. Lhota srdečně zve v sobotu 5. listopa-
du  na  POSVÍCENSKOU ZÁBAVU,  která  se 
uskuteční od 20:00 v Hostinci U Urbanů v Ka-
menné Lhotě. Hraje Melodie.

	Nadační  fond  v  Číhošti  srdečně  zve  v  sobotu  
19. listopadu na VEČER CHVAL v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie v Číhošti v podání spol-
ča Hagios, který začne od 18:00. Od 16:00 bude 
probíhat na faře přednáška PhDr. Michala Arno-
ta (historik, učitel dějepisu, gymnázium PORG) 
na téma – Historické souvislosti pronásledování 
církve v době komunismu. Vstupné dobrovolné.

	Město  Ledeč  vás  zve  na  divadelní  komedii 
ŠEST V TOM, která se koná v úterý 22. listo-
padu  od  19:00  v  sále  gymnázia  v Ledči. Cena 
vstupenky 350 Kč. Vstupenky si můžete zakou-
pit v Turistickém informačním centru na Husově 
náměstí.

  Středisko volného času za podpory Města Ledeč 
nad Sázavou pořádá v pondělí 5. prosince na le-
dečském hradě MIKULÁŠSKOU NADÍLKU. 
Začátek  16:30  –  18:00.  Pekelná  atmosféra  se 
soutěžemi.  Vstupné:  30  Kč/osoba.  Více  na  
www.svcledec.cz

  Středisko volného času vás srdečně zve v sobotu 
10.  prosince  na VÁNOČNÍ  KERAMICKOU 
DÍLNU  pro  rodiče  s  dětmi  a  veřejnost,  která 
se  uskuteční  v  Barborce  790.  Začátek  od  9:00 

–  11:30,  poplatek  50 Kč/dítě,  100 Kč/dospělý. 
Více na www.svcledec.cz

	Spolek  Přátelé  Zahrádky,  Národní  památkový 
ústav a skupina Diogenes z Čechtic zvou do kos-
tela  sv. Víta  v  Zahrádce  na PŘEDVÁNOČNÍ 
KONCERT, který se koná v sobotu 10. prosince 
od 17:00. 

	Hrad Ledeč  pořádá  v  sobotu  10.  prosince Ad-
ventní koncert „Příběh zrození“ Richarda Pa-
chmana a Kateřiny Jechové. Koncert se uskuteč-
ní v kostele sv. Petra a Pavla od 17:00. Vstupen-
ky pouze na místě. Vstupné 100 Kč.

	Hrad  Ledeč  pořádá  v  neděli  11.  prosince 
od  10:00  do  16:00 ADVENTNÍ JARMARK, 
který se uskuteční na horním nádvoří. V  rámci 
jarmarku vystoupí děti z mateřské školy, hudeb-
ní  skupina Melissa,  flašinetář Martin  Štěpánek 
a  další  (například  se  těšit  můžete  na  troubení 
z věže). Občerstvení, stánky, dobroty, dekorace 
a dárečky. Vstupné zdarma.

	Město  Ledeč  nad  Sázavou  vás  zve  v  pátek  
16.  prosince  na  pokračování  pohádky  PRIN-
CEZNA  ZAKLETÁ  V  ČASE  II,  které  se 
uskuteční v sále gymnázia od 17:00. Předprodej 
vstupenek  probíhá  v  Turistickém  informačním 
centru Ledeč. Cena vstupenky: 120 Kč/dospělý, 
90 Kč/dítě.

PRODEJNÍ TRHY na Husově náměstí – 8. listo-
padu
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY na Husově náměs-
tí – 6., 13. a 20. prosince

Mirka Pajerová, DiS, Dana Sedláčková, DiS.

ZUŠ LEDEČ VÁS ZVE…
 Základní umělecká škola také letos navazuje na dlouholetou tradici v pořádání podzimních 

koncertů. První z nich jsme nazvali jako obvykle Na akordeon nevážně i vážně, kde zazní popu-
lární skladby, ale také, abychom dostáli obsahu názvu, i hudba vážná. Těšit se můžete dokonce 
i na provedení Smetanovy Vltavy, do jehož nastudování jsme se letos odvážně pustili. Koncert 
se bude konat v sále gymnázia v neděli 20. listopadu 2022 od 15 hod. 
Další koncerty už spadají do období adventu, na vánočně laděný program se tedy můžete těšit 

1., 7. a 13. prosince. Všechny tyto Adventní koncerty se budou konat v sále budovy ZUŠ v Ná-
dražní ulici vždy od 17 hod.
Koncerty chystá i náš dechový orchestr. Síly spojil jako už v předchozích letech s orchestrem 

ZUŠ Světlá n. S. a Vánoční koncerty tohoto velkého tělesa se uskuteční v sobotu 17. prosince 
- nejprve v kině ve Světlé n. S. od 13 hod. a poté od 17 hod. v kulturním domě v Bojišti. Jako 
obvykle bude při našich koncertech vstupné dobrovolné.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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PODZIM NA 1. STUPNI ZŠ LEDEČ 

 Měsíce září a říjen jsou na 1. stupni naší školy spo-
jeny s aktivitami jako je turistika, poznávání podzimní 
přírody  a  tvoření  z různých  přírodnin.  Letos  k těmto 
tradičním činnostem přibylo, ve spolupráci  s Lesy ČR 
(kterým  tímto  děkujeme),  také  sázení  stromků,  úklid 
pasek a sběr žaludů. Práci v lese si vyzkoušely všechny 
5. třídy a třída 4. C. Žaludy, které budou zčásti využity 
k pěstování malých  listnáčků  a  zčásti  ke  krmení  lesní 
zvěře v zimě, sbíraly 3.třídy a třída 2. C. 
V ostatních třídách proběhly podzimní projektové dny 

zaměřené na plody podzimu. Děti tvořily z přírodnin, po-
znávaly  stromy  a  keře,  řešily  ,,podzimní“ matematické 
úlohy, ve výtvarné výchově ztvárňovaly barevnou krásu 
podzimu. Děti se v rámci všech aktivit dověděly  mnoho 
zajímavých, mnohdy pro ně nových informací, ty starší si 
také vyzkoušely, jak obtížná, ale důležitá, je práce v lese. 

Soňa Nulíčková, Andrea Chaloupková,  
učitelky 1. stupně
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NOVÝ VENKOVNÍ PŘÍSTŘEŠEK  
U SPOLKOVÉHO DOMU V HABREKU 

PŘEDPLATNÉ LEDEČSKÉHO ZPRAVODAJE 2023

Před  dvěma  lety  byl  prostor  u  spolkového  domu 
v Habreku vybaven herními prvky,  lavičkami a od-
padkovými  koši,    byla  zde  provedena  úprava  teré-
nu  a  vysazeny  stromy a  to  s finančním příspěvkem 
z Fondu Vysočiny Kraje Vysočiny ve výši 60 694 Kč. 
Letos  v  říjnu  bylo  u  spolkového  domu  dokonče-
no  venkovní  zastřešené  posezení  rovněž  s  finanč-
ní  podporou  z  Fondu  Vysočiny,  tentokrát  ve  výši 
127 000 Kč. Jedná se o venkovní dřevěný přístřešek 
s palubkovou zástěnou ze dvou stran se stolem a lavi-
cemi, o rozměru 6 m x 6 m. Konstrukce přístřešku je 

vyrobena z hoblované a frézované hranoloviny, stře-
cha je valbová s asfaltovým šindelem a pod přístřeš-
kem  je  položena nová  zámková dlažba. Cílem pro-
vedených úprav  je maximální využitelnost prostoru 
u  spolkového  domu  pro  všechny  věkové  kategorie. 
Dodávku  a montáž  zastřešeného  posezení  provedla 
firma Sruby od Toma  (Tomáš Hurych)  s  celkovými 
náklady ve výši  234 740 Kč. Věříme,  že provedené 
úpravy  včetně  nového  posezení  podpoří  setkávání 
občanů v této místní části města. 

OdMI

Hořekování  o  tom,  jak  ten  čas  letí,  slyšíme  kolem 
sebe až moc často. Ale já to musím konstatovat i v těch-
to  řádcích.  Jako včera mi připadá čas, kdy  jsem Vám 
sliboval  předplatné  na  jubilejní,  30.  ročník,  našeho 
Ledečského  zpravodaje.  Za  poslední  roky  neubyly 
starosti,  které  jsme  si  za poslední desetiletí  ani nepři-
pouštěli. Hrozba  epidemie  není  zažehnána,  přidala  se 
těžká energetická krize i válka za humny. Temná téma-
ta,  která  se promítají  do našeho každodenního života, 
jitří naši mysl i celospolečenské názory. Slibovat, že náš 
měsíčník se ožehavým tématům vyhne, nelze. Budeme 
se však snažit, aby se na naše stránky i v příštím roce 
dostaly  příspěvky,  které  naši mysl  zklidní  a  přivedou 
na optimističtější stránky života.
Měsíčník  v  dnešních  časech  se  opravdu  nedá  srov-

návat,  s  online  děním,  které  máme  prakticky  minu-
tu  po minutě  k  dispozici,  ať  už  se  odehrává kdekoliv 
na této planetě. LEDEČSKÝ ZPRAVODAJ nabízí při-
danou hodnotu ve sledu událostí s odstupem, komentá-
řích a vzpomínkových blocích. To všechno rádi zacho-
váme i pro nový 31. ročník, v roce 2023.
Využijte  nabídky,  která Vám zaručuje,  že Vám LE-

DEČSKÝ  ZPRAVODAJ  2023  bude  pravidelně  do-
dáván až do domu. Cena pro  ledečské předplatitele  je 
120, - Kč na rok, pro „přespolní“ je to 250, - Kč (do-
ručeno  poštou). Ve  volném  prodeji  přijde  jedno  číslo 

zpravodaje na 10,- Kč. Jedna změna se přeci jen chystá, 
a to ve zdvojení prázdninových vydání zpravodaje (pří-
padně vás na to včas upozorníme).
Podle  našeho  přehledu  se  LEDEČSKÝ  ZPRAVO-

DAJ dostane prakticky do každé místní rodiny a doufá-
me, že nám svou přízeň zachováte i v následujícím roce 
těchto radničních novin. Přejeme Vám mnoho hezkých 
chvil nad stránkami našeho měsíčníku, věříme, že spolu 
s Vašimi náměty a příspěvky budete  i  jeho spolutvůr-
ci.  Nezapomeňte  na  společenskou  kroniku  a  podejte 
včas oznámení o blahopřání či vzpomínce na své blízké 
(uzávěrka vždy 25. v měsíci), poslední strana LEDEČ-
SKÉHO ZPRAVODAJE je pro tyto zprávy vyhrazena 
už od jeho vzniku a čtenáři velmi oblíbená. Předplatné 
si můžete zajistit na Informačním centru v Ledči n. S. 
(Husovo  nám.  60).  Nezapomeňte  na  možnost  DÁR-
KOVÉHO POUKAZU na předplatné zpravodaje 2023, 
který Vaši blízcí jistě ocení a Vám usnadní výběr vánoč-
ního dárku. Letos bude poukaz opět doplněný o malý 
dárek od vydavatele – TUŽKU S LOGEM ZPRAVO-
DAJE (do vydání zásob). Kontakt na tel.: 569 721 471 
nebo  na  e-mailu  ic@ledecns.cz  Předplatné  zahájeno 
od listopadu letošního roku. Doufejme, že budeme nosi-
teli dobrých zpráv v zavedeném formátu. Hodně zdraví 
všem!

 Redakce Ledečského zpravodaje, ok.
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DVOJKOVÉ ROKY – AREÁL POLIKLINIKY TU STOJÍ  
UŽ 90 LET. V ROCE 1932 V LEDČI STAROSTOVAL  

UČITEL EMIL ČECH

Před  20  lety  si  své  CHVILKY  SLÁVY  vybrala 
populární  „čtyřstovka“  na  rohu  ulic  Komenského 
a 28. října. A takto se o rekonstrukci a dostavbě ten-
krát psalo:
Předmětem výstavby bylo 9 bytových jednotek při-

stavěných  ke  stávajícímu  nájemnímu  domu  čp.  400 
v  ul.  28.  října.  Celkové  rozpočtové  náklady  byly 
9 890 tis. Kč, státní podpora 2 880 tis. Kč. Velikosti 
bytů jsou 1x (1+1) 46,6 m2 (pro tělesně postižené) – 
cena  cca  920  tis. Kč.,  4x  (1+1)  44,5 m2  o  ceně  cca 
880  tis. Kč  a  4x  (2+1)  –  65,6 m2 –  cena  cca 1 300 
tis. Kč. Náš  snímek dokumentuje  stav  z  konce  roku 
2002 a následně se  tu „vyloupl“ vcelku pěkný barák 
ve  frekventované  části  města,  od  jehož  nové  podo-
by uteklo už zase 20  let. V  tom dvojkovém sledu  je 
ještě  jedna  zajímavost.  Čtyřstovka  byla  zkolaudová-
na v roce 1925 jako „bytová základna“ pro úředníky 
tehdejšího  chystaného  nového  okresního  úřadu.  Bu-
dova  tohoto  úřadu  (poliklinika)  se  otvírala  a  předá-
vala  veřejnosti  3.  prosince  1932.  Stěhovalo  se  sem 
tehdy  i  okresní  četnictvo.  Pro  zajímavost  přidávám, 
devadesátiletí  neslaví  jen  „poliklinika“,  ale  také  
12  našich  spoluobčanů,  tedy  lidí  kteří  se  narodili 
v roce 1932 (z toho jen 2 muži!). 

Že  si  tohle  ještě dobře pamatujete? Aby ne, vždyť 
nové století i tisíciletí bylo teprve v plenkách. Tak já 
v  těch výletech do minulosti přitvrdím a posunu čas 
o celých 140  let zpátky a  jsme rázem na konci  roku 
1882. Ony se ty dějiny v mnohém stejně opakují. Pi-
vaři  teď  láteří nad cenami piva v hospodách  (oprav-
du pivařů ubývá?) a tak se podívejme, jak podobnou 
situaci  řešili  před  Vánocemi  roku  1882.  Jednalo  se 
o  povolení  k  vybírání  dávky  z  piva  a  lihovin.  Pod  
č. 546 došlo obci povolení dle dekretu zemského výbo-
ru král. českého k vybírání obecní přirážky 1 krejcaru 
z litru v Ledči spotřebovaného piva i lihovin, na dobu 

šesti  roků,  a  to  ke  stavbě  železného mostu  v  Ledči. 
Porovnání:  Za  15  krejcarů  byla  slepice,  za  1  zlatku  
a 30 krejcarů byla kopa vajec. Zednický mistr si vydě-
lával cca 60 krejcarů denně, nádeník 24 krejcarů den-
ně. Jestli  ta dávka opravdu přispěla na most nevíme, 
ale zákazníci určitě reptali, stejně jako ti dnešní, když 
vidí  růst  cen piva, které však už není  za krejcar,  ale 
měří se v desítkách korun – nikoliv krejcarů. Neveselé 
téma tenkrát i teď.
My v současné době alespoň nenadáváme na počasí, 

ale naši předci v Ledči nechválili ani počasí. Kronikář 
zapsal, že to byl mizerný rok, jaro bylo deštivé a stu-
dené,  takže  včelky  neměly  pastvu,  a  nejenže  nebyl 
med, ale hynula i včelstva. Léto propršelo, úroda obilí 
prorůstala, brambory hnily v zemi.
Už  jsem  se  tu  zmínil  o  dávce,  která  měla  sloužit 

k výstavbě nového mostu, a k tomu došlo až o 10 let 
později,  tedy  v  dvojkovém  roce  1892.  Hned  z  jara 
se v Ledči přes Sázavu začal budovat  železný most. 
V říjnu toho roku už byly postaveny pilíře. 
Spodní stavbu prováděli podnikatelé Em. Prückner 

z  Nymburka  a  Marcel  Dusil  z  Benešova,  pod  do-
zorem  zemských  inženýrů  Josefa  Linka  a  Jose-
fa  Bukovského.  Projekt  byl  vypracován  zemskou 
technickou  kanceláří.  Stavba  příjezdů  s  kanalizací 
v  Habrecké  ulici  byla  dokončená  15.  června  1893 
a  železnou  konstrukci,  která  smontovaná  do  
31.  prosince  1892,  dodala  pražská mostárna,  filiálka 
českomoravské  strojní  dílny  v  Praze.  Železný  most 
byl jistě významný počin, ale když uvážíme, že v roce 
1926 se přebudovával, tak to zas taková revole není. 
Nejspíš to nebylo zaviněno fortelností práce, ale veli-
kým  rozmachem automobilové dopravy a dost mož-
ná  i  vojenskými  strategiemi.  Však  víte,  jaké  války 
brzy na to přišly.         ok

V PROSINCOVÉM ZPRAVODAJI,
POSLEDNÍM V ROCE 2022,

MJ. NAJDETE:

ŘEZBÁŘ JAKUB TO NEMĚL LEHKÉ
●

V MÍSTNÍM KINĚ BÝVALO VESELO
●

DVOJÍ TIKOT HODIN U HEROUTŮ
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60 LET OD VZNIKU ZEMĚDĚLSKÉHO UČILIŠTĚ

„Traktorka“, tak se pod lidovým názvem označo-
valo zemědělské učiliště, které sídlilo Na Pláckách 
v Ledči n. S. Letos by 1. září oslavilo své šedesátiny 
od jejího vzniku.
Dne 1.  září  1962 byla  slavnostně otevřena nová 

budova  a  do  ní  přijati  žáci  prvního  ročníku  učeb-
ního  oboru  opravář  zemědělských  strojů. Tím  za-
hájilo svoji činnost Odborné učiliště STS H. Brod 
se sídlem v Ledči. Učiliště zajišťovalo zprvu výuku 
žáků pro potřeby zemědělských podniků havlíčkob-
rodského okresu. Od 1. září 1964 zajišťovalo výuku 
žáků pro všechny STS východočeského kraje (STS 
H. Brod, Slatiňany, Svitavy, Pardubice, H. Králové, 
Lomnice nad Popelkou, Lanškroun, Dvůr Králové 
a  Rychnov  nad  Kněžnou).  Již  od  svého  počátku 
zajišťovalo učiliště komplexní výuku, jak teoretic-
kou,  odborný výcvik  i mimoškolní  výchovu. V  té 
době mělo učiliště kolem 90 žáků, většina jich byla 
na domově mládeže a dojížděla vlakem z celého vý-
chodočeského kraje.
V roce 1983 z rozhodnutí Generálního ředitelství 

STS ve Vinoři v Praze, došlo ke sloučení se SOUZ 
Tehov Kladruby u Vlašimi. Pro ledečské učiliště se 
nic nezměnilo, výuka žáků probíhala stále Na Plác-
kách v Ledči, jenom ředitelství sídlilo v Kladrubech 
u Vlašimi.   Celá  škola byla v  roce 1990 převede-
na z GŘ STS Vinoř pod Ministerstvo zemědělství. 
Od roku 1983 až do roku 1996 se učiliště v Ledči 
postupně rozrůstalo. Nejprve pod něj spadlo učili-
ště z STS Uhlířské Janovice. Žáci z Janovic jezdili 
do školy v Ledči,  tedy spíše do Bojiště, kde mělo 
učiliště  pro  teoretickou  výuku  opravenou  místní 
školu. Praxi žáci absolvovali v Uhlířských Janovi-
cích. Do školy v Bojišti vozil žáky  tam i zpět au-
tobus. Otevřely  se dva nové učební obory, kuchař 
– číšník a automechanik. Pro výuku oboru kuchař 
–  číšník  získala  škola  pohostinství  Na  Pláckách 
s názvem Želivka. Skončilo dovážení jídla, ve škol-
ní kuchyni na Želivce se výborně vařilo nejen pro 

žáky, ale i další firmy v Ledči. V těchto letech uči-
liště  každým  rokem  nabíralo  do  prvního  ročníku 
po  jedné  třídě  v  oboru  kuchař  –  číšník,  opravář 
zemědělských  strojů  a  automechanik,  celkem  až  
90  žáků.  V  těchto  letech  také  došlo  na  přístavbu 
budovy  školy Na Pláckách o  jedno patro  a novou 
učebnu  nad  vrátnicí.  Instalovaly  se  solární  panely 
na ohřev vody na střechu a sluneční energií se ohří-
valy dva 1000 litrové bojlery na teplou vodu. Byly 
to první solární panely instalované v Ledči. Vše se 
postavilo  svépomocí  za  velké pomoci  učitelů,  vy-
chovatelů, mistrů a také žáků. 
V roce 1996 vyšlo nařízení Ministerstva školství, 

že učiliště v Ledči nemůže být v působnosti  škol-
ského úřadu mimo svůj okres. Musí dojít ke slou-
čení  s  jinou  školou  v  působnosti  okresu H. Brod. 
Při  jednání  na  Ministerstvu  zemědělství  v  Praze, 
zástupců ISŠ Světlá n. S. a SOUZ Kladruby u Vla-
šimi  bylo  rozhodnuto,  že  OP  Ledeč  se  stane  od  
1. 9. 1996 odloučeným pracovištěm ISŠ Světlá. Toto 
rozhodnutí  bylo  zároveň přání všech zaměstnanců 
učiliště. Zároveň se otvírá dvouleté nástavbové stu-
dium  podnikání  pro  zemědělské  a  strojnické  obo-
ry zakončené maturitou. Nadále se otvíraly učební 
obory opravář zemědělských strojů, kovář a podko-
vář,  kuchař  –  číšník,  automechanik  a  autokarosář. 
Na  přelomu  tisíciletí  ve  školním  roce  1999/2000 
chodilo na školu 181 žáků. Škola měla 39 zaměst-
nanců, kteří zajišťovali chod celého učiliště. Mohl 
bych je všechny jmenovat, ale nerad bych na něko-
ho zapomněl, tímto se všem omlouvám. Vzpomenu 
jen ty, co stáli v čele učiliště.
  Prvním  ředitelem  v  roce  1962  se  stal  Václav 

Kolovratník. Vedl školu pevnou rukou, s pečlivos-
tí  a maximálním  nasazením  až  do  roku1996,  kdy 
odešel na zasloužený odpočinek do řádného důcho-
du. Za jeho působení se učiliště postupně budovalo 
a zkvalitňovalo v rámci výuky žáků. Nejdříve byla 
založena škola pro výuku svařování. Pan Miroslav 
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Hrala, učitel a zároveň technolog svařování, vyučo-
val  žáky  a  dělal  školení  svářečům  zemědělských 
podniků a širokému okolí. V databázi mělo učiliště 
přes 2 000 svářečů, kteří se pravidelně co dva roky 
přezkušovali. Dále  vybudoval  autoškolu  pro  žáky, 
nejprve  k  získání  řidičského  oprávnění  na  traktor 
a motocykl, později i osobní a nákladní automobil. 
K tomu škola vlastnila motocykl JAWA 350, traktor 
Zetor 5511, automobil Škoda favorit 136, nákladní 
automobil LIAZ Škoda 706 a učitele zajišťující výu-
ku teorie Ing. Jaroslav Novák a učitele jízd Ing. La-
dislav Veleta a Vítěslav Hess. Pro žáky postupně vy-
budoval dílny na výuku oprav zemědělské techniky, 
automobilů,  kovárnu,  soustruhárnu,  dvě  svařovny, 
truhlárnu, zámečnickou dílnu a přípravnu s padací-
mi nůžkami a ohraňovacím lisem. Pro kuchaře byla 
zřízena cvičná kuchyně, kde se žáci každý den učili 
přípravě  teplých  i  studených  pokrmů.  Václav  pro 
učiliště  žil,  a  proto mu moc děkuji  za  vše,  co  pro 
školu a nás zaměstnance vykonal. Po něm nastupuje 
do funkce vedoucího odloučeného pracoviště Jaro-
slav Kotek, který do této doby zastával místo vrch-
ního mistra odborného výcviku.  Pan Kotek v roce 
2003 odchází do důchodu. Dokázal,  že naše  škola 
v  Ledči  stále  nabírala  plné  počty  žáků  do  učeb-
ních oborů a byla v náboru žáků úspěšná. Jarda nás 

neustále překvapoval svými nápady, jak nábor vy-
lepšovat a dařilo se. Lze jen vzpomínat na šťastně 
a příjemně prožité roky pod jeho vedením. Třinác-
tého srpna 2003 je jmenován do funkce vedoucího 
Ing. Jan Rajdl, který dosud zastával funkci vrchní-
ho mistra. V  této době dochází ke  slučování  škol 
v  kraji  Vysočina.  Odbor  školství  Kraje Vysočina 
schvaluje  jenom  jednu  zemědělskou  školu  jako 
centrum zemědělství v okrese H. Brod, Humpolec, 
a  to Střední  zemědělskou  školu v Humpolci  jako 
pilotní  školu. Tak 1. 7. 2004 dochází ke  sloučení 
odloučeného pracoviště Ledeč, ISŠ Světlá, Střední 
zemědělské školy v H. Brodě, Technického učiliště 
v Humpolci a Střední zemědělské školy v Humpol-
ci pod  jeden celek,  s názvem - SOŠ, SOU země-
dělské  a  technické  a Učiliště Humpolec. Úkolem 
centra  v Humpolci  je  postupně  rušit  některá  pra-
coviště  a  školu  centralizovat  do  Humpolce.  Prv-
ní došlo na OP Ledeč, které z rozhodnutí ředitele 
v Humpolci ukončuje ke 30. 6. 2005 činnost školy. 
V té době měla škola 151 studentů ve třech učeb-
ních oborech. Žáci oboru Kuchař – číšník nastupují 
od  1.  9.  2005  na Gymnázium  a  ISŠ  Ledeč.  Žáci 
oboru opravář  zemědělských  strojů  a  automecha-
nik nastupují na OP ISŠ Světlá n. S.
Pokračování příště.   Ing. Jan Rajdl
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 JAK PŘEDÁVAT VÍRU? V naší církvi se hod-
ně  řeší,  jakým  způsobem  dávat  najevo  ostatním, 
že  jsme  křesťané.  Jak  vlastně  předávat  informa-
ce o tom, že víra je dobro, dar a cesta? Máme se 
veřejně modlit na náměstí? Máme zpívat v parku 
nábožné písně? Navštěvovat lidi po domácnostech 
a vyprávět  jim o Ježíši? Nejsem proti  tomu, aby-
chom víru dávali  veřejně najevo,  ale  tyto  způso-
by  nepokládám  dnes  za  účinné.  Pamatuji  se,  jak 
na  mě  v  dětství  negativně  zapůsobila  skupina 
křesťanů, která bojovně,  rytmicky a hlasitě vykři-
kovala v jednom městě věty o tom, že Ježíš je Pán, 
máme mu otevřít srdce a spasí nás jedině kříž. Jak 
tedy víru předávat druhým? Pomohu si lehce upra-
venou  myšlenkou  nejvýznamnější  osobnosti  na-
šich novodobých dějin. Nebát se, nekrást a praco-
vat na místě kde jsem pro druhé. Nemusí jít o nic 
efektního. Je křesťanské pečovat o starého člověka 
a dávat mu  svou  lásku,  pomoci  člověku v nouzi, 
projevit soucit s  trpícím, vážit si života, pomáhat 
přírodě a tisíc dalších drobných a obrovských věcí, 
kterými lze nejúčinněji prokázat, že Bůh je láska. 
Hlavně skrze nás nejsnáze druzí pocítí jeho pevný 
a něžný dotek.

VYBRANÉ FARNÍ AKCE
11.11. v 15.30 na faře Spolčo pro děti od čtyř do je-
denácti let. Zajišťuje J. Sklenářová 

11.11.  v  17.00  na  faře  Spolčo  pro  děti  od  dva-
nácti do sedmnácti let. Zajišťuje M. Urbánko-
vá a J. Hofman 

15. 11. v 17.00 na faře Modlitby rodičů a prarodičů
Náboženství pro dospělé- dle rozpisu na níže uve-
dených stránkách
Aktuální informace naleznete na farních stránkách: 
www.ledecns.farnost.cz

PŘIPOMÍNÁME SI 
11. 11. Sv. Martin (Martin byl původně voják, vy-
slyšel povolání ke službě druhým, dal se pokřtít, 
stal se biskupem a pro své bližní vykonal mnoho 
dobrého) 

13. 11. Sv. Anežka Česká (princezna, která obětova-
la svůj život chudým a nemocným) 

27.11. První neděle adventní – začíná doba duchov-
ní přípravy na Vánoce

30. 11. Sv. Ondřej, apoštol (průvodce a následovník 
Ježíše Krista)

6. 12. Sv. Mikuláš, biskup ( velký zastánce nevin-
ných a trpících) 

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

PODZIM V BARBORCE A PŘÍPRAVA  
NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU

S  koncem  léta  jsme  se  u  nás,  v Centru  denních 
služeb  Barborka,  ponořili  do  ryze  typických  pod-
zimních činností. Vaříme dýňovou polévku, připra-
vujeme  dušičkovou  výzdobu  pro  naše  kamarády, 
kteří nás už bohužel opustili, vyrábíme draky, sbí-
ráme kaštany, žaludy, barevné listí a jiné přírodniny. 
Uskutečnili  jsme  i  tzv.  Bramboriádu,  kde  jsme  si 
s obyčejnou bramborou užili „brázdy“ zábavy. 
 V rámci týdne sociálních služeb u nás také pro-

běhlo  setkání  poskytovatelů  sociálních  služeb 
s představiteli obcí, v čele se zástupci Kraje Vysoči-
na pro sociální oblast. 
Diskuze se věnovala udržitelnosti a rozvoji so-

ciálních  služeb  v  této  nelehké  době.  Důležitým 

bodem bylo  dodržování  zásad  a  pravidel  pro  fi-
nancování sociálních služeb od kraje a obcí. Dal-
ším  tématem  byla  deinstitucionalizace  sociální 
péče a podpora péče o osoby v jejich přirozeném 
prostředí. Schůzka se nesla ve velmi přátelském 
duchu  a  naznačila  možnost  další  aktivní  spolu-
práce. 
Nyní  se  věnujeme  přípravě  na  prodejní  vánoční 

výstavu. Ta  se uskuteční ve dnech 22.  a 23.  listo-
padu v prostorách Barborka-fé firmy Háta, o. p. s. 
Přijďte  nasát  vánoční  atmosféru,  trochu  zpomalit 
a koupit si něco hezkého na sváteční stůl. 

Bc. Eva Moravcová Urbanová,  
vedoucí CDS 
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VELETRH OBRÁBĚNÍ VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 

Dlouhodobá  spolupráce  akciové 
společnosti  DTS-Praha  s  Gymnáziem, 
Střední odbornou školou a VOŠ v Ledči 
n. S. pokračovala v září 2022 pozvánkou 
na Veletrh obrábění pro školy a vzdělá-
vací instituce, který se konal dne 23. září v technickém 
centru CERATIZIT GROUP ve Velkém Meziříčí. Vele-
trhu obrábění se zúčastnili naši vyučující strojírenských 
předmětů, praxe i vybraní studenti strojírenských oborů. 
Program byl plný zajímavých ukázek a novinek nejen 
z oblasti obrábění. Kromě ukázky možnosti současných 
řezných nástrojů pro obrábění CNC stroje měli partneři 
veletrhu krátké prezentace na některou z oblastí souvise-
jící s technologií obrábění. Za zmínku stojí společnosti 
Mazak, Hermle, Vason  zastupující  segment obráběcích 
CNC  strojů. Dále  pak  tradiční  výrobce  kvalitních  řez-
ných nástrojů CERATIZIT GROUP. 
Kromě toho zde byly i prezentace zástupců od firem 

ZOLLER, DTS, BLUM,  či SolidCAM  zaměřujících  se 
na nástrojové hospodářství,  sledování procesu výroby 
na CNC se sběrem dat, měření nástrojů pomocí sond či 
stopa 3D tisku a 3D scanu objektů. Nechyběla ani další 
související oblast k procesu obrábění, a to problemati-
ka chlazení nástrojů (za zmínku stojí direct cooling) či 
výrobce procesních kapalin společnost BLASER. Zají-
mavé byly praktické ukázky na CNC strojích v dílně.

Celým programem provázel  Ing.  Jan Gryč ze  spo-
lečnosti CERATIZIT  a  jednotliví zástupci uvedených 
společností. Pro přítomné byl veletrh zpestřen řešením 
malých vědomostních kvízů o drobné ceny. Atmosfé-
ra  byla  příjemná  a  účastníci  rádi  diskutovali  o  dané 
problematice se zástupci firem, které se věnují oblasti 
obrábění. 
Na  závěr  lze  konstatovat,  že  technologický  vývoj 

stále  pokračuje  nejen  v  oblasti  obrábění  (iniciativa 
průmysl  4.0,  digitalizace  a  automatizace,  vývoj  no-
vých  řezných  nástrojů,  softwaru,  procesních  kapalin 
apod.). Je zajímavé sledovat současné možnosti CNC 
strojů a řezných nástrojů s upřeným pohledem a otáz-
kou, jak se dále změní a zlepší možnosti výroby v této 
důležité průmyslové oblasti.
Děkujeme p. Lukáši Poukarovi, zástupci divize stro-

jírenství společnosti DTS-Praha, a. s., za dlouhodobou 
spolupráci s naší školou a za pozvání pro naše učitele 
i studenty na tento zajímavý veletrh.

Ing. Vít Dlouhý, IWE a Ing. Vlasta Rýdlová
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ŠKOLNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM SE VYDAŘIL

Na Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odbor-
né škole v Ledči nad Sázavou působí v letošním škol-
ním  roce 11 fiktivních firem. Fiktivní firmy, nejčas-
těji společnosti s ručením omezeným, jsou zapojeny 
do systému fiktivních firem organizovaných Centrem 
fiktivních firem ČR, které spadá pod Národní pedago-
gický institut. Tyto společnosti obchodují a komuni-
kují s jinými fiktivními firmami, nakupují a prodávají 
zboží,  zabývají  se  propagací  své firmy. Činnost fik-
tivních firem probíhá  v  rámci  předmětu Podnikatel-
ské činnosti. V předmětu si studenti vyzkouší činnosti 
tak,  jak probíhají v reálných podnicích – od nákupu 
po prodej,  vyhotovování  faktur  a  pokladních dokla-
dů,  zabývají  se  propagací  svého  zboží  nebo  služeb, 
graficky navrhují  logo. Cíle a obsah učiva vycháze-
jí vstříc  současným  trendům ve vzdělávání,  studenti 
rozvíjí svoji podnikavost a kreativitu. Předmět Podni-
katelské činnosti a fungování fiktivních firem naplňu-
je stanovenou koncepci naší školy. 
Podnikatelské záměry našich fiktivních firem jsou 

rozmanité. Studenti septimy a třetího ročníku gym-
názia obchodují s cukrovinkami (Cumley) nebo mo-
torkářským  zbožím  (Motoway,  s.  r.  o.),  provozují 
řeznictví  (Big Pig Butchery,  s.  r.  o.)  nebo  cestovní 
kancelář  (Greece  Paradise,  s.  r.  o.).  Studenti  sexty 
a druhého ročníku gymnázia si vybrali jako předmět 
podnikání bytový design (TIMELESS CHANGES), 
módu  pro  psy  (Doggie  Style),  provozování  hotelu 
(Nature Hotel  –  Panská  Skála),  prodej  vaků,  tašek 
a batohů  (VeVaku), výrobu  implantátů  (Implantari-
um) a výrobu bytových doplňků  (DokoDeko). Stu-
denti druhého ročníku vyšší odborné školy provozují 
fotostudio GoldenCoast. 

Ve  středu  19.  října  2022  probíhal  na  naší  škole 
školní  veletrh  fiktivních  firem,  na  kterém  studenti 
obchodovali mezi  jednotlivými firmami, se studenty 
ostatních  tříd a  s návštěvníky dne otevřených dveří. 
Na VOŠ studenti nabízeli  svoje  fotografické  služby, 
zájemce vyfotili  ve  fotokoutku. Na gymnáziu  „nad-
šenci  do  rychlých  strojů“  neváhali  přivézt  do  školy 
neprodejný  model  Simsona.  Studentky  z  jedné  fir-
my  připravovaly  vafle,  jejichž  vůně  provoněla  ce-
lou  školu. Naše  fiktivní  cestovní  kancelář  si  připra-
vila  na  ochutnávku  zahraniční  speciality  –  muffiny 
a  tzatziki. A naše  řeznictví připravilo pro milovníky 
masa  klobásky,  salámy  a  párky.  K  propagaci  firmy 
vytvořili  studenti  katalogy  a  vizitky.  Návštěvníkům 
veletrhu prezentovali  svoje firmy. Studenti  sami na-
točili  velmi  vydařená  promotion  videa  nabízeného 
zboží – motorek a cukrovinek. Atmosféra na veletrhu 
fiktivních firem byla úžasná, přestávky pro studenty 
ostatních ročníků byly příliš krátké. 
Studenti ve fiktivních firmách aktivně rozvíjejí své 

podnikatelské kompetence. Doufáme, že po absolvo-
vání školy studenti tyto znalosti a dovednosti využijí 
v praxi a podnikání. Poděkování patří všem vyučují-
cím předmětu Podnikatelské činnosti.
Pokud se chcete i vy seznámit s produkty a služba-

mi fiktivních firem našich studentů, ochutnat dobroty, 
posoudit  jejich  nabídku  a  komunikační  dovednosti, 
navštivte Den otevřených dveří v naší škole v sobotu 
26. 11. 2022. Budete srdečně vítáni! Viz ukázky vy-
tvořených log firem.

Ing. Vlasta Rýdlová,  
zástupkyně ředitelky pro vzdělávání
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ÁDA, BÉDA A FANDA, 
tak se jmenoval náš příspěvek v říjnovém Ledečském zpravoda-
ji. Oslavným článkem to však neskončilo. Jubilanti byli pozváni 
vedením  ledečského  fotbalu  na mistrovské  utkání  ledečských 
fotbalistů v neděli 16. října. Před zahájením zápasu jim pánové 
Martin Brož a František Milichovský veřejně poděkovali za re-
prezentaci místní kopané a předali malé dárky. Dekorovaní měli 
hlavně radost z fotbalového dresu. Radostnou atmosféru podtrh-
lo i vítězství domácích fotbalistů nad V. Meziříčím.
Právě hlavní aktéři tohoto slavnostního mítinku – pánové Jaroslav Francl, Bedřich Pešek a František 

Hořejš, prostřednictvím Ledečského zpravodaje děkují FK Kovofiniš Ledeč n. S. za ocenění, milé při-
jetí a velmi si této pozornosti váží.
Přejí ledečskému fotbalu příznivé výsledky, radost ze sportování i přátelského ducha tohoto skvělého 

sportu. To samozřejmě platí i pro všechny „skalní“ fandy a ostatní příznivce. J.F., B.P., F.H.

Gymnázium,  Střední  odborná  škola  a Vyšší  od-
borná škola v Ledči n. S. spolupracuje od roku 2019 
se slovenskou Střední odbornou školou technickou 
z Komárna. Dva „covidové“ roky neumožnily vzá-
jemné návštěvy škol a neuskutečnily se ani připra-
vené výměnné pobyty českých a slovenských žáků.
První  týden v  říjnu  jsme  společně zrealizovali  za-

hraniční stáž učitelek odborné školy, které se účastnily 
výuky na Střední odborné škole technické v Komárně. 
Cílem bylo sdílení příkladů dobré praxe mezi učite-
li našich škol v oblasti práce s žáky, účast ve výuce, 
řízené debaty, konzultace  s učiteli  a  schůzky  s  žáky 
slovenské školy. Zkušenosti ze zahraniční stáže budou 
sdíleny s učiteli naší školy na pedagogické radě.
Naši školu navštívili od 17. – 19. října 2022 zástup-

ci slovenské školy - ředitel školy Ing. Elemír Pál a zá-
stupkyně ředitele Ing. Monika Virágová. Po uvítání 
v ředitelně školy probíhalo vzájemné sdílení zkuše-
ností s řízením, organizací a financováním školy. Zá-
stupkyně si vzájemně vyměňovaly zkušenosti z ob-
lastí vzdělávání. Součástí návštěvy bylo i seznámení 
s naším městem a jeho historií, zastavení u ledečské-
ho hradu  a  kostela  sv. Petra  a Pavla. V okolí  jsme 

navštívili Humpolec  a  památky UNESCO v Kutné 
Hoře. Ve středu jsme si společně prohlédli naši ško-
lu,  navštívili  gymnázium,  odbornou  školu  a  školní 
dílny, navštívili jsme Den firem, který probíhal v Ko-
želské ulici. Zástupci firem si vyměňovali informace 
s  ředitelem slovenské školy a  ředitelkou naší školy 
ohledně českého a slovenského pracovního trhu, ne-
dostatku zaměstnanců s technickým zaměřením, du-
álního vzdělávání na Slovensku. 
Výsledkem našeho setkání je pokračování vzájem-

né spolupráce v oblasti studijních cest žáků a zahra-
ničních stáží učitelů. Velká pozornost byla věnována 
přípravě  a  stanovení  podmínek  výměnného  pobytu 
žáků prvních  ročníků naší  odborné  školy,  kteří  na-
vštíví slovenskou školu v červnu 2023, a žáků slo-
venské školy, kteří navštíví naši školu v květnu 2023. 
Cílem výměnného pobytu bude poznávání měst Led-
če nad Sázavou a Komárna, návštěva hlavních měst 
– Prahy a Bratislavy a společná účast žáků oborů in-
formační technologie a strojírenství ve výuce.
Budeme se těšit na realizaci naší spolupráce v ná-

sledujících letech.
Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání

SPOLUPRÁCE SE SLOVENSKOU ŠKOLOU POKRAČUJE



18

V LEDČI NAD SÁZAVOU SE POUŠTÍME  
DO BOJE S ODPADY! 

Oblíbili jsme si konzumní styl života a díky tomu 
stále stoupá množství odpadů na skládce. Tento způ-
sob nakládání  s odpady ale není dlouhodobě udrži-
telný,  protože  skládkovaný  odpad  během  rozkladu 
uvolňuje  do  ovzduší  nebezpečný  metan,  který  má 
na svědomí globální oteplování a negativně ovlivňu-
je lidské zdraví. 
Odborníci z celého světa bijí na poplach, proto zá-

konodárci přišli s novou  legislativou, která se opírá 
o  směrnice Evropské  unie,  a  snaží  se  ochránit  naši 
planetu  před  negativním  dopadem  konzumního  ži-
votního stylu. 
Čím více skládkujeme, tím více platíme 
1.  ledna  2021  nabyl  na  účinnosti  nový  odpadový 

zákon,  který městům  i  obcím nastavil  přísné  limity 
a radikálně navyšuje poplatek za ukládání směsného 
komunálního  odpadu  (SKO)  a  objemného  odpadu 
na skládku.
Za každou tunu SKO a objemného odpadu na sklád-

ce, která je do limitu (190 kg/občan v roce 2022), za-
platíme 500 Kč. Pokud ale limit přesáhneme, za kaž-
dou tunu nad rámec zaplatíme 900 Kč. Tento poplatek 
se každý rok zvyšuje a v průběhu následujících let se 
tato částka vyšplhá až na 1 850 Kč. 
Každý občan v našem městě minulý rok v průměru 

vyprodukoval 280 kg SKO! To je obrovské množství 
a poplatky za překročení zákonných limitů nás nemi-
nuly. Letos a v dalších letech bude ještě hůř. Limity 
se každým rokem snižují a poplatky zvyšují. Jestli se 
množství vyprodukovaného SKO a objemného odpa-
du nezmění, budeme platit stále více. Toto zdražová-
ní se pak nakonec může odrazit i v poplatku za odpad 
u samotných občanů. Proto pokud nechceme, aby se 
poplatky zvyšovaly, musíme svůj přístup k odpadům 
změnit.

S  obrovským  množstvím  skládkovaného  odpadu 
nám pomůže sběr tříděného odpadu dům od domu
Víme,  že  změna  nestojí  jen  na  občanech,  proto 

jsme  se  rozhodli  vás maximálně  podpořit  v  třídění 
odpadů a ve druhém čtvrtletí 2023 připravujeme za-
vedení systému sběru papíru, plastu a bioodpadu dům 
od domu. 
Na plast, papír a bioodpad poskytne město bezplat-

ně domácnostem nádoby pro třídění odpadu z pohodlí 
domova. Díky tomu už nebudou muset chodit s třímto 
odpadem do sběrných hnízd. Pro bytové domy platí 
stejný systém, tedy umístění nádob s vyšší kapacitou 
pro tříděné složky v krátké docházkové vzdálenosti. 
Navýšení kapacity sběrných nádob a pohodlný sys-
tém třídění představuje zapojení vyšší míry obyvatel 
do  třídění. V  den  svozu  nádobu  stačí  postavit  před 
dům a svozová společnost se už o vše postará. Svoz 
nádob bude probíhat dle předem uveřejněného svozo-
vého kalendáře.
 Nádoba bude domácnosti předána na základě pod-

pisu  smlouvy  o  výpůjčce.  Termín  distribuce  nádob 
bude v dostatečném předstihu uveřejněn.
Spouštíme evidenci tříděných odpadů
Nádoby na plast, papír a bioodpad budou označe-

ny speciálními etiketami s QR kódy, které pracovník 
svozové  společnosti  při  výsypu  načte  do  evidenč-
ního  systému,  kde  se  následně  propíší  informace 
o  domácnosti,  druhu  odpadu  a  jeho množství. Tyto 
informace pak využijeme k optimalizaci  odpadové-
ho hospodářství, čímž můžeme ušetřit nemalé pení-
ze. Měníme frekvenci svozu směsného komunálního 
odpadu. Nový systém  třídění přináší  i další zásadní 
výhodu. Vyšší míra třídění automaticky znamená sní-
žení množství SKO. Díky tomu můžeme u rodinných 
domů snížit  frekvenci svozu na 1× za 14 dní a sní-
žit  tak výdaje v rozpočtu odpadového hospodářství. 
Děkujeme všem občanům za spolupráci a těšíme se 
na společné budování města s minimem odpadů.

Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí odboru OVŽP
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První  pocovidový  rok navštívil 
Národní kulturní památku Huť Ja-
kub Tasice  přibližně  o  jednu  tře-
tinu nižší  počet  návštěvníků,  než 
tomu bylo v letech před pandemií. 
Není si ale nač stěžovat, jak víme 
od kolegů z jiných památek nebo 
z  médií,  podobné  to  bylo  s  ná-
vštěvností  v  letošní  hlavní  turis-
tické na většině českých památek, 
ať už státních či nestátních. U nás 
v Tasicích jsme rozhodně přivíta-
li  rok bez  lockdownů  a mohli  se 
plně bez omezení věnovat práci. 
Co  se  nám  v  uplynulém  obdo-

bí podařilo? Na konci  roku 2021 
byla dokončena obnova další části 
střechy na hutní hale, takže návštěvníci, kteří k nám 
zajíždějí  opakovaně,  mohou  při  příchodu  do  pa-
mátky  vidět,  jak  se  postupně  barva  členité  střechy 
na huti postupně mění ze stříbrné na tmavou. Projekt 
5. etapy obnovy střechy byl finančně podpořen z Ha-
varijního  fondu  Ministerstva  kultury  a  finančních 
prostředků  vlastníka.  Skvělou  práci  znovu  odvedla 
firma Vít Slavík – klempířské a pokrývačské práce 
z  Vlastějovic.  Uspořádali  jsme  v  průběhu  několik 
akcí, při kterých mohou návštěvníci spatřit živou vý-
robu skla, a dokonce si i sklářské řemeslo vyzkoušet. 
Z těch významnějších lze uvést květnové Jarní sklá-
ření  či  červnovou Nekonečnou  noc,  což  byla  nová 
akce pod záštitou asociace nestátních památek ANO-
PA. V září jsme se připojili k akci PORTA APERTA 
pořádané Asociací  regionálních  značek  a  o  prvním 
říjnovém víkend proběhly  tradiční Dny otevřených 
ateliérů  na Vysočině.  Sklárna  Tasice  se  v  průběhu 

roku 2022 hned dvakrát ocitla na  televizních obra-
zovkách, neboť Česká televize odvysílala v premiéře 
dokumentární seriály Fenomén českého skla a Tech-
nické památky českých zemí, jejichž tvůrci u nás na-
táčeli v roce 2021 Tasice. V neposlední řadě nás těší 
návrat  louky  Zemanky  do  přírodě  blízkého  stavu. 
Projekt  revitalizace  potoka  a  vybudování  několika 
tůní financovaný z fondů EU se podařil hlavně díky 
pracovníkům Hradecké společnosti, a tak nás již toto 
léto mohly potěšit pravidelné večerní žabí koncerty. 
Co chystáme na další období? Na konci října byla 

zahájena 6. etapa obnovy střech hutní haly. V sobotu 
19. listopadu se uskuteční Předvánoční skláření, což 
je  tradiční  tasická  akce  spojená  především  s  živou 
výrobou skla, malým předvánočním trhem, a hlavně 
s krásnými výhradně českými vánočními ozdobami. 
Srdečně na tuto akci zveme všechny obyvatele z Le-
dečska. Na začátku roku 2023 podáme žádost o dota-

ci z evropských fondů na projekt 
památkově  rekonstrukce  Panské-
ho  domu,  což  je  nejstarší  stavba 
v areálu sklárny. Pokud se vše na-
konec podaří, měla  by v  objektu 
vzniknout  mj.  výstavní  expozice 
či dílny pro sklářská či jiná řemes-
la. Další plány na rok 2023 máme 
střízlivé,  doba  je  bohužel  v  řadě 
aspektů  (nejen)  pro  provozování 
kulturních památek čím dál složi-
tější, a tak cílem je udržet provozu 
skanzenu alespoň v takové podo-
bě jako doposud. Děkujeme tímto 
za podporu všem návštěvníkům.

Za Kolektiv sklárny Tasice 
František Milichovský 

ROK 2022 VE SKLÁRNĚ TASICE
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BĚH ŠEPTOUCHOVEM

Lyžařský  klub  Ledeč  n.  S.  a  Středisko  vol-
ného  času  Ledeč  n.  S.  uspořádaly  v  sobotu  
15.  10.  2022,  62. ROČNÍK BĚHU ŠEPTOU-
CHOVEM. 
V  letošním  roce  jsme  poprvé  využili  mož-

nost  měření  času  za  pomoci  elektronické  ča-
somíry.  Závodníci  při  prezenci  obdrželi  čip, 
který byl připevněn na noze. Start  se výrazně 
zpozdil vinou problémů při zápisu startujících. 
Zpracování výsledků, už ale bylo velice rych-
lé.  Vzhledem  k  předpovědi  deštivého  počasí 
jsme očekávali menší účast závodníků. Počasí 
v průběhu celého dne, bylo celkově nepříznivé 
a sluníčko se objevilo až po závodech. Absolut-
ní vítěz kategorie muži, veteráni a junioři a ví-
tězka kategorie ženy + juniorky obdrželi cenu 
starostky města.
Závod mužů  a  žen  je  zařazen  do  série  zá-

vodů  o  Pohár  Melechova.  Ženské  katego-
rie  běžely  2000 m  a  absolutní  vítězkou  se 

stala DUŠKOVÁ Linda (čas 07:58.4) z klubu 
Hvězda  Pardubice.  Muži  měli  trať  dlouhou 
8000 m a cenu získal  junior DOČKAL Dani-
el  (čas  28:11.3)  závodící  za TJ Nové Město 
na Moravě. Závody se daří připravit za vydat-
né  pomoci  sponzorů  z  Ledče  n.  S.  Ceny  se 
udělovaly za první  tři místa v každé katego-
rii,  kterých  bylo  celkem  17. Atmosféra  byla 
jako  vždy  příjemná. V  překrásném  prostředí 
lesoparku  za  podmračeného  počasí  se  závo-
du zúčastnilo 125 startujících a mnoho rodičů 
malých  závodníků  a  dalších  diváků. Úplnou 
výsledkovou  listinu,  fotografie  z  letošní-
ho závodu a video  reportáž najdete na www 
stránkách  SVČ  Ledeč  (www.svcledec.cz). 
Všem závodníkům děkujeme za účast a dosa-
žené výsledky. Firmě SPORTSOFT TIMING 
za zpracování výsledků a věříme, že se závo-
dy uskuteční i v příštím roce.

 -HAN-

start  kategorie  žen.  Uprostřed  řady  startovní 
číslo 37 pozdější vítězka této kategorie Duško-
vá Linda (Hvězda Pardubice).

Předání cen v kategorii dorostenek

Absolutní vítěz O cenu starostky města katego-
rie muži a junioři Dočkal Daniel TJ Nové Měs-
to na Moravě
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Ve dnech 30.9. – 2.10. 2022 v Ledči n. S.  
proběhla již tradiční chovatelská akce,

OKRESNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ,  
HOLUBŮ, DRŮBEŽE

A SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KLUBU  
BARNEVELDEK

Zahajovací  den  byl  zaměřen  na  předvedení 
a  posuzování  vystavovaných  zvířat.  Děkujeme 
posuzovatelům  za  pečlivé  a  erudované  hodno-
cení  všech  soutěžních  jedinců.  V  neposlední 
řadě velký dík patří také všem, kteří byli velkou 
pomocí a k ruce právě těmto posuzovatelům, ať 
už vyplňováním oceňovacích lístků, tak tím, že 
přiložili ruku k dílu (a to doslova) při manipulaci 
s  hodnocenými  zvířaty. Za  tuto pomoc děkuje-
me žákům Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč a Mgr.  
M. Kvašové.
První dva říjnové dny, a současně dny víkendu, 

byly  plně  otevřeny  pro  veřejnost. Mnohé  neod-
radila  ani  vrtkavost  počasí,  připomínající  spíše 
apríl,  než klasický podzim. Zájem o  tuto výsta-
vu z řad veřejnosti byl velký. V neděli proběhlo 
slavnostní předávání cen úspěšným chovatelům. 
Jmenovitě:

Nejlepší  kolekce  králíků  -  Jiří  Ehrler, Nejlep-
ší kolekce drůbeže - Jan Tichý, Nejlepší kolekce 
holubů - Oldřich Rod, Nejúspěšnější mladý cho-
vatel - Natálie Ehrlerová, Nejlepší voliéra Barne-
veldek - Vlasta Novák.
Výše  uvedení  převzali  ocenění  z  rukou  paní 

starostky  Ing.  H.  Horákové,  pana  místostaros-
ty Mgr. M. Simandla a předsedy ZO ČSCH Ledeč 
J. Kadlečka. Všem moc  gratulujeme!  Jako  kaž-
dým rokem, tak i letos byla tato chovatelská akce 
oceněním  nelehké  chovatelské  práce  a  rovněž 
bylo možno si užít  i doprovodný program v po-
době živé hudby, tomboly, prodeje chovatelských 
potřeb. O občerstvení také nebyla nouze.
ZO  ČSCH  Ledeč  n.  S.  děkuje  městu  Le-

deč a všem sponzorům, kteří  se na  této, věříme 
že  úspěšné  akci,  aktivně  podíleli.  Na  shleda-
nou za rok! 

Eva Blažková
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Dne 17. listopadu letošního roku uplyne 
již devět 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.

S láskou a úctou vzpomíná  
celá rodina.
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Letos v listopadu by se dožila osmdesáti 
let paní VĚRA CIHLÁŘOVÁ z Číhoště. 
V  březnu  letošního  roku  uplynulo  22  let 
od  jejího  úmrtí.  Jaká  by  dnes  asi  byla? 
Taková,  jako  celý  svůj  život  –  hodná, 
laskavá,  skromná,  starostlivá,  štědrá… 
Děkujeme za hezké chvíle s ní. 

Manžel, syn, dcera s rodinou 
a ostatní příbuzní.

Ten, kdo Tě znal, ten měl Tě rád,  
uměl jsi pomoci i rozesmát.
Smutným dnem byl pro nás den 28. říjen 
2020,  kdy  od  nás  navždy  odešel  všemi 
milovaný 
pan Ing. LADISLAV GABRIEL. Zemřel 
náhle a nečekaně, po velmi krátké nemoci. 
Letos tomu byly již 2 roky. Jsi stále s námi, 
a přesto scházíš!

S láskou a stále velkou bolestí v srdci 
vzpomínají, manželka Iva, dcery Iva  

a Monika s rodinami.

Dne  31.  října  2022  uplynul  smutný  rok, 
kdy nás opustila maminka, babička 
a prababička, 
paní KVĚTUŠE DVOŘÁKOVÁ z Tasic. 
Kdo jste ji znali a měli ji rádi, vzpomeňte 
s námi. 
Syn Miloslav a dcera Ivanka s rodinami.

Dne 5. listopadu 2022 uplynulo 10 let, kdy 
nás navždy opustil 
pan FRANTIŠEK HOLOUBEK z Jedlé. 

Vzpomínají – manželka a syn,  
syn s rodinou a vnuci.

Hřbitov  je  smutná  zahrada,  kde 
tiše  pějí  ptáci,  své  drahé  zde  člověk 
ukládá,  vzpomínat  se  sem  vrací.  Kytičku 
přineseme,  svíčku  rozžehneme,  na  Tebe 
nikdy nezapomeneme.
Dne  18.  listopadu  uplynou  čtyři  smutné 
roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný 
tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan JOSEF BLAŽEK z Horní Paseky.

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

Dne 1. listopadu uplynulo 20 let, kdy nás 
opustil pan KAREL VIKTORA z Ledče 
n. S. Všem, kteří vzpomenou spolu s námi, 
děkujeme.
S láskou a úctou manželka, děti s rodinou 

a bratr s rodinou

Dne  30.  listopadu  2022  uplynul  druhý 
smutný  rok,  kdy  nás  navždy  opustil, 
manžel, otec, dědeček, 
pan LADISLAV FLESAR z Ledče n. S.

S láskou a úctou  
vzpomíná manželka Růžena.

Milý  tatínku,  smutno  je  bez  tebe,  když 
vím, že už tě nikdy neuvidím…

 Dcera Šárka, zeť Pavel  
a vnučka Eliška, ostatní příbuzní.

Dne 8. října letošního roku by se dožil 70 
let pan LADISLAV PAJER z Ledče n. S. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi. 

Manželka, bratr Zdeněk  
a děti s rodinami.

Dne 29. září 2022 uplynulo 32 let od úmrtí 
pana FRANTIŠKA COUFALA z Ledče 
n. S. Vzpomínejte s námi všichni, kteří jste 
ho znali a měli rádi.

S láskou a úctou vzpomíná  
celá rodina Coufalova.

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

Zarmoucená rodina

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

S láskou a úctou děti s rodinami


